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1. Noapte de oraş 
  
Fiecare secundă 
Mereu a trecutului. 
În bezna lumii se retrage lumina. 
Cântecul amarelor stele, 
Cântecul viselor uitate 
Răsuna în braţele oraṣului. 
Şoapte. 
Lumina închisă în trupuri de metal şi oţel 
Aerul încărcat de regrete. 
Şi eu. 
Gândurile fug printre amintirile şterse, 
Fug de mine, evadează în noapte 
Suspinele străzii atacă tăcerea. 
Clipe monotone. 
Ceasuri sparte de povara limbilor grele. 
Văzduh topit în întuneric 
Visele se leagăna deasupra mea. 
Cuvintele se scutură, cad pe hârtie 
În tonuri de tristeţe şi bucurie 
Cad pradă somnului, cad pradă tăcerii. 
Noapte de oraş. 
Versuri 
Clipe 
Poem. 
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2. Se naște o carte 
  
Printre siluetele viselor uitate 
Ochiul lăuntric se deschide 
Şi vede 
Un cântec, o poveste, un tablou, 
Un mugur de trandafir se iveşte, 
O şoapta, un surâs… 
Se-mbină într-o poveste. 
Condeiul aleargă neistovit 
Şi trandafirul creste 
Cu fiecare rând, 
Cu fiecare gând… 
Peniţa se opreste în aer… 
Timpul a stat. 
Floarea se stinge. 
Petalele îi cad istovite 
Se destramă una cate una 
În fire de nisip 
Şi cad în prăpastia uitarii. 
O altă poveste va începe. 
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3. Un pas spre stele 
 
Strălucirea palidă a astrilor şi a lunii – 
Veghe. 
Lumină îngheţată de întuneric – 
Început. 
Şoapte surde.Visul tacut.Gândurile mele – 
Armonie. 
Speranţă si frică. Dulce şi amar. Alb şi negru – 
Toate. 
Suflete infinite privesc cerul imaterial visând – 
Stele. 
Cine suntem noi? 
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4. Zi de primăvară 
 
  
Printre siluetele mohorâte ale norilor 
Cercul de aur aruncă priviri de foc. 
Albastrul rece învăluie orasul 
Suspinele de metal rup tăcerea. 
Ploaia cade monoton 
Tic, tac, tic, tac 
Clipele trec. 
Amiaza vine cu palide culori. 
Urme ale fericirii străbat bulevardul. 
Ultimele străluciri ale soarelui 
Se revarsă în marea de roşu, galben şi oranj. 
Amarele stele apar pe boltă, 
Luna veghează. 
Tristeţe şi bucurie 
Primăvară 
Printre siluetele mohorâte ale norilor 
Cercul de aur aruncă priviri de foc. 
Albastrul rece învăluie orasul 
Suspinele de metal rup tăcerea. 
Ploaia cade monoton 
Tic, tac, tic, tac 
Clipele trec. 
Amiaza vine cu palide culori. 
Urme ale fericirii străbat bulevardul. 
Ultimele străluciri ale soarelui 
Se revarsă în marea de roşu, galben şi oranj. 
Amarele stele apar pe boltă, 
Luna veghează. 
Tristeţe şi bucurie 
Primăvară 
Printre siluetele mohorâte ale norilor 
Cercul de aur aruncă priviri de foc. 
Albastrul rece învăluie orasul 
Suspinele de metal rup tăcerea. 
Ploaia cade monoton 
Tic, tac, tic, tac 
Clipele trec. 
Amiaza vine cu palide culori. 
Urme ale fericirii străbat bulevardul. 
Ultimele străluciri ale soarelui 
Se revarsă în marea de roşu, galben şi oranj. 
Amarele stele apar pe boltă, 
Luna veghează. 
Tristeţe şi bucurie 
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Primăvară. 
Printre siluetele mohorâte ale norilor 
Cercul de aur aruncă priviri de foc. 
Albastrul rece învăluie orasul 
Suspinele de metal rup tăcerea. 
Ploaia cade monoton 
Tic, tac, tic, tac 
Clipele trec. 
Amiaza vine cu palide culori. 
Urme ale fericirii străbat bulevardul. 
Ultimele străluciri ale soarelui 
Se revarsă în marea de roşu, galben şi oranj. 
Amarele stele apar pe boltă, 
Luna veghează. 
Tristeţe şi bucurie 
Primăvară. 
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5. Calul din vis 
  
Cu fruntea albă ca laptele 
Negru ca tăciunele 
Cu coama în flăcări 
Cu sufletul liber 
Galopează peste câmpiile arse 
Cu un dor neștiut 
În inima sa. 
Soarele revarsă 
Culorile amurgului pe pământ. 
O umbra se ivește lângă casă – 
Este calul singuratic 
Cu suflet de călător 
Care îmi bate în geam. 
Tresar la vederea lui 
Şi împreună cutreierăm 
Peste munţi și cămpii, 
Peste oceane și mări, 
Printre stele și galaxii, 
Împăcându-ne dorul din suflet. 

 


