
                             Acrostih 
 
 
 Stelele simt suspine susţinute, 

Iscând intens incendii, iute! 
Meticulos își mențin menirea, mute, 
Trece timpul.. trec tăcute toate. 
Efemere, emit emoții în eternitate.. 

 

Vise.. vibrând voiesc viaţă, 
Infuzând iluzii, ies în ignoranță.  
Azvârlite apoi în aur, pregătesc.. 
Țopăind ținute în ţarcuri, mistuiesc… 
Aducând iluzii arse.. aţipesc. 
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Renaissance 

 
 

Iată-mă! Mă scol din cenuşa colorată 
Bat din aripi şi zbor prin calea-mi deşirată, 
Renasc după fiecare lecţie luată, cu moartea! 
Pe moarte călcând şi reluând apoi cartea. 
lată-mă păşind pe alte pârghii de foc, 
M-agăt de nebuloase frânghii pe loc! 
 
Şi-apoi mă-ntreb ce-o să pice, ca urmare 
Vor fi năpaste, suplicii, salvare? 
Ochii-mi traversează puntea încinsă 
Avizi de echilibru, o vor învinsă! 

         Dar iată-le căderea, la care se-nchid sorţi, 
         Îmi extind ființa, nu  mai vreau printre morţi! 
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            C'est fini 
 

Am început a sângera, 
          Sub primele priviri amare 

Spre Un necunoscut ştiut 
Al viselor impare. 

 
Și m-am cusut adeseori 
Cu firul amăgirii mele 
Din pulberea otrăvită  

          A firii reci din acuarele. 
 

În castelul tău de ţurţuri 
Te plimbi dizgraţioasă.  

          Pitindu-te să fii... 
Amăgita mea crăiasă! 
  
Am străbătut citadele... 
Căutându-te într-una 
Luptând cu santinele 
În care se reflectă luna. 

 
Dar tu, Împărăteasă, 
Laşi moarte în urma ta 

         Şi viaţă pe unde mergi 
         Rămân în umbra ta. 
 

Căci ce folos au încercările? 
Când tu te-ascunzi plenar 
În crude fremătări 
După surâsul selenar? 

 

Eu plec... te las cu bine! 
De azi nu mai hoinăresc. 
C-am regăsit în mine 
 Ce din tine, nu voiesc! 
  
Rămân doar mici sculpturi, 
Din cheagurile de sentimente. 

 
C'est fini… 

 



   Frânturi 
 
 
Se-aprinde noaptea-n depărtare peste oraşul obosit, 
Luminile iscate-n zare ard orizontul infinit 
 Lăsând în urmă curcubee fără de forma și culoare, 

        Un blând parfum de azalee pătrunde negrele hotare...  
 

Prin fumul dens de la tigară fantome dragi mi-apar în minte, în gand, 
Acorduri de chitară transpune sunetu'-n cuvinte,  
Acelaşi vis plin de magie m-adoarme încet, chinuitor, 
lar sufletul nu vrea să știe c-am obosit să-mi fie dor... 

 
Dorinţa freamătă ascunsă de zâmbete nepăsătoare 

Neîmpărtășită, e răpusă și aruncată în uitare 
Dar nu se îndură să rămână şi din cenuşă iar răsare  
Să mistuie-n furtună, întregul vis dintr-o suflare... 

 
Prin crăpăturile de zi, încet se furişează gândul, 
Aleargă printre umbre vii dansând cu florile și vântul 
Acelaşi dans nebun de dor, născut de-al inimii abis 
 Unde se adună prea uşor frânturi dintr-un destin nescris... 

 
Clepsidra nopții nu mai cerne al stelelor mărunt nisip, 
 Nici valul mării nu dă semne c-ar ști  acelaşi chip  
Ce veșnic se oglindește în şoapte, pe buze murmur ne-ncetat,  
Un strigăt surd se rupe-n noapte, dar prea târziu.. s-a destrămat… 
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            Nedeslușit 
 
 

Printre cuvinte neînțelese șoptite vag de un fir de vânt, 
Printre suspinele prea dese, adânc ascunse în pământ, 
Printre tăcerile supreme ce urlă-n noapte fără rost, 
Doar amintirea lasă semne pe trupul timpului ce a fost. 

 

Se-ascunde soarele în mare lăsând însângeratul cer 
Să calce luna în picioare, nedesluşind acel mister 
Ce dăinuie nemuritor în sufletul încă pătat 
De lacrimile unui dor ce trebuia demult uitat.... 

 
Nisipul crud, încă fierbinte, cu trudă șlefuiește gânduri, 
Dezgroapă  oseminte şi le aşază  rânduri 
În cartea morților ce-s vil, prin patimi mari și vicioase, 
Vrând să alunge vechi stihii și temătoarele angoase. 

 
 

Cu zgomot, stelele în valuri se arunca-n ritm aleatoriu  
Pictând scântei, pe chipul marii, ce cresc al soarelui orgoliu; 
Curând poeme preferate cu noi metafore sublime 
 Desface gânduri înnodate de amintirile străine. 

 
E liniştea prea zgomotoasă şi noaptea întunecată tare, 
E frig şi umbra fioroasă se pierde-ncet în depărtare… 
 E doar trecut; prezentu-i mâine şi-i aşteptat plin de nevoi, 
Dar e păzit cu străşnicie de vechiul scris pe negre foi… 
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