
 

 

Florentina DANU 
(danu_flore@yahoo.com) 

 

Florentina DANU s-a născut în iarna anului 1971, luna ianuarie, ziua a 

optsprezecea, în orașul de la poalele Tâmpei, Brașov, într-o familie de oameni 

simplii. Absolventă a Liceului Industrial nr. 1 Electroenergetic (Astăzi Colegiul 

Tehnic Remus Răduleț) și a Școlii Populare de Artă secția actorie. Este membru în 

Liga Scriitorilor Români, filiala Brașov, din anul 2017, membru în Societatea 

Scriitorilor din România din anul 2019, Membru World Poets Association din 2019, 

președinte- Platforma de literatură și arte World Poets Asociation, filiala Brașov, din 

2020, redactor  la Vocea literară din 2020. 

A început să scrie cu mut timp în urmă când încă se afla pe băncile școlii, totul a 

păstrat pentru ea și pentru prieteni, apoi a deschis timid poarta spre Împărăția 

scrisului împărtășit în alt mod și spre mai multe suflete. 

  

Gânduri de autor: 

  

„Sunt un om cu bune și cu rele, un simplu trecător prin viața mea, prin gândurile și 

dorințele mele de la primul strigăt al vieții până la cel din urmă. Când a apărut 

scânteia scrsiului nu mai știu, dar țin minte momentul când s-a aprins flacăra... 

Am început cu povești de dragoste cu happy end iar uneori mai schimbam trecând 

la versuri. Aveam o imaginație bogată și îmi doream să păstrez pentru viitor toate 

gândurile și ideile acelei perioade. Aveam caiețele pe care le păstram doar pentru 

mine și uneori pentru prietenele mele dar nu mă gândeam niciodată că le-aș putea 

împărți într-un alt mod și cu mult mai multe persoane. 

Motivul pentru care am început sa scriu este unul foarte simplu. Am fost lăudată și 

îndemnată să fac acest lucru. Am prins curaj și dorință. Mai ales dorința de a lasa 

lumii un semn de trecere prin ea. Mi-am dorit să am o cărticică de suflet pe care să 

o las dovadă a trecerii mele prin această viață și așa s-a născut primul meu volum 
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de versuri ”Trecător prin viața mea”. Apoi mi-am dorit să-mi impart gândurile cu cei 

din jurul meu din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine… 

Dacă undeva într-un colt de lume o singură persoană apreciază ceea ce fac 

înseamnă că țelul meu este atins. Nu poți fi plăcută și înțeleasă de toată lumea, dar 

este minunat când vine cineva la tine și te felicită pentru ceea ce ai gândit, că le-a 

plăcut mult o anumită poezie recitată, te întreabă unde o pot găsi, ești din ce în ce 

mai mulțumită de ceea ce faci și mergi mai departe. Să pătrundem în mintea și 

sufletul cititorilor este cea mai mare mulțumire a noastră. 

Eu nu visam la galeria scriitorilor contemporani îmi doream doar cărticica mea de 

suflet dar soarta a decis pentru mine oferindu-mi un loc acolo unde nu mă 

gândisem vreodata că aș putea ajunge…” 

 

Debut literar:  

 

În “Cuget Românesc”, anul 2004 (Strigăt), a publicat o poezie în Pagina poeților 

“Destine adevărate“(O altă stare). În 2011, ia naștere blogul de poezii 

sentimente.blogcreativ.net “Trecător prin viața mea”, blog ce își va schimba numele 

în sentimente huareblog.com “Dintre sute de cuvinte” în anul 2020. 

 

Colaborare la ziare și reviste: „Cuget românesc”, "Destine adevărate”, Revista 

„Amprentele sufletului”, “Ritmuri Brașovene’’ (L.S.R. Filiala Brașov), Revista 

“Monitorul de poezie”, “Uscând o lacrimă” (LSR filiala Buzău). 

 

Prezență în antologii: 

Preludii pentru fluturi (Gala poeziei de dragoste) - Editura Art Creativ București 

2015- volum colectiv de versuri - coordonator Daniela Toma, Doisprezece - 

Editura Topoexim București 2015- Antologie colectivă - coordonator Tei George, 

Actori printre astre - Antologie de poezie contemporană românească 2016 - 

coordonator Gheorghe A. Stroia, Poeți  și scriitori contemporani în Regal 

eminescian -Antologie, Editura Epigraph Buzău – iunie 2017 sub egida Amprentele 

sufletului - coordonator Eugenia Enescu Gavrilescu, Iubiri înrourate - Antologie de 

poezie românească -Editura Liric Graph 2017 - coordonator Liliana Liciu, România 

pentru tine – Antologie de poezie patriotică Armonii Culturale 2017- coordonatori 

Gheorghe A. Stroia și Cristian Petru Bălan, Pod de flori și pod de dor - Antologie 

internațională de poezie - Editura Liric Graph - Colecția Grai românesc 2017 – 

coordonator Liliana Liciu, Valsând prin anotimpuri - o altfel de antologie 

(calendar A3) - Revista Amprentele sufletului - Editura Editgraph 2017, Antologia 

literară UT SIS POPULUS (SA FIM OAMENI) - CC 2018 - coordonator Prof. 

Izabela Tănasă, Poeți și prozatori contemporani în Regal eminescian - 

Antologie 2018, Editura Epigraph Buzău - coordonator Eugenia Enescu Gavrilescu,  

Evadați din zăpadă – Antologiile Editurii Inspirescu 19 – Editura Inspirescu 2018- 



coordonator Florin Cezar Călin, În dialog cu inima – Interviuri cu scriitori români 

contemporani- volumul 2- Armonii Culturale 2018 – Gheorghe A. Stroia, Anthology 

of the world championship of Poetry 2018- Editura Liric Graph - coordonator 

Trandafir Sâmpetru, Zbornik poezije Medunarodnog Festivala Poezije- 

Mesopotamia 2018 – Beograd Serbia – Sabah Al-Zubeidi, Iubirea ca o poezie -  

Antologie de poezie românească – Editura Liric Graph 2018 - coordonator Marilena 

Răghinaru, Muzica sufletului meu – Antologie de poezie românească – Editura 

Liric Graph 2019 – coordonator Florentina Danu, „ BOŽANSTVENA ŽENO 2019 

Serbia 2019 – Antologie internatională de poezie, Antologie de creație literară- 

A.S.P.R.A. Liric zbor de primăvară-Editura InfoRapArt 2019,  Antologia 

Campionatului European de Poezie – Editura Liric Graph 2019, Poeți și 

prozatori români în regal eminescian – antologie literară- Editura Editgraph 

Buzău 2019, Pe Coasta Viselor (Serbia) –Festivalul Orfeu pe Dunăre 2019, 

Antologia Campionatului Mondial de Poezie - Editura Liric Graph,2019,  

Odyssey International Anthology World Literature – Liliana Roibu / Munir 

Mezyed Editura Liric Graph 2019, Tabăra de vară Grai Românesc- Anthologie de 

poezie internațională- Ionica Bandrabur/ Violeta Bobocea, Iubirea ca o poezie - 

Anthologie concurs 2019- Editura Liric Graph 2019, Antologie colectivă de creație 

literară – Literatura din călimară vol 4 – Editura Alma 2019, Antologia 

Scriitorilor Mondiali – Editura Liric Graph 2019, Magia sărbătorilor de iarnă – 

Editura Liric Graph, coordonator Călin Oana Alexandra, Daruri divine – antologie 

de poezie româno-albaneză – Baki Ymeri 2020,  Daruri divine – antologie de 

poezie româno - albaneză ediție bilingvă – Baki Ymeri 2020 

În curs de apariție : 

Caruselul iubirii – Editura Editgraph Buzău 2020 – Coordonator Eugenia Enescu 

Gavrilescu, Antologia Prieteniei vol. 4, editura StudiS.- coordonator Mirela Minuța 

Alexa,  Antologiile Apollon Vis cu Nichita –  vol. I – IV,Antologie de texte literare 

Festivalul International de poezie Zilele Nichita Stănescu 2020- Editura Ro cart 

2020, “Touch My Soul" Pictorial Poetry Coffee Table Anthology – India 2020, Un 

grito por la paz – Mexic, Antologia dei poeti contemporanei del Parnaso Italia, 

Oprește-mă la tine Maramureș ! Oprește-mă în tine anotimp ! (Coord Gelu 

DRAGOȘ, poet popular Nelu DANCI și Vasile BELE) – Antologie de poezie și proză 

2020, Antologiile Editurii Inspirescu Metafore Ana Podaru. 

  

Publicații on line: 

   

Printre sute de cuvinte / http://sentimente.huarenblog.com ( blog personal), 

www.poezii de dragoste.ro, Canal YouTube (Mistiyk Rosse), Pagina de autor 

Florentina Danu (Facebook) Cenaclul de urgență, Peregrinări volum colectiv de 

poezie, Amprentele sufletului blogspot.ro, Radio Poema, www.ecreator.ro, 

http://sentimente.huarenblog.com/
http://www.poezii/
http://www.ecreator.ro/


https://grairomanesc.com, Arhiva literară – Platformă de literatură, artă și poezie – 

redactor sef, Ctatepedia.ro – cel mai mare site cultural –literar românesc, Poeții 

noștrii – comunitate de autori români din țară și străinătate, parnas21.blogspot.com 

– versuri de ieri și de azi, Rețeaua literară/ la red literaria,  Radio Zidul, World 

Literature Academy,Global Literary Society, Rosas y orquideas poeticas,  Antologie 

on line Our Poetry Archive – O.P.A., World Poets Association – filiala Brașov, Vocea 

literară. 

 

Premii : 

 Festivalul Internațional de Poezie Mesopotamia 2018 - Medalia Mesopotamiei 

(premiul special); 

 Diplomă de excelență pentru merite deosebite în acțiunile desfășurate în 

cadrul manifestărilor literar-culturale ale Ligii Scriitorilor – filiala Brașov – 8 

decembrie 2018; 

 Diplomă de recunoaștere pentru aportul adus comunității și societății prin 

creearea, promovarea sau simpla susținere a emoțiilorexprimate prin artă – 

Gala Premiilor Art Respect – Brașov 8 decembrie 2018; 

 Rosas y orquideas poeticas por su valiosa participacion –m Evento Rosa 

Mistica III edición; 

 "ORFEJ NA DUNAVU" 2019. THE ORPHEUS SCALE FOR NURSING THE 

BEAUTY OF LOVE POETRY; 

 Premiul Special al Revistei Arhiva Literare – Concurs Iubirea ca o poezie;  

 Premiul de merit acordat de revista Monitorul de Poezie în cadrul concursului 

internațional Monitoriada 2019; 

 Diplomă de excelență pentru promovarea literaturii în lume – World 

Literature Academy; 

 Premiul special al juriului – Campionatul European de poezie 2020; 

 Mențiunea Elogiul iubirii – Festivalul concurs „Elogiul Iubirii”, ediția a II-a, 

2020. 

Referințe critice: 

 

În colecţia Lirik a  editurii Armonii Culturale a apărut, de curând, volumul de debut, 

intitulat „Trecător  prin viața mea“, al braşovencei Florentina Danu. 

„Exista – în efemera noastră existență – câte un timp, indisolubil asociat fiecărei 

etape parcurse. Există un timp al țipătului noului născut, un timp inconfundabilei 

arome de veșnicie din casa bunicilor, alt timp al iubirii, altul dedicat aspirațiilor și 

împlinirilor, peste care sosește năvalnic un timp al ninsorilor, al durerii și – apoi – al 

inevitabilei uitări. Poezia este, prin natura sa, dincolo de cuvinte, o împletire a 

tuturor timpurilor la care se conjugă verbul ”a fi”, o trecere implacabilă de la ”ieri”, 

prin ”acum”, spre ”mâine”. Tributară tuturor acestor evuri, poezia Florentinei 

https://grairomanesc.com/


Danu se construiește din picurii mirați de (ano)timp, ca mărturie a trecerii și 

(pe)trecerii întru bucuria cuvântului. Viața, ca spectacol, se desfășoară – și de 

această dată – ciclic-secvențial, cu imparțialitate și detașare, transformând actorul 

principal (eul poetic) în spectatorul propriei sale existențe. Fără îndoială, furtunile 

de gând pe care le stârnește o astfel de ”ingrată” postură, incumbă (totuși) 

înțelepciunea vizionarului, ce pot fi privite, uneori, ca avataruri cvasi-monahice“. 

(Gheorghe A. Stroia, prefața volumului) 

 

„Deşi aflată la debutul editorial, venit ca o briză caldă şi prietenoasă, Florentina 

Danu dovedeşte prin poeziile sale o maturitate pronunţată a versului, mai ales a 

rostirii lui. 

După o perioadă de tatonări şi încercări de a-şi descoperi starea lirică, Florentina 

Danu a reuşit să-şi adune poemele într-o carte pe care o trimite cititorului cu 

invitaţia de a-i fi martor la frământarea gândurilor ce răsar în fiecare scriere. 

De fapt Florentina Danu se prezintă în faţa noastră ca un explorator încercat, ca un 

„Trecător prin viaţa mea” – recunoaşte autoarea într-una din poezii, când a deschis 

„ochii într-o lume nebună” şi a făcut paşi prin timp, ca acum să o spună cu regret: 

„Şi-mi pare rău de tot ce am pierdut”. 

Titlul poeziei devine emblema acestui volum. Un titlu sugestiv ales de autoare 

pentru inedita călătorie prin propria-i existenţă.   

Mereu în dilemă, neştiind de ce cad frunzele sau de ce sâmburele e sterp, 

nedumerită, decepţionată şi uneori împlinită, cu iubirea ucisă, acceptându-şi 

destinul, trăindu-şi visul de poet cu mirare că steaua ei poartă numele cuiva drag, 

ascunzându-şi lacrima într-un trist album alături de melancolia copilăriei, Florentina 

Danu se descoperă cu mirare într-o altă stare pentru a-şi striga sentimentele, ca, 

apoi, să se urce în maşina timpului şi să fiinţeze sub semnul schimbării o altfel de 

stare, ducându-şi cu seninătate desaga vieţii, purtând o rază de speranţă în ochi. 

Şi de acum, Florentina Danu, va învăţa o nouă lecţie a vieţii, ca rugă, ca 

binecuvântare, ca destin. Condei bun, Florentina Danu, şi aştept să repeţi jocul 

împărţitului la doi, oferindu-ne mereu parfum de roze. Cartea apare la Editura 

“Armonii culturale” și este ilustrată de pictorul Mihai Cătruna.” 

(Mariana Rogoz Stratulat, Braşov, 2013) 

 

Volumul de versuri Foşnet de frunze, Editura Armonii Culturale, 2014: Veșnic 

visătoare, îndrăgostită de tot ceea ce o înconjoară- de natură, oameni, cerurile 

deschise a binecuvântare, de ideea de iubire înălțătoare, romanțată și, adesea, 

iluzorie, Florentina Danu aduce, prin fiecare carte a sa, zâmbetul unui suflet sincer, 

în versuri de o simplitate cuceritoare, fără a insista asupra nuanțelor exclusiv 

meditative, ci mai curând descriptive, secvențial- imaginative. 

Idee după idee, cadru după cadru, “poveștile” sale se derulează, deși într-un 

registru aparent fragil-efemer, cu agilitatea unui gând, petrecut prin(tre) 

anotimpurile: vieții, iubirii, sufletului, trăirii. Versuri ușor de asimilat, nostalgic-



inteligibile, tempensive, traduse printr-un aparat liric nu neapărat prețios, ci mai 

ales clar, precum calea apei vii dinspre izvoarele Eului. 

Sintetic, Foșnet de frunze este o carte conturând un arbore al vieții, în al cărui 

amplă coroană-oameni, destine, sentimente, iubiri sau furii, împliniri sau 

dezamăgiri, nu rămân doar simple frunze abandonate în neant, ci se convertesc în 

culorile viselor îmbrăcând picurii serafici de lumină. 

(Gheorghe A. Stroia, membru corespondent al Academiei Româno-Americane  

de Arte şi Ştiinţe) 

 

“Ascultă, ascultă foşnetul de frunze adus aici, acum de Florentina Danu prin cea 

de-a doua carte de versuri ce poartă acest titlu : Foşnet de frunze. Volumul 

apărut la editura Armonii culturale din Adjud sub directa îngrijire a editorului 

Gheorghe A. Stroia şi cu o grafică sugestivă semnată de pictorul Mihai Cătruna 

din Bucureşti, ne oferă o călătorie a iubirii prin anotimpuri. De la primii fiori treziţi 

delicat de gingaşa frunză a primăverii, trecând prin spectaculosul cer înfrunzit al 

verii şi al toamnei până la îngheţata frunză a iernii, autoarea ne oferă cu 

generozitate gânduri jucăuşe, îmbrăţişări fierbinţi, emoţii temperate şi visări 

nostalgice în faţa căminului. Poezii elegante scrise fie în dulcele stil clasic, fie în 

formă nouă şi zglobie sau formă fixă – acrostihuri, vin să ne destăinuie trăirile 

poetei în diferite momente ale existenţei. 

Cartea este structurată pe ordinea cursivă a anotimpurilor: primăvară, vară, 

toamnă, iarnă şi stările sufleteşti ale poetei declanşate de această trecere prin timp.  

Iubirea este cea care îi dirijează paşii dar mai ales sufletul deschizând şi închizând 

căi spre şi dinspre cel mai nobil sentiment pe care poeta îl trăieşte intens, arzând şi 

renăscând din pulberea de doruri ce nu o păresesc niciodată. 

Inima mi s-a înfiorat când am respirat aerul filtrat prin puful aripilor unor poeme 

extrem de sensibile, care m-au îmbrăţişat zâmbind cu fiecare metaforă, epitet sau 

oricare altă imagine artistică. Şi m-am lăsat îmbrăţişată de aroma raiului foşnitor al 

frunzelor, de muzicalitatea versului, de sinceritatea dăruirii sufleteşti ajungând aici, 

alături de voi, dragi prieteni! Sunt fericită că am primit această mângâiere a 

cuvântului rafinat şi mi s-a permis să pătrund în spaţiul tainic al poetei Florentina 

Danu. Mulţumesc pentru vârtejul gândurilor, pentru jocul culorilor, pentru sunetul 

suav al frunzelor.” 

(Mariana Rogoz Stratulat, Braşov, 2014) 

 

Muzica sufletului meu – Antologie de poezie românească- coordonator 

Florentina Danu: Azi vreau să vorbesc despre un om și o antologie... dar, mai 

întâi, despre om, pentru că omul a creat antologia. Și trebuie să încep scriind 

despre lansarea altei antologii, cea coordonată de mine, la care întrebam, postând 

pe pagina mea de Facebook, pe cine aș putea ruga să-mi cânte la acel eveniment. 

Fără a ne cunoaște personal, știind despre ea doar că este una dintre poeții 

participanți la antologie, mi-a promis atunci, pe pagină, că va veni de la Brașov 



special pentru acea lansare de carte, va recita și va cânta. Nu mi-a cerut nimic în 

schimb, niciodată. Pe Florentina Danu (că despre ea scriu acum), am cunoscut-o 

în acea magică zi de 10 noiembrie, când m-a fascinat nu doar cu vocea superbă, 

dar și cu prezența, cu umorul ei. M-a cucerit dintr-o dată, iar adresarea cu 

protocolarul ,,dumneavoastră" a dispărut definitiv dintre noi. Spun cu mâna pe 

inimă și nevoind să supăr pe cineva, că o mare parte din succesul triplei lansări de 

carte i se datorează. Florentina a făcut oamenii să cânte, să danseze, să se 

împrietenească între ei. Ea are o voce cum rar îți este dat să auzi. Cred cu tărie că, 

dacă ar fi fost ghidată de mică pe acest drum, azi ar fi fost cunoscută azi nu doar în 

întreaga țară, ci ar fi putut cânta și pe marile scene ale lumii. La fel ca mine, nu are 

un trup de top-model și îmi spune adesea, cu umor: ,,Păi, dacă am fi mai slabe, 

unde ar mai încăpea atâta suflet?". Este un munte de gingășie, de iubire, de 

veselie. Eu, Florentinei, nu-i înțeleg tristețea, nu pentru că n-ar avea dreptul să fie 

tristă ci pentru că nu mi-o pot imagina așa. Și totuși am vorbit cu ea și în astfel de 

momente, iar tristețea ei m-a durut, pentru că ei nu-i stă bine, nu o prinde 

tristețea. Fără ezitare și din tot sufletul am acceptat să particip la antologia 

coordonată de ea, apărută tot la Editura Liric Graph. Ce nume mai potrivit i-ar fi 

putut găsi dacă nu Muzica sufletului meu? Pentru că Florentina este un om care 

trăiește, iubește, visează, creează prin și pentru muzică. Am avut bucuria și 

privilegiul să primesc antologia înaintea ei. Are emoții mari, dar o asigur că este 

superbă! M-am bucurat să regăsesc în paginile antologiei poeți dragi inimii mele, 

oameni pe care îi cunosc personal și îmi sunt prieteni sau poeți pe care, deși nu i-

am întâlnit niciodată, am sentimentul că-i știu dintotdeauna, pentru că ne-am 

vorbit, i-am citit, au participat la antologiile coordonate de mine. Am regăsit aici 

poezii scrise în rimă, care pot fi oricând așezate pe note muzicale, dar și poezii 

scrise în versul alb. Vorba Florentinei:”Fiecăruia îi cântă poezia în suflet în alt fel." 

Nu voi insista asupra vreunui autor, nu vreau nici să favorizez, nici să nedreptățesc 

pe cineva. Voi spune doar atât: antologia este minunată, pentru că Florentina este 

o femeie minunată care a știut să adune în jurul său oameni minunați! 

Pe 16 februarie, la Sinaia, îi vom face lansarea. Este un moment pe care îl așteptăm 

cu toții cu mare nerăbdare. Și bineînțeles că o așteptăm pe Florentina să ne recite, 

să ne cânte și să ne încânte cu timbrul inconfundabil al vocii ei. 

(Marilena Răghinaru- membru LSR, filiala Buzău și World Poets Association) 

 

Pe cărări de vis și dor, Editura Armonii Culturale: Romantică prin constituția liricii 

sale, un suflet pentru care echilibrul reprezintă un modus vivendi, Florentina Danu 

adaugă palmaresului literar propriu o nouă carte – o nouă apariție Armonii 

Culturale- cu un titlu la fel de romantic Pe cărări de vis și dor. Versurile denotă 

trăiri intense, iubire față de oameni și natură, accentul semantic fiind pus pe 

cuvinte precum «prietenie» “dragoste», «speranță», «încredere», «liniște». Pentru 

Florentina Danu poezia reprezintă un vis împlinit, poate tocmai de aceea vis/visuri/ 

https://www.facebook.com/florentina.danu?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBoVIuSWPW9N9_LPuDDrtdnOpwDd_Ni_deCpS9zuY0vRK_WM6brk22gY88BzjkAdIiEGykFmA0IRWSP&fref=mentions


visare sunt apelurile instanțiale permanente. Combinațiile real/imaginar, 

status/sentiment sunt axele în jurul cărora poeta își conturează lírica.  

Indiferent dacă prozodia este de factură clasică sau modernă, versurile cărții respiră 

romantism, prin amestecul rafinat și nuanțat al aromelor verzi/florale. Curgerea 

timpului nu este percepută ca un fapt implacabil ci «rezumată» la atingerea diafană 

ce maturizează, îmbogățește, adaugă, statornicește. 

Lirica Florentinei Danu este romanțată, cantabilă, făcută parcă pentru o întâlnire cu 

muzica și poezia. Premiile pe care poeta le primește, evenmentele pe care le 

organizează, prezența activă pe diferite site-uri literare, în varii antologii, toate 

acestea îi reconfirmă atât valoarea în rândul poeților douămiiști dar și incontestabila 

sa valoare umană. 

O carte ce se poate constituí într-o lectură plăcută, pozitivă, inspiratorie pe care 

sufletul o poate recepta prin ușurința și naturalețea mesajului transmis.  

(Gheorghe A. Stroia, membru corespondent al Academiei Româno-Americane  

de Arte şi Ştiinţe) 

 

Extrase din operă: 

 

Ascultă 

 

Ascultă glasul mării cum te strigă, 

Ascultă dorul legănat de val, 

Purtat de vântul cel hoinar 

Printre talazuri adormite. 

 

Ascultă glasul mateloţilor cântând 

Iubirea dulce, ca un legământ 

Făcut sirenelor, plângând, 

În larg departe de pământ. 

 

Ascultă marinarii cu pletele în vânt, 

Ce-și poartă iubirea navigând, 

Prin valurile înspumate ale mării, 

Lăsând în urmă lacrimi și patima uitării. 

 

Ascultă glasul pescărușilor plutind, 

Strigându-te la nesfârșit, 

Ascultă glasul meu șoptind 

Eternul TE IUBESC la infinit. 

 

 

 



Ninsoare de mai 

 

În seara când noi am pornit pe drumul fericirii, 

Ningea cu flori albe și roşii... 

În seara când ne-am oprit la Popasul Iubirii, 

Ningea cu flori albe și roşii... 

În seara când m-ai sărutat prima dată, 

Ningea cu flori albe și roşii… 

În seara când ne-am despărţit la poartă, 

Ningea cu flori albe și roşii... 

În seara când, în zadar, am strigat după tine, 

Ningea cu flori albe și roşii... 

Și astfel, a fost prea scurtă fericirea, 

Dar ne-a rămas totuși iubirea 

Și florile albe și roşii, 

Ce ning peste mine, peste tine, 

Peste noi amândoi 

Ninsoare de mai, cu flori albe și roşii. 

 

 

Profil realizat de Gheorghe A. Stroia, membru corespondent al Academiei 

Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


