
E o floare 
Cu petale 
De consoane 
ªi vocale.

E un spic 
Cu multe ace 
Ce-n silabe 
Se desface.

E un joc
Ce se combinã
În cuvinte 
De luminã.

Din cuvinte 
Cine ºtie 
Poate face 
Poezie.
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O furnicã
Temerarã,
Fãrã lift
ªi fãrã scarã,
A urcat,
Cum doar ea ºtie,
Seara într-o
Pãpãdie.
ªi aºteaptã
Rãbdãtoare
Vânt prielnic
Ca sã zboare.
Sã-i urãm
Vise plãcute
Micuþei
Cosmonaute.
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teaua mea

Seara,
În fereastra mea,
Tremurã
Pe cer o stea.
Priviri lungi
Spre ea întind...

O învãlui, 
O cuprind,
ªi-o aduc
Tot mai aproape
Pânã o închid
Sub pleoape.
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Un robot venea cãlare 
Pe un cal nãbãdãios 
ªi striga în gura mare: 
Vreau sã lupt cu Fãt-Frumos!

Fãt-Frumos cu spada-n mânã 
Apãru din tot înaltul, 
Iar robotu-a pus o frânã 
De a scârþâit asfaltul.

Lupta a-nceput de-ndatã, 
Fãrã trucuri ori fasoane, 
Rãsuna ºoseaua toatã 
De nechez ºi de claxoane...

Gura lumii, indiscretã, 
De o vreme-ntruna zice 
Cã umblã pe motoretã 
Un robot cu cicatrice.

n robot venea cãlare
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Un pãianjen, 
În grãdinã, 
Dintr-o razã 
De luminã 
A fãcut 
Un ascensor 
Sã mã urc 
ªi sã cobor, 
Mai ceva 
Decât în vis, 
În gutui 
ªi în cais.

intr-o razã de luminã
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