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PAMANTUL SI CERUL 
  
Pamantul cel de jos, pustiit de ganduri rele 
Pe care iarna le-a infipt cu radacini adanci si negre, 
Priveste gales catre cerul cel departat si luminos 
Scaldat in fragede pasteluri si stralucind in chip frumos. 
  
Cat a fost iarna, cerul vested tot peste dansul a vegheat, 
Mereu umbrit de ceturi dese si-n negrii nouri ingropat. 
Din cand in cand cernea asupra-i podoaba unui dar frumos, 
‘cercand  s-aduca fericirea pe acest  pamant dar far’ folos. 
  
Si iata cerul se indura si-acum de-al sau frate sarac 
Si picura cu apa vietii peste pamantu-nsingurat 
Iar unde apa vietii cade, rasare un boboc razlet, 
Copil gingas al primaverii ce-asteapta tronul e imaret. 
  
Mustind de apa si de viata, se scald-acum in al sau belsug 
Pamantul incoronat de slava cu primavara guvernand. 
Si drept rasplata pentru cerul cel ce un bun frate a fost, 
Isi pune vantul sa ii cante din flaute de abanos. 
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CELE DOUA PASARI 
  
Odata, intr-un card de pasari calatoare, 
s-a iscat o cearta intre doi confrati 
si sa spunem drept, fara ocolisuri, 
de motivul certii n-am fost informati. 
  
Cert este ca in lunca, pe-o carare-ngusta 
Isi aveau traseul niste vanatori, 
Si zarind ei cardul in bataia pustii 
s-au decis sa-npuste doi sau trei cocori. 
  
Pasarea de garda, cum vazu dusmanii 
Directiona cardul sa zboare-napoi 
Dar cocorii nostrii, prea aprinsi de cearta 
Isi continuara drumul pierind amandoi. 
  
Lucruri mici, banale se-ntampla oricui 
Dar asta nu este vina nimanui 
Sa nu faci din certuri un scop principal 
Si sa uiti intregul, ce-i esential. 
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PRIMUL FULG DE NEA 
  
Ca primul ghiocel ce din pământ a răsărit, 
Ca primul fruct de vară, ce în copac s-a pârguit, 
Ca prima frunză moartă, sleită de puteri, 
Asa şi primul fulg de nea, căzând de nicăieri. 
  
Cu alba-i faţă lucitoare, el zboară-ntruna stingherit, 
E ca o zână arzătoare, în jocul iernii cel cumplit. 
Se-aşează jos şi poposeşte, cu gândul tandru c-o veni, 
Un copilaş c-obrajii rumeni, să-mpartă cu el bucurii. 
  
Un coş zăreşte-n depărtare, el fumegă neîncetat, 
Pe geamul mic, un brad se vede, cu voie bună-ncununat. 
Şi iată uşa se deschide, spre el alearg-acum copii 
Cu zâmbet, feţe arzătoare şi cu obrajii rumenii. 
  
Acuma neaua se aşterne, iar fulgul de nea fericit, 
Adoarme în acorduri line de “Iarnă, bine ai venit!” 
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IARNA 
  
S-astern până departe valuri mari de vise, 
Culoarea orizontului in alb ţi se deschise 
Şi simpla încercare de a vedea ceva 
Oprită e de vântul ce şuieră a nea. 
  
Degeaba-ţi cauţi paşii trudiţi de încercare, 
Furaţi ţi-au fost în clipa când lunecai în zare, 
Spre-a căuta zadarnic speranţele pierdute, 
Cărarea ţi-a fugit de-a iernii spaime crunte. 
  
Şi poposeşti acolo,şi frigul este totul. 
În jurul tău,ea,Iarna,cu gânduri de răscoală 
Desăvârşitul alb,cu văi si dealuri nete 
Îl saltă şi-l azvârle în panglici de răceală. 
  
Când te ridici,furtuna,ar vrea să te doboare 
Zăpada-are poruncă,mereu să te-nconjoare. 
Un singur pom pribeag pân’ la pământ s-apleacă 
Din ramurile-i goale culcuş dorind sa-ţi facă. 
  
Dar ochi-ţi dau de veste nepreţuitul gând! 
Acolo e o casă,şi-n casă-i foc arzând. 
Eliberat din lanţuri,din deznădejdi pieite 
Putere prinzi din nou în oasele-ţi sleite. 
  
Şi te trezeşti acasă,cuprins de mângâiere 
A Iernii umbră pleacă,mâhnită de durere 
Ca-i mers în continuare, că nu te-ai poticnit 
Îti dă înapoi paşii,şi iată!,s-a topit! 
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APUS DE SOARE 
  
O noapte ruginită 
Se cufundă-n mare, 
Din zarea desluşită 
O cărare de aur apare 
Îngrădită… 
  
O poartă se deschide, 
O poartă de fier încins, 
Din ea apare-o zână, 
O zână de chihlimbar aprins 
Nedumerită… 
  
Pe cer suratele-i 
În pat din praf de stele dorm, 
Aşteaptă miezul nopţii 
Când valsul lor etern începe 
Amăgind… 
  
Dar nimfa mică 
Dansează cu nisipul cald, 
Iar soarele roşind, 
Priveşte valsul îngândurat 
Ca un bătrân ce ştie poate 
Că dragostea nu-i o eternitate… 
  
El se cufundă-n mare contemplând 
Şi obosit adoarme dispărând. 
Iar zânei tandre o lacrimă-i cade, 
Se spulberă pe pământ… 
Şi e luată de vânt… 
Amorţită… 
  
Acum şi stelele dansează… 
Iar nisipul aleargă întrebând 
Pe lună, stele şi copaci: 
Văzut-au ei pe zâna lui cea mică 
Luată de vânt?… 
 


