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1. Tu, Înger păzitor 
 
Te aud în al meu gând. 
Parcă ieri te-am auzit spunând: 
,,Ce faci? Eşti bine? Ai mâncat? “ 
Şi mamă tu-mi erai când îmi ziceai: 
,,Copil frumos, să ai grijă de tine 
Într-o lume în care toţi sunt bulversaţi de sine.“ 
Îngerule, înainte să pleci, m-ai văzut, 
Ai început să plângi în ale tale palme, 
Dar lacrimile erau cele prevestitoare. 
Şi n-am ştiut c-o să mă laşi 
Să-ţi fiu martoră lângă un pat şi-o floare. 
Dar acum te văd în amintirea mea, 
Un suflet plăpând şi tânăr 
Ducând speranţe pe un umăr. 
Şi cine-a ştiut, oare, 
Că-ţi voi duce flori şi-o lumânare? 
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2. Eu 
 
Cine sunt eu ? 
Sunt doar o persoană, 
Reală nu  mai sunt demult, 
De când nu te mai simt, 
De când buzele nu ţi le mai ating. 
Lasă-mă, iată, să-ţi fiu dor, 
Lasă-mă, tu în braţele lacrimilor. 
Cerule, m-ai aruncat în apele veşniciei. 
Plutesc pe aripile amintirilor aprinse. 
Mi-e dor, de tine, de noi, 
De cum îţi ţineam faţa în palmele mele calde. 
Vino şi ia-mă, prinde-mă de mână şi du-mă lâng-a-noastră lună. 
Am să te aştept mereu, 
Sub aceeaşi stea eu am să mă cobor 
Şi-am să-ţi trec degetele prin firele de păr. 
În ale mele gânduri eu am să mor! 
Aş vrea să-ţi fiu răsărit şi-apus, 
Şi lună, şi stele, şi cer, şi vis… 
Doar eu… 
Să-ţi fiu fericire într-un sfârşit. 
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3. Dragoste 
 
Să-mi duc dragostea departe, 
Într-un colţ al veşniciei să putrezească. 
Să mă lase singură. Să mă părăsească. 
Doar ea mi-a înfrânt inima, 
Mi-a dezbrăcat-o şi cu buzele ei fine a alinat-o. 
I-a şoptit vraja îndrăgostelii 
Şi-a blestemat-o la iubire eternă. 
Mi-ai atins în grabă inima plăpândă. 
Doar ştii ca-i atât de flămândă, 
Însetată de sângele trandafirilor roşii, 
Tăiată de cuţitul adevărului 
Şi drogată de durerea dorului. 
De ce m-ai ales pe mine? 
Nu ai vazut că nu aveam arme de a te înfrânge ? 
Tu vrei să ai ce mi se cuvine, 
Dar m-ai lăsat să mă înec în apele tale. 
De ce nu mă ajuţi? 
De ce nu te doare 
C-ai luat cu tine o inimă aşa de mare? 
Dragoste, într-o zi  te voi duce departe, 
Te voi lăsa în larg fără barcă. 
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4. Gândul meu nemuritor 
 
Am auzit cântecul iubirii… 
Fredona pururea din interiorul inimii. 
Dorul mi-a vrăjit stelele, 
Iar durerea mi-a luat minţile. 
Poartă-mă-n ale tale gânduri 
Şi-adu-mi de îndată mii de fluturi. 
Când ma atingi apăsător, 
Să uit de-al meu greu chinuitor. 
Ia-mă de mână şi şopteşte-mi încet 
Că-ti sunt întreg univers. 
Du-mă dincolo de lună, 
Acolo, la bătăile inimilor noastre, care răsună. 
O galaxie enormă tu-mi pictezi, 
Iar  sufletul cu culoare mi-l conturezi. 
Atinge-mi pielea cu drogul tau năucitor, 
Să devin dependentă de-al braţelor dor. 
Aprinde-mi inima ca pe-un felinar 
Şi-n nesfârşita cale eu să dispar. 
Luminează-mi întunericul din care fac parte, 
Să-nvăţ să mă desprind uşor, uşor, 
De-a mea crudă realitate. 
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5. Stea 
 
Adesea mă gândesc 
La o stea ce se oglindea 
În apa limpede ce se unduia. 
Unde eşti tu, oare, 
Astru ce iar dispare 
În adâncul infinit 
Al cerului preţuit? 
Doar tu-mi eşti muză 
Într-o lume atât de confuză. 
Te caut, te pierd şi iar te găsesc 
Ţinându-te de a ta lună. 
O, tu, stea neştiutoare, 
Chiar şi cea mai mica dac-ai fi 
Pe tine doar eu te-aş privi 
Şi cu iubire te-aş zugrăvi, 
Din cuvinte te-aş crea, 
Iar sufletul tău mi l-aş pune mărgea. 
 


