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Doamnei poeziei Bucovinei, Mariana Gurza, 

cu prietenia autorului 
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Căutând prin amintiri...

Căutând prin sertarele amintirilor, autorul, Daris

Basarab, aflat la vârsta maturităţii depline îşi

redescoperă fiinţa cuprinsă de doruri, doruri de viaţă,

de soare, dor de iubita sufletului. 

Aşa cum mărturiseşte, sub pretextul scrierii unor

poezii postume a decis a scrie despre nostalgiile ce îi 

tulbură sufletul şi de iubirile interioare şi imaginare

din care cea rămasă până astăzi este dorul de ducă,

călătoria deasupra mundanului.

Amintiri pline de bucurii şi-amăgiri presărate de

lacrimi şi păreri de rău pentru tinereţea devenită doar

fragmente de pagini a cărţii vieţii.

Nevoia de împărtăşire a iubirii este chinuitoare,

nevoia de a auzi din glasul iubitei şoaptele iubirii 

devine aproape obsesivă şi întrebările îl poartă în

lanţurile incertitudinii.

,,De ce nu-mi spui că mă iubeşti? ..De ce-ai rămas

pe gânduri?” 

Poetul este copleşit de toamna care îl răscoleşte

cu cromatica galben-aurie iar dorinţa împărtăşită este

de a fi însoţit de iubita sa, în sărutări şi îmbrăţişări se

dovedeşte a fi doar visul candid, curat şi frumos, 

aşternut în versuri peste frunzele ruginite..  

Registrul romantic în care se plasează cu dăruire

şi obstinaţie autorul include şi melancolica ploaie, 

prilej care îi înfiorează şi cutremură fiinţa poetică

zămislitoare de alte şi noi nostalgii.
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Din nostalgice doruri şi tristeţi, poetul revarsă

cuvinte picurate din roua sufletului peste implacabila 

trecere a timpului ce devine o sursă de amintiri 

dureroase pline de îndoieli cu întrebări fără

răspunsuri.

O poezie densă plină de trăire în registrul

romantic printre imaginea iubitei: Eu te-am iubit 

dintotdeauna, Femeie-ntruchipată într-un vis... 

amintiri şi doruri ce nu pot fi decât împărtăşite în 

arderea lor mistuitoare. 

În alt plan profund uman,  prietenia dintre autor 

şi poeta Mariana Gurza, legați de același dor şi durere:

ţinuturile înstrăinate ale Ţării Moldovei, Basarabia şi

Bucovina, s-a cimentat în timp...  

Dragostea pentru rădăcinile dragi, s-a reflectat 

spre bucovineanca ce nu are astâmpăr, tânjind după

dulcea Moldovă de nord. O chemare comună pentru cei doi     
poeţi, o prietenie trainică între un basarabean, Daris

Basarab şi o bucovineancă, poeta Mariana Gurza.

De ce nu?... aceste poezii sunt închinate 

metaforic celor două ţinuturi moldoveneşti. Imaginea

frumoasei şi tinerei bucovinence apare constant în 

visele poetului, întâlnirea putând avea loc  doar în 

versurile poeziilor sale...

Onorant acest sentiment al autorului, dorind să-i

aducă poetei neliniștite un zâmbet, un dar de suflet,

un fel de omagiu, ca mângâiere pentru destinul 

frumoasei Bucovine.... 

   Emilia Dospinescu Ţuţuianu
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Dor de… 

Dor de dorurile mele 

Dor de ducă, dor de mare 

Dor de viaţă şi de soare 

Şi de tine, printre ele. 

Dor de clipe-n care stele 

Dăruiam fără de preget 

Dirijând dintr-al meu cuget 

Sensul gândurilor mele. 

Azi de caut prin sertare 

Câte-un dor din cele multe 

N-am cui cere să le-asculte… 

Nu că nu ar fi în stare 

Dar  mă tem că-s doar a mele 

Şi deci nu au căutare… 

  28 mai 2013 
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,,Palma”… 

 

Mi-ai scris că ,,palma”- mea 

E grea de lacrimi - 

Suna reproşul dur, 

Cumva, cu patimi. 

 

De stau să mă gândesc 

Aveai dreptate - 

Ce-aveam de reproşat?! 

Mă-ntreb, măi frate. 

 

Reproşuri am primit 

Şi nu o dată - 

Să fie vorba mea 

Chiar încurcată?! 

 

În loc să mulţumesc 

Am dat în bară?! 

Dacă aşa a fost 

S-o fac mai clară: 

 

Sărut şi mâna şi 

Obrajii care 

În lacrimi s-au scăldat - 

Şi rău îmi pare… 

 
                                          26 iunie 2013 
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Văd lacrimi… 

 

Văd lacrimi cum ştergi pe ascuns - 

Chiar dacă ai vrea să se vadă - 

De chipu-ţi sunt astăzi pătruns 

Le-aş soarbe în van să nu cadă. 

 

O vină nedreaptă mi-ai dat 

Căci răul nu-mi este în fire 

Speram că tu ast-ai aflat 

Din tot ce am scris din iubire. 

 

Da, ştiu că sunt scrise demult 

Prea multe şi-ades încâlcite 

Din câte-am trăit în tumult 

Pe căi uneori rătăcite. 

 

Dar tot ce am scris eu cândva 

Cuprinde ecoul ce spune - 

Trecutu-mi nu-i pentru-a brava 

În el nu găseşti nici un nume. 

 

Din el doar păstrez amintiri 

Cu sensuri ce şi-azi au cătare - 

Au fost bucurii şi-amăgiri 

La care nu da ascultare… 

 
                                           30 iunie 2013 
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Tot alergând… 

 

Tot alergând după-un apus - 

Împins de ce-a fost Micul Prinţ - 

M-am pomenit de vreme dus 

Departe de al meu trecut  

Pe care-oricât eu l-aş scruta  

Nu-l pot întoarce, repeta, 

Căci mă orbeşte al meu Apus 

Pe care l-am ajuns, fără a vrea. 

 

De ce se-ntâmplă-aşa ceva 

O spun cu vorba altcuiva: 

Nu cerceta!...e inutil - 

Nu-i om să poată explica - 

Căci orice drum are-un sfârşit 

Aleatoriu, din păcat, 

Ce nu-i făcut a-l controla 

Un om ce-ncearcă a visa. 

 

Căci visul nu-i ceva finit 

El trece peste orice zid 

Crezând că şi-unde nu-i sfârşit 

Visarea-i parte-n infinit. 

Sună cumva prea optimist?! 

Nu, e luat chiar din trecut 

Ce-l însoţeşte fără a vrea 

Chiar de-l orbeşte-al său Apus… 

 
                                         3 iunie 2013 
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De ce-ai plecat?!... 

 

De ce-ai plecat, de ce-ai mai fi rămas?! 

Mă-ntreb nedumerit de ce se-ntâmplă - 

S-a întâmplat ceva ce eu nu ştiu? 

Sau, poate, ce ai vrea, nu pot să fiu? 

 

Şi-atunci, să înţeleg că-i rămas bun? 

Ceva ce-i greu să spui simplu-n cuvinte? - 

Tăcerea-i arma care-n linişte 

Ucide uneori clădind morminte. 

 

Dar mâna poposită-n palma mea?! 

Eu n-am lăsat-o liberă să plece! 

De ce ai hotărât, tu, pentru ea?! 

Mă-ntreb şi mă frământ cât zece… 

 
                                                      4 iunie 2013 
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Mi-amintesc… 

 

Mi-amintesc uneori 

De ceva ce n-a fost - 

Cufundat în trecut 

Nu găsesc nici un rost. 

 

Cum să am amintiri 

Ce în vis înfirip?!  

Ce n-a fost, nu a fost - 

Să-nţeleg nu e chip 

 

Nu cumva construiesc 

Un castel de nisip 

Pentru un viitor 

Ce-l plasez în trecut 

Ca să pot să repet 

Ce în fapt nu-i făcut?! 

 
                                     4 iunie 2013 
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Tăcerea 

 

O fi tăcerea poleită 

Cu aur galben, auriu, 

Dar ce nu ştiţi e că ascunde 

Dureri ce vin dintr-un pustiu. 

 

Pustiul care nu se vede 

Oricât ai fi de străveziu - 

Zâmbeşti, glumeşti, dar ceva plânge 

În sufletul ce încă-i viu. 

 

Căci nu se moare pe nespuse, 

Chiar dac-ar fi mult mai uşor - 

De ce ţi-e dat nu ai scăpare, 

Tăcut, tu strigi, de ce ţi-e dor. 

 

Şi-aşa-n tăcere poţi ascunde 

Ce din orgoliu-l tot păstrezi - 

Lăsând să treacă, a câta oară?! 

Ceva ce nu mai vrei să vezi… 

 
                                         4 august 2013 
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Ploaia asta… 

 

Ploaia asta a venit 

Pe nepusă masă 

Mă plimbam pe-un mal de lac 

Departe de casă. 

 

De lumesc eram desprins 

De tot şi de toate 

Linul apei atrăgea 

Gândul să înoate. 

 

Şi-a pornit-o-ntr-un trecut 

C-un copil aparte 

Ce privea ore în şir 

Valurile sparte. 

 

Uneori erau mai mari 

Erau înspumate 

Pentru-a fi de valuri prins 

Se culca pe spate. 

 

Şi privind ceru-nstelat 

Visa câte-n stele 

Ploaia care s-a pornit 

Mi-amintit de ele. 

 

M-am simţit acoperit 

Ca-n copilărie 

Printre stropi eu am zărit 

Ce n-o să mai fie… 

 
                                      5 iunie 2013 
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Sub pretext-unor postume… 

 

Sub pretext-unor postume 

Eu m-am prins să scriu de toate - 

C-au fost bune, c-au fost rele, 

C-au adus chiar şi belele, 

Mă gândesc s-o rup, pe bune, 

S-o închei cu poezia 

Şi urmând vechea chemare - 

Proza - dacă se mai poate. 

 

C-o fi scurtă, sau mai lungă, 

C-o fi uneori ficţiune, 

Cel puţin, nimeni n-or spune, 

Că în rimă n-am chemare - 

Că-i, cel mult, plictisitoare, 

Temă fără căutare, 

 Că-n politica de astăzi, 

Face cam cât o moţiune. 

 

Dar în fond ce vreau a spune? 

Că m-apuc de ce lăsat-am 

Când strivit de amintire 

Începui să depăn fapte 

Cu impresii noi culese 

Pe meleaguri de poveste 

Şi strivit de desfătare 

Am simţit că Raiul este. 
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Şi-am trecut rapid la fapte 

Şi-am găsit ce începusem - 

Şi cum firul nu-l pierdusem 

Am scris titlul cu aldine: 

,,DOR DE DUCĂ…”, e iubirea-mi 

Ce nu a-ncetat vreodată…  

 
                                     12 iulie 2013 
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Matusalemici ani… 

 

 

Matusalemici ani am adunat 

Zâmbind la orice ,,La Mulţi Ani!” 

Dar amintirile îmi spun 

Că nu prea multe-am învăţat. 

 

Utopic în tot ce-am visat 

Nu m-am oprit şi hoinărind 

Printre tentaţii de tot fel 

M-am strecurat pe săturat. 

 

Cum n-am ştiut să mă opresc 

Mă las cuprins de tot ce-i dor 

Ce-n vis mi-apare şi-l doresc 

Ştiind că mâine, poate, mor… 

 

 
                                        8 septembrie 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

 

 

De ce… 

 

De ce-ai rămas pe gânduri?! 

Răsună întrebarea - 

Puteam eu a răspunde?! 

Ar fi-nsemnat negarea. 

 

Rămas-am eu pe gânduri?! 

Nu, nu, doar ţi se pare - 

O fi ceva cu vârsta 

De am aşa cătare… 

 

Ei!, nu-s de ieri, de astăzi - 

Nu vezi ce te-nconjoară! 

Priveşti în gol adesea - 

Ce poate să te doară?! 

 

Mă doare întrebarea - 

Nu simţi?!, nu pot răspunde - 

Cândva scriam ce chin e 

Pe-a creierului unde… 

 

Tu nu-nţelegi că-s gânduri 

Ce mie-mi aparţin?! 

Că toate ce sunt astăzi 

Din ce am fost eu, vin. 
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Nu-i vorba de-o schimbare 

Sau de vreun gând ascuns - 

De când mă ştiu se-ntâmplă 

De-ocult să fiu pătruns. 

 

Şi-ocultul, ştii cum este - 

Nu poţi să-l înţelegi - 

Te pune doar pe gânduri, 

Fără să-l şi dezlegi… 

 

Şi-atunci dacă răspunsul 

Nu vine de la sine 

Ce rost are-ntrebarea 

Dacă mă simt eu bine?!... 

 

 
                                 13 septembrie 2013 
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                                             Confesiunea unui prieten… 
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Dilemă 

 

De stau să mă judec 

Privind în trecut 

Nu ştiu de pot spune 

Ce-n fond mi-a plăcut. 

 

Când fost-am eu rece 

Retras şi posac 

Sau când zâmbind lumii 

Doream eu să plac. 

 

Să fiu enigmatic 

N-a fost al meu scop 

Cu-n zâmbet romantic 

Treceam câte-un hop. 

 

Dar nu mă pot plânge 

Când rece fiind 

Simţeam eu în juru-mi 

Ochi negri sclipind. 

 

Cum nu eram piatră 

Să nu şi răspund 

Slujeam poezia 

Să par mai profund. 
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Şi cum eram mândru 

Că par şi sportiv 

Credeam verzi, uscate 

Să nu par naiv. 

 

Şi-n orice romanţă 

Credeam înfocat 

Dar gândul de ducă 

Trăda că-s plecat. 

 

Şi-aşa, un romantic 

Cum lumea credea 

Visa la ce nu e 

Şi se complăcea. 

 

Şi-atuncea dilema - 

Când sunt eu, mai eu - 

Când sunt eu mai rece 

Sau când mă simt Zeu?!... 

 
                                    18 septembrie 2013 
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De ce ?!... 

 

De ce nu-mi spui că mă iubeşti?! 

E-aşa de greu s-o recunoşti?! 

De ce privirea-mi ocoleşti?! 

Ţi-e teamă că nu mă cunoşti?! 

 

De ce nu-ţi spun că te iubesc?! 

Când simt că totu-i ca-n poveşti - 

La ce privirea-ţi ocolesc 

Când ştiu că-n fapt tu mă doreşti?! 

 

De ce, de ce, tăcem în cor?! 

Ce vrem s-ascundem, şi de ce?! 

Ne temem că-i doar vis în zbor, 

Sau doar capriciu, şi-atunci ce?! 

 

Ceva ce greu noi am aflat - 

Dacă nu e, nimic nu e! 

Ori tu, ori eu, ne-am înşelat 

Şi putem spune: asta e!... 

 
                                   16 august 2013 
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                                                       Neantului din mine… 
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Ai apărut… 

 

Ai apărut în viaţa mea 

Târziu, aş spune-n miez de noapte, 

Când nu aud a vieţii şoapte, 

Şi nu mai văd lumina ta. 

 

Eu mă îndrept înspre o taină 

Ce n-o-nţelege nimenea - 

Şi eu mă-ntreb ce-o fi cu ea - 

Unde dispare viaţa-mi faină?! 

 

Tu, te prefaci a nu-nţelege, 

 Ce cred că toţi au înţeles - 

Din tot ce spui, bine-nţeles, 

Eu ştiu, ce-n fond, se va alege. 

 

Şi-aşa îmi umplu drumul greu, 

Cu doruri din făptura-mi toată - 

Dar vine-o rază, deodată, 

Trezind ce-a fost, doar, visul meu… 

 
                                    28 septembrie 2013 
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Iarăşi… 

 

Iarăşi toamna mă îmbată 

Cu-al ei galben-auriu 

Calc covorul de mătase 

Ce se-aşterne timpuriu. 

 

N-a trecut măcar septembrie  

Cimitirul a pierdut 

Verdele ce-l înconjoară 

Iz de viaţă ce-a avut. 

 

Foşnetul parcă-mi şopteşte 

Nu călca, nu-i de strivit 

Tot ce astăzi, dă să moară 

E doar pentru-a fi privit. 

 

Ce-a plecat e dus de timpul  

Care seceră cumplit 

Dacă e să pleci, te-mbată 

De frumosul dăruit. 

 

Din ce-ţi spun tu înţelege 

Rostul vieţii pe pământ 

Cimitiru-i doar pictură 

Nu te cheamă în mormânt… 

 
                         21 septembrie 2013 
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Când amintirile… 

 

Când amintirile te prind 

În mreaja lor de altădată 

Nu te lăsa vrăjit de dor 

Nu pronunţa cuvântul mor 

Şi-apucă-te de scris pe dată. 

 

Şi ia-o razna pe cărări 

Pe văi, pe dealuri, azi uitate 

Pe ţărmul mării ce cândva 

Cu-adâncul ei te-ademenea 

Căci „moartea nu-i o noutate” 

 

N-am spus-o eu ci-acel Serghei 

Ce se juca cu viaţa-i toată 

Şi se-mbăta plângând de dor 

Se-ndrăgostea făcând amor 

Crezând că orice o să poată. 

 

Şi chiar de n-a ţinut-o mult 

A scris grăbit cam peste poate 

Şi despre-amor de huligan 

Şi despre cine-a fost Duncan 

Trecând în fugă peste toate. 

 
                                  29 septembrie 2013 
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                                    Unei lacrimi, reţinute… 
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Plânsul… 

 

Parcă Shakespeare spunea că plânsul 

E de nebuni scornit şi de femei 

În ce context a spus-o oare?! 

Când plâng aş vrea să am temei. 

 

Eu ştiu că unii plâng de fericire 

Alţii invocă doar dureri 

La unii râsul stoarce lacrimi 

Dar sunt şi mulţi, fără păreri. 

 

Când văd un chip care-mi zâmbeşte 

Dar tainic lacrimi ascunzând 

Mă-ntreb retoric, ce-i la mijloc? 

De ce le-amestecă în gând?!... 

 
                                      29 septembrie 2013 
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Mă plimb… 

 

 

Mă plimb strivind covorul gingaş 

De frunze galben-aurii 

Aş vrea să mă-nsoţeşti aevea 

Dar asta, tu, n-ai cum s-o ştii. 

 

Chiar dacă mă-nsoţeşti în noapte 

Când te sărut, te-mbrăţişez 

Din vis oricine se trezeşte 

Şi-atunci, stingher, nu mai bravez. 

 

Ce nins e cimitirul toamna! 

De-ar fi şi iarna albul mai vioi… 

Aşa, e cum şi-mi prevesteşte - 

Că vine moartea, făr’ să fiu în doi. 

 

Nu, nu-i în toamnă singura mea vină - 

E firea mea, iar tu o ştii… 

 
                                       22 septembrie 2013 
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Din timpul… 

 

 

Din timpul ce mi-a mai rămas 

Prea multe părţi sunt sechestrate - 

Factotumul ce-n mine zace 

Mereu mă-mpinge în impas. 

 

Cu ce-mi rămâne drept al meu 

Pe cine-ar mai putea să-mpace?!  

Şi-atunci încerc să-nving dilema 

Mimând că-s liber, dar nu-s eu. 

 

Şi-s de acord cu cei ce spun - 

Ce relativă-i libertatea! - 

Dar ca s-accept ce presupune, 

Încerc în mine să m-adun… 

 
                                       1 octombrie 2013 
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Ploaia asta… 

 

Ploaia asta fără noimă 

Ce vii, astăzi, nechemată?! 

Sunt sătul de-atâta apă 

Ce nu spală al meu dor. 

Vii şi baţi la geamu-mi noaptea 

Călărind pe-un vânt nebun 

Eu la geam sar, mă supun, 

De-l deschid, tu, sari în casă. 

Stropii intră în neştire 

Eu mă las smerit şi tac 

Chiar de nu e ca la tropic 

Simt c-aş vrea să-mi fie cald. 

Dar nu este, apa-ţi rece 

Mă alungă şi-un fior 

Mă cutremură şi-mi spune 

Că nu spală al meu dor!? 

Şi atunci, eu închid geamul, 

Cu-n prosop şterg, ce-i de şters, 

Sar în pat şi-ncep să tremur, 

Tremur cât să mă-ncălzesc… 

 

Dar cu dorul cum rămâne?! 

Ploaia nu face rabat - 

Şi atunci, de ce mai plouă?! 

Eu cu dor dorm, mă trezesc… 

 
                                   1 octombrie 2013 

 

 



 

35 
 

 

 

 

 

Cu bine… 

 

,,Cu bine…” sună a urare, 

Dar când traduci, pare-un ,,Adio…” 

 

Mi-ai spus „Cu bine…” la plecare 

Ce să-nţeleg?... că-i supărare?! 

Şi-atunci, cu noi cum mai rămâne?! 

Ce-a fost, ce-a fost?!... e-o întrebare. 

 

Noi nu mai putem sta de vorbă?! 

Nici afişa putem un zâmbet?! 

Atâtea semne-a exclamării  

Şi tot atâtea de-ntrebare! 

 

Dacă-i aşa prietenia 

Atunci e-o vorbă doar, confirmă! 

Să caut singur dicţionarul 

În care, poate, se infirmă… 

 
                                   2 octombrie 2013 
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Cândva ştiam… 

 

Cândva ştiam a scrie vorbe 

Ce le scoteam din al meu suflet 

Pline de calde sentimente 

Chiar dacă-n creier era urlet. 

 

Urlam de-atâtea lucruri strâmbe 

Ce ne-nsoţesc şi zi şi noapte 

Dar când să folosesc cuvinte 

Găseam în sufletu-mi doar şoapte. 

 

Ori şoaptele ascund iubire 

Şi gingăşie şi tăcere 

Acoperind cu-a lor căldură 

Tot urletul, făr’ a lui vrere. 

 

Şi reuşeam să-l şi astâmpăr 

De ce nu-mi reuşeşte astăzi?! 

Simt, vorbele-mi rănesc, căci urlă 

Iar şoaptele, nu-s ca deunăzi… 

 
                                     3 octombrie 2013 
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Un dor aparte… 

 

Cum poa’ să-ţi fie dor 

De lucruri nevăzute?! 

De parcă ai pierdut 

Din clipe prevăzute… 

 

Ori asta bine ştii 

Că e cu neputinţă  

Sau, cel mult dintr-un vis 

O simplă năzuinţă. 

 

Şi totuşi ”acest” dor 

Mă bântuie întruna 

Să vrei ceva ce nu ştii ce-i 

Să cochetezi cu luna. 

 

Un dor se-agaţă de ceva - 

Altfel, e-un dor de ducă… 

 
                                          6 octombrie 2013 
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De dor… 

 

De dor s-a scris şi se va scrie 

E-un sentiment greu de descris 

Doar portughezii ne imită 

Şi-l cântă orişice proscris. 

 

Şi dicţionaru-l consfinţeşte 

Tot ca la noi, printr-un cuvânt 

Ce zboară dus de-o caravelă 

Împinsă peste-ocean de vânt. 

 

Ce mi-e un Dor, sau Saudade? 

E-o vorbă doar, sau un cuvânt 

Care te leagă de-a ta casă 

Şi-oriunde-ai fi, nu-i vorbă-n vânt. 

 

E-o legătură cu trecutul 

Căci ce a fost, nu va mai fi… 

 
                                             7 octombrie 2013 
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Ce dracu!?... 

 

Cu ,,Ce dracu!?” am mai scris, 

Dar ce dracu se întâmplă?! 

Că-s sentimental, am zis - 

Şuieră vreun glonţ la tâmplă? 

  

Nu-nţeleg nici să mă-mpuşti - 

Ca şi cum ar fi şi cine! 

Parc-ar fi vorba de cuşti 

Care-nchid suflete bine. 

 

Chiar aşa, sunt încolţit? 

Atunci, vreau să ştiu de cine -  

Oare-n ce colţ m-a ţintit? 

Dacă da, a ţintit bine! 

 

Nu de cine, ci de ce? 

Atunci schimb şi eu macazul - 

Întrebarea-i, pentru ce? 

Poate-n cuşti să stea necazul. 

 

Dar în cuşcă, cine stă?! - 

Sufletul din mine zace  

Şi nemulţumit el dă 

Un semnal ce nu-mi dă pace. 

 

Da, acum m-am dumirit 

Vrea în urmă să privească 

În trecutul mult iubit 

Vrea mereu să răscolească. 



 

40 

 

 

 

 

Din trecutu-mi arhivat 

Să culeagă ce-a fost zâmbet 

Cu-amintiri a fost privat 

De ce-i nou în al meu cuget. 

 

Să trăieşti din amintiri?! 

Zice cugetul din mine - 

Păi, de-acolo alegi doar 

Numai pagini ce-s de bine. 

 

Şi atunci, acum, când eşti 

Liber de ce-ai fost, pe bune, 

Cu trecutul din poveşti 

Lasă-ţi sufletul să tune! 

 

Tu s-alegi doar lucruri noi 

Sufletul se va supune - 

Liberi, veţi pluti în doi - 

Tu, cu el, şi el, cu tine… 

 
                                      11 octombrie 2013 
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Sunt şi lucruri… 

 

Sunt şi lucruri mai aparte 

Ce n-au loc să intre-n vers 

Le dictez cu voce tare 

Şi apoi m-apuc de şters. 

 

E normal, aşa îmi pare 

Drept e că m-am şi-nvăţat 

N-ai cum să dai explicaţii 

Dacă textul te-a trădat. 

 

Şi-atunci faci cum fac şi alţii 

Verzi şi-uscate intră-n foi 

Potriveşti puţin cu rima 

Culegi likul şi te-nfoi. 

 

Dar în suflet, cum rămâne?! 

Te strecori, dar pătimeşti! 

Slalomul e-un sport aparte 

Când greşeşti, pe loc plăteşti… 

 
                                        11 octombrie 2013 
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Să scriu… 

 

Să scriu ceva, dar ce, şi cui? 

Şi cum s-o fac să scriu şi-n versuri? 

Cu ce-ul, mai că mă descurc 

Dar cui? Şi făr-ascunse sensuri… 

 

Păi, Hai!, şi-apucă-te de scris 

Şi-aşa direct, făr-ascunzişuri - 

Ei, Na!, ce sfat!, mai bine nu… 

Ochi se ascund şi prin desişuri. 

 

De ce ţi-e teamă, n-ai să scapi 

C-o scrii direct, sau pe-ocolite - 

Mulţi te citesc fără să scrii 

Şi te ’deschid’, pe negândite. 

 

Măi, chiar aşa-s de străveziu?! 

Nu văd, oricât cat în oglindă - 

Atuncea lasă-te de scris 

Să vezi ce bine o să-ţi prindă… 

 
                                         12 octombrie 2013 
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S-a născut… 

 

S-a născut un copil 

O minune de fată 

Că va fi răsfăţată 

Nu-i figură de stil. 

 

Eu pe surse-am aflat - 

Tot ce-i suflet vuieşte 

Şi o undă-mi şopteşte - 

Ce uşor te-ai trădat. 

 

Căci şi alţii o ştiu 

Că m-ascund în cuvinte - 

Dar privirea-mi dezminte 

A lor vorbe-n pustiu. 

 

Cum ar fi să le spun 

Că-n ce simt, au dreptate - 

Chiar de e pe furate 

Eu la timp mă adun… 

 
                                       18 octombrie 2013 
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Mă-ntorc… 

 

Mă-ntorc de unde am venit 

Trecut-a timpul, cum trec toate 

Aş spune chiar, că prea grăbit 

Dar ce-i prea bun, nici că se poate. 

 

Pe-aici, pe unde-am poposit 

Am cunoscut ce-i omenia 

Talentele erau cu zeci 

Dar m-au primit cu poezia. 

 

Şi am postat, eram al lor 

Şi like-uri cu nemiluita 

Şi nume noi am îndrăgit 

Şi-am cochetat chiar cu ispita. 

 

Şi totul părea ca-ntr-un vis 

Dar cum şi visul se destramă 

S-a întâmplat să nu-nţeleg 

Cum de-a trecut totul în dramă. 

 

Căci dramă e în felul său 

De altfel, cum e şi-n iubire 

Când într-o clipă pierzi ce-a fost 

Şi-ţi zdruncină întreaga fire… 

 
                                    21 octombrie 2013 
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Aş vrea… 

 

Aş vrea,… dar parcă e cum vreau?! 

Nici n-ar fi rău, dar nu e! 

Să mă întorc, să plec pe dat, 

 Să urc, pe-un drum ce suie. 

 

Să cred în vis, chiar de-i furat, 

Dintr-o dorinţă-anume - 

Trezit, să cred că n-am visat, 

Să nu mai scriu postume. 

 

Să-ncep din viaţă să adun 

Năstruşnice dorinţe 

Pe care-n vis să le transfer 

Uitând că-s neputinţe. 

 

Şi-aşa-ntre vis şi ce aş vrea 

Să fie-un du-te vino 

Să plec şi să mă-ntorc, cândva, 

Chemat de un revino… 

 
                                           23 octombrie 2013 
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                                                        Morţilor din cimitir… 
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Eu n-am văzut… 

 

Eu multe am văzut în viaţă 

Dar n-am văzut un mort, eu, lăcrimând - 

Mai mult, un zâmbet chiar, lăsau pe faţă, 

Iar din morminte, nu se auzeau plângând. 

 

Aşa s-a întâmplat cu al meu Mauru - 

Prieten cum eu altul n-am aflat - 

El singur îşi spunea zâmbind Ghiauru 

Şi a zâmbit şi după ce-a plecat. 

 

Privindu-i chipul, parcă era-n viaţă - 

Cu gândul la cei mulţi care-au plecat  

M-am întrebat, eu, ‘n-acea dimineaţă 

Ce ştiu, ei, morţii, din ce n-am aflat?! 

 

Se pare că ei află-n clipa-n care 

De suflet se despart, şi-s împăcaţi - 

Altfel ne-ar spune măcar la plecare 

Să nu ne lase-atât de-ndureraţi… 

 

Cum în credinţă, ce nu se-nţelege, 

Primeşte epitetul de ”mister”, 

Eu tot aştept, aştept să se dezlege, 

Ce-n creier stă ascuns într-un ungher. 

 
                                            2 noiembrie 2013 
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                                                   Ziua morţilor 
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Credinţa mea… 

 

Credinţa am primit-o de l-ai mei 

Părinţi evlavioşi până la moarte 

Ce n-au cârtit privind spre Cel de Sus 

Şi-au acceptat ce-i scris în Sfânta Carte. 

 

Eu am avut exemplu şi în fraţi 

Când Buna ne ducea la Liturghie - 

Pe drum ea ne-nvăţa să facem cruci 

Şi la Isus să ne-nchinăm, căci ’Va să Vie!’ 

 

Eu, Prâslea, nu prea-nţelegeam 

Şi-o-ntrerupeam la fiecare vorbă - 

Cei mari, de mânecă mă tot trăgeau 

Vrând, parcă, vorba ei s-o soarbă. 

 

Şi-aşa urcam noi scările ce ne-aşteptau 

Făcând la cruci ca să ne-ajute - 

Eu, tot cătând să-L văd, pe Cel de Sus, 

Mă-mpiedicam mereu, dar pe tăcute. 

 

Împins de fraţii mei mai mari 

Intram şi eu în rând cu lumea - 

Iar când ,,Cel Mare”, răsuna tunând 

Eu tresăream ne-nţelegând Minunea. 
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Căci m-aşteptam să ne vorbească EL, 

Nu clopotul ,,Balişoi”, cum spunea Buna - 

Şi-atunci o întrebam nedumerit 

De ce se-aude clopotul întruna? 

 

,,Balişoi” ne-anunţă c-am intrat 

În Casa Domnului, Cea Sfântă - 

Acum te roagă, spune-n gând ceva, 

Ascultă cum, un preot cântă. 

 

Şi după el şi alţii murmurau 

Ce se înfiripa-ntr-o melodie 

Şi, parcă, din pământ, un cor  

Înspre cupolă trimitea, o armonie. 

 

Era atâta linişte-n vacarm 

Încât şi eu am stat în ascultare 

De jocul ce-am lăsat am şi uitat 

Şi-am fredonat ceva, şi la plecare. 

 

Când Buna mi-a zâmbit, am înţeles, 

Că ea ştia mai multe decât mine - 

Că-n felul cum la slujbă ne ducea, 

Ea ne-nvăţa pe drum, ce este bine… 

 
                                              5 noiembrie 2013 
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Ca să, ce?!... 

 

Vremea vine, ca să treacă 

Noi ne naştem, să murim 

Uneori ne amintim 

Dup-un timp, şi asta pleacă. 

 

Şi atunci, ce-a fost, e-o umbră 

Ce se ţine după noi 

La-ntuneric, suntem goi 

Nu e loc nici de penumbră. 

 

Dar ceva ce să rămână 

Oare nu s-a inventat?! 

De-i aşa, atunci păcat - 

Veşnicul e în ţărână. 

 

Vremea, noi şi umbre, treacă 

Ca să, ce?!, să şi glumim… 

 
                                                    6 noiembrie 2013 
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Nu scriu… 

 

Nu scriu ca să mă aflu-n treabă - 

Dovadă-i că scriu vrute şi nevrute - 

De multe ori, pe apucate, 

Aştern ”idei”, de nimenea cerute. 

 

De ce o fac, chiar, Zău, n-o ştiu?!  

Iar când s-a aşternut, nu am ce-i face - 

Pe vremuri le rupeam tăcut, 

Iar astăzi, dacă rup, nu mai am pace. 

 

Unii mi-au spus că şi jignesc - 

Mai mult, că nu ştiu să şi cer iertare - 

Că pălmuiesc şi-apoi tăcut, 

La un recul, aştept o amânare. 

 

Dacă-i aşa, ce pot să  fac?! 

Să mă cufund în vechea mea tăcere?! 

Am mai făcut-o, dar n-a mers, 

Căci m-am întors la scris, şi cu plăcere… 

 
                                                        24 octombrie 2013 
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Azi noapte… 

 

Azi noapte-am suferit de insomnie 

Şi-atunci m-am pus eu pe visat 

Şi-am hoinărit prin vremuri neştiute 

Mirat că, parcă, totul e schimbat. 

 

Da, nu se potrivea cu amintirea 

Trăisem doar în lumea mea din plin 

În faţă-mi găseam linişte deplină 

O lume-n care mă simţeam străin. 

 

Lipsea tumultul, zbuciumul de-o clipă 

Trăiri ce-n suflet încă persistau 

Şi intrigat, scrutând necunoscutul 

Simţeam cum cei din jur se tot mirau. 

 

Ce-aveau cu mine, Zău,  nu pot a spune 

Eram, în felul lor, chiar acceptat 

Dar sufletu-mi de dor golit, de ducă 

Cu ochi deschişi visând, s-a înşelat. 

 

Şi-aunci mi-am spus, închide frate ochii 

Un vis e vis doar când nu vezi nimic 

Din somn tot omul se trezeşte, uită 

Iar la oglindă, tace el chitic… 

 
                                                8 noiembrie 2013 
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Că mi-e dor… 

 

Că mi-e dor de ce-am fost 

Nu o pot ascunde - 

Eram, cum se spune, 

Cel pierdut pe unde. 

 

Visam, Doamne!, câte! 

Numai pământene - 

Stelele şi luna, 

Erau Cosânzene. 

 

Graiul meu, anume 

Făcut pentru-a stinge - 

Orice jar din suflet 

Pentru a nu plânge. 

 

Braţele-mi, ca vorba, 

Mângâind durerea 

Clipelor ce ochi-mi 

Căutau plăcerea. 

 

De un dor de ducă 

Dus mereu departe 

De iubire caldă 

Am tot avut parte. 
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Mi s-a spus ,,O grande 

Loiro”, pe bune - 

Astăzi, doar ,,Tataie” - 

Ce mai pot a spune?!… 

 
                                       13 octombrie 2013 

 
                  (P.S. Marele blond - pe atunci aveam 1,84) 
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                                                      Conversaţie închipuită… 
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M-ai îndemnat… 

 

M-ai îndemnat să scriu 

Să las trecutul 

Prezentul e aici 

Şi-n el avutul 

Şi viitoru-l faci 

 Din ce-i prezent 

De ce să răscoleşti 

Ce e absent?! 

 

De ce te lamentezi 

M-ai întrebat 

Sunt amintirile 

Atât de-adânci? 

Eşti sclavul unui ieri 

Şi-n lanţuri ferecat 

Te zbaţi uitând 

Că-n fapt, tu ai plecat?! 

 

Un dor de ducă te-a mânat 

Şi ai plecat fără regret 

Ai vrut schimbare ne-ncetat 

Lăsând în urmă un portret 

Şi-acum, ce vrei, 

Măcar o ştii 

Cu-adevărat? 

Sau te îmbeţi fără să bei?!...  

 
                                              15 octombrie 2013 
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Eu te-am iubit… 

 

Eu te-am iubit dintotdeauna 

Femeie-ntruchipată într-un vis 

C-ai fost cea primă, sau din urmă 

Noi am trăit al terei paradis. 

 

De aceea pot trăi şi-n amintire 

Când mă răsfăţ gândind l-al meu trecut 

Dar nu mă dau în lături nici când firea-mi 

Mă cheamă la ce încă n-a-nceput. 

 

Aşa sunt eu, aşa mi-e firea 

Şi-aş vrea să mor aşa cum sunt 

Eu nu invoc drept scuză vreun principiu 

Nu-mi pasă că-n oglindă par cărunt. 

 

Şi nici de gura lumii nu prea-mi pasă 

Vorbesc de fapt acei ce n-au trăit 

Iar eu, ce ştiu, totul pe bune 

Nu-mi amintesc să mă fi pocăit… 

 

Şi nici atunci când vreau a spune 

Hai, basta! o fo’ chiar destul 

Eu nu închei cu vorbe ce pun punctul 

Ci îmi asum, fair play, un gest credul… 

  
                                                  14 octombrie 2013 
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Iubirilor de taină 

 

Iubirilor de taină 

Eu azi mă adresez 

Cerând parcă iertare 

Sau poate-mi reproşez 

Căci pare-a fi sechestru 

Să-nchizi ca-n colivie 

Un gând sau o pornire 

Ce te-ameţeşte-n vrie. 

 

O fi ea taina bună 

Dar nu şi când visezi 

Şi vrute şi nevrute 

Şi-n victimă pozezi 

Dar, parcă, dacă n-o spui 

Şi-o laşi să lâncezească 

Nu-i sigur că-ntr-un mâine 

O să se potolească. 

 

Şi-atunci, cum e mai bine? 

Există vreun răspuns? 

Un Da!, parcă-mi şopteşte 

Un gând de nepătruns 

Şi-aştept să văd ce-mi spune 

Dar tace el chitic 

Eu trag de timp să aflu 

Şi nu-nţeleg nimic… 

 
                                    18 noiembrie 2013 
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Eu mă gândeam… 

 

Eu mă gândeam la ’carnaval’ 

Când totul pare-a fi 

Şi trist şi vesel 

Scriind de toate 

Chiar şi personal 

Eu n-am vizat nicicând 

Ce nu se poate. 

 

Dar cum se-ntâmplă-n scris 

Să mai greşeşti 

Se pare c-a scăpat un ’va’ 

Din vorbă 

Şi a ajuns la sursă 

Doar ’carnal’ 

Stârnind nedumerire  

Oarbă… 

 

La mine-a fost un exerciţiu 

De poet 

Aş-am simţit 

Şi doar din suflet 

Femeia am cântat-o 

Nu o dat’ 

Ca pe un ideal 

Ca pe un ’lucru-n sine’ 

 
                                              20 noiembrie 2013 
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Nu-mi amintesc… 

 

Nu-mi amintesc să fi avut 

Probleme în a scrie 

Vizând trecutu-n amintiri 

Găseam subiecte-o mie. 

 

Dar cum trecutul e trecut 

Aş vrea-n prezent a scrie 

Dar una sunt poveştile de ieri 

Iar lumea, de-astăzi, vrea să ştie. 

 

Să ştie ce? Acuma care-i hramul! 

Cum ai trăit e un  roman 

De poţi aşa a-i spune 

Prezentu-ascunde ce-i ocult 

Şi asta vrând să ştie 

Aşteaptă să le-o spui, pe nume!... 

 
                                        23 noiembrie 2013 
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În prag de iarnă… 

 

E toamnă târzie 

Ca mâine zăpada 

Va-ntinde hermina-i 

De-un alb de contrast 

Dispare-va glodul 

Stârnit de o ploaie 

Cu tot ce oraşul 

Mai are-n balast. 

 

Dar cum ce e negru 

Pătează şi-un suflet 

Aşa şi hermina 

Va fi ’dalmaţian’ 

Şi-atuncea şi paşii 

Cu-a lor contribuţii 

Vor scoate mocirla 

Iar iarna-i în van. 

 

De ce toate-acestea 

De ce nu ne păsă?! 

De ce murdăria 

Acoperă tot?! 

Şi strada-i un suflet 

Iar praful o spurcă 

Să facem să fie 

Curat peste tot. 

 
                                             24 noiembrie 2013 
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Stare 

 

Afară ninge nechemat 

În suflet arde focul 

Zăpad-acoperă cu alb 

Dar nu opreşte jocul. 

 

Ea a venit pe înserat 

O-ncerc pe glafuri, creşte 

Pătrunde-n suflet şi aştept 

Dar focul tot sporeşte. 

 

Închid fereastra şi încerc 

Să-nchid şi ochi-o clipă 

Dar vântul suflă, bate-n geam 

Şi-mi spune că-i risipă. 

 

Dar eu mai am ce risipi?! 

Cel mult, poate, amarul 

Cam ce rămâne dintr-un vis 

Când neaua stinge jarul… 

 
                                          26 noiembrie 2013 
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Scriu… 

 

Scriu ca să îmi fac de lucru 

Nu ştiu de-i adevărat 

N-am ştiut ce-i plictiseala 

Dar se pare c-am aflat. 

 

Într-un timp visam şi ziua 

Doamne!, la ce n-am visat… 

Câte-n lună şi în stele 

Pe-o corabie plecat. 

 

Şi credeam şi-n vis şi-n stele 

Chiar şi-n cei ce i-am visat 

Ca să schimb mereu peisajul 

Doamne!, pe-unde n-am plecat. 

 

Uneori chiar utopia 

M-a-nsoţit, dar nu-i păcat 

Nici o lecţie, pe bune, 

N-a stins dorul de visat… 

 
                                                29 noiembrie 2013 
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Adio… 

 

Adio, draga mea de ieri, 

La revedere-şi pierde rostul, 

La ce a fost şi nu mai e 

La ce-aş fi vrut să fie 

Binarul nu a funcţionat 

Şi-acum acesta-i costul. 

 

Ştiu că-i firesc cum s-a-ntâmplat, 

Dar nefiresc îmi pare, 

Pretextul care l-ai aflat 

Plecând de la un ’entemdu’ 

Cam ’mal’ aş putea spune 

Sau cum, el mie îmi apare. 

 

Ţi-aduci aminte cum vorbeam 

De ce-i prietenia? 

Pe-a noastră, noi o proslăveam 

De cât de-aparte, ne miram, 

Şi prinşi de-un val cotidian 

Noi înfieram, prostia. 

 

Şi Doamne!, câţi au încăput 

Pe-a noastră judecată… 

Noi prindeam tot din ce e-n jur 

Şi nu scăpam nici un cusur 

Crezând naiv că doar noi doi 

Suntem fără de pată… 

 
                                  30 noiembrie 2013 
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                                                      Celor plecaţi 
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Am visat… 

 

Am visat că-s printre-ai mei 

Cei plecaţi şi daţi uitării 

De prin colţuri adunaţi 

Într-un loc al împăcării. 

 

Nu, că n-au fost supăraţi - 

Ne-au iubit cu disperare - 

I-a durut c-am fost ’plecaţi’ 

Înarmaţi cu nepăsare. 

 

Între ei se-ncurajau 

Aşteptând un semn, o vorbă - 

Noi tăceam, prea ocupaţi 

S-adunăm ceva în tolbă. 

 

Şi aşa timpul trecea 

Cum se duc multe în lume 

Şi-au trecut şi ei tiptil 

Fără să ne-o spună-anume. 

 

Şi nu unu, toţi la rând 

Şi-am rămas singur ca vântul 

Ca să mă trezească-un dor 

Dor de ce-a-nghiţit pământul… 

 
                                 11 decembrie 2013 
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Mă-ntrebam… 

 

Mă-ntrebam, ce s-a-ntâmplat?! 

Ce se-ntâmplă azi cu mine?! 

Nu am chef nici de oftat 

Ce e-n suflet, nu-i a bine. 

 

Eu din fire nu-s posac 

Şi mă-nchin la chipul lumii 

Ce e drept, nu ştiu să tac 

Dar e moştenirea mumii. 

 

De mai critic câte-un pic 

Nu o fac cu răutate 

Dar şi-atunci când tac chitic 

Simt cuţitul pe la spate. 

 

Ce s-ar vrea?! Nu-s un supus 

Şi mai cred şi-n libertate 

 Ştiu că lumea n-o schimb eu 

Chiar de-mi pare, c-am dreptate… 

 
                                                   6 decembrie 2013 
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Mi-ai spus… 

 

Mi-ai spus să scriu din ce e azi, 

Să las trecutul din memorii - 

C-am scris, ce-am scris, nu-i un prezent, 

Cel mult, poate aduce norii. 

 

Ce rost ar fi să stai în ploaia 

Ce altădat’ te-a îmbăiat?! 

Ai fost, ce-ai fost, e de uitat - 

Nu invoca mereu nevoia. 

 

Spunând ce-ai fost, nu spui nimic 

Din ce-n prezent te defineşte - 

Pe chipul tău, prezentu-i viu, 

Trecutu-ţi, nu se potriveşte… 

 

Alege, deci, cuvinte noi, 

Şi-un zâmbet care, le-adânceşte… 

 
                                              13 decembrie 2013 
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Lacrimi… 

 

Lacrimi de bucurie 

S-au prelins din ochii tăi 

Ce-am făcut ca să le merit?! 

De ce-s umezi ochii mei?! 

 

Am primit câteva rânduri 

Ce ar umple-un întreg tom – 

Cine poate să-nţeleagă 

Că-mi îndrept paşii spre-un Dom! 

 

Doar într-un lăcaş de taină 

Aş putea să regăsesc, 

Liniştea de ieri pierdută, 

Bucuria că trăiesc. 

 

Uneori sunt clipe-n care, 

Vreau chiar Lui să-i mulţumesc… 

 
                                               13 decembrie 2013 
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