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TIMPUL 
  
-Timpule, mai stai un pic! 
Nu mă lăsa pustiit 
În a nopţii întunecime 
Şi a vieţii toropime! 
  
De ce te grăbeşti aşa? 
Te aleargă cineva? 
Socoteală nu îţi cer 
Şi n-ai inima de fier! 
  
Să călătoreşti e bine, 
Dar cu mintea după tine. 
Eu îţi spun să te opreşti 
Să nu ne mai necăjeşti. 
  
Zboară undeva departe! 
Şi dacă te-om întreba: 
-Cât e ceasul? 
Treaba ta! 
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PRIMĂVARA E AICI! 
  
Primăvară luminoasă, 
Intră şi-n a noastră casă 
Şi ne-aduce bucuria, 
Frumuseţea şi mândria 
Că acum ai poposit 
Pe pământul nost iubit. 
  
Cu buchet de ghiocei 
Şi turme de mieluşei 
Reînvii natura toată, 
Readuci o altă soartă 
Lumii care-i fericită, 
De prezenţa ta dorită. 
  
Firav,dulce,alb ca norul 
A sosit şi vestitorul. 
Câmpuri verzi,pline de flori 
Aduc peste tot fiori. 
Totu-i verde,minunat 
Tot ce-a fost rău e uitat! 
  
Păsările au sosit 
Şi deja au glăsuit, 
Dând de veste-n lung şi-n lat 
Că totul a reînviat, 
Copaci-au înmugurit 
Şi soarele-a tot zâmbit. 
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O AMINTIRE… 
  
Am strâns într-o ulcioară 
Tot de ce tu te fereşti. 
N-am închis sub nişte gratii 
Ce e bine să priveşti. 
  
Zici că nu mai deţii suflet, 
Alţi-s ochii tăi acum, 
Însă rămas-ai aceeaşi 
Cea de aici, de peste drum. 
  
Te jucai cu o păpuşă 
Ce acum e aruncată. 
Te priveşti cu o mânuşă 
În oglinda fermecată. 
  
Ea îţi spune că eşti dulce, 
Frumuseţea curge valuri, 
Ai uitat că ce e-n suflet 
Nu s-agaţă-n nişte ramuri. 
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NUFERI ÎN LUMINA LUNII 
  
Luna toată ne priveşte, 
Lumina ei ne topeşte 
În o mie de speranţe, 
Visuri dulci şi lungi creaţii. 
  
O,ce-aş vrea să fii aici 
Pe pământ să ne atingi, 
Cu o rază de a ta 
Să sclipeşti în lumea mea… 
  
Nuferii s-au dezmorţit 
Şi îndată au gândit 
Că o lume fără vise 
Este de speranţe stinse. 
  
Eu privesc acest tablou 
Şi prind aripi ca să zbor 
Peste tot ce-i pământesc 
Simplu şi prea omenesc. 
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ÎNAINTE DE PLOAIE 
  
Cerul mare şi senin 
Varsă gândurile lin 
Pe poiana înverzită 
De natură-mbodobită. 
  
Vântul rege,cel de seamă 
Suflă tremurând de teamă 
Maldărul plin de frunziş 
Coborât din ascunziş. 
  
Iarba vorbeşte întruna, 
Oare, care o fi gluma? 
Buburuzele se joacă: 
Se ascund după o cracă. 
  
Din văzduh înalt s-arată 
Norii plini şi grei de apă. 
Picăturile plonjează 
În natura ce dansează. 
 


