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azi 

azi, când lumea-ndepărtează 

tot ce-i drept de omenire, 

lâng-o candelă stai trează 

dând stihurilor citire... 

 

azi, când guri cu vorbi înhață 

inocența şi-o omoară, 

n-ai şti cum să calci în viață 

de n-ai pierde o comoară... 

 

azi, când şi soare, şi lună 

în nori se-ascund de ruşine, 

de-a păcatelor furtună, 

m-ascund şi eu după tine... 

 

azi, când dragostea se pierde 

lăsând în urmă dezastru, 

iarba nu se mai înverde 

şi cerul nu-i mai albastru... 

 

azi, când ochi îşi pierd culoarea 

osteniți de răutate, 

rătăci-vei în vâltoarea 

măştilor alienate? 
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azi, când suflete flămânde 

descălțate-s de menire, 

cin' ne-a stâmpăra arzânde 

pofte după împlinire? 

 

azi, când urci cu crucea-n spate 

muntele în suferință, 

îți vei mai aminti toate 

ce-au străpuns a ta ființă? 

 

azi, când eşti nemuritoare 

până te biruie somnul, 

de ce stai pe gânduri, oare, 

aşteptând să-ți vie domnul? 

 

azi, când ne-nconjoară teama 

de simțăminte răpuse, 

ia-ți asupră tine seama 

cin' rămase, cin' se duse! 

 

azi, când totul se destramă 

şi pieirea ni-i aproape, 

adună-mi într-o năframă 

scânteirea de subt pleoape! 
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azi, când între fețe sumbre 

tu n-ai loc de gingăşie, 

hlizeşte-te când vezi umbre 

şi-mi zâmbeşte numai mie! 

 

azi, când stelele năluce 

pălesc una câte una, 

rămâi cea care mă duce 

lângă muza mea, nebuna! 
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iulie 

iulie cu ochiul smead, 

ce te plimbi încolo-ncoace? 

când vii să m-aduni din iad 

cu dragostea-ți ce se coace? 

 

peste frunze de măcriş 

să călcăm ținuți de mână, 

din deltă până la criş 

să hoinărim împreună. 

 

adă-mi iar anii trecuți 

cu seri lungi şi cu jucate, 

cu poveşti, de oameni muți, 

prinse-n buze fermecate! 

 

te văd în noapte, târziu, 

cum cerți zorile să tacă 

şi, deşi-mi pare hazliu, 

n-aş vre’ ziuă să se facă. 

 

mă mângâi uşor pe cap 

cu un licăr de lumină: 

de-aş putea, n-aş vrea să scap 

că ți-i atingerea fină. 
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apari de după un zid, 

dintre cărămizi mişele, 

ce mi te închid în vid, 

soare scump al bolții mele. 

 

de pătrunzi foşninde mări 

cu privirea-ți arzătoare, 

mlădioaselor mişcări, 

tu să nu le dai crezare! 

 

lasă doar nisipul fin, 

între-a' picioarelor deşte, 

să te gâdile puțin, 

să te amăgesc, fireşte. 

 

nu mai şede un moment, 

chiar cu suratele tale, 

când 'cerc, cu-al meu glas dolent, 

a-ți sporovăi taclale. 

 

vreau în poale să îmi cazi, 

să-mi uzi genunchii de rouă 

'n-amintirea celor fazi 

nori, ce astăzi nu mai plouă. 

 

asfințit cu soare roş, 

ce poveşti spuneai odată! 

şi-ațipeam, pân-un cocoş 

ne fura bolta-nstelată. 
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caii, de bice loviți, 

ne-nconjurau c-o alură 

de sitari neaveniți, 

ce se îndemnau la ură. 

 

urmărindu-ți, din priviri, 

gesturile grațioase, 

te petrec şi nu te miri, 

mi-eşti alin 'n-a' mele pase. 

 

şi toți care ți-au simțit 

briza caldă, parfumată, 

de tin' s-au îndrăgostit 

şi nu te mai uită-ndată. 

 

apoi, de la an la an, 

cu şi mai multă-ndârjire, 

te aşteaptă din alean 

să împrăştii fericire. 

 

să nu te văd pentr-o zi, 

surghiunit îs pe vecie; 

şi mă-ntreb: oare tu ştii, 

cât îmi eşti de dragă mie? 

 

şi-atâta timp a trecut 

de l-al nost' „la revedere” 

când mi-ai schimbat, c-un sărut, 

bucuria în durere. 
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vină din nou cu alai 

şi mă stâmpără de sete, 

iar, c-un sărut, să-mi redai 

ce nicio alta nu-mi dete.. 
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suflet mic 

şi azi te aştept 

să îmi cazi pe piept, 

minciuni să îmi spui 

din ochi albăstrui, 

să le-nşiri pe foi. 

iar buzele-ți moi 

lunece-n trecut, 

deie-mi un sărut, 

scăpând un fior, 

să mă strângi de dor, 

în dragostea ta 

să-mi pierzi inima. 

 

'tunci de sânul tău 

m-agăț nătărău, 

te sorb din priviri 

şi nici că te miri; 

tu nu-mi spui nimic, 

eu n-am ce să zic 

dar vreau cu nesaț 

să te duc la braț, 

să îți prind în păr 

o floare de măr, 

a frunții bretea 

să-ți mângâi aş vrea 

şi obrajii tăi, 

rumene văpăi, 
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scalde-mi buzele, 

moară-mi muzele; 

când astre zic nu, 

'n-alt văzduh mă du 

unde, după nori, 

odihnesc alți sori 

şi-unde-n sânul tău 

uit de tot ce-i rău. 
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numai una 

dintre ochi pierduți de soarte, 

bâjbâinzi în întuneric, 

ce-au stins candela durerii, 

doar pe-ai tăi i-aş vre-a mă poarte. 

 

dintre gene-n vânt 'nălțate, 

care-au dus în rătăcire 

nătăfleți cu-a lor pornire, 

a' tale mă dau pe spate. 

 

dintre frunți de vremi robite, 

aplecate de suspine, 

ce-aş şterge cu-atingeri fine, 

pe-a ta-ş şterge-o, darămite. 

 

dintre obrăjorii rumeni, 

scăldați în razele lunii, 

care au deocheat junii, 

ai mei pe-ai tăi îi vor şumeni. 

 

dintre buze fermecate, 

'necate-n faguri de miere, 

ce fac grijurile-a piere, 

dragi mi-s tale peste poate. 
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dintre pletele din lume 

ce-ademenesc pețitorii 

dându-şi frâu liber candorii, 

a ta mă cheamă pe nume. 

 

dintre brațe ce c-un deget 

m-ar purta pe orişiunde, 

făr' măcar a mă pătrunde, 

tot pe-a' tale le-aş alege. 

 

dintre sâni ce prefac luna 

şi stelele într-un val de 

fioruri când reci, când calde, 

pe-ai tăi i-aş mângâia-ntruna. 

 

dintre brâuri blestemate 

s-aducă rod în durere, 

tânjind clipe de plăcere, 

doar cu-al tău îmi fac păcate. 

 

dintre trupuri de femeie 

răsfirate-ncolo-ncoace, 

inima-mi pe-al tău îl place 

şi nu ştiu altul să vreie. 
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mâni 

ale mele mâni plăpânde 

frânte-s de-atâta robie 

căci jugul care mă-ncearcă, 

mi-i peste putință mie. 

 

suspină cu zi, cu noapte, 

dară nime' nu le crede 

şi răgas n-au nicio clipă 

că-s tinere, n-au ce-a şede. 

 

nu li-i voie să mocnească 

într-însele a răzvrată 

c-atâta de aspră-i munca 

şi-o aşa mică răsplată 

 

şi nicidecum nu au dreptul 

meşteşugu-l şovăiască: 

dacă nu pot a se prinde, 

ap' la ce să mai trăiască. 

 

vânturate-s fără cumpăt 

pân' ce sudoarea le trece 

şi nu le stâmpăr' nimica, 

nici măcar gândul meu rece. 
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ziua spintecă voioase 

orice plai de sâlnicie 

iară sara, anevoie, 

îs lovite de-astenie. 

 

pana ce-mbucura inimi, 

în cui st-acu' agățată 

şi uşor se scorojeşte 

fiind ne'ntrebuințată. 

 

nu-i timp deloc pentru rime 

ori la versuri ca să cuget 

că-n detrimentul muzicei, 

aici se prefer-un muget. 

 

pălesc arta şi frumosul 

între oameni fără suflet, 

cu instincte de-animale, 

cu grimase pe-a' lor mufle. 

 

de cultur-aş putea spune 

că-i curat defect şi gata: 

la ce-ți foloseşte-un creier 

când ai de întors lopata? 

 

dinții-mi clănțăne de ciudă 

când duiumul de prostie 

o sfecleşte şi nu-i pasă 

că mi se impută mie. 

 




