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Cuprins 
 
 
Scrisoare către cititorii noștri /5 
 
 
Capitolul 1. Zboruri de gând /15 
 
Noaptea razelor de lună /15 
Ecoul gândurilor vii /16 
Cine eşti? / 17 
Limane / 18 
Calea spre iubire /19 
Repere /20 
Clipa gândului hoinar /21 
Vis liber /22 
Gând hoinar /23 
Povestea unei Cenușărese /24 
Timpul unei picturi /25 
Ajunge! /26 
Iatacul norilor /27 
Soarele din vis /28 
Șoaptele pădurii /29 
Drumul meu /30 
Picătura de viață /31 
Rugă pe drumul vieții /32 
Aripi de vis /33 
Cuvintele oglindă /34 
Magia apei /35 
Privirea spre lumină /36 
Arcade /37 
Joc târziu /38 
Legământul tăcerii /39 
Crezul ei /40 
Geneză /41 
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Tur-retur /42 
Frunze /43 
Atât de albă /44 
În umbra nopții /45 
Coşmar /46 
Calea cavalerului /47 
Războiul gândurilor /48 
Darul mării /49 
Pribeagul /50 
Calea îngerilor /51 
Dans pe tabla de șah /52 
Prima lacrimă /53 
Lacrimi în vânt /54 
Visul fără lacrimi /55 
Pânze albe /56 
Ploaia de raze /56 
Din lumea apelor /57 
Naivul /58 
Colți /59 
Blestemul stelelor /60 
Regele cerb /61 
Leul alizeu /62 
Rapsodia pițigoiului albastru /63 
Libertate și dorință /64 
Bonsai /65 
Zboruri /66 
Tu, să taci! /67 
Tabloul vieţii /68 
Zbor pe note din trecut /69 
Orașul fără nume /70 
Dorința /71 
Cercuri în apus /72 
Noul început /73 
Marea /74 
Calea spre lumină /75 
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Timpul zeilor /76 
Grai eteric /77 
Spirala /78 
Ploaia din deșert /79    
Anotimpul trandafirului de sub stele /80 
Voi fi /81 
Povestea noastră /82 
Ploaia din gând  /83 
Tristețea ploii  /84 
Atingeri de-ntuneric /85 
Toamna vechilor poteci /86   
 
 
Capitolul 2. Anotimpurile sufletului /87 
 
Hoția privirii /87 
Starea de vis /88 
Tu, cine ești?   /89 
Sunt ce vrei tu /90 
De-ai fi /91 
Ploi /91 
Mâine /92 
Once upon a dream /93 
Sărutul timpurilor neștiute /94 
Dansăm /95 
Poarta spre vis /95 
Regina inimii /96 
Poteci însorite /97 
La drum de seară /98 
Dorințele noastre /99 
În lumea din marginea lumii /100 
Tu dori /101 
O zi de Paște /102 
Două vieţi /103 
Tu vei veni /104 
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Calea gândului /105 
Ani lungi /106 
Linia destin /107 
Aripi în apus /108 
Murmurul stelelor /108 
Tăcere /109     
Ultima lacrimă /110  
Noapte de mai /111 
Fulg de iubire /112 
Sărutul de la miezul nopții /113 
Regăsire /114 
Sărutul neştiut /115 
Două vorbe /115 
Mesagerul iubirii /116 
Reîntâlnirea /117 
Vânt și cremene /117 
Gândul inimii /118 
Noi /118 
Am să te iert /119 
Gânduri pe cer /119 
Chip cioplit /120 
Toamnă rătăcită /121 
De-ai fi /122 
Răzbunare /123 
Umbre de lumină /124 
Fumul noilor poteci /125 
Cerșetor /126 
Îngerul roz /127 
Clipe de toamnă /127 
Vacarmul  egretelor /128 
Când timpul e absent /129 
Visul din umbră /130 
Pumnalul /131 
Singurătatea zorilor /132 
Aripi de vânt /133 
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Când vei pleca, rămâi! /133 
Să-mi fie dor? /134 
Vânt de primăvară /135 
Hipnoză /136 
Ecoul lavandei /137 
Cântecul nopţii /138 
Apus /138 
Şoapta zorilor /139 
Neliniști de seară /140 
Flutur și înger /141 
Cercuri de lacrimi /142 
Plecarea ultimei zile /143 
Gânduri de toamnă /144 
Ramuri noi /145 
Toamna mea de-acum /146 
Frunze-n vânt /147 
Căutări de toamnă /148 
Timp în amurg /149 
Zborul printre stele /149 
Vis de toamnă /150 
Ultima frunză /151     
Versul de cristal /152 
Sărutul zorilor /153 
Copacul nimănui /154 
Florile iernii /154 
Căldura iernii /155 
Ultima zi /156 
 

 
Capitolul 3. ... de ieri, de azi, de mâine /157 
 
Dansul roșu /157 
Râd și eu /158 
Lumea lui /159 
Suflet hoinar /160 
Încă o zi /161 
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Spune “Nu” /162 
Podul istoriilor /163 
Iarna stâncii solitare /164 
Leacul din trecut/165 
Vis nesfârșit /166 
Sclipiri de argint /167 
În arșița verii /168 
Un vis /169        
Un colț de rai /170 
Petala de foc /171 
O zi de vară /172 
Migrena /173 
Lumea veche /174 
Gânduri noi /175 
Vis în plictis /176 
Magia serii /177 
Caierul cu amintiri /178 
Cuvinte din fum /179    
Icoane /180 
Cărarea vântului /181 
Amazon /182 
Tăcerea dintre gratii /183 
Chemarea viitorului /184 
Calea îngerilor /185 
Tabloul vieții /186 
 

 
Capitolul 4. Și sonete /187 
 
Un singur vis /187 
Surâsul primăverii /188 
Scara de vis /189 
Firul de roșu /190 
Plasa de gânduri /191 
Darul zeilor /192 
Pașii amintirilor /193 
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Albastrul toamnei /194 
Gând călător /195 
Căutări /196 
Triere /197 
Alchimia sufletelor /198 
Marea Uitare /199 
Sânziana /200 
Până când ... /201 
Sonetul spinului hain /202 
Priviri de lumină /203 
Jocul de aur /204 
Lacrima Lunii /205  
Sonet printre brațe și Lună /206 
Sonet de zile negre /207 
Sonetul celor cinci coroane /208 
Sonetul morții /209 
Sonetul cerului tomnatic /210 
Visuri în doi /211 
Destin nescris /212 
Sonetul dublului tărâm /213 
Sonetul gândului uitat /214 
Poet /215 
Gând nou /216 
Aromele iernii /217 
Întoarcerea acasă /218 
Soare și nori /219 
Sonetul râului uitat de timp /220 
Gândul din visul albastru /221 
Voaluri de liniști /222 
Alchimia sufletelor /223 
De ce? /224 
Jungla albastră /225 
Sonetul Nagual /226 
Gând spre necunoscut /227 
Ultimul zbor /228 
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Îndepărtare /229 
Sonetul zâmbetului de sub stele /230 
Răstălmăciri /231 
Sonet sub raze de Lună /232 
Sonetul frunzelor de-apoi /233 
Cuprinsul necuprins /234 
Sonetul fals al ploii /235 
De-ar fi /236 
Alintări de vise /237 
Castelul nimănui /238 
Razele toamnei /239 
Mesajul trandafirilor /240 
Casa în culori de toamnă /241 
Iarna toamnei /242 
Treziţi-vă! /243 
Darul /244 
Cheia cetății /245 
Cupa de abis /246 
Drumul drept /247 
Sonetul gândurilor cristaline /248 
Dale în timp /249 
Înger trist /250 
Ritmul pandorei /251 
Clipa de venin /252 
Zori de iudă /253 
Răscoliri /254 
Sonetul stropilor de gând /255 
Viaţă pustie /256 
Nu vreau /257 
Libertate în singurătate /258 
Întâmplarea de a fi /259 
 
 
  


