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Pierdut 
  
Un trist acord 
Șoptit încet 
de un artist 
Își caută locul 
printre note 
rătăcite. 
Privește în jur 
știind că se pierde 
odată cu ritmul. 
Coarda sa 
încet o coboară 
și cântecul 
devine minor. 
Celelalte acorduri 
îl privesc stupefiate: 
e un ,,do” figurant, 
un simplu actor. 
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Firimituri din el 
  
Motto: Mănânc ce-a mai rămas 
Un zâmbet… 
Atât a rămas din 
Ființa complexă 
Iubită de mine. 
Un suflet gol. 
Nimic nu mai simte 
Visul meu. 
Sunt 
O inimă bătând, 
Pulsând … şi-atât. 
O lacrimă uitată 
Pe obrazul lui rece. 
Privesc cu ochi de ură 
Rimelați cu  pasiune 
Și-o  promisiune: 
Un praf mai strâng în palmă 
Din golul ce-am iubit… 
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Gânduri 
  
Exagerata ignoranță, 
O stupidă aroganță; 
Inexistente complimente, 
Vise-ntregi, incompetente… 
Sentimente încifrate, 
Priviri pe ascuns furate, 
Promisiuni gata uitate, 
Gânduri pe-alocuri pătate. 
Tainică iubire pură, 
Falsa pasională ură. 
Suflet trist și încărcat; 
Adevăr des alterat. 
Vorbe dulci c-un trandafir, 
Sărutări ca de cașmir. 
Clipe reci, nemuritoare, 
Amintiri atât de-amare. 
Gol imens, mascat c-un zâmbet, 
Cântece scrise în plânset… 
Întuneric nevăzut – 
Caut un nou început? 
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Cotloane ale minții mele 
                 Motto: Despre luceferi…. 
  
Vreau ca tu, ideal la care aspir 
Să zâmbești mai mult decât respir. 
Vreau, tu, cel ce mă face să trăiesc, 
Să râzi, în timp ce eu înnebunesc. 
Atâtea nopți de poezie rece, 
Atâtea lacrimi înecate amar. 
Ploaia de toamnă nu mai trece, 
Sperând, zadarnic, să dispar. 
Lasă-mă să te țin de mână, 
Să îți arăt realitatea mea. 
Să trecem împreună 
Prin furtună 
Și să găsim odată liniștea. 
Nu mă tem de întuneric, 
nici de monștri, 
nici de stele, 
dar mă tem de vise. 
Privesc noaptea, 
gândindu-mă la ochii tăi. 
Și tu și ea 
plini de mistere 
de scepticism nemotivat. 
Admir o stea. 
Mă fascinează 
și-mi amintesc că tu 
ai o întreagă galaxie. 
Aș vrea s-ajung la astrul meu 
să vad ce-i dincolo de-apus. 
Aș vrea să nu mai fi un vis, 
Căci mă ucizi 
Noapte de noapte. 
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Non-culori 
Mă țin strâns 
De sufletul tău 
Și nu te las. 
Mă las în voia ta, 
În gândul 
Și neputința ta. 
Te-am căutat destul 
Și te-am găsit 
Fierbând. 
Aveai nevoie 
De un suflet rece. 
Ți-am îmbrățișat sufletul 
Și în loc să îl răcesc, 
M-am topit. 
Privind un tablou 
Gândim așa de mult 
Și totuși nu știm 
Că suntem noi, 
De fapt. 
Alb și negru, 
La margine de violet. 
Gri cenușiu, 
Între noi. 
Curcubeu incolor 
În tine. 
 


