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Cuprins 
 
Prima căutare /5 
Călătorul proscris /6 
Dor străin /7 
Fiul Luminii /8 
Coșmarul de sfârșit /9 
Plecarea /10 
Viață și vis /10 
Anarhia contrastelor /11 
Chipul durerii /12 
Fior pe-o urmă de ecou /12 
Viață curgătoare /13 
Flacăra sărutului /14 
Lacul de sub Stânca Șoimului /15 
Frica /16 
Poștașul /17 
Petale târzii /18 
Luntraș pe cărările nopții /19 
În adânc /19 
Geneza timpului /20 
Regretele zeilor /21 
Trilul zorilor /22 
Umbrele trecutului /23 
Dansul vântului sălbatic /24 
Ultimul vis /25 
Gânduri fistichii /26 
Freamătul norilor /27 
Sărutul din zori  (gazel) /27 
Vântul ploilor de mai /28 
Străjerul pădurii /29 
Tabloul vieții /30 
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Ultimul druid /31 
Atâtea gânduri /32 
Renaștere /33 
Cenușa din viitor /34 
Codrul florilor de mur /35 
Luciri de opal /36 
Picătura de viață /37 
Arc pe cer /37 
Melodia noastră /38 
Vremuri păgâne /39 
Sonetul eternelor suspine /40 
Vă voi crede /41 
Lied printre gânduri și vise /42 
Balanța /43 
Dirijor /44 
Final /45 
Nemurirea clipei /46 
Pastel /46 
Primăvara magnoliilor /47 
Negru /48 
Armonii stinghere /49 
Ora de ploaie /50 
Oi de Lună /51 
Iarna clipelor reci /52 
Furtuna /53 
Înger și talaz /54 
Lacrimile fluturilor albaștri /55 
Trecerea /56 
Funigel /57 
Greul pământului /58 
Vis de iarnă /59 
Acorduri /59 
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Dorințe /60 
Floarea florilor /60 
Podul iluziilor /61 
Carusel /62 
Brumar /63 
Zbor efemer /64 
Timp interzis /65 
Rădăcini /66 
Zidurile Olimpului /67 
Nebunii din lumina Lunii /68 
Sonetul alb /69 
Vorba /69 
Gânduri caudine /70 
Te-aștept în suflet /71 
Poștașul /72 
Focul florilor dalbe /73 
Lacul florilor de nufăr /74 
Talion /75 
Nu pot /76 
Murmur în aripi de vânt /77 
Îngeri și îngeri /78 
Gând în vânt /79 
Culoarea ultimului foc /80 
Impasul din adânc /81 
Mâna din vis /82 
Țărmul fără nume /83 
Piano /84 
Simfonia tăcerii /85 
Lacrima de dor /86 
Jurnalul /87 
Puterea deznădejdii /88 
În lumea din marginea lumii /89 
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Iubirea în mov /90 
Ecouri de rugină /91 
Aur și argint /92 
Visul /93 
Sunt /93 
Ecouri de mai /94 
Vulcanul înghețat /95 
Lumina razei de amurg /96 
Ecoul ultimului vis /97 
Tremurul din albastru /98 
Cerul vechilor credințe /99 
Pastel de toamnă /100 
Steaua cerului albastru /101 
Străluciri de aur /102 
Îngeri strâmbi /103 
Un strop /103 
Vântul florii de april /104 
Blestemul iubirii /105 
Întunericul stelelor /106 
8 Martie /107 
Floarea zorilor /107 
Elixirul lumii de safir /108 
Iubirea ta /109 
Cărarea marelui gol /110 
Tril de-april /111 
Trenul /112 
Scrierea din adânc /113 
Scânteieri de suflet /114 
Dimineți divine /115 
Plasa de vânt /116 
Visul din zori /117 
Lună nouă /118 
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Aproape /119 
Praful clipelor de dor /120 
Trecut în viitor /121 
Doină în pustiu /122 
Zidul /123 
Raza lumii de apoi /124 
Țărmul pașilor pierduți /125 
Doina din apus /126 
Țărmul stropilor fluturi /126 
Umbre de-o clipă /127 
Armonii de vară /127 
Reunire /128 
Străluciri de dor /129 
Zbor prin curcubeu /130 
O mare /130 
Neguri deșarte /131 
Zăbrele de nori /131 
Visul din templu /132 
Clipa /133 
Lacul de sub Stânca Șoimului /134 
Sonetul mării de foc /135 
Drumul dintre inimi /136 
Grădina clipelor de vis /137 
Agonia gândului călător /138 
Unduiri de vis /139 
Pădurea amintirilor /140 
Aliaj /141 
O viață și o zi /142 
Te du! /143 
Foc nestins /144 
Golul aromelor galbene /145 
Intrusul /146 
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Cupa de dor /147 
Umbre /148 
Chipul /149 
Noaptea picăturilor albastre /150 
Darul meu /151 
Marea de cristal /152 
De piatră /153 
Precum /153 
Sonetul zeiței călătoare /154 
Doar tu /155 
Gând și suflet /155 
Vara din gând /156 
Oglindiri /157 
Iarna clipelor solemne /158 
Florile iernii /158 
Șoaptele din adânc /159 
Ochiul din deșert /160 
Treptele vechilor pași /161 
Noaptea undelor tăcute /162 
Zbor în amurg /163 
Sonetul viselor confuze /164 
Stins /165 
Sonetul dorului desculț /166 
Lumina cărării din vis /167 
Roșu în albul iernii /168 
Nu mai știu /169 
Și /170 
Plouă, iubito! /171 
Vis rătăcit /172 
Uneori, mă iubești /173 
Cerneluri pe ziduri străine /174 
Mirarea unui gând stingher /175 
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Scântei de foc /175 
Zodiac /176 
Seninul razelor căprui /177 
Murmur în aripi de vânt /178 
Cristale de uitări /179 
Chemarea florilor albastre /180 
Ape limpezi /181 
Trepte /182 
Jocuri de fiori /183 
Umbra florilor de vis /184 
Vocea gândului /185 
Gânduri șoptite /186 
Umbre pe dale de burg /187 
Foșnetul roșu /188 
Firul nevăzut /189 
Drumul pașilor de ani /190 
Scutul iubirii /191 
Culorile iubirii /192 
Apusul unui cântec trist /193 
Așteptare /194 
Raza de iubire /195 
Furtuna din gând /196 
Visul cel dintâi /197 
Gândul umbrei /197 
Când noaptea se-ngână cu visul / 198 
Îți scriu eu /199 
Orizontul neatins /200 
Pași pe curcubeu /201   
Zăbrele de nori /201 
Corabia viselor mele /202 
Dor de albastru /203 
Suflet în oglindă /204 
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Freamătul nopții /205 
Simfonia tăcerii /206 
Ecoul zărilor curbe /207 
Cât cerul îmi va fi iubire /208 
Vraja nopții / 209 
Sonetul florilor de mai /210 
Țărmul de amurg /211 
Clipe de albastru /212 
Tărâmul celor două lumi /213 
Calea gândurilor mele /214 
Ultimul dar /215 
Petale în Calea de Vis /216 
Fluturi noi /217 
Vina din apus /218 
Scânteia lacrimii de jar /219 
Sonet în tremur de vânt /220 
Tăcerea umbrelor /221 
Lacrimile Atlantidei /222 
Nu știu /223 
Cântec de octombrie /224 
Lumina ultimelor flori /225 
Nori de sub cerul din marele joc /226 
Drumul de vis /227 
Ascunși în absolut /228 
Chemarea vechilor porunci /229 
Sfârșitul poveștii fără sfârșit /230 
Aleea celor două umbre /231 
Cărările nopții de foc /232 
Petale de lumină /233 
Strop de cer /234 
Sonet în “la” minor /235 
Sonetul mării de foc /236 
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Romanța stâncii de bazalt /237 
Romanța toamnei nimănui /238 
Norii acei /239 
Clipa din privire /240 
Clipa din gând /241 
Tu, toată /242 
Îngerul primei lumi /243 
Zeul nopții /244 
Odiseea spre neuitări /245 
Visul neștiut /246 
Povestea noastră /247 
Șoaptele toamnei /248 
Felinarul /249 
Din ceruri, ca un sol /250 
Sărutul ultimei iubiri /251 
Cântec sub stele /252 
Setea /253 
Anotimpul trandafirului de sub stele /254 
Tabloul visului albastru /255 
Orfeu /256 
Versul /257 
Țărmul de dor /258 
Zorii din apus /259 
Bine /260 
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