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Clipele ca mărgelele

Speriat, ticăitul ceasului înșiră secunde
pe șnurul împletit al anilor,
așa cum tu înșirai cu ochii-n lacrimi mărgelele vechi
pe lănţișorul rupt al străbunicii.
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ochii în lacrimi iar se scaldă,
și chiar de-n piept inima-ţi bate prea încet, bunico,
clipele s-au scurs pe lângă tine și abia azi ai realizat că
nu mai esti copilul de acum 80 de ani.
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