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1. Învârtindu-ne în cerc 
  
                    Motto: Citește până la capăt… 
  
Ți-am dăruit dragostea mea, 
Ai luat ce ai vrut din ea.. 
Ai plecat din al meu drum, 
Plâns continuu de Crăciun.  
 
Vreau să știu ce am greșit, 
De m-afund în trist nimic? 
Ce-ar fi trebuit să fac 
Să îți fiu un pic pe plac?  
 
Ce-ar fi trebuit să zic, 
Să mă vezi și tu un pic.  
Îmi erai atât de drag 
Când treceai de-al casei prag.  
 
Pragul casei noastre dragi, 
Umbre vechi, umile, vagi… 
Ai pășit prin ea ușor,  
Și-ai plecat fără de dor.  
 
Țipete se auzeau, 
De femei care plângeau.  
Ai iscat în noi război, 
Și-ai făcut din vis gunoi.  
 
Mai veneai în câte-o joi, 
Doar s-arunci în noi noroi, 
Aduceai câte-un cadou. 
Eu plângeam fără ecou.  
 
Bibeloul ce mi-ai dat, 
Într-o zi, în joc, l-am spart.  
Nici de plâns, nu mai plângeam… 
Fără tine, eu creșteam.  
 
Lipsa ta asupra mea 
Umbre vii îmi aducea,  
Și credeam că am greșit, 
Dacă tu m-ai părăsit.. .  
 
Din iubirea nesfârșită, 
De mine închipuită, 
A rămas cumplita frică,  
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Că în ochii tăi sunt mică.  
 
Când mă rănești, eu mă urăsc.  
Și nu mai știu de mă cunosc.  
Încep să plâng fără să știu… 
Încerc să uit ce vreau să fiu… 
 
Am crezut că-i efemer, 
Și am continuat să sper,  
Dar oricând tu îmi zâmbesti, 
Uiți să-mi spui că mă iubești…  
 
Jocul tu l-ai inventat.  
Regula m-ai învățat.  
Mi-ai rupt inima în patru 
Iar tu știi cum să joci teatru.  
 
Ne plimbăm azi împreună, 
Uneori mă ții de mână.  
Nu știu însă ce să zic, 
Văd că nu mai simți nimic.  
 
Nu mă simt deloc iubită,  
Nu mă simt deloc dorită.  
Simt treptat că-nnebunesc, 
Tu-mi spui rece că doar cresc.  
 
Sunt prinsă între amintiri, 
Sentimente și trăiri.  
Vreau în mine să le-opresc, 
Dar nu pot, nu reușesc.  
 
Șapte ani s-au dus ca fum 
Ce să îți mai zic acum? 
Te urăsc sau te iubesc? 
Nu-i un joc copilăresc… 
  
Vreau să știu dacă în gând 
Mă mai porți din când în când… 
Spune-mi! Spune-mi de vreodată 
M-ai iubit? Vorbește-mi, tată! 
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2. O lacrimă 
  
O lacrimă se varsă, 
Pe-al meu obraz, încet. 
E ca o mică farsă 
A unui trist poet. 
  
Poetul sunt chiar eu 
Și chiar de nu-mi doresc, 
Plâng visele-mi mereu 
Când nopțile-mi opresc. 
  
Ades, fără de glas, 
Mă simt făr’ de popas. 
Mimez un zâmbet fals, 
Un ceas ce cânta-n vals. 
  
Aștept să treacă înc-o zi 
În ceasurile toate gri, 
Dar știu că tu n-o să mai vii 
Să ne purtăm ca doi copii. 
  
O lacrimă se varsă-ncet, 
Izvorul e el un poet. 
Izvor de lacrimi dintr-un nor, 
Ce seacă-n clipe-așa, ușor. 
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3. Mărturisesc 
  
De iubit eu, te-am iubit, 
Chiar și când tu m-ai rănit. 
  
Gust o tristă amintire. 
Ochii tăi și-acea privire. 
  
O privire ce trăia 
Doar atunci când mă trăda. 
  
Aș fi vrut să mă iubești, 
Nu-n statui să mă slăvești. 
  
Nu-mi doream să dorm în flori, 
Azi vreau doar îmbrățișări. 
  
Ce-a fost, a fost, de n-ar fi fost… 
Ciudate cercuri fără rost… 
  
Minte-mi privirea și sărutul, 
Dar dă-mi povestea și trecutul! 
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4. Rugăciune 
  
Te rog, 
Privește-mă. 
Te rog, 
Ridică-mă din neființă… 
  
Te rog, 
Sărută-mă. 
Te rog, 
Adu-mi suflarea… 
  
Te rog, 
Ia-mă în brațe. 
Te rog, 
Păstrează-mi visul… 
  
Te rog, 
Nu mă părăsi. 
Te rog, 
Fă-mă icoană… 
  
Te rog, 
Uimește-mă. 
Te rog, 
Fă primul sacrilegiu… 
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5. Un oarecare 
  
Nu-ți voi scrie în metafore. 
Noi eram mai mult de atât. 
  
Nu era un simplu context, 
Era ceva mai… nefiresc. 
  
M-am îndrăgostit de tine, 
Îți mai amintești, străine? 
  
Nu te cunoșteam defel, 
Tu mă tachinai…nițel. 
  
Îmi spuneai că sunt frumoasă, 
Eu țeseam din vise plasă. 
  
Tu-mi spuneai că ești real, 
Eu vorbeam de ideal. 
  
Tu nu ai putut vedea 
Geana mea cum se juca. 
  
M-am îndragostit de tine, 
Îți mai amintești, străine? 
  
Am crezut că te cunosc, 
Dar acum nu are rost. 
  
Visele mi-ai spulberat, 
Și la mine-ai renunțat… 
  
Nu sunt tristă, chiar deloc. 
Ne-am jucat și noi un joc. 
  
M-am îndragostit de tine, 
Îți mai amintești, străine? 

 


