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Iarnă… 
 
Încerci să revii la noi 
Să faci din flori moroi, 
Tot ce n-acceptă să-ndoi, 
Să-nvălui bolta-n noroi? 
Natura acum îngenuncheată 
Şovăielnic se-arată mirată, 
Unde mi-s culorile 
Ce-mi străjuiesc comorile? 
Şopteşti la ureche, 
C-un frig făr’ de pereche, 
Ne ții neîncetat sub jugul fricii, 
Am auzit de tine din poveştile bunicii… 
Ne amăgeşti cu vorbe bune, 
De parc-am mai avea ce spune 
Pe rând îți vom aduce cunune, 
În adâncul tău, rămâi o minune. 
Soarele odată mereu falnic, 
Acum se zbate zadarnic: 
Apriga crăiasă o simte ca vie; 
Tot ce zăreşte-i o pâclă străvezie. 
Precum o neîntinată floare 
Nu-nfloreşte fără mângâieri lucitoare, 
Lipsa lui şi pe noi adânc ne doare! 
Rămânem cu-n gând, se va mai intoarce oare? 
Sufletul pădurii se afundă-n hibernare, 
Lumea crăiese-i cu neştiute hotare; 
Fără prihană, nu poate să curme 
Împietrita linişte. Şi lasă doar urme… 
Pe acest pământ întunecat de  licăriri de tinichea, 
Un orologiu tainic arată c-a venit vremea 
Ca muza rece, împodobită-n cleştar 
Să-şi elibereze farmecele ferecate-ntr-un sertar. 
Ce-a rămas suspină-n ropote, 
Văd cerul cum jeleşte-n hohote, 
Pe pământul îngheţat zăresc doar statui, 
Tânjesc la Cuptor, la culorile lui… 
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Rămân pe ape… 
 
Albastru nesfârşit, 
întru tine m-am risipit, 
Privesc amuțit  în zare 
și mă-ntreb: ce eşti tu oare?… 
O crăiasă făr’ de care, 
lumea farmec nu mai are! 
Văl de ape îmi apare, 
Galben soare-ncet dispare… 
În adâncul tău mă-nec, 
însă nu mai vreau să plec, 
De-aici lutul pare sec, 
nu știu zilele cum trec… 
Vreau doar să mai rătăcesc, 
de gând prigonit doinesc, 
Tu eşti dulcea alinare 
Lângă tine nu mai doare… 
Plutesc şi mă pierd acum, 
totuşi simt că am un drum 
ce nu duce spre duium… 
Ştiu că m-ocroteşti oricum… 
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Copilăria 
 
Colț de rai rupt pe pământ, 
Cu tine-am făcut jurământ, 
Că n-o să mă mai frământ… 
Te-am mințit íntr-un cuvânt. 
Ai văzut cum trec pe lângă, 
Ce-a rămas n-o să-mi ajungă. 
Vreau s-o iau de la-nceput, 
Şi să-ndrept tot ce-am pierdut. 
Ce-i frumos, în grabă-i scurs, 
Clipe zboară în ascuns, 
Las in urmă numai dor 
Nimic nu mai e uşor… 
Aveam tot ce îmi doream, 
Însă nu prea prețuiam, 
Timp pierdeam şi nu simțeam, 
Cu himere mă mințeam. 
Acum mă gândesc tăcut, 
Gândesc la tot ce-am avut, 
Însă văd că nu-i pierdut; 
Ce râvnesc n-a dispărut! 
Te port peste tot cu mine, 
Doar tu mă îndemni la bine 
Chiar de nu am mai sperat, 
Niciodată n-ai plecat. 
Ai fost si vei fi mereu, 
Singura de care, eu, 
Nu mă pot opri să-mi pese. 
Când te văd, soarele iese! 
Când de lume măcinat, 
M-aș simți ca lepădat, 
O să-mi spui că întru tine 
Mă găsesc de fapt pe mine. 
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Miresme de toamnă 
 
Încă-i verde iarba pe coline, 
Unii cred că nu mai vine, 
Însă frunze cad duium 
Şi se-mprăştie pe drum. 
Vine cu alaiul mare, 
Ce se întrevede-n zare, 
Însă pare că-i șoptită 
De-o silabă răgușită. 
Se pogoară peste noi, 
Lăsând toți copacii goi, 
Aduce cu ea strigoi, 
Învăluie tot în noroi. 
Laşi în urmā ce-am iubit, 
Păşeşti pe tot ce-a fost zidit, 
Imposibil de-ocolit 
Arzi mereu cu foc mocnit. 
O văd cu pletele arzând, 
În urnă frunzele căzând, 
Pare că așterne rouă, 
Toamna ninge, toamna plouă. 
În amurg, luna răsare 
Încărcată de mirare, 
Iar eu văd că-i efemer, 
Dar de viață tot mai sper… 
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Împărăteasa amurgului 
  
Pe-a cerului boltă, peste vârfuri semețe, 
Văd noaptea cum se pogoară, începe să-nghețe; 
Regina nopții pălește toți aştrii, 
Nu conteaza cât sunt de măiaştri. 
Se-aşterne negura tăcută, 
Ne amăgește o boare plăcută, 
Tăcerea nestrămutată din rai pare ruptă, 
Ne surprinde lâncezind clipa pierdută. 
Licăriri –  puzderii stinghere, 
Înfiripă nestingherit himere, 
Ne cufundăm, pe rând, în visare; 
Privim ușor pierduți spre zare. 
Din mreje de dor soarele scoboară. 
Tot ce-i sub el începe să tresară, 
Divina lui sclipire ne răscolește, 
Vălul negurii se risipeşte… 
Zorii sângerii acoperă chip neprihănit, 
De galben de ceară mereu biruit. 
Al timpului vaiet e domnia ei, 
Curgând neștiut până la sfârşit de zi. 
Lună plină, tu mireasă, 
A poeților aleasă, 
Alunecând pe nesimțite în ascuns, 
Laşi in urmă toate ce le-am plâns… 
 


