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Pentru toate femeile
care au iubit, iubesc sau vor iubi!
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Nume de fete, nume de femei

În ianuarie, 2012, în ziua de trei
În ianuarie, 2012, în ziua de trei
am scris spre iubire treizeci de poezii
toate cu nume de fete, cu nume de femei.
Pe la 12 noaptea, la început de zi, „Florina” şi „Maria”,
„Elena” şi „Andreea” în poezie dansând au sosit;
pe la două „Ioana” şi „Oana” în vers s-au regăsit...
În ianuarie, 2012, în ziua de trei
ritmurile curg pe hârtie în extatice ceasuri
iubind spre poveste nume de fete, nume de femei...
Pe la patru noaptea scriam colorat
despre „Mihaela” şi „Mirela” iar pe la şase
„Anastasia” şi „Cristina” în vers s-au arătat.
Trăiesc clipe de încântări rostite
în ianuarie, 2012, în ziua de trei,
cântând nume de fete şi nume de femei...
Pe la nouă „Diana” şi „Roxana” în vers s-au jucat;
iar peste trei ceasuri, trezit din scurtă aţipire, pe „Dana”,
pe „Isabela”, pe „Irina” şi pe „Raluca” le-am cântat!
Pe la cinci-şapte după masa, „Iulia”, „Antonia” şi „Delia”;
„Monica”, „Claudia” şi „Mara” prin poezie dansau;
pe la opt „Denisa”, „Nicoleta” şi „Raluca” ritmul îl versificau.
„Semnele” mi-au spus că mă voi împlini;
că până în ziua de trei muza mă va mulţumi;
iar astăzi profeţia s-a adeverit şi acum eu cânt fericit!
De pe la zece şi până când miezul nopţii se apropia
inspiraţia mea vrăjită cuvânta despre „Ivona” şi „Simona”,
despre „Gabriela”, „Cosmina” şi alinătoarea „Alina”...
În ianuarie, 2012, în ziua de trei,
treizeci de poezii mi s-au revelat
sub nume de fete, cu nume de femei...
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Florina
De vrei să fii fericit sărut-o pe Florina!
Ea e o floare, e o stea pe cer, Florina.
Cu zâmbetul ei cuceritor o şti pe ea: Florina.
Ea e o zână, o promisiune de amor, Florina...
Tu eşti, sub chip de floare,
iubită de culoare, de cer şi de soare.
Tu eşti, cu ale tale petale,
îndrăgită de rai, de ploaie şi de mare...
De vrei iubire să ai încânt-o pe Florina!
Ea e o strălucire, o şoaptă de zbor, Florina.
Pe chipul ei încântător o afli pe ea: Florina.
Ea e un răsărit, o chemare de dor, Florina...
Tu eşti, sub chip de floare,
iubită de culoare, de cer şi de soare.
Tu eşti, cu ale tale petale,
îndrăgită de rai, de ploaie şi de mare...
De vrei mulţumire să ai ascult-o pe Florina!
Ea e un cântec, o poezie de amor, Florina.
Sub vraja ei amăgitoare o vezi pe ea: Florina.
Ea e o ispitire, un timp roditor, Florina...
Tu eşti, sub chip de floare,
iubită de culoare, de cer şi de soare.
Tu eşti, cu ale tale petale,
îndrăgită de rai, de ploaie şi de mare...
Florina...
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Maria
Maria
Maria
Maria
Maria

e o adiere de cer luminos,
e un nume de stea;
tu eşti o privire de timp amoros,
sărutul tău pe mine mă vrea!

Înălţată pe nori de iubire, Maria,
tu eşti a mea mântuire Maria.
Chipul tău îmi surâde în noapte Maria;
pe buzele tale eu trăiesc în şoapte Maria...
Maria
Maria
Maria
Maria

e
e
e
e

izvorul purtător de viaţă,
glasul care îmi dă povaţă;
dragostea ce mă aşteaptă,
iubirea devenită faptă!

Înălţată pe nori de iubire, Maria,
tu eşti a mea mântuire Maria.
Chipul tău îmi surâde în noapte Maria;
pe buzele tale eu trăiesc în şoapte Maria...
Maria e lumina ce te cucereşte,
Maria e un zâmbet care dă fiori;
Maria e privirea care te doreşte,
Maria-i mângâierea născută din flori...
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Elena
Frumoasă la chip Elena e a mea ispită.
Sub o gustare de vin Elena e mereu dorită...
Precum o prinţesă Elena vrea iubire:
ea mă vrea pe mine, Elena tu eşti fericire!
Precum o şoaptă de vis Elena apare
în timp de paradis, Elena din mare,
prin locuri de foc, Elena cea fermecătoare,
iubită de magie, de mine şi de soare!
Amăgind clipa Elena e nemuritoare.
Eternă la chip Elena e dulcea mea chemare...
Precum o sirenă Elena mă atrage spre iubire:
ea mă cheamă pe mine, Elena tu eşti fericire!
Precum o şoaptă de vis Elena apare
în timp de paradis, Elena din mare,
prin locuri de foc, Elena cea fermecătoare,
iubită de magie, de mine şi de soare!
Sofisticată-n nuanţe Elena e înger de lumină.
În ale mele braţe Elena e a mea regină...
Precum o mireasă Elena mă invită la iubire:
ea mă doreşte pe mine, Elena tu eşti fericire!
Precum o şoaptă de vis Elena apare
în timp de paradis, Elena din mare,
prin locuri de foc, Elena cea fermecătoare,
iubită de magie, de mine şi de soare!
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Andreea
Te sărut pe umerii tăi goi frumoasa mea,
îţi mângâi părul şi ţie îţi şoptesc: Andreea
îmi pare rău că te-am rănit...
Te rog mă iartă Andreea şi fă-mă fericit!
Te rog mă iartă Andreea şi fă-mă fericit!
Îţi sărut mâinile şi pleoapele iubita mea;
îţi ating sprâncenele şi ţie îşi şoptesc: Andreea
nu-mi pare rău că te-am îndrăgit,
te rog mă înţelege Andreea şi fă-mă fericit!
Te rog mă înţelege Andreea şi fă-mă fericit!
Te sărut pe frunte şi pe ochişori dragostea mea,
îţi sorb parfumul şi ţie îţi şoptesc: Andreea
îmi pare rău că te-am ispitit,
te rog mă iartă Andreea şi fă-mă fericit!
Te rog mă iartă Andreea şi fă-mă fericit!
Îţi sărut trupul şi simţirea regina mea;
îţi gust iubirea şi ţie îţi şoptesc: Andreea
nu-mi pare rău că m-am îndrăgostit,
te rog mă sărută Andreea şi fă-mă fericit!
Te rog mă sărută Andreea şi fă-mă fericit!
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Ioana
Mi-e dulce gura ta Ioana
şi buzele tale nu le mai pot uita...
De ce-ai plecat din viaţa mea Ioana?
Vino înapoi la mine,
din nou, să te pot săruta!
- Eu nu am nimic cu Oana...
Te rog să mă crezi Ioana!
Oana a fost doar o întâmplare:
Ioana tu eşti dragostea mea cea mare!
Ioana tu eşti dragostea mea cea mare!
Mi-e gândul tot la chipul tău Ioana
şi ochii tăi eu nu-i mai pot uita...
Te-ai ridicat din pat şi ai plecat, Ioana...
Întoarce-te înapoi la mine,
revino-mi în braţe spre a te săruta!
- Eu nu am nimic cu Oana...
Te rog să mă crezi Ioana!
Oana a fost doar o întâmplare:
Ioana tu eşti dragostea mea cea mare!
Ioana tu eşti dragostea mea cea mare!
Mi-e inima cucerită de tine Ioana
şi glasul tău eu nu-l mai pot uita...
Te-ai îmbrăcat în grabă şi-ai plecat, Ioana...
Te rog să vii înapoi la mine:
mi-e dor nespus de a te săruta!
Mi-e dor nespus de a te săruta!
Mi-e dor nespus de a te săruta...
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Oana
Te-am plăcut de la prima vedere:
în ochii tăi eu mi-am pierdut raţiunea...
Tu te-ai arătat spre şoapte de plăcere,
tu mi te-ai arătat spre a mea mângâiere...
Oana, Oana, Oana...
Eşti moale şi dulce precum ispitirea
şi buzele tale mi-au sedus raţiunea...
Oana, Oana, Oana...
Tu mă faci să îmi pierd firea,
tu m-ai făcut să îmi pierd rostuirea...
Prin voalul tău de patimi împăcate
mi se pierde în trupul tău raţiunea...
Oana, Oana, Oana...
Tu mă faci să-mi fac păcate...
Tu m-ai făcut să-mi fac păcate...
Oana, Oana, Oana...
Eu te iubesc ca pe un ecou:
la sânul tău mi s-a pierdut raţiunea...
Oana, Oana, Oana...
Eu te iubesc ca un erou,
tu mă iubeşti ca pe un ecou...
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Mihaela
Într-un câmp de flori am întâlnit-o pe Mihaela.
Sub un cer cu nori i-am chibzuit menirea:
O, Mihaela, ce dulce ţi-e privirea...
(O, Mihaela, tu nu eşti ca Mirela!)
Mihaela, o dulce Mihaela,
aseară te-am visat pe un pat de flori,
Mihaela, o dulce Mihaela,
astăzi te-am adorat sub un cer cu nori.
Mihaela, o dulce Mihaela,
tu nu eşti ca Mirela...
Pe un pat de flori am cunoscut-o pe Mihaela.
Sub un parfum de amor i-am întâlnit iubirea:
O, Mihaela, ce dulce ţi-e privirea...
(O, Mihaela, tu nu eşti ca Mirela!)
Mihaela, o dulce Mihaela,
aseară te-am visat pe un pat de flori,
Mihaela, o dulce Mihaela,
astăzi te-am adorat sub un cer cu nori.
Mihaela, o dulce Mihaela,
tu nu eşti ca Mirela...
Printre multe flori am dezvelit-o pe Mihaela.
Prin patimi de dor i-am cucerit clipirea:
O, Mihaela, ce dulce ţi-e privirea...
(O, Mihaela, tu nu eşti ca Mirela!)
Mihaela, o dulce Mihaela,
aseară te-am visat pe un pat de flori,
Mihaela, o dulce Mihaela,
astăzi te-am adorat sub un cer cu nori.
Mihaela, o dulce Mihaela,
tu nu eşti ca Mirela,
tu nu eşti Mirela...
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Mirela
M-ai sedus şi m-ai abandonat Mirela;
mi-ai lăsat inima în foc şi în jar...
Mirela, tu eşti rea la suflet,
ai firea întunecată şi plină de amar...
Mirela, tu eşti rea la suflet,
ţi-e firea întunecată şi plină de amar...
Am crezut că mă iubeşti nespus Mirela
dar tu ai plecat spre ţări îndepărtate:
Mirela, nici rămas bun nu ţi-ai luat
când tu te-ai dus departe...
Mirela, nici rămas bun nu ţi-ai luat
când tu te-ai dus departe!
Mi-ai spus că mă iubeşti Mirela
şi că nu ne vom despărţi niciodată...
Mirela, tu m-ai amăgit în amor
dar eu nu vreau să fii blestemată ..
Mirela, tu m-ai amăgit în amor
dar eu nu vreau să fii blestemată...
Eu te-am iubit şi mult te-am preţuit Mirela
aşa că te iert şi îţi urez casă de piatră...
Mirela să fii mereu fericită şi senină la faţă,
eu mai sufăr un pic şi apoi încep altă viaţă...
Mirela să fii mereu fericită şi senină la faţă,
eu mai sufăr un pic şi apoi încep altă viaţă...
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Anastasia
Anastasia vino te rog la întâlnire
pe podul de flori ridicat peste Prut;
Anastasia am o presimţire
că tu ai să-mi fii mireasa ce am vrut;
că tu ai să-mi fii mireasa ce am vrut...
Ne vom îmbrăţişa în sărutare, Anastasia,
pe podul de flori înălţat peste Prut:
eu te zăresc din depărtare Anastasia
şi mă grăbesc să vin să te sărut;
şi mă grăbesc să vin să te sărut...
Anastasia ne-am rostuit poveste
pe podul de flori ridicat peste Prut;
Anastasia a noastră iubire prevesteşte
unirea neamurilor noastre sub un singur scut;
unirea neamurilor noastre sub un singur scut...
Ne vom îmbrăţişa în sărutare, Anastasia,
pe podul de flori înălţat peste Prut:
eu te zăresc din depărtare Anastasia
şi mă grăbesc să vin să te sărut;
şi mă grăbesc să vin să te sărut...
Anastasia te-am luat de soţie
pe podul de flori ridicat peste Prut;
Anastasia dragostea noastră profeţeşte
urmaşi născuţi în unică ţară de avut;
urmaşi născuţi în unică ţară de avut...
Ne vom îmbrăţişa în sărutare, Anastasia,
pe podul de flori înălţat peste Prut:
eu te zăresc din depărtare Anastasia
şi mă grăbesc să vin să te sărut;
şi mă grăbesc să vin să te sărut...

13

Nume de fete, nume de femei

Cristina
Cristina, iubirea noastră interzisă
păcătuieşte prin ardoare...
Cristina, dragostea noastră a fost stinsă
de prea mult foc şi înflăcărare,
de prea mult foc şi înflăcărare...
Te rog nu mai plânge!
Din dragoste ne-am despărţit Cristina,
din dragoste care constrânge;
Cristina te rog nu mai plânge!
Cristina, iubirea noastră învolburată
ni s-a topit sub soare;
Cristina, dragostea noastră a fost alungată
de prea multă căldură şi candoare;
de prea multă căldură şi candoare...
Te rog nu mai plânge!
Din dragoste ne-am despărţit Cristina,
din dragoste care constrânge;
Cristina te rog nu mai plânge!
Cristina, iubirea noastră agitată
s-a amăgit şi moare;
Cristina, dragostea noastră a fost tulburată
de prea multă speranţă şi supărare;
de prea multă speranţă şi supărare...
Te rog nu mai plânge!
Din dragoste ne-am despărţit Cristina,
din dragoste care constrânge;
Cristina te rog nu mai plânge...
Cristina te rog nu mai plânge...

14

Radu Lucian Alexandru

Diana
Diana, tu eşti cuceritoare
şi frumoasă la făptură.
Diana noi ne iubim sub lună
şi în cântec trăim în serbare.
Diana, dragostea noastră creşte
la umbră de stele căzătoare;
Diana, destinul ne iubeşte
sub cer de stele multe, zburătoare...
Diana, Diana, Diana, Diana-Cosânzeana,
zeiţă tu eşti şi dragoste ce însufleţeşte,
făptură născută din poveşti cu iubire ca zestre.
Ispită tu eşti şi dor ce cucereşte,
ispită născută din poveşti de dragoste ce dăruieşte.
Diana, tu eşti o răpitoare:
cea mai frumoasă dintre iele.
Diana noi ne iubim sub stele
prin joc de magie amăgitoare...
Diana, dragostea noastră ispiteşte
lumină de privire vrăjitoare;
Diana, destinul prin noi făureşte
dorinţă şi împlinire visătoare...
Diana, Diana, Diana, Diana-Cosânzeana,
zeiţă tu eşti şi dragoste ce însufleţeşte,
făptură născută din poveşti cu iubire ca zestre.
Ispită tu eşti şi dor ce cucereşte,
ispită născută din poveşti de dragoste ce dăinuieşte...
Diana, Diana, Diana, Diana-Cosânzeana...
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Roxana
- Bine ai venit în armată Roxana,
pe front de lupte conjugale;
te-ai înrolat la bătălii grele Roxana
sub steag de înflăcărare.
- Să trăiţi domnule sergent-major,
sunt pregătită de înrolare,
am armele lustruite pentru un conflict minor,
sunt gata de înfruntare!
- Priveşte înainte soldată Roxana,
trage aer în piept,
stai drept când vorbeşti cu mine Roxana
şi dă raportul coerent!
- Să trăiţi domnule sergent-major,
sunt pregătită de înrolare...
- Intră în formaţie iubită Roxana
şi descheie-ţi cămaşa până sus...
- Am armele lustruite pentru un conflict minor,
sunt gata de înfruntare...
- Trage-ţi atunci mai sus fusta Roxana
că avem acum bătălii mari de dus...
Trage-ţi mai sus fusta, iubită Roxana,
că avem bătălii mari de dus...
..........................................
- Să trăiţi domnule sergent-major,
sunt pregătită de înrolare,
am armele lustruite pentru un conflict major,
sunt gata de înfruntare!
- Pe loc repaos, iubită Roxana,
încheie-ţi cămaşa până sus,
lasă-ţi mai jos fusta Roxana
că mai sunt şi alte bătălii de dus...
Lasă-ţi mai jos fusta, iubită Roxana,
că mai sunt şi alte bătălii de dus...
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Dana
Dana emană parfum de trandafiri
şi când păşeşte respiră aerul de sus;
Dana, cea cu lumină în priviri,
care aleargă sportivă la apus...
O, Dana, ce înaltă eşti tu Dana
şi ce pretenţioasă!
O, Dana, ce cochetă eşti tu Dana
şi ce graţioasă!
O, Dana, ce frumoasă eşti tu Dana
şi ce sănătoasă!
Dana agită spiritele la plimbare
când se arată cu o fustă mai scurtă.
Dana, ce mai, are chemare
să fie iubită şi să facă nuntă!
O, Dana, ce înaltă eşti tu Dana
şi ce pretenţioasă!
O, Dana, ce cochetă eşti tu Dana
şi ce graţioasă!
O, Dana, ce frumoasă eşti tu Dana
şi ce sănătoasă...
O, Dana, ce frumoasă eşti tu Dana
şi ce sănătoasă...
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Isabela
Vântul adie printre buclele tale franţuzeşti,
Isabela, razele soarelui lângă noi se înserează
şi la picnic redus tu mă pofteşti:
Isabela, haide stai jos şi lângă mine te aşează!
Isabela tu eşti franţuzoaică,
m-ai cucerit cu sărutul tău naţional
şi deşi ştiu că o să-mi treacă
vreau să probez acasă şi amorul tău senzual!
Mă delectează pe limbă vinul tău franţuzesc,
Isabela, noi stăm întinşi pe iarbă
şi degustăm bucate alese cu gust românesc:
Isabela, lasă-mi privirea în dulceaţă să te soarbă!
Isabela tu eşti franţuzoaică,
m-ai cucerit cu sărutul tău naţional
şi deşi ştiu că o să-mi treacă
vreau să probez acasă şi amorul tău senzual!
Soarele luminează din zare chipul tău franţuzesc,
Isabela, te laşi curtată cu pasiune de doamnă:
şi de aş şti limba să-ţi vorbesc,
Isabela, te-aş iubi chiar aici, de nu ar fi toamnă.
Isabela tu eşti franţuzoaică,
m-ai cucerit cu sărutul tău naţional
şi deşi ştiu că o să-mi treacă
vreau să probez acasă şi amorul tău senzual...
- Isabela pot să probez acasă şi amorul tău senzual?
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Irina
Iubită Irina, căţelul tău mă latră
când mă apropii de poartă;
haide Irina, să nu-i dau o piatră
şi deschide-mi uşa ta ferecată!
Casa ta e departe de drum,
nu ne vede nimeni aici, Irina;
rochia ta e decoltată, ai grijă acum,
că vin spre tine, cu parfum, Irina,
că vin spre tine, cu parfum...
Iubită Irina, căţelul tău mă latră
când mă apropii de poartă;
haide Irina, să nu-i dau o piatră
şi deschide-mi uşa ta ferecată!
Ferestrele tale au perdele colorate,
nu ne văd vecinii prin ele, Irina,
rochia ta e albă, să trecem la fapte,
hai de mă sărută, pe buze Irina;
hai de mă sărută pe buze, Irina...
Iubită Irina, căţelul tău mă latră
când mă apropii de poartă;
haide Irina, să nu-i dau o piatră
şi deschide-mi uşa ta ferecată!
Şura ta e înaltă şi plină de fân,
dar nu ne putem ascunde acolo, Irina,
rochia ta e transparentă, îţi văd al tău sân
şi nu mai am răbdare să amân, Irina,
şi nu mai am răbdare să amân...
Iubită Irina, căţelul tău mă latră
când mă apropii de poartă;
haide Irina, să nu-i dau o piatră
şi deschide-mi uşa ta ferecată!
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Raluca
Raluca, Raluca, Raluca
ai adus cu tine toată trupa...
Eu doar pe tine te-am chemat la film!
Raluca, Raluca, Raluca
să mergem acasă că se răceşte supa:
prietenele tale pot şi fără tine
să meargă la film!
Raluca tu eşti jucăuşă
şi eşti frumoasă ca o păpuşă.
Raluca chipul tău străluceşte
şi părul tău pe toţi înveseleşte...
- Raluca! Nu o vizităm pe a ta mătuşă,
cel puţin nu acum,
când pofta ta spre casă mă grăbeşte!
Raluca, Raluca, Raluca
ai adus cu tine toată trupa...
Eu doar pe tine te-am chemat la film!
Raluca, Raluca, Raluca
să mergem acasă că se răceşte supa:
prietenele tale, fără tine, să meargă la film!
Raluca eşti caldă precum o mănuşă
şi văd că eşti foarte bine dispusă;
Raluca, privirea ta mă ispiteşte,
mişcarea ta mă cheamă
şi profund mă doreşte...
Raluca închide acea uşă
şi vino acum să ne iubim nebuneşte!
Raluca, Raluca, Raluca
ai adus cu tine toată trupa...
Eu doar pe tine te-am chemat la film...
Raluca, Raluca, Raluca
să mergem repede că se răceşte supa:
pofta ta spre casă mă grăbeşte,
să mergem Raluca, să ne iubim nebuneşte!
20

Radu Lucian Alexandru

Iulia
- Eu sunt Iulia, îmi zâmbi ea.
Te-am ascultat şi mi-a plăcut ce ai rostit...
Eu sunt Iulia, să te cunosc aş vrea:
mai de aproape mi te doresc simţit!
(Mai de aproape mi te doresc simţit...)
- Îţi sărut buzele domnişoară!
Te văd de aproape artistic îmbrăcată:
Iulia, nu eşti cumva a lunii surioară?
Că străluceşti ca ea printre stele înălţată!
(Că străluceşti ca ea printre stele înălţată...)
- Tocmai că sunt... deschisă spre provocare:
în ochii tăi mă întâlnesc parcă cu destinul...
Eu sunt Iulia cea plină de mirare,
tu cine eşti de îmi vrăjeşti suspinul?
(Tu cine eşti de îmi vrăjeşti suspinul?...)
- Iulia, nu sunt nici înger nici demon,
ci sunt o fiinţă de versuri măsurate,
o trecere prin lume sub făptură de om,
un poet şi un gânditor de idealuri înfocate!
(Un poet şi un gânditor de idealuri înfocate!...)
- Aşa să fie oare? Eu te văd un zeu!
Mă porţi pe aripi de lumi imaginate
şi îmi deschizi anii mei tineri către curcubeu:
îmi pari fiinţă de vis prin taine fermecate!
(Îmi pari fiinţă de vis prin taine fermecate!...)
- Iulia, suntem amândoi iubiţi de tinereţe
şi păşim încrezători prin universuri;
călătorim cu iubire inocentă şi cu frumuseţe
prin încercări veşnic iubite de poeţi prin versuri!
(Prin încercări veşnic iubite de poeţi prin versuri!...)
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Antonia
Nu mai pot trăi fără ea,
fără Antonia, fără iubirea mea...
M-a vrăjit, m-a dansat şi m-a cucerit:
- Antonia să nu mai pleci vreodată din privirea mea!
Te aştept pe un peron de gară în Bucureşti,
te aştept să ajungi în braţele mele...
Antonia te aştept să-ţi dau tot ce-ţi doreşti,
te aştept înconjurat de cântecele mele...
(Nu mai pot trăi fără ea,
fără Antonia, fără iubirea mea...
M-a vrăjit, m-a dansat şi m-a cucerit:)
- Antonia te vreau tot timpul în privirea mea!
Te aştept pe o bancă, lângă lac, în Herăstrău;
te aştept lângă mine sub un cer de seară...
Antonia te aştept cu flori, eu sunt al tău,
te aştept cu petale înflorite sub lumini de vară...
(Nu mai pot trăi fără ea,
fără Antonia, fără iubirea mea...
M-a vrăjit, m-a dansat şi m-a cucerit:)
- Antonia te vreau acum să vii în privirea mea!
Te aştept la restaurantul din colţ să mă izbăveşti,
te aştept, la masă să vii, ca pe o zână din stele...
Antonia te aştept cu un pahar de vin, să mă însufleţeşti,
te aştept să mi te arăţi, te aştept cu doruri grele...
(Nu mai pot trăi fără ea,
fără Antonia, fără iubirea mea...
M-a vrăjit, m-a dansat şi m-a cucerit:)
- Antonia, te vreau doar pe tine în privirea mea...
Doar pe tine te vreau Antonia,
doar pe tine te vreau,
doar pe tine...
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Delia
Pe malul lacului stau şi îţi scriu o poezie:
Delia, spre ochii tăi şi părul tău bălai vin cu solie!
Sălciile îmi adapă inspiraţia cu a lor unduire,
Delia, de abia aştept să îţi ghicesc menire,
să-ţi fiu mesager de dragoste şi de iubire
pentru inima mea care la gândul tău bate în neştire...
Pentru inima mea ce simte iubire...
Barca lumii pluteşte pe ape de ceruri senine,
Delia tu eşti ispita lunii în serile de stele pline...
Florile îşi întorc privirea după tine:
Delia, tu eşti prinţesă de vis pentru mine
şi eu, menestrel, îţi şoptesc un cânt de preţuire
prin vorbe îndulcite cu sărutări şi fericire,
prin vorbe îndulcite cu iubire...
Corabia vieţii pluteşte pe ape de ceruri dezgolite,
Delia tu eşti lumina lunii în serile împlinite...
Florile îşi întorc chipul spre a ta strălucire:
Delia, tu eşti prinţesă de vis în clipe fericite
şi eu, prinţul tău, îţi şoptesc jocuri ispitite
prin cuvinte pierdute în sărutări de contopire,
prin cuvinte îndulcite cu a ta iubire...
Tu eşti lumina lunii în serile împlinite,
corabie înălţată pe ape de ceruri dezgolite,
tu eşti prinţesa mea spre vis de clipe fericite...
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Monica
Când te-am îndrăgit pe tine Monica
erai o fetişcană de nici 18 ani:
te doream cu trupul şi cu sărutul Monica,
tu erai însă o visătoare prea tânără la ani...
Lacrimile tale veneau mereu neaşteptate
şi atunci plecai precipitată din casă...
Eu alergam după tine să te întreb, frumoasă,
cu ce ţi-am greşit de pleci furtunoasă...
Zâmbetele tale printre flori sculptate
îmi arătau că mă placi în dorinţă...
Eu te vroiam ca să-mi fii biruinţă
şi te priveam fără secrete pe tine ca fiinţă...
Sărutările tale erau dulci şi curate
şi părul tău brunet mă fermeca:
doream fericire să-ţi fiu şi inima ta palpita,
doream iubire să-ţi ajung şi trupu-ţi fremăta...
Când te-am îndrăgit pe tine Monica
erai o fetişcană de nici 18 ani:
te doream cu trupul şi cu sărutul Monica,
tu erai însă o visătoare prea tânără la ani...
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Claudia
Destinele noastre s-au încrucişat
într-o cameră de cămin pe un pat:
şi acolo ne-am cercetat şi ne-am ispitit
să înţelegem dacă ne-am potrivit...
Claudia
Claudia
Claudia
Claudia

ştie să asculte, Claudia vorbeşte puţin,
se pricepe la multe, Claudia e dulce ca un vin...
ştie să vorbească, Claudia zâmbeşte senin,
ştie să cucerească, Claudia iubeşte lin...

Privirile noastre s-au reîntâlnit
şi pe o bancă în parc ne-am povestit
de cer, de viaţă şi de toate cele
gândite de durere, iubite de plăcere...
Claudia
Claudia
Claudia
Claudia

ştie să asculte, Claudia vorbeşte puţin,
se pricepe la multe, Claudia e dulce ca un vin...
ştie să vorbească, Claudia zâmbeşte senin,
ştie să cucerească, Claudia iubeşte lin...

Soarta noastră s-a pecetluit
prin legământ de ideal mărturisit
într-o seară de iubire neuitată,
în ziua aceea de dragoste sărutată...
Claudia
Claudia
Claudia
Claudia

ştie să asculte, Claudia vorbeşte puţin,
se pricepe la multe, Claudia e dulce ca un vin...
ştie să vorbească, Claudia zâmbeşte senin,
ştie să cucerească, Claudia iubeşte lin...
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Mara
Ce dulce eşti tu Mara, mai ales vara;
ce fascinantă eşti tu Mara, mai ales seara;
ce misterioasă eşti tu Mara, în această seară,
mai ales goală...
Îmi e şi frică să te ating
să nu dispari cumva misterioasă;
fără iubirea ta mă sting:
- Să nu fii vis! Să-mi fii mireasă!
Ce dulce eşti tu Mara, mai ales vara;
ce fascinantă eşti tu Mara, mai ales seara;
ce misterioasă eşti tu Mara, în această seară,
mai ales goală...
Mi-e teamă şi să te sărut
să nu cumva să fugi în taină
spre locuri fără de început:
- Să nu fii vis! Că eşti prea faină!
Ce dulce eşti tu Mara, mai ales vara;
ce fascinantă eşti tu Mara, mai ales seara;
ce misterioasă eşti tu Mara, în această seară,
mai ales goală...
Prea delicat în braţe te cuprind
să nu distrug cumva clipa noastră de poezie
şi peste tine mă întind:
- Să nu fii vis! Fii viaţă de magie!
Ce dulce eşti tu Mara, mai ales vara;
ce fascinantă eşti tu Mara, mai ales seara;
ce misterioasă eşti tu Mara, în această seară,
mai ales goală...
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Denisa
M-ai lăsat fără cuvinte când mi te-ai arătat,
gândurile mi s-au oprit în minte când tu te-ai dezbrăcat;
nu mai ştiu ce să-ţi zic şi ce aş putea să-ţi fac:
tu eşti lumină de argint şi soare peste lac!
(Denisa e fata aceea divină, iubită de natură;
cu forme perfecte, fără vină, ea e zeiţă în făptură:)
Denisa corpul tău musteşte a dorinţă clară de împreunare
şi inima mea zvâcneşte să ţină pasul cu a ta chemare!
Când te-am văzut în nud, întruchipată spre admirare,
şi numele ţi l-am uitat în clipa aceea de dulce adorare...
Nu mai ştiu cum să te numesc şi cum să te alint:
în pură dragoste eu te doresc şi vin să te cuprind...
(Denisa e fata aceea divină, iubită de natură;
cu forme perfecte, fără vină, ea e zeiţă în făptură:)
Denisa corpul tău musteşte a dorinţă clară de împreunare
şi inima mea zvâcneşte să ţină pasul cu a ta chemare!
M-ai lăsat fără cuvinte când mi te-ai arătat,
gândurile mi s-au topit în minte când tu te-ai dezbrăcat;
ştiu doar să te sărut, să te pătrund şi în dragoste să tac:
tu eşti izvor divin de alint în lume plecat,
spre a te iubi cu mine pe un mal de lac,
pe iarbă verde, printre flori de mac...

27

Nume de fete, nume de femei

Nicoleta
Cu buze roşii, fierbinţi,
cu ochii albaştri ca cerul,
cu umerii frumos dezgoliţi
cuminte ea îşi arată zelul...
Cu năframă albastră
e încoronată Nicoleta,
fata cea atrăgătoare spre foc,
Nicoleta, bruneta...
- Cu părul negru în valuri pe spate
tu m-ai cucerit pe mine Nicoleta;
cu zâmbetul tău larg, cu priviri curate,
tu m-ai găsit pe mine, Nicoleta...
Tu ai găsit iubire, Nicoleta...
Cu rochie înflorată violet,
cu privire albastră ca marea,
îmbrăcată la modă, cochet,
cu forme ce caută zarea,
cu menire cerească
e înaripată Nicoleta,
fata cea ispititoare spre joc,
Nicoleta, bruneta...
- Cu părul negru în valuri pe spate
tu m-ai cucerit pe mine Nicoleta;
cu zâmbetul tău larg, cu priviri curate,
tu m-ai găsit pe mine, Nicoleta...
Tu ai găsit iubire, Nicoleta...
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Adriana
Adriana e blondă
şi la munte şi la mare;
Adriana e blondă
şi la deal şi la vale;
Adriana e blondă
şi pe drum şi pe cărare...
Părul ei blond luceşte la mare,
emanând raze şi încântări de aur;
Părul ei aprins străluceşte în soare,
emanând iubiri şi bucle tezaur...
Adriana e blondă
şi în gest şi în mişcare;
Adriana e blondă
şi în dans şi în cântare;
Adriana e blondă
şi în sărut şi în adorare...
Părul ei auriu curge în râuri de patimă
şi duce cu el apă de amor şi doruri de platină...
Părul ei galben cu lumină din stele
cade înaripat peste şoaptele mele...
Adriana e blondă
şi în bucurie şi în supărare,
Adriana e blondă
şi sub alegere şi sub predestinare:
Adriana e o blondă
prin lume de vis călătoare...
Adriana e o blondă
prin lume de vis călătoare...
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Ivona
- Iubite nu ai vrea în pat de plăcere
dragoste să facem complet detaşaţi?
- Să fie Ivona dorinţa ta stea: în această seară-surpriză
îţi dau dragostea mea, căci inima ta pe mine mă vrea!
(Femeia iubeşte dragostea ce-o amăgeşte,
femeia ispiteşte dragostea ce-o cucereşte...)
- Apropie-te atunci de mine şi mă dezgoleşte,
aruncă hainele de pe tine şi vin' de mă iubeşte!
- Ivona, nu zi de două ori, aud prea bine,
goliciunea ta îmi dă fiori: mă pierd acum în tine!
(Bărbatul iubeşte dragostea ce-l amăgeşte,
bărbatul ispiteşte dragostea ce-l cucereşte...)
- Sărută-mă bine, pe buze, pe sâni,
iubeşte-mă-n sine: vino peste mine!
- Iată că-ţi dau ascultare Ivona, peste tine vin detaşat
şi pătrund în tine cu dragoste spre alintat!
(Dragostea ne iubeşte, dragostea ne amăgeşte,
dragostea ne ispiteşte, dragostea ne cucereşte!...)
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Simona
- Îţi place să te alinţi dragă Simona,
îţi place să te simţi iubită pe saltea
de dragostea mea!
- Îmi place să mă alint iubirea mea,
îmi place să mă simt iubită pe saltea
de dragostea ta...
Îmi place în dragoste să ne alintăm,
prin iubire simţită la tine în dormitor,
în fermecatul nostru cuibuşor de amor...
Dar şi ţie îţi place să te alinţi,
îţi place să simţi iubire ce te vrea
şi dragostea mea!
- Îmi place să te alint Simona,
îmi place să te simt întinsă pe podea
sub dragostea mea...
Îmi place în dragoste să ne alintăm,
prin iubire simţită în patimă şi dor,
în cuibuşorul nostru de fermecat amor...
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Cosmina
Cosmina lumina viaţa mea.
Ea ceru-mi deschidea şi dorul mi-l ştia:
Cosmina lumina privirea mea!
De aceea nu pot încă să o iert
căci a trădat iubire mare:
ea s-a trădat pe sine
când a plecat în ţări din depărtare...
Cosmina cunoştea dorinţa mea.
Ea fericire îmi aducea şi pofta mi-o ştia:
Cosmina cunoştea ce inima-mi dorea!
De aceea nu pot încă să o iert
căci a trădat şi doare:
ea s-a trădat pe sine
plecând fără înştiinţare...
Cosmina iubea fiinţa mea,
ea gândul mi-l citea şi inima-mi ştia,
Cosmina iubea dragostea mea!
De aceea nu pot încă să o iert
căci a trădat iubire ce nu moare:
ea s-a trădat pe sine
când a uitat sărutul meu şi a buzelor cântare...
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Gabriela
- Gabriela
dă-mi te rog umbrela
că a început să plouă
peste lumea nouă
din ceruri de rouă,
din ceruri de rouă...
Gabriela
deschide umbrela
că plouă peste noi,
peste umerii tăi goi,
peste timp şi ploi,
peste timp şi ploi...
Gabriela
desfă te rog umbrela
şi acoperă-ţi trupul catifelat,
la mare umblat,
de soare sărutat,
de soare sărutat...
Gabriela
aruncă umbrela
că afară nu mai plouă;
plouă doar în inima mea
cu dragostea ta,
cu dragostea ta...
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Alina
Alina păru-şi pieptăna,
sprâncenele îşi aranja
şi buzele şi le ruja
şi apoi privirea îmi alina,
şi apoi privirea îmi alina...
Alina
Alina
Alina
Alina

alină dorul fără vină,
alintă dragostea în tihnă,
alină iubire şi durere,
alintă chemarea în plăcere...

Alina trupu-şi alinta,
sânii ea şi-i mângâia
şi buzele le ţuguia
şi apoi iubirea îmi alina,
şi apoi iubirea îmi alina...
Alina
Alina
Alina
Alina

alină dorul fără vină,
alintă dragostea în tihnă,
alină iubire şi durere,
alintă chemarea în plăcere...

Alina corpu-şi unduia,
desuurile şi le arunca,
setea cu un sărut îşi potolea
şi-n braţele mele ea se alina,
şi-n braţele mele ea se alina...
Alina
Alina
Alina
Alina

alină dorul fără vină,
alintă dragostea în tihnă,
alină iubire şi durere,
alintă chemarea în plăcere...
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În ianuarie, 2012,
în ziua de trei
ritmurile curg pe hârtie
în extatice ceasuri
iubind spre poveste
nume de fete,
nume de femei...
.........................

În ianuarie, 2012,
în ziua de trei,
treizeci de poezii
mi s-au revelat
sub nume de fete,
cu nume de femei...

35

Nume de fete, nume de femei

CUPRINS
În ianuarie, 2012, în ziua de trei

4

Florina
Maria
Elena
Andreea
Ioana
Oana
Mihaela
Mirela
Anastasia
Cristina
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Diana
Roxana
Dana
Isabela
Irina
Raluca
Iulia
Antonia
Delia
Monica
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23
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Claudia
Mara
Denisa
Nicoleta
Adriana
Ivona
Simona
Cosmina
Gabriela
Alina
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