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ALTĂ ZI 
 
Într-o zi așa senină 
Unu, doi, trei, patru mai! 
Mă trezesc cu a Soarelui lumină 
Ce zi, ce spirit, ce atmosferă, vai! 
Parcă și el îmi zâmbește, 
Și frunzele tuturor copacilor 
Și mii de mii de ascunse insecte 
Toate în habitatul lor 
Fiecare buburuză pe bluza mea se agață 
Și mă pupă 
Dându-mi mai multă viață, 
Viciul tot să se ducă, 
Gândul rău să mi-l întrerupă. 
Le mulțumesc infatuată 
Extaziată plec și aștept 
Ca și colegii mei deodată 
Să-mi ureze un specific precept 
Să mi-l zică-n față! 
Ajungând acolo în sfârșit, 
Toată distracția s-a terminat 
Odată ce am clipit 
Oare ce am desăvârșit? 
Ce le-am făcut de sunt așa? 
Până la urmă trebuie să fie ziua mea… 
Orele se scurg greu ca și mucegaiul din perete 
Toate se uită, cu fețele lor sărmane de interprete 
Atâția nervi am în mine 
Îmi vine să distrug tot ce e în drum 
Și tot ce de ei ține 
Să îi fac pe toți scrum! 
Soarele a dispărut, 
Plouă de nu se mai poate 
Iartă-mă, Doamne, ce ți-am făcut? 
În calea mea dărâmi toate-toate… 
Ajung acasă, 
Zvârlind ghiozdanul pe podea 
Mă așez, calm la masă 
În fața mea, o cutie se afla: 
Tortul meu, micuț și scump, 
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Numai tu durerea poți să mi-o alini 
În acest crunt timp 
Sufletul și stomacul să-mi faci plini! 
Dar nici poftă nu mai am, 
De la lacrimi înghit în sec 
Setea de bucurie s-a dus gram cu gram 
Timpul, ca de fiecare dată, singură mi-l petrec 
Cu ochii roșii, copleșită de atâtea senzații 
Oftez și mă iau palpitații 
Îmbătrânesc singură, până voi fi moartă 
Poate așa mi-e a mea soartă. 
Uitată și distantă 
În universul meu rece 
Și lumea e cât mai puțin flagrantă 
Timpul va tot trece 
Oamenii sunt aceeași 
Când te văd plângând, râd, 
Așa vor fi și ai lor urmași. 
Lumea toată, 
Se naște, moare și învie 
Este o completă gloată 
Din care fac parte ca idioată. 
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DE PESTE NORI ȘI FĂRĂ PLOI 
  
În această seară prea-ncărcată 
Eu mă duc în pat, 
Dorind să nu mă mai trezesc vreodată 
După ce-am stat la sfat 
Cu ai mei colegi, 
Iar acum cu îngerii, toți 
Mă veghează din raiului porți 
Și suflând în durere 
Țipând în tăcere, cum nu mă mai ține 
Pun ușor pătura pe mine. 
Mă uit în sus și vocea-mi tremură 
Închid ușa și ochii-mi înfumură 
Așa-s de roșii, așa-s de tristă 
Așa vor fi mereu oamenii, 
Însă specimene așa nu există 
Ignoranța e prințesa, 
Stând mândru pe tronul său 
Deodată-i apare prințul, 
Ochii-i strălucesc, și nu-i vine să creadă, zău! 
Urâtul parcă o surprinde 
Și nu s-au mai cunoscut 
Flacăra lor iar se aprinde 
E un miracol neștiut! 
Izolarea e sora, 
Cea mai bună nașă 
Iar mai mult nu se poate bucura 
E un pic retrasă, mai la locul ei 
Însă la nuntă-și va lua cei mai atrăgători cercei! 
Egocentrismul va fi copilul 
Tipic și la fel este mereu 
Nu poate fi lăsat singur, săracul 
Are toată familia și nu i-e greu 
Neglijarea, a doua mătușă 
Va avea grijă de el 
Să nu sperăm că va uita 
Viitorul său nu poate fi astfel… 
Heruvimi mă cheamă iar 
Și trimit din cer ploaie la mine 
Cel mai prețios dar 
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Pe care-l pot primi cât timp sunt vie 
Voi veni la voi într-o zi, 
Iar înapoi nu o să mă mai întorc 
Oricât de departe de mine ați fi, 
Eu nu vreau să stau în loc. 
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MEREU 
 
Acest sentiment crunt 
De care nu mai pot să scap 
Sufletul mi se face mărunt, 
Și mintea mă face să crap. 
Tensiunea mi se ridică 
Deodată scade drastic 
Cu toate acestea, adică, 
Este un sentiment jalnic 
Iar și iar, vai, tremur! 
Așteptând ceva ce n-o să vină 
Ca să uit, o să murmur 
Dar nici asta n-o să țină… 
Nu pot să mă liniștesc! 
Orice s-ar schimba și ar fi 
Și tot gându-mi obosesc 
De ar fi noapte sau zi 
Nu mă pot concentra 
De ar trece încă un ceas și-un timp 
Sufletul e greu cât piatra 
Oricât stau, alerg sau mă plimb 
Doar când gândul e la tine 
Mai trece lin valul unei mări 
Dorul iar vine, 
Atâtea zile, atâtea stări 
Nu vei mai veni și ești pierdut 
În largul tău să fii! 
Singurul lucru pe care l-am avut 
Ai fost tu, și nu mai exiști. 
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PÂNZĂ 
  
Când iau pensula în mână 
După ce am stat și am țipat 
Inima mi se desfrânează 
Tot ce-am văzut a fost adevărat. 
Orice fac și oricum sunt 
Nu e bine! 
Nu e prima dată când am acest sentiment crunt, 
Atingând domol pensula, făcând buline, 
Și emoția-mi curge și pătează tricoul vechi 
Simt că inspirația deodată nu mai vine 
Iar tot ce spun sună la fel 
Mă vait, strig, pe mine iar și iar mă înșel 
Zicându-mi că se va schimba 
Poate greșeala e de la mine, 
Dar știu că tot mă va perturba 
Permanent sau temporar, 
Mă voi afla pe acest itinerar 
Nedrept sau justițiar 
Toate-s la fel, și ca ele toate vor fi iar. 
Pensula-mi cade 
Și toată poza se destramă 
Munca mea niciodată nu dă roade 
Poate viața mea este o ascunsă psihodramă, 
Impusă de mine, 
Sau de altcineva 
O forță divină 
Ce vrea a mă cerceta. 
Și de m-aș duce, 
Cine mă va primi? 
M-ai alunge? 
Sau nici asta nu știi?… 
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SUB CIREȘ 
  
Bate cucul și răsună 
În suflarea lui bătrână 
Petalele cireșilor toate au căzut 
Și în capul meu s-au pierdut. 
Nu-mi mai bate soarele în față 
Sunt în umbra copacilor deasă 
Strig în gura mare de fericire, 
„Iată cum primăvara sufletu-mi învie!” 
Stând pe o bancă 
Gândindu-mă-n zadar 
Oftând iar și iar, 
Însă de ziua mea, nu-mi trebuie niciun dar. 
În raze te regăsesc, 
Și în adierea parfumată 
Când în parcul tău pășesc 
Imaginându-mi ce putea fi odată… 
Dacă erai aici 
Și nu dispăreai fără semnalul meu 
Puteam încă să aud tot ce zici 
Un glas timid al unui zeu. 
Fără tine, lumea e pustie 
Iar totul e un joc 
Sper ca sufletul și ție să-ți învie 
Călătătorule din loc în loc! 
Oricum vântul va sufla, 
Și soarta mi-ar fi 
Lângă tine mă voi afla 
Fără ca tu să știi 
Oricum frunzele s-ar mișca, 
Și păsările ar ciripi 
Cu nimeni nu te vei compara 
În niciun secol, deceniu sau zi 
Oricum Cel de sus ar vrea să fie, 
Sau o altă forță inexplicabilă 
Căci numai ea mă mai poate face mai stabilă 
Te-aș iubi, moartă sau vie. 
 
 


