
Alb infinit de zăpadă 

                                         De Coța Bianca 

 

Chiar dacă frigul a venit, 

Iar gheața mult s-a întins, 

Atunci când păsările au plecat, 

Nici nu știu ce au ratat! 

 

Frumosul verde... s-a schimbat 

A fost cu totul de alb dominat, 

Un alb simplu, dar strălucitor 

Fără surprize, dar nu plictisitor, 

Iar atunci când floricelele mici de gheață zboară 

Vai, peste pământ a căzut ,fără îndoială, 

O prea frumoasă vrajă. 

 

Luna blândă stă tăcută, 

În al ei loc ca de artă. 

Stă sus, mândră ca o muză, 

Așteptând să fie observată. 

 

Dar în mijlocul liniștii, 

Un singur lucru este nepus la loc. 

O casă, simbolul fericirii, 

Căci nu e colț neîmpodobit, 

Niciun petic neacoperit, 

Ba de o ghirlandă, ba de o stea. 

 

Asta înseamnă că oamenilor de acolo, 

Tare mult iarna le plăcea. 



Așa arăta casa aceea în fiecare an, 

Acum însă, se pare că au un alt plan. 

 

De data asta, casa tare pustie este, 

Dominată de liniște chiar, 

Iar de decorațiuni, ce să mai zic... 

Nu a mai rămas nimic, 

Doar albul, albul infinit, 

Care chiar și peste luminoasa casă 

A venit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O floare fluturată de un vis 

                                             De Coța Bianca 

 

O floare flutura ușor 

Purtată de vântul răcoros 

Sub umbra unui nor 

Parcă vrând să plece-n zbor... 

Dar nu era o simplă floare, 

Parcă era prea... mare? 

Arăta curious 

Într-un ochi de copil sfios. 

Petale avea șapte, 

Toate albe ca de lapte. 

Era frumoasă ca și literele-n caligrafie 

Nu cred că o puteam găsi cu ajutorul geografiei. 

Arăta ca și cum ar fi călătorit printr-un întreg oraș, 

Ghidată doar de un singur fluturaș. 

N-am mai văzut așa ceva prin întreaga țară, 

Chiar dacă m-am plimbam și prin ulicioară, 

Așa frumuseți, mai rar vezi, 

Dar chiar și când abia le zărești, 

Din privire, nu le mai pierzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sentimente 

De Coța Bianca 
 

Fericirea este asemenea unui dans neîntrerupt, 

Vioi, plin de energie corupt. 

Tristețea în schimb, este ca și ploaia, 

Rece, umedă, cenușie, 

Căzând rapid lacrimi cristalii... o mie. 

Poate ele sunt opuse, neputând fi alăturate, 

Dar uneori, când ești cuprins de o profundă veselie, 

Lacrimile de oprit... nu se mai poate. 

 
 

Nervozitatea, un val de sentimente sincere, 

Acestea doar îți spun când nu ești în armonie. 

Un pumn în pereți îți spun să dai, 

Ca și liniștea s-o ai. 

 
 

Teama în schimb, nu o poți confunda, 

O simți când inima tare îți bate, 

Când lumea parcă nu se mai învârte, 

Ca apoi să îți dai seama că în pericol te poți afla. 

 
 

Niciuna nu îți vrea răul, 

Din contră, ele vor să-ți vadă plin de entuziasm chipul, 

Uneori vor chiar să le simți încrucișate, 

Odată fericire, odată tristețe, odată amândouă, 

Ca apoi, inima să ți-o simți ca nouă. 

 
 

 
 



Un peisaj de poveste 

De Coța Bianca 

 

 

 

Pe lacul întins, 

Parcă aprins, 

O floare de lotus stă, tăcută, 

În mișcarea apei lăsată, 

Blândă, neatinsă, fină 

Observată de la o milă. 

 

 

 

Pe mal se uită un trecător 

Care, fascinat de a plantei frumusețe, 

Cade în marea vrăjeală a floarei finețe, 

Apoi închide ochii plini de farmec, 

Și adoarme, ascultând al păsărilor cântec.. 

 

 

 

În copac stă ascunsă o veveriță 

Care și ea e aproape adormită, 

Din cauza priveliștii minunate, 

De calde culori create 

Care adorm tot codrul și lacul în a lor priveliște, 

O priveliște parcă de pe Marte.. 

 

 

 



Un vis sau o amintire? 

De Coța Bianca 

 

Văd... că mă distram. 

Sau nu, râdeam. 

Sau nici asta, poate doar zâmbeam. 

 

Nu mai știu exact, 

Dar un lucru văd clar, 

Vedeam mai multe lumini 

Care parcă aveau un impact.. 

Un impact cromatic, plin de har, 

Chiar pe al meu obraz. 

 

Aveau multe culori, 

Parcă știau a dansa, 

Sau a cânta. 

A glumi 

Și doar a zâmbi. 

 

Nu erau doar niște lumini 

Erau emanate din cioburi de cristal 

Care îmi arătau în față o cale, 

O cale care, fără de dar și poate, 

Era necunoscută, ca planeta Marte. 

 

Acele lumini emanate, 

Toate vesel colorate, 

Îmi arătau ceva frumos, 



Mai bine zis armonios, 

Un lucru pentru care există doar două cuvinte, 

Unul pentru a-l explica, 

Iar altul care totul îți amintea. 

 

Nu v-ați dat seama deja? 

Știu, sună întortocheat. 

Asemenea unei ghicitori, aș spune, 

Dar este incredibil de ușor pentru mine. 

 

Încă nu mi-a venit rândul să mă despart de ea, 

Dar gândul, mereu de asta îmi amintea! 

Nu puteam să stau liniștită așa că vă spun acum, 

Cuvântul care deslușește ghicitoarea nu este altul decât... 

Copilăria. 

Iar acum vă întrebați 

Dacă ăsta este cuvântul care explică dilema 

Unde este cel "care îți amintește"? 

 

Deja m-a luat un mare val, mă scuzați. 

Deja era să mă înec în aceste cuvinte, 

Așa că vă spun acum 

Cuvântul este, fără să-mi dau seama cum, 

Dor. 

 

Dorul de copilărie m-a acaparat, 

Îmi este greu a-mi imagina! 

Tot sunt un copil, 

Dar gândul că încurând nu voi mai fi 



Este pur și simplu de nemărginit. 

 

Doar dorul îți poate aminti de copilărie, 

Dorul de zilele pline de veselie, 

Dorul de zâmbetele sincere, 

Și mai ales, dorul de imaginație, 

Lucru care toată lumea înapoi îl cere. 

 

Să muncești toată ziua e obositor! 

Ce să mai spun plictisitor, 

Și ce să mai spun când lângă tine ai doar oameni serioși. 

 

Totul pare anost! 

Ce lipsă de culoare! 

Toată lumea ar vrea să fie un copil, 

Pentru că în ochii lor, totul e frumos. 

Totul e prietenos, 

Totul e pur și simplu o veselie, 

Iar acum, 

Când mă gândesc că toată ziua fac teme, 

Îmi este pur și simplu dor. 

 


