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Pentru Emil 
în loc de cuvânt înainte

(2017) 

E ora 01:00 AM și mă gândesc 
La un mod de a-ți mulțumi 

Pentru toți anii de afecțiune și dăruire, 
Pentru încurajări, pentru dorințe împlinite, 

Pentru răbdare, omlete, fandări, cercei,
Trimisul la-nvățat când încă eram o copilă 

Mesajele ca-ntre prieteni de la început 
Bacovia ce ne-a apropiat și trenul 

Ce îl uram de fi ecare dată la sfârșit.
Cofetăria de pe colț ce ne-a adăpostit 
De anotimpurile ce ni se împotriveau

Și pentru șansa de a fi  cea care 
Ți-a împlinit cel mai puternic vis, 

Familie, părinte, casă 
Ne-am construit un mic paradis.
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E greu să așezi cu niște taste 
Toate trăirile de fericire și respectul

Pe care-l porți pentru un om așa puternic,
Căile iubirii sunt tot și tot mai vaste.

�
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Pare nting 
(2015)

Sufl etul s-a mutat din copilărie în viitor
Ai devenit om mare și nu mai ești doar un muritor,

Știi că tot vei bate într-o altă carne
Și te vei prelungi mereu, peste sufl u și vreme.

Ești întreg acum, deși divizat
Cu o parte a ta mai mică, de care vei fi  mereu legat,

Creator de sufl et nou și de viață,
Timpul s-a restartat, în cerc e iarăși dimineață.
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Tati, de ziua ta 
(2015)

Dragă tati vreau să știi,
Că mereu te voi iubi,
Pentru nopțile târzii

Când în brațe tu mă ții.

O să-ți dau în dar mereu
O parte din sufl etul meu.
Cealaltă e pentru mami

Restul pentru lăptic și nani.

Toate bune îți doresc
Și atunci când o să cresc
O să-ți fac și alt cadou

Un zâmbet într-un tablou.
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Eu și mami ne dorim
Sănătoși toți 3 să fi m
Familia mult visată,

Din dragoste adevărată.

�
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Serghe și Olga 
(2016)

Aveați o bancă pe care se opreau vecinii toți 
În drumul lor spre dealuri și grădini, 

Căpșuni și leagăn, șipotul unde ne jucam 
Când zile nesfârșite se scurgeau spre nopți

Insignele mărețe ale zilelor de tineri 
Nășteau povești de fi ecare dată 

Ne așteptați în orice zi de luni sau vineri 
Erați aici, nu veți mai fi  așa vreodată.

În toată lumea satului de atunci 
N-au existat nicicum oameni mai buni 

Portret de casă, familie și sfânt 
Am moștenit de la bunicii mei bătrâni.
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Iubirea o să vă țină vii mereu 
În amintiri, în dor și în povești 

Despre copilăriile din timpul meu 
Casă din vale, ce mult, mult, mult o să îmi mai lipsești.

�
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Căsnicie 
(2010)

Da, este adevărat
Soțul meu m-a acaparat

Nu mai mă pot concentra
Nopțile nu le pot uita

Visez cu ochii larg deschiși
Cât de bine e să exiști
Alături de cineva ca el

Chiar nu mai pot lucra defel
Aștept doar următoarea clipă

Când în priviri se înfi ripă
Dorința mutuală, focul

Ce ne pornește mereu jocul.
Eu nu credeam că e posibil
Desigur, nici măcar credibil

S-aduci în realitate visul
Și să elimini compromisul
De-a nu fi  tu cu adevărat
Temerile toate s-au uitat. 
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Iubi re  
(2009)

Ieri pierdută 
Astăzi întreagă. 

Întreaga fi ință îți aparține 
Și existența însăși 

Respiră 
Prin tine 

Posibile fragmente de viitor 
Credibile. 

Și-ți desenez pictura 
Sufl etului nostru 

Comun. 
Bate în noi tot 

Absolutul ce cândva 
Îl căutam fără 

S-o spun. 
Ți-am scris de-atâtea ori 

Și ți-o voi închina 
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În mâine. 
Tu m-ai salvat 
Și m-ai cioplit 

Din mine.
Iubire, 
Veșnică 

Cu și pentru tine.

�
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G4L 
(2009) 

Urmăm un destin 
Știut de noi 

Dintotdeauna 
Dar doar recent 
Adus la viață. 
Ce va urma 

Doar noi din viitor 
O știm. 

Și ne-o șoptim în 
Nopțile 

De deznădejde și 
Ruină. 

Confuzi, blamați, 
Dar fără vină 
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Doar conștienți de eul 
Ce stă ascuns după 

Banalitate 
Și conformism. 

Noi nu ne vom parcurge 
Timpul 

Urmând orbește pe cei 
Mediocri

Ce nu au dreptate.
"Doar cei puternici 

Continuă" 
O spune un cântec. 

Iar noi suntem 
Din diamant în pântec. 

Vom crește înalți 
Și demni, titani 

În toți viitorii ani
Pe calea sufl etului 
Nu există pierderi 

Doar impedimente mici 
Ce se evaporă 
Când le ridici

Și lasă-n urmă acei ani 
Ai muncii și mândriei 

Noastre. 
Golurile din viață 

Neîmpliniri 


