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Timp (drumul meu) 

 

Mama se învartea prin bucătarie. 

M-a văzut la chiuveta gri și rece de inox și m-a întrebat: ce faci? 

Dau pe răzătoare apa pe care o trec prin sită,  

i-am răspuns. Astăzi înca pot, nu mă strânge timpul 

Mâine voi avea multe de făcut… 

Mi-am împreunat mâinile a rugă 

și i-am cerut timpului să mă mai aștepte 

iar el m-a înțeles: 

s-a făcut din punct – ață, 

din ață – funie, 

din funie – panglică, 

din panglică – drum. 

 

  



Anul bisect al poeziei mele 

 

Casa mea este rotundă ca un pătrățel...  

Aveam atunci când am spus asta puțin peste 1 an  

și toti adulții s-au amuzat. 

Anii au trecut – matematic corect cum le place celor mari n=9 

Și după cursul de filosofie cu Doamna A.  

mi-am dat seama că aveam dreptate  

(Liniște în sală!  

Arta de a avea intotdeauna dreptate cere cuvântul) 

chiar dacă nu înțelegeam prea bine 

calea mea curge roată 

am nevoie de rotundul cercului  

pentru ca totul și toate să se poată închide…  

totuși din 4 în 4 ani caut un colț 

(Se spune unghi drept, nu colț! mi-a reproșat doamna învățătoare) 

Stau ascuns acolo, în spațiul de -științific vorbind- 90 de grade 

Și scriu poezii, ferit de alți ochi. 

Pătrățel, patru colțuri, 4 ani… 

Un fel de an bisect al poeziei mele.  

 

  



Prietenul meu, păpușarul 

 

În casa veche și uitată din capătul orașului  

O fereastră luminează galben-palid. 

Ssssttt… faceți liniște, vă rog… 

Păpușarul, prietenul meu, lucrează. 

Mă uit la el: în mâinile lui ridate se naște o nouă poveste 

O poveste cu ochi strălucitori și părul lung, de nisip. 

Nispul va curge -cum va dori- în clepsidră 

Fără a putea fi oprit. 

Numai Bătrânul îi mai știe timpul… 

Uite-l! Zâmbește! povestea e scrisă. 

Ridică ochii și mulțumește -la rândul său- 

Păpușarului care îl veghează: 

I-a mai aruncat câteva grăunțe de nisip... 

 

  



explicație oamenilor mari 

 

aș fi putut scrie o nouă poveste despre: 

- timp,  

- pustiu, 

- eternitate, 

dar sunt un copil de doar 10 ani 

vreau să pictez, să joc Roblox, să scriu fericit, 

să cânt la pian  

sonate. 

să caut ferestre în locuri închise,  

să le deschid 

nisipul clepsidrei într-un castel  

să îl cuprind. 

să las și războiul și-aridul și vidul 

poeților mari, 

eu doar să visez și să țopăi prin bălți  

cu pantofii murdari.     

 

 

 

 

 

 

  



Miercuri - joi 

 

Povestea-ncepe miercuri,  

pe-nserat 

la ceas târziu, de îmbăiat. 

 

De pe un plastic alb,  

comun, 

visa o bulă de săpun 

să se ridice in văzduh 

ușoară, 

fină, 

ca un duh. 

 

Dintr-un dulap ascuns,  

umbrit, 

umplând un vas cât un chibrit, 

trăia cu gândul la pământ 

un strop de apă de descânt. 

 

Păianjenul, un acrobat 

al circului de mult uitat, 

își tricota fir 

de oțel, 

având în minte-un singur țel: 

să-i întâlnească pe cei doi 

în drumul lor,  

în zi de joi. 

 

Artista- bula de săpun  



spune: Acu-i momentul bun! 

și îndreptând privirea-i zen 

spre ceru’-albastru 

metilen 

se ridică ușor-ușor 

cuprinsă de înaltul dor. 

 

De gestu’-acesta, subjugat, 

stropul de apă a plonjat  

(direct spre bula de săpun) 

către pământ, 

ca un taifun. 

 

Dar vai! În drumul mult visat 

s-au întâlnit! 

și bula fină de săpun 

s-a speriat de moarte și-a plesnit! 

 

Pe firul de oțel lăsat 

în jos 

de la fereastra mică-a băii-albastre, 

păianjenul pufos a-ncremenit 

stropit-cumplit-sfârșit. 

 

 

 

 

 


