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AUTOPORTRET 

 

Toamna mângâie prin scrum , 

Eu cu-arome de căpșun....  

Iarna  se destramă-n şoapte, 

Luciu mat de prune coapte! 

Stinse chemări  

Se desluşesc, 

Mă ademenesc 

În depărtări ...în șoapte: 

Lam - lem, lam – lem... 

Și ce dacă limba mea e de lemn! 

Danga - langa, langa – danga 

Astăzi toate –mi merg de-a droanga!... 

Speranţele renasc pe-un trifoi, 

Credinţa din noi – mușuroi... 

Şi ce frumos mă chema dealul la el ! 

Copilăria hohotea departe... 

Gata cu jocul şi joaca . 

S-a terminat . 

Să trecem la lucruri mai...coapte ! 
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CLEPSIDRA 

 

Amforă străveche  cu argint coroziv, 

Pasăre speriată în zbor de cocori, 

Dans enigmatic  al trupului nou - 

Robot de fier, minte de cauciuc- 

Exercițiu de bullying traumatizant, 

Simulare sau sportul de a minţi . 

E departe de noi 

Realitatea asta veche, 

Simulăm, mințim, debordăm 

De idei ilare, de angoase.. 

Ce bine că sunt! 

Ce miracol că ești, omule.... 

Viața trece prea repede, 

N-apuci să te naști, 

C-ai și îmbătrânit! 

Pardon! 

 

                                                                             Fugit irreparabile tempus... 
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VIS 

 

 Fata din cireş a plâns, 

A căzut din paradis... 

Vârtej de flăcări s- a făcut  

Vraiştea iernii... a durut!  

Nu fac sport, dar sania mea  

Brusc a devenit o stea! 

E ca plopul cel cu pere  

Și răchita - micșunele . 

 Și pe pragul vechi, de umbre 

Mă-nconjoară gânduri sumbre.  

Ah, Nichita, ah, Nichita... 

Mă apucă infinita! 

Spunea un poet cândva, 

Până să ajungă stea... 

Şi s-a făcut poezia mea,  

Fără premii ... de mușama. 
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SANIA 

 

Tăcerea e curajul fricii  

Ce- atinge creştetul muntelui. 

În mirajul poeziei, 

N-ai să vii și n-ai să morți 

Și mistere pe la porți! 

Vii și frumoase  rugăminți, 

Suntem băieți și fete cuminți! 

Cu fițuici, cu fițe... 

 Cu lacrimi cu tot și afișe.  

Hai! călare pe mătură  

Spre mâna întinsă de soartă, 

Să mai gustăm o dată  

Amara ciocolată!  
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TREZIRE 

 

Mâna mea e ca o pasăre mută , 

Inertă , sleită, bătută, 

Ca o flacără ce se clatină 

Coborând în neant, spre mlaștină . 

Pârtia mă priveşte sec, 

De parcă aş fi un zevzec!  

Iar brazii străini defilează 

Cu  o  viteză  stranie , rea , 

Hohotesc și chiar mă sfidează! 

Hyperion mă-ncurajează: 

Mai  vin şi alţi ani ... 

Alți campioni de ceară, alți temerari... 

Speranţa nu moare niciodată! 

Niciodată ! 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 


