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Vă sînt anotimp 
 



 2 

 

MĂCAR O ZI 

 

De va fi să trăiesc 

Măcar o zi în aripile Meşterului Manole, 

Mă voi şti condamnat 

Să învii păsări din resturi de zbor 

Ce-mi culeg respiraţia de jăratic 

A sîngelui dus în nelinişti. 
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Mi-i pasăre 
retina 
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CINE MĂ POATE -ADUNA 

 

Se face ziuă-n poeme 

Şi iar mă vindec de-ndoieli 

Pînă simt că mă arde 

Lama de cuţit a adevărului. 

Anotimpuri mă sapă adînc, 

Sălbatic e mersul 

Cînd mă strigă fîntînile 

Bîntuite de umezi uitări. 

 

În cuvinte e amiaza nebună, 

Setea-i o umbră de cîntec, 

Cine mă poate-aduna de pe răni 

Fără să-l doară 

Numele meu răstignit  pe o carte? 
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   PE COLINA FRUNŢII 

 

Secolul acesta şi-a încîlcit nervii 

Şi aşteaptă să descopere cerul 

Din surîsul Giocondei. 

 

Astăzi, iată, îmi vine să cred 

Că oraşele se vor trezi mai devreme 

Să aplaude naşterea unui fir de iarbă 

Pe cea mai resemnată colină a frunţii. 

Va fi posibil ca timpul, 

Vindecat de răbdare, 

Să fugă-n spectacolul florii? 
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      POATE ŞI AZI 

 

Fiecare an asfinţeşte tîrziu 

Peste pagina ruptă din febra cernelii, 

Ziua trăieşte în viaţa ascunsă 

A plecărilor mele prin ploi sănătoase. 

Poate şi-acum auziţi cum m-adună 

Din ape sonore o voce arzînd.  
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      ARBORII CRED 

 

Dimineţile au înfrunzit în muguri, 

Pădurea-i mai curată 

Ca dreptul meu la iubire. 

 

E împăcare în săbii, 

Nevroze-au ieşit la ferestre, 

Nu mă mai dor 

Ruginitele porţi ale fricii. 

 

Arborii au curajul să creadă 

Că pacea fără margini 

E un om întreg. 
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   VINOVATE 

 

Mi-am lăsat fruntea 

S-o ardă răcoarea 

Posibilei treceri 

În foamea acestei pagini. 

Cineva însă-i pornit 

Să-mi pedepsească vorbele 

Mult prea supuse, 

Vinovate de calmul 

Din oameni şi ziceri. 
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      ÎNTREBĂRI 

 

De ce nu-mi ajunge ambiţia 

Pentru a mă pierde 

În cîte s-ar putea naşte? 

 

Şi cînd faţa mi-o fulgeră 

Peştii din ape viclene, 

De ce îmi pare că iar 

În emoţii mă-mpart 

Să cutreier adîncul culorii? 

 

Întrebări nesfârşite 

Ca sufletul meu… 
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  NUMAI DESTINELE-NTOARSE 

 

Hîrtia îmi numără astenice clipe 

În care n-am făcut pace cu mine, 

Cel veşnic plecat 

Să revină cu-o vară mai tînăr. 

Întîrziaţi prin cartea tăcerilor mele 

Şi-nţelegeţi că-n filele ei 

Au dreptul să umble 

Numai chipuri întoarse 

Din reci meditaţii.  
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 SEMNÎND POEME 

 

Anii viscoliţi în mine 

Mi-au închis privirea-n piatră 

S-o împac, de mă mai ţine 

Neodihna ce mă latră, 

 

Dar mi-i pasăre retina, 

În cuvînt şi-n ram mă duce 

Să-mi aduc din cer grădina, 

Pacea ei să mă apuce 

 

Pe cînd vor semna poeme 

Rîurile prinse-n stele, 

Mersul lor de-argint să cheme 

Fruntea mea pierdută-n ele. 
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ÎMPĂRŢIŢI-VĂ MUZICA 

 

Cînd muzica-i egretă prea albă 

Încet lunecînd peste frica 

De-a nu mă tăia prea adânc 

În proverbe ce-mi prind 

Nemişcarea din vagi amintiri, 

 

Împărţiţi-vă muzica-nchisă-n 

Molizii ce umblă pe-azur 

Şi nu veţi mai fi întrebarea 

Ce-nvie lumina 

Pe ochi pîlpîind lîngă-apuse imagini. 
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  DIN MINE RUPEŢI 

 

Din mine rupeţi încă-o seară 

Sau iar o noapte de cerneală. 

Voi fi poate cu o zi mai mic 

Şi vîrsta va-nchina paharul 

În numele învinşilor ce-nving 

Murind în viaţa unui pom 

Ce-adună zborul de pe aripi 

Rămase-n crivăţul suflării. 
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VOR ÎNFRUNZI IZVOARE 

 

Vor înfrunzi izvoare 

În întîrzierea mea 

Prin luturi ce ard 

În obrajii seminţei. 

 

Cînd veţi merge în cîmp, 

Lăsaţi fulgerul coasei 

Să-mi înfioreze tîmpla 

Ca unghiul cocorilor. 
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    CINE MAI ŞTIE ? 

 

Aţi văzut că-am rămas în cuvinte 

Şi mi-aţi ascultat tăcerea. 

 

Cine mai ştie 

În ce sunete-am îngenuncheat 

Şi-n ce insomnii am devenit vers 

Pentru înflorit pământul? 
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      ÎNSĂ 

 

Poate se face seară 

În braţele căzute  

Ca două fraze 

În care-au obosit verbele, 

Poate e resemnare 

În uşile deschise 

Ale zbaterii mele. 

 

Respiraţia-i limpede însă, 

În ea nu se înclină 

Nici o zi 

Din închiderea mea 

În freamătu’-ascuns 

Şi nici o undă 

Din îngîndurarea pasului 

În care cîntecul ciocîrliei 

Zugrăveşte Voroneţul. 
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  ECHINOCŢIU 

 

Freamătul şi răbdarea 

Egal şi-au împărţit speranţa 

Pînă la întîia rimă 

Din înţelegerea mea cu lumea. 

A fost singurul echinocţiu 

Prin care am trecut 

Ca o frică albastră 

Şi-acum judecaţi-mă, 

Sînt cel care-aşteaptă 

Să culeagă urmele paşilor voştri 

Din colburi în care arama 

Mai fierbe pe gură de clopot. 
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     NEPUTINŢĂ 

 

Tinerii se-mbracă-n irizări, 

De-aş fi ca ei, mesteceni m-ar petrece 

În nesfîrşite alburi. 

Dar nu mă pot desprinde 

De glasul de pămînt al palmei 

Şi nici de-ascultătoare cîmpuri 

Plecate-n resemnări 

Să-mi stingă temerile toate 

Pe cînd prea vechile mirări mă-aprind. 
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DIN RAMUL SENIN 

 

Sînt trist 

Cînd e noapte-n 

Grafitul creionului 

Şi-n clipa 

Cînd umbra 

Nici ea nu-i tăişul 

În care se pierde 

Molaticul mers. 

 

Partea de cer 

Prăbuşită în mine 

Mai crede-n 

Oglinda ce-adună 

Curajul privirii. 
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ŞI IAR MĂ-NTREB 

 

Sînt pom în care vîntul 

Se zbate ca un şarpe-aprins. 

 

Neclintirea-i năruită-n mine 

Şi iar mă-ntreb al cui voi fi. 

Al vostru de voi şti 

Că sînt, e mult prea bine, 

Mă veţi purta în plopii goi 

Sau în cuţitele din ploi, 

Mă veţi uita pe iute apă, 

Scînteia undei să mă-ncapă. 

 

Vînturile-or arde toate, 

Din flăcări cine mă va scoate? 
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NU DIN ADUCERI AMINTE 

 

Nu din aduceri aminte 

Răsar apele acestea, 

Cele a toată nemurirea. 

Trupul lor coborîtor 

E mersul ţăranilor pe jos 

Din izvor în izvor, 

Din cuvînt în cuvinte. 
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VĂ SÎNT ANOTIMP 

 

Vă sînt anotimp, 

Căutaţi-mi privirile 

În care nu apun 

Nici văile, nici ziua, 

Că de-ar apune, 

Cine mi-ar spune 

Că-n versul acesta-i cutremur? 
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     FRAŢI DE SÎNGE 

 

Nu mi-s fraţi de sînge decît acei 

Ce ştiu să mă refacă din cuvinte 

Şi din stropii dănţuind pe lacuri seci. 

Cobor cu ei în frica cea mai neagră 

Sau urc lumina lîngă ochi ce merg 

Să rupă somnul pînzei sub culori inerte. 

Şi-mi pare, iată, că îmi arde-n vene 

Viaţa lor tăiată de suflarea iute 

A-nvierii mele din ninsori nebune. 
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       VARĂ 

 

E aerul apă bolnavă 

Ce curge pe-alei clătinate 

De-ameţeala căldurii, 

Castanii se-ascund 

Şi oraşul de piatră 

Vrea să se-arunce-n fîntîni. 

Ce vîrstă subţire 

Au amintirile noastre 

În care iuţi pescăruşi 

Mai visează gureşe rîuri! 
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  POATE GRIJILE MELE 

 

Grijile mele nu locuiesc în noapte, 

Umblă pe-aproape, ascultaţi-le viaţa 

Trecînd în despletitele voci ale străzii. 

Poate grijile mele-au uitat uneori 

Culoarea bezmetică-a rîsului 

Şi urcă pe treptele dese-ale frunţii 

Să vadă de-s toate nădejdile acasă. 

Din scurte cărări ele ştiu să se-ntoarcă, 

De seri nămoloase ferindu-le chipul. 
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TÎMPLA CE VEDE 

 

Nedumeritele aripi 

Se-ascut în imagini 

Ce ard ca o rană. 

 

Cuvîntul e pasăre 

Pentru călătoria văzduhului 

Şi tîmpla ce vede. 
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    VOI RĂMÎNE ACOLO 

 

Prin legile trupului 

Umblă vîntul ca o cavalerie uşoară 

Prea cuminte carnea rupîndu-mi 

Din vorbele bune-ale mersului drept 

Prin ceţuri răvăşite de vechi căutări. 

 

Surghiuniţi-mă-n legile-acestea 

Pe viaţă, în fiecare zi să mă ştiu 

Gălăgia superbă dintr-un tren de recruţi 

Sau calmul braţelor 

Planînd peste luciul subţirei visări. 

 

Voi rămîne acolo, scuturînd insomnii 

În stufoasele nopţi 

Ce învie fantasme-n credinţele mele. 
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     DE CE? 

 

Nu vă îngrijoreze 

Temele în care întîrzii… 

 

De ce să vă pară 

Că-nchisă-n cuvinte 

Mi-i viaţa aceasta 

Cu mult mai uşoară? 

 

Că plecarea ascunsă 

În tăcerea hîrtiei 

E blestemul 

Cu gura închisă? 

 

Uitaţi-vă inima 

În febra ce-mi apără 

Starea de veghe 

Din gravii vulcani 

  

Şi poate veţi crede 

Că nu-s decît 

Lama tăcerii 

Tăindu-se-n ea. 
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ÎN ZAREA CUVÎNTULUI 

 

Ca o părere fug lupii 

Prin sîngele toamnei, 

Prietenii mei mă aşteaptă 

În zarea cuvîntului 

Rupt din făptura cernelii. 

Şi vor să mai prindă 

Secunda ce-ascute 

Iuţeala mîniei pe care 

O-nvăţ să culeagă 

Abisul din litere moarte, 

 

Să-mi urce prietenii-n cerul 

Vocalelor grele de sunet. 
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ÎMPĂCAT N-AM TRĂIT 

 

În nici o zi împăcat 

N-am trăit lîngă şerpi –  

Aceste cărări pînditoare. 

Metafore-mi caut 

Prin fluturi şi aer curat 

Şi poate de-aceea atunci 

Cînd în aripi se-adun’ depărtări 

Mă ştiu deslegat de putinţa 

Umblării pe drumuri mioape. 
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  DE-A FOST, UNEORI 

 

N-am vrut niciodată 

Bucuria să-mi fie prea mare, 

Inima trebuia să mi-o apăr 

De negre poveri şi de frigul 

Înşelătoarelor treceri în linişte. 

 

De-a fost, uneori, să mă frigă 

Mătasa luminii din zîmbete scurte, 

Ştiam că beţia secundei 

E raza ce sapă în goale imagini 

Şi-atunci mă grăbeam 

Să văd sănătatea 

Păşind peste arşiţa zilelor mele. 

 



 32 

 

   STROP DE VORBĂ 

 

N-am încercat să fug din mine, 

Singur m-aş fi tras pe roată, 

Nu-s decît ce sînt, întreg, 

Un rîu ce-a răsărit sub toamne 

Pentru-a trăi în fiecare-amiază 

Din foamea grea a pomilor ce umblă 

Prin crengile de gheaţă ce mă ard. 

 

Şi de-oi rămîne-un strop de vorbă 

Ce-nchide-n el adîncul mării, 

Voi şti că trec prin mine, albe, 

Corăbii ce se pierd în zborul 

Celor mai limpezi pescăruşi din lume. 
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SUFLETUL VOIEVOD 

 

Sufletul meu s-a făcut voievod 

Peste trupul bîntuit de-nţelesuri, 

Oştile sale sînt astăzi acasă, 

Au vreme să umble 

Pe dealuri păzite de lună. 

 

Cine-o să-mi sperie zimbrii 

Ce pasc în cerneală cuvinte 

Să afle cînd iar voievodul 

Se-ncinge în focuri de pază?  
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    PRIVIŢI-O 

 

Din bătrîne spaime, 

Cenuşile mai rătăcesc în noi. 

 

Dar statura ni-i aer, 

În ea bucuriile plîng 

Şi rîd întristările. 

Priviţi-o cum se apleacă 

Să asculte nemoartea 

Cea bună a morţilor 

Sau cum chiot se face 

Peste umerii flăcării. 
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    SINGUR, UITAT 

 

Pasul meu – închis în bolovanii surzi, 

Valul mării – ascuns în astenice rîuri. 

Numai îngîndurarea stă la pîndă. 

Ideea a devenit o felină  

Ce şi-a uitat stăpînul 

În ruina unui strigăt. 
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VEŢI PRINDE JARU-N PALME 

 

În versul meu prea multă pace-i? 

Sau poate ea subtil mi-ascunde 

Pornirea cu cuţitu-n dinţi? 

Din mine încercaţi să rupeţi 

Cîmpul ce vi-l datorez de cînd 

Umblam cu vîntu-n plete crude 

Să strîng pe buze semne de-nţelesuri. 

Şi-atunci veţi prinde jaru-n palme, 

Să-i fie bine numelui ce crede 

În apele muşcînd din nori imaginari. 
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ÎN ADÎNCIMEA STEJARILOR 

 

Pădurea cugetă simplu. 

În adîncimea stejarilor 

Şi-n văzduhul culorii 

Se pierd, năucite, 

Numai glasul care n-a învăţat 

Să meargă singur 

Şi încercarea mioapă 

De a cuminţi nopţile poetului. 
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  VINE O VREME 

 

Vine o vreme cînd ştii 

Că întreg a muri nu mai poţi 

Decît în unda de gheaţă 

A clipei ce nu-ţi mai ajunge 

Să vindeci privirea-n răcoarea 

Ce spune-adevărul curat. 

 

Şi-atunci alergare te vrei 

Peste brazii de-o seamă cu gîndul  

Întors din războaie-obosite. 

Sau vîntul ce bate lunatic 

În ramuri acum ameţite 

De strigătul meu ca un frig.  
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   CA PLOILE 

 

N-au gardă personală 

Convingerile mele, 

Ele umblă ca ploile 

Peste gura de sete-a pădurii 

Şi-s depărtările uitate 

În surîsul unei aripi. 

 



 40 

 

    CU FIECARE GÎND 

 

Oamenii de zăpadă n-au nostalgii, 

Ei adorm în interiorul frigului 

Şi nu pot fi învinuiţi de delicte sufleteşti. 

 

Sînt o născocire a fricii de gol 

Adunat din nimicuri şi din resturi de paşi. 

 

De-i primiţi în casele voastre somnambule, 

Îi vor întoarce triste alcooluri 

În finaluri de iarnă pleşuvă, 

Acolo unde închipuirile zboară-n seminţe, 

Unde griuri, în moi lunecări, coboară 

Pe-amăgitoare şi roase imagini. 

 

Cu noi călătoresc oamenii de zăpadă, 

I-am făcut după chipul tăcerii 

Şi iată, năuci, le mai cerem să ţipe. 

Muţenia lor ne îneacă, îi chemăm 

Cînd semne ne fac omături de-acasă 

Iar ei, ursuzii, petrec pînă la strigăt, 

 Pînă la sînge începutul acestei zile, 

Ne ascund şi acum trupul secundei 

Ce aleargă zănatic pe cîmpuri bătrîne. 

 

Opriţi oamenii de zăpadă şi-nvăţaţi-i 
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Să creadă că noi, de urcăm în păcat 

Cu fiecare gînd ridicat din tăcere, 

Cu fiecare vorbă întoarsă din moarte, 

E pentru că ştim să ne purtăm amintirile 

Şi fruntea s-o ferim de pedeapsa uitării. 

 

Poate ne vom pierde în sănătatea ninsorilor. 
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         SILABE  

 

Mai la deal de toamna asta 

Stau cu vorbele de vorbă. 

 

Şi mai bate cîte-un sunet 

Peste luciul greu al spaimei, 

Şi mai urcă-n cer un clopot 

Să se stingă-n friguri ’nalte. 

 

Nimeni nu mai ştie care 

Dintre voi ar fi să creadă 

Că rostirea sapă-n noapte 

Cea mai limpede fîntînă. 

 

Numai eu, închis în foaia 

Peste care latră nervii, 

Rup blesteme în silabe. 
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Sîngele, 

nedumerirea aceasta
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ACASĂ 

 

Sfîntă mamă, dacă vrei, 

Nu privi în ochii mei. 

Numai ei să te privească 

Dintr-o lacrimă cerească. 
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 TRIPTIC  

 

Tatei  

I 

Noaptea ai plecat în grădină 

Să vezi ce mai fac rădăcinile copacilor 

Şi ai rămas cu ele 

Să schimbi o vorbă pentru cerul dintre muguri. 

De-atunci mă tem să muşc din mere, 

Să nu înţelegi 

Cum am albit lîngă privirile mamei –  

Sfînta uimire a neodihnitului vers. 

De-aceea cînd livezile dau în floare 

Pomii umblă desculţi prin sufletul meu 

Şi mă doare. 

 

  II 

 

Ca un abecedar al pămîntului 

Îţi simt palma pe umăr 

De-ngîndurare prea grea  

Şi de drumuri întoarse în ele. 

Îmi cutremură sîngele 

Luciditatea mîinilor tale 

Ce-au uitat să adoarmă. 
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  III 

 

În verile cu gura uscată, 

Cînd apele setea îmi beau 

Şi viscol de albe cuţite mă fac, 

Bătrîne copac, 

Iar mă reţii în pacea mersului tău 

Şi-mi potriveşti inima 

După respiraţia frunzelor.  
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     MĂ ÎNTREBAŢI? 

 

În cerul prăbuşit pe ape 

Îmi răcoream serbările din sînge, 

Iar peştii se tăiau în luciul lunii. 

 

Şi-n amăgiri livreşti am lunecat apoi. 

 

Mă întrebaţi, acum, de ce subţire-mi 

Este mersul otrăvit de citadine ploi? 

 

Priviţi cum paşii mi-i mătură 

Beţivii ieşiţi dintre grele sudalme.  
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  AICI 

 

Zidurile – neterminata viaţă 

A acestui tîrziu poem 

Din împăcarea timpului 

Cu marea conspiraţie 

A inimii. 

 

Îngenuncheaţi măcar o seară 

Semeţia ce umblă 

Prin numele vostru trecător 

Şi veţi vedea 

Cum fruntea-şi înclină 

Tăcerea pe ultimul gînd de acasă. 
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     ÎNTOARCERE 

 

Pînă acasă drumu-i fără aer, 

Tălpile se taie-n clipe repezi, 

În mine se roteşte dorul 

Ca un zvon de clopot sfînt. 

 

Cînd mă vor primi, albaştri, 

Teii din surîsul mamei, 

Voi mai şti să-mi apăr faţa 

De-ntristările ce umblă 

În abisul unei lacrimi? 
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   CU PRIVIREA EI 

 

Întoarsă din cerul cîmpului, 

Femeia cu privirea ei 

A înviat pereţii casei 

Şi braţele copiilor 

Veniţi din libertatea frunzelor. 

 

Iat-o chemîndu-şi bărbatul 

Să-şi lumineze palmele 

Cu bucuria trupului lor 

Învăţînd să recite 

O frază din creşterea toamnei. 
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TRECEREA MEA 

 

Iar mărturie depun 

Cinstitele gînduri, niciodată 

Ucise de osteneala 

Întîrzierilor mele prin lume; 

Şi nopţile pe care 

Le-am uitat acasă 

Să tremure-n patimi 

Cînd lama umbrei nu le lasă 

Lîngă eternitatea ţărînei; 

Şi zilele, zilele multe 

Din mersul seminţei 

În brazdă, să vadă, s-asculte 

Cum vin primăverile-n mine 

Şi pleacă omături 

În templu de vers să se-nchine. 

 



 52 

 

        ŞI-ACUMA 

 

Pămîntul şi-alunii, numai ei 

Şi apele roase de umerii pietrei 

Îmi vindecă setea de dealuri. 

Vedeţi prin tristeţile inimii ce-i 

Cînd seara mă sui 

În amintirile mamei 

Să-ntreb de ce nu-i 

Pe aproape fîntîna 

Ce-nvie adîncuri 

Şi astăzi 

În graba întoarcerii mele. 
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     CONVINGERE 

 

Cine n-a coborît într-o piatră 

Sau măcar în sudalma unui ţăran 

Nu poate ţine în palme înseninarea 

Şi nici să suporte 

Unghiul de cădere a morţii 

Peste culorile mersului 

În pustiul uscatei secunde. 
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    CEI DIN GRÎNE 

 

Cei care ştiu în fiecare seară 

S-aşeze nădejdea în vîrsta  

Livezilor ce înnopteză în mine, 

Ei, tot cerul lunecînd 

În strigătul ce azi mai poate 

Pe închipuirea unui stih s-ajungă, 

Mă poartă-acum din nou 

Cu pieptul în bătaia verii 

Mai repede să prind secunda 

În care palmele îmi plîng 

Pe-obrazul ultimului măr domnesc, 

Mai bine să îndur tăcerea 

Ulcioarelor din amintirea unui deal. 

 

Ei, prea albii sfinţi din grîne 

Rămaşi cu fraţii mei s-aştepte 

Ninsoarea tihnei peste nunţi de aur, 

Vor mai reuşi să-mi scape 

De plecări prea dese trupul? 
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  TOATE 

 

Drumurilesărbători ale paşilor 

Nu mai pot trăi fără caii 

În coamele cărora mi-am uitat depărtările 

Ce-aşteaptă supuse şi-acum 

Să cobor din metafora anilor tineri. 

 

Fîntîniledimineţi verticale 

Se îneacă în setea tîrziilor mele 

Mîhniri din cuvinte fricoase, 

De parcă mereu mi-s datoare 

Cu ultimul ţipăt din pacea retinei 

Tăiată în stele-ameţite de-adîncuri. 

 

Pomiiaceste femei despletite, 

Casele trecerea pădurii în oameni. 

Toate-s o mare ce umblă, ce bate 

În sufletul meu pregătit să mă-ntoarcă 

Din scurte visări peste-ntinsele ape.  
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  DINSPRE EI 

 

Dinspre cei vîrsnici 

Amintirea e o duminică 

Aproape egală cu viaţa 

Pe care mi-o răscoleşte 

Încolţirea  fiecărei litere. 
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N-AU OCHII PUSTII 

 

Nopţile umblă prin rădăcini, 

Ce gînduri au pomii, să ştie, 

Cînd sabia-n cronici se zbate. 

 

În dealuri, crucile iar îs nervoase… 

Privirile n-au ochii pustii, 

Li-s umbrele vii 

Peste numele duse-n bătrînele oase. 
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ÎNŢELEPTUL ARBORE 

 

De inimă a mai murit o casă, 

Cineva a plîns în zările fiinţei mele, 

Poate a vorbit un fluier, 

Voi vedea aceasta cînd tata 

Va scutura umbrele de pe faţa ogrăzii. 

 

A fost ieri, pămîntul se-ntoarce în el 

Ca într-un templu, 

Satul e un arbore 

În care timpul se hrăneşte cu zilele noastre. 

 

Am întinerit, iată, cu încă o nuntă, 

Astăzi uimirea s-a născut mai devreme 

Şi joacă pe buza paharelor pline, 

Peste noapte ne vom pierde-n livezi 

Să ne bată în ţinte de rouă tăcerea. 
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  ÎMPĂCAREA VERSULUI 

 

Bătrînii satului 

Merg prin sufletul dealului 

Şi-s împăcarea versului meu. 

Priviţi cum în humă coboară 

Şi-i întîlnesc dimineaţa 

În izvoare ce prind a  vorbi. 
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INIMA UMBLĂ 

 

Inima umblă 

Prin insomniile grîului 

Întors din pămînt 

Să trăiască în oboseala palmei, 

Iar sîngele, 

Nedumerirea aceasta 

Ce mă duce-n cuvinte, 

E drumul de jăratic 

Al mersului meu în genunchi. 
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       REVENIRE 

 

Ochii mameicartea de citire 

A fraţilor mei norocoşi 

Ce umblă prin cerul ţărînei 

Îmi cheamă umărul stîng 

Lîngă tîmpla de arşiţă-a verii 

Să-mi prind euritmiile inimii 

În sălbatice ploi de seminţe. 

Credinţă mi-i privirea 

Rătăcind peste crudele cîmpuri 

Şi joacă pe genele zării 

Fantasme din blînde uitări. 

 

Desculţ mă poartă ochii tăi 

În orgi de-ngîndurate trestii, 

Voi reveni, încă o dată să umblu 

Prin ape de peşti luminate, 

Să urc peste munţi 

Strigătul meu risipit pe un vultur. 
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  DRUMURILE 

 

Cine-a făcut în mine 

Drumurile acestea năuce? 

În ele nu se rătăcesc vînturile 

Şi umblă ţărani 

Care cred, cînd apele-s mari, 

În dealuri şi-n creşterea pomilor 

Pe care Ion îi ştie nemuritori. 

De-mi sînteţi din acelaşi ram,  

Păşiţi şi voi, prieteni, 

În viaţa lor 

Să vă cutremure cîmpurile 

Şi stingerea lunii în iarbă. 
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PRIN GERURI CURATE 

 

Gerurilesingurele curate, 

În care adolescenţii 

Îşi ascut nerăbdarea 

Pentru fuga ce ţipă 

Prin pustiul 

Îngăduinţelor mele. 
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VOI PUTEA SĂ AJUNG? 

 

În marginea acestei seri 

Sinceritatea verde a credinţei 

Că munţii sînt adîncimea 

Urcată în retina frunzelor. 

 

Trec prin febra apelor 

Scoase din minţi, 

Doar seceta e o meditaţie. 

 

Voi putea să ajung 

Pînă în ultima casă 

Ce trăieşte împreună cu pomii 

Lîngă toamna şi azi 

Semănată cu grijile mele? 
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  SPRE TOAMNĂ 

 

Spre toamnă 

Horele dădeau în floare, 

Îţi mai aminteşti, Ioane, 

Cum se luminau sînii 

Şi cum alergau strigăturile 

Să scuture pomii 

De arşiţe-aprinse în mere? 
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FUGIND 

 

Iar mă trezesc 

Fugind în peisajul acesta cu cai, 

Rupeţi-i ramamoft citadin 

Să nu-mi scurteze lumina uşoară 

A speranţei c-ajung prea departe, 

Aduceţi-mi apele-n cale 

Să redescopăr în ele urmele tălpilor goale 

Din ziua cînd m-am ridicat 

După obiceiul copacilor 

S-adun oboseala din păsări. 
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   SĂ CRESC APE 

 

Vor fugi, cînd sete-mi este, 

Ochii meide-o să mai poată 

În uimirea ta curată 

Dusă-n verile din pîine 

Şi-or mai plînge încă-o-dată 

Pentru ploile de mîine. 

 

Mă chemaţi? Eu voi rămîne 

Să cresc ape, să-nvii grîne. 
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NUNTA 

 

Nunta e-o vale şi-un deal, 

Neodihnite-s paharele 

Rupte din struguri. 

În prag se opreşte 

O albă mirare, 

E nunta în flăcări 

Ce ţipă-n pahare. 
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    SPUNE-MI 

 

Spune, mamă, spune, 

De ce pasul meu apune 

Cînd e tata-n rugăciune? 

 

Că se roagă la cîmpie 

Mire soarele să-i fie, 

Că se-nchină la izvoară, 

Nici o ziuă să nu moară. 
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SEARĂ DE VERSURI 

 

Lunaticii paşi ai visării 

Cad în genunchi ca o vară tîrzie, 

Că-i seară de versuri în struguri 

Doar tîmpla de cer o mai ştie. 
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NU MĂ VOI PIERDE 

 

Uscatul ţipăt cu care 

Frunzele mersul îmi taie 

În toamna reumatică. 

 

Iarăşi îl simt, 

Strada îmi traversează 

Crezul ca o iute răceală 

Şi-mi pare că nu mă voi pierde 

În urmele grabei 

Ce seamănă goluri 

Pe toga de-asfalt a oraşului. 

 

Solitar voi merge 

Pînă în merii 

Ce-şi ascund crengile 

În privirea mea îmbătată 

De înţelegerea 

Cu solemnitatea iernii. 
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         CATREN 

 

Ce înalte-s porţile din noi! 

E păcatul frunţii-n ele-ncremenit. 

Octombrie mai arde-n vişini goi 

Pe cînd clipa-n mine nervii şi-a stîrnit. 
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  AMINTIRE 

 

Anii erau bolnavi, 

Spaimele satului 

Umblau peste morminte 

Şi-n scrisorile 

Căutînd bărbaţii 

Cu adresă călătoare. 

 

Mama, ascunsă 

În mine, şi-acum  

Îmi pune sufletul 

Literă lîngă literă. 
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  VÎRSTA CA SUNET 

 

Mă spăl cu amintiri de cer 

În care mai vîslesc lucide îndoieli, 

Golindu-mă de umbrele ce pier. 

 

Acum mi-i vîrsta numai sunet, 

Puteţi în ea să răsădiţi un cîntec 

Sau poate ziua vălurind ascuns 

În ochii reci, înmăntiaţi 

De umbrele visînd zăpezi cugetătoare. 
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Bătaia cu flori 

a revederilor
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       ATUNCI 

 

Mai ştii cum se pierdeau mestecenii 

În nesfîrşite candori 

Şi cum se tăiau 

În luminarea zării 

Iubiri înviate din triste uitări? 

 

Atunci ne chemau îngînduratele ape 

În valsuri prea limpezi 

Pentru bătaia cu flori a revederilor noastre. 
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FLACĂRA PÎNDITOARE 

 

Pe aproape, rîsul tău 

Dansează ca o flacără pînditoare, 

Ce greu mă desprind 

Din rotirea aceasta 

În care nu mă ştiu decît haina 

Purtată în vechi amăgiri. 

Şi rîsul tău dansează. 

Nu m-am născut 

Decît o singură dată 

Pentru ca să întîrzii în fiecare zi 

Din vîrsta păcatelor. 

 

Să rămîn, de-ar mai fi, 

În prinderea flăcării, 

S-ar întoarce-n izvoare 

Amintirile iar ameţite 

De vinuri uitate în struguri. 
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      IATĂ-MĂ AICI 

 

Am rămas în arbori şi-n cărţi 

Să păzesc veghea în care mă ascunzi. 

 

Iată-mă însă aici, 

Revenit din căderea frigului 

Să-mi acopăr răbdarea cu plecările tale. 
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  ÎN MIRĂRILE MELE 

 

În mirările mele umblă timpul 

Şi întrebările, 

Dar mai ales iarna 

Prin care pribegesc păduri de cenuşă. 

 

Te voi pedepsi cu răspunsuri sărace, 

Poate cu întoarcerea solitară 

În paltini ce se’neacă-n omături. 

 

Flămîndele întrebări 

Vor muşca din ruinele 

Acestui poem în care mă pierd 

Pentru încă o zi. 

 

Voi înţelege, oare, că neclintirea 

Sămînţă de rege trufaş, 

Nu va mai şti să-şi apere 

Văzduhul de-ngrijorările tale? 
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  MAI CREZI? 

 

Albastră nu-i 

Nici astăzi faţa verii, 

Ruginite-s ploiele-n pîraie 

Şi se pierde iarba 

În foşniri de temeri. 

 

Mai crezi că limpezi 

Teii vor dansa în nopţi 

Să-adune 

Depărtarea dintre noi? 
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   RĂTĂCIREA 

 

Poate şi acum 

Bătaia orologiului se sprijină 

Pe umerii fiecărei ore 

Din plecările 

Cu care mi-ai pregătit aşteptarea. 

Încă o zi mă închide 

În pagina mută, 

Să fiu rătăcirea 

Din pierderea ta în păcat. 
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ÎN CRÎNGURI NĂUCITE 

 

Pe aproape, 

Tăcerea-şi rupe veşmintele. 

M-ai uitat în crînguri năucite 

De zarva culorilor, 

Să mă prind 

De silabe ce picură-n ramuri. 
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     PAŞII TĂI 

 

Paşii tăi gîndesc 

Sau poate ştiu să nu mintă, 

Cu ei mă-nţeleg mai bine 

Decît cu mersul lunii. 

Iată, îi aud cum se sperie 

Şi-i simt aşteptînd 

Să cred în revenirea lor 

Lîngă versul ce te-a făcut statuie. 
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TEAMĂ 

 

Mă tem de fuga degetelor 

Pe limpezimea trupului devenit văzduh. 

 

Şi se-ncîlcesc toate clipele 

În dezmăţul uimirii. 

 

În strigătul sîngelui. 
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ADÎNCURI SĂ MĂ PRINDĂ 

 

Pe cînd bătut de mute nopţi eram, 

Mi se-aprindeau în geamuri temeri siderale. 

În viaţa zilei sîngele-mi urcam 

Să rătăcească-arzînd în strigătele tale. 

 

Să nu se mai întoarcă în tăceri 

Şi-n resemnate pagini de catrene moarte, 

 Adîncuri să mă prindă tu să-mi ceri 

În ziua cînd cu nimeni nu mă pot împarte. 
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    PRIVEGHI 

 

Pe obraz îţi suie luna. 

 

Cînd s-o fi întors lumina 

În umbrirea din fîntîni 

Şi-a-ncetat încet grădina 

Să mai rîdă în bătrîni? 

 

Nu mă tem de linişti grele, 

Ci de luna dintre ele. 
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CÎND SE STING SALCÎMII 

 

Cînd se sting salcîmii în arome tari, 

Paşii tăi obraznici iar mă scot în stradă. 

Cîţi o să mă-ntrebe, cine-o să mă creadă 

Că în geana ploii tu la fel îmi pari? 

 

O scînteie-ntoarsă din prea iuţi secunde, 

În mîhniri şi neguri dusă niciodată. 

Tîmpla mea-i de spaime, mersul mi se-mbată 

Peste faţa arsă-a pietrei ce m-ascunde.   
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ÎNCHIPUIREA DIN URMĂ 

 

Văzu-i pentru tine, 

Închipuirea din urmă 

A pribegiilor mele 

În scurtele zboruri. 

Pierde-te-n el, 

Să mă porţi 

Într-o margine-a lumii 

Şi iar să mă duci 

În nebunia retinei. 
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LĂSAŢI 

 

Lăsaţi înserările să mă scoată din minţi 

Şi metafore în rătăcite păsări să zboare. 

 

Iar paşii tăi, îngînduraţi, 

Îmi vor ucide încă-o noapte. 

 



 90 

 

AMINTEŞTE-ŢI 

 

Această seară urcă 

În credinţele noastre. 

De-ncerci o umbră să mişti, 

Aminteşte-ţi că orice ruină 

E sosirea întunericului 

Fără stele-n ferestre 

Şi-i fuga din urmă - a pianului 

În viscolul muzicii. 
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    SĂ-MI APERI FAŢA 

 

Cînd nervii trec peste clavirul mut, 

Răbdarea-i partea mea de vină. 

 

Numai tu, cu ochii, zbateri 

Sui din nou pe bolta  vorbei, 

De tăceri să-mi aperi faţa.  
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RÎSUL TĂU ALEARGĂ 

 

Tăcerea muntelui-i albă, 

Doar rîsul tău aleargă cu sania 

Pe luciul privirii de lup 

Şi-mi bate cu stele 

Trecerea-n alt anotimp. 

Ca o nălucă, doar inima ta 

Rătăceşte în crengi şi mă lasă 

Să tremur în gheţuri de teamă. 

Îmi scuturi pădurea pe ochi 

Să-mi lunece-omături în vene 

S-aud cum în carne mai plînge 

O aripă-atinsă de zbor. 

Nu vezi că în iarnă cobor 

Şi mă taie argintul rîsului tău? 
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SUFLAREA PRIVIRILOR 

 

Îngrijorarea cuvintelor 

După chipul cărora 

Mi-am făcut ziua. 

 

Rămîneţi singuri în ea 

Numai atunci cînd 

Amintirile umblă 

În înţelepte izvoare 

Sau cînd auziţi 

Că-n închiderea orei 

Secundele-s iar revoltate. 

Şi poate veţi şti 

Cum spulberîndu-mă 

Inima-şi prinde în flăcări 

Suflarea privirilor voastre. 
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CUPRINS: 

Măcar o zi 

Mi-i pasăre retina 

Cine mă poate-aduna? 

Pe colina frunţii 

Poate şi azi 

Arborii cred 

Vinovate 

Întrebări 

Numai destinele-ntoarse 

Semnînd poeme 

Împărţiţi-vă muzica 

Din mine rupeţi 

Vor înfrunzi izvoare 

Cine mai ştie? 

Însă 

Echinocţiu 

Neputinţă 

Din ramul senin 

Şi iar mă-ntreb 

Nu din aduceri aminte 

Vă sînt anotimp 

Fraţi de sînge 

Vară 

Poate grijile mele 

Tîmpla ce vede 

Voi rămîne acolo 

De ce? 

În zarea cuvîntului 

Împăcat n-am trăit 

De-a fost, uneori 

Strop de vorbă 

Sufletul voievod 

Priviţi-o 

Singur, uitat 

Veţi prinde jaru-n palme 

În adîncimea stejarilor 

Vine o vreme 

Ca ploile 

Cu fiecare gînd 

Silabe 

  

Sîngele, nedumerirea aceasta 

 

Acasă 

Triptic 

Mă întrebaţi? 
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Aici 

Întoarcere 

Cu privirea ei 

Trecerea mea 

Şi-acuma 

Convingere 

Cei din grîne 

Toate 

Dinspre ei 

N-au ochii pustii 

Înţeleptul arbore 

Împăcarea versului 

Inima umblă 

Revenire 

Drumurile 

Prin geruri curate 

Voi putea să ajung? 

Spre toamnă 

Fugind 

Să cresc ape 

Nunta 

Spune-mi 

Seară de versuri 

Nu mă voi pierde 

Catren 

Amintire 

Vîrsta ca sunet 

 

Bătaia cu flori a revederilor 

 

Atunci 

Flacăra pînditoare 

Iată-mă aici 

În mirările mele 

Mai crezi? 

Rătăcire 

În crînguri năucite 

Paşii tăi 

Teamă 

Adîncuri să mă prindă 

Priveghi 

Cînd se sting salcîmii 

Închipuirea din urmă 

Lăsaţi 

Aminteşte-ţi 

Să-mi aperi faţa 

Rîsul tău aleargă 

Suflarea privirilor  


