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Chiar dacă mă opresc 

 

Și de-ar fi să mă opresc, 

în lume eu tot viețuiesc. 

Și de-ar fi să mai continui, 

Tot pe  min mă-nvinui 

 

Nimeni nu mai recunoaște 

acele vorbe arse, 

nimeni nu mai știe 

atunci când învie 

 

Numai luna și pământul,  

numai soarele și vântul… 

Numai ele mai învie 

gândul cel de-o veșnicie 

 

Și ,de-ar fi să mă oprească, 

lumea toată este arsă 

Si… de-ar fi să mă învie 

gândul iar i-urgie 
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O să revin… 

 

Spre cer și pământ, 

în lume eu sunt, 

în cer și în nori 

să născ noi fiori. 

 

Versuri noi vin, 

în lume revin. 

Versuri noi scriu, 

Vantu-l reînviu 

 

Gândul ce se duce  

și iar el aduce, 

Gândul care pleacă, 

Viața … vai! mă seacă 

 

Și atunci când revin, 

cânt și suspin 

Și când voi pleca, 

Timpul-n loc va sta. 
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Pe gânduri... 

 

Pe gânduri mereu  

cu totul al meu, 

pe gânduri eu sunt 

pe acest pamant 

 

În gânduri mă pierd, 

eu nu sțiu ce cred. 

În gânduri mă duc, 

eu tot mă afund 

 

Eu o să mă pierd 

în zare și-n cer 

eu mă tot ascund… 

din cer m-arunc 

 

Și chiar de mă pierd, 

eu nu înțeleg. 

Și… chiar de revin 

Mă-ntorc tot-n chin 

 

 

Eu mă tot duc 

de cer mă apuc 

și cad în văzduh, 

în nori mă afund 

 

Și eu tot revin … 

din cer mă cuprind 

fiori ce aprind, 

povești ce suspin. 
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Pierdută-n timp 

 

Timpul a trecut, 

În el m-am pierdut, 

Sunt de negăsit… 

Sunt pierdută-n timp 

 

Și chiar de se oprește, 

Tot ne dușmănește! 

Eu o să revin 

Poate-n acel timp… 

 

Și chiar de mă opresc 

Și eu nu mai trăiesc  

Eu tot voi mai fi 

Pierdută-n acel timp 

 

Și m-aș bucura,  

Dacă s-ar schimba, 

Ca să mai trăiesc 

Și …să mă iubesc 
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Primăvară 

 

 

 

Soarele a răsărit, 

Primăvara a venit 

Cu mii de vietăți 

Și mii de frumuseți 

 

Luminile s-a prind 

Pe cerul liniștit,  

Pe cerul albăstrui 

Cu tonuri verzui 

 

Florile răsar, 

Mii de vieți apar. 

Din pământ s-arată, 

Pe noi ne îmbată 

 

Cu mireasma lor, 

Parfumul florilor… 

Ce miros frumos! 

Ce ne îmbie duios… 

 

Primăvara este  

Sora cea cu veste 

Pentru lumea noastră 

Care e nefastă. 

 

Soarele, pe cer 

Ce iubești la fel… 

Ca si luna noaptea, 

Ca și lumea fapta 

 

Care ne-o arată, 

Atunci când străbat, 

Supărarea apusă 

Pe suflete pusă?! 

 

Dar, odată ce dispare, 

Lumea reapare, 

Așa…cum era 

Când floarea înfloarea... 

 

Și…când tot răsare, 

Viața e cu soare, 

Când pe cer s-arată… 

Luna cea curată 

 

Care-nveselește 

Pe oricin privește 

Spre cerul înstelat… 

Cu luna-ncărcat. 

 

 

 


