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Emoție Cuantică

Cu fiecare gând la tine trimis,
Dintr-o emoție puternică generat,
Mă las cuprinsă de un minunat vis,
În care tu îmi răspunzi imediat.

Emoția mea cuantică ajunge la tine,
Plutind pe un val de iubire,
Să îți aducă o stare de bine,
Să simți neașteptat o imensă fericire.

Aștept să simt a ta emoție cuantică,
Într-un vers, o melodie sau o vorbă bună,
Pornită dintr-o iubire mare, unică,
Să știu că în curând vom fi împreună.

Emoția cuantică ne leagă tainic,
Noi doi ne potrivim perfect, atât de bine,
Legătura încercăm să o desfacem zadarnic,
Clipele au farmec doar cu gândul la tine.
 
Să ne lăsăm cuprinși de emoție cuantică,
Să vibrăm pe aceeași lungime de undă,
Să ne bucurăm de-a noastră legătură trainică,
Să ne învăluim într-o iubire rotundă!

30 aprilie 2022, București
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Mașini cu suflet

Avem tehnologie,
Descoperiri o mie,
Realitatea o digitalizăm,
Iar imaginile virtuale 
În realitate le inserăm,
De nu mai știm
În ce lume trăim.

Am uitat să mai simțim,
Nu mai știm cum să iubim.
Ca să ne fie mai ușor,
Să nu mai muncim de zor,
Am creat roboți cu față umană,
Care perfect cu oamenii seamănă.

De noi să îi deosebim,
Mașini cu suflet îi numim.
Mașina cu suflet îți poate vorbi,
Te privește și îți poate zâmbi,
Are un trup perfect,
A fost creată de un bun arhitect.
Are o memorie bogată
Și îți poate da un sfat de îndată,
La prima comandă dată.
Nu trebuie să ne mai înmulțim,
Putem crea oricâte mașini cu suflet dorim.
Viitorul arată frumos tare,
Dar nu-mi dă pace o întrebare.
Mașinile cu suflet vor scrie poezii oare?

 3 octombrie 2019, București
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Antalya

Antalya este ținutul asiatic minunat,
Care cu frumusețea lui m-a fermecat.
Marea Mediterană își schimbă culoarea,
Când jucăușă, sclipind în Soare atinge zarea,
Munți care abia se zăresc îngrădesc Marea,
Vântul adie ușor și parcă aud șoapte de dor,
Palmieri pârguiți de Soare se înalță semeți,
Privindu-i, de la ei înveți sufletul să-l cureți.
Florile sunt intens colorate, le admir pe toate,
Iar casele de un alb imaculat se lasă de Soare sărutate.
Frumusețea ținutului mă doare, pentru că tu ești la mare 

depărtare.
Hai, ține-mă cuantic de mână, să călătorim împreună!

 21 octombrie 2019, Antalya
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Armăsar

Iubirea este un armăsar,
Dacă te apropii cu sufletul curat,
Îți adulmecă al tău har,
Și îți primește mângâierea înfiorat.

Iubirea este un armăsar,
De cauți doar plăcerea,
Devine al tău adversar,
Vei găsi doar dezamăgirea.

Iubirea este un armăsar,
Dacă inima îți dăruiești,
Te va purta ca un quasar,
Pe tărâmuri de povești.

Iubirea este un armăsar,
De vrei cu răutate să-l rănești,
Îți va face viața un coșmar,
Nu vei mai fi capabil să iubești.

Iubirea este un armăsar,
Tandrețe de îi vei dărui,
Te va salva precum un salvamar,
Toate obstacolele le va birui.

 1 noiembrie 2019, București
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Geometria dragostei

Dragostea este o linie.
Tu ești la un capăt,
Iar eu sunt la celălalt.

Dragostea este un triunghi.
Tu ești în vârf,
Iar el și cu mine suntem la bază.

Dragostea este un dreptunghi.
Tu ești în colțul din stânga sus,
Ea este în colțul din dreapta sus,
El este în colțul din stânga jos,
Iar eu sunt în colțul din dreapta jos.

Dragostea este un cerc,
Iar noi suntem pe diametru.
Când tu ești sus, eu sunt jos,
Când tu ești jos, eu sunt sus.

Dragostea este un punct,
Iar noi suntem centrul Universului.

 7 noiembrie 2019, Londra
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Gabriel

Gabriel, Înger de rang înalt,
Arhanghel lui Dumnezeu devotat,
În multe religii respectat,
Are un nume minunat!
Gabriel înseamnă „Dumnezeu este puterea mea”.
Gabriel aduce vești bune, la momente de răscruce în Lume.
Gabriel ajută oamenii, îi apără și le dă înțeleaptă povață,
Gabriel revelează Adevărul în Viață.

8 noiembrie 2019, Londra


