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Motto: 

Dacă ar fi să mă întorc în timp, două lucruri 
aș schimba – unu: să îmi fac mai mult timp  

pentru mine și doi: să am mai mult  
timp pentru familie. 

Ion Țiriac 
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Trece timpul 

Trece timpul, Doamne, cum mai trece 
E semn bun și-i datorăm schimbarea 
Numai el și Muntele și Marea 
Iernii dau căldura asta rece 

Să tot mergi pe drum cu întrebarea 
Inimii care ades te-ntrece 
Ori să te întorci la vremi Aztece 
Născocind în curcubeu culoarea 

Țip și doar culoarea ta-ntre stele 
Ispitită de lumini curate 
Revărsându-ți lacrimile toate 
Ies căușii palmelor rebele 

Ah, din care să-ți culegi puterea 
Care-n libertate-și află mierea. 
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Te-așteptam 
 
Te-așteptam căci numai așteptarea 
Este cea care-mplinește visul 
Numai tu puteai să-mi dai permisul 
Ierbii de-a opri-ntre valuri marea 
 
Sau doar tu mă-nobilai cu scrisul 
Invizibil peste care sarea 
Orbitor dă gustul și culoarea 
Nenăscută ca și Paradisul 
 
Țip, întreb, acum ce faci din mine 
Ispitit tot urci spirala vieții 
Răsplătind cerneala și poeții 
Iarna lor pe colile veline 
 
Arzând cer în straie de beteală 
Ca să dea cu geniu, socoteală 
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Trenurile 
 
Trenurile se opresc în gară 
Ele care nu știu să citească  
Nici să scrie, nici chiar să trăiască 
Iarna iarnă, dar și vara vară 
 
Să tot stau în plata lor firească 
Ispășind pedeapsa cu ocară 
Oare pentru cine ele cară 
Numele cu genă îngerească 
 
Țărmurile parcă-s priponite 
Iar iertarea lor nu-i așteptată 
Râde-n sânul ei calea ferată 
Ispitită de adânci ispite 
 
Atunci când în tren urcă iertarea 
Care face să-nflorească floarea 
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Tu, Doamne 
 
Tu, Doamne, Care vezi că mai exist 
Efemeridă caldă pe pământ  
Nu m-ai lăsat să pâlpâi în cuvânt 
Iar cifrelor nu m-ai lăsat rob trist 
 
Stăpân pe jurământul meu cel sfânt 
Ins care n-am trăit ca un turist 
Orbit de ochiul cel mai optimist 
Născut din val și poleit cu vânt 
 
Țânc m-ai ținut la sânul Tău cel blând 
Iertând secunde ca să am puteri 
Rănit de-aș fi să fac atât cât speri 
Iau clipa grea în care stau vibrând 
 
Atâta cât să nu mă copleșească 
Cu visul nostru să se împlinească 
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Trebuia 
   Regelui Mihai I, la plecare 

Trebuia să te retragi din viață? 
Era timpul să renunți la luptă? 
N-ai văzut prăpastia abruptă 
Ispășită de atâta ceață? 

Sau iertând, parcă având albeață 
Iarna gesturilor cea coruptă 
Oare n-ai văzut că țara-i suptă 
Numai umbră, dar o umbră creață? 

Țanțoș trec și mă încred în tine 
Iert iubirea ta cea pământeană 
Rege dintr-o țară azi virană 
Iat-un cer plin de frumos și bine 

Am părerea c-a trecut ușorul 
Că de-acuma mult mai greu ți-e dorul 
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Toate trec 
 
Toate trec când lumea în uitare 
E dispusă zilnic să adune 
Numai întâmplările nebune 
Izbutite parcă din mirare 
 
Stau ca mărturii acele rune 
Iarba peste pietre milenare 
Ori istorii sângeroase-n care 
Nimeni adevărul nu-l mai spune 
 
Țărmuri risipite-n vânt și-n valuri 
Inimi care cred că mai departe 
Regele învinge, dar prin moarte 
Iernile ce dorm pe idealuri 
 
Ah! și peste timpii-n care scriu 
Cresc speranțele de prea târziu 
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Toți 
 
Toți la masa goală stăm în pace 
Ea cu pacea noastră se alintă 
Nu prea știe ea din care gintă – 
Isprăvim ceva ce nu se face 
 
Suntem toți cu mâinile pe flintă 
Iarba a rămas cumva afară 
O să urce muntele la vară 
Numai astăzi pare de argintă 
 
Ți-am spus asta ca să te atragem 
Iau secunda din a doișpea șoaptă 
Râsul nostru are-o notă aptă 
Iar din când în când la tine ragem 
 
Alcoolul iată-ncurcă vorba 
Câtă vreme fierbe-n linguri ciorba 
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