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INSULA AMINTIRILOR 

 

 

 

 

 

Pleoapa timpului lacom s-a-nchis, 

încuindu-mi gândul în iatacul sufletului. 

Şi-n singurătatea aceea albastră 

m-am plimbat prin ungherele copilăriei. 

Aflându-mă pe insula amintirilor, 

am părăsit pluta jucăuşă pe malul tărâmului magic, 

hălăduind îndelung şi recunoscându-mi sentimentele. 

Nu ştiu cât a durat totul,  

dar când m-am întors pluta-mi era sfărâmată. 

Abandonat pe insulă am pornit în căutarea fericirii trăite. 

Am regăsit crâmpeie de împlinire, chiote de bucurie, 

 jocuri vesele şi dragi jucării demodate – 

toate grămădite într-un bazar sentimental. 

Deodata pleoapa timpului grăbit s-a deschis 

şi-odată cu ea m-a izbit uraganul uitării 

şi iată-mă aruncat pe ţărmul realităţii 

fără să-mi pot recupera tăinuita comoară. 
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JOCUL ORELOR 

 

 

 

Orele mă pândesc hoţomanele toate ... 

Îmi şterpelesc secundele pe săturate, 

Mă fac să tânjesc după ele, să plâng; 

Amintirile mele în mănunchi să le strâng. 

 

Pe când eram mic şi zburdalnic, măi frate, 

Se lăfăiau ca nişte crăiese-n palate. 

Erau tacticoase, mieroase, ba chiar răbdătoare, 

Nici vorbă să fie atât de sâcâitoare. 

 

De când am crescut de-am ajuns stejărel 

Aş vrea să-mi petrec  mai mult timp porumbel, 

Însă drăguţele ore şirete de-atunci 

Se-ascud nerecunoscătoare prin dealuri şi lunci. 

 

Oh! Cât de haine s-au făcut ele-acum 

Căci nu mai ştiu ce să fac şi nici cum 

Să le lungesc durata şi viaţa 

Şi să le depăn firul ca aţa! 
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ECOUL TIMPULUI 

 

 

Lacrima timpului se prelinge duios din înalt – 

sunt secundă şi oră şi ... noapte ... 

Inima-mi cere răgaz să vorbească 

despre cele din urmă trăiri; 

mă încinge pe mijloc cu dor 

pentru ca ziua de mâine să pară mai lungă, 

pentru ca noaptea să poată zbura ... 

Deodată tresar ... 

Ţârâie ploaia de stele 

în cascade-aurii de secunde ... 

Este pace în mine şi-i pace şi-n cer! 

Ceasul tace ... 

Şi-uite inima mea a-nceput să bată ora exactă! 
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ŞIRETENIE 

 

 

În caleaşca timpului mă sui 

Rătăcind cât vreau haihui; 

Fără să îmi pese de destin 

Iau adolescenţa drept festin. 

 

Nu ţin seama de sfătuitori, 

Îi consider simpli muritori. 

În această eră-a tinereţii 

Închin câte-un imn doar frumuseţii. 

 

Privind însă în oglinda vieţii 

Zăresc trupul hâd al bătrâneţii. 

Mă retrag înfricoşat şi trist 

Şi constat că nu sunt realist. 

 

Unde-i timpul oare, hoţomanul, 

Ce m-a împrietenit cu duşmanul? 

Uite câte clipe-am irosit, 

Câte lucruri am nesocotit! 
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TOANELE TIMPULUI 

 

 

 

Timpul îşi picură clipele grăbite 

peste oceanul agitat al sufletului meu. 

Mă întreabă uneori cât e ceasul, 

alteori de ce întârzii mereu. 

Îi răspund totuşi 

că nu cred să fie atât de târziu că încă-i lumină, 

că m-am grăbit cât am putut de repede ... 

Chicoteşte răutăcios câteodată. Pesemne că pune el ceva la cale. 

Altădată e-atât de trist, 

încât nu vrea să-mi vorbească cu lunile! 

Îi dau totuşi pace. Am început să-i ghicesc toanele. 

Când vreau să-l sâcâi îl întreb eu cât e ceasul. 

Atunci se supără de-a dreptul şi-mi întoarce spatele boscorodind. 

Mă enervează la culme purtarea lui ... cu toane. 

 

 


