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„Silabe îngândurate” sau poezia dorului… 

 
Teodor Groza Delacodru este, cu siguranță, un 

poet al silabelor îngândurate, după cum însuși ni se 
prezintă, mai în glumă, mai în serios, în poeziile 
cuprinse în acest volum.  

De o sensibilitate covârșitoare, uneori ascunsă 
sub masca ironiei sau a revoltei, poetul reușește să 
surprindă, în poeziile sale, aspecte din toate marile 
teme lirice: iubirea, istoria, natura, filosofia, folclorul.  

Astfel, iubirea lui Delacodru este totală, 
implicând sufletul, mintea, trupul, fiindcă omul se află 
sub semnul trinității și o dragoste reală, firească le 
cuprinde și le desăvârșește pe toate.  

Sigur, se simt subtil nostalgice irizări din George 
Țărnea, Damian Ureche și Adrian Păunescu, „Silabele 
îngândurate” purtând în carnea lor vocalică înfăptuirea 
dorințelor, punerea lor „în rând”, orânduirea lor, chiar 
dacă aceasta poate să însemne comiterea unui păcat: 
„Şi cad, pe rând, hotare şi columne / Pe drumul dintre 
mine şi păcat… // Cuprinşi de nebunie, poate, -om bate 
/ La porţile păcatului din măr...” (Și cad pe rând); „Te 
iubesc pe înţelesul Tău, / Doar azi a mea vei fi, / 
Fiindcă gândurile tale / Mâine, cin-le poate şti?” 
(Gândurile tale); „În gândurile tale pe veci să m-aciuesc 
/ Ca, neştiut de nimeni, să pot să te iubesc.” (Femeia).  

Ea, femeia, este o zeiță atotputernică, înțelegând 
mai bine decât oricine, dintotdeauna, ca un dat al firii, 
jocurile seducției: „Cine te-a-nvăţat, femeie, / Să te 
prefaci în scânteie, / Să aprinzi inimi de-a rândul / Şi cu 
fapta şi cu gândul? // Cine te-a-nvăţat, femeie, / Ca să 
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te prefaci în cheie, / Să descui porţile toate / La bordeie 
şi palate?” (Certitudine). Dar Ea, femeia, este și un 
simbol al purității, al inocenței, de mare efect asupra 
bărbatului, care (are impresia că) își poate reprima 
sensibilitatea: „Pe drumurile noastre au înflorit ninalbii 
/ De parcă inocenţa a coborât din cer.” (Drumurile 
noastre).  

Dragostea cea mare, întâlnită, pierdută, regăsită, 
este trăită de poet cu mirare și entuziasm tradus în 
bucuria clipei („Clipă, rămâi, ești atât de frumoasă” ar fi 
spus Goethe!), suficientă pentru a imprima vieții un alt 
curs, suficientă pentru a influența, schimba, preface 
definitiv pe cel care i-a ajuns, pradă, înainte: „Cine eşti 
tu, iubita mea, / Oare ne ştim de undeva? // Nu te 
cunosc, dar prea te ştiu…// Ia, uite-o turmă sus pe cer / 
De nori ce se renasc şi pier; / O vezi şi tu sau, dacă vrei, 
/ Te las s-o vezi cu ochii mei.” (Cine ești tu?). Vederea 
dimpreună poate să reprezinte o definiție a iubirii 
dintre cele mai frumoase.  

În aceste condiții, dorul, cu toate semnificațiile 
sale profunde sau „la vedere”, dar, mai ales, cu varianta 
„dorului de ducă”, se integrează perfect poeziei lui 
Teodor Groza Delacodru, care poate fi numit, fără 
teama de a greși, poetul dorului: „Nu e doru-atât de 
tainic / Să nu ştii pe unde-apucă, / Când nu are alinare 
/ Şi-l prinde dorul de ducă.” (Gânduri); „Dorul meu e 
plin de dor / Precum brazda de ogor, / Precum razele 
de soare, / Miresma de flori din floare. // Ia mea ţesută-
n in, / Albul tău de alb e plin / Precum ochiul de 
lumină, / Doina mea de doine plină.” (Vis alb); „Tu, cea 
mai frumoasă floare / Din pădurea de gorun, / Spune-
mi, dorul când mă doare / Ce să fac şi cui să-i spun? // 
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Am uitat, nu mai ţin minte / Pe-a cui braţe să-l alint, / 
Am rămas fără cuvinte, / Nu mai am cu ce să-l mint. // 
S-aştept durerea să treacă / Şi suspinul să-i ascult? / 
Frică-mi e că, dacă pleacă, / O să doară şi mai mult. // 
Tu, cea mai frumoasă floare / Din pădurea de gorun, / 
De ce dorul de dor doare / Când speranţele apun?” 
(Spune-mi); „Cu gândul tot te mai chemam / Şi te 
certam, şi te iubeam, / Muream şi mort te mai visam, / 
Visam că-s mort sau chiar muream? // Cu gândul tot te 
mai chemam, / Vorbind cu ploile la geam… / Pios, 
silabic, le rugam / Să cheme ce chemând chemam…” 
(Te mai chemam). 

De la dor, ca un modus vivendi, poetul ajunge la 
nostalgia casei părintești. Drumul însă este dus-întors, 
pe o axă a timpului în care e posibilă circulația în orice 
direcție, viața întâmplându-se mereu, trecutul și 
viitorul reprezentând cele două fețe ale aceleiași 
monede. Astfel, versurile sunt presărate cu expresii 
românești de o savoare extraordinară, ca de pildă „talpa 
țării”, „pui de vânt”, „car de vreme”, „se crapă de ziuă”, 
„pe nepusă masă”, „o face lată”, dar și cu motive literare 
ce devin borne kilometrice pe marginea drumului ce 
duce de la om la Dumnezeu și de la suflet la tâmple 
(cuvântul „tâmplă” însemnând „timp”, „parte a 
capului”, dar și „iconostas”, „catapeteasmă”): gândul, 
somnul, visul, drumul, toamna, iarna fiind doar câteva 
dintre acestea.  

Poezia locului, fie el sat, oraș, țară, poezia 
anotimpurilor, vorbim, mai ales, de toamnă și iarnă, 
reprezintă pretexte pentru pasteluri, fiindcă Teodor 
Groza Delacodru nu se mulțumește cu o simplă 
descriere în versuri, ci tabloul lui prinde viață, stropit 
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fiind cu picături de suflet: „Și-atunci mă pun cu 
tâmplele-ntre palme / Pe pragul casei unde m-am 
născut.” (Silabe îngândurate); „Oare-am fost ce sunt 
sau poate amintirile mă-nşeală, / La fereastra dintre 
vremuri cine-mi bate cu sfială? // Zorii au crestat în 
zare o dantelă-n flanc de nor, / Să-şi strecoare noaptea 
rostu-n agonia ei de ducă.” (Zorii Cișmigiului); „Mă 
cheamă Timişul cu apa-i domoală / Să-i mângâi 
blândeţea cu versuri de dor / Şi ca drept răsplată să-mi 
spun-o poveste / Adusă de ape din lumile lor. // 
Povestea e veche şi sună carpatic / Cu doine din fluier 
şi bucium din tei / Cu daci şi cu codri, cu zimbri de aur 
/ Din lumea de-atuncea şi vremile ei. // Şi iată că-ncepe 
cu datini uitate / Cu facerea noastră şi neamul latin / 
Cu lupte, izbânde şi eternitate, / Cu lacrimi, cu sânge, 
sudoare şi chin. // Dar apa lui curge, s-agită şi geme / Şi 
sufletu-i arde de dor zi de zi / Speranţa rămâne 
plutindă în vreme / Pe-aceste meleaguri am fost şi vom 
fi.” (Povestea Timișului). 

Dar poetul, acest „plebeu” și „glonț care mușcă” 
își face timp, când nu e prea ocupat să pună țara la 
cale, să se joace… creând autentice și de folos exerciții 
de dicție: „Mierla mierliţei mierleşte / Peştele peştelui 
peşte / Nodul noadă noadelor / Coada coadă coadelor 
// S-a-ntâmplat să nu se-ntâmple / Tâmplelor să stea 
pe tâmple / Spuselor să nu se spună / Bunului că nu-i a 
bună?” (Eclipsă). 

Dincolo de protecția și forța pe care i-o oferă 
iubirea, poetul simte în cele mai profunde cotloane / 
celule ale vieții scindarea, ruptura de sine, ruptura de 
ceilalți și, în ultimă instanță, rascolnicia, traduse atât 
prin lipsa comuniunii, cât și a comunicării, înțeleasă ca 
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pierdere a semnificațiilor cuvintelor: „Am întrebat de 
mine pe-un vecin / Dacă mai trec pe-acasă sau mai vin, 
/ De sfântul nu ştiu care, c-am uitat… / A strâns din 
umeri omul şi-a plecat. // Am întrebat apoi pe un coleg 
/ Pe unde-oi fi, ce fac, cum o mai dreg, / Îşi amintea de 
mine ca prin vis… / Mai mult de atât n-avea nimic de 
zis. // M-am întrebat pe mine-ntr-un târziu / Sau poate 
mai devreme, nu mai ştiu, / Sunt buimăcit, pe semne 
fără leac, / Că nu-mi mai dau de urmă de un veac. // Pe 
cin-să mai întreb ce-oi fi păţit, / De-atât amar de vreme 
n-am venit, / Sau poate nici voinţă n-am avut / Să mă-
ntâlnesc cu mine ca-n trecut.” (Căutându-mă pe mine); 
„Calea nu mai este cale / Valea nu mai este vale / Şura 
nu mai este şură / Gura nu mai este gură. // Piatra nu 
mai este piatră / Vatra nu mai este vatră / Masa nu mai 
este masă / Casa nu mai este casă. // Poarta nu mai este 
poartă / Soarta nu mai este soartă / Vara nu mai este 
vară / Scara nu mai este scară. / Luna nu mai este lună 
/ Buna nu mai este bună / Toamna nu mai este toamnă 
/ Doamna nu mai este doamnă.” (Nu mai este); „Şi 
moare-o noapte, două, trei la rând / Şi rândul moare 
nemaiavând rând, / Iar între mine, cine sunt şi-am fost 
/ E-un gol imens ce n-are nici un rost.” (Capricii 
macabre); „Oare-am fost ce sunt sau poate amintirile 
mă-nşeală / La fereastra dintre vremuri cine-mi bate cu 
sfială?” (Cugetul omului de rând). 

Această pierdere a rostului, această pierdere a 
înțelesurilor duce, iremediabil, la revolta pricinuită de 
indolența celor care și-au uitat de frați: „Eu sunt de 
pretutindeni, că ţara nu mă vrea… / Sunt blestemat de 
soartă, străin în casa mea, / Un vorbitor de limbă 
română, nu român, / Îmi zic, la care-o viaţă le-am 
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purtat doru-n sân. // Şi-atunci ce-mi mai rămâne când 
fraţii nu mă vor / Şi mama se împacă cu gândurile lor / 
Ba mai rău, ea îmi cere să uit ce sunt şi-am fost / Şi să-
ncetez cu lupta că n-are nici un rost... // Să mă las 
pradă haitei care m-a cotropit, / Să-mi vând limba şi 
neamul din care-am provenit, / Şi numele pe cruce să-
mi fie scris cu „ici”...?! / Blestem, şi din el, mamă, să nu 
te mai ridici! // Dar una-mi e credinţa şi mare-i 
Dumnezeu: / Poate se-ndur-odată şi de suspinul meu. / 
Atunci, de ai conştiinţă măcar cât face-un ban, / Vei 
regreta amarnic că m-ai lăsat orfan.” (Scrisoare din 
orfelinat); „Mă duc să blestem Prutul şi surdele lui ape 
/ Izvoarele să-i sece şi albia să-i crape, / C-a împărţit în 
două o ţară de lumină / Şi un popor ce încă mai plânge 
şi suspină.” (Solie).  

Dar cum „sângele apă nu se face”, poetul își 
amintește, totuși, că dincolo de păcatele capitale ale 
țării-mamă și ale fraților săi, el e pui de dac, acest lucru 
rămânând veșnic valabil, după cum gorunul rămâne 
simbolul înveșnicirii sale în pământul mănos al Daciei: 
„Ţine minte adevărul pe care-l păstrează glia / Şi 
ţărâna-n care Dacii s-au topit de vremuri grele: / E 
rebotezat pământul şi îi zice România, / Dar tot Dacia 
rămâne ţara visurilor mele. // Eu mâine-oi pleca de-
aicea ca un Dac fără prihană / Şi-oi lua cu mine dorul 
şi-un pumn de pământ de-acasă… / Nu am cunoscut 
trădarea nici a timpului capcană, / Am fost, sunt şi voi 
fi liber, un gorun de viţ-aleasă. // Nu vă lepădaţi de 
nume, fraţilor din noua lume, // Moşii noştri ne sunt 
Dacii, iară codrii fraţi de cruce…” (Adevărul gliei); „Mă-
ntorc la codrii mei cu vuiet de gorun, / Am pribegit 
prin lume o viaţă de nebun, / Mă doare frunza lor ce 
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după mine-a plâns, / Bolnav de duca vremii la umbră 
când m-a strâns (…) // Mai am şi nişte doine, vai, ce 
mi-ar plăcea / Să mi le cânte codrul, foşnind din frunza 
sa… / Le-am pus sub pragul uşii, de n-oi fi uitat, / De-
atât amar de vreme şi gânduri ce mă bat.” (Revenire); 
„Noi venim şi vom ajunge la momentul oportun / 
Semnul revenirii noastre va fi-n frunza de gorun” (Noi, 
dacii); „Când gorunu-mbătrâneşte, / Să nu-l tai că e 
păcat, / Lasă-l să moară-n picioare / Ca un dac 
adevărat. // Iar de cade de durere, / De e pace de-i 
război, / Roagă-te să doarmă-n pace, / Fiindcă-i unul 
dintre noi. / Nu uita, c-atunci pe vremuri, / Când 
duşmanii l-au tăiat, / Din sămânţa lui cea sfântă / Alt 
gorun s-a ridicat. / E gorunul ce-i zic frate / Cei ce au 
sânge de dac / Şi-n inima lor de veacuri / Este cel mai 
sfânt copac.” (Gorunul). 

Concluzionând, volumul „Silabe îngândurate” 
este un volum care va câștiga pariul cu poezia. Textele 
propuse de Teodor Groza Delacodru vorbesc despre 
timpul care curge-n veșnicie, despre rost, împlinit în 
dragoste, despre idealuri sudate de suflet, despre 
rădăcini și ramuri care ne scrijelesc în scoarța 
pământului, respectiv în cea a cerului, identitatea… 
despre noi cei de ieri, de azi, de mâine… fiindcă poezia 
aceasta se întinde, de parcă ar fi sângele fonematic al 
limbii române, în toate ungherele ființei, recreând 
înțelesurile lumii…  

 

Carina A. Baba 
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ODĂ CASEI DE LA DEAL 
 
O, slavă ţie, casă veche 
Şi veşnică recunoştinţă 
Pentru că m-ai crescut la sânu-ţi 
Din a părinţilor sămânţă. 
 

09.04.1999, Mesiciu 
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CASA DE LA DEAL 
 
M-am născut în patu-n care 
S-au născut părinţii mei 
De gorun din codrul nostru 
Cu scânduri din lemn de tei 
Pe scânduri dricala-n care  
Stau puşi banii pentru boi 
Perne de bumbac ţesute 
De bunica la război,  
 
Pe perete-n capul mesei 
Sfântul Nicolae-i pus 
Sub el lin purecul arde 
De când bunicul s-a dus 
Scaune lungi în jurul mesei 
Aşezate-s cap la cap 
Într-un colţ visează liric 
Busuiocul în proţap. 
 
La icoana Preasfinţitei 
Pusă-n soba de la drum 
Stă olbiţa cu molitvă 
Şi tămâia pentru fum 
Bunica s-atămâieze 
Masa, ştie ea-n ce zi 
Iar molitva-n caz de boală 
Să o deie la copii. 
 
Peste drum, cuina de vară 
Mai jos şura pentru oi 
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Ştalu-i alipit de casă 
Cu o vacă şi doi boi 
Aciuit sub talpa casei 
E podrumul răcoros 
Unde vinul te îmbie  
Cu mirosu-i păcătos. 
 
Mărul dulce de Sânpetru 
Plin ca pomul de Crăciun 
Stă proptit de oboseală 
Într-o pritcă de gorun 
Lângă zidul cel de piatră  
Doi bătrâni şoptesc uşor: 
Un tei încărcat cu aur 
Şi un iagot visător. 
 
Poartă nu-i la casa noastră 
Oricine-i bine venit 
Aveam vin de la Şupaia 
Nici răchia n-a lipsit ... 
Dar de-atunci e multă vreme 
Barca-mi fuge de la mal 
Şi mă duce-n larg cu dorul 
Smuls din Casa de la deal. 
 

26.07.1996, Câmpia Mierlei (Cosovo) 
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IDILĂ MESICEANĂ 
 
Miroase-a flori de aur Lunca 
Şi Dealul Mărului la fel 
Se-nfoaie-n iarba lui Ordinul 
De parcă nimeni nu-i ca el. 
 
Ce mândru e Izlazu-n straie 
De nuntă parcă îmbrăcat 
Şi Colnicul şi Pusta mare 
Şi tot ce e la mine-n sat. 
 
Livezile scăldate-n soare 
Cu corul lor de greoluşi 
Sunt mândre ca şi Gaiul popii 
Ori spini-n floare din Teiuşi. 
 
Dar nimeni nu-i ca Valea mare 
Ce cară apa din păduri 
Şi poartă-n plete frăpsăniţă 
Şi flori de sânger şi de muri. 
 

04.01.1997, Uzdin 
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NOAPTEA 
 
E noapte-n satul meu natal 
Adânc suspin-ogaşul 
Visează Casa de la deal 
Şi şura şi sălaşul. 

Ca un copil acoperit 
Cu plapumă de stele 
În vis zâmbeşte fericit 
Pridvorul casei mele. 

Corbin, în prag, pe labe-ntins,  
Stă gata de bătaie 
Viteaz, cel negru, cu păr lins 
Pândeşte-ascuns din paie. 

Un greier singur singurel 
Suspină pe o stâncă 
Ce dor ascuns văpaie-n el 
Ce dragoste adâncă? 

Bătrânul tei de lângă drum 
În nopţile de vară 
De-atâţia ani, ca şi acum,  
Mă cheamă să vin iară... 

Eu nu pot face-atâta drum 
Mi-e prea departe firea 
Dar neputând altfel, altcum,  
Vin doar cu amintirea. 

Spre zori pe rând stelele pier 
A nopţilor tezaur 
Un nor a adormit pe cer 
Întins ca un balaur. 

02.01.1997, Uzdin 
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FÂNTÂNA LUPILOR 
 
Trece-un drum pe sub o piatră 
Apoi urcă la izvor 
Unde-aşteaptă păuniţa 
Păunaşul codrilor,  
Noaptea unde îşi adapă 
Caii negri pe furiş 
Pe când codru-adânc visează 
În pătucul de frunziş. 
 
Aici lupii-şi taie setea 
Dup-ospăţ împărătesc,  
Vântul cântă-n corn de lună 
Maiestuos un dans domnesc,  
Licuricii ard ca dorul 
Şi colindă ne-ncetat,  
Stânca lacrimi-şi adună 
În izvor adevărat. 
 
Mierla-şi ţese cuib grăbită 
În desiş lângă izvor 
Ca să vadă cât mai bine 
Cui e sete, cui e dor,  
Multe ştie şi gorunul 
Dar să tacă a jurat  
Şi e bine că nici dorul,  
Nici fântâna n-a secat. 
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Drumul şerpuieşte încă 
Dar e singur singurel 
Nu mai trec cei cu nevoie 
Nici căruţele pe el,  
Nu-l mai bagă nime-n seamă 
Numai eu cuprins de dor 
Urc mereu să-mi stâmpăr setea 
La Fântâna Lupilor. 
 

19.04.1997, Uzdin 
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MI-E DOR 
 
Mi-e dor de satul meu natal 
De oameni nu, că sunt prea răi 
Mi-e dor de Casa de la deal 
Mi-e dor de dealuri şi de văi,  
 
Mi-e dor de-un cuc şi-o turturea 
De codrul de gorun mi-e dor 
Acolo este glia mea 
Acolo gândurile-mi zbor,  
 
Mi-e dor de-o tufă din Izlaz 
De-un tei, de tata întristat,  
Mi-e dor de mama, cât necaz 
Pân-m-a crescut a îndurat,  
 
Mi-e dor de dealuri şi de văi 
Mi-e dor de Casa de la deal 
De oameni nu, că sunt prea răi,  
Mi-e dor de satul meu natal. 
 

29.07.1997, Panciova 
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TOAMNA 
 
Trist e codrul şi suspină 
Toamna frunzele îi fură 
Liniştea nu-i mai disturbă 
Greierii cei buni de gură. 
 
Plâng de vânturi chinuite 
Crengile spre cer cătânde 
Şi în ochiuri de izvoare 
Tremur-apele curgânde. 
 
Geme un gorun de-ai noştri 
De ger sec la rădăcină 
C-a venit toamna târzie 
Dar şi iarna o să vină. 
 
Au încărunţit de brumă 
Pajişti, pâlcuri şi poiene 
Sorele-i cu dinţi şi rece 
Vântul bate în catrene. 
 

13.12.1997, Uzdin 
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E MULT DE ATUNCI 
 
Amintirile mă-ncearcă 
Şi m-opresc un pic din drum 
Răscolindu-mi cartea vieţii 
De atunci şi pân-acum. 
 
Iar te văd pe deal cu boii 
Îmbrăcată-n alb de crin 
Cum aştepţi cu ochii ageri 
Să mă vezi, s-apar, să vin,  
 
Cum alergi la mine-n braţe 
Şi cum mă săruţi cu dor,  
Cum îţi saltă păru-n unde 
Sânii-n versuri de amor... 
 
Însă, vai, când deschid ochii 
Şi mă văd singurel cuc 
Aş fugi de mine însumi 
Dar n-am unde să mă duc. 
 
Şi pe cum ne trece timpul 
Multe-n lume s-au schimbat 
Nici eu nu mai sunt acelaşi 
Nici tu cea de altădat’. 
 

15.01.1997, Uzdin 
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DEALUL 
 
Dealul nins de fragi în floare 
Nici oftează, nici se teme 
Eu îl trec cu ochi-n lacrimi 
De atât-amar de vreme,  
 
Şi mă uit cum zboară timpul 
Peste ierburi înflorite ... 
Până ieri erau un germen 
Mâine corpuri putrezite. 
 
Îmi dau seama că şi viaţa 
Nu-i decât o floare albă 
Ce a nins un pic în creştet 
Şi s-a scuturat în barbă. 
 
Eu îl trec cu ochi-n lacrimi 
De atât amar de vreme 
Dealul nins de fragi în floare 
Nici oftează nici se teme. 
 

11.07.1998, Uzdin 
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ANDA 
 
Privirea ta m-atinse lin 
Ca raza de lumină 
Şi-atât de dulce mi-a părut 
Chemarea ei divină 
 
Încât cutremurat adânc 
De-a dragostei scânteie 
Vedeam în lumea de femei 
O singură femeie. 
 
De-atunci visându-te mereu 
N-am linişte nici tihnă 
Mi-e noaptea zi şi somnul chin 
Iar freamătul odihnă. 
 

22.11.1997, Uzdin 
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STRADA CU LILIECI 
 
Eu nu mai trec pe strada 
Cu lilieci în floare 
Căci orice pas suspină 
Şi orice gând mă doare. 
 
Mă doare-a ta privire 
Uitată-n manuscris 
Nu-ţi pot atinge firea,  
Eşti dincolo de vis. 
 
Hoinar pe cum e vântul 
Nu am decât suflare 
Nu-s candelă eternă ... 
Eu sunt o lumânare. 
 
Şi ard c-aşa mi-e soarta 
Şi mă topesc de dor 
Cu gândul dus de ape 
Departe de izvor. 
 

02.06.1997, Uzdin 
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ZI DE PRIMĂVARĂ 
 
Atunci când s-a născut iubirea 
Dintr-un surâs şi o privire,  
Era o zi de primăvară 
Cu multe flori şi fericire. 
 
Atunci când mi-ai jurat credinţă 
Sub vechiul ulm dintre coline 
Era o zi de primăvară 
Şi-n vraja ei doar eu cu tine. 
 
Atunci când ţi-am vorbit în taină 
Ca nimenea să nu ne-asculte 
Era o zi de primăvară 
Cu multe flori şi doruri multe. 
 
Atunci când ai plecat de-a pururi 
Pe drumul cunoscut doar ţie 
Era o zi de primăvară 
Ce s-a topit în poezie. 
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DE ZIUA TA 
 
De ziua ta închin aceste versuri 
Femeia mea şi-a tuturor femeie 
De n-ai fi tu, n-am şti ce dulce-i viaţa 
Nici focul cum se naşte din scânteie. 
 
De ziua ta închin aceste versuri 
Iubirea mea şi-a tuturor iubire 
De n-ai fi tu, n-am şti unde-i izvorul 
Din care se revarsă fericire. 
 
De ziua ta închin aceste versuri 
Soţia mea şi-a tuturor soţie 
De n-ai fi tu, n-am avea mângâiere 
Şi cine la viaţă să ne-mbie. 
 
De ziua ta închin aceste versuri 
Amanta mea şi-a tuturor amantă 
De n-ai fi tu, ar fi prea simplu totul 
Şi viaţa monotonă şi distantă. 
 

04.11.1996, Belgrad 
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DACĂ VREI 
 
Dacă vrei să-mi asculţi vântul 
Cum îşi strecură suflarea 
Vino-n codrul meu de vise 
Unde-şi pierde urma zarea. 
 
Dacă vrei să-mi mângâi apa 
Cu firava-ţi blânda mână 
Vino cumpăna când geme 
Şi se-nchină la fântână. 
 
Dacă vrei să-mi dezmierzi norii 
Vino-n dealurile mele 
Unde Luna-şi culcă noaptea 
Printre flori şi rămurele. 
 
Dacă vrei să vii la mine 
Urcă-n carul meu cu boi 
Încărcat cu doruri multe 
Precum inimile-n noi. 
 

24.05.1996, Uzdin 
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PENTRU TINE 
 
Pentru tine nopţile sunt albe 
Potecile bătute pas cu pas 
Şi ceasul din perete pentru tine 
De-atâtea ori în urmă a rămas. 
 
Pentru tine uit ce zi e mâine 
Şi cine sunt, de unde vin, când plec,  
Mă las furat de vise pentru tine 
Şi în neant aş vrea cu tin-să trec. 
 
Pentru tine nucul de la stradă 
Respiră umbra nopţilor de dor 
Atâtea flori în pajişti pentru tine 
În fiecare zi se nasc şi mor. 
 
Pentru tine fulgerul coboară 
Norii plâng şi greierii suspină 
Şi Luna-i, cât e noaptea, pentru tine 
Candelă scăldată în lumină. 
 

19.06.1997, Uzdin 
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BLESTEM 
 
Cin-de limbă joc îşi bate 
N-aibă soră, n-aibă frate 
N-aibă mamă, n-aibă tată 
Nici iubire-adevărată 
Iar linişte niciodată. 
 
Cine limba lui şi-o lasă 
Să n-aibă casă, nici masă 
Singur cuc mereu să fie 
Să trăiasc-o veşnicie 
Plin de dor şi de durere 
Dar să n-aibă mângâiere. 
 
Cine limba nu şi-o ştie 
Blestemat pe veci să fie 
De codri şi de izvoare 
Şi de glie bunăoară 
Inima mereu să-l doară. 
 

07.11.1998, Timişoara 
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NU VA ŞTI 
 
Cel ce nu ştie ce-i noaptea 
Şi Luna de ce răsare 
Nicicând nu va şti ce-i viaţa 
Nici dragostea unde-apare. 
 
Cel ce nu ştie ce-i codrul 
Cu-a lui ape cristaline 
Nicicând nu va şti ce-i viaţa 
Nici dragostea unde vine. 
 
Cel ce nu ştie Moldova 
Şi nu-l doare a ei cruce 
Nicicând nu va şti ce-i viaţa 
Nici dragostea unde duce. 
 
Cel ce nu-i român cu suflet 
Şi nu judecă-n dreptate 
Nicicând nu va şti ce-i viaţa 
Nici dragostea unde bate. 
 

08.08.1997, Botoşani 
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OFTAT TIMOCEAN 
 
Noi suntem cu doruri multe, 
Dar de mulţi nepricepute,  
Noi oftăm cu lacrimi dese 
Dar de mulţi neînțelese. 
 
De-am avea şi noi un nume 
Şi n-am fi orfani în lume,  
Moarte-ar fi o jucărie, 
Scumpă mamă Românie ... 
 

21.09.1997, Uzdin 
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TREI CULORI 
 
Trei culori stau strânse-n braţe 
Puse-n creştet de catarg 
A vaporului ce-şi duce 
Toate dorurile-n larg. 
 
Una-i roşie ca vinul 
De butuci de Bohotin 
Unde glia-şi izvorâse 
Stropii umezi de rubin,  
 
Alta-i galbenă ca floarea 
Soarelui scăldată-n nori 
Şi stă-n miezul armoniei 
Dintre cele trei culori ... 
 
Unde cerul coborâse 
Ca un copilaş răzleţ 
Stă cu zâmbetul pe buze 
Albastrul de Voroneţ. 
 

17.10.1997, Botoşani 
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DILEMĂ ŞI PARADOX 
 
Cine ştie unde-om fi 
Pân-la anul de-o veni 
Şi ce-om face şi ce-om drege 
Când nimeni nu ne-nţelege? 
 
Chiar nici noi nu ştim ce vrem 
Nu gândim şi nici sperăm 
Aşteptăm ceva să cadă  
La bucată sau grămadă ... 
 
Ne mişcăm de ici colea,  
Căutăm pe cineva 
Şi vorbim şi dăm din gură 
Fără cumpăt şi măsură! 
 
Ne vom duce de-om putea 
Pân-acolo, undeva 
Să scăpăm de cine oare 
De cel mic sau de cel mare? 
 
Cine ştie, că noi ba 
Ce gândeşte cineva 
Ce să facem cum s-o dregem 
Că nici noi nu ne-nţelegem? 
 

13.08.1998, Uzdin 
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MOZAIC 
 
Am strâns pic cu pic de-a pururi 
Amintirile în plic 
Să-mi termin cum se cuvine 
Al vieţii mozaic 
 
Dar lipseşte-o pietricică 
De rubin, şi ce păcat ... 
Mozaicul vieţii mele 
A rămas neterminat. 
 

02.08.1996, Uzdin 
 



36 

 

DAC-O FI 
 
Dac-o fi să mor odată 
Şi-n pământ voi fi închis 
Nu vreau să mă plângă nimeni 
Am trăit cât mi-a fost scris. 
 
Dac-o fi s-adorm odată 
Pe o masă într-un beci 
Nu vreau să mă plângă nimeni 
Nu-mi goniţi somnul de veci. 
 
Dac-o fi să plec odată 
Dintre voi făr-un cuvânt 
Nu vreau să mă plângă nimeni 
Nici să-mi vină la mormânt. 
 
Dac-o fi s-aflaţi odată 
Că mi-aţi fost un dor ales 
Nu vreau să mă plângă nimeni 
Fiindcă nu m-aţi înţeles. 
 

09.03.1997, Mesiciu 
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REFORMA 
 
Un nou capitalist prefabricat 
Din nişte pături proaste sociale 
Ce-a fost pe timpul „lor” încoronat 
Cu fel de fel de funcţii genitale,  
 
Dă sfaturi cum a dres şi a muncit 
Şi zi şi noapte câştigând „lovele” 
Şi cât se simte el de fericit 
Înconjurat de-o turmă de lichele ... 
 
O fabrică a cumpărat-o „glat” 
Cu banii „cheş”, din acte-aşa se vede! 
O, adevăr, cine te-a ruinat 
Făcându-te-aşternut la patrupede? 
 
Iar proştii gură cască stau cuminţi 
Şi îl admiră-n felul lor tâmpit: 
„Ce om deştept – răsună-n a lor minţi – 
Cu el în slăvi, că tare e cinstit!” 
 
Roata morii se-nvârteşte-i cert 
Dar nu-n tot locul are crezământ 
La noi pe semne totul e inert 
Şi doar nebunii-n roată iau avânt. 
 
Şi-atunci vă-ntreb doar două, să nu-nşir 
Cum să-mi fac rost pe semne de-o „belea” 
Căci cei ce-o au le cade „chilipir” ... 
Dreptatea oare, cine este ea?  27.12.1997, Panciova 
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BĂTRÂNUL ŞI RÂUL 
 
„Râule de ce te zbuciumi 
Coborând de printre creste?” 
„Mă dor apele, bătrâne,  
Dar destinul ăsta-mi este 
 
Să mă curg cu timpu-odată 
Şi să trec făr-a mă trece,  
Doru-mi-e c-am fost odată 
Izvoraş cu apă rece ...” 
 
„Tot la fel mi-e dor şi mie 
După toate ce trecură ... 
Râule cu ape limpezi 
Spune-mi anii cine-i fură,  
 
Parcă ieri eram de-o şchioapă 
Azi cu un picior în groapă?” 
„Timpul, blestemat să fie 
Că-i stăpân pe veşnicie!” 
 

10.04.1998, Bistriţa 
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DE-AR VENI 
 
De-ar veni un nor de-a valma 
De pe munţi, de printre creste 
Să-mi aştearnă fulgii-n palme,  
M-aş preface în poveste. 
 
De-ar veni din zări albastre 
Dorul pe aripi de greieri,  
Aş cânta lira vremii 
Mistuirile din creieri. 
 
De-ar purta muzele toate 
Flori ţesute-n in pe ie,  
Adunându-mi versurile,  
M-aş preface-n poezie. 
 
De-ar veni cine nu vine 
Pe potecile uitate 
M-aş preface în poveste 
Şi aş adormi în carte. 
 

18.09.1998, Vârşeţ 
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BISERICA ALBĂ 
 
Aleea cu mesteceni ce poartă timpu-n sevă 
Decenii adunate comoară din comori 
Te duce unde dorul îşi face cuib din vise 
Biserică-nălţânu-şi altare de fiori. 
 
Venindu-mă în treacăt plebeu al rătăcirii 
Să caut ce nu pierdusem să pierd ce nu aveam 
O frunză de mesteacăn m-a sărutat în versuri 
A lacrimei ei sevă chemându-mă spre neam. 
 
Am înţeles sclipirea ducândă-n cele locuri 
La braţ luându-mi calea spre înălţimi de alb 
Priveam de sus aleea bătrânilor mesteceni 
Rotind sub clar de lună ca vulturul codalb. 
 
Nu mai e nicio şoaptă trecândă nici venindă 
Un clopot se dezmiardă în turnuri solitar 
Chemând eternitatea să vină, să rămână 
La casa albei datini murindă în zadar. 
 
Dar, vai, unde-i poetul cu fruntea-i luminată 
Să vadă cum se strecor prin umbră licurici 
Să zică de-i iertare Biserica uitată 
Când albul ei ne cheamă de-acolo pân-aici. 
 

10.02.1999, Biserica Albă 
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GREIERUL 
 
Am văzut asear-un greier 
Ce cânta necontenit,  
Cu o aripă strivită,  
Pe o stâncă de granit. 
 
Trilul lui plin de durere 
Nimeni nu l-a înţeles 
Doar izvorul care-n vaduri 
Şi-a oprit apa din mers,  
 
A oftat adânc din suflet 
Lăcrimând uşor, uşor,  
Amintindu-şi de o floare 
Furată de alt izvor. 
 
Şi de-atunci într-una plânge 
Singur cuc sub un stejar 
Dragostea i-a fost deşartă 
Şi speranţele-n zadar. 
 
Greierul cu aceeaşi soartă 
Şi cântecul lui duios 
A rămas rănit în suflet 
Să suspine dureros. 
 
11.10.1997, Botoşani 
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BUNICA 
 
La noi în vatră focu-i stins 
Şi tremură de frig bordeiul 
Fântâna-n curte a-ngheţat 
Şi s-a crăpat în două teiul. 
 
Bunicul a plecat de mult 
Bunica singură suspină 
De tata nu mai ştiu nimic 
Pe mama o aştept să vină. 
 
Noi doi îmbrăţişaţi la geam 
Cu ochii nostalgii culegem 
Şi făr-a scoate un cuvânt 
Vorbim în gând şi ne-nţelegem. 
 
Pe frunte-o lacrimă m-a ars 
Dup-un oftat mai greu ca gerul 
Şi m-a durut acest fluid 
Din ochi-n care s-a scurs cerul. 
 

07.04.1998, Mesiciu 
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LACUL LUI EMINESCU 
 
Lacul încă mai respiră 
Nuferi galbeni îl sărută 
Omul vine să-i vorbească 
Dar el tace, nu dispută ... 
 
Încă mai suspin stejarii 
Barca s-a topit pe ape 
Nu mai e cine să vină 
Şi lopeţile să scape. 
 
Lacul codrilor albastru 
Te aşteaptă ca să vii 
Cum veneai şi altădată 
Ori adus de poezii. 
 
Un oftat al Veronicăi 
Între nuferi s-a ascuns 
Aşteptând etern ca dorul 
Pe cel ce n-a mai ajuns. 
 

11.09.1997, Ipoteşti 
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POPULARĂ 
 
De-ar fi noaptea cât o fi 
Eu nu mă pot odihni 
Mă bat gânduri, mă bat vise 
Şi cuvintele promise. 
 
Nu am loc cât este patul 
Nici de-a lungul, nici de-a latul 
De-ar fi noaptea cât o fi 
Eu nu mă pot odihni. 
 
De-ar vrea lumea cât o vrea 
Eu uitării nu te-oi da 
De-ai veni măcar o clipă 
Pe a dorului aripă 
 
Să m-alinţi ca altădată 
Cu privirea-ţi dezmierdată ... 
De-ar vrea lumea cât o vrea 
Eu uitării nu te-oi da. 
 

23.09.1999, Caransebeş 
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VÂNTUL 
 
Zi de zi vântul ascult 
Şi îmi place tot mai mult 
Zi de zi, noapte de noapte 
Ascult vânturile toate. 
 
Poate mi-ai trimis pe ele 
Toate dorurile mele 
Să am cu cine trăi, 
Nopţile cu cin-vorbi. 
 
Viaţa mi s-a-ntunecat 
Gândurile rău mă bat 
Am rămas numai cu mine 
Printre resturi şi ruine. 
 
Ascult vânturile toate 
Zi de zi, noapte de noapte 
Zi de zi vântul ascult 
Şi îmi place tot mai mult. 
 

02.10.1996, Uzdin 
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GÂNDINDU-MĂ LA TINE 
 
Eu nu mai ştiu de câte nopţi 
Nu dorm cum se cuvine 
Şi parc-am obosit de tot 
Gândindu-mă la tine. 
 
Nu-mi place zorile când vin 
Nici iarba ce cuvântă 
Nu-mi place nopţile când tac 
Nici greierii când cântă. 
 
Nu-mi place vântul să-l ascult 
Mă minte că te-aduce 
Că-mi este prieten la nevoi 
Chiar frate mi-e de cruce. 
 
Eu parc-am obosit de tot 
Gândindu-mă la tine 
Şi nu mai ştiu de câte nopţi 
Nu dorm cum se cuvine. 
 

23.03.1997, Uzdin 
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ERAI TU 
 
Oglinda lacului părea nebună 
Cu ondulaţii între da şi nu. 
Trei lebede visau în larg pe valuri, 
Dar una dintre ele erai tu. 
 
Amurgul răsărise din adâncuri 
Şi cerul mai albastru se făcu 
Două comete-alunecau pe boltă, 
Dar una dintre ele erai tu. 
 
Oftase-a miez de noapte în biserici 
Un clopot şi-apoi pace se făcu 
Atâtea flori zâmbeau sub clar de lună, 
Dar una dintre ele erai tu. 
 
Acel oraş în care dorm poeţii 
Unde luceafărul din cer căzu 
Mi-a arătat atâtea lumi ascunse, 
Dar una dintre ele erai tu. 
 

21.09.1997, Uzdin 
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POVESTEA TIMIŞULUI 
 
Mă cheamă Timişul cu apa-i domoală 
Să-i mângâi blândeţea cu versuri de dor 
Şi ca drept răsplată să-mi spun-o poveste 
Adusă de ape din lumile lor. 
 
Povestea e veche şi sună carpatic 
Cu doine din fluier şi buciumi din tei 
Cu daci şi cu codri, cu zimbri de aur 
Din lumea de-atuncea şi vremile ei. 
 
Şi iată că-ncepe cu datini uitate 
Cu facerea noastră şi neamul latin 
Cu lupte, izbânde şi eternitate,  
Cu lacrimi, cu sânge, sudoare şi chin. 
 
Dar apa lui curge, s-agită şi geme 
Şi sufletu-i arde de dor zi de zi 
Speranţa rămâne plutindă în vreme 
Pe-aceste meleaguri am fost şi vom fi. 
 

05.03.1997, Uzdin 
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REFUGIU 
 
Am nevoie de refugiu 
Lâng-o inimă cu dor 
Să-nţeleg dacă e viaţa 
Doar o brazdă din ogor. 
 
Am nevoie de refugiu 
La căsuţa care-o ştiu 
Unde anii tinereţii 
I-am ascuns pe mai târziu. 
 
Am nevoie de refugiu 
Unde aş putea şi eu 
Să-mi descarc povara vieţii 
Şi să scap de-atâta greu. 
 
Am nevoie de refugiu 
Într-un schit de şapte coţi 
Să-mi aprind o lumânare 
Şi s-adorm uitat de toţi. 
 

05.10.1996, Uzdin 
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TOATE DORM 
 
Toate dorm în taina nopţii 
Numai eu îmi plâng amarul 
Într-un beci unde suspină 
Trist şi cobza şi cobzarul. 
 
Am rămas numai cu mine 
Într-un colţ întunecat 
Şi beau vin să-mi stâmpăr dorul 
Şi să uit c-am fost trădat. 
 
De-aş putea prinde destinul 
Să-l blestem nu mi-ar fi greu 
Să aibă noroc ca mine 
Şi să plângă cum plâng eu. 
 
Într-un beci unde suspină 
Trist şi cobza şi cobzarul 
Toate dorm în taina nopţii 
Numai eu î-mi plâng amarul. 
 

25.06.1997, Uzdin 
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NECESSE EST 
 

Nu prea semăn eu cu mine 
Suntem heterozigoţi 
Dar oricum ne şade bine 
Şmecheri, gagicari şi hoţi. 
 
Mereu suntem împreună 
Şi la bine şi la rău 
Toate-n viaţă ne merg strună 
Fiindcă sunt fratele meu. 
 
Când iubim, iubesc iubeşte 
Când urâm ... aici e bai 
Simt că vreau ce el doreşte 
Şi de plec, el zice: stai! 
 
Eu cu min-ferească steaua 
Ceartă nu avem defel 
Fiindcă ne facem damblaua 
În acelaşi portofel. 
 

19.07.2013, Mesiciu 
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MĂ-NDUR SĂ CRED 
 
Tu, care spui că vântul bate des 
Şi des ca vântul baţi şi tu cumplit 
De ce mă-ndur să cred c-ai înţeles 
Al paşilor mei zbucium infinit. 
 
Tu, care spui că vântul bate rar 
Şi rar ca vântul baţi acum şi tu 
De ce mă-ndur să cred că n-ai habar 
De firul vremii dintre da şi nu. 
 
Tu, care spui că vântul bate lin 
Şi lin ca vântul baţi şi tu acum 
De ce mă-ndur să cred c-o să mai vin 
Cu-aceleaşi gânduri pe acelaşi drum. 
 

19.07.2013, Mesiciu 
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UNDEVA-N DELTĂ 
 
Eram în tabără undeva-n Deltă 
Iar pe faleză, dintr-o cafenea 
Ea-n minijup, picioare lungi şi zveltă 
Trăgea cu ochiul ... şi ce ochi avea. 
 
Eram în tabără undeva-n Deltă 
Într-un oraş ce moare liniştit 
Ea-n minijup, picioare lungi şi zveltă 
Mi-a zis că nu, că da, poate-n sfârşit ... 
 
Eram în tabără undeva-n Deltă 
Cu fraţii mei de neam şi suferinţi 
Ea-n minijup, picioare lungi şi zveltă 
Mă îmbia cu sânii ei fierbinți. 
 
Eram în tabără undeva-n Deltă 
Cotrobăind prin lumea de femei 
Ea-n minijup, picioare lungi şi zveltă 
M-a aşternut uşor în patul ei. 
 

13.07.2013, Sulina, România 
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ŞI CAD PE RÂND 
 
Şi cad pe rând hotare şi columne 
Pe drumul dintre mine şi păcat 
Încă un pas şi iată-mă, femeie, 
În faţa porţii tale-ngenunchiat. 
 
Şi vom uita atunci de taina nopţii 
Căci ardem noi în flăcări de amor ... 
Vei regreta tu, pasăre albastră,  
Că te-a răpit bătrânul şoim din zbor? 
 
Şi frânţi de dor, vom fi-n nocturnă goană,  
Miros de vânt îţi voi sorbi din păr 
Cuprinşi de nebunie poate-om bate 
La porţile păcatului din măr... 
 
Şi mâine când bătrânul şoim adoarme 
De valurile vremii sfărâmat,  
Vei pune-o frunză cruce de onoare 
Celui ce pentru-o clipă te-a furat? 
 

30.09.2004, Mesiciu 
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FLORI DE REPTILE 
 
Reptilele-nflorite în spaţiu şi în timp 
Miroase a ciolane de zei de pe Olimp 
Într-un impas al minţii chiar noaptea în amiază 
Adulmecam stupoarea reptilelor din vază. 
 
Şi iată că reptila ne pune gheara-n piept 
Mai drept să fie dreptul ce nicicând n-avea drept 
Iar pe cum spune vorba surprinsă în iscoadă 
Ce rost are reptila cu flori în vârf de coadă? 
 
O biată pietricică cânta într-un copac 
O scorbură obscenă cu aer de conac 
Aşa percepe mintea în sfera ei ostilă 
Natura primăverii în floare de reptilă. 
 

19.05.2005, Mesiciu 
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MINTE CU TERMEN EXPIRAT 
 
Când eşti nebun nu-i greu să fi deştept 
Spunând că dreptul tău e să n-ai drept 
Şi mutra ta de bou bătut de soartă 
Reiese fiindc-acum aşa se poartă! 
 
E greu să înţelegi uşor ce-i greu 
Dar iat-o întrebare-n felul meu: 
Ai remarcat tu ce trăieşti în hâţe 
Ce perle-ţi naşte mintea din tărâţe? 
 
Nu? Da? E, lasă că e prea de tot 
Dar dacă stau un pic şi mă socot 
Din neam de neam voi bateţi apa-n pivă ... 
Nu cumva-nţelepciunea e nocivă? 
 
Ai zis că e deştept să fi nebun 
Căci viaţa nu-i decât un dram de fum 
Şi la deştepţi aşa din băşcălie 
Cic-ar puţi picioarele-a prostie? 
 
În fine îmi rămâne de-nţeles 
Că n-am ce prinde prostului din mers 
Şi capul lui acum ca niciodată 
Pute cumplit a minte expirată! 
 

03.06.2005, Mesiciu 
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SILABE ÎNGÂNDURATE 
 
Ascult culoarea gândurilor mele 
Într-un târziu de vreme la apus 
Şi caut cuvinte să vorbesc cu ele ... 
Dar nu mai ştiu pe unde le-oi fi pus? 
 
Şi-atunci mă pun cu tâmplele-ntre palme 
Pe pragul casei unde m-am născut 
Pleoapele-mi adorm la fel de calme 
Ca-n vremea când părerea le-am cerut. 
 
Chiar, unde mi se rătăcise oare 
Cuvintele pe drum până la voi? 
Le caut, le strig, le chem ..., câtă stupoare,  
Când le găsesc le lepăd la gunoi! 
 
Ba nu, ar fi prea nostim, e mai bine 
Să-mi fac din ele-un anturaj bizar 
Şi-n vreme trece numai eu cu mine 
Să închinăm la birt câte-un pahar. 
 

29.09.2005, Mesiciu 
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ÎN PRAG DE IARNĂ 
 
Gust de ger palpită-n zare 
Nopţile-au îmbătrânit 
Anul ca o lumânare 
Se topeşte liniştit. 
 
În cămin spuza la masă 
Savureaz-un lemn de soc 
Vinul toarce în butoaie 
Ca motanul lângă foc. 
 
Caută-n zări cu ochii-n lacrimi 
Frunza crângurilor reci 
Zgribulită ca o babă 
Trece toamna pe poteci. 
 
Frigul alb de gerul iernii 
Solii şi-a trimis în sat 
Tremură un nor bezmetic 
La geam gândurile bat. 
 

01.03.2006, Mesiciu 
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TE MAI CHEMAM 
 
Cu gândul tot te mai chemam 
Din vis în vis, din geam în geam 
Din vers în vers, din mers în mers 
Dar nicicând nu te-am mai cules. 
 
Cu gândul tot te mai chemam 
Cu mintea nu te mai ştiam 
Eşti tu sau nu, ce vreau s-adun,  
Ce am de spus, cui să mai spun? 
 
Cu gândul tot te mai chemam 
Şi te certam şi te iubeam 
Muream, şi mort te mai visam 
Visam că-s mort sau chiar muream? 
 
Cu gândul tot te mai chemam 
Vorbind cu ploile la geam 
Pios, silabic, le rugam 
Să cheme ce chemând chemam ... 
 

29.05.2006, Vârşeţ 
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ECLIPSĂ 
 
Mierla mierliţei mierleşte 
Peştele peştelui peşte 
Nodul noadă noadelor 
Coada coadă coadelor 
 
Crinul crinei crinuieşte 
Gerul gerei geruieşte 
Spânzul spânză spânzelor 
Mânzând mânza mânzelor 
 
Vremea vremii vremuieşte 
Câmpul câmpului câmpeşte 
Ţapul ţapă ţapelor 
Săpând sapa sapelor 
 
S-a-ntâmplat să nu se-ntâmple 
Tâmplelor să stea pe tâmple  
Spuselor să nu se spună 
Bunului că nu-i a bună? 
 

16.08.2006, Vatra Dornei 
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CURICULUM VITAE 
 
Mi-a obosit şi gândul de drumurile-n taină 
Nici că mă bagă-n seamă nici că mi-ar cere sfat,  
De plictiseală, mintea, s-a lepădat de haină 
Iar eu mă joc cu timpul pe-o margine de pat. 
 
Mă-ntreb dacă destinul a auzit de mine 
Şi rostul vieţii mele de cine-i conceput? 
De ce mă-nvaţă răul s-aud numai de bine? 
Când mi se rupe firul s-o iau de la-nceput? 
 
Mă-ncearcă câte-o veste cu gust de curtezană 
Şi-mi spune pe cum gândul s-ar fi-ndrăgostit 
Pe la mijlocul firii de-o tânără capcană ... 
Să-mi fie oare crezul atât de ramolit? 
 
Mă minte şi privirea zburdând în zări senine 
Şi văd ce nu văd alţii sau poate chiar invers? 
Sărman plebeu, de vorbă voi sta mâine cu mine 
Chiar de nu mi-ar ierta-o întregul univers! 
 

17.08.2006, Războieni 
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NOCTURNE GÂNDURI 
 
Toamna greierii şi-i cântă 
Sub a nopţii lună plină,  
Mierla din frunziş cuvântă,  
Vântul arborii închină ... 
 
Frigul dă târcoale verii 
Strecurând suflarea-şi sumbră,  
Părăsită-n pragul serii 
S-a topit de dor o umbră ... 
 
Câte-un clopot se mai zbate,  
O fi mâine sărbătoare? 
Ori că toamna pe la sate 
A mai stins o lumânare? 
 
Pe a bolţii drumuri sfinte 
Trece-o stea în goană mare ... 
Cât e gerul de fierbinte? 
Câte doruri noaptea are? 
 

07.09.2006, Mesiciu 
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FURTUNĂ 
 
Se dezlănţuie furtuna 
Peste scrierile mele 
Astăzi una, mâine una,  
Frică-mi să nu le spele. 
 
Punctele stau ghemuite 
Pe sub streşini de silabe,  
Virgulele zgribulite 
Se târăsc ca nişte babe,  
 
Ba în vers, ba după ele 
Câte două, câte una ... 
Peste scrierile mele 
Se dezlănţuie furtuna. 
 
A venit un sol să-mi spună: 
Vremea gândurile-şi cheamă,  
De durere mintea-mi sună 
Dar cine-o mai bagă-n seamă? 
 
Peste scrierile mele 
Se dezlănţuie furtuna,  
Frică-mi să nu le spele,  
Astăzi una, mâine una ... 
 

20.09.2006, Mesiciu 
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AROGANŢE PATRATE 
 
Se grăbea ca nicăieri s-ajungă 
Un bidon din plastic găurit 
Şi atent să nu se mai împungă 
Într-un biet de ghimpe-a nimerit. 
 
Ghimpele, surprins de nebunie,  
Ruginit de-oftică şi dispreţ 
(Căci pândea o mamă de beţie 
Angajată-n barul din coteţ),  
 
I-a mai tras o gaură în coaste 
Arogant, sub dopul ştirb şi chel ... 
L-au văzut vre-o patru sticle proaste 
Şi l-au reclamat la un rebel. 
 
Rebelul blond la minte şi falit 
L-a-nvitat pe ghimpe la taifas,  
Mai ştiu eu câte sticle au golit?... 
Dar de-atuncea prieteni au rămas. 
 
Un rebel şi-un ghimpe pierde-vară 
Umbra-şi plimbă azi prin cartier 
După fâţe de oraş şi ţară 
Ce-şi dăduse corpul şantier. 
 

15.11.2006, Mesiciu 
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FLACĂRA ALBASTRĂ 
 
Din albastrul lor lăuntric 
M-au privit doi ochi plăpânzi: 
„Fă dreptate, -au zis, poete 
Şi dă pâine la flămânzi ... 
Tu, ce n-ai decât silabe 
Şi orgoliul de poet 
Plimbându-ţi prin buzunare 
O ruptură de caiet!” 
 
Un creion bătut de soartă 
Se ţinea de mine scai 
Sugerându-mi: „Dă-le pâinea 
Dac-o cer, de unde n-ai! 
Să se sature nebunii 
Şi să doarmă liniştiţi 
Lăsând resturile pradă 
La debili şi ramoliţi 
 
Să culeagă cu duiumul 
Fraze-n criticile lor 
Cu miros de curtezană 
Şi de coadă de topor ...” 
Din albastrul lor lăuntric 
Ochii care m-au privit 
Şi-au vândut destinul lesnea 
La o stâncă de granit. 
 

09.02.2007, Mesiciu 
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SIMETRII OBSCENE 
 
Capul meu întins pe labe 
Dă din coadă monoton 
Şi visează la fasole  
Cu costiţă de patron. 
 
Umbra nu-şi mai ştie locul 
Şi se-nvârte ameţit 
Intestinele mă ceartă 
Şi-un picior mi-a amorţit. 
 
Un-să fug de-atâta soare, 
De-atâţi purici leşinaţi, 
Hăituit de haimanale 
Mă dor oasele de fraţi. 
 
După colţ hingheru-aşteaptă 
Să-i vând blana pe un pol ... 
Şi apoi să mă îmbete 
Cu o halbă de rasol. 
 

09.05.2007, Panciova 
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PASUL 
 
Plebeule, privindu-mă în taină 
Îţi vei sălta gândirea de un cot 
Vei stoarce seva timpului din piatră 
Şi vei învinge apa prin înot. 
 
Nu adormi pe vreme ce osânda-ţi 
Pândeşte firea dintr-un loc bizar 
Mai dăţi cu apă-n ochi şi spală-ţi versul 
Nu bâjbâi cu mâna-n buzunar. 
 
Iar de-ţi vorbeşte dorul despre mine 
Sfătos ca un călugăr înnegrit 
Dă bice calului şi taci ca glia 
În care te vei scurge negreşit. 
 
O, lasă-ţi pulsul mai domol să bată 
Prin rădăcinile cu gust de fier 
Departe-i noaptea stelelor de aur 
Şi doar un pas e între noi şi cer. 
 

10.05.2007, Mesiciu 
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CĂUTÂNDU-MĂ-N ZADAR 
 
Am întrebat de mine pe-un vecin 
Dacă mai trec pe-acasă, sau mai vin 
De sfântul nu ştiu care c-am uitat ... 
A strâns din umeri omul şi-a plecat. 
 
Am întrebat apoi pe un coleg 
Pe unde-oi fi, ce fac, cum o mai dreg,  
Îşi amintea de mine ca prin vis ... 
Mai mult de atât n-avea nimic de zis. 
 
M-am întrebat pe mine-ntr-un târziu 
Sau poate mai de vreme, nu mai ştiu,  
Sunt buimăcit, pe semne fără leac 
Că nu-mi mai dau de urmă de un veac. 
 
Pe cin-să mai întreb ce-oi fi păţit,  
De-atât amar de vreme n-am venit,  
Sau poate nici voinţă n-am avut 
Să mă-ntâlnesc cu mine ca-n trecut. 
 

13.07.2007, Mesiciu 
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BALADĂ 
 
Când mă bate vântul 
Mă doare pământul,  
Mă usuc ca gândul 
Nimănui lăsându-l 
Cu mine ducându-l. 
 
Când mă toacă gerul 
Mă-nroşesc ca fierul,  
Mă prefac în puşcă,  
În glonţ care muşcă 
Din carne spurcată,  
Liftă blestemată. 
 
Când ploaia mă bate 
Mă spăl de păcate,  
Păcatele toate 
Se târăsc pe coate 
Şi îmi cer iertare 
De peste hotare. 
 

21.09.2007, Mesiciu 
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CĂUTÂNDU-TE PE TINE 
 
Căutându-te pe tine 
Între el şi între mine 
Între rău şi între bine 
Hoinărind printre destine 
 
M-am trezit pe-un drum de ţară 
Între iarnă şi-ntre vară 
Încărcat în două cară 
Venind de peste hotară. 
 
Huiduit de concubine,  
Ateiste şi creştine,  
Între ură şi ruşine 
Bâjbâiam printre buline 
 
Ca o javră ordinară. 
Am gonit din vis afară 
Firicel de floare rară 
Şi-am cules bob de ocară. 
 
Între el şi între mine,  
Între iarnă şi-ntre vară,  
Ateiste şi creştine 
Am gonit din vis afară. 
 
Între rău şi între bine,  
Încărcat în două cară,  
Între ură şi ruşine,  
Firicel de floare rară. 
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Hoinărind printre destine 
Venind de peste hotară,  
Bâjbâiam printre buline 
Şi-am cules bob de ocară. 
 
Căutându-te pe tine 
M-am trezit pe-un drum de ţară 
Huiduit de concubine 
Ca o javră ordinară. 
 

06.12.2007, Mesiciu 
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NU MAI ESTE 
 
Calea nu mai este cale 
Valea nu mai este vale 
Şura nu mai este şură 
Gura nu mai este gură 
 
Piatra nu mai este piatră 
Vatra nu mai este vatră 
Masa nu mai este masă 
Casa nu mai este casă 
 
Poarta nu mai este poartă 
Soarta nu mai este soartă 
Vara nu mai este vară 
Scara nu mai este scară 
 
Luna nu mai este lună 
Buna nu mai este bună 
Toamna nu mai este toamnă 
Doamna nu mai este doamnă. 
 

18.04.2008, Mesiciu 
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LUME 
 
Lume bună de nebună 
Unde târfele s-adună 
Şi împart păcatele 
Ca boierii satele,  

Lume rea din calea mea 
De când te ştiu eşti aşa 
Mi-ai încurcat iţele 
Ca dorul fetiţele. 

Lume vrută şi nevrută 
Unde apa curge mută 
De ce-mi tragi perdelele 
Şi mă-mbii cu relele? 

Lumea cui şi-a nimănui 
Faci umbră pământului,  
Buruiană fără soţ 
Ce iei minţile la toţi ... 

Lume veste şi poveste 
Împletită-n nu-i şi este 
Răsucită-n da şi nu 
Nu-ţi mai pierde cumpătu’ ... 

Lume are, lume n-are 
Nu da drumul pe cărare,  
Soarele pe lumânare 
Că te-oi pierde şi mă doare. 
 

01.08.2008, Mesiciu 
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NU MAI VII 
 
Noaptea greierii se-ngână,  
Câmpul are gust de toamnă,  
S-a mai stins o lumânare,  
Numai tu nu mai vii, doamnă ... 
 
Adevărul printre rânduri 
Restul vieţii îl înseamnă,  
Eu te-aştept cu acelea-şi gânduri 
Numai tu nu mai vii, doamnă ... 
 
Cântă liniştea-n tăcere,  
Amintirile condamnă,  
Dorurile vin acasă. 
Numai tu nu mai vii, doamnă ... 
 
Nopţile cu lacrimi stinse 
Mai ştiu eu la ce mă-ndeamnă ... 
Mă dor paşii şi cărarea,  
Numai tu nu mai vii, doamnă ... 
 

18.09.2008, Mesiciu 
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DIN BANATUL ORFAN 
 
Să mă duc de-acas-acasă 
O fâşie nu mă lasă,  
De la mine pân-la mine 
Nu mă las-un mărăcine,  
 
De la noi până la noi 
Nu putem trece de voi 
De la bine pân-la mine 
Mai mult rău şi rău nu-i bine,  
 
De la noi până la voi 
Cară drumul la nevoi 
Din Banat până-n Banat 
Duce drumul blestemat ... 
 
Să dea Domnul, că-i cu rost,  
Să fim iar ceea ce-am fost,  
Iar drumul nostru de-acum 
Să rămână fără drum. 
 

04.01.2009, Vârşeţ 
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CERTITUDINI 
 
Cine te-a-nvăţat femeie 
Să te prefaci în scânteie 
Să aprinzi inimi de-a rândul 
Şi cu fapta şi cu gândul? 
 
Cine te-a-nvăţat femeie 
Ca să te prefaci în cheie 
Să descui porţile toate 
La bordeie şi palate? 
 
Cine te-a-nvăţat femeie 
Să te prefaci în ştiubeie 
Şi să-mbeţi cu apă rece 
Pe oricine pragu-ţi trece? 
 
Ca să te prefaci în cheie,  
Să te prefaci în scânteie,  
Să te prefaci în ştiubeie,  
Cine te-a-nvăţat femeie? 
 

04.03.2009, Mesiciu 
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INSOMNIE 
 
Noaptea îmi străbate printre gene 
Căutându-şi loc pentru popas 
În clopotniţă un clopot geme 
Amintindu-mi câţi am mai rămas. 
 
Somnu-ntârzie să-şi prindă rândul 
Şi mai lasă mintea-n voia ei 
Să-şi urmeze faptele şi gândul 
Despletindu-şi spuza în scântei. 
 
Visele mocnesc după culise 
Scena-i ocupată de nebuni 
Drumurile-şi au porţile-nchise ... 
Vatra e cuprinsă de tăciuni. 
 
Obosit de liniştea-nvrăjbită 
Ce-şi făcea de cap în jurul meu 
M-am întors pe partea ostenită 
Dormindu-mă-n cuib de curcubeu. 
 

06.05.2009, Mesiciu 
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DRUMURILE NOASTRE 
 
Pe drumurile noastre au înflorit ninalbii 
De parcă inocenţa a coborât din cer 
Rotind sub clar de lună pe cum o fac codalbii 
Şi-a adormit în vraja tacitului mister. 
 
Miroase-a mai nobleţea nectarului din floare,  
Vin zânele să-i fure parfumul fermecat,  
Purtat de adierea surâsului de soare 
Printre miresme albe pe tin-te-am căutat. 
 

15.05.2009, Mesiciu 
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SOLIE 
 
Mă duc să blestem Prutul şi surdele lui ape 
Izvoarele să-i sece şi albia să-i crape 
C-a împărţit în două o ţară de lumină 
Şi un popor ce încă mai plânge şi suspină. 
 
Mă duc să zic Moldovei destinul să şi-l ierte 
Şi vânturile care încă mai bat incerte,  
Ţărâna să şi-o lege mai strâns ca altădată,  
Să-şi şteargă din rostire cuvântul, niciodată. 
 
Mă duc să tulbur vremea şi să revoc furtuna 
Să treacă pe la mine, azi una, mâine una,  
Să-i spun ce-mi zace-n suflet şi cum oftează fraţii 
Iar ea, de e cu cale, lovească blestemaţii. 
 
Mă duc să îmi plec capul în faţa crucii mele 
S-o rog să sece Prutul şi gândurile rele ... 
Când voi deschide ochii, bătut de-un singur gând,  
Moldova să-mi zâmbească mai mândră ca oricând. 
 

14.07.2009, Mesiciu 
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TIMPUL FĂRĂ VREME 
 
Gânditor precum poetul 
Plin de glorie şi ură 
Trecător ca frumuseţea 
Este timpul ce ne fură 
 
Îngâmfat ca o statuie 
Bântuită de rugină 
Evocând amprenta vremii 
Este timpul ca să vină 
 
Tulburat de vremuri grele 
Unde moartea se renaşte 
Unde ploile-şi plâng stropii 
Este timpul ce ne paşte 
 
Muribund ca o idee 
Care n-a-ndrăznit să-şi cheme 
Muritorii la taifasuri 
Este timpul fără vreme. 
 

18.08.2009, Timişoara 
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REGRETE 
 
Câte ierni şi câte toamne 
Mi-au mâncat nebunii, Doamne,  
Pentru că n-am fost isteţ 
Şi n-am pus preţului preţ? 
 
Câte nopţi întunecate 
Am păcătuit păcate 
Pentru c-am murit de dor 
N-am murit pe placul lor? 
 
Câte dăţi crestate-n grindă 
M-au pândit umbra să-mi prindă 
Pentru c-am mocnit mereu 
Şi am zis răului rău? 
 
Câte drumuri blestemate 
Am bătut şi voi mai bate 
Pentru că n-am vrut să vând 
Rândurile fără rând? 
 

09.11.2009, Mesiciu 
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LA CAPELA DE GORUN 
 
Cheamă clopotele noastre 
Din capela de gorun 
Pe ai mei să se adune 
La lăcaşul Lui cel Bun,  
 
Dumnezeului puternic 
Să se-nchin-evlavios 
Şi iertare să îi ceară 
Domnului Iisus Hristos,  
 
Să îi ierte de păcate 
Şi să-i apere de rău 
Iar răsplata să le fie 
Calea către Dumnezeu. 
 
Mic e satul meu din vale 
Dar e plin de suferinţi 
Doamne-adună-i laolaltă 
Pe copii şi pe părinţi. 
 

05.05.2002, Vârşeţ 
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DIMINEAŢĂ DE IARNĂ 
 
Şi-a ţesut iarna pe dealuri 
Albul ei imaculat 
Dorm gorunii strânşi în pâlcuri 
Pe la margine de sat. 

Sub un rug o pitulice 
Ciripeşte-a ger cumplit 
Vârful Ciocii abureşte 
Soarele-abia răsărit. 

Satul fumegă în vale 
Şi ogaşul s-a oprit 
Apele pe după pietre 
Degerate-au amorţit. 

Câte-un fulg scăpat din ceruri 
Pendulând coboară-n vânt 
Vrăbiile-n gard pitite 
Nu mai scot nici un cuvânt. 

Clăile de fân pe coastă 
Învelite-n puf de nea 
Dorm ţinându-se de mână 
Să nu cadă careva. 

A uitat să mai coboară 
Chiar şi vântul din păduri 
Sau s-a aciuit de geruri 
Pe sub tufele de muri? 

Valea mare răstignită 
Între dealuri cu frunzar 
Strânge dorurile iernii 
Într-un colţ de buzunar. 

15.01.2002, Vârşeţ 
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GERMĂNAR 
 
Miroase-a colţ de iarbă câmpul 
Descătuşat, de postul mare,  
Izvoarele pe firul apei 
Şi-au înşirat mărgăritare. 
 
Mai zburdă câte-un fulg bezmetic 
Din lumea norilor plăpândă 
Palpită-n crânguri primăvara 
De raza soarelui flămândă. 
 
Se scarpin arborii în creştet 
Treziţi de seva dezmorţită 
De zarva miilor de muguri 
Ţâşneşte frunza din răchită. 
 
Pământul dezlegat de geruri 
Din vârf de deal şi până-n vale 
Pe piept îşi poartă ghioceii,  
În salbă de mărgăritare. 
 

01.03.2004, Vârşeţ 
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GÂNDURILE TALE 
 
Eu nu te iubesc femeie 
Ca nebunul de poet 
Oferindu-ţi suferinţe 
Să mă vezi murind încet. 
 
Eu nu te iubesc femeie 
Ca pe cel mai sfânt altar 
Să te rog de îndurare 
În genunchi, e prea bizar. 
 
Eu nu te iubesc femeie 
Ca pe-un diamant ales 
Prea scumpă mi-ar fi minciuna 
Şi tu n-ai fi înţeles. 
 
Te iubesc pe înţelesul 
Tău, doar azi a mea vei fi 
Fiindcă gândurile tale 
Mâine, cin-le poate şti?... 
 

30.01.2004, Vârşeţ 
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SCRISOARE 
 
Spune-mi tu, cu ochi furaţi din ceruri 
Păcatul tău, iubire botezat,  
Ţi-a plăcut când l-ai scăpat din mână 
Sau te-a durut atunci când ţi l-am luat? 
 
Şi să-mi mai spui, a sânilor mister 
Ascuns e oare-n freamăt de amor 
Când paşii tăi te duc să nu mai vii 
Iar drumul meu e dor şi numai dor? 
 
Cu ce-am greşit cutreierând pribeag 
Blestemul cui îl ispăşesc amar 
Te caut, te-aştept, te chem necontenit 
Dar toată-mi rătăcirea-i în zadar. 
 
Am înţeles destinul şi te las 
Pierdută-ntre coperte precum eşti 
E prea târziu catrenul să-mi asculţi,  
Chiar de-ai veni, n-ai să mă mai găseşti. 
 

25.04.2002, Novi Sad 
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FEMEIE 
 
Văzându-te, femeie, senină cu ochi dulci 
Ce n-aş da să fiu patul în care somnu-ţi culci 
Să-ţi ţin în braţe trupul cu farmecu-i divin 
Scăldat de semiumbra a cerului senin. 
 
Văzându-te, femeie, înaltă, cu păr lung 
Ce n-aş da să fiu cuget să pot la tin-s-ajung 
În gândurile tale pe veci să m-aciuiesc 
Şi neştiut de nimeni să pot să te iubesc. 
 
Văzându-te, femeie, frumoasă ca un vers 
Ce n-aş da să-ţi pot prinde a pasului tău mers 
Ca drumurile tale bătute zi de zi 
La mine să te-aducă, mereu cu min-să fi. 
 
Văzându-te, femeie, am cugetat profund 
Ce n-aş da să-mi pot firea de tine s-o ascund,  
Pluteşti în altă sferă şi ordin de idei. 
De te-aş răpi femeie din lumea de femei ...? 
 

20.07.2003, Vârşeţ 
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CUGET ŞI NEDUMERIRE 
 
Ce timpuri calcă lumea în picioare 
Din răsărit pân-la apus de soare,  
Ei nici că-i pasă, pe el nici că-l doare 
Se zbate biata viaţă în vâltoare ... 
Ce timpuri calcă lumea în picioare? 
 
Ce vremuri vin, să treacă nu se-ndură,  
Îşi bate joc de codri-o uscătură 
Cuvinte fără sens zboară din gură 
La cei ce n-au nici cumpăt, nici măsură ... 
Ce vremuri vin, să treacă nu se-ndură? 
 
Ce vânturi bat stupide-n omenire 
Se nasc nebuni din cuget şi din fire,  
Nici morţii nu mai cred în nemurire,  
Cei vii cu paşi grăbiţi merg spre peire ... 
Ce vânturi bat stupid în omenire? 
 
Ce vânturi bat stupid în omenire 
Cei vii cu paşi grăbiţi merg spre peire,  
Ce vremuri vin, să treacă nu se-ndură 
La cei ce n-au nici cumpăt nici măsură,  
Ce timpuri calcă lumea în picioare 
Se zbate biata viaţă în vâltoare ... 
 

01.03.2004, Vârşeţ 
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MERSUL GÂNDURILOR 
 
De ce-mi vorbeşti doar din priviri, femeie 
Nu mai pricepi a gândurilor mers? 
Din spuza vieţii-o singură scânteie 
A mai rămas ascunsă într-un vers. 
 
Pe drumurile nicăieri ducânde 
Ţi-au rătăcit cuvintele de ieri? 
Cauţi fericirea-n strofele plăpânde 
Tăcerii dând nuanţe de dureri ...? 
 
Plecându-ţi ochii te-ai supus uitării ... 
Uitarea cui te paşte vinovat? 
Ori în prundişul de pe fundul mării 
Cauţi piatra-a cărei nume ai uitat? 
 
A mai rămas ascunsă într-un vers 
Din spuza vieţii-o singură scânteie ... 
Nu mai pricepi a gândurilor mers? 
De ce-mi vorbeşti doar din priviri, femeie ... 
 

03.02.2004, Vârşeţ 
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CAPCANĂ 
 
Am prins fiara 
Uite-i gheara ... 
Lasă gheara 
Unde-i fiara? 

Am prins turma 
Uite-i urma ... 
Lasă urma 
Unde-i turma? 

Am prins muza 
Uite-i spuza ... 
Lasă spuza 
Unde-i muza? 

Am prins scrisul 
Uite-i visul ... 
Lasă visul  
Unde-i scrisul? 

Am prins versul 
Uite-i mersul 
Lasă mersul 
Unde-i versul? 

Am prins treapta 
Uite-i fapta ... 
Lasă fapta 
Unde-i treapta? 

Am prins omul 
Uite-i pomul 
Lasă pomul 
Unde-i omul? 

06.02.2004, Vârşeţ 
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NOSTALGIE ÎN ALB 
 
Streşinile lacrimi varsă 
După iarna care trece 
Soarele-a trezit pe coastă 
Un pârâu din somnu-i rece. 
 
Plânge promoroaca-n crânguri 
Codrii făr-de vânt s-agită 
Obosit de iarnă, norul 
Câte-un vers ne mai recită. 
 
De sub stânca-nfiptă-n glie 
Şi-a scos capul alb de ceară 
Ghiocelul, veste bună,  
Cu miros de primăvară. 
 
Stau nămeţii în derută 
Supăraţi că timpul ţine 
Să-i trimită în poveste 
Pân-la iarna care vine. 
 

02.02.2004, Vârşeţ 
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APUS DE VERSURI 
 
Paşii mei uitaţi de drumuri 
S-au topit în amintiri 
Gândurile nu-mi mai zboară 
Spre înalte fericiri,  
 
Stau şi ele aciuite 
Într-un craniu oropsit,  
Toate scrierile mele 
În pupitru-au adormit. 
 
Nopţile nu mai inspiră 
Versuri cu parfum de dor 
Scara vieţii am urcat-o 
Până-n vârf, acum cobor. 
 
Muzele de altădată 
Somnul veşnic le-a cuprins 
Nu mai pot aprinde focul 
Care-n vatră mi s-a stins. 
 
Anii adunaţi de vremuri 
Mă apasă tot mai greu 
Până ieri am fost ca mine 
Azi parcă nu mai sunt eu. 

 
10.03.2003, Vârşeţ 
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ADEVĂR ŞI PARADOX 
 
Nu mai merge cum mergea 
Nu mai arde cum ardea 
Nu mai trage cum trăgea 
Numai visul cum visa. 
 
Nu mai zboară cum zbura 
Nu mai vine cum venea 
Nu mai trece cum trecea 
Numai gândul cum gândea. 
 
Nu mai plouă cum ploua 
Nu mai ninge cum ningea 
Nu mai cere cum cerea 
Numai dorul cum dorea. 
 
Nu mai zice cum zicea 
Nu mai cheamă cum chema 
Nu mai doare cum durea 
Numai plânsul cum plângea. 
 

03.01.2001, Uzdin 
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MĂRTURISIRE 
 
Tată-mi este codrul şi mamă-mi e pădurea 
Am supt la glia sfântă agheasmă din izvor 
Pân-creşteam cu fraţii ne-a dibuit securea 
Cătând înnebunită o coadă de topor. 
 
Ne-au sfătuit părinţii să fim cuminţi şi buni 
Să ne iubim poporul pe cum ne este dat 
Dar vai, destin cumplit, că într-o zi de iarnă 
O coadă-n neamul nostru securea şi-a aflat. 
 
Mezinul frate care a fost iubit mai mult 
De mamă şi de tată, de fraţi cu crucea-n sân 
S-a hăituit în taină sau poate-a rătăcit 
Cu cel duşman de veacuri al neamului român. 
 
De-atunci ne plâng lăstarii din codrul de gorun 
Securea-i persecută din zi în zi mai greu ... 
Eu lupt cu ei alături prin rugăciuni fierbinţi 
Să ispăşim osânda, căci bun e Dumnezeu. 
 
Şi-atunci când neamul nostru de cozi va fi lipsit 
Rugina va să vină să-şi ia tributul ei,  
Ca semn al biruinţei, părinţilor, pios 
La crucea lor voi pune cununi din flori de tei. 
 

16.05.2003, Vârşeţ 
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PARADOXUL ETERNITĂŢII 
 
Eternitând, etern, eternitate 
E doar un joc de vorbe-n vers sculptate 
Iar adevăr un dram n-ascunde-n fire 
Ca orice joc, ca orice amăgire. 
 
Eterni se cred nebunii-n a lor sferă 
De-atâta vag şi minte efemeră,  
Tu, ca poet te-ntrebă şi socoate 
Ce e eternitatea după moarte? 
 
Un paradox, nemaifiind în viaţă 
Fără cuprins şi fără de prefaţă 
Eşti un volum de poezii inerte 
Ce doarme-n rafturi strâns între coperte,  
 
Şi-apoi ce rost mai are nemurirea 
Poetului departe dus cu firea ... 
Nu e eternitatea o erată 
Când spun urmaşii cine-ai fost odată? 
 

18.02.2002, Vârşeţ 
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SE FACE PRIMĂVARĂ 
 
Se face primăvară-n sufletele voastre 
De fiecare dată când gerurile mor 
La mine-n suflet iarna e la ea acasă 
S-o scot nu pot, să plece nu vrea, deşi-o implor. 
 
Întrezăriţi cărarea, priviţi spre luminiş 
Lăsaţi în urmă bezna şi neamul ei uitat 
Eu peşteră pustie rămân, cu veşnic dor 
Să văd lumina zilei, dar nu mi-a fost iertat. 
 
La voi îmboboceşte iubirea peste tot 
Şi mâine-o veţi culege c-aşa vrea Dumnezeu 
Dar ce-mi oferă mie destinu-n viitor 
Când m-aţi uitat cu toţii, când m-am uitat şi eu? 
 

04.03.2001, Uzdin 
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CUGETUL MURITORULUI DE RÂND 
 
Cine mi-a furat surâsul puilor de rândunică 
A cui umbră îmi apasă ierburile-nrourate 
De ce bocetul de clopot cheamă cugetele-acasă 
Pentru cine zi şi noapte frunza plopilor se zbate? 
 
Cui catrenele inspiră lumi necunoscute încă 
Să le caute printre rânduri unde-i noaptea mai adâncă 
Oare-am fost ce sunt sau poate amintirile mă-nşeală 
La fereastra dintre vremuri cine-mi bate cu sfială? 
 
N-a plecat nimeni de-acasă, toţi suntem aici cu mine 
Care să fi rupt garoafa cu petale sângerânde 
Şi prezentului să spună să aştepte-un car de vreme 
Pân-izvorul curge-agheasmă, să ne spele de osânde? 
 
Unde e nedumerirea, a plecat spre vremuri noi 
Noaptea, cine a adus-o, daţi-mi ziua înapoi 
Răzvrătiţi, ori cum vă zice glia-n graiul ei fertil 
Aşteptăm să ne revină fericirea din exil? 
 
Cine mi-a scos drumu-n cale paşilor să se răzbune 
Ale cui gânduri mă cheamă clipelor să spun pe nume 
Aburindă încă roua pe ce frunte se aşterne 
Ceasul bate adevăruri ori pe semne sună glume? 
 
Viaţa este-n timp şi spaţiu doar o simplă întâmplare 
Cine stinge cu suflarea flacăra de lumânare 
Aţi văzut cum cad troiene când streaşina se răzbună 
Ce poţi face gurii sobei dacă jarul şi-l adună? 
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Ce-ţi poţi face ţie însuţi când nu vor să te-nţeleagă 
De ce corbii nu se-ndură să se-mbrace-n alb de spumă 
Cine-a amintit uitării pe la mine să mai treacă 
Ce părere au copacii despre locul un-s-adună? 
 

25.05.2000, Timişoara 
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CĂTRE EMINESCU 
 
Ai tors al vremurilor caier 
În versuri cu destin etern 
Şi nemurirea poeziei 
Tu ai răpit-o din infern,  
 
Şi dus de-o sfântă rază clară 
Desfăcut în foc şi aur 
Semăna-i tainice unde 
Pe câmpii cuprinşi de maur. 
 
Atins de muza deşteptării 
Cu zâmbiri de curtezană 
Ai dat furtuna ta de patimi 
Pe garoafa din capcană. 
 
Poate aşa ţi-a fost destinul 
Să treci prin viaţă meteor 
Murind pe crucea poeziei 
Ai devenit nemuritor. 
 

23.01.2002, Vârşeţ 
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LA GREABĂN 
 
Aici, la Greabăn, unde între dune 
Dorm sufletele neamului latin 
C-aşa au fost sortite de destin 
Să se prefacă-n pulbere străbune 
 
Şi din divinitatea fără margini 
La fel ca sufletu-n urmaşii lor 
A germinat din glie-acest popor 
Să-şi scrie-n cartea vieţii sfinte pagini. 
 
Aceste pagini în eternitate 
Purta-v-amprenta sfântului odor 
Pe cum o floare apa de izvor 
Spre alte vremuri din antichitate. 
 
Slăvită fie oaza grebăneană 
Şi binecuvântată-n veci de veci,  
Nisipurile doarmă sub poteci,  
Lăstarii crească-n seva bănăţeană. 
 

04.05.2001, Alibunar 
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PIERDUT ÎN LARG 
 
Gândurile mele-s bocet 
Eu, o barcă-n larg uitată 
Aşteptând un vânt la pupă 
Care nici când n-o să bată. 
 
Pe a valurilor creştet 
Mă topesc pe zi ce trece 
Mistuit de umbra mării 
Nici mi-e cald şi nici mi-e rece. 
 
Malul meu, buna speranţă 
Dantelat de dunga mării 
Măgulit a fost, pe semne,  
De canoanele uitării. 
 
Nu mai zboară pescăruşii 
Viselor de altădată,  
Gândurile mele-s bocet 
Eu, o barcă-n larg uitată. 
 

05.02.2002 Vârşeţ 
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SOŢIE 
 
Soţie de treabă 
Soţie de moţ 
Soţie cum poate 
Soţie la soţ. 
 
Soţie de mijloc 
Soţie de dor 
Soţie în casă 
Soţie cum vor. 
 
Soţie aiurea 
Soţie pe plac 
Soţie fecioară 
Soţie de leac. 
 
Soţie de bună 
Soţie de rea 
Soţie de mână 
Soţie cum vrea. 
 

25.04.2010 Mesiciu 
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JOCUL DE-A TOAMNA 
 
Pe străzi se juca vântul 
Cu frunze de castani 
Ca ieri, ca azi, ca mâine,  
Ca-n fiecare toamnă 
De-atât amar de ani. 
 
Îmbătrânit de gânduri 
Pe-acelaşi drum tacit 
Îşi plimba umbra-n treacăt 
Un om cu fire-aleasă 
Dar cumpătul strivit. 
 
Aş zice că-i poetul ... 
E prea-ncărcat de har,  
Nebun cu plete ninse,  
Cu ochi culeşi din ceruri,  
Alură de hoinar ... 
 
Sau mă înşeală firea? 
Căci bănuiam de mult 
Poetul să mai fie 
Refrenul cugetării 
Şi-al nemuririi cult ... 
 
Pe străzi se juca vântul  
Cu frunze de castani,  
Ca-n fiecare toamnă 
Se nasc şi mor speranţe ... 
Iar anii?... Sunt doar ani.    01.04.2010, Mesiciu 
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AMURG NATAL 
 
Noaptea şi-a trimis amurgul peste satul dintre dealuri 
Obosite de la holdă carele se-ntorc acasă 
Apa-şi despleteşte firul dezmierdându-se-ntre maluri 
Aburindă cina-şi cheamă gurile la sfânta masă.  
 
Adiind coboară vântul pe potecile din crânguri, 
Frunza-n treacăt mângâind-o cu suflarea-i inocentă 
Ostenit se-ntinde omul pe pătucul plin de gânduri... 
Înc-o zi s-a dus să vină o enigmă insurgentă. 
 
Izvorăsc în pâlcuri stele în costumul lor de spuză 
Pe albastrul fără margini dantelat de nori e cerul 
Colindând din casă-n casă, dorul şi-a găsit o muză 
Liniştea şi-a pus destinul să-şi destăinuie misterul. 
 
Valea s-a topit în vraja nopţii cu miros de ţară 
Umbrele palpită-n taină sugerând nedumerire 
Niciun clopot nu mai bate, niciun car nu se mai cară 
Basmele cobor din ceruri nemurirea să-şi admire. 
 

29.11.2009, Mesiciu 
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CUGETĂRI 
 
Hotărât să tai în două timpul 
Să separ cu azi pe ieri de mâine 
Să mă-nfrupt din ce îmi mai rămase 
Mai comunitar decât un câine,  
 
Am uitat să-nchid în urmă geamul 
Să nu-mi răvăşească mintea „ţapii” 
Să mă-nchin în faţa umbrei mele 
Şi de vrăji să-ncalţ pe dos ciorapii. 
 
Dar, să nu par excentric, prefăcut,  
Mă doare-n centru de orgoliu lor,  
Chiar îi felicit pe cei prea de sus: 
Să le trăiască morţii dacă vor. 
 
Dar timpu-n două-l voi tăia oricum 
Să văd care e mesajul sorţii: 
Să mă pierd în negurile vremii,  
Ori din vers să spun adio morţii? 
 

03.04.2012, Bucureşti 
(la 35 de ani de la terminarea studiilor) 
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ZORII CIŞMIGIULUI 
 
Zorii au crestat în zare o dantelă de argint 
Să-şi strecoare noaptea rostu-n agonia ei de ducă 
Iar pe cer, bezmetic, norii bâjbâind în labirint 
Caută-n taină adevărul rătăcit ca o nălucă. 
 
Liniştea-şi aude paşii pe covorul înflorit 
Şi un vânt pe timp călare obosit abia adie 
Somnul amorţit de vrajă pare să se fi trezit,  
Florile-şi culeg mireasma cu atâta poezie... 
 
Efemeră şi firavă, roua s-a gătit de zori 
Aşteptând s-apară prinţul enigmatic ca o veste 
Precum mă întreb acuma, mă-ntrebam de-atâtea ori 
Zorii zilei de ce-şi varsă farmecul ca o poveste? 
 
Între vrajă şi nobleţe cugetu-i un iz de dor 
Si pentru că firea zilei pe făgaşul ei apucă 
Zorii au crestat în zare o dantelă-n flanc de nor 
Să-şi strecoare noaptea rostu-n agonia ei de ducă. 
 

04.04.2012, Bucureşti 
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POVESTE DE DRAGOSTE 
 
Fost-au, sunt şi vor mai fi 
Ochi albaştri, castanii 
Fete cu gânduri răzleţe 
Şi miros de tinereţe. 
 
Codrii şi codruţele 
Mândrii şi mândruţele 
Se topesc de dor de ducă,  
Drumul inimii apucă,  
 
Şi se duc ducându-se, 
Tot iubind iubindu-se, 
Până-n doinele doinite 
De iubiri dezlănţuite... 
 
Şi trăiesc în poezii 
Pân-au fost şi vor mai fi,  
Iar eterna lor iubire 
Vrednică-i de pomenire. 
 

04.09.2014 Mesiciu 
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ŞUVIŢĂ BLONDĂ DE IZVOR 
 
Atât de mult te voi iubi 
Dar n-am să ştiu că nu vei şti 
Atât de mult vei fi a mea 
Dar n-am să ştiu că vei putea. 
 
Atât în braţe-am să te strâng 
Pân-m-oi opri de dor să plâng 
Am să te beau pân-am să mor 
Şuviţă blondă de izvor. 
 
Te voi fura când n-oi mai fi 
Iubire-n gând şi-n poezii 
Şi voi renaşte din mormânt 
Iubire-n cer şi pe pământ. 
 
Şi fi-vom fericiţi atunci 
Ca mamele cu iz de prunci 
Şi fi-vom noi ce n-am mai fost 
Când rostul nu mai are rost. 
 

27.09. 2014, Timişoara 
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GÂNDURILE MELE 
 
Uneori îmi pari deşteaptă 
Lumea mea din mâna dreaptă. 
Alteori îmi pari nătângă 
Lumea mea din mâna stângă. 
 
Uneori te văd deştept 
Omule din ochiul drept. 
Alteori te văd nătâng 
Omule din ochiul stâng. 
 
Uneori mă dori deşteaptă 
Inimă din partea dreaptă. 
Alteori mă dori nătângă 
Inimă din partea stângă. 
 
Uneori te cred deştept 
Gândule din stângul drept. 
Alteori te cred nătâng 
Gândule din dreptul stâng. 
 

13.11.2014, Mesiciu 
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APUS DE OM 
 
Mă uit la tine chip de lut 
Şi tare rău îmi pare 
Că lumea ta a dispărut 
Şi-n veci nu mai apare. 
 
Azi totul este virtual 
Realitatea-i moartă 
Viaţa e un truc banal 
Fiindcă aşa se poartă. 
 
Nu vreau să fug de adevăr 
Şi de-aş fugi n-am unde 
Culcuş îmi caut din fir în păr 
Dar nimeni nu-mi răspunde. 
 
Mă uit la tine om neom 
Cu mintea-ţi expirată 
Şi mă gândesc, nu cumva eşti 
A timpului erată? 
 

2014, Mesiciu 
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CINE EŞTI TU 
 
Cine eşti tu, iubita mea 
Oare ne ştim de undeva,  
Sau am visat cum amândoi 
Treceam cu gândul pe la noi? 
 
Nu te cunosc, dar prea te ştiu 
Şi de nu ar fi cam târziu 
Te-aş întreba cu iz de vânt: 
Vrei să-mi fi cruce la mormânt? 
 
Cine eşti tu, mă-ntreb mereu,  
Mă simt captiv într-un eseu 
Crestat în lespezi de granit,  
De-al cui nu ştiu, nu l-am citit. 
 
De unde vii, te-am aşteptat,  
Mi-ai zis ceva sau am uitat 
Că nu te-am auzit visând 
Nici genele pe ochi culcând. 
 
Te duci să mai rămâi un pic 
În lanul meu singurul spic 
De grâu printre atâţia maci... 
Dar cu privirile ce faci? 
 
Mă cauţi pe mine printre noi 
Ferindu-te de amândoi 
Sau mă îngropi în gândul tău 
Cu lauri de păreri de rău? 
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Cortegiul curgă liniştit 
Ca nopţile când ne-am iubit 
Pe drumul veşnicului dus 
Din răsărit pân-la apus... 
 
Ia, uite-o turmă sus pe cer 
De nori ce se renasc şi pier 
O vezi şi tu sau, dacă vrei, 
Te las s-o vezi cu ochii mei. 
 
Cine eşti tu, iubita mea,  
Mă recunoşti în cineva? 
Ce vis stupid, ce gol imens 
Nici sensul nu mai are sens 
 
Nici rostul nu mai are rost 
Nici cine sunt, nici cine-am fost,  
Nici cine eşti ... de dragul cui 
Mă plimbi pe drumul nimănui? 
 

27. 11. 2014 Mesiciu 
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EMIN 
 
Eminescu este drumul ce coboară-n vârf de munte 
Eminescu este malul care albia îşi sapă 
Eminescu este apa care trece peste punte 
Eminescu e izvorul unde apele s-adapă. 
 
Eminescu e poporul, iar noi versuri şi catrene 
Eminescu este domnul poeziei inocente 
Eminescu nu-i doar nume, e al vieţii nota bene 
Eminescu e trecutul, viitorul şi prezentul. 
 
Eminescu este timpul care a trecut să vină 
Eminescu e oriunde, e oricând şi-n orişicine 
Eminescu-n întuneric este raza de lumină 
Eminescu-i legământul dintre voi şi dintre mine. 
 

15.01.2015, Slatina (Ucraina) 
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SCRISOARE CĂTRE NEAMUL MEU 
 
Am fost de mamă părăsiţi 
Am fost de-ai noştri umiliţi 
Apoi am fost ai nimănui 
Iar azi suntem ai nu ştiu cui. 
 
Mâine ce-o fi cu noi nu ştim 
De om muri, cum să murim? 
De om trăi, cum vom trăi 
Când n-avem cin-ne sprijini... 
 
Te-ntreb, popor român al meu, 
Nu suntem rupţi din trupul tău? 
N-am rătăcit că noi am vrut 
Aleşii tăi ne-au tot vândut 
 
Şi ne mai vând pe bani mărunţi 
Făcând din noi falnice punţi 
Călcate de străini şi fraţi ...! 
Dacă ne doare, ne-ntrebaţi? 
 
Nu blestemăm, că e păcat 
Pe cei ce ne-au înstrăinat,  
Dar măcar voi, urmaşii lor,  
Ne sprijiniţi cu-n pic de dor. 
 

18. 04. 2015 Mesiciu 
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VREMURI GRELE 
 
Încolţit de-a vremii umbră 
Pe o aripă de dor 
Şi cu o privire sumbră 
Separ firea de decor. 
 
Şi venind din zări odată 
Un nebun ce-şi zice vânt, 
Cu cătarea-nvolburată 
Sorbind moartea din mormânt,  
 
M-a-ntrebat, aşa-ntr-o doară: 
„Îţi vrei timpul înapoi 
Ori ai vrea vremea să moară 
Pe cărarea dintre noi?” 
 
Timpul nu îmi aparţine 
Moartea vremii e un truc 
Numai bun pentru destine 
Cu aspic de balamuc,  
 
De aceea, umbra vremii 
Tragă-şi colţii înapoi 
Să se gudure nebunii 
Între timpuri vechi şi noi. 
 

12.07.2015, Mesiciu 
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PE APROAPE 
 
Dacă tu erai pe-aproape 
Când muream de dor de tine 
Preferam să mă îngroape 
Muzele printre destine... 
 
Astăzi una, mâine una,  
Dup-aceea pe vecie. 
Cruce să-mi răsară Luna 
Cu parfum de poezie. 
 
Dacă tu erai pe-aproape,  
Nu cometă printre aştri,  
Preferam să mă îngroape 
Roua ochilor albaştri,  
 
Ca poemul într-o carte 
Învelit în doruri sumbre 
Căutând o umbr-aparte 
Între miile de umbre. 
 

20.08.2015, Mesiciu 
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MAI SUNT ROMÂNI LA BUCUREŞTI 
 
E-n agonie talpa ţării, 
Iar tu române care eşti,  
Mă-ndemni să-ntreb catârii vremii: 
Mai sunt români la Bucureşti? 

Nu vezi cum se izbesc gorunii 
Şi tu nepăsător priveşti,  
Cum nu te doare adevărul ... 
Mai sunt români la Bucureşti? 

Mai sunt, răspunde un nemernic, 
Străin de datini româneşti ... 
Ca el sunt mulţi, dar vorba vine: 
Mai sunt români la Bucureşti? 

Ascunşi sub nume şi prenume 
De ale noastre, strămoşeşti,  
Au împânzit tot Bucureştiul ... 
Mai sunt români la Bucureşti? 

Române, tu, plecat de-acasă 
În ţări străine să munceşti, 
Te-ntrebi când să oftezi îţi vine: 
Mai sunt români la Bucureşti? 

„Nu prea mai sunt – mi-a zis cu jenă 
Un boschetar din Grozăveşti – 
Doar noi, în rest lifte străine...” 
Mai sunt români la Bucureşti? 

Ce urlă a pustiu un câine 
La Cotroceni ... Tu unde eşti,  
Mesajul lui nimic nu-ţi spune?... 
Mai sunt români la Bucureşti? 

19.12.2015, Mesiciu 
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ISPITĂ ŞI COŞMAR 
 
Trecu noaptea nedormită 
Somnul a uitat să vină 
Sub o tufă de răchită 
La mândruţa în grădină. 
 
Treaz ca roua dimineţii 
De pe ierburile crude 
Mi-au întors din drum sticleţii 
Gândurile paparude,  
 
Cu-a lor ceartă inocentă 
De ştrengari şi buni de gură. 
Oboseala inerentă 
Când m-alintă, când mă fură. 
 
Dar ea nu venea să vină... 
Ce coşmar şi ce ispită 
La mândruţa în grădină 
Sub o tufă de răchită. 
 

03.01.2016, Mesiciu 
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PLOI DE TOAMNĂ 
 
Gândurile mele miros a ploi de toamnă,  
Iar visurile toate furate de o doamnă 
Îmi cer, în nopţi cumplite, iertare; în zadar 
Eu le gonesc, iar ele se-ndură şi vin iar. 
 
Gândurile mele palpită-n miez de creier 
Iar undele lor stranii aidoma unui greier 
Mă seceră cântându-mi destinul palpitant 
De-aici în veşnicie, de-acolo în neant. 
 
Frunzele căzute-s a toamnei fire sumbră 
Nu pot găsi cărarea pitită ca o umbră 
Şi rătăcind aiurea prin labirinturi seci 
Mă-mpiedic în misterul tacitelor poteci. 
 
Dorul, du-te-vino, mă-ncearcă şi azi încă 
Vrea să-mi vâneze mersul empiric, ca de stâncă,  
Dar nu-nţeleg ce armă va folosi, rebel,  
Căci gloanţele-s la mine şi-n ele nu e el. 
 
Nu mă-ndur, e jalnic, să-ntreb ce rost mai are 
Să ardă-n agonie un sfârc de lumânare 
Lăsat de nu ştiu cine în numele cuiva 
Când s-a topit speranţa precum un fulg de nea. 
 
Gândurile mele miros a ploi de toamnă 
Şi vino primăvară şi nu veni tu doamnă 
Călare pe-ntuneric pe drumul cunoscut 
Să-ţi dau ce niciodată în viaţă n-aş fi vrut. 

19.04.2016, Mesiciu
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CAPRICII MACABRE 
 
Tăcerea a murit în limb de tei 
Şi se scurgea nectar din ochii ei 
Mocneşte gândul răstignit în vag 
De-atât vacarm anemic şi pribeag. 
 
Eu printre umbre strecurând priviri 
Mă-mpotmoleam adesea-n amintiri 
Care-au venit la un pahar de timp 
La birtul zeilor de pe Olimp. 
 
Bătea un vânt, dar nu durea deloc 
Doar patrula-n dotare c-un minciog 
Să prindă vremea în flagrant banal 
Făcând amor c-un homosexual. 
 
Şi moare-o noapte, două, trei la rând 
Şi rândul moare nemaiavând rând, 
Iar între mine, cine sunt şi-am fost 
E-un gol imens ce n-are nici un rost. 
 

17.06.2016, Bilecia 
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CHIMIOFILII 
 
Trec în agonia lor fluidă 
Într-un extaz de-amor necontenit 
Doi acizi la braţ c-o aldehidă 
Pe-aleea-nfiptă-n miez de răsărit 
 
S-ajungă la o eprubetă stas 
Dintr-un laborator de inocenţi 
Să bea prezentul, cât a mai rămas,  
Ofertă specială la demenţi ... 
 
Şi turmentaţi apoi preponderal 
Politic, analitic cu bonton 
Priveau atent sub coada unui cal 
Să vadă ce se-ntâmplă în colon. 
 
În încheiere-au scris un epitaf 
Pe fruntea fundului de cal bălan: 
Aici a fost făcut rahatul praf 
În cincinalul ce-a durat un an. 
 

18.06.2016, Bilecia 
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POSTUMĂ POSTDECEMBRISTĂ 
 
Bănuiam că noaptea nu mai vine 
Să-mi sprijin somnul pe un căpătâi 
Şi-n niciun chip, între eu şi mine,  
Tu piatră de hotar să nu rămâi. 
 
Dar veni noaptea pe furiş, hoţul 
Din bezna ei în rochie de bal,  
Tocmai când ceasul s-a făcut târziu 
Purtând de frâu, la pas, un biet de cal 
 
Cu-o şa pe el şi-n şa un bădăran 
Ce se dădea rotund şi încrezut ... 
Avea căutătură de ţigan 
Şi arăta cu degetul spre Prut. 
 
Aşa era la început de drum 
Când la poveşti făcut-am parastas ... 
Nu s-a-ntâmplat nimic ca şi acum 
Şi piatră de hotar tu ai rămas. 
 

27.06.2016, Mesiciu  
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ISPITĂ ŞI GHINION 
 
Se crăpa de ziuă undeva-n Carpaţi 
Când se duceau fiii-n vizită la taţi,  
Mamele cu râvnă aşteptau răspuns 
De la cei ce încă, plecaţi, n-au ajuns. 
 
Dar sosi o veste, de la un intrus,  
Că şi acei taţi la taţii lor sau dus 
În vizită, cam pe nepusă masă 
Fiindcă nici ăştia nu erau acasă. 
 
Ce ghinion, ce cumpănă cumplită 
Copii şi părinţii în ispită 
Sunt puşi; şi parcă au făcut-o lată 
Căci tata-i fiu şi fiul este tată. 
 
Reveni devreme seara în Carpaţi 
Pe cer gem a ploaie norii guleraţi, 
Iar de dup-o claie latră un dulău,  
Aproape identic cu destinul meu. 
 

05.07.2016 Mesiciu 
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RECVIEM COBZEI 
 
S-a stins din viaţă cobza bătrânului cobzar 
Dar farmecul ei încă mai bântuie hoinar 
Prin cârciumile care păstrează amintiri,  
Portrete de celebri şi umbre de martiri. 
 
Durerea este mare şi lacrimile seci 
Cuvintele iau calea neştiutelor poteci 
Spre lumi îndepărtate, apropiind mereu 
Meteahna fericirii de bine şi de rău. 
 
S-a stins din viaţă cobza bătrânului cobzar 
Boceşte vântu-n crânguri şi liniştea-n altar 
Agale curge râul de cântece şi dor... 
Cumplit mă doare codrul şi apa de izvor,  
 
Caut zări ce stau legate c-un capăt de pământ, 
Iar celălalt în ceruri de sfântul legământ 
Să urc aceste trepte cerându-mi înapoi 
Şi cobza şi cobzarul şi puntea dintre noi. 
 

11.07.2016, Budva – Muntenegru 
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VRAJA BUDVEI 
 
Briza mării se strecoară printre valuri dantelate 
Precum razele de soare printre norii prinşi în horă 
Şi s-aşterne pe nisipuri de-a ei plete mângâiate 
Ca o muză dezmierdată, jucăuşă şi sonoră. 
 
Vin în graie pescăruşii dinspre infinit de ape 
Aducând cu ei catargul care vraja mării scurmă 
Ca apoi s-apară barca din aproape mai aproape 
Cu un matelot ce pare c-a lăsat destinu-n urmă. 
 
Budva, stă cu ochii ageri şi privirea lor albastră 
Dă culoarea mării, care i se-nchină cu ardoare, 
Iar adriatica enigmă ca o pasăre măiastră 
Îi împodobeşte chipul cu măslini şi praf de soare. 
 
Oleandrii se răsfaţă cu-a lor roz adus de zâne 
Adunaţi în pâlcuri dese schimbă clipa în poveste 
Şi precum o veşnicie veşnic locului rămâne 
Budva îşi absoarbe seva din a fost, va fi şi este. 
 

17.07.2016, Budva – Muntenegru 
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BATE VÂNTUL 
 
Bate vântul frunza-n crâng 
Toate relele s-adună,  
Tu mă-ntrebi de ce nu plâng,  
N-a avut cine să-mi spună. 

Bate vântul frunza-n crâng 
Nu ştiu pentru-a câtea oară,  
Tu mă-ntrebi de ce nu plâng,  
N-am avut ce să mă doară. 

Bate vântul frunza-n crâng 
Scuturând la versuri multe,  
Tu mă-ntrebi de ce nu plâng,  
N-are cine să m-asculte. 

Bate vântul frunza-n crâng 
Dorurile mi le-alungă,  
Tu mă-ntrebi de ce nu plâng,  
Nu am lacrimi să-mi ajungă. 

Bate vântul frunza-n crâng 
Ploaia gândurile-mi udă,  
Tu mă-ntrebi de ce nu plâng,  
N-are cine să m-audă. 

Bate vântul frunza-n crâng 
Geme apa în izvoare,  
Tu mă-ntrebi de ce nu plâng,  
După cine să plâng oare? 

Bate vântul frunza-n crâng 
Timpul e tot mai fierbinte,  
Tu mă-ntrebi de ce nu plâng,  
Am uitat, nu mai ţin minte. 

29.08.2016, Mesiciu 



127 

 

FOCUL 
 
Aud focul cum se zbate 
Printre vreascuri de gorun 
Tălmăcind esenţa firii 
Din colindul de Crăciun. 
 
Fumegând alene-n noapte 
Zgribulit ca un moşneag 
Pâlpâia a dor de ducă 
Spuza gândului pribeag. 
 
Mii de licurici bezmetici 
Plămădiţi din limbi de foc 
Se dezmiardă-n întuneric 
Şi adorm din loc în loc. 
 
Umbra focului, căldura,  
Lin alunecă-n mister 
Stelele-au scăpat din ţarcuri 
Şi au înflorit pe cer. 
 

16.01.2017, Mesiciu 
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NOSTALGIE 
 
Ecoul anilor pierduţi 
Răsună-n labirint de creieri 
Şi mulţi sunt, Doamne, şi trecuţi 
Şi obosiţi de-atât cutreier. 
 
Trecut-am cum n-aş mai fi fost 
Adolescent în plină floare... 
Viaţa n-are nici un rost 
Şi-acest fără de rost mă doare. 
 
E toamnă-n anii mei târzii 
De brumă mi-e căruntă zarea,  
Presimt că n-ai să poţi să vii 
Atunci când plânge lumânarea. 
 
Dar oricum n-am să mă-nspăimânt 
Când voi pleca spre a mă duce 
Călare pe un pui de vânt 
Până la mândra-n deal la cruce. 
 

30.03.2017, Mesiciu 
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CÂND VEI CHEMA LA TINE DORUL 
 
Să taci, șoptindu-mă în gând 
Când vei chema la tine dorul 
Şi lasă-mă rebel ducând 
Ţărâna, glia şi ogorul. 
 
Şi praf de-aş fi călcat de drum 
Sub aura iubirii tale 
Mi-aş reconcepe-un vis din scrum 
Şi un bordei din osanale. 
 
Te-ador, la pieptul meu de lut 
Te strâng, ferindu-te de tine 
O, de-aş putea să te ajut 
Să scapi de arşiţa din mine. 
 
Tu eşti blestemul meu de veci 
Iubirea nicăieri ducândă 
Pe zămislitele poteci 
Destinu-a devenit osândă. 
 
Dar anii trec şi rând pe rând 
Vin solii cei ce îmi vor zborul... 
Să taci, şoptindu-mă în gând 
Când vei chema la tine dorul. 
 

30.04.2017, Mesiciu 
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DOR DE DUCĂ 
 
Mi-e dor de dorul vostru dor 
Mor zilele, nopţile mor 
Şi anii petrecuţi în vânt 
Se duc şi mor şi nu mai sunt. 
 
O, ce blestem am moştenit 
Să nu mai fiu ce-am fost, cumplit,  
Destinul este vinovat 
Să vreau, s-ador, dar ce păcat... 
 
O, Doamne, du-mă lângă ei 
Sărac, plăpând cu paşii grei 
Să strâng în braţe istovit 
Ce n-am avut, dar am iubit. 
 
Şi-atunci murind, într-un târziu 
Să-mi scrie moartea pe sicriu: 
Pe-acest nebun necontenit 
Doar eu în viaţă l-am iubit. 
 

22.11.2019, Mesiciu 
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POVESTE DE DRAGOSTE 
 
Şi erai atât de mândră 
Chip frumos furat de vreme 
Şi zâmbeai cu-atâta soare 
Şi atâtea crizanteme 
 
Ţi-a cules în toamnă vântul 
Cu petale-nrourate 
Că de-atunci şi zi şi noapte 
Nu s-a mai oprit a bate 
 
Căutându-te zadarnic  
Printre flori cu iz de zâne 
Şi pierzându-ţi calea-ntoarsă 
Doar speranţa-i mai rămâne 
 
Că vei reveni din ceruri 
Cu-n buchet de flori de sânger 
Ca un fulg de nea bezmetic 
Coborând pe-aripi de înger. 
 

07.07.2017, Mesiciu 
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GÂNDURI 
 
Nu e noaptea-atât de noapte 
Cât ar vrea mândra să fie 
Să nu-mi vadă sânii umbra 
Mâinii-alunecând sub ie. 
 
Nu e doru-atât de tainic 
Să nu ştii pe unde-apucă 
Când nu are alinare 
Şi-l prinde dorul de ducă. 
 
Nu e lacrimă să cadă 
Făr-de a purta o vină 
Ochiul care a scăpat-o 
Are-un of la rădăcină. 
 
Nu e om să nu ofteze 
Chiar de-ar fi din piatră seacă 
Când se-ntreabă cu stupoare: 
Cine-a pus vremea să treacă? 
 

04.07.2017, Sulina 
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GORUNUL 
 
Când gorunu-mbătrâneşte 
Să nu-l tai că e păcat,  
Lasă-l să moară-n picioare 
Ca un dac adevărat. 
 
Iar de cade de durere 
De e pace, de-i război,  
Roagă-te să doarmă-n pace,  
Fiindcă-i unul dintre noi. 
 
Nu uita, c-atunci pe vremuri 
Când duşmanii l-au tăiat 
Din sămânţa lui cea sfântă 
Alt gorun s-a ridicat. 
 
E gorunul ce-i zic frate 
Cei ce au sânge de dac 
Şi-n inima lor de veacuri 
Este cel mai sfânt copac. 
 

18.11.2017, Mesiciu 
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SCRISOARE DIN ORFELINAT 
(adresată ţării mamă de 1 decembrie) 

 
Eu sunt de pretutindeni, că ţara nu mă vrea 
Sunt blestemat de soartă, străin în casa mea 
Un vorbitor de limbă română, nu român,  
Îmi zic, la care-o viaţă le-am purtat doru-n sân. 
 
Şi-atunci ce-mi mai rămâne când fraţii nu mă vor 
Şi mama se împacă cu gândurile lor 
Ba mai rău, ea îmi cere să uit ce sunt şi-am fost 
Şi să-ncetez cu lupta că n-are nici un rost... 
 
Să mă las pradă haitei care m-a cotropit,  
Să-mi vând limba şi neamul din care-am provenit,  
Şi numele pe cruce să-mi fie scris cu „ici”...?! 
Blestem, şi din el, mamă, să nu te nai ridici! 
 
Dar una-mi e credinţa şi mare-i Dumnezeu 
Poate se-ndur-odată şi de suspinul meu. 
Atunci de ai conștiință măcar cât face-un ban 
Vei regreta amarnic că m-ai lăsat orfan. 
 

19.11.2017, Mesiciu 
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TREC ANII 
 
Din când în când îmi amintesc de tine 
Şi-mi trimit gândul să vadă ce faci 
Din spusele lui aflu că eşti bine,  
Dar nu ştiu cu-ale vieţii cum te-mpaci. 
 
Atâţia ani, atât amar de vreme 
Să fi trecut de când tu ai plecat? 
În amintiri pari precum în poeme 
Tot tânără, deloc nu te-ai schimbat. 
 
De mine ce să-ţi zic, nu mai sunt omul 
Pe care-n urmă l-ai lăsat oftând,  
Am părul nins, ochii timizi, bastonul 
M-ajută să mă văd cutreierând 
 
La braţ cu mine însumi, munţi şi dealuri 
Cu raniţa-ncărcată cu nevoi 
Cărat apoi de ale vieţii valuri 
Şi binele şi rău-l car în doi. 
 
Când îmi asudă fruntea-nridurată 
Şi-mi cad pleoapele, mă dau bătut,  
Fiindcă-mi dau seama că-s ca niciodată  
De singur pe un drum necunoscut. 
 

30.11.2017, Mesiciu 
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ZI DE DOLIU 
(1 Decembrie) 

 
Se umple toată ţara mamă 
De bucurie şi orgoliu 
Numai la noi, Ziua Unirii 
E cea mai mare zi de doliu. 

Atunci, la Marea Adunare 
Ai noştri bănăţeni de frunte 
S-au dus cu gândul reîntregirii 
Şi nu să devenim o punte. 

Aici am fost vânduţi de-ai noştri 
Străinilor de altă gintă 
Cu tot cu morţi cu dor şi doine 
Cu tot cu glia noastră sfântă. 

Nebunilor, ce nu-nţelegeţi 
De ce şi-acum în piept ne doare? 
Fiindc-am fost rupţi de ţara mamă 
Şi daţi pe nopţi de desfrânare! 

Şi cum să vă iertăm păcatul? 
Noi nu putem, ierte-vă Domnul 
Şi s-adormiţi în tihna noastră 
Atunci când va să vină somnul. 

Aşa că de Ziua Unirii,  
Celor ce nu mai au speranţe,  
Nu le uraţi mulţi ani cu bine,  
Ci doar atât: condoleanţe. 

 
20.03.2018, Mesiciu 
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ÎN UŞA IERNII 
 
Era cam ora şase şi fulguia uşor 
A iarnă nou-născută ce nu ştia de dor 
Eu învelit în gânduri purtat în şa de-un cal 
Mergeam pe-o cărăruie din munte spre aval. 
 
Şi la izvorul rece, de cale ostenit,  
Mi-am dat deoparte firea şi gându-am priponit, 
Dar nicio umbră-n urmă tu n-ai lăsat trecând 
Să pot trimite vorbă din ochii lăcrimând. 
 
Tăcerea era iarnă şi visurile reci 
Şi-n veci era aiurea precum aiurea-n veci 
Ce mi-ai zis astă vară când ne trezeam în doi 
Câtă iubire frântă încape între noi. 
 
Ce vremuri irosite şi ninse în zadar 
Afară fulguieşte şi fulguieşte iar... 
O, du-mă cal departe că simt cum mă topesc 
De-atâta frig idilic şi fulguit grotesc. 
 

18.04.2018, Voiteni 
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NOI, DACII 
 
Noi venim de unde norii vin cu trăsnete şi ploi 
Peste vremurile care au pus graniţă-ntre noi 
Pe cai albi cu şa de spumă şi cu ochii-nflăcăraţi 
Din priviri să ardem timpul şi restriştea dintre fraţi. 
 
Noi venim şi vom ajunge la momentul oportun 
Semnul revenirii noastre va fi-n frunza de gorun 
Ea îşi va întoarce limbul către neamul oropsitul  
Pe care stă scris sloganul „Dacilor, bine-aţi venit”. 
 
Nu români, nu nume false date de linguşitori 
Care-au vrut să şteargă urma Dacilor nemuritori. 
Ne-am corcit, c-aşa-i femeia, dar în inimi am păstrat 
Crezul, limba şi mândria unui Dac adevărat. 
 
Noi venim, suntem aproape şi furtuna s-a încins 
S-a trezit din somn orgoliul, dorul gliei s-a aprins 
Un popor vom fi-n vecie pe pământul care-l ştim 
Dac, ce dăinuie de veacuri ca în veci să dăinuim. 
 

02.05.2018, Mesiciu 
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E TOAMNĂ 
 
E toamnă-n cuget şi-n simţiri 
Şi cad poeme-ngălbenite 
Peste morminte cu martiri 
Şi amintiri nerăsărite. 
 
E toamnă-n carele cu boi 
Miroase timpu-a neiubire 
Noi am plecat de lângă noi 
Şi ne-am unit în neunire. 
 
E toamnă-n casa de la deal 
Se plimbă bruma printre versuri 
Şi seamănă fior astral 
În glia dintre universuri. 
 
E toamnă, Doamne, printre tei,  
Şi cartea încă-i necitită 
Mai rabdă-mi paşii pe alei 
Şi lasă-mi mintea neclintită. 
 
E toamnă-n anii care mor 
Şi printre versuri noapte-adâncă 
De ger silabele mă dor 
Şi-atâta dor mă doare încă. 
 

01.06.2018, Vârşeţ 
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DRUMURI 
 
Din puzderia de oase 
Răvăşite, timpul coase 
Inedite drumuri care 
Duc la deal şi duc la vale. 
 
Pe aceste drumuri, care 
Duc la deal şi duc la vale,  
Trece vremea mohorâtă 
Nici frumoasă nici urâtă. 
 
Vremea-aceasta mohorâtă 
Nici frumoasă nici urâtă,  
Naşte-un nor care rosteşte 
Fulgere pân-se topeşte. 
 
Acest nor care rosteşte 
Fulgere pân-se topeşte,  
Brusc, de i se rupe struna,  
Îşi dezlănţuie furtuna. 
 
Brusc de i se rupe struna,  
Îşi dezlănţuie furtuna-n 
Inedite drumuri care 
Duc la deal şi duc la vale. 
 

26.08.2018, Mesiciu 
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POTECI DE BRUMĂ 
 
Norii-au coborât din ceruri peste dealurile sumbre 
Semănând miros de toamnă galben şi cu dor de ducă,  
Căutând eternitatea prin pădurile de umbre 
Au găsit nedumerirea într-un sâmbure de nucă. 
 
A plecat din crâng o frunză, şi-ncă una, şi-ncă toate 
Pe potecile de brumă suspendate ca în vise,  
Nu e vara vinovată, şi-a luat zborul, pân-mai poate,  
Vinovată-i iarna care-şi ţine porţile deschise. 
 
Nu mai cântă nici un greier, câte-un corb mai trece-
agale 
Printre versuri şi catrene ca un cioclu-n agonie,  
Nu se mai zăresc silabe nici la deal şi nici la vale... 
A secat izvorul care ne-mbia cu poezie. 
 
Toamnă e şi zeul Bachus suie-n minţile vibrânde 
Nu e chip să se oprească timpu-n faptele meschine 
Dorurile amorţite pângărite-s de osânde 
Iară farmecele toamnei se precipită-n destine. 
 

28.09.2018 Mesiciu 
 



142 

 

DE CRĂCIUN 
 
Casa mea de ger e plină 
Fără foc, fără lumină 
Doar zăpada de pe gard 
Îmi ţine de frig şi cald. 
 
Gerul s-a înfipt în glie 
Prefăcând câmpu-n câmpie 
Norii fulguind se duc 
Eu mă caut să mă aduc 
 
Din puzderia de gânduri 
Pe poteca dintre rânduri 
Lângă geamul înlemnit 
Să mă satur de privit. 
 
Casa mea de ger e plină 
Unde frigul se închină 
La icoane pe pereţi 
Din chiciură şi sloieţi. 
 

26.12.2018, Mesiciu 
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VINE PRIMĂVARA 
 
Curg apele de pe munte 
Ca şuviţele pe frunte 
Pe poteci de piatră rară 
Cu miros de primăvară. 
 
Printre crengi cu promoroacă 
Vântu-şi caută loc de joacă 
Şi coboară-n văi tăcute 
Roua ierbii s-o sărute. 
 
Albi ca gândurile bune,  
Clopoţei gata să sune 
Stau cuminţi pe coasta care 
Şi-a-ntors cumpătul spre soare. 
 
Zilele, de bucurie 
Cresc şi nu mai dau simbrie 
Nopţilor întunecate 
De-atâta iarnă călcate. 
 
Şi ca să nu piardă prânzul,  
A deschis ochii şi prânzul,  
Sub o tufă de răchită 
Lâng-o piatră adormită 
 
Verde ca o viaţă nouă. 
S-a trezit un strop de rouă 
Pe un fir de iarbă grasă 
Şi-a fugit de soare-acasă. 
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Un puştan de cerb s-adapă 
Ager, dintr-un ochi de apă 
Fiindc-o mierlă aiurită 
Pe o cracă se agită. 
 
Primăvara iat-o, vine,  
Se bucură orişicine 
Şi după câte se ştie 
Plânge doar viţa de vie. 
 

27.12.2018, Mesiciu 
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ADEVĂRURI INCERTE 
 
Undeva-ntre munţi e ceaţă 
Gândurile-au împietrit 
Drumurile nu-şi văd drumul 
Potecile-au rătăcit. 
 
Pe un colţ de stânc-abruptă 
A-nlemnit un cetinar. 
Dimineaţa de pe frunze-şi 
Şterge stropii de coşmar. 
 
Undeva-ntre munţi e pâclă 
Frigul tremură de ger 
Ochii nu-şi mai văd privirea 
De chiciură şi mister. 
 
Veşnicia efemeră 
S-a ascuns în nesătui 
Iar prostia omenească 
Caută minte unde nu-i. 
 
Undeva-ntre munţi e beznă,  
Invitate la dineu 
Clipele-au luat-o razna 
Pe tărâmul derbedeu. 
 

23.01.2019, Vârşeţ 
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NOAPTE DE MAI 
 
Pe cărări cu dor de ducă 
Trece noapte-n toiul ei 
Şi-şi ascunde licuricii 
Printre florile de tei. 
 
Linişte câtă nu-ncape 
În poiene şi pe văi 
Se strecoară printre gene 
Şi adoarme-n ochii ei. 
 
Lin ca pajura răsare 
Visul nopţilor de mai 
Şi se-aşterne în poveste 
Cu crăiese şi cu crai. 
 
Parcă s-a trezit izvorul 
Se aude şuşotind... 
Nu cumva se varsă zorii 
De departe licărind? 
 
Zânele-şi dezmiardă nurii 
În poiana cu trei brazi 
De te fac să uiţi orgoliul 
Şi la pieptul lor să cazi. 
 
Aud glia cum respiră,  
Dulce-i visul de făget,  
Şi cum dau din creştet ulmii 
Legănându-se încet. 
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Pe un trunchi tocit de vreme 
Stă de veghe-un chip inert 
Savurând, în miez de noapte,  
A nălucilor concert. 
 
Roua a ţâşnit din humă 
Până-n floarea de susai 
Retrăind eternitatea 
Nopţilor cu iz de mai. 
 

31.01.2019, Mesiciu 
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REALITATE CRUNTĂ 
 
Era cum nu se poate mai proastă-adunătură 
De proşti, neghiobi, nemernici şi alte făcături 
În frunte ţării-n care se minte şi se fură, 
Iar fâţele-şi fac liber rodajul pe centuri. 
 
Şi, vai, săraca plebe, cu mintea-i imbecilă,  
Că ea-şi alese fruntea prin voturi la scrutin,  
Aşteapt-un „de sus cade” să i se facă milă 
Să-i măture aleşii, să scape de destin. 
 
Cirezile s-adună-n pieţe cum dă-n seară 
Şi urlă că vor una, ba alta, circ grotesc... 
Prostia asta ţine din iarnă până-n vară 
Şi-apoi din nou, cu freamăt atât de românesc. 
 
Isprava lor, în fine, e circul mediatic 
Şi cruce-şi fac vecinii creştini şi ateişti 
Iar imbecilitatea în stilul ei dramatic 
Spre glorie-i împinge pe neocomunişti. 
 

05.02.2019, Mesiciu 
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SORBIND NEANTUL 
 
Voi adormi într-un volum de versuri 
Când punct voi pune strofei de pe urmă 
Şi voi pleca tacit spre universuri 
Ca un poet când versul i se curmă. 
 
O să vă las, de bârfă sau de laudă,  
Poeme-n care-am semănat izbândă,  
Sorbind neantul n-am comis o fraudă 
Doar gândul mi l-am pus să stea la pândă. 
 
Mă veţi silabisi în mintea sumbră 
Cotrobăind distihuri şi catrene 
Căci ochiul care s-a topit în umbră 
N-a fost meschin cu-ademeniri obscene. 
 
Dar nicicând nu mă veţi cunoaşte bine,  
N-aţi înţeles că apa nu e sevă 
Prea-nalt e gardul dintre voi şi mine 
Şi creierele voastre-s încă-n grevă. 
 

05.03.2019, Mesiciu 
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CERTITUDINE 
 
Tu, cea mai frumoasă floare 
Din pădurea de gorun 
Spune-mi, dorul când mă doare 
Ce să fac şi cui să-i spun? 
 
Am uitat, nu mai ţin minte 
Pe-a cui braţe să-l alint,  
Am rămas fără cuvinte 
Nu mai am cu ce să-l mint. 
 
S-aştept durerea să treacă 
Şi suspinul să-i ascult? 
Frică mie că dacă pleacă 
O să doară şi mai mult. 
 
Tu, cea mai frumoasă floare 
Din pădurea de gorun 
De ce dorul de dor doare 
Când speranţele apun? 
 

11.03.2019, Mesiciu 
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SPUNE-MI 
 
Dintre flori cea mai aleasă 
Spune-mi, floare de sulfină, 
Când pleacă dorul de-acasă 
De ce inima suspină? 
 
Şi mai spune-mi, mândră floare,  
De ce ochiul mi se zbate,  
Cine plânge-n mine oare 
Cu silabe-ngândurate? 
 

26.06.2019, Mesiciu 
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ADEVĂRUL GLIEI 
 
Ţine minte adevărul pe care-l păstrează glia 
Şi ţărâna-n care Dacii sau topit de vremuri grele 
E rebotezat pământul şi îi zice România 
Dar tot Dacia rămâne ţara visurilor mele. 
 
Eu mâine-oi pleca de-aicea ca un Dac fără prihană 
Şi-oi lua cu mine dorul şi-un pumn de pământ de-acasă 
Nu am cunoscut trădarea nici a timpului capcană 
Am fost, sunt, şi voi fi liber, un gorun de viţ-aleasă. 
 
Nu vă lepădaţi de nume, fraţilor din noua lume 
Moşii noştri ne sunt Dacii, iară codrii fraţi de cruce 
Nu năpârcile romane ce-au venit să ne sugrume 
Să ne fure adevărul şi tot ce-am avut mai dulce. 
 
Decebal e sfântul nume ce nu moare niciodată, 
Nu Traian şi mercenarii lui cu gânduri belzebute 
Care ne-a cotropit ţara, iar nebunii-l cred de tată... 
Nu lăsaţi linguşitorii mincinos să vă sărute. 
 

14.04.2019, Mesiciu 
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VIS ALB 
 
Dorul meu e plin de dor 
Precum brazda de ogor 
Precum razele de soare 
Miresma de flori din floare. 
 
Ia mea ţesută-n in 
Albul tău de alb e plin 
Precum ochiul de lumină 
Doina mea de doine plină. 
 
Visul meu visat nevis 
Plin de scrieri ce n-am scris 
Şoapta mea plină de şoapte 
Noaptea mea plină de noapte. 
 
Sunt pribeagul pribegit 
Care vine nevenit 
Seceta de sete seacă 
Şi trec timpul să mă treacă. 
 

30.05.2019, Mesiciu 
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VISUL UNUI VÂNT PRIBEAG 
 
Nu mai toarce vântul firul ierbii 
Spicul ei de mult s-a răsucit 
De când şi-au pierdut urmele cerbii 
Şi nici până azi nu le-au găsit. 
 
Vremurile au tras timpu-n ţeapă 
Pe cărări nisipul doarme dus 
În pârâu se zbate-un pui de apă 
Fulgi de somn alunecă de sus. 
 
Doarme roua-n pat de sânziene 
Între-apus şi răsărit de veac 
Şi de-atât omăt de crizanteme 
Toamna asta mi se pare-un fleac. 
 
Bate gându-n geamul dinspre tine 
Monoton şi amorţit de ger, 
Iar tu tragi cu genele în mine 
Când plutesc între pământ şi cer. 
 
Noaptea obosită de-ntuneric 
Moţăie pe-o ramură de tei 
Vechea stâncă sforăie isteric 
Pe o pantă-n visurile ei. 
 
Se apropie grăbit furtuna 
Toamnei pe aleile pustii 
Ca să prindă una câte una 
Frunzele din viile cu vii.    18.06.2019, Mesiciu 
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REVENIRE 
 
Mă-ntorc la codrii mei cu vuiet de gorun 
Am pribegit prin lume o viaţă de nebun 
Mă doare frunza lor ce după mine-a plâns 
Bolnav de duca vremii la umbră când m-a strâns. 
 
În valea cu frunzari unde-am copilărit 
Acolo am o casă sub stânca de granit 
În scorburi mai am vise şi amintiri mai am 
O uşă de-i mai uşă şi-un gem de e mai geam. 
 
Mai am şi nişte doine, vai, ce mi-ar plăcea 
Să mi le cânte codrul foşnind din frunza sa 
Le-am pus sub pragul uşii de n-oi fi uitat 
De-atât amar de vreme şi gânduri ce mă bat. 
 
Dar cine să-mi aştepte pasul rătăcit 
Când vreme nu mai este, iar timpul a murit 
Doar eu-mi-aştept venirea într-o bună zi 
La casa mea plecată şi ea în pribegii. 
 

29.06.2019, Mesiciu 
 



156 

 

PELERINAJ 
 
Mă duc să vorbesc cu codrul 
Doar el ştie să m-asculte 
Vremuri tulburi şi ostile 
Peste el au trecut multe. 
 
Să mă sprijin de un carpen 
Răsucit de dor şi jale 
Şi să murmur cu izvorul 
Printre stânci curgând la vale. 
 
Să m-adun cu licuricii 
Pe poteci întunecate 
Şi să zbor pe nevăzute 
Printre vise şi păcate. 
 
Să stau lâng-un pui de mierlă 
Pe un trunchi în agonie 
Rupt de vânturile care 
Bat a dor şi-a pribegie. 
 
Doamne, iartă-mi pârâiaşul 
Că necaz greu îl apasă 
Lasă-i apele să zburde, 
Dar pe el curge-l acasă. 
 

20.07.2019, Mesiciu 
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APELE 
 
Pe cărări crestate-n piatră 
Apele îşi fac de cap 
Şi în lumea lor fluidă 
Dintre maluri se mai scap. 
 
Izvorând din sânii gliei 
Printre creste plumburii 
Fac popasuri inedite 
Să dea ţâţă la copii. 
 
Apoi cad şi se dezmiardă 
Alergând pe după stânci... 
Câte-un fir o mai ia razna 
Abia se trage pe brânci. 
 
Întâlnindu-şi frăţiorii 
Sar cu toţii în abis 
Ajungând în locul unde 
Apele tresar din vis. 
 
Ele foc de supărare 
Iar o iau pe drum bătut 
Până se trezesc ajunse 
Pe tărâm necunoscut. 
 
Iar aici la locul unde  
Destinele se decid 
Liniştit fluida apă 
Doarme somnul ei fluid.    23.07.2019, Mesiciu 
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DRUMURI 
 
Ajung cuvintele-n amurg 
Amurgul se revarsă-n noapte 
Plutesc în vad atâtea şoapte 
Şi-atâtea râuri care curg. 
 
Dar unde gândurile-şi duc 
Bolborosindu-şi apa-n valuri 
În agonia dintre maluri 
Am să-l întreb pe-un pui de cuc. 
 
El pleacă-aşa inopinat 
Când gândurile îl inundă 
Şi-atunci cuprins de-a ducăi undă 
Îşi cheamă zborul şi-a plecat. 
 
Dar dusul căilor ce duc 
E un mister fără prihană 
Ce prinde timpul în capcană... 
Am să-l întreb pe-un pui de cuc.  
 

05.12.2019, Mesiciu 
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BLESTEMUL OCHILOR CUMINŢI 
 
M-a părăsit până şi dorul 
Eu nu mai am ce regreta 
Mă voi topi în stropi ca norul 
Şi-apoi cu lacrimi voi ploua, 
 
Dar fără tunete cumplite 
Şi fără fulgere-n priviri 
Voi trece lin peste ispite 
Ce mă pândesc din mânăstiri. 
 
N-oi mai iubi sâni de fecioară 
Ce în chilie s-au dospit, 
Cerând în rugăciuni să moară 
În mine tot ce am iubit. 
 
Cărarea mea de nimeni ştiută 
De-atâţia ani şi nopţi la rând, 
Numai de vânt va fi bătută 
Şi amintiri din când în când. 
 

05.12.2019, Mesiciu 
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CE CĂUTAŢI ÎN HUMĂ 
 
M-au răstignit troiţele pe cruci 
Şi umbra mi-au tăiat-o în bucăţi... 
Tu, trecătorule, ştii un-te duci 
Că nu-nţeleg ce vrei să îmi arăţi. 
 
Mai daţi-mi ceva timp şi-un pic de gând 
Voi ce-mi păziţi nimicul ce-a rămas 
În văzul corbilor ce, rând pe rând, 
Îmi scormonesc ţărâna pas cu pas. 
 
Ce căutaţi în humă? Aţi pierdut 
Cumva cărarea greierilor muţi? 
Ei nu mai cântă, vremea le-a trecut 
Şi-acum poţi doar tăcerea să le-asculţi. 
 
Vă căutaţi destinul fugărit 
În sâmburele gliei, biet rebel? 
O, nicidecum, conştiinţa v-a murit 
Şi nu veţi mai putea scăpa de el. 
 

20.12.2019, Mesiciu 
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Teodor Groza Delacodru sau tâlcul unor 
amintiri 

 
Adunate în şirul anilor (20), precum păsări pe fir 

de nor, în zbor de cocor, poemele lui Teodor Groza 
Delacodru au vârsta fecioarelor despletite de pudoarea 
feciorelnică a anilor. Datate 1999-2019, în volum, poetul 
îşi adoră sămânţa anilor prin părinţi răsfirată, spre a-i fi 
viaţă. Spre a se lega de rădăcini, poetul invocă nu 
numai casa, ci şi perceptibile şi imateriale artefacte 
spre o liniştită aducere aminte (cu uşoare tente 
antropologice): „Scaune lungi în jurul mesei / Aşezate-s 
cap la cap / Într-un colţ visează liric / Busuiocul în 
proţap.” 

Poetul îşi plimbă paşii prin Kosovo, Uzdin etc. 
Cuvintele sale sunt bine luate în seamă de poet, fiind, 
în fapt, stări într-un discurs liric (ne)labirintic, din care 
fug doar speculative mirosuri (unele paralele), cărora le 
dă aspect de „idile”. 

Polurile sale, delacodriene, sunt absolut 
declarative, cu expresii şi un limbaj contabil, prin 
capacitatea de a-şi defini Eul esenţei sale lumeşti şi 
omeneşti, de parcă n-ar şti cât de tare se-nfig în 
amintiri silabele oricărei fiinţe umane. 

Trăind o vreme şi la Uzdin, Teodor Groza 
Delacodru îşi datează şi localizează poemele acolo. 
Poetul îşi face drum prin goruni, solar şi cu irizări de 
nuanţate nostalgii: „Multe ştie şi gorunul / Dar să tacă 
a jurat / Şi e bine că nici dorul / Nici fântâna n-a secat.” 

Casa de la deal, valea, teiul, glia sunt diafan de 
suave, elegiac, rostiri (pe)trecute în vâltoarea anilor 
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(pe)trecuţi în sat: „Mi-e dor de Casa de la deal / Mi-e 
dor de dealuri şi de văi”. 

În Cartea Vieţii, Teodor Groza Delacodru 
alunecă (încă) suav, spre anotimpul lăuntric al 
dragostei, pe care o cheamă sub părul în dorit de nuri 
puşi pe versuri: „Cum alergi la mine-n braţe / Şi cum 
mă săruţi cu dor, / Cum îţi saltă păru-n unde / Sânii-n 
versuri de amor...”. Poetul recunoaşte viaţa precum 
ninsoarea petalelor în floare, dar nu se teme. De aceea, 
împacă nume, stări, chemări, onirice nelinişti, dar 
bogat ilustrate şi melancolice. 

Un haos melodios îl atinge, dar nu renunţă la 
manuscrise iubirile, hoinarele, candelele, izvoarele, 
suflările ci … arde … precum lumânarea! 

Teodor Groza Delacodru îşi imită stările şi se 
îneacă în (a)plecări nedurute, dar developate din 
privirile fericirii (nefericite). În urarea ulmului este 
înclinarea spre vaet, spre un orizont iubit doar de poet, 
„ce s-a topit în poezie”. 

Eminescian convins, Teodor Groza Delacodru 
(care deţine şi un Premiu Eminescu, 2015) se foloseşte 
de conjuncţii (ex. dacă) spre a reitera chemări, dar şi 
prepoziţii pentru a-şi convinge partenera de 
sentimente (vezi poezia „Dacă vrei” sau poezia „Pentru 
tine”). 

Ca să-şi facă ordine în propria gândire faţă de 
limba maternă, întâlnim la Teodor Groza Delacodru 
imprecaţii şi blesteme (poezia „Blestem”) care nu-l 
feresc a lupta necontenit: „Cine limba nu şi-o ştie / 
Blestemat pe veci să fie”. La fel se exprimă poetul şi-n 
preţuirea pentru ideea apartenenţei la neam şi patrie. 
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Cu o platoşă de român nepribeag, întâlnim în 
volum idei despre dorul de scumpa mamă Românie, de 
culorile drapelului şi de dorinţa de a nu fi plâns când 
pământul nu-l mai rabdă. 

Poetul nu a învăţat de la nimeni lira scrisului, 
fiind înzestrat cu un talent din care oricând s-ar 
preface în poveste, ca mai apoi să adoarmă într-o carte, 
aşa ca în poezia „De-ar veni”. 

Femeia este în lirica lui Teodor Groza Delacodru 
o poartă în taina nopţii care-i aduce resemnare. Un 
şoim îi este nu disperare, ci scut păcatului. Se nutresc 
în poeme resemnatizări şi resemnări sau, cum se poate 
observa, un spirit antigen, dintre ul el, o ea, cuget liber! 

Poemul „Silabe îngândurate” dă titlul volumului. 
Timpul trăit, revolut, nu naşte doar nostalgii, 
sedimentări de vârste ale poetului, ci îi simt reazem 
spaţiului bătucit. Cuvintele rătăcite, lepădate sunt din 
clipe, sunt nesomn. Un volum, se pare, al unei 
însingurări, dezvăluite cu o dornică poftă, de miez de 
viaţă, la miez de fruct. Înaintarea spre „miez” a poetului 
este cea a trăitei amiezi, pol zis. Ca un curriculum 
vitae. Cu gust de curtezană. 

Cum s-ar putea, oare, ca Teodor Groza 
Delacodru să trăiască fără să scrie? Urma lui este urmă 
subliniată, este esenţa ontologică, non-abstractă a 
enunţului său emblematic. Viaţa, la plus infinit. 

Simetriile propuse sunt adeseori concrete, 
venite din minte de poet. De fapt, parcă, epigramatic, 
străvezii îndemnuri păşunează ogorul poeziei 
delacodriene. 

Ca o javră ordinară sună cuvintele. 
Gramaticalele sale glisări nu trec de esenţialitatea 
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omenescului, nu abstractizează, o expresivă vitalitate: 
„Căutându-te pe tine / M-am trezit pe-un drum de ţară 
/ Huiduit de concubine / Ca o javră ordinară.” 

Mărturisitor cu lumea şi cu ceilalţi, poetul se 
găseşte într-o maturizare sufletească, dar nu-şi uită, 
nu-şi mută zidul, se lasă acelaşi frustrat de patrie. 
Această decizie, să-şi fie sieşi proprie solie, nu trebuie 
considerată un abandon, interior ori o resemnare, ci, 
mai degrabă, un corelativ monolog interior, de o de 
neegalat esenţă întregitoare. 

Teodor Groza Delacodru prin natura 
temperamentului său este eminamente romantic, 
asemenea lui Eminescu, Bolintineanu sau Cârlova. Are 
sensibilitate, imaginaţie romantică sau idilică, fiind, 
totodată, nemulţumit de prezentul trist al societăţii 
contemporane, având aspiraţii către alte tărâmuri 
ideale. 

În concluzie, Teodor Groza Delacodru nu se 
teme de „sfârşitul” său, ci de amurgul cuvintelor. Cu un 
gard mult prea înalt înspre lumea bântuită de 
neînţelegeri, poetul, mai puţin grăbit, îşi repetă la 
infinit ideile literare. Crezul său liric: pelerin în silabe 
îngândurate. (și poate nu întâmpător, și poate tocmai de 
aceea, poemul de pe Coperta a IV-a, în loc să fie un 
Epitaf, rezumă în catreme, ca o dedicație după zeci de 
ani în care nu a încetat să scrie, deci rezumă un 
preafericit gând, Dragostea.) 
 

Florica R. Cândea 
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