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Poezie 

Într-o zi, de dimineață, 

Făuream a poeziei față. 

Strofe, versuri am ales 

La iubire mă gândesc 

Nu privesc spre viitor,  

Iar spre trecut, nu mai cobor 

Încerc o frază complexă, 

Un cerc al puterii,  

Spre liniștea vieții. 
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Iubirea 

Iubirea ... este viață, 

o lumină colorată, 

plină de entuziasm 

ce se naște iar și iar... 

 

Sufletu-mi nu-mi plânge, 

Lacrima nu-mi curge, 

Zâmbetul e mereu pe buze 

și inima cântă armonios... 

 

Totul e ca o floare, 

apare și dispare... 

iubirea-i viu colorată, pastelată... 
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Mama 

Cea mai blândă ființă, mama, 

Ne apără mereu, iar noi nu simțim teama 

Fie zi, fie noapte, 

Mama ne este tot mai aproape 

 

În zborul lin, amețitor, 

Anii se sting ușor, ușor... 

Mama simte un fior 

Ce-i usucă sufletul plin de- amar și dor 

 

Ea totul știe 

Mai ales ce-nseamnă veselie 

Oriunde aș pleca îi duc dorul, 

Dar, timpul e învingătorul 

 

Mamă... ce n-aș da să fim mereu împreună 

și la rău, dar și la bine 

Să-nvingem al vieții curs 

Ce departe mi te-a dus! 
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Natura 

Un om, amețit de natură, 

Ușor se aventură 

spre bolta infinitului, 

menirea artistului 

 

Printre crengile copacilor, 

Cu viu grai, 

Păsărelele cântă înduioșate 

și pline de glasuri impresionante 

 

Zâmbetul, pe fața entuziasmată 

Aventurierul cântă ziua toată 

 Pomii înfloriți în dau stăpânire 

Să nu simtă nicio mâhnire 

 

Fluturii zboară lin 

Printre flori și tulpini 

Râd, aduc voioșie 

Pentru-o lume atât de pustie... 
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Culori 

Din copacul fără vlagă, 

Cu o pată colorată 

Ușurel o frunză cade 

Pe covoare-nmiresmate 

 

Arămiu, portocaliu și roșu-nchis 

Sunt obținute de frunzulici 

Niște culori ca din vis 

Care pică pe furnici 

 

Ușor, ușor toamana dispare, 

Vine iarna-ngrozitoare 

Cu-ale sale obiceiuri goale... 

 

Greierașul nu mai cântă 

Este foarte supărat 

Toamna a plecat dintr-o dată 

și furnica l-a uitat 

 

 

 

 


