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DOU�ZECI �I UNU DE CÂNTECE 
cu lumini�e 

 
 

  Odorul meu îl port bijuterie, 
  o raz� de bujor într-un pahar. 
  Orice s�rut al lui e o cutie 
  unde surâde un m�rg�ritar. 
 
  În orice stih �i pas e numai el, 
  îl culc în raze �i-l adorm cu stele 
  �i ca pe-un zbor ceresc de porumbel 

îl leag�n peste crângul vie�ii mele. 
 
 

PREFA�� 
LA  ACESTE  CÂNTECE 

 
  Mi-am f�cut din via�� c�limar� 
  �i-am întins în vân�ta-i cerneal� 
  trist condei de afin� amar� 
  �i peni�� verde de cocleal�. 
 
  Pentru anii mei de foc �i lun�, 
  pentru grava vie�ii al�ut�, 

ca s� cânt mi-am împletit cunun�: 
otr�vit� stem� de cucut�… 
 
Mi-era mâna veche de �indril�, 
când spre cântec se pleca încet. 
Îl dospeam cu degete de-argil�; 
cântecul, burete de o�et. 
 
Dar când leag�n leag�n� beteal� 
�i-nflore�te lumini�� vie, 
inelu�, crâmpei de stea, migal�, 
pui, s�-l sufli-n vânt, de p�p�die, 
 



 4 

trebuie o mân� iconar�, 
degete cu rou� în inele 
�i condei ceresc de prim�var�, 
ca s� scrie lebede �i stele. 
 
Se cuvin un cântec ca o luntre, 
înc�rcat cu nuferi de emai 
�i-o cunun� alb� pentru frunte: 
cimbru cules din rai. 
 
Vreau un viers: cais �i diminea��, 
t�mâios, senin, prim�verin, 
vis, l�stun �i c�r�bu� de ghea��, 
piersici, harf�, pitulici �i crin… 
 
Doamne, f� minunea: d�-mi cunun� 
ca un zâmbet, mâini de aur pur 
�i trimite-mi pe un fir de lun� 
un plaivaz cu totul de azur. 
 

LEAG�N  MIC 
 

  La fereastra cu lumin� 
  cade fream�t alb de zbor. 
  Seara, lunec�-n pridvor 
  heruvimii din gr�din�. 
 
  Crini cu trâmbi�e se-adun� 
  lâng� u�� câte doi. 
  Se dau jos luceferi noi 
  din cai�ii plân�i pe lun�. 
 
  �i, tiptil, �i crini �i stele 
  �i serafii de pe prag 
  intr�-n cas�, leag�n drag, 
  s� te scrie-ntre zorele 
 
  �i s� schimbe în gr�din� 
  un bordei de om calic, 
  pentr-un strop de leag�n mic 
  �i-o f�râm� de lumin�. 
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M�R�I�OR 
 

  Lumini�a noastr� are 
  soare-n zâmbet, t�mâioare 
  �i-n privire m�r�i�oare. 
 
  Stânjenei �i porumbei 
  via�a ei, �i râsul ei 
  brebenei , clopo�ei. 
 
  Pa�i gola�i de topora�i, 
  vorbe mici cu licurici, 
  rândunici �i tuf�nici. 
 
  Ce gr�din� ne-a trimis 
  cel mai alb m�nunchi de vis? 
 
  Ce luceaf�r clar de rou� 
  ne-a dat nou� raza-i nou�? 
 
  Ce seraf de borangic 
  a pierdut un cântec mic, 
  când zbura argint �i harp� 
  peste casa noastr� stearp�? 
 
 
 

ALT  M�R�I�OR 
 

  Fir de cântec de noroc, 
  n�pârstoc de busuioc, 
  ghiocel de funigel 
  cu azururile-n el… 
 
  A venit la noi aici, 
  ca o pozn� de pitici,  
  iar de-atunci m�icu�a-i cânt� 
  o descânt�, se fr�mânt�, 
  piept�ra�e moi îi coase 
  �i-o adoarme-n chiparoase. 
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  �i uitându-�i de nevoi, 
  st� t�ticu-ntre pisoi, 
  între  “poze”  �i c��ei, 
  cu p�pu�ile-n bordei, 
  �i se laud� de zor, 
  cânt�tor, surâz�tor, 
 
  c� feti�a lui, cr�i��, 
  romani��, lumini��, 
  fata lui cât un cercel 
  a f�cut pipi pe el! 
 
 

RUG�CIUNE 
 

  D�-i feti�ei mele, Diminea��, 
  t�lpi cu care lip�i prin verdea��, 
  tril de ciocârlie-ascuns în gu��, 
  zburda veveri�ei juc�u��, 

 lâng� u��. 
 
  Cire�ar, d�-i zmeura cunun�, 
  zâmbet de cais� �i c�p�un�, 
  f�-i cale�ti din fluturi �i r�dvane, 
  �i din crini pantofi �i lampioane 

 diafane. 
 
  Pune-i Basm, pe zodie l�stunii, 
  scutur�-i în vis g�teala lunii, 
  adu-i S�nzienele s�-i coase 
  scrânciob de m�tase-n chiparoase  

somnoroase. 
 
  �i tu, Cântec, suie-mi-o lumin� 
  pe-o l�cust� lin�, cristalin�, 
  du-mi-o bob de rou� prin glicin� 
  �i din floare-n floare mi-o a�az�,  

ca o raz�! 
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UN  BASM  DE  ALT�DAT� 
 

  A fost în lun� un bordei, 
  bojdeuc� veche de calici… 
  torcea m�icu�a funigei, 
  p�zea t�ticu licurici. 
 
  �i-aveau o fat�: un crâmpei, 
  cât un sfârnel de c�r�bu�, 
  s-o pui s� sad� pe condei 
  �i-ntr-un papuc s�-i faci culcu�. 
 
  Ci bietul prichindel râvnea 
  p�pu�i de plu� �i ur�i pitici… 
  Când ai bordei cât o lulea 
  �i esti pândar de licurici, 
 
  t�tic n�tâng, cum po�i u�or 
  s� cumperi ur�i de borangic? 
  Cum or s� vin� dumnealor 
  într-o cocioab� de calic? 
 
  Ofta t�ticul licurar 
  �i, scornitor de juc�rii, 
  umbla prin lun� în zadar 
  s� prind� pui de stele vii 
 
  �i s� culeag� primprejur,  
  cu to�i ciulinii pe n�dragi, 
  un sac cu mofturi de azur, 
  s�-l duc� fetei tatii dragi… 
 
  Dar când t�ticul cel s�rac 
  venea acasº cu truda lui, 
  curgea funingine din sac 
  �i nici un hârb de stea cu pui. 
 
  O clip� doar, abia întors, 
  plângea t�ticu bun �i prost. 
  M�mica sta �i ea din tors, 
  s� l�crimeze f�r� rost, 
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  �i-n urm� iar��i în bordei 
  visa feti�a ur�i pitici, 
  torcea m�icu�a funigei, 
  p�zea t�ticu licurici. 
 
 
 

CÂNTEC  DE  LEAG�N 
 

  Vino somn, 
  albastru domn, 
  tân�r crai 
  suflat cu rai, 
  safirin 
  prin rozmarin, 
  fulguind, plutind, zâmbind, 
  lâng� puiul meu de-argint, 
  �i tiptil 
  adoarme-mi-l. 
 
  Vino cer 
  de giuvaer, 
  s� mi-l plou� 
  numai rou�, 
  s� mi-l vaz� 
  numai raz�, 
  s�-l s�rute desf�cute 
  numai rodii �i l�ute, 
  luna lin, 
  s�-l culce-n crin. 
 
  Vino stea 
  de peruzea, 
  cerne-i z�ri 
  pe mâini �i-n p�r, 
  flori de cântec �i de m�r. 
  Sufl�-i pene 
  peste gene, 
  sufl�-i basm peste obraz 
  f�-i un leag�n de topaz, - 
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  culc�-l: stea, 
  scoal�-l: lalea. 
 
 

COPIL  BOLNAV 
 

  Puiul Radului, de rou�, 
  aromind a busuioc, 
  de opt zile, ba de nou�, 
  arde-ntr-un p�tuc de foc. 
 
  A venit o rândunic� 
  s� mi-l vad� cum z�cea 
  cu triste�i de tuf�nic� 
  �i cu lâncezeli de stea. 
 
  O l�cust� se închin�, 
  iar cr�i�e �i furnici 
  se tot roag�, în gr�din�, 
  pentru mâinile lui mici. 
 
  Dou� lebede ca mierea 
  �i-un pisoi de plu� lunar 
  plâng încet lâng� durerea 
  unui leag�n de cle�tar. 
 
  Numai dumneata, molatic 
  urs de vat�, stai sub pat, 
  clatini capul, gânduratic, 
  spre t�ticul sup�rat, 
 
  parc-ai vrea s� treci de praguri 
  �i la piept s-aduci, n�tâng, 
  stupii to�i cu mierea-n faguri, 
  toat� zmeura din crâng, 
 
  toate crengile din crâng. 
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LUMINI�A 
 

  Are tata o feti�� 
   Lumini��, 
  pas de vis �i mânu�i�� 
   de cr�i��. 
 
  Când prind umbrele s� cad� 
   în livad�, 
  p�uni�e de z�pad� 
   vin s-o vad�. 
 
  Sun� vântu-n cinstea ei 
   clopo�ei 
  �i albine-aduc cercei 
   de scântei. 
 
  Se-mbulzesc în fa�a u�ii 
   corcodu�ii: 
  îi fac tumbe c�r�bu�ii, 
   juc�u�ii. 
 
  �i când trec spre cuib l�stunii 
   b�rz�unii 
  îi aduc mireasa lunii  
   din petunii… 
 
  Dar la casa argintie 
   de hârtie, 
  doar t�ticu prost mai scrie 
   �i nu �tie 
 
  c� de dragul Lumini�ii 
   licuricii 
  au aprins la geam aglicii, 
   iar piticii 
 
  au c�rat o lun� mare 
   în spinare 
  �i-au proptit-o-n casa noastr� 
   la fereastr�. 
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SOMN 
 

  Se-nchid ferestre albe prin lalele. 
  Adorm l�custe de argint brumat. 
  Ciupercile se culc� sub umbrele 
  �i numai c�ltuna�ii-au a�teptat 
 
  s� vin� seara, ca s�-�i pun� pinteni 
  la micii lor conduri voievodali 
  �i s� colinde parcurile, sprinteni, 
  schimba�i cu to�ii-n fluturi vesperali. 
 
  De-acuma luna  -pas�re m�iastr�- 
  s-a pogorât s� doarm� în cais… 
  E ceasul când p�pu�ile din vis 
  ies, lunecând, din cas�, pe fereastr�, 
 
  se prind în hor� alb� prin sulfin� 
  �i v�d cum pleac� iri�ii în cer 
  s-aduc� jos, în cofe de lumin�, 
  parfumuri noi �i stropi de colier. 
 
  E ceasul când prin crinii de oglind� 
  se las� heruvimi cât o petal� 
  s� sting� l�mpi �i candele s-aprind�, 
  �i, când pribeag, cu barba de cerneal�, 
 
  câte-un pitic, ducând o stea în cârc�, 
  se-opreste sub o tuf� de aglici 
  �i, r�zimat u�or de-o m�n�târc�, 
  �i-aprinde pipa la un licurici. 
 
 

CÂNTEC  PENTRU  SOMNUL  LUMINI�EI 
 

  Dormi în leag�n de vioar�, 
  lumini��, t�mâioar�. 
 
  C-o s� vin� prin� ml�diu 
  de smaragd �i aur viu, 
  l�crimat de-o stea de foc 
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  �i pornit dup� noroc 
  într-o luntre de ghioc. 
 
  �i-o s� cad� în gr�din� 
  în caftan de lun� plin�, 
  nu mai nalt cât o stamin�, 
  str�veziu ca o lumin�. 
 
  Când corabia-i se las� 
  pe o frunz� de m�tas�, 
  ancora o s�-�i înfig� 
  într-un lujer de ferig� 
 
  �i s�rind din nava-i mic�, 
  prichindelul de m�rgic� 
  s-o da jos din foaie-n foaie, 
  ca o lacrim� de ploaie, 
  �i-o s� fug� prin r�zoare, 
  cum fug razele de soare. 
 
  Oprit lâng-o tuf�nic�, 
  va întinde-o scar� mic�, 
  scar� sprinten� de raz�, 
  s� se urce, s� o vaz�. 
  �i pe trepte muzicale 
  va sui lâng� petale, 
  ploconindu-se u�or, 
  cânt�tor, tremur�tor, 
  ca s� prind� 
  lin de ele 
  o colind� 
  de m�rgele 
  �i s-aprind� 
  sub stamine 
  o oglind� de rubine… 
 
  Dormi în leag�n de vioar�, 
  lumini��, t�mâioar�. 
 
  Prin�ul mic, c�zut din stea, 
  mire pentru tuf�nea, 
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  a venit, s�rut �i dar, 
  pentru nunt� de cle�tar, 
  ca s�-�i ia mireasa-n cer 
  în caiac de giuvaier. 
 
  Noapte bun�, noapte bun�, 
  câte-o stea cât o alun�, 
  pe argint de lun� plin�, 
  urc�-ncet ca o lumin� 
  o corabie pitic� 
  cu un prin� �i-o tuf�nic�… 
 
  Iar în stea, i-a�teapt�-n zori 
  un alai de prin�i �i flori 
  �i-un r�dvan �esut din fir  
  de zefir �i de safir. 
 
  Dormi în leag�n de vioar�, 
  lumini��, t�mâioar�… 
 
  �i-or s� treac� ani gr�mad� 
  cu amurguri �i z�pad�. 
  Basmul meu din ast� sar�, 
  lumini��, t�mâioar�, 
 
  nimeni n-o s� �i-l mai spun�, 
  �i nici prin�u-n strai de lun� 
  n-o s� mai coboare-aici, 
  în gr�dina cu urzici. 
 
  �i-or r�mâne-n steaua mic� 
  voievod �i tuf�nic�, 
  iar t�ticul, fata mea, 
  poate-o fi �i el în stea… 
 
  Dormi în leag�n de vioar�, 
  lumini��, t�mâioar�. 
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CLE�TAR 
 

  Dumnezeu, din muguri �i m�tase, 
  mi-a trimis un pui, ca un l�star, 
  ziua s� mi-l joc pe chiparoase, 
  seara s� mi-l culc în degetar. 
 
  Pentru piciul �sta mic de aur viu 
  -fulg de lun�, zâmbet de z�pad�- 
  m-am f�cut t�tic giuvaergiu, 
  strai de-azur s�-i cos într-o balad�. 
 
  Îi a�tern, suave, pentru mers, 
  strofe mici ca fulgi de crizanteme, 
  ca s� calce numai peste vers, 
  cu pantofi de rou� prin poeme. 
  
  Îi fac jocuri din aripi de c�r�bu� 
  �i din umbr� moale �i u�oar�. 
  Leag�n i-am cioplit dintr-un arcu� 
  �i culcu� de cer într-o vioar�. 
 
  Cresc p�pu�i din floare de cire� 
  �i le plimb prin stihurile mele, 
  �i-un c�lut de vis îi scriu pe-un pre� 
  m�iestrit din cântece �i stele. 
   
 
  Chiar �i ur�ii cu priviri de sticl� roz 
  �i cu funde prinse în agrafe, 
  îi adorm în basm cu voievozi, 
  în cociuobe albe de garoafe. 
 
  �i-a�a trec zilele, cu steme, 
  cu surâs, cu zurg�l�i sau cu amar, 
  �i ne uit�-ntre garoafe �i poeme 
  -pici pl�pând �i tat� gr�dinar- 
 
  pe o margine albastr� de cle�tar 
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  PRICHINDEL 
   “T�TICULE, VLEAU LUNA” 
 
  Prichindelul tatii, un crâmpei de raz�, 
  leg�nat pe-o frunz� lâng� o furnic�, 
  st�, printre cr�i�e �i trifoi �i-ofteaz�, 
  trist ca un luceaf�r mic de tuf�nic�. 
 
  Trei pitici z�natici i-au adus panere: 
  nuci de filde�, struguri de azur �i-alune 
  �i-au c�rat �i-n cârc� purpur� de mere, 

r�s�rit de piersici �i amurg de prune. 
 
�i-au stat fiecare pe o pergamut�, 
dându-i roade cu lumini cere�ti . . . 
De ce plângi, feti��, ca o stea durut�, 
azi lâng� mireazma merelor domne�ti? 
 
�i-a chemat t�ticu muzici înstelate: 
un taraf de greieri sub un trandafir, 
unul cu o cobz� cât o frag�-n spate, 
altul c-o ghitar� mic� de safir. 
 
Lumini�a noastr� nu vrea t�mâioas�, 
nici pitici, nici greieri argintându-�i struna. 
Tat� f�r� suflet, leneve�ti în cas�, 
nu �i-a spus, asear�, piciul s�-i dai luna? 
 

  Ei, t�ticu poate-ar lua-o din gr�din�, 
  dar e grea de geamuri, br���ri �i viori, 
  �i-ar putea s-o sparg�-n ��nd�ri de lumin�, 
  cioburi de oglind� risipind-o-n flori. 
 
  Ci de vrea feti�a, o merge-mpreun� 
  cu t�ticu �sta neîndemânatic, 
  �i-a s� stea trei ceasuri r�t�cind prin lun� 
  �i strângând melci limpezi de azur s�lbatic. 
 
  Maic�, f�-ne-o scar� cum e borangicul… 
  D�-ne-n traist� pâine �i magiun un pic. 
  Nu vezi? Pleac�-n lun� fata �i t�ticu… 
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  Haide �i matale, domnule Pitic! 
 
 
 

SCHI��  DE  PRIM�VAR� 
 

  Ce se-aude? Ce zvon lin? 
  Ghioceii ies din hum� 
  �i sub cer prim�verin 
  sun� clopote de spum�. 
 
  �i la sunetele mici 
  care-n aer se desfoaie, 
  g�rg�ri�e �i furnici 
  se trezesc prin mu�uroaie. 
 
  Se îmbrac�-n haine noi, 
  ca în zi de s�rb�toare, 
  �i din pe�teri ies apoi, 
  s� se-nchine lung la soare. 
 
  Blând, de la fereastra lui, 
  topora�ul le strecoar� 
  vestea bun� cum c� nu-i, 
  nu-i nici un vr�jma� pe-afar�. 
   
  Vioreaua s-a sculat 
  �i-ntr-un ciob de rou� clar� 
  ca o fat� de-mp�rat 
  se admir�-n oglinjoar�. 
 
  Un gândac în strai de scrum 
  vrea �i el s�-i vad� fa�a: 

- Uite-o, m-am oprit din drum, 
S�-�i spun bun� diminea�a! 
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LEAG�N  DE  TOAMN� 
 

  Brumar. O stea s-a desf�cut, 
  inel t�cut, 

�i pe cr�i�e a c�zut 
ca un s�rut. 
 
Pe urm� luna s-a l�sat,  
caiac brumat, 
�i p�s�ruici de matostat 
�i-argint curat 
 
suir�-n luntrea ei de os, 
cu zbor sfios, 
vâslind pe cerul somnoros 
de abanos. 
 
Ieri, p�s�rile. Iar acum 
flori mici de fum 
cu traiste pline de parfum 
pornesc la drum. 
 
Piticii-au strâns din ierbi înalte 
stelele-nvoalte 
�i le-au c�rat ca pe smaralde 
prin scorburi calde. 
 
To�i pleac�: aripi, tuf�nici 
�i licurici. Doar strugurii cu inimi mici 
mai plâng pe-aici. 
  
Auzi? în geamul nostru-nchis 
b�t�i de vis. 
Brumare, ce r�va� ne-ai scris 
Pe frunz� moart� de cais? 
 
O, e un greiere drumar, 
un l�utar, 
cu scripc� veche de cle�tar 
�i chihlimbar. 
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M� duc, oftând, ca s�-i descui 
�i ca s�-i spui: 

  -Tot umbli tu pe c�r�rui, 
  al nim�nui, 
 
  r�mâi la noi în Brum�rel 
  cu dibla ta cât un cârcel 
  �i cânt�-mi pentru prichindel 
  un cântec ca un funigel. 
 
 

ELEGIE 
 

  Hulubi se scutur� ninsoare. 
  Ning raiuri fraged� candoare. 
 
  Vin piersicii la noi în cas�, 
  z�pad� roz� de m�tase, 
  �i zurg�l�i pun la fereastr�, 
  s�-i vaz� Lumini�a noastr�. 
 
  Lumina tatii, r�suric�, 
  �i-adoarme-n col� p�pu�a mic� 
  �i cheam� îngerii din zbor 
  s-o culce pe beteala lor… 
 
  Tu cân�i �i râzi cu ochi senini 
  t�ticu scrie m�r�cini. 
  Condeiu-i lunec� din mân� 
  �i fruntea-i rece �i b�trân� 
  �i grea…Ce boab� argintie 
  din gean� cade pe hârtie 
  �i sparge slovele de-azur 
  �i le împr��tie-mprejur, 
  de parc� �oim de ghea�� mic 
  c�zu-ntre pui de borangic 
  �i-a spulberat în vânt, deodat�, 
  gr�dina lor cutremurat�? 
 
  �i Lumini�a juc�u�� 
  cânt� �i-adoarme o p�pu��. 
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  Ce-i pas� c� t�ticul ei 
  adun� lacrimi în condei 
  �i c� prin gândurile-i grele 
  nu dorm p�pu�i �i nu cresc stele? 
 
  Printre hârtii, c�r�i �i condeie, 
  amurg �i mor�i de curcubeie. 
  Dar jos, în col�, surâs de rou� 
  �i licurici de via�� nou�. 
 
  Pa�i fragezi. Vine Lumini�a. 
  Se sting condeiul �i peni�a. 
  Apun hârtii �i c�limar�. 
  Odaia toat�-i prim�var�. 
  Pe mâna grea care a scris 
  mâna feti�ei pune vis . . . 
  A�az� zâmbete de crin 
  pe cuta frun�ii, pe suspin, 
  �i culc�, lin�, pe necaz, 
  caisa roz� din obraz. 
 
  De-ar plânge-acum t�ticul ei, 

ar cre�te-n lacrimi clopo�ei, 
s-ar preschimba în l�cr�mioare 
�i plânsul tatii ar fi soare! 
 
 
NANI-NANI, LEAG�N DE VIOAR� 
 

  Nani-nani, leag�n de vioar�, 
  pentru care tain� cânt �i cresc 
  strop de lun�, nuf�r îngeresc, 
   l�cr�mioar�, inimioar� �i comoar�? 
 
  Pentru care vise cu gondole 
  odr�slesc crâmpeiul meu de cer? 
  Pentru zâmbet alb, pentru prier, 
   cu viole sub cupole de corole? 

 
  Poate pentru dorul cu sandal� 
  de suleget voievod mezin, 
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poate pentru cântecul senin, 
 pe-o petal� lilial� de beteal� . . . 
 
Poate îns�-l cresc pentru cucut�, 
pentru z�ri cu lung m�r�cini�, 
pentru doruri f�r� lumini� 
 cu durut� mut� al�ut� . . . 
 
Cânt �i leag�n prim�var� lin�, 
plâng �i-o-nchin acelora�i pove�ti 
care-astup� razele cr�ie�ti 
 �i le-nclin� pe tulpin� de rugin�. 
 
Nani-nani, leag�n de vioar�, 
pentru care tain� cânt �i cresc 
strop de lun�, nuf�r îngeresc, 
 l�cr�mioar�, inimioar� �i comoar�? 
 
 
 
�I  CÂND  T�TICU  S-O FI  DUS 

 
  Mai e pu�in, mai e pu�in, 
  �i plec în praf, în stea �i-n crin. 
 
  Azi, piersic vechi ce st� s� cad� 
  �i mâine: brum�, z�ri, z�pad�. 
 
  �i când t�ticu s-o fi dus 
  sub fluturi jos, pe zodii sus, 
 
  în urm�-i, mic seraf b�lai, 
  inel suav, crâmpei de rai, 
 
  tu, pui pl�pând de promoroac�, 
  într-o gr�din�, într-o joac�, 
 
  s� rupi din iarb� stea cu foi, 
  luceaf�r verde de trifoi, 
 
  s�-l legeni lung în mâini senine, 
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  �optind: t�ticu e cu mine. 
 
  Apoi s� prinzi pe flori de plu� 
  un licurici sau c�r�bu�, 
   
  s�-l culci pe-obraji de pergamut�, 
  zâmbind: t�ticu m� s�rut�. 
 
 

DESTIN 
 

  Odor suav, surâs de crin, 
  pa�ii t�i albi spre ce destin? 
  Spre care ��rm, sub care zodii? 
  Ani cu p�uni, venin sau rodii? 
 
  T�ticu-ar vrea s�-�i lase zale, 
  conduri �i steme cu opale, 
  s� treci prin via�� steag de bronz, 
  Domni�� cu pantofi de bonz. 
 
  Dar în calica mo�tenire 
  nu sunt nici zale, nici safire. 
  Stema-i de vis pe fruntea smead�, 
  Condurii: clipe de z�pad�… 
 
  O, testament s�rac, ce vraj� 
  te-a scris cu pânz� de p�ianj�n, 
  mân� sfioas� �i stângace, 
  te-am înv��at s� cre�ti r�gace, 
 
  �i licurici �i flori neghioabe, 
  nu foi�oare cu podoabe! 
 
  Cu aste daruri mici de fum, 
  pui scump �i alb, te-ai frânge-n drum. 
  �i-ai lua tovar��i numai macii 
  �i funigeii �i gândacii, 
  �i-n v�lm��eala lor pitic� 
  n-ai fi decât o tuf�nic�, 
  un c�r�bu� cu zale moi 
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  trântit de lun� în trifoi… 
 
  Ce dar, ce scule mari de ghea�� 
  s�-�i dea t�ticul pentru via��? 
  Ce scut, ce straie de v�p�i 
  s� n�scocesc anilor t�i? 
  Cum s� descânt peste poeme 
  s� cresc din duh comori �i steme? 
 
  Te-a� vrea prin via�� steag de bronz, 
  Domni�� cu pantofi de bonz… 
 
  M� uit în ochii t�i, odor: 
  ci eu surâd în cerul lor. 
  Privesc la fruntea ta de raz�: 
  e fruntea mea care viseaz�. 
  V�d geana tremurând m�tas�: 
  întocmai geana mea se las�… 
  Aceea�i umbr� alb� cre�te 
  pe gura ta care-mi zâmbe�te, 
  pe gura mea ce-�i spune cântec, 
  pe mâna care-�i scrie cântec. 
  Luceaf�r trist ce-mi arse-n coast� 
  acum �i-n pieptul t�u adast�, 
  resfrânt în tine stea ciudat�, 
  lacrim�-n rou� curat�… 
 
  Ci nu ne vreau uni�i pe pun�i, 
  acela�i vis, acelea�i frun�i. 
   
  Cu care foarfec� beteag� 
  s� tai lumina ce ne leag�? 
  Ursitei tale, ce vintrele 
  s�-i dau, s� pleci pe m�ri cu stele 
  -lotc� de cer �i curcubeu- 
  uitând pe zare ��rmul meu? 
 
  Te-a� vrea prin via�� steag de bronz, 
  Domni�� cu pantofi de bonz. 
 
  Dar dac� gem s� ne despart� 
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  adânc, cor�bii, z�ri �i soart�, 
  mai clar în tine m� aprinzi 
  în lungi r�spunsuri de oglinzi… 
 
  �i-a�a…cum nu mai pot vreodat� 
  din nuferi tineri de agat�, 
  din anii t�i cu albe foi, 
  s�-mi iau destinul înapoi, 
  vei merge, strop de lumini��, 
  cu visul tatii: cununi��, 
  în via�a ta cu via�a lui, 
  la piept cu cântecele lui. 
  �i nu vei fi un steag de bronz, 
  Domni�� cu pantofi de bonz, 
 
  ci o feti�� care are 
  conduri de rou�, pa�i de floare,, 
  �i care, printre crini �i-albine 
  zâmbind, în bra�e cu stamine 
  de-atât surâs o s� viseze 
  de-atâtea vise o s� plâng�, 
  de-atâtea lacrimi o s� cânte… 
 
 
 

LEAG�N  MIC 
 

Strop b�lai, lumin� rar� 
de cle�tar �i peruzea, 
te-am culcat într-o vioar� 
�i-am cules din prim�var� 
floare alb� ca o stea, 
 
ca s�-�i  fie stea. 
 
Lâng� leag�n, din balad� 
�i-am adus un crin senin, 
s� stea veghe de z�pad�, 
ca un înger mic de crin, 
 
heruvim de crin. 
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�i �i-am pus pe mânu�i�e 
fluturi moi cu zbor deschis, 
licurici cu lumini�e, 
ca s�-�i lumineze-n vis. 
 
Fluturi pentru vis. 
 
�i-ntre florile gr�dinii, 
lâng� fluturii ce ning, 
n-ai s� �tii c� mor to�i crinii 
�i c� fluturii se sting. 
 
Într-o zi se sting. 
 
 
C�-ntr-o zi �i pentru tine 
zborul lor va fi închis 
�i c� nimeni nu mai vine 
s�-�i aduc� stele-n vis. 
 
Stele mari de vis… 

 
 

LEAG�NUL  DE  AZI 
 

  Nani, puiul mamei. �i-au trimis 
  zorile trei ramuri de cais. 
 
  Trei lumini desprinse dintr-un pom: 
  -Cântul - Pacea - Dragostea de om-. 
 
  Când am fost ca tine, bezne mari 
  mi-au adus trei vreascuri de ar�ari. 
 
  Trei uscate gheare de copac: 
  -Plânsul - Truda - Foamea f�r� leac-. 
 
  Nani, puiul mamei. Ia puteri: 
  �â�a maicii-i grea de prim�veri 
 
  �i pe leag�n cântecele ei 
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  �i-au boltit un cer de porumbei… 
 
  Când am fost �i eu un prunc amar 
  maica-mi da din �â�e numai jar 
   
  �i-mpletea oftat �i dezmierd�ri 
  cu oftatul tunului din z�ri… 
 
  Nani, puiul mamei. S� culegi 
  pe obraji surâsul lumii-ntregi. 
   
  Iar când, mâine, pa�ii-o s�-�i îndrumi, 
  du �i tu surâs întregii lumi, 
 
  trei lumini desprinse dintr-un pom: 
  -Cântul - Pacea - Dragostea de om-. 
 
  Nani, puiul mamei. �i-au trimis 
  zorile trei ramuri de cais. 
 


