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Hoinar prin bibliotecă 
 
Mă plimb prin bibliotecă cu pas domol şi rar. 
Culoarul lung îmi pare un călător hoinar 
printr-o cetate; 
Miroase a caramel şi-a flori de soc uscate 
Şi-a pete de cerneală, în foi de calendar… 
Mă-opresc. Trag o carte de pe un raft ascuns. 
Copertele legate îi sunt groase îndeajuns 
şi poleite; 
Simt cum vibrează-n mine cuvintele şoptite 
Şi-n foşnetul de pagini văd lumi de nepătrus. 
Trec printre rȃnduri şi prind momentu-n zbor, 
Văd sute de imagini, aud povestea lor, 
o savurez; 
Sub pleoape am zeci de slove, le-adun, le conturez, 
Le simt: au gust a timp, a strop de praf, a măr… 
Lumina se reflectă-n lemnul stropit cu lac. 
Din scoarțe şi din coajă poveşti se tot desfac 
şi saltă în afară. 
Mă uit la bibliotecă pentru ultima oară 
Şi-n urma mea secvențe se-nvȃrt şi se prefac. 
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Dimineaţă 
 
S-aprins întâiul colţ de cer 
Iar stelele în stoluri pier, 
Şi norii spumegă în vânt. 
Răpuşi de-al dimineţii cânt 
Cad zimţii grei de fier. 
Cum se prelinge în boabe moi 
Un soare ce se sparge-n ploi. 
Şi joacă tainic în livezi, 
Iar cu privirea te tot pierzi 
În turmele albe de oi. 
Şi prins în vântul neşoptit 
Un stol de vrăbii dezmorţit 
Dă roată dintr-un singur foc 
Cuprinde-n aripi acel loc 
Şi primul ochi de răsărit. 
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Doină 
 
Foaie verde de alun, 
Lat pământu-i și e bun 
Răsădita-i tu din el 
Foaie verde, micșunel. 
Floare dulce și frumoasă 
Te-aș lua cu mine-acasă 
La morișcă unde țes 
Și-un’ se face grâul des, 
La morișcă unde cos 
Și unde crește spicul gros. 
Și te-aș soarbe din priviri 
Și ți-aș spune povestiri 
Despre feți de împărat 
Ce de mult s-au depărtat 
Și-au plecat în codrul alb 
Unde lebede se scald; 
Și-au plecat după coline 
Unde zmeul negru vine. 
Floare dulce și senină 
Tu ești raza cea mai fină 
Și lucești îndepărtat 
Luminezi întregul sat, 
Unde bat cărările 
Și se-nalță zările; 
Unde muntele din spate 
Ține case strâmtorate. 
Floarea mea nestingherită 
Te-aș lua dintr-o clipită 
Cu obraji de foc și pară 
Tu ești floarea cea mai rară, 
Foaie verde, strop de tei 
Hai să vii cu mine, vrei? 
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Primăvara 
 
Se-nalţă tufe pe cărări 
Şi frunzele tremură-n vânt 
Şi păsările îşi iau avânt 
Şi pomii grei cad la pământ 
De atâtea flori. 
Colinele sunt verzi de tot, 
Sclipesc steluţe pe câmpii, 
Se-aud cântări de ciocârlii, 
Pe câmpii cresc-nalte bălării 
De-un cot. 
Şi în caleşti de primăveri 
Se adună ierburi, fluturi, flori 
Şi-ntr-o beţie de culori 
Zâmbesc în cale pe cărări 
Şi flori de meri. 
Ca un soldat sfârşit pe front 
Un soare în apus se ascunde, 
Pe cer sunt raze calde, blânde 
Şi o primăvară mândră râde 
Spre orizont. 
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S-a născut apusul 
 
O pasăre vopsită şi rotată 
Se-ndrăgostise, aşa ca dintr-o dată, 
De albul crud al cerului de mai. 
Şi în văpaia puternic luminată 
Mocnea albeaţa precum un colţ de Rai; 
Şi doar o clipă de-i dădeai 
Zbura spre ceruri dintr-o dată. 
Cum a rămas pe cerul alb statuie, 
Voia numai o clipă ca să mai rămaie, 
Să vadă lumea din acelaşi loc. 
Simţea privirea atât de amăruie 
Căci tot vedea cerul ca pe un zeu din foc. 
Rămase ca orbită într-un simplu joc 
În zbor ca să se suie. 
Şi doar o clipă cum s-a îmbărbătat 
Pasărea a pornit în zboru-i sacadat 
Spre lumi de mult uitate. 
Zbura acum spre alb neîncetat 
Fără a se uita în spate 
Vedea cum lumea sărutări împarte 
Şi cum peisajul i s-a luminat. 
Cum a ajuns în cerul ca o floare 
I-a explodat pigmentul de culoare. 
S-a răspândit rapid oriunde 
Şi-atuncea raze zburătoare 
Au inceput să sară-n unde 
Şi-au dat miraje tot mai blânde 
În a apusului splendoare. 
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Secvenţe 
 
E-o seară blândă 
Acorduri de chitară, 
Izvor de lună, 
Polei de felinar. 
Foşnet de frunze, 
Ochiuri de fereastră, 
Stele topite, 
O lume-ntr-un chenar. 
Molii de noapte 
Din aripi ce tresar, 
Secvenţe şterse, 
Polei de felinar. 
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Vulpea și împăratul 
 
S-auzise în pădure, 
Peste lume că domnea 
Leul mare și puternic 
Cu înțelepciunea sa. 
Animalele săriră repede cu gura lor 
Cum ca leul ar fi numa un jidan înșelător. 
Într-o zi se adunară și veni și vulpea, iată, 
Ce era cu mintea doară, puțintel mai luminată. 
„Dragi surate pământene” spuse și cumătra vulpe 
„Ocărâți pe leul acesta cu atât de multe! 
Dar să vă uitați o clipă la jivinele de noi, 
N-am putea să fim stăpâne nici în balta de noroi! 
Nu spun, Doamne, că mi-e mie leul ăsta prea-nțelept, 
Dar vă spun acuma un cuvânt foarte deștept: 
” 
Pe cumătra au luat-o toate 
Cu urâtele ocări, 
Dar ea tace că doar știe 
Dobitoacele purtări. 
Înainte de-a vedea 
Fapta rea a vreunui rege, 
Mai întâi purtarea ta 
Uită-te să vezi cum merge! 
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Povestea unui ceasornicar 
 
Era o noapte-ntunecată 
Căci stelele umblau haihui, 
Pământul sta că n-avea cui 
Să spună-n taină pilda lui 
Ce începea cu „A fost odată”. 
Spunea spre ceruri într-un glas 
Căci el știa pe undeva 
Un oarecare cineva 
Ce-ți dedicase viața sa 
Unei pendule dintr-un ceas. 
A fost odată și-undeva 
Cum tot mergea fară habar 
Prin lume un nebun hoinar, 
Un biet, sărman ceasornicar 
Ce-și cauta clipita sa. 
Prin viață a pătruns în vis: 
Stătea și tot privea spre cer 
Vedea cum clipele tot pier 
Și-a meșterit pendul din fier 
Ce ceasul minții a deschis. 
De-atunci trecuse un timp bun, 
Murise meșterul de ceas 
Și doar pendula a rămas 
Din trupul lui fără de glas 
Ce ticăia ca un nebun. 
Era o noapte-ntunecată 
Pământul se cutremura, 
Simțea că numai el știa 
De ceasul cu pendula sa 
Ce tot șoptea „A fost odată”. 
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Plouă… 
 
E frig, iar lumea plânge 
Şi-n lacrimi plouă 
iară, 
Pe streaşină se scutură 
Tremurând o 
vrăbioară. 
Unduie trandafirii galbeni 
În ochiuri de 
fereastră 
Şi-apoi cad grei loviţi 
De-un ciob din bolta- 
albastră. 
Sub acoperişuri, beată de frig 
O molie tremură-n 
unde 
Pluteşte pe-un picur ce se prelinge, 
Dă roată şi-apoi se 
ascunde. 
Rămasă tăcută şi viforul vine. 
Murmură sumbru ca-n alte 
dăţi 
Pe-o umbră de cer se-aruncă şi geme 
Pornind mai departe spre 
singurătăţi. 
 


