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Motto: 
„Am adunat atâtea clipe laolaltă, că sufletul s-a transformat în 
timp iar timpul s-a schimbat în poezie”. 
 
Mă rog clipei şi iată-mă copil! 
Mă rog cuvintelor şi iată-mă poem! 
 
Aştept, să-mi crească aripi de cuvinte, să zbor până la turma de 
stele a „Mioriţei”! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulţumiri: 
Consiliului local Bilciureşti, jud. Dâmboviţa, domnului 

primar Simion Eftimie, pentru sprijinul oferit la realizarea 
acestei cărţi. 

Asociaţiei Literare „Creneluri Sighişorene”, de la 
Sighişoara Jud. Mureş, pentru editare, preşedinte Costescu 
Gabriella Monica. 
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Soră târzie a Mioriţei, 
SCÂNTEIOARA din Bilciureşti 

 
Când colinzi dealurile şi câmpiile de poezie ale Elenei 

Fecioru şi când te laşi învolburat de muzica apelor din sufletul 
ei, ai senzaţia puternică şi clară că auzi glasul pământului 
strămoşesc rostindu-se după după cele rânduite de sus. 
Tradiţiile populare, elementele naturii şi trăirile profund umane, 
în strai local, se îmbină într-un fericit curcubeu de suflet peste 
apele repezi şi reci ale prezentului aspru şi necruţător, cu acest 
tip de visători întârziaţi printre noi. Parcă gemetele reţinute şi 
resemnate ale Mioriţei noastre milenare răzbat din străfundurile 
insondabile ale neamului nostru obidit, prin sunetele frunzei 
bine temperate, ale fluierului suflat de vânt sau, de ce nu a 
ceterei menestrelului vindecând cuvinte. 

„Tristeţi tămăduind cuvinte, Dureri, şerpuite poteci/ 
Vremi de aramă/ Cuibărind oseminte/ În clopot de frunze/ Cu 
dangăte reci.” De la Bacăul lui Bacovia sau de la Răşinarii lui 
Goga, ori poate de la Hordoul lui Coşbuc sau de undeva de 
peste tot, trece peste munţi în Dâmboviţa la Bilciureşti toată 
jalea mocnită luminos a neamului trăitor, de când s-a pomenit, 
în această matcă primară, adăpostită înăuntrul şi în prejma 
Carpaţilor. Scânteioara îşi spune amărăciunea serenă în aşa fel 
încât să fie bine înţeleasă la Ploieşti, la Deva, la Timişoara sau 
oriunde se grăieşte şi se înţelege lumea pe româneşte. 
Recunoaşterile  reconfirmate de câte ori a fost nevoie, în toate 
provinciile româneşti, nu-i face poetei mai dulce amarul, 
dimpotrivă, fiecare loc sau ocazie este un nou dangăt rece în 
clopotul frunzei, „cuibărind oseminte”. Cuibăreala aceasta nu 
este o simplă custodie a moaştelor neamului. Ea este mai 
degrabă urna mirifică a păsării Phoenix cu iminenta sa erupţie 
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spre o nouă viaţă, multiplicâdu-se în fiecare fibră a poeziei 
Elenei Fecioru. 

Teologia poetei tristeţilor este esenţială şi perfect 
integrată în spaţiu mioritic. Cu rugăciunile şi închinarea ei în 
poezia devoţională suntem foarte aproape de vremurile când 
apostolul Andrei a poposit la noi să ne aducă dulce ştire. „În 
candela iubirii/ Ochiul de rugă aşteaptă/ Binecuvântarea/ 
Împăcării.” Simplu, cuminte, esenţialmente creştineşte. 

După ce îşi aşterne confortabilă cerga bine scămoşată 
de vâltoarea anotimpurilor, a soarelui şi ploilor patriei primare, 
Elena Fecioru, Scânteioara se întoarce la statutul ei de zână 
fecioară aşteptăndu-şi zburătorul rânduit de sus să-şi poată 
dărui iubirea în mod năvalnic şi fecund. Poezia de dragoste a 
volumului de faţă se aşează pe temelia bine dăltuită şi fortificată 
a identităţii de neam. „Vino, steluţa mea să fii/ Cu mine-
totdeauna/ Să scap de-a sorţii boală grea/ Să-mi depărtez 
furtuna.” Unirea armonioasă a sufletelor iubindu-se aduce 
siguranţă şi împlinire în sufletul poetei. Cât de dureros că acest 
miracol se întâmplă, de cele mai multe ori, doar în poezie. Nu 
este de mirare că poeta nici nu-şi mai doreşte altceva decât ca 
peste tot şi toate să se-ntindă atotputernica Natură (Măria Sa 
Natura). 
 
 

ION BUCIUMAN, 
realizator Speranţa TV 
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Motto: 
 
Copiilor şi nepoţilor mei, 
Pentru când voi fi departe, 
Pribegită de natură, 
Las fiinţa mea pe carte, 
Că nu vrea ţărână-n gură. 
Vrea din versuri să respire 
Câte-o gură de răcoare, 
Vreau din pasul de răcoare, 
Vreau din pasul de pădure, 
Salt vioi de căprioare 
Şi de-a fi izvorul dulce, 
M-oi scălda de dimineaţă, 
Să-mi dea dorul de-a mă duce, 
Să colind din nou prin viaţă. 
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Am pornit pe drum de carte 
 
Am pornit pe drum de carte 
Şi mi-am pus cuvânt de pâine 
În urcior, izvor de rouă, 
Dăruit de Mioriţa. 
Am doinit lângă mioare 
Pe-un imaş cernut cu dor 
Şi-am vorbit lângă izvoare 
Cu Zâna Izvoarelor. 
Dăruit-am fost de zână 
Cu o pană de argint, 
Ca să las pentru lumină 
Mici steluţe de cuvânt. 
Am aflat cu bucurie 
Că cea zână fermecată 
A fost muza poeziei; 
Fie binecuvântată! 
Numai ea, vrăjita muză, 
M-a-mbrăcat în poezie 
Şi mi-a dat cuvânt de pâine 
Pentru-al cărţii drum de flori. 
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O, Doamne! Nu mă certa! 
 
O, Doamne! Nu mă certa! 
Mai păsuieşte încă 
Nevrednicia de-aş cerşi 
Iubire! 
 
O, Doamne! Glasul meu 
Se stinge! 
Doar ochiu-n ruga sa 
Mai are încă lacrimi! 
 
Nu mă certa! 
Sufletul, candelă de privighere 
Aşteaptă 
Îmbrăţişarea apusului! 
Nu mă certa! 
Mai păsuieşte încă! 
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Mă-ntorc în rădăcină 
 
Sunt doar un pumn de humă, 
Ulcică nedospită, 
Mă-ntorc în rădăcină, 
În lacrimi primenită 
 
Sunt doar un pumn de humă 
Purtând pecetea vremii, 
Mă-ntorc în rădăcină, 
Plângând la poarta vămii. 
 
Rămâne-n van tulpina 
Uscată şi amară, 
Nu va vedea lumina 
Ce-n valuri mă-mpresoară. 
 
Nu va vedea tulpina 
Cum pumnul cel de humă 
Va fi ulcică plină 
Scăldată în lumină. 
 
Doar pământeanul Dor 
Va priveghea în noapte 
Al stelelor izvor 
Şi-a rădăcinii şoapte. 
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Isuse-al meu, o bun păstor 
 
Isuse-al meu, vino la noi, 
Suntem în griji şi în nevoi, 
Isuse-al meu, o, bun păstor, 
Adună-ţi oile-n obor. 
 
Nu ne lăsa, ne-am rătăcit! 
Să nu ne baţi, ne-am înrăit! 
De sărbători, Duminica, 
Pustie este casa Ta! 
 
Mergem la câmp, în crâşmă stăm, 
Urzim minciuni, ne-ncăierăm, 
Ucide fiu pe mama sa, 
Părintele pe fiica sa. 
 
O, Doamne, nu Te mânia! 
Ploaie cu foc nu ne mai da, 
Ne-ngăduie şi buni şi răi, 
Că suntem toţi copiii Tăi. 
 
Coboară Duhul printre noi 
Şi-i îmblânzeşte pe cei răi, 
Isuse-al meu, o, bun păstor, 
Adună-ţi oile-n obor. 
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În noaptea Sfântului Crăciun 
 
În cer luminile se-aprind, 
Se naşte tainicul Cuvânt, 
Răsare bob de grâu curat, 
Să spele răul de păcat. 
 
Tu, omule, n-auzi chemări 
Privind oglinda sfintei seri?! 
Nu se-fioară trupul tău 
Cu gând ales spre Dumnezeu?! 
 
Nu vezi lumina din Cuvânt 
Cum se revarsă pe pământ 
Şi-i umple vatra cu lumini 
În vad aprins de rugăciuni?! 
 
În noaptea Sfântului Crăciun 
Nu te cuprinde gândul bun, 
Iar ochii tăi nu oglindesc 
Lumina Harului Ceresc?! 
 
În cer luminile se-aprind, 
Se naşte tainicul Cuvânt 
Tu, omule, te-nchin-adânc 
Şi-i dăruie piosul gând! 
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Oricând... 
 
Oricând voi şti s-adăst nemărginirea, 
Oricând voi cerne razelor sărutul; 
Visarea, primenindu-mi rătăcirea, 
Va-mpodobi cu stele aşternutul. 
 
Voi înflori, îngenunchind amarul, 
Petalele-mi vor fi din curcubeu, 
În gândul meu se va zidi altarul, 
În rugă şi-nchinări Lui Dumnezeu. 
 
Din vad lumină să-mi adăp izvorul, 
Privind din ceruri glas de mângâieri, 
De întinare m-a ferit Păstorul, 
Oricând să urc pe culmi de primăveri! 
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Sunt zbor şi curcubeu 
 
Sunt pasăre cernită, 
Mărite Dumnezeu, 
De soartă prigonită, 
Am zbor de curcubeu. 
 
Golaşă şi plăpândă, 
În cuibul meu sărman, 
De Domnul ocrotită, 
Mi-i zborul diafan. 
 
Dau razelor sărutul 
Cu-aripi de curcubeu, 
Dau clipei răsăritul, 
Cinstind pe Dumnezeu. 
 
Când ulii dau târcoale 
De mă cuprind fiori, 
Mă-nalţ privighetoare, 
M-ascund în prag de zori. 
 
Un glas ca o maramă 
Din lacrimă de stele 
Mă strigă şi mă-ndeamnă 
-„Sărmană, nu te teme!” 
 
Tu eşti, Mărite Doamne, 
Şi zbor şi curcubeu, 
Eşti apă şi eşti pâine, 
Mărite Dumnezeu! 
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Destroienind cuvinte 
 
Mi-e frig şi mi-e iarnă, 
În sihăstrie sufletul 
Şi-a troienit durerea, 
Încremenite lacrimi 
Zăgăzuie lumina. 
Mi-e gândul stei 
Şi-aş vrea să zbor! 
 
Pe buze, 
Durute cuvinte 
Aşteaptă dezlegare. 
 
Dar, iată, poemul, 
Arcuş de vioară, 
Desferecă zâmbetul, 
Sufletul, gingaş ghiocel, 
Sărută 
Primăvara cuvintelor, 
Slăvind pe Dumnezeu! 
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Clipa, fragedă lumină 
 
De-aş prinde clipei 
Frageda lumină, 
Să-ndepărtez a vremilor furtuni, 
De-aş prinde clipei 
Viaţa în cunună, 
Să fim mai înţelepţi, 
Să fim mai buni. 
 
Să-nmugurim a bobului 
Credinţă, 
De bunul Dumnezeu 
Să ne-amintim, 
Prin rugăciuni 
Şi-adâncă pocăinţă, 
Pe ramul de lumină să-nflorim. 
 
De-ar prinde clipei 
Fraged răsăritul, 
Zădărnicind întunecate zări, 
Cu-a păcii stea să-mpodobim pământul, 
Balsam de rugăciuni şi de cântări. 
 
Să nu lăsăm a timpului vâltoare 
Să ardă clipei fragedu-i lăstar, 
În sufletul cuprins de-nfiorare, 
Lui Dumnezeu să-i dăltuim altar. 
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Rostuiri 
 
Nu pot, Mărite Doamne, 
În pasul meu nevolnic, 
S-adun temeinicia 
În rosturi divine! 
Prea mică sunt, 
O, Doamne, mărinimiei Sale! 
În sumbra-mi silnicie 
Că nu-mi strivesc păcatul! 
 
Nedemnă mi-e chemarea, 
Când nouri mă apasă, 
Când lupi îmi dau târcoale, 
Din jungla vieţii aspră. 
Călătorind prin viaţă, 
Lumeştile năravuri 
În monument săltat-au 
Păcatul cel smolit. 
 
Mai poate, oare, ochiul, 
Spre cer a se-ndrepta? 
Mai pot din rătăcire 
Să-mi regăsesc fiinţa? 
Mai sper, o, Doamne Sfinte, 
Să fiu copil din nou? 
 
În suflet se coboară 
Dureri nemărginite, 
Când crucea răstignirii 
Păcatu-a ridicat?  
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Din ochi îţi dărui, Doamne, 
Şirag de pocăinţă 
Şi inima se-nchină, 
Cu pace şi credinţă, 
Îmi rostuieşte, Doamne, 
În pasul de copil, 
Temeinicia vremii, 
Columnă de iubiri. 
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Se frânse-o clipă 
 
Trec clipe, legănând greoi 
A timpului aripă, 
Mă scaldă-al grijilor şuvoi 
Şi doruri se-nfiripă. 
 
M-aş rătăci de-al vieţii val, 
Îmbrăţişând chemare, 
Dar mi-a cuprins cernitul mal 
Şi clipa parcă moare. 
 
S-a-mpotmolit în căutări 
Şi-şi frânse răsăritul, 
Pe zbuciumatele-i cărări, 
Coboară asfinţitul. 
 
Trec clipe, legănând greoi 
A timpului aripă; 
Închisă-n ochiul de noroi, 
Plângând, se frânse-o clipă. 
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Sub ochiul plâns 
 
De-atâtea aşteptări mi-i părul nins, 
Destroienesc poveri sub ochiul plâns, 
Doar amintiri se zbat sub ghiocei, 
Că-n aşteptări s-au stins toţi anii mei. 
 
Trecut-au primăveri pe lângă geam, 
Mireasma lor nu mi-a-nflorit pe ram, 
Mi-a strâns ninsori din anotimp impus, 
Speranţe pier, degeaba-i ochiul plâns. 
 
Degeaba-mi strigă sufletul pribeag, 
Ecoul răstignit se-ntoarce-n prag, 
Degeaba-mi cântă dorul la vioară, 
Destinu-i surd, e sterp de primăvară. 
 
Degeab-am strâns a boabelor durere, 
Căci ochiu-mi zace sterp de mângâiere, 
Singurătăţi tronează peste soartă, 
Degeaba-mi trece dorul pe la poartă. 
 
Sub lacăt greu, cernita mănăstire 
Mă-ncise-n aşteptări şi amintire; 
De-or trece primăveri pe lângă geam, 
Sub ochiul plâns vor troieni un ram. 
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Un ochi stingher, un ochi plângând 
 
Se-ndreaptă steaua spre apus, 
Priveşte-n zări, dar ochiu-i plâns, 
Curg lacrimi tulburând lumini, 
Se-aşterne rouă prin grădini, 
Se-aşterne roua peste flori, 
Se pârjolesc, se sting şi mor. 
Se sting a razelor poteci 
În umbre reci prin ierburi seci, 
Se-ndreaptă steaua spre apus, 
Suspină trist cu ochi răpus. 
Oglinda cerului – un ciob 
Trecutu-i surd, apusu-i orb, 
Se stinge-n cer un ochi stingher, 
Peste pământ un ochi plângând. 
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Doar două frunze 
 
Doar două frunze au fost pe ram 
Şi patru rămurele, 
Cernitul freamăt scutură o frunză, 
Prea timpurie-n toamna sa. 
Cealaltă frunză-n colivii amare 
Îşi strânse lacrimi căutând putere, 
Să sfarme ruginiul ce-o apasă. 
Să stea mai mult cu patru rămurele, 
Dar bate aspru vântul sorţii, 
Se leagănă firava frunză, 
Se-ncinge-n lanţuri de cuvinte, 
Dar gândul morţii-i călăuză, 
Se frânge-n cuibul său amar, 
Gândind la rămurele, 
Aş vrea să strig, dar în zadar! 
Departe sunt de ele! 
Cernite-or fi! 
Le-or bate vânt, le-or bate ploi, 
Le-or bate gânduri de noroi, 
M-oi stinge-n lut prin ierburi seci, 
Cu lacrimi reci, peste poteci, 
Cu dor curgând peste pământ, 
Cu mila-n gând! 
 
Peste poteci, peste pământ, 
Se-nalţă-o rugă tremurând: 
„O, Doamne, apără de rele 
Pe cele patru rămurele!” 
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Prunc, lacrimă şi stea 
 
Mi-e dor, bună măicuţă, 
De mângâierea ta, 
Dar eşti în lumi astrale, 
Încremenită stea. 
 
Privesc pe cer, afară, 
Noianul cel de stele - 
O, Doamne, hai, coboară 
Steluţa maicii mele! 
 
Coboară, maică bună, 
Coboară-n palma mea 
Şi gura ta să-mi spună: 
„Ce faci fetiţa mea?” 
 
Mângâie-mă pe frunte, 
Măicuţa mea cu dor, 
Să-ţi dau din doruri multe, 
Al lacrimii izvor! 
 
O, Doamne, n-o-nălţa! 
Mai vreau steluţa mamă 
S-o ţin în palma mea! 
 
Să fiu măcar o noapte 
Prunc, lacrimă şi stea, 
S-aud a maicii şoapte: 
„- Ce faci, fetiţa mea?” 
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Strigându-mă, măicuţa 
 
Acolo-n marginea de sat, 
Mă cheamă stins, măicuţa, 
Orbecăind pe lângă pat, 
Îmi caută mânuţa. 
 
„- Dă-mi mâna ta acum - 
(Mă strigă ea cu jale), 
Căci moartea vine ca un fum 
Şi plec pe-a morţii cale. 
 
Pe unde eşti, copil pribeag, 
Nu-mi stai la căpătâi, 
Petrec al morţii rece prag 
Şi vreau să te mângâi”. 
 
Se stinge-n jale maica mea, 
Strigându-mă pe nume, 
O-nchide-a morţii rece stea 
Şi-o duce-n altă lume. 
 
Pe paturi albe de spital, 
Eu zac îndurerată, 
Cuprinsă sunt de-al morţii val 
Şi maica mi s-arată. 
 
Şi patul s-a cutremurat, 
Tristeţea mă răpune, 
Că maica scumpă s-a-ngropat 
Şi nimenea nu-mi spune! 
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O, fraţii mei, duşmani de soi! 
De ce-aţi tăcut?! 
De n-am fost şi eu cu voi, 
Ce v-am făcut? 
 
Acelaşi sân ne-a alăptat - 
De ce mă-ndepărtaţi? 
Aceleaşi mâini ne-au mângâiat - 
De ce mă-ndureraţi? 
 
Măicuţa mea, să-i ierţi, te rog, 
Eu i-am iertat demult, 
Aştept să trec al morţii pod, 
Mânuţa să-ţi sărut. 
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Casa părintească 
 
M-aşteaptă-n depărtare, 
Prin uliţi cu-amintiri, 
O casă primitoare, 
Cu flori şi trandafiri. 
 
Ferestre cu muşcate 
M-aşteaptă zâmbitoare, 
Cu vântul care bate, 
Prin teiul plin de floare. 
 
Cu părul nins de vreme, 
Trudind pe sub gutui, 
Tăicuţa taie lemne, 
Gândind la fata lui. 
 
Plângând, în înserare, 
Pe prispa de sub tei, 
O mamă iubitoare 
Aşteaptă paşii mei. 
 
Pădurea răcoroasă 
Mă cheamă către ea, 
Mă poartă către casă 
Copilăria mea! 
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Tristeţi, tămăduind cuvinte 
 
Peste noaptea de gânduri, 
Ţipătul singurătăţii, 
Avalanşă de dureri 
Pietrificate şi amare. 
 
Curg boabele durerii 
Peste roata sufletului meu, 
Se macină un cântec, 
Aluat în cămările toamnei, 
Pită miresmând a ninsori. 
 
Anotimpurile 
Îşi strâng cerul 
În năframa înserării - 
Doar steaua mea fuge, 
Dezvelită şi rece, 
Căutând 
Însingurarea apusului. 
 
Tristeţi, tămăduind cuvinte, 
Dureri, şerpuite poteci, 
Vremi de aramă 
Cuibărind oseminte, 
În clopot de frunze 
Cu dangăte reci. 
 
Viori plămădite-n ninsoare 
Pun lacăt durerii, dar lanţu-i 
Prea greu, 
Amară-i cântarea şi struna mă doare, 
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Poemu-i altarul din sufletul meu, 
Comori strălucind cuvinte, 
Ard tainice clipe şi tainici fiori, 
Ard vremi, cuibărind oseminte, 
În clopot de frunze, 
Cu dangăt de flori. 
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Vino, steluţa mea! 
 
Vino, steluţa mea, să fii 
Cu mine-ntotdeauna, 
Să scap de-a sorţii boală grea, 
Să-mi depărtez furtuna. 
 
De-aş fi cu tine stea în zori, 
Ne-am rătăci-n lumină, 
Zburând pe-a soarelui cărări, 
Cu dragostea de mână. 
 
Şi nimeni n-a putea zări 
Lumina-mbrăţişată, 
Iar noaptea nu ne-a despărţi 
De stele niciodată. 
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Încă o toamnă 
 
Se-ascunde floarea tremurând, 
Cerşind drumeţilor căldură, 
E-atâta freamăt şi-atât frig 
Şi nimeni n-o aude! 
Petala-şi strânge lăcrimând 
În boabe mari de rouă, 
Un ultim val 
Din dimineţi de vară. 
Şi totul moare împrejur, 
Vai, câtă jale! 
Sub pas grăbit de trecător 
Cad frunze ruginite 
Şi vântul suflă, 
Răscolind pădurea întristată. 
O, toamnă, rea 
Cum mi-ai cernit 
Ogrăzile naturii! 
Şi trist e omul! 
Cum n-ar fi? 
În cartea vieţii lui, tăcut, 
A mai trecut o toamnă! 
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Cu toamna 
 
Adună toamna în hambare 
Cu rod bogat, atâta soare! 
Mult soare strânge şi nectar 
În ochiul său de chihlimbar 
Ulciorul. 
 
Alai de nuntă chiuind 
Flăcăi şi fete ce se prind 
În roata cea de hore. 
Gutuile zâmbesc în geam, 
Cu puful lor de aur, 
Odăile de sub ştergar 
Prind salbă de miresme, 
Iar grinda-n obicei străbun 
Îşi puse busuiocul. 
 
Cu pântecul de aluat 
Aromitor în faşă, 
Covata cerne-n aşteptări 
Cuptorul. 
 
Măicuţa strânge sub basma 
A toamnelor cărare 
Şi-n mângâieri de zâmbet cald 
Dă pâinilor dulceaţa. 
Arome şi miresme-adânci 
Dau mâinilor sărutul. 
E-atâta soare în ştergar, 
E-atâta zâmbet şi nectar! 
Şi mama-i salbă de lumini 
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Icoană sfântă din străbuni 
În faţa ei adânc mă-nclin 
Cu toamna! 
 
 



 33 

Triumf 
(poetului) 
 
N-ai să prefaci o stea în bolovan de piatră, 
Iar floarea, niciodată n-ai s-o prefaci în spin! 
Ea va rămâne-n valuri o lacrimă curată, 
Păstrând nestins izvorul adâncilor porniri! 
 
Degeaba-n neastâmpăr furtuni cotidiene 
Vor să prefacă raiul în iad întunecos! 
Degeaba-n rânjet acru, trăirile hiberne 
Vor să coboare somnul pe chipul luminos, 
De clipe austere de veşnice zidiri. 
 
O, nu, nu, niciodată nu vor veni puhoaie 
Să pângărească ruga prea sfintei mănăstiri, 
Cetatea sa de piatră stelară de cuvinte, 
Trecutu-l petrecură sub fruntea de măslin, 
Aşa cum niciodată stejarul nu se-ndoaie 
De gura nemiloasă a unui vânt străin. 
Chiar de-i brăzdează fruntea 
Vreun trăznet cu lumina, 
Reînvie iarăşi falnic, nu-şi stinge rădăcina. 
 
O, nicidecum, poetul nu s-ar preface-n fiară, 
Când firea blând-a lumii s-a pogorât în el. 
A fost dintotdeauna la căpătâi de seară 
Un înger blând în straja cuvintelor de zel, 
Şoptirilor duioase le ţese-ndată mreajă 
Şi-alunecă pe valuri cu zânele măiestre. 
 
Din lac, adună luna când e cuprins de vrajă 
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Şi-o dăruie acelor ce-n gânduri au ferestre, 
Să-i soarbă strălucirea din harul său divin 
De pretutindeni, parcă, ferestre larg deschise 
Îmbrăţişează muza cuvintelor de flori, 
Triumfă veşnicia în candele aprinse 
Şi arde rădăcina de spin otrăvitor! 
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M-am făcut privighetoare 
 
Am scris ieri, am scris şi azi, 
Scriu şi mâine şi iar mâine, 
Şi-uite-aşa îmi cern pe filă 
Gândul bun, cuvânt de pâine. 
Zori de cântec la fereastră 
În colinde de zorele, 
Din urcior de rouă-albastră, 
Mi-au dat vin din ochi de stele. 
 
Îmbătată de albastru, 
Într-o vrajă de cuvinte, 
M-am făcut privighetoare 
Şi-am cântat din dor fierbinte. 
Iată, firava făptură, 
Strop de vis spre dimineaţă, 
Fermecată de natură, 
S-a trezit din nou la viaţă. 
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Nerostite poeme 
 
Nerostite poeme 
Vibrează adâncuri, 
Rostuind dimineţi. 
Ochi lăcrimând, 
Aurori limpezind 
Amintiri. 
Despletite amiezi, 
Miresme de fân, 
Picătură de soare, 
Ciocârlia. 
 
Rostuiri spre apus 
De închinare, 
Coloană infinită 
Nerostitele poeme! 
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Sălaş de începuturi 
 
Din blândeţi, trezită-i viaţa, 
Duhul relelor mă-ncinge, 
Din izvor, ţâşnii afară, 
Vrând să fiu precum n-am fost. 
 
Rebegită-n straiul urii, 
Vrui să mestec duşmănie, 
Vrui să sting rostiri frumoase, 
Otrăvindu-le solia, 
Din iubiri să sting sămânţa, 
Să sting zahărul şi-amarul. 
 
Cerului spărsei oglinda, 
Prea sunt trist în umbra serii. 
Stelele-mi căzură-n palmă, 
Sărutându-mi începutul, 
Cum să fiu, precum n-am fost, 
Dacă-n tainice-nceputuri 
Am fost stelelor monahă, 
Lucitoare şi cuminţi, 
M-aşteaptă la porţi de vise, 
Din blândeţi cuprind izvorul, 
Dând poetului sălaş 
Cerul oglindească iar 
Al cuvintelor imaş. 
 
Printre turma cea se stele, 
Mândra floare „MIORIŢĂ” 
Scaldă gândurile mele 
În blândeţe şi credinţă. 
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Ochi de rugă 
 
În candelă, mai priveghează 
Încă iubirea. 
Nestinsa văpaie, 
Mireasmă de-amintiri, 
Ochiul de rugă tresare, 
Adunând rouă, 
Boabe suspinând de-amintiri 
Şi tristeţe, 
Boabe rătăcite-n tăcere, 
Boabe miresmând a durere. 
Clipe, răvăşite poeme, 
Ard dorul 
În candela iubirii. 
Ochiul de rugă aşteaptă 
Binecuvântarea 
Împăcării. 
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Doar, crezul meu, lumină 
 
Ocroteşte-mă, Doamne, 
M-am rătăcit! 
Doar crezul meu lumină 
Spre guri de întuneric. 
Hidoase şi murdare, 
Simt gheare lungi de ură 
Spre talismanu-mi sacru 
Să-i smulgă rădăcina. 
Dar vatra mea 
Stă trează, 
Scânteietoare-n noapte, 
Şi ruga către tine, 
O, Doamne, mai răzbate! 
Când dorul meu de viaţă 
Mai priveghează încă, 
Tulpina mea firavă 
Cu zmei se ia la trântă. 
O, Doamne, rătăcită-s 
În vatra de lumină! 
Bârlog de lupi prin sate 
Dau urlete deşarte, 
Păstorul mi-e aproape, 
Străluminând în noapte, 
Pe creştet mă mângâie. 
Cuvinte dau năvală, 
Mi-nalţă cetăţuie, 
Să priveghez lumina 
În vetrele străbune. 
Să las nemăsurate 
Comori de-nţelepciune 
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Să scot din întuneric 
A turmelor pornire, 
Doar crezul meu lumină 
Să-mi fie împlinire. 
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Va înflori un cântec 
 
Mă retrag în durere, 
Ca-ntr-o cetate 
A supuselor tăceri. 
 
Mă retrag în tăcere, 
Ca-ntr-o cetate 
De dureri neştiute. 
 
Amintirile 
Desferecă dimineţilor 
Străvechile cătuşe! 
 
Iată, cuvintele 
Încolţind 
Din germeni de tăcere! 
 
Iată, durerea 
Expulzată, dar sfântă, 
Închinându-se răsăritului! 
 
În dimineţi va-nflori 
Un cântec 
Din ploaia de lumină! 
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Eu voi să scriu 
 
Dar, voi să scriu! 
Chiar dacă-n neguri mă răzbat, 
Chiar dacă-n remuşcări mă zbat, 
Chiar de cuvântul mi-i pustiu, 
Eu voi să scriu! 
 
Chiar de s-ar frânge-n răsărit 
Buchet de vise ne-mplinit, 
Chiar de mi-i dorul înrăit, 
Şi nu se lasă păcălit 
De rime-arzând ca focul viu, 
Eu voi să scriu! 
Tot am să scriu! 
 
Voi despleti din anotimp 
Cosiţa ramurii de gând, 
Zvâcnind din muguri şi din flori 
Cuvânt curat de sărbători, 
Cuvântul primenit de dor 
În al poemului izvor. 
De neguri nu mai vreau să ştiu! 
Eu voi să scriu! 
Eu voi să scriu! 
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Să rămân în cuvinte 
 
Lăsaţi-mă să plâng 
Cuvintelor! 
Lăsaţi-mi cărarea deschisă 
Spre lumină! 
Lăsaţi-mi scrisul 
Să-mi limpezească izvoarele gândului! 
Lăsaţi-mi cuvintele 
Să rodească pe ram de stele! 
Lăsaţi-mă să rămân 
Grădinarul îndrăgostit 
De fructele şi florile tale! 
Lăsaţi-mi dragostea neştirbită 
De duşmănie, 
S-o pot dărui eternităţii 
Întru numele omenirii! 
 
Lăsaţi-mă să rămân 
În cuvinte! 
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Doar o clipă de cuvânt 
 
Am prins din lumina clipei 
Un dram de scânteiere, 
Sclipirea ochilor de gând 
Ating obrajii cuvintelor, 
Cu sărutul de foc al adevărului. 
Trezit din leagănul de lumină 
Şi tristeţe, 
Terra, pruncul soarelui, 
Deschidea portiţa cuvântului „PACE” - 
Şi câtă viaţă 
Într-o sclipire de adevăr 
Şi câtă lumină 
Într-un ochi de gând! 
Şi câtă nepăsare pentru 
O clipă de cuvânt! 
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De câte ori cuvântul... 
 (poetului) 
 
De câte ori rătăcitoare-n soartă 
Alerg pribeagă, fără adăpost, 
De-atâtea ori cuvântul mă dezleagă 
Să pot păşi spre „eul” meu cu rost 
 
De câte ori în boabele durerii 
Îşi cerne ochiul florile din vis, 
De-atâtea ori cuvintele tăcerii 
Aduc în vorbe jarul cel aprins. 
 
De câte ori frâng zâmbetului zborul, 
Lăsând tristeţii timp şi anotimp, 
De-atâtea ori cuvântul meu cu dorul 
Destroieneşte-al fericirii nimb. 
 
De câte ori cuvântul mă îmbată 
Cu-albastru, cu lumină şi cu dor, 
De-atâtea ori iubirea mea curată 
Îmi dăruieşte clipa cea de zbor. 
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Hram 
 
Iată-mă piatră, iată-mă râu! 
Iată-mă soare în bob de grâu! 
Iată-mă-n horă un spic bălai, 
Cântecul brazdei în dulce grai! 
Iată-mă vatră, iată-mă pâine! 
Iată-mi poemul, să fiu în mâine: 
Aceeaşi vatră şi-aceeaşi pâine, 
Aceeaşi doină lângă izvor, 
Aceeaşi sete strânsă-n urcior! 
 
Iată-mă satul, sfinţind în hram 
Cuvântul simplu: „Poet ţăran”! 
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Poetul 
 
Năvăleşte-ţi neliniştea 
Din caierul gândului! 
Alegeţi fire din curcubeul 
Anotimpurilor! 
Înfloreşte-ţi răbdarea 
În pânza poemului - 
Poetule, dăruieşte omului 
Cămaşa înfloritoare 
A cuvintelor! 
Poetule! 
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Chemarea cuvintelor 
 
Zbor cu gândul şi cuvântul, 
Unesc cerul şi pământul, 
Unesc omul cu natura, 
Le dau păsărilor gura, 
Închid soarele-n cuvinte 
Să-l dau lumii să-l sărute, 
Stelelor le dau lumină 
Din a zilelor grădină. 
Roua cea strălucitoare 
O fac salbă de izvoare 
Şi doină nemuritoare. 
Iar din cer şi din pământ 
Modelez ulcior vrăjit, 
Cu beţie de culori, 
Să mă-mbăt de sărbători, 
Să beau roua clipelor, 
Chemarea cuvintelor. 
Muza mea vrăjită, fie 
În glasul de ciocârlie, 
Muza mea fie răcoare 
Glasul de privighetoare. 
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Şi clipa rămână lumină! 
 
Privirea adună splendoare, 
Când vara în aur se scaldă, 
Un cântec se-nalţă spre soare 
Şi-aduce iubirii ofrandă. 
 
Rog vara un gând să-nfieze, 
Să-nalţ fericirii castele, 
Iubirea-n poem să troneze, 
Regină pe visuri şi stele. 
 
Rog vara seninul să-mi deie, 
Şi clipa rămână lumină, 
Văpaia din gândul scânteie 
În vatra de timp să rămână. 
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Aceeaşi clipă 
 
Aceeaşi oră cade peste file, 
Destăinuind prezentului, trecutul, 
Aceleaşi ploi vor trece peste oameni 
Şi-or frîmânta din lut acelaşi chip. 
Aceleaşi flori şi-or scutura mireasma 
Când dragostea cânta-va la vioară 
Sau când poetul seamănă cu stele 
Un câmp de simfonii şi de baladă. 
Acelaşi timp v-a-ngălbeni pe filă 
Această clipă albă de zăpadă. 
De-o va privi cumva şi răsăritul, 
Ulcior cu apă vie să rămână. 
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Clipele cuvintelor 
 
Am făcut din speranţă 
Un arc peste timp, 
Cuvintele şi-au retras ploile 
Biciuitoare ale clipelor, 
Cufundându-se în grădina de culori 
A curcubeului. 
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Atât de mult 
 
Atât de mult aş vrea să plâng, 
Atât de mult aş vrea să cânt 
Şi-atât de mult aş vrea să zbor, 
De s-ar preface gândul nor! 
 
De s-ar preface ochiul cer, 
Fugind de glasul meu stingher, 
Stăpân pe noapte şi pe zi, 
Pe lacrimă şi bucurii. 
 
Şi cât de mult aş vrea să plâng 
Şi-oricât de mult aş vrea să cânt, 
În ochiul cel de pe pământ, 
Rămân o ramură de gând! 
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Lacrima, pârâu de stele 
 
Îzvorâtă din adâncuri, 
Lacrima, pârâu de stele, 
Volbură de anotimpuri, 
Dantelată în poeme, 
Albie de-albastre visuri, 
Pribegind în lumi astrale, 
În lumini de paradisuri, 
Scaldă lacrima-n pocale. 
Prinsă-n ochiul cel de stele, 
Picătura mea de viaţă, 
Surâzând printre castele. 
S-a-mbrăcat în dimineaţă, 
Limpezită şi cuminte 
Lacrima pârâu de stele 
Scaldă-n rouă de cuvinte 
Floarea gândurilor mele. 
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Drum spre dimineaţă 
 
Plec la drum spre dimineaţă 
Peste noaptea mea de gânduri, 
Luminiţa mă veghează 
Şi mă-mbracă-n cutezanţă. 
 
Cu un ban de lună plină 
Cumpărai un cer de stele, 
Ţipăte de cucuvaie 
Spintecând deşertăciunea 
Vor să-mi sperie pornirea, 
Dar m-ascund după un vers. 
 
În ecoul dimineţii, 
Glasul de privighetoare 
Primenindu-mi rătăcirea 
Îmi deschise luminiş. 
 
Lunecând spre dimineaţă, 
Am vrut stelele să număr 
Căutând în colţ de straiţă. 
Dar plăcută-mi fu uimirea 
Când o filă de caiet 
Era plină de cuvinte 
Rourate-n ochi de stele. 
 
Drumul meu spre dimineaţă 
Îl găsi-i într-un caiet. 
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Minuni albastre 
 
Aş vrea să fiu o aripă de vânt, 
Din zbor înalt să prind minuni albastre, 
Să ferec ceru-n sufletul plăpând, 
Să-mi spun durerea stelelor sihastre. 
 
Aş vrea să fiu o albie de râu, 
Scăldată-n mângâierea izvoarelor de munte, 
Să prind din mers albastrul apei frâu, 
Strunind şiragul lacrimilor multe. 
 
De-aş fi-n priviri de candidă fecioară, 
Să torc albastrul limpezilor zori, 
Aş ţese doru-n salt de căprioară 
Să ardă-n suflet candelă de flori. 
 
De-aş prinde-n zbor minunile albastre, 
Să slobod ceru-n fum de albăstrele, 
S-adorm în puful păsării măiestre, 
Din flori de vis să-mi construiesc castele. 
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Măria Sa – Natura  
 
Pâinea-n leagănul cel verde 
Stă de-nşiră la mărgele, 
Scuturând uşor din plete 
Roua ochilor de stele. 
 
Prinţul MAC furiş priveşte 
Printre somnoroase gene: 
-„Ce frumoasă-i!” şi roşeşte, 
Legănându-se alene. 
 
Albăstreaua visătoare, 
În dantela-i de safire, 
Murmurând cu glas de floare, 
Scaldă cerul, din privire. 
 
Iată, soarele răsare, 
Stând în tronul său de aur, 
Şi-mi trezi de la răcoare 
Al pădurii cânt de graur. 
 
Cu o rază-n colţul gurii, 
În mătăsuri şi tafta, 
Şesul zise-ncet naturii: 
-„Să trăieşti, Măria Ta”! 
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Chemarea naturii 
 
Clipind, dimineaţa lumina-şi întinde, 
Sub gene străluce al ochilor ploi, 
Când zorii se-arată prin verde zăvoi, 
Un dor mă cuprinde. 
 
Coroană de raze şi-a pus dimineaţa, 
În inimă, dorul mă arde nestins, 
Respiră pământul, de farmec cuprins; 
Mă-mbie verdeaţa. 
 
Cântând, ciocârlia se-ndreaptă spre soare, 
Iar paşii mă poartă spre sânul naturii, 
Când ziua se scoală şi-şi pune condurii; 
Pornesc călătoare. 
 
Prin marea cea verde, se leagănă vântul, 
Adun dintre rouă a macilor flori, 
Se piaptănă grâul cu-a razelor zori 
Şi-mi prinde sărutul. 
 
Un nuc singuratic clipeşte-n tăcere, 
Doar sufletu-mi cântă un dor primenit 
Zăvoiul mă cheamă cu-al lui ciripit, 
Divină plăcere. 
 
Natura se-nalţă spre ziua cu soare 
Şi inima zburdă, strângând diamante, 
Comori nepătrunse doresc să mă poarte; 
Mereu călătoare. 
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Inspiraţie 
 
Dansez şi râd cu primăvara, 
Mă-mbrac în rochii albe de cireş, 
Glumesc cu muza când se lasă seara, 
Şi pun în zâmbet, floare de măceş. 
 
Anin în păr, un ochi de floricică, 
Cu ochii sorb din limpeziri de ape, 
Din glas de codru-aud cum se ridică 
Un tremur dulce, versul să-mi adape. 
 
Pun aşternut, mireasmă de petală, 
Sub căpătâi îmi pun al muzei braţ 
În floare de salcâm, prind luna cu beteală, 
Să sorb din versuri, mierea cu nesaţ. 
 
Mă fură somnul, mintea mi-e vrăjită, 
Plutesc în vis cu versul călăuză, 
Din geana lunii strâng roua aurită 
Şi-nchin un vers cu-a poeziei muză. 
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Strop de ploaie 
 
Alerg prin ploaie, peste noroaie, 
Să prind în palmă un strop de ploaie, 
Să-l pun în oală într-o cămară, 
Să-mi fie leacul în caz de boală. 
 
Să ude macul din somnul meu, 
Vise frumoase în somnul greu, 
Poame gustoase s-aducă-n casă, 
Să umple cofa cu vin pe masă. 
 
Fir de garoafă să-mi ude-n glastră, 
S-aducă soare la mine-n casă, 
Şi din dogoare de dor amar, 
Să stingă jarul cu un pahar. 
 
Să-mi dea nectarul de săruturi, 
Când vine dragul din depărtări, 
Să-mbrace pragul cu fir de-argint, 
Să-i spună dulce „Bine-ai venit!” 
 
Duc la răscruce un strop de ploaie, 
Să-l ducă vântul peste trifoaie, 
Să merg la anul prin stropi de ploi, 
Să rup trifoiul cu patru foi, 
S-alerg în ploaie peste trifoi, 
Să rup trifoiul cu patru foi. 
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Toamna nostalgică 
 
Vântu-adie, frunza cade, 
Trece toamna-n drumul său, 
Tânără şi cumsecade, 
Murmurând păreri de rău. 
 
Ar vrea floarea s-o sărute, 
Să rămână aşa, gingaşă, 
-„Însă, floarea, moare, uite, 
Ce mi-s eu, o ucigaşă?” 
 
Ar vrea păsările toate 
Să rămână-aici cu ea; 
-„De ce pleacă înstrăinate?! 
Mie cine mi-a cânta?!” 
 
Ar vrea cerul să rămână, 
Fără nori, să fie soare; 
-„De ce vântul mă îngână 
Aducând ploi cu ninsoare?!” 
 
Trece toamna-n drumul său 
În nostalgica-i părere, 
Înfăţişată-n gândul rău, 
Lasă-n urma sa avere. 
 
Frunza cade, vântu-adie, 
Omu-şi spuse gându-n palmă: 
-„Doamne, ce de bogăţie! 
Ce ne-am face fără toamnă?!” 
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Ploaie de noiembrie 
 
Ochii, prinşi de vraja nopţii, 
Stau închişi pe jumătate. 
Într-o muzică cerească 
Focul dănţuie în sobă. 
Aş dormi. Molatic gândul 
Toarce perina de visuri. 
Vis de aur, luna plină! 
Vis de aur, drum de stele 
Pentru gândurile mele! 
Izgonită de suspinul 
Unui bob de lacrimă, 
Supărarea, ca un abur, 
Într-un nor s-a ascuns. 
Iată, cerul se-ntristează 
Vrând să-şi scuture meteahna 
Şi-astfel cade rătăcită 
Ploaie de noiembrie! 
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Clipa de ianuarie 
 

Fără o clipă, nu este miezul nopţii. 
Sub povara neostoitelor clipe, genele caută îmbrăţişarea 

odihnitoare a somnului. 
Doar mâna mai îndărătnică adună pe filă buchetul de 

lumină al zilei trecute, peste noaptea adormită în braţele 
Crivăţului care mormăie în surdină un cântec de leagăn pentru 
ianuarie. 

Şi, totuşi, o avalanşă de singurătate îmi troieneşte cărarea 
tăinuită care mă poate duce la Zâna-Zorilor, spre a-mi dărui din 
primăvară dimineaţa. 

Şi eu, care mi-am înnodat în năframă un dram de 
scânteioară pentru luceafărul de ziuă! 

Şi eu, care mi-am umplut un urcior cu nestemate din 
glasuri de izvoare pentru a dărui florilor prospeţime şi culoare, 
la rândul lor să-mi dăruiască o cupă de rouă dătătoare de viaţă! 

 
Vor trece clipe troienind cărarea, 
Doar gândul va putea s-o mai străbată, 
Vor trece anii, contopind cu zarea 
Surâs de ghiocei şi de baladă! 
 
Câtă tristeţe răsună în ecoul cuvintelor, rătăcite în cântecul 

unui „cucurigu”, răsturnând parcă din clipă tulburătoarea 
somnolenţă a unui vis jucăuş! 

Numai tic-tac-ul inimii a putut acumula această clipă, 
prielnică semnului de întrebare: 

Dintre – minciună şi adevăr 
Dintre – simpatie şi iubire 
Dintre – remuşcare şi gelozie. 
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Câte lucruri dintr-o dată poţi descoperi într-un miez de 
noapte! 

Mâna rămâne încă trează în aşteptarea unui asalt spre 
dimineaţa însorită. 

Doar gândul a rămas undeva, inert, căutând să-mi 
destroienească poteca spre poveste. 

Numai ianuarie doarme sub aripa îngheţată a Crivăţului 
care mormăie încă: 

„Nani, nai, pui de ger”...! 
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Cetate de lumină 
 
Sunt pasăre cu aripi de curcubeu! 
Cern raze 
Prin sita de aur a răsăritului 
Peste colbul de vreme, 
Aburind ca o pâine caldă 
Şi rumenă de sărutul vieţii. 
 
Sunt şi vreau să rămân pasăre 
Cu zbor de curcubeu! 
Să priveghez clipa de zâmbet 
A copilului, 
Să-mi construiesc din razele binefăcătoare 
Ale soarelui 
Cetatea de lumină a Păcii. 
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Să fim 
 
Să fim clipa şi clipita 
Din mănunchi de timp şi dor, 
Să fin zborul şi aripa, 
Leru-i Ler colindelor. 
 
Să fim şoaptă de iubire, 
Mărginire de cuvânt, 
Într-o mare de-mplinire, 
Să fii vers în fir de gând. 
 
Miresmând aceeaşi floare, 
Rădăcină şi pământ, 
Să fim umbră şi răcoare, 
În tăcere de mormânt. 
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Ecou 
 
Am rămas în ecoul durerilor tale, 
Floare de câmp, contopită 
Cu miresmele soarelui, 
Cu îmbrăţişarea câmpiei, 
Cu freamătul vântului, 
Cu glasul pământului. 
 
Am rămas în ecoul speranţelor tale - 
Floare de câmp, adunându-ţi 
Tainele cântului de privighetoare 
Sau ciocârlie, 
Când genele se scaldă 
Încă somnoroase 
În lacrima de rouă a stelelor. 
 
Am rămas în ecoul cuvintelor tale - 
Floare de câmp; 
Voi rămâne ecou şi speranţă, 
Limpezind ape tulburi 
Spre-mplinite dorinţe. 
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Ram de stele 
(variantă) 
 
De-aş fi ram din ram de stele, 
Mugure din flori de vis, 
Frunze-albastre de mărgele, 
În covor de paradis. 
 
Ram de dor din ram de stele, 
Telepatică chemare, 
Tu, în mugur de tăcere, 
Eu, în floare de cicoare, 
 
Ram de stea nepieritoare, 
Floare încrustată-n cer, 
Chiar de-s frunze de răcoare, 
Primăverile nu pier. 
 
Ghiocel de nea stelară, 
Răsărind pe căi lactee, 
Va rămâne-n primăvară 
Veşnic, dorul meu scânteie. 
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Ţăranului 
 
A fost aici, cernut în bob de pâine, 
Şi-n zâmbet primenit de ciocârlii, 
A pribegit în zborul către mâine 
Stingând în rouă arşiţi de câmpii. 
 
A fost în veacuri stâlpul de hotare 
Şi scut a fost pământului său drag. 
Prin flori de câmp a devenit cântare 
Şi sat de dor cu soarele în prag. 
 
Se-adună-n veacuri glas de răsărituri 
Să-i dea cântării nume de ţăran. 
Se prinde-n sevă hora din adâncuri 
Încununând cântarea an de an. 
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Moştenire 
 
Din negura de vremuri prăfuită, 
Am rupt un pumn de humă fără grai, 
Ca să primesc suflarea pământului o clipă, 
Prin geana milenară din românescul plai. 
 
Să beau din stropii grăuntelui de slovă 
Şi să mă-mbăt cu dulcea lui rostire, 
Din latineasca cupă să sorb nectar de vorbă 
Să-l preţuiesc, cu-ntreaga mea simţire. 
 
Să navighez prin râul ce străbate 
Trecutul drum, spinos dar legendar, 
Să prind un val din roşiile ape, 
Să scalde temelia pietrei de hotar. 
 
Stropesc cu-aceeaşi apă pulberea sfinţită 
Şi-o modelez în roata de olar, 
Să prindă grai ulcica primenită 
În straiul românesc, primit în dar. 
 
Din negura de vremi ţâşni lumină, 
Brăzdată-n timp cu sânge de străbuni, 
Sărut scânteia clipei de lumină, 
Ce s-a păstrat în timp pentru români! 
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O mare de cuvinte 
 
Am înscris în suflet vorba 
Cu tăcerea sa de floare, 
Răscolind în neînţelesuri 
Fraze lungi şi arzătoare. 
Parfumate de iubire, 
Fila albă mi-o inundă, 
Prinde-n unda de jăratec 
Dorul dor – corăbier. 
Dintre valuri de tăcere, 
Iată, marea de cuvinte, 
Revărsată în petale, 
Dintr-o inimă fierbinte. 
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Flori de vis 
 
 

Poezie de dragoste 
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Flori de vis 
 
Motto:  
 
„Scânteind amnar de gânduri, 
Sunt mai trează ca o noapte, 
Când adun acestor rânduri 
Roua florilor de vis.” 
 
Scânteioară. 
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Să nu mă uiţi 
 
Să nu mă uiţi, iubite, 
De-ar fi să pier în stele, 
De-ar fi să pier în nouri, 
Cu gândurile mele. 
Ţi-oi aduna din noapte 
Sclipire de cuvinte, 
Stârnind din nouri şoapte 
Şi-aducerile-aminte. 
 
Să nu mă uiţi, iubite, 
De-ar fi să plec spre soare, 
Ţi-oi aduna lumina 
În flori de scânteioare, 
Ruga-voi ciocârlia 
Din triluri să coboare, 
Să-ţi dăruie un cântec 
În mângâieri de soare. 
 
În fredonare dulce, 
Să fii mereu cu mine, 
În nopţile cu stele 
Şi-n zilele senine. 
Să nu mă uiţi, iubite, 
De-o să rămân, cuvinte. 
În lacrimă, în zâmbet 
Şi-aducerile-aminte. 
 
 



 74 

Din bobi de vis 
 
Strâng bobi de vis 
Spre-a semăna 
Câmpia fericirii, 
Albastru fir înrourat 
Să-mi privegheze somnul, 
Doar tu şi eu 
Să-nmănunchem 
Cununi întregi de vise. 
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Alături de tine 
 
Alături de tine, 
Sunt floare albastră! 
Sunt lună, sunt stele 
Sunt tot ce-i visare! 
Când sunt lângă tine, 
De vânt nu mi-e teamă - 
Nu plouă, nu ninge, 
Tot ceru-i senin! 
 
Strâng ploaie în palmă 
S-o-nşir în mărgele - 
Şterg floarea ninsorii 
S-adun ghiocei. 
În clinchet de raze 
Dau zvon, clopoţeii: 
„Iubirea-i cunună! 
Să curgă nectarul 
În cupele albe!” 
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Visare 
 
Sub umbra de gânduri, 
Mă-mbăt cu visare - 
Tânjeşte poteca, 
Sărutul de umblet. 
 
Tot ceru-i o mare 
Şi luna-i o luntre, 
Iar stelele toate 
Sunt zâne fecioare. 
 
În suflet, iubirea 
Deschide fereastră, 
Se-aprinde-n adâncuri 
Fiorul mocnit. 
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E-atâta primăvară! 
 
Dar, te iubesc! Şi tu o ştii! 
Sărutul mâinilor ţi-a spus-o! 
E-atât de cald în jurul tău! 
Sunt viorelele din ochii mei, 
Sunt limpeziri în ochii tăi, 
În păr avem şi ghiocei, 
E-atâta primăvară! 
Prea visători! Copii suntem? 
Să fim altfel de-acum! 
Dar cum să fim?! 
Că-n limpezimi de ghiocei 
În ochii mei şi-n ochii tăi, 
E-atâta primăvară! 
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Clipa de zbor 
 
Din ochii calzi de gânduri 
Cules-am adevărul, 
Viori de sentimente mi-au zis 
De dor şi dor. 
O, nu pleca departe 
De clipa mea de zbor, 
Lăsându-mi sterp ulciorul 
Comorilor de vise! 
A mâinilor săruturi se prindă-n 
Hori de timp, 
Nimic să nu rămână 
În lutul deznădejdii! 
Strivind sub roţi de cântec 
Aprinsele dureri 
În treptele de-aproape, 
Să primenim urcuşul. 
Să fim aceeaşi floare, 
În limpezimi de rouă, 
Cuprinşi în nemurirea 
Şi-n farmecul iubirii! 
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Nu întâmplător 
 
Tu, ai venit aşa, ca o chemare, 
Nu întâmplător ecoul te-a adus! 
Te-am căutat în florile de vise, 
Te-am căutat în marea de speranţe, 
În geană răsăritul te-a ascuns. 
Şi-n ochiuri de senin te-a botezat, 
Numele tău mi-l spuse ciocârlia, 
Privighetoarea-l spuse pe-nserat! 
Numele tău a inimii lăută 
Nu-ntâmplător îl cântă ceas de ceas. 
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Cât de mult te iubesc 
 
N-aş putea ca să-ţi spun, 
N-are gândul idei 
Câte-aş vrea să adun. 
N-are pana cerneli şi caietul hârtii, 
Ca să-ţi spun până-n zori: 
„Nu pleca! Mai rămâi!” 
 
N-are gândul idei, 
Câte-aş vrea să presar, 
Revărsând primăveri 
Peste doru-mi de jar. 
Cât de mult te iubesc, 
N-aş putea să-ţi răspund - 
N-are gândul cărări 
S-o pornesc mai curând, 
Ca să-ţi spun „Te iubesc, 
Te iubesc tot mai mult!” 
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Te-aştept la porţi de vise 
 
Răcoarea nopţii-i trează, 
Cu uşile deschise. 
Iubite, hai, cutează, 
Te-aştept la porţi de vise. 
 
Nici vântul nu mai bate 
Şi paserile dorm, 
Se lasă peste noapte 
Un val încins de dor. 
 
Doar luna priveghează 
Din cuibul său de ceară - 
Iubite, hai, cutează, 
Te-aştept cu primăvară 
 
E cupa serii plină 
Cu dragoste curată, 
Iubite, haide, vină, 
Şi-om soarbe cupa toată! 
 
În ochi de fericire 
Să rătăcim cărarea, 
Din geamănă privire 
Să primenim dogoarea. 
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Doar poezia 
 
Ai apărut în visul 
De ceară albăstrie, 
Dar, somnul s-a topit 
Cu primii zori! 
Ai apărut în roua de pe flori, 
Dar ai plecat în zbor 
Cu prima rază! 
Doar poezia, sincer te-a primit 
Cu braţe de flori şi iubire! 
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De clipe-adânci culegători 
 
Nu mă-ntreba „de ce-am tăcut”! 
Nu mă-ntreba de dor prea mult! 
Nu mă-ntreba de ce vibrez 
Când filei dragostea-i dictez 
Şi cânt nemărginitu-mi gând 
De-a fi cu tine mi-i curând! 
De-a fi cu tine-n răsărit, 
Un singur pas şi-un singur gând, 
De-a fi cu tine-n înserări, 
De clipe-adânci culegători! 
 
Nu mă-ntreba „de ce-am tăcut”! 
Nu mă-ntreba de dor prea mult! 
Ascultă-mi glasul din cuvânt 
Şi-adună-i roua mai curând, 
Să fim în dimineţi de flori 
De clipe-adânci culegători. 
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Rămâi 
 
Rămâi o umbră, dar rămâi! 
Rămâi, iubirea mea dintâi! 
În visul meu rămâi hotar, 
Nu-mi rătăci durerea iar, 
Nu-mi cerne doru-n aşteptări 
În amăgiri şi căutări. 
Rămâi iubirea mea dintâi 
Rămâi o umbră, dar rămâi! 
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În nemărginire 
 
M-am trezit 
În adierea cuvintelor - 
O, câtă chemare 
Şi câtă mireasmă 
În nemărginirea clipei 
Pentru tine! 
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Din nou, tăcerea 
 
De mă-ntâlneşti, să nu-mi vorbeşti, 
Fiori adânci să-mi răscoleşti, 
Nici mâna, nu, să nu-mi întinzi 
Din nou, tăcerea s-o cuprinzi. 
Mă lasă-n focul meu nestins, 
Mai lasă-mi dorul necuprins, 
Nu mă cuprinde-n eu-l tău 
Cu jalnice păreri de rău. 
Mai lasă-mi clipa doar a mea, 
Să n-o cuprindă jalea grea, 
Al despărţirii gol imens 
Să n-o mai prindă-n norul dens, 
Mai lasă-mi clipa în tăceri, 
S-o scald din nou în mângâieri. 
Nici mâna, nu, să nu-mi întinzi, 
Din nou, tăcerea s-o cuprinzi. 
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Te-aştept precum lumina 
 
Iubirea mea, te-aştept precum lumina 
Aşteaptă primii zori să-i dea sărutul, 
Precum în floare s-a-mbrăcat grădina 
Al verii rod să-şi soarbă răsăritul! 
 
Iubirea mea, te-aştept precum poetul 
Aşteaptă clipa florilor în gând, 
Eternităţii dăruind buchetul 
Mireasă de lumină-n anotimp! 
 
Iubirea mea, te-aştept în prag de vară, 
Îmbrăţişând şi cerul şi pământul, 
Amestec de lumini ce mă-mpresoară, 
Să las pe filă dorul şi cuvântul! 
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Poem de întrebare 
 
Vezi, iubite, printre aştrii 
Rouraţi, doi ochi albaştri, 
Două boabe de rubine 
Scânteioare de iubire? 
 
Vezi, iubite, printre stele, 
Într-o salbă de mărgele, 
În albastru de cuvinte, 
Vezi poemul meu fierbinte? 
 
Vezi poemul de iubire 
Ce se-aprinde pentru tine? 
Aur lună, aur dor, 
Peste şoapta viselor? 
 
Vezi poemul de-ntrebare 
În cuvinte scânteioare, 
Tipărit în ochi de stele - 
Vezi, iubite, ce spun ele? 
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Un singur „eu” 
 
Dă-mi „eu”-l tău să-l iau cu mine, 
Singurătăţii să-i mai şterg obrazul, 
S-aduni cu mine-a inimii suspine, 
Să-mi treacă supărarea şi necazul. 
Dă-mi „eu”-l tău, privirea ta vrăjită, 
Scăldată-n soare cald de mângâiere, 
De primăveri să nu mai fiu pierdută, 
Să-mi fii în suflet vorbă şi tăcere. 
 
Să-mi fii în vers privighetor spre zâmbet, 
Să nu mai fiu cernită-n frământări, 
Să-mi fii în dor, cărarea mea de umblet 
Să nu mai rătăcesc în remuşcări. 
 
Dă-mi „eu”-l tău şi-ţi voi lăsa înscrisul 
Ce ţi-l aduc-napoi cu „eul” meu 
Căci dragostea ne va uni cu zisul: 
„Un singur „eu” la bine şi la greu”. 
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Iată-mă bob de grâu 
 
Cu dragostea nu-i de glumit! 
Oricât ai vrea s-o minţi, 
Oricât ai vrea s-o sperii, 
Rămâne arzătoare stea 
Şi nu mi-o poate stinge 
Doar slove pe hârtie. 
 
Te arde şi te macină, 
Te frământă şi te coace! 
Iată-mă bob de grâu 
De dragul tău! 
Ţinemă-n palmă, 
Sărută-mă de trei ori, 
Să răsar spic bălai, 
Dăruindu-ţi mângâierea 
Şi îmbrăţişarea, 
Balsam aromitor 
Al pâinii calde. 
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Dorinţi 
 
De-am putea prinde aripi, 
Să rămânem păsări 
Pe lumină şi pe întuneric, 
Libere şi fericite 
În cuibarul fermecat al dragostei, 
De-am putea să fim acum alături, 
Mînă-n mână, 
Contopiţi în floarea fericirii, 
Cu glasul interiorizat 
Al şoaptelor unice. 
 
Unde eşti, fericire, 
Să te cuprind acum 
Cu braţele şi sufletul? 
Unde eşti, Timpule, 
Să te ucid 
Cu şoapta dorinţelor infinite? 
Unde eşti, Muză, 
Să mă scoţi din cerul de aşteptare, 
Cu rimă sau fără rimă, 
Să scriu: 
„Vine. A venit”! 
„Bun venit, iubitule!” 
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În cerc de întrebare 
 
Tu, iubite, unde eşti? 
Poate-n cartea cu poveşti, 
Poate-n nouri, poate-n stele, 
Poate-n firul vieţii mele! 
 
Poate-n fir de trandafir, 
Poate-n ochiul de senin, 
Poate-n zâmbetul de soare, 
Poate-n şirul de cocoare? 
 
Tu, iubite, unde eşti? 
Poate-n ochiul de fereşti, 
Prins în cercul de-ntrebare 
„Unde-o fi? Mai vine oare? 
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Mi-e dor 
 
Mi-e dor de clipa mea de zbor 
Pierdută-n vaier ruginiu, 
Mi-e dor de-o cupă de nectar, 
Să-mi stingă jarul cel amar. 
 
„Mi-e dor, mi-e dor!” Atâta doar 
Mai ştiu să strig, dar în zadar! 
S-a stins al glasului ecou, 
Cerşind din muguri cântec nou, 
Cerşind iubirii împliniri 
Şi-n dor, cărare de senin. 
 
„Mi-e dor!” - se-adună-n răsărit, 
Strângând ecoul rătăcit, 
Şi-n împlinirea de visări, 
Deschide-a dragostei cărări. 
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Cu ramuri de iubire 
 
Mi-i graiul sterp acum 
De vorbe-adânci 
Şi-un lung fior fiinţa mi-o brăzdează. 
Aş vrea să-i scriu, 
Aş vrea să-i cânt, 
Aş vrea să-i spun doar un cuvânt 
Iubirea să-nţeleagă! 
 
Din adieri, 
Din rătăciri 
De vânt în pribegie, 
Adun în şoapta mea dureri 
Şi-o ţintui pe hârtie. 
Scriu file-ntregi în simplu vers, 
Dar nu-mplinesc speranţa, 
De-ai spune-n gândul meu ales, 
C-am alergat prin univers 
Şi-am adunat cuvinte, 
Stropite-n soare şi nectar, 
Frumosul vers să-i dau în dar, 
Iubirea să-nţeleagă! 
 
Şi parcă-l văd cum, tresărind, 
Citeşte totul rând cu rând, 
Nesaţul fericirii, 
Iar dorul său în gând ales 
Împodobeşte vers cu vers 
Cu ramuri de iubire! 
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Din ram de stele 
 
De-aş fi ram din ram de stele, 
Muguri de mătase fină, 
Crengi de dor iubirii mele, 
Împletite-n inimă. 
Ţes mătasea-n rădăcină, 
Ram de dor din ram de stele, 
Când iubirea ne-ncunună, 
Puf de-argint peste grădină. 
Ram de dor, fir de mătasă, 
A rămas şi va rămâne 
Şi pe bolta cea albastră 
Şi în inimă la mine. 
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De ce-ai plecat în amintiri? 
 
De ce-ai plecat în amintiri 
Cu pas domol de ne-mpliniri, 
De ce-ai plecat din scânteieri, 
Lăsând cuvântului dureri? 
De ce-ai plecat; de ce-ai plecat? 
Frângându-mi dorul meu curat 
Şi-o dragoste în rătăciri - 
De ce-ai plecat în amintiri? 
De ce din scânteieri de gând, 
Nu-mi dărui liniştea-n cuvânt? 
Iar dorul meu rătăcitor, 
De ce n-ai fi poem de dor, 
Să torc din valul de-amintiri 
Năframa sfintelor iubiri. 
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Dor şăgalnic, dor nebun 
 
Ninsă-i tâmpla, dar mă arde 
Dor rătăcitor de noapte, 
Dor şăgalnic şi nebun, 
Rătăcindu-mă pe drum, 
Rătăcindu-mă de cer, 
Într-o lume de suspin, 
Între zahăr şi pelin, 
Între zâmbet şi-ntristări, 
Rătăcind în căutări. 
 
Ninsă-i tâmpla, dar mă arde 
Dor rătăcitor de noapte, 
Albă-i tâmpla de lumină 
Sau înnebunii bătrână? 
Ninsă-i tâmpla, dar în streche 
Puse dorul la ureche? 
Am înnebunit bătrân 
Sau îmbătrânii nebun? 
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Dor, pasăre călătoare 
 
Dorule, pasăre călătoare, 
Te-ai întors în cuibarul amintirilor! 
Inima a-nmugurit din nou 
Pe creanga de aur 
A dragostei. 
 
Dorule, pasăre cântătoare, 
Revarsă trilul binefăcător 
Peste dimineaţa cuvintelor mele! 
Înfloreşte-mi inima 
Într-o mireasmă cuvântătoare. 
 
Rămâi poem, dorule, 
Rămâi, pasăre cântătoare! 
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Multe-aş scrie 
 
Multe-aş scrie, dar nu pot 
Să mai trec al vieţii pod, 
Să mai trec al vieţii val, 
Să mai pot ieşi la mal. 
Multe-aş scrie, dar mă dor 
Aripile dacă zbor, 
Zările când le privesc, 
De răcoare m-ameţesc. 
Prins în cuibul rău de fier 
În al inimii ungher, 
Dorul zace şi se-ntoarce 
În descântecul de ace 
Dorul zace şi mă arde 
Mă-ngreună de păcate 
Dorul zace şi mă-ntoarce 
Şi mă poartă prin răstoace, 
Peste valul de amar,  
Peste unda de zahar, 
Pe uscat şi peste glod, 
Să petrec al vieţii pod. 
Multe-aş scrie, dar nu pot 
Gheara dorului s-o scot, 
Multe-aş scrie, dar m-opresc, 
Vreau să-nvăţ şi să iubesc, 
Valul vieţii să-l înfrunt, 
Prin al dragostei tumult. 
Fie doru-n cuibul său, 
Vreau să-nvăţ să scap de rău 
Fie dorul cât de-amar, 
Vreau să-nvăţ să ies la mal, 
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Fie doru-n cuib de glod 
Am să trec al vieţii pod. 
 
Motto: 
Cuvintele dispar pe rând, 
Se-aşterne liniştea în gând, 
Se-aud tăceri din necuprins, 
Sculptând nemărginitul vis! 
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BIOGRAFIE 
 

Elena Fecioru – Scânteioară s-a născut la 21 august 
1947, în comuna Bilciureşti, jud. Dâmboviţa, dintr-o familie de 
ţărani.  

A debutat în 1980, în ziarul „Flamura Prahovei”, din 
Ploieşti.  

În acelaşi an, a fost premiată la Festivalul „Sarmis” şi  la 
Festivalul „Din toată inima”, de la Deva. La Festivalul 
„Condeierilor plugari”, Timişoara, Festivalul de creaţie 
populară Reghin.  

A apărut la televiziune, a susţinut un recital la Radio. 
Participă la mai multe acţiuni culturale şi festivaluri de creaţie 
populară, începând cu  „Cântarea României”. A condus 10 ani 
în calitate de preşedinte, Cenaclul poeţilor populari Prahova -
„Glasul Izvoarelor”. 

A obţinut premii ale unor reviste de cultură. La 
Festivalul de literatură „Moştenirea Văcăreştilor” de la 
Târgovişte, a obţinut mai multe premii: Premiul revistei 
„Albina” (1986), premiul Comitetului de Cultură Dâmboviţa 
(1987), premiul revistei „Tomis” (1988). 

În 1989, este distinsă cu premiul special al juriului 
pentru poezie de dragoste „Flori de vis”, la Arad.  

În 2002, la Stănija-Hunedoara, obţine Diploma de 
Excelenţă pentru întreaga activitate literară depusă, diplomă 
oferită de Consiliul Judeţean Hunedoara, Centrul Judeţean de 
Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare. 

În 2011, la Festivalul „Condeierilor plugari”, primeşte 
diploma de „Cetăţean de onoare” al festivalului, pentru merite 
deosebite. 

După volumul de versuri „Tristeţi tămăduind cuvinte” 
(Editura Macarie-Târgovişte, 2005), publică volumul „Poezii” 
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(Editura Nico - Tg.-Mureş, 2009), apoi volumul „Pornind de la 
baladă”, (Editura Burumar, Timişoara, 2012). 

La 15.08.2014, e distinsă cu DIPLOMĂ DE 
EXCELENŢĂ, la Festivalul Naţional de Poezie Populară, 
ediţia a VI-a, Lăpuşna, Mureş. 
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“Autoportret’’ - cuprinsă de-anotimp şi de visare! 

 

 
Tânără mămică 
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Lina 

 

 
Fiica Soarelui 
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Andrada 

 

 
Primăvară. Primăvară! 
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Vara, plină de lumină. 

Aţipeşte în grădină. 
 

 
Toamna 



 107 

 
Crăiasa zăpezii 

 

 
Mi-am făcut bundiţă nouă 



 108 

 
Sunt fiica naturii 

 

 
‘’Mară, merişoară\frăguţă fecioară\ soarele şi 

luna\ţi-au gătit cununa!’’ 
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Olguţa 

 

 
Trandafir 
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‘’Frumoase flori\Nu pot s-adorm!’’ 

 

 
Cuibul ideal 



 111 

 
Flori din vis 

 

 
Ella 
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Marie codană 

 

 
Natură surioară 
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Ilinca 

 

 
Maria 
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Piu, Piu 

 

 
Ţărăncuţă, ţărăncuţă 
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Cuprins 
 

Soră târzie a Mioriţei, SCÂNTEIOARA din Bilciureşti, de 
ION BUCIUMAN/5, 
Motto:/7 
Am pornit pe drum de carte/8 
O, Doamne! Nu mă certa!/9 
Mă-ntorc în rădăcină/10 
Isuse-al meu, o bun păstor/11 
În noaptea Sfântului Crăciun/12 
Oricând.../13 
Sunt zbor şi curcubeu/14 
Destroienind cuvinte/15 
Clipa fragedă lumină/16 
Rostuiri/17 
Se frânse-o clipă/19 
Sub ochiul plâns/20 
Un ochi stingher, un ochi plângând/21 
Doar două frunze/22 
Prunc, lacrimă şi stea/23 
Strigându-mă, măicuţa/24 
Casa părintească/26 
Tristeţi, tămăduind cuvinte/27 
Vino, steluţa mea!/29 
Încă o toamnă/30 
Cu toamna/31 
Triumf/32 
M-am făcut privighetoare/35 
Nerostite poeme/36 
Sălaş de începuturi/37 
Ochi de rugă/38 
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Doar, crezul meu, lumină/39 
Va înflori un cântec/41 
Eu voi să scriu/42 
Să rămân în cuvinte/43 
Doar o clipă de cuvânt/44 
De câte ori cuvântul.../45 
Hram/46 
Poetul/47 
Chemarea cuvintelor/48 
Şi clipa rămână lumină!/49 
Aceeaşi clipă/50 
Clipele cuvintelor/51 
Atât de mult/52 
Lacrima pârâu de stele/53 
Drum spre dimineaţă/54 
Minuni albastre/55 
Măria Sa – Natura /56 
Chemarea naturii/57 
Inspiraţie/58 
Strop de ploaie/59 
Toamna nostalgică/60 
Ploaie de noiembrie/61 
Clipa de ianuarie/62 
Cetate de lumină/64 
Să fim/65 
Ecou/66 
Ram de stele/67 
Ţăranului/68 
Moştenire/69 
O mare de cuvinte/70 
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Flori de vis 
Poezie de dragoste/71 
 

Flori de vis/72 
Să nu mă uiţi/73 
Din bobi de vis/74 
Alături de tine/75 
Visare/76 
E-atâta primăvară/77 
Clipa de zbor/78 
Nu întâmplător/79 
Cât de mult te iubesc/80 
Te-aştept la porţi de vise/81 
Doar poezia/82 
De clipe-adânci culegători/83 
Rămâi/84 
În nemărginire/85 
Din nou, tăcerea86 
Te-aştept precum lumina/87 
Poem de întrebare/88 
Un singur „eu”/89 
Iată-mă bob de grâu/90 
Dorinţi/91 
În cerc de întrebare/92 
Mi-e dor/93 
Cu ramuri de iubire/94 
Din ram de stele/95 
De ce-ai plecat în amintiri/96 
Dor şăgalnic, dor nebun/97 
Dor, pasăre călătoare/98 
Multe-aş scrie/99 
BIOGRAFIE/101 
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EDITURA NICO 
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Teologia poetei tristeţilor este esenţială şi 
perfect integrată în spaţiu mioritic. Cu rugăciunile şi 
închinarea ei în poezia devoţională suntem foarte 
aproape de vremurile când apostolul Andrei a poposit 
la noi să ne aducă dulce ştire. „În candela iubirii./ 
Ochiul de rugă aşteaptă/ Binecuvântarea/ Împăcării.” 
Simplu, cuminte, esenţialmente creştineşte. 
 

ION BUCIUMAN, 
 realizator Speranţa TV 

 
 
 
  


