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Ne vom întoarce mâine triști
Ne vom întoarce mâine triști
Pe malul apei fără țărm
Căci între pleoape vreau să sfărm
Imaginea‐n care exiști
Lumini din umbră vor țâșni
Nisipul trupu‐ți va sculpta
Și stelele vor îngheța
Când pletele îți vor foșni
Ne vom întoarce‐n amintiri
Tu cu‐n surâs iar eu plângând
Vom sta departe până când
La întâlnirea din priviri
Vom înțelege că‐n curând
Doar ție pot să mă mai vând.
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Pentru tine am scris un cuvânt pe nisip
Pentru tine am scris un cuvânt pe nisip
Gândul meu către tine‐a zburat
Mă gândeam că iubirea are al tău chip
Și de vină sunt eu c‐am iertat
Trece timpul – nisipul tot mai fierbinte
Ia forma chipului tău cu‐mprumut
Încercam să mai scriu și alte cuvinte
De iubire – dar nu le‐am avut
Acum paznic cuvântului meu mă supun
Și te‐aștept pe aici să mai treci
Mă îndeamnă bătaia din suflet să‐ți spun
Că în mine deja te petreci
Și sub raza de soare ce cade arzând
Și sub raza de lună plângând
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Am cuvinte suspuse – cuvinte adânci
Am cuvinte suspuse – cuvinte adânci
Le rostesc sau le scriu pentru tine
Le supun acelorași triste porunci
Ce departe le crești și în mine
Dacă timpul, ca zidul, mă ține pe brânci
Fără leac e speranța de bine
Așezate în suflet spre ceruri ca stânci
Pe sub lacrimi în foc cristaline
Nici cu stele și nici fără stele in plus
Tâmpla mea ca un paznic așteaptă și mut
Să cobori curcubeul pictat mult prea sus
Ca privirile‐n taină să mi le ascut
Și să trag peste noi ce nicicând n‐am avut
Visul dus și din bolta de vise adus
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Nu prea‐nțeleg ce‐nseamnă să iubești
Nu prea‐nțeleg ce‐nseamnă să iubești
Cât e instinct și cât e rațiune
Cât este rătăcire în povești
Și în realitate ce minune
La mine‐n suflet aș putea și‐aș spune
Că îmbrăcată‐n chip de înger ești
Și că aflat la margini de genune
Când pot să cad atunci tu mă oprești
Nu prea‐nțeleg ce legături supreme
Să ne despartă ar avea puteri
Nici dacă speri și nici dacă nu speri
Și nici sperând că tu te‐ai putea teme
De mine care înrămat în gând
Mă dărui ție ca să nu mă vând
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Despre iubire n‐o să mai vorbim
Despre iubire n‐o să mai vorbim
Tăcerea mea și cu a ta se‐mpacă
Nu spun nici eu, nu spui nici tu, ce dacă
În propriile gânduri rătăcim
Privirile spontane se atacă
Temperatura crește și nu știm
Dacă secunda asta o trăim
Sau o lăsăm în focul ei să zacă –
Te hotărăști cu greu să mă visezi
Eu te tot văd căzută pe retină
Ca lacrima ce caută lumină
În care totdeauna te creezi
Ca să mă ierți, câtă mai ai iertare
Că sunt atât cât sunt și ți se pare
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Știu că te gândești ades la mine
Știu că te gândești ades la mine
Ca pe‐o plantă‐n glastră mă privești
Și mă uzi cu lacrimi cristaline
Și oglinzii mele ramă‐i ești
Și te văd adeseori cum crești
Ca și mierea‐n stupul de albine
Ca o Cosânzeană din povești
Și pe Făt Frumos îl chemi la tine
La izvorul cel cu apă vie
Să vă puneți tâmpla printre flori
Ca doi ingerași multicolori
Să plutiți când nimeni nu vă știe
Pe o rază care urcă‐n soare
Cu‐o iubire îndatoritoare
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Lui Iulian îi este dor de țară
lui Iulian Filip

Lui Iulian îi este dor de țară
Și țării îi e dor de Iulian
Aici întotdeauna este vară
Și ziua e mai lungă ca un an
El desenează și tot versuri scrie
Cu sângele străbunilor din el
Pentru copii încă o poezie
Pentru pictură înc‐un cal rebel
Face naveta până la cei buni
De peste anii care se‐nfioară
Și din credința pietrei vrea minuni
Peste felia pâinii cea amară
Sfidând speranța care‐n vise zboară
Până la Dumnezeu și‐n ceruri ară
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Și vine iarna, iarna, iarna tristă
Și vine iarna, iarna, iarna tristă
Și peste ea cred că vom trece triști –
Te bucuri dacă simți că mai exiști
Și libertatea ta nu‐i egoistă
Cu mască, fără mască, cu batistă
Unii colerici alții umaniști
Vom trece‐n primăvară ca turiști
Și pesimiști, că viața‐i pesimistă
Asta‐i Planeta, bine că mai este
Noi trecem din poveste în poveste
Orgolioși în suflete și peste
Cu lacrimile ce ne dau de veste
Că se mai poate, încă se mai poate
Și adevăr și cinste și dreptate!
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Frumoasă țară și frumoși românii
Frumoasă țară și frumoși românii
Oriunde s‐ar afla pe‐acest pământ
Frumoasă e căldura din cuvânt
Frumoase faptele ce‐i fac stăpânii
Acelor vise care‐au fost și sunt
De mii de ani transmise prin bătrânii
Care păstrează‐n cumpăna fântânii
Cel mai curat și mândru jurământ
Frumoasă și‐nțeleaptă împlinire
În care vremile s‐au petrecut
Și în iubirea toată am avut
Un falnic drum către desăvârșire:
Un suflet blând și bun ca o icoană
Care te vindecă de orice rană.
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