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MELANCOLIE 
  
I. Si spun “Nu!” o data, de doua, de trei ori, 
Dar povestea se tot repeta. 
Cand vine vorba de emotii, verseturi, culori, 
Eu sunt doar o marioneta. 
  
II. O simpla papusa pe sfori, spanzurata 
De vise, senzatii si ganduri; 
Iar papusarul in subconstient se arata, 
Printre surghiunitele randuri. 
  
III. Cu cerneala ce imi curge din pana 
Eu ard minciuni pe hartie. 
Minciuni atat de frumos mascate 
Incat totul pare un joc de actorie. 
  
IV. Caci eu nu-s cu adevarat o poeta, 
Ci doar o simpla protagonista 
Ce se pierde in propriul scenariu la mijloc… 
Doar un detective apatic fara pista. 
  
V. Si inca ma mint pe mine insami, 
Mai mult decat mint in poezie, 
Ca inca mai simt, cand scriu, fiori, 
Desi este doar o profunda melancolie… 
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LUCEAFARUL… O AMINTIRE 
  
Odata ti-am spus ca te iubesc, 
Ca m-as face colb mizer pentru tine; 
Insa acum vreau doar sa te omor, 
Caci stiu ca tu nu te-ai face colb pentru mine. 
  
Odata nu ma mai dezlipeam de fereastra, 
Asteptand cu seara si venirea ta, 
Insa acum noaptea-i mai neagra ca un demon 
De cand tu mi-ai frant inima. 
  
III.   Odata straluceai cu sclipiri maiestre 
Peste scena albastra luminata de luna; 
Dar acum porti doar niste albe zdrente 
Si beat de vanitate ma acuzi ca-s nebuna. 
  
IV.  Odata doar tu imi furai privirea 
Din cel mai frumos manunchi de stele, 
Dar cum a venit, asa a si plecat iubirea, 
Cand am realizat ca tu esti facut pentru ele. 
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O CARTE, O LUMANARE SI UN PAHAR DE VIN 
  
I.    Pasesc cu lehamite pe strada imbracata-n intuneric 
Si  indata ce dau coltul nu-mi da pace un gand frenetic. 
Poate ca este din cauza felinarului silfid si scorojit ca moartea, 
Sau a izului de ciorchini mov si copti ce-mpanzeste noaptea. 
  
II.  Condusa de viclene tentative pentru o clipa linistita 
Ajung indata acasa, unde ma trantesc pe fotoliu obosita. 
Iar de la o vreme parca ma macina proverbul cu “partea” 
Asa ca, negresit plec in biblioteca sa-mi caut cartea. 
  
III.  Insa, vai, ce sa vezi? Caci este intuneric bezna in casa, 
Intrucat mi-am uitat lumanarea aprinsa la intrare pe masa… 
Si asa fac cale-ntoarsa dupa sursa de lumina 
Iar dupa ce ma  instalez in fotoliu parca ma simt mai senina. 
  
IV.  In final, am dobandit cele doua obiecte ravnite, 
Dar oare sunt doar ele cele mult dorite? 
Parfumul de struguri copti inca imi da tarcoale, 
Si astfel iar trebuie sa ma ridic in picioare. 
  
V. Dupa ce mai dau inca un ocol pe la bucatarie, 
Ma ciubaresc intr-un fotoliu simtindu-ma plina de bucurie 
Caci am descoperit ca la urmatoarea intrebare raspunsul curge asa lin: 
“Ce-ti poti dori mai mult decat o carte, o lumanare si un pahar de vin?” 
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O PRIVIRE MAI APROPIATA 
  
I. Haide! Vino! Uita-te mai aproape! 
Dar sa nu te mire daca nu intelegi nimic. 
Nu! Nu este vina ta! Nu tu ai privirile oarbe! 
Insa nici ce se intampla nu vreau inca sa iti zic. 
  
II. Poate ca la prima vedere pare o simpla floare, 
Insa daca te apropii, imaginea devine de-odata vasta 
In detalii, perspective, forma si culoare… 
Ceva total diferit de lumea noastra. 
  
III. Pe langa fragilitatea aparenta ca obiect ornamental, 
Se afla un univers in miniatura construit cu iscusinta. 
Uneori cred ca in detalii sta frumusetea cu adevarat; 
Insa pentru a o descoperi ai nevoie de multa vointa. 
  
IV. Dar si florile astea… lucruri trecatoare. 
Nici nu-ti dai seama cand una infloreste sau cand moare; 
Doar daca stai sa privesti mai atent vei descoperi uimit 
Ca atunci cand o floare moare, alta deja a inflorit! 
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O PRIMA OPINIE ASUPRA LUMII 
  
I. Si sunt blocuri de beton ce se ridica ca niste zgarie- nori. 
Si sunt copaci putini ce produc aer curat pentru a-l inlocui pe cel poluat. 
Si sunt fabrici ce-ti creeaza o cupola din fum infect care te impiedica sa zbori… 
Si mereu sunt si vor fi drumuri si cai pe care inca nu le-ai umblat! 
  
II. Mereu in abis cat si mereu in rai, 
Asa a fost viata pe Pamant inca de la inceput; 
Insa ce mai conteaza si cea mai mica bucata de plai, 
Daca tu nu stii nici macar cum s-a facut? 
  
III. Ingraditi mental de aspecte si etichete 
Am uitat cu totii cat de frumoasa poate fi viata; 
Caci in loc s-o traim, noi doar ii gasim defecte 
Si incercam sa-i innegrim si mai rau fata… 
  
IV. Oare de ce nu mai putem sa facem nimic de bunavoie? 
Oare de ce nimeni nu vrea sa te mai ajute la nevoie? 
Oare de ce nimeni nu vrea sa te mai ajute la nevoie? 
Si tot ce poate sa faca este taraboi si cearta? 
  
V. Ei bine, raspunsuri sunt si sunt chiar destule, 
Dar acum depinde si de cat sunt sau nu de nule. 
Si in final mai am de pus o singura intrebare: 
Nu va este rusine ca un copil v-a dat peste nas, oare? 
 


