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Cerşetorul 

 

La colţ de stradă stă un cerşetor, 

Bătrân e şi cu ochii în jos priveşte, 

Când vreun bănuţ îi lasă un trecător 

Nu-şi mişcă a sa făptură, nu clipeşte. 

Mă tulbură prezenţa lui peste măsură, 

Cum stă ca o statuie ore întregi în drum 

Şi umilinţa şi ruşinea-i sunt o picătură, 

Ce-i cade peste suflet, nu ştiu cum. 

Şi marea lui tăcere este un bocet, 

Ce-i plânge-n barba albă şi în părul ud, 

Sunt unii ce-l condamnă şi prin urlet 

Înjură strajnic: un sărac, un lud! 

Aşteaptă mai supus, mai taciturn să treacă, 

Sudalmele ce-l biciuiesc pe faţă şi în gând, 

Şi lacrimi împietrite îi îneacă 

Fărâma de putere ce-o mai avea, doar stând. 

Atunci încep război şi ceartă, 

Cu derbedeii ce-l batjocoreau 

Şi un bănuţ i-am dat c-un fel de artă, 

Fără să întreb de valurile vieţii îl dureau. 

Şi jale mi-e şi-mi vine tare a plânge, 

Cu el în gând  păşesc în drumul meu, 

Şi-n mine adevărul se răsfrânge 

Că şi eu sunt ca ei, un fariseu. 
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Lăutarul 

 

Că dor îmi e de-un lăutar 

Ce cântă strașnic din vioară 

Şi voce are acel scripcar 

Şi of la inimioară! 

Şi crâşma mi-o aduc în gând 

Prin fumul de țigară, 

Cu o ţigancă dezlegând  

Misterele din palmă. 

De jale cântă şi de dor 

Cu vocea-i răguşită, 

Şi-mi vine neică un amor 

De doina lui vrăjită! 

Şi-n dans mă îndeamnă să păşesc 

Să fac o piruetă, 

Să-mi strig iubirea, să roşesc 

Să fiu din nou cochetă. 

De modă veche, lăutarul 

El, ultimul artist cu şarm, 

Îmi cântă să-mi înec amarul 

Pacea să mi-o aducă, în vacarm. 
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Leul de la zoo 

 

Şi-şi urlă sălbatic cu furie, leul, 

Măreţului ce prin naştere i-a fost hărăzit 

Să fie stăpân peste toţi, precum zeul, 

Poruncă să dea, să se facă auzit. 

Coroana să-şi poarte cu mândrie în lume, 

Prin junglă să fie conducător, 

Crez nu a dat zvonului cum că anume, 

Libertatea furată-i va fi viitor. 

Şi falnic când în teritoriu păşea 

Cu leoaica şi puii lui prin pădure, 

Un om şi un glonţ ce îl amorţea 

I-au luat măreţia, umilinţă să-ndure. 

Plimbarea din zori ce sfântă îi era 

Libertatea lui sacră, nativă, 

Acum dintr-o cuşcă şi-o amintea 

El leul, a ajuns o uriaşă relicvă. 

Răcneşte uneori pentru a protesta 

La cei ce cu degetul strâmb îl arată, 

S-ar sinucide dacă-n putinţă i-ar sta, 

Însă celula e o mare ingrată. 

Şi jalnic, furios, disperat îi priveşte, 

Cu neputinţa ce-i sapă sufletul tot, 

Şi pleoapa şi-o închide că nu mai voieşte 

Să vadă, să audă a oamenilor complot. 

Şi visul şi-l frânge încet, pe mutește 
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Leoaica cea dragă şi jungla din el, 

Dispar undeva în colţ de poveste 

Că nu-şi mai au locul aicea, defel. 

Şi pasul şi-l schimbă şi nu îi mai este 

De leu ce se crede neînfricat, 

Şi nici nu mai ştie de când fără veste, 

În altă viaţă demnitatea a lăsat. 

Priviţi-l adânc voi oameni ce credeţi, 

Că sunteţi dresori de suflet de lei, 

Puterea şi graba cu care-i ucideţi, 

Vă numeşte specia ruşinii şi a zăbrelei! 
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Actorul 

 

Atent şi sensibil e el actorul, 

Cu masca pe faţă, cu dorul în sân 

Şi crede el însuşi că e creatorul, 

Momentului unic şi al scenei stăpân. 

De pudră, vopsele, faţa îl strânge, 

Peruca îl transformă în mare pledant, 

O simte acolo, cum parcă îi plânge 

De sub machiajul intimidant. 

Dar rolul şi-l poartă cu un fel de mărire, 

Emoţie tainică transmite cu el 

Induce o stare de purificare, 

Transpus e acum cu personajul rebel. 

Şi nici nu mai ştie contopit de cuvinte 

Că oare e el, sau un portret conturat 

Şi care-i fiinţa ce îi stă înainte 

Muritorul de rând sau cel regizat? 

Cuprins o secundă de marea întrebare 

În tumultul poveştii ce alţii l-au scris, 

El replica şi-a lăsat-o în uitare,  

Disperat pe sufleur îl cheamă în abis. 

Şi toţi spectatorii cu tăcerea-l condamnă 

Doar unul stingher ce şade în colţ, 

E cel care iartă, nu-l trimite la damnă 

Ştiind că actorul e doar om, nu un bolţ. 

Sfios şi timid se ridică, 



L I L I   S T A N C U 
 

12 

Din locul lui ieftin din mezanin 

Şi începe să aplaude fără de frică, 

Apoi, ceilalţi înmuiaţi de gest îl susţin. 

Pătruns e-n simţire actorul şi dor, 

I-a fost de magia ce-n el se înfiripă 

Inspiraţia îi revine şi pătimitor 

Rolul întreg celui stingher i-l dedică. 
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Balerina 

 

Priveşte în sală mulţimea ce aşteaptă          

Să înceapă spectacolul maiestuos, 

Şi ochii îi închide, să nu mai audă 

Al inimii zgomot, ce tună nervos. 

Începe povestea şi simte vibraţia 

Ce vine odată cu drama rivalei, 

Prin ochi de cortină pândeşte senzaţia  

E tremur sau graţie în murmurul ei? 

Şi apoi când păşeşte timidă cu dor, 

De lebădă neagră ce astăzi îi e rol, 

Trăirea şi emoţia să o transpună 

În fiica maleficului vrăjitor. 

Şi-n minte îşi aude rotind pirueta 

Şi sufletul candid şi-l pune întreg, 

Se simte invincibilă, ea neagră vedeta, 

Manipulantă şi propriul strateg. 

Adânc se înclină şi graţia toată 

O are în gesturi, mişcări şi priviri, 

Dar nimeni din sală nu pare să ştie 

Că aripile negre îi sunt amintiri. 

Îşi aude în tâmple foşnind violentă 

Mişcarea ce-o doare în tot trupul ei, 

Că pentru regeasca ei siluetă 

O muncă imensă i-a fost temei. 

Că trudă şi luptă i-a fost chemarea, 
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Îşi caută liniştea în zgomotul lent 

Şi ştie sigur că asta-i menirea, 

Să-şi ducă destinul în paşi de balet.             

Şi ropote de aplauze, ovaţii aude, 

Cum publicul îi cere frenetic un bis 

Şi Lebăda Neagră vesel conclude, 

Că zborul din aripi nu e doar vis. 

 

  



 POEZII CU CARISMĂ ȘI PUȚIN ȘARM 15 

Coloana infinitului 

 

Cum ar fi să poţi atinge infinitul, 

să-l simţi cum îţi pătrunde în fiinţă 

să te scuture în sentimente enigmatic? 

Şi apoi dacă totuşi îl poţi atinge 

cum ai putea să îi simţi nemurirea, 

cu toată imensitatea lui ascunsă în 

mâinile ce îl modelează? 

Că ce destin ţi-ar putea rezerva şi ce insipid ar fi 

fost 

dacă nu era sculptat într-o coloană 

de maestrul Brâncuşi? 
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George Enescu 

 

Şi te păstrăm adânc în suflet, 

Pe tine geniul muzicii şi-n cor, 

Te lăudăm şi–ţi ducem dorul 

Rapsod al României ce ne-ai fost compozitor. 

Că mare şi tumult ţi-a fost destinul, 

Scenele lumii toate te-au aplaudat, 

Pe portativ ai pus festinul, 

Creaţiei tale în sunet mângâiat. 

Că fără tine şi a ta vioară, 

Mai trişti şi goi în lume am fi fost, 

Şi nici chiar Oedip nu putea să apară 

Sofocle l-ar fi scris fără de rost! 

Ne-ai fost frumos în strune şi savoare, 

Ne-ai dat în veşnicie pentru a intona, 

Trăirea ta intensă şi culoare, 

Anume pentru a emoţiona. 

Şi ne-am fălit cu tine, dirijorul, 

Vestitul parizian, în suflet dac, 

Iar Ciocârlia întins îşi ţine zborul, 

Şi ieri, şi astăzi şi în veac. 
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