
 
 
 
 
 
 

Adrian VOICU 
 

ÎNȘIR-TE STIHUITE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
CUPRINS 

3 

Pe coapsa ta unduitoare  ...........................  7 
Te-am vrut dintotdeauna  ..........................  9 
Timpuri  ....................................................  10 
Aflare  .......................................................  11 
Succesiuni  ................................................  12 
Viitor ........................................................  14 
Deșertic  ....................................................  15 
Plouă...  .....................................................  16 
Simțiri  ......................................................  18 
Aștept să-mi vii  ........................................  19 
Voi fi  ........................................................  20 
Elementar  .................................................  21 
Curcubeu  ..................................................  22 
Vreau  .......................................................  23 
Existențial  ................................................  25 
Dureri  .......................................................  26 
Orașul merge la culcare  ...........................  28 
Singur  ......................................................  30 
Clipe  ........................................................  31 ISBN 978-973-0-35902-2

Tipărit de PRINT ONE BOOK



Adrian Voicu 

40 

ÎNSEMNARE 
Clipă de clipă în cale îmi apari, 
Din mute doruri în inimă-mi răsari 
Icoană-n suflet, zeiţă în priviri, 
Iubire întrupată din antice iubiri. 
 
Sub vers stângaci, cu tine în privire 
Focu-ţi sărut. Ce dulce nesfârşire... 
Îţi pun sufletu-n poală şi îl semnez banal: 
Cu infinit, alt tău poet personal. 
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DEFINIȚIE 
Dorinţă-mi eşti atunci când cade-o stea, 
Răspuns - la orice întrebare-a mea, 
Cântec divin desprins din harfa lui Orfeu, 
Eşti poezia sufletului meu. 
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SEPTEMBRIE 
Mi-a spus acum o vreme un mierloi, 
care se iubea în taină cu o pitică de grădină, 
că-n diminețile de toamnă 
sărutările sunt mai bune 
dacă-s garnisite cu stropi de rouă 
ce stau să cadă 
de pe frunzele încărcate de aurul toamnei. 
 
Apoi, o pitică de grădină, 
chiar cea îndrăgostită de mierloiul trubadur, 
mi-a spus că mângâierile-s mai fine 
dacă sunt împletetite cu raze de soare 
abia răsărite. 
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Îndrăgostiți, ne înghițim frimiturile de somn 
cu o cafea, 
care iese mai bună dacă o amesteci 
cu două boabe de rouă și-o rază crudă de soare. 
 
E dimineață iar, iubito, 
iar sufletele ne plutesc 
pe umerii albaștri al unui cer înalt 
și netăiat de nori, 
dintr-un alt sfârșit de septembrie. 
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BALERINA 
Valerina, 
Balerina, 
Nu a dansat demult. 
Până si ceasurile au uitat de ea 
și s-au oprit 
la un moment dat 
Timpul o privea 
când dansa și 
toată suflarea lumii se oprea 
din respirat, 
din clipit, 
din trăit 
când ea plutea 
deasupra scenei 
precum o pană albă de lebădă. 
Acum doar ceasurile 
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o privesc prin secundele încremenite  
pe cadranele goale și triste, 
Balerina nu a mai dansat demult 
pentru că numai ea știe de ce. 
Balerina nu a mai dansat demult 
pentru că numai ea știe, 
doar ea știe că păpușarul a murit. 
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SĂPTĂMÂNA 
Luni 
Plesnește floarea-n pruni. 
Marți 
Lipim unde-am fost sparți. 
Miercuri 
Prindem soarele în cercuri. 
Joi 
Iubirii-i dăm altoi. 
Vineri 
Pleacă-n lume fluturi tineri. 
Sâmbătă 
Punem doru-n cumpătă. 
Duminică 
Dragostea e veșnică. 
 

Înșir-te stihuite 
 

73 

ZÂMBET 
Îmi povestea odată un mag 
că zâmbetele inimii pereche 
sunt amprente de iubire 
care rămân de-a pururi 
întipărite în suflet 
și îl urmează oriunde viețile ce vor să vie 
îl vor purta. 
Ce fericit sunt eu, măiastro, 
când zâmbetul îți sorb 
și ochii-mi spun, iar inima-mi șoptește 
c-a meritat să te aștept atâtea vieți. 
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ELIXIR 
Apă. 
Gheață. 
Lămâie. 
Miere. 
Noi. 
Soare. 
Îmbrățișare. 
Sărut. 
Viață în doi. 
Doamne, mai ține, te rog, timpul la semafor! 
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À LA CAMPAGNE 
Afară-i frig și ceru-și toarnă ploaia 
ca la-nceput de veac. 
Iubito, te-așează lângă mine și taie-un cozonac. 
Pune, te rog, alături și-o cană cu cacao, 
Că-i prea târziu, cred eu, 
pentru lichior de Curaçao. 
 
Încă e frig și norii stau să cadă-n cap afară. 
Iubito-ncinge jarul și pune niște mici, ba și 
cârnați, de-avem 
Și dă-i drumul lui Django* să zică din chitară 
Și-apoi o țuică fiartă numaidecât să bem. 
 
 
 
* Reinhardt – nota autorului 
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CATRENUL MICULUI DARWIN 
Mă frământă o-ntrebare: 
Musca are amigdale? 
Şi-apoi, sunt nehotărât: 
O avea şarpele gât? 
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OI VS. CIOBAN 
Stătea ciobanu-n bâtă, privind turma din Jina, 
Când vine măgăruşul ca să-și spuie pricina: 
- Ne-am săturat de like-uri, 
de poze, transhumanţă. 
Rămâi de tot pe Facebook, 
noi mergem în vacanţă. 
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GENETICĂ 
Mai mică şi mai mică 
Decât gena de furnică 
Am impresia că e 
O genă de purice. 




