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Poezia mea 
 

Eu scriu despre lume 

Și lumea mã prime-ște în casa ei 

Poarta a rãmas deschisã 

Și eu te visez tot acolo 

Unde te-ai adãpostit 

Te vãd cu trupul de copil 

Și îți sãrut obrajii 

Te mângâi cu mâinile mele calde 

Apoi,te zãresc priuvindu-te-n oglindã 

Te rog ,sã nu mergi prea departe 

Cu coronița pe cap 

Poate ți-o va lua vântul 

Și o va duce în pustiu 

Poezia mea e prea adevãratã 

Pentru a nu lipsi din aceastã carte 

 

 

Cuvintele 
 

Cuvintele mã trezesc din somn 

Le simt și le scutur 

Ca pe niște frunze. 

A venit iarna 

Și eu spun adevãrul 

Despre ce presimțiri am 

In legãturã cu frica mea 

De-a intra în apa râului 

Dacã exist 

E semn cã m-am nãscut 

Și mã apropii de pereții castelului 

Tu îmi spui cum pot ajunge 

Pe malul ostrovului 

Câinele meu mã urmãrește 

Pânã în dealul Progradiei. 

 

 

Sânge sau lacrimi 
 

Cât suntem de aproape 

Atât suntem și de departe 

Nicãieri,singuri 

Urma umbrei intrã în noapte 



Și doar o singurã luminã 

Rãsare din sânii tãi 

Buzele mele se aprind 

Și nu mai știu ce se petrece în noi 

Ce se  infiripã sub piele 

Sânge sau lacrimi. 

 

 

Unde toate se nasc din toate 
 

Ce oare nu ne mai trebuie 

Și nici nu mai folosim 

Ce sã aruncãm 

Din tot ce ne este de prisos 

In valurile mãrii ? 

Pe cine ne putem sprijini 

Pe cei veșnic plecați 

Sã gãseascã poarta deschisã a raiului. 

Intre iubire și trãdare 

Drumul de luminã al frunzei 

Invadat de o grea tãcere 

Alerg dupã umbra ta 

Care a ajuns așa de sus 

Unde toate se nasc din toate. 

 

 

Tristețile vremii 
 

Port timpul în priviri 

Simt pârguirea cuvintelor 

Precum fructele în ramul toamnei. 

In preajma mea 

Tainele unei dimineți intrate pe ulițã 

Alerg pe întinsul țarinei 

și vãd cum dispar anii mei 

Amintindu-mi de vremea 

Când aram pãmântul în lung și-n lat 

Cu tristețile vremii de atunci 

Stau acum de vorbã cu o pasãre 

Și mã cutremur de cum intru în varã 

Fãrã sã-mi dau seama 

Cã soarele-mi este cel mai bun prieten. 

 

 

De o vreme 
 



Așteptarea venirii zãpezilor 

Mã întristeazã. 

Caut poveștile de altãdatã ale bunicii 

Poate la noapte voi visa 

Cum ningea în antichitate 

Ninsorile nu se vor mai grãbi sã plece 

Vor sta aproape de noi 

Pe dealuri cu mieii albi 

In sânul treaz al primãverii. 

 

 

Constatare 
 

Mã spãl pe fațã 

Cu liniștea clipelor din jur 

Și-mi dau seama 

De dorința ta 

De a te smulge din celãlat chip al durerii 

Iți acord libertatea din instinct 

Te eliberez de extazul 

Ce stãruie în necunoscutul tãu 

Iți doresc întoarcerea spre lume 

Insoțitã de spiritul de luminã 

și de sângele neuitat 

Ce arede fãrã sã doarã 

Ai prețuirea mea 

Din noaptea albastrã 

Când te-am adus în casa sfântã 

Ai intrat în picioare 

și ai rãmas în genuchi 

In fața icoanei. 

 

 

Povestea ierbii de acasã 
 

Ce poate fi trecutul meu 

Ce reprezintã el pentru mine? 

Tristeți și câteva bucurii 

Mijesc în colțul gurii 

Eu,m-am nãscut mai târziu decât trebuia 

Așa este scris în carte 

Venind pe lume 

Intr-o zi de primãvarã 

Când pomii m-au bãtut cu crengile 

Impodobite de flori 

De aici, 



Am pornit pe drumul meu 

Intortochiat, 

De  unde 

Imi vãd sufletul mereu verde 

Ca  povestea ierbii de acasã. 

 

 
 


