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Toamna 

  

Grăbită să aștearnă pe alei covor minunat, 
Nici nu observă că mii de cocori spre căldură au plecat. 
Că cerul e trist fără aripi în zbor, 
Că soarele-i ascuns mai mult după nori, 
Că vântul se aude prin crengi șuierând , 
De parcă înalță o rugă în gând, 
Cerând toamnei, milă, plângând. 
  
O mână de frunze se prind într-un dans, 
Se rotesc ușor, spre pământ, în balans. 
Apoi cad, câte una, formând 
Un covor de culori, al gliei veșmânt. 
Se aștern peste câmpul cu flori, 
Să le țină de cald când, din nori, 
Va cădea ploaia rece în șuvoi. 
  
O ultimă rază de soare își ia rămas bun, 
Că pleacă odată cu ziua de acum. 
Fuge grăbită într-un ritm cam nebun, 
Și lasă în urmă doar regrete și fum. 
Și zilele-s scurte. Știu... 
Totul e trist, și golaș, și pustiu. 
Tabloul de toamnă e cenușiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gândul 

 
Merge încet sau aleargă grăbit, se duce, se întoarce la nesfârșit, 
Muncește, muncește neobosit și te pune pe jar. 
Neliniștit, curios, agitat te face mereu să te întrebi cum e viața, 
De unde să o iei, cum să o apuci, cum să o duci mai departe, să urci 
Și atunci, nu te lasă să dormi. 
  
Când ți-e lumea mai dragă te trezește în zori 
Sau când e noaptea mai neagră îți dă aripi să zbori, 
Te duce visând tot mai sus printre nori 
Și te trece prin stări și emoții diverse, te provoacă la teste. 
Tot se învârte prin minte pană te amețește. 
  
Mereu alături în același ritm nebun 
Prin soare, prin nori, prin ceată si fum, 
Îți spune să ierți, să iubești, să spui da, să spui nu, 
Te învață mereu să fii tu. 
  
Ce ai fi tu fără gândul ce te poartă prin viață, 
ce te face să lupți, să reziști, să faci față? 
Ce îți spune mereu când greșești, ce te învață apoi să te ierți 
c-ai greșit și să plângi, să te bucuri, să fii fericit 
și mândru că nu te-ai oprit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mama 

 
Din prima clipă când pe lume ai venit 
Ea e acolo prezentă, te primește zâmbind. 
Auzi voci, vezi lumini, umbre și ceată. 
Te gândești unde ești, ce e viața, 
Cine e fata drăguță ce-ți mângâie fața. 
  
Când mai crești te ajută să adormi, 
Să visezi frumos în culori 
După coșmarul cu monstrul de foc ce vrea să te ajungă, 
Iar noaptea e prea lungă 
Și frânturi din povestea de seară prin minte îți umblă. 
  
Când te întrebi ce mister face viața să meargă, 
Te învață de ce, ce să faci, cum e bine, 
cum să-i ții pe cei dragi lângă tine. 
Te învață să crezi, să iubești și să speri, 
Că ziua de azi e mai bună ca ieri. 
  
Ea te poartă atent de mană pe drum, 
Și formează încet adolescentul de acum. 
Îți dă aripi să zbori mai departe de nori 
Unde în visele tale speri mereu că ai să ajungi 
Iar ea nu te lasă vreodată de asta să uiți. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Război 
 

 
În depărtare se aude un vuiet sinistru. 
Pe străzi lumea fuge grăbită spre nicăieri 
Căutând un refugiu. 
În jur e doar haos, zgomot și fum. 
Nimic nu va mai fi la fel de acum. 
  
O mama își strânge la piept copilul plângând. 
Prea mic să înțeleagă durerea 
Se joacă cu ursulețul de pluș. 
E o luptă cu un monstru perfid și ascuns 
Ce vrea să schimbe o lume cu forța. 
  
Doar îndrăzneala și curajul nebun ne mai ține 
Și credința în cel de sus. 
Atât din ce a fost mai rămâne, 
Privind către cer așteptăm un răspuns 
Sperând la mai bine de mâine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Glasul mării 

 
O șoaptă venită din valuri. 
Un cântec de dor nesfârșit. 
Un cântec de suflet  
Ce îl cântau marinarii  
Atunci când din larg au sosit. 
 
E glasul cel tainic al mării în larg 
Pe care îl cunosc mult prea bine. 
Când pe mare pornesc 
Îl ascultă cu drag 
Și dorul de casă îl alină. 
 
Departe de al mării cânt 
Să stea prea departe nu pot. 
Că marea-i destinul, 
e tot ce știu și ce simt. 
Viața lor e vaporul din port. 
 
Îi cheamă mereu cu cântecul ei 
Către zări neștiute de nimeni. 
Cei bine e în larg 
Cu soarele în piept 
Și aerul mării în vine.  
 


