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ADEVᾸRUL DESPRE GREIER 
  
Când La Fontaine 
A scris despre furnică, 
Ne-a spus că este 
Harnică şi mică. 
  
Pe greier l-a împins 
Pentru eternitate 
În lumea celor care, 
Indiferent la ce etate, 
Doar stau şi lenevesc. 
  
N-au griji şi nici preocupări 
De gopsodari, 
Dar La Fontaine 
S-a înşelat amarnic 
Şi greieraşul este harnic. 
  
Proverbiala-i lene 
E doar un mit. 
Savanţii au descoperit 
Că greieraşul verii, 
Ce cânta-n faptul serii, 
Nu este un nesocotit. 
  
El strânge pentru iarnă, 
Ca orice vietate, 
Provizii şi bucate. 
  
O, La Fontaine! 
Pe-un greiere sensibil 
Această nedreptate 
Aproape l-a răpus. 
O, câtă nedretate! 
O, La Fontaine! 
Acum ce-ai mai avea de spus? 
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POEZIA 
  
Vrei să scrii un vers 
Dintr-o poezie 
Care să rimeze cu “Ilie”. 
Pui cuvintele invers? 
Nimeni n-o să ştie. 
  
Ţi-ai propus să scrii 
Şi să tot înşiri 
Cuvinte de amor 
C-ai un singur dor, 
Dar n-au niciun sens. 
Să le pui invers? 
Nimeni nu va şti. 
  
Vrei să pari cu mult mai mare 
Decât ceilalţi scriitori. 
Spui cuvinte la-ntâmplare, 
Negândind de multe ori. 
  
În concluzie, 
Nu face o confuzie 
Între mesajul important şi mare 
Şi cuvinte scrise la-ntâmplare. 
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FLUTURAŞUL 
  
Cine zboară din floare-n floare? 
Nu e fluturaşul, oare? 
El aduce veselie 
Pe câmpie. 
  
Este un poznaş 
Acest fluturaş! 
La perdea 
Se joacă v-aţi ascunselea; 
În sufragerie 
Face o magie. 
  
Ce să vă mai spun? 
Ca-nghiţit săpun? 
N-are cum, n-are cum. 
L-a atras mirosul, 
A crezut că-i floare, 
Ce să mă fac oare? 
Pâna când se-nvaţă minte 
Şi se face iar cuminte, 
Am să îi ofer o vază 
Cu flori multe 
Şi o rază 
Pe care să zboare lin 
Către tufa de mălin. 
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SINGURᾸTATEA CODRULUI 
  
Codrul este-ndurerat 
Că toamna gol l-a lăsat. 
Este singur, singurel 
Fără păsări lângă el, 
Fără voci care să-i cânte, 
Fără triluri să-l încânte. 
  
Se leagănă încet 
Şi se gândeşte la vremea 
Când era puiet. 
Toamna era fericit 
Chiar dacă avea 
Trupul dezgolit. 
Iarna nu ştia de singurătate, 
Nici de ură, nici de moarte. 
  
Dar prin minte îi pătrunde 
Un gând, nu ştie de unde: 
După vremurile grele 
De toamnă şi de iarnă 
Vine printre rămurele 
Primăvara ca o rouă, 
Veselă din nou să cearnă. 
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NOAPTEA 
  
În cuiburi, păsărelele dorm 
Şi nu se mai aude niciun pas de om. 
Doar al apei susur mai este 
Abia auzit în tabloul de poveste. 
  
În grădină, este linişte deplină 
Şi-n a lunii lumină 
Florile visează şi vântul oftează, 
Printre crini şăgalnic valsează. 
  
Lângă lac, salcia cu ramurile-i aplecate 
Se gândeşte la zânele duse departe, 
Ce-i cântau şi-i alinau 
Durerea din suflet 
Cu un simplu zâmbet. 
  
Zorii se ridică, 
Iar luna se scufundă 
În al său cufăr 
Şi-i lasă salciei, ca amintire 
Un nufăr. 
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STEAUA 
  
O stea se vede de departe 
Şi ne transmite, cred, ceva, 
Dar tu cu vorbele-ţi deşarte 
Faci să însemne altceva. 
  
În lumina rece, albă 
Luciul apei se zăreşte, 
Iar a nopţii armonie 
Ne trimite bucurie. 
  
Dar tu nu vrei să te bucuri, 
Nici măcar să mă asculţi. 
Steaua parcă vrea să plece 
Şi ne lasă pe noi muţi. 
  
Tu ai vrea să mai rămână, 
Eu aş vrea acelaşi lucru. 
Apoi, tu mă iei de mână 
Şi-mi şopteşti ceva…ce nu ştiu. 
 


