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Cerul	înstelat	
 

Când luna mândră se înalță,                                                                                           
Pe cerul plin de stele,                                                                                                 
O mică rază de speranță,                                                                                                  
Se strecoară printre ele. 

Tu privește doar în sus,                                                                                         
Spre mii de luminițe,                                                                                                    
Ce apar după apus,                                                                                                           
Și îndeplinesc dorințe. 

Frumoase ca-n povești,                                                                                           
Dansează împreună,                                                                                                   
În horă intră de dorești,                                                                                                     
Și cântă de răsună. 

Ca într-un vis așa frumos,                                                                                        
Cu prinți și cu prințese,                                                                                          
Exprimă-te voios,                                                                                                          
Doar prin cuvinte alese. 

Calea tu poți s-o alegi,                                                                                                  
Doar urmează-ți steaua,                                                                                                 
Nu încerca să o culegi,                                                                                                  
Mai bine prinde turtureaua. 
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Noaptea	și	ziua	
 

Într-un tărâm îndepărtat,                                                                                               
Uitat de omenire,                                                                                                          
Trăia odată un împărat,                                                                                                     
În pace și iubire.                                                                    

La ei doar ziua exista,                                                                                                                     
Și noapte niciodată,                                                                                                            
Stăteau afară și zâmbeau,                                                                                                                      
Cu soarele-n ogradă. 

Un vraci de pe un alt meleag,                                                                                                      
Pe împărat l-avertizează,                                                                                                               
Că dincolo de-arhipelag,                                                                                                  
Cea noapte traversează. 

Și împăratul panicat,                                                                                                        
Oastea mobilizează,                                                                                                                                   
Poporului a explicat,                                                                                                  
Că noaptea-i invadează. 

Dar împăratul nu știa,                                                                                                      
Că noaptea-i liniștită,                                                                                             
Odihnă dulce aducea                                                                                                  
În loc de suferință. 

Dânsa frumos s-a prezentat,                                                                                                    
În fața Înălțimii,                                                                                                                   
Și prea frumos a explicat,                                                                                                  
Ideea înfrățirii.                                                                                                                    

Și împăratul încântat,                                                                                                          
A acceptat pe dată,                                                                                                   
Și-așa cu toții au aflat,                                                                                                    
De sora minunată. 
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Bunica	
 

În noaptea răcoroasă,                                                                                                  
Când dorul mă lovește,                                                                                                  
Vezi ea e așa frumoasă,                                                                                                 
Când în brațe mă primește. 

Cu pielea ei zbârcită,                                                                                                           
Însă așa de fină,                                                                                                                       
Cu palma ei muncită,                                                                                                   
Lucrează în grădină. 

Vocea ei cea caldă,                                                                                                      
Așa frumos mai sună,                                                                                                        
Îmi cântă prin livadă,                                                                                                             
Sau cântă prin comună. 

Ochii ei strălucitori,                                                                                                          
Atunci când mă privește,                                                                                                
Îi simt așa lingușitori,                                                                                                       
Căci știu că mă iubește. 

Aș traversa păduri duminica,                                                                                                       
Aș traversa și ape,                                                                                                                    
S-o văd doar pe bunica,                                                                                                             
Să fiu de ea aproape. 
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Viața	
 

În dimineața asta,                                                                                                            
Acum la răsărit,                                                                                                                         
Nici nu contează vârsta,                                                                                                         
Căci vesel te-ai trezit. 

Învață să trăiești momentul,                                                                                                                
Și ai recunoștință,                                                                                                           
Vorbește cu pământul,                                                                                                                  
Căci și el este o ființă. 

Poți realiza minuni,                                                                                                                             
Doar trebuie să muncești,                                                                                                      
Nu face promisiuni,                                                                                                                     
Să nu te răzgândești. 

Creează-ți lumea ta,                                                                                                                   
În care să zâmbești,                                                                                                                      
De mic poți ajuta,                                                                                                                    
De asta îți dorești. 

Și spre sfârșit de zi,                                                                                                                     
Să stai să te gândești,                                                                                                       
Începe doar să râzi,                                                                                                                              
Pe loc te-nveselești. 
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Realitatea	
 

Dis-de-dimineață,                                                                                                                            
Cu ghiozdănelu’ în spate,                                                                                                               
Îmi flutur pleata creață,                                                                                                        
Cum se făcea la sate. 

Și o pornesc pe cărăruie,                                                                                                                     
Cu doi sau trei amici,                                                                                                                
Ce nici nu își închipuie,                                                                                                     
De când treceam pe aici. 

Cum anii au trecut în zbor,                                                                                                         
Și nici nu i-am simțit,                                                                                                    
Parcă am stat pe un nor,                                                                                                     
Și vântul ne-a grăbit. 

Acum acestea sunt doar amintiri,                                                                                              
Căci lumea s-a schimbat,                                                                                               
Un drum cu câteva opriri,                                                                                                    
Ce n-a fost reparat. 

Ecranul rece de cristal,                                                                                                                   
Ce nu poate simți,                                                                                                          
Nimic nu are natural,                                                                                                          
Și nici nu poate îmbogăți. 
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