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O POEZIE PENTRU TINE

Ochii mi se înceţoşează
Atunci când privirea ta,
Plină de soare
Şi de toată bunătatea din lume,
Poposeşte asupra mea.

Alintarea dată de mângâierea ta
Umple fântâna sufletului meu,
Iar zâmbetu-ţi, doar de mine ştiut,
Luminează paşii mei
Şi dă sens zilelor mele.

Cu siguranţă,
Un destin există
Şi el a făcut ca eu să te-ntâlnesc
Şi sufletu-mi plin de visare
Pe pieptul tău să-mi odihnesc.
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DORUL DE SOARE

Clipele nopţii
Picură fără milă
În clepsidra sufletului meu,
Acoperă în surdină
Ochii şi gura şi mâinile
Iar sufletul se chirceşte
Nemaigăsindu-şi loc
În carapacea timpului obosit.

Aştept sclipirea primei raze,
De lumină.
Aştept deşteptarea, spre a-mi
Striga în mine, dar şi în afară
Chinul ce îmi apasă
Nesomnul
Şi dorul de soare, de zâmbet,
De bucurie.

Într-un târziu,
Soarele chiar apare,
Dăruindu-mi de acolo,
Din înălţimi,
Puterea de-a spune că poate,
La noapte va fi mai bine
Şi apoi,
Din nou o altă zi!
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PLOAIE ŞI SOARE

                      Ploaia gândurilor,
                      Nemiloasă în vâltoarea ei,
                      Cade cu sunete înfundate
                      Peste ochii minţii,
                      Adormiţi de greul zilei
                      Sfâşiate de durerea
                      Trecerii în nefiinţă
                      A clipei.
                      În fiecare gând
                      E un consum de vise

          Şi fiecare vis pierdut
                      E o cădere în imensitatea
                      Golului lăsat de neputinţa
                      Revenirii la clipa trecută.
                      Pentru clipa ce vine
                      Adună în suflet doar
                      Soarele înălţător
                      Al speranţei
                      Şi al gândului ce rodeşte
                      Bucurie şi împlinire.
                      Iar norii gândurilor nu-i chema,
                      Căci oricum,
                      Fără chemarea ta,
                      Ei tot te vor ajunge cândva.
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TRĂDARE

                       Ce am căutat
                  Acolo departe?

                       De ce am aruncat nuferii şi crinii
                Şi am mânjit soarele

                       Cu noroi?
                       Am crezut

            Că suntem puternici?!
                      Ce ironie!

                       E doar mândria din noi.
                       Construim un Babilon
                       În noi în fiecare zi
                       Şi numai atunci când
                       Am ajuns în suferinţă

Am ştiut că trebuie să Te strigăm:
            O, Doamne! O, Doamne!

                    Iar apoi Te uităm iarăşi.
                       Dar Tu, Doamne,
                       Tu, Doamne, vei mai şti oare de noi?
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 IUBIRE ŞI DURERE

                Scaldă-ţi, suflete al meu,
 Durerea ce te macină uneori,

                În bucuria iubirii
                Pe care ai avut şansă să o găseşti.

                Sunt atât de puţini
                Cei ce găsesc iubirea adevărată,
                Aşa încât durerea ta
               Încleşteaz-o cu iubire

                Şi n-o mai lăsa să răzbată.

                Umple-ţi ochii de scânteia bucuriei
                Şi alungă ceaţa lacrimii ce stă
                Să se nască!
                Dă zbor speranţei,

       Ca să-ţi aducă din soare,
                Căldură şi alinare.
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