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SIMFONIA TOAMNEI 

 

 

Parfum de toamnă! Veselă grădină! 

Paletă de culori în suavă lumină! 

Îngân simfonia copacilor vii 

Şi gust aromeala plăcută din vii! 

 

Fanfare de păsări se-ndreaptă cernit 

Spre cerul tomnatic uşor sânilit. 

Desene rupestre pictează subit 

Şi-n călătorie se-mbarcă grăbit. 

 

Începe idila cu pas şovăit 

Emoţia creşte-i de nebănuit... 

Roşeşte pădurea, suspină izvorul, 

Îngână orghestra, repetă şi corul! 

 

La toate acestea răspunde doar dorul! 
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PICTORIŢA STEA 

 

 

Tomana-i ca o pictoriţă 

Trece mândră pe uliţă. 

Este îmbrăcată-n stea 

Şi surâde-n faţa mea! 

 

Şevaletul nu-i lipseşte; 

Se comportă ştrengăreşte. 

Râde, plânge şi glumeşte 

Şi pe toţi înveseleşte. 

 

Un aşa artist cu fală 

Pregăteşte ca de gală 

Un decor ca din poveste 

Ce-n lume nu se găseşte! 
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DECOR FABULOS 

 

 

 

 

Iarna noastră croşetează 

Albituri de promoroacă, 

Tot pământul decorează 

Cu fulgi mari care se joacă. 

 

Împleteşte straie albe 

Şi chiar mantii argintii, 

Pune perlele în salbe  

Peste munţii cenuşii. 

 

Îi invită pe localnici 

La un mare bal mascat 

Cu străjeri din cei mai falnici 

Prin palatul fermecat. 

 

Prinţi, prinţese, regi, regine – 

Personaje din poveşti 

Ce dansează foarte bine  

Pe melodii româneşti. 

 

Atmosfera e destinsă, 

Totul este ca de vis! 

Masa este mare-ntinsă; 

Balu-i declarat deschis. 

 

Hai! Porniţi cu noi odată 

Să vă veseliţi niţel! 

Ce mai natură brodată! 

Cât ninge de mărunţel! 
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TONURI DE PRIMĂVARĂ 

 

 

S-au trezit pâraie și poiene; 

Munții cască alene sub troiene; 

Codrul își doinește lacrima, 

Respectând cu strășnicie datina. 

 

Umblă vestitorii prin câmpie 

Și tot ce-a fost verde iar învie; 

Zumzăiesc de aur harnice, 

Zâne ce-au comori doar darnice. 

 

Gâzele și-au dezmorțit aripile, 

Fluturându-le rapid ca clipele; 

Berzele vâslesc spre cuibul lor 

Urmărite  de eternul dor. 

 

Trec arome prinse în crâmpeie; 

Tonul parcă este de-orhidee; 

Fiecare mai visează blând, 

Depănându-și amintirile pe rând. 

 

Mugurii își umflă penele, 

Crengile dospesc de sevele 

Ce natura o-mpânzesc 

Și culoare răspândesc. 
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SMARALDUL PRIMĂVERII 

 

Coboară primăvara-ncet! 

Cu pas domol, cu clinchet vesel, 

Aduce cântece-n făget, 

Pâraie se trezesc în scâncet! 

 

Se-mbracă totul în smarald! 

Câmpie, munte, codru și coline! 

Și parcă vântul suflă tot mai cald 

Purtând parfumul peste zări senine. 

 

Ah! Sălciile sunt în sărbătoare! 

Și-au despletit pletele-n vânt 

Și cântă-așa murmuritoare 

Un imn de slavă ... pur și sfânt! 

 

Oh! Câtă ceartă e prin vrăbii! 

Al cărei glas e mai sonor? 

Își caută prin iarba-n săbii 

Un cotlon cald. Ce mai decor! 

 

 


