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Oriunde altundeva 
 
În lumină de amurg, 
Când rana cerului se-nchide, 
Când realul este imposibil 
Fără minciună, fără tulburare, 
Să visez cu ochii între stele 
Și cu gândul la ele, 
Fără nostalgie, fără regrete 
Să mai pretind o dată, 
Că voi zbura pentru ultima dată… 
Când ziua sub azur 
Trec prin timpul ce m-așteaptă, 
Acum aș vrea să-l țin în loc, 
Ca să îmi amintesc 
Și în zorii zilei 
Unde am fost, și unde ești 
Fără frică, fără dor, 
Să nu uit, să nu renunț, 
Când alții sunt acolo, 
Eu să fiu aici, să privesc acea lume 
Și să fiu fericită. 
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Lumină 
 
La margine de cer, 
Se deschide privirea viselor; 
La sfârșit de întuneric, 
Se aprinde un foc veșnic; 
De la orizont înflorește 
Si până la finalul înțelegerii, 
Inspiră. 
L-aș aminti, l-aș urma, 
Dar lumea de departe – 
Infinit puternic și ostil, 
Căci lumea pe care el o recreează 
Cu fiecare rază, cu liniște, cu dor 
Este cea care mie îmi este acasă… 
Acolo 
Și în lumi fără de granițe, 
Dincolo de stele, dincolo de gând, 
Îmi cere să mai cred o dată, 
În ciuda viselor uitate, 
Zilelor lipsite de culoare, 
Am mai ascultat o dată 
Soarele. 
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Focul astrelor 
 
În cerul aprins 
Stau mărgăritare ruginite; 
Norii de lumină se pierd peste orizont… 
O briză ar fi un vis, 
Un val ar fi un gând. 
În puterea înflăcărată, 
Liniștea domnește. 
Umbra, scut pentru a soarelui spadă. 
Note străine răsună din necunoscut. 
Și ideea, suspendată, 
Așteaptă culoare să se scrie… 
Cu inspirația în amintiri, 
Tăcută și stinsă, 
Deschid ochii și zâmbesc. 
Acum, atunci, tot viață rămâne, 
Cândva, te consumai în ce a fost, 
Acum, hrănește-te din adevăr. 
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Florile Lui 
 
Alții trec pe lângă ele 
Pe lângă Soare, pe sub stele, 
Și nu zâmbesc. 
Și nu oftează, 
Nu se opresc să le cunoască, 
Să observe, să zâmbească 
Dar ele, când lumina simt, 
Când astrul zilei între nori se scaldă, 
Când viața o trezește 
Și printre păsări le șoptește: 
„Cu rochiile rupte 
Din stelele de aur, 
Cu chipul înălțat la mine 
Să nu plecați, să nu le șifonați, 
Când luna vă veghează”. 
Dar ele se lăsau 
Când pe oameni îi vedeau 
Că nu iubesc, că nu le țin, 
Că le dăruiesc și le lipsesc 
De dimineață, 
De păsări, 
De Soare. 
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Oglinda unor lumi 
 
Oprește timpul, ascultă-l. 
Păstrează viața, înțelege-o. 
În lumina cerului nocturn, 
O reflexie a unui vis  în zi 
Îmi întrerupe somnul. 
La suprafața unui asfințit, 
Din stea în lună, 
Din nor în soare, 
Scări din gând în real, 
Săgetate de amurg 
Se pierd după trezire, 
Se pierd după Soare. 
Aș vrea apoi să știu 
Să cred în acea vreme, 
Să nu uit… 
Să n-o iau de la prima rază 
După lună, printr-un gând, 
După o lume uitată. 
 


