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1. Fără griji… 
 
Miezul nopții,umbre negre… 
Spre iubire e-un  lung drum… 
  
Trebuie să nu ne pierdem de cale, 
Să ne avântăm prin străfundurile inimii 
Și să uităm de piedici 
Pentru a nu pierde ce în noi am găsit. 
  
  
Să te lași purtat de val… 
  
Să te ducă departe… 
Inima este ca un ocean 
Atinge și îmbrățișază în valuri… 
  
Trezit la mal, 
Vezi cum este lumea asta, 
Turme pe străzi, 
Pești pe uscat… 
Toți ne-au uitat… 
De ce să ne mai facem griji??? 
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2. Aur 
 
Aceste vremuri sunt de aur, 
Chiar dacă noi nu vedem, 
Ce e în jurul nostru, 
Ce am putea să fim. 
  
Dacă am lăsa ura  în urmă, 
Am fi mai buni, 
Ca  muntii, apa, rugile și cerul 
  
Să deschidem ochii 
Și să uităm de umbre, 
Să  bem puțina apă, 
Și să respirăm la soare 
  
 Dacă ne învingem frica, 
 Întunericul dispare! 
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3. Negru – alb 
  
Ce contrast mirific văd pe cerul auriu!   
Doamne, m-ai binecuvântat cu ochii 
Să văd ce ai facut 
În lumea asta oarbă! 
  
Apa nu-i albastră… 
Argintul nu e viu… 
Menta nu mai e verde 
Dacă nu pornești de la o coală albă …            
  
De nu ar fi lumea asta neagră. 
Cum aș mai vedea în culori?  
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4. Aștrii amari 
  
Un soare acru și amar privește-n depărtare 
Cum luna moare cu onoare, 
Pământul plânge cu lacrimi sărate 
De prin oceane și mări adunate. 
  
Marte, cel roșu aprins, 
Niciun foc din inima-mi n-ai stins. 
Tu și Saturn care dați povețe 
Deși nu are cine să le-nvețe. 
  
Pluto, tu cel mic și mare 
Cel care nu moare, 
Plin de ardoare, 
Plângi focul stins, 
 De neatins. 
              
Ploaie de stele, 
Lacrimi de înger,  
Doar visele mele… 
  
Eu sunt nedemn, 
Să știu ce-i universul mare,  
Și-aleg 
Să plâng, să ud pământul și să crească 
Alți oameni în bolta mea cerească. 
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5. Cuvânt 
  
Doar un cuvânt mai am să-ți spun: 
Focul aprins din șemineu, 
Cel sclipitor mereu, 
A luminat sufletul meu. 
Nu am simțit când el m-a ars, 
Ci doar când mi-a trecut. 
De ce am vrut să înțeleg, 
Unde găsesc pe hartă 
Acel cuvânt pe care vreau să-l spun. 
Numai greșeli fac eu mereu, 
Dar chiar mă doare 
Și nu dispare! 
Cui să îi spun ce simt acum, 
Căci eu sunt doar un nimeni. 
M-am încrezut 
Și chiar am vrut 
Să fiu doar înțeles! 
Aur topit am făurit, 
Doar cu un cuvânt, 
Acceptând tragicul sfârșit. 
 
 


