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1. Miezul nopții 
  
Orologiul a anunțat miezul nopții, 
Crăpând timpanul ascuțit 
Al omului, 
Lăsându-l fărăsuflare. 
  
Limbile ceasului 
S-au mutat către ora exactă, 
Evitând cu desăvârșire 
Să spargă liniștea provocată. 
  
Nimeni nu mai face 
Niciomișcare… 
Este clar că ceva monstruos 
Va comite o crimă sângeroasă. 
  
Miezul nopții va aduce 
Moartea dureroasă 
A unei iubiri tăcute, 
Eliberând puterea crudă a unei ființe cunoscute. 
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2. Ascultă-ți inima 
  
Copilăria… 
E momentul în care nu există probleme, 
În care totul se rezolvă 
Cu un pupic pe nas. 
  
Adolescența… 
E pretextulcă ne schimbăm, 
Că simțim lucruri noi, 
E motivul pentru care învățăm 
Să prețuim durerea și iubirea. 
  
Maturitatea… 
E ca o poezie 
Pe care o scriem si o rescriem 
De câte ori este nevoie. 
  
Și deși nu o credem, 
Cele trei construiesc 
O viață, 
În care apar sub diferite forme. 
  
Poate pentru tine 
Viața e o ecuație… 
Pentru mine 
E ca o melodie fără sfârșit. 
  
Pentru mine,muzica 
E un antidot, 
Iar castile sunt perfuziile 
Care mă țin în viață. 
  
Și poate nu ar trebui 
Să îți dau eu acest sfat, 
Dar ascultă-ți inima, 
Pentru că îți va cânta cel mai bine. 
  
Bătăile inimii 
Sunt un cântec 
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Care se sfârșește cu plecarea ta 
Într-un loc mai bun. 
  
Ascultă-ți inima 
Și o să vezi că poți ierta, 
Și că poți crea adevărul 
Cu mâna ta. 
  
Nu trebuie să mă crezi, 
Doar încearcă 
Și vei vedea că am dreptate 
Dacă nu… 
  
  
Închide-te în tine, 
Încuie-te 
Și aruncă cheia lacătului: 
Ascultă-ți inima. 
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3. Simfonia durerii 
  
Am în suflet mii de licurici, 
Lacrimi de foc 
Care se sting 
La atingerea durerii mele. 
  
Bucata mea de suflet 
E împărțită acum 
În cristale de gheață 
Ce provoacă durere cu trecerea timpului. 
  
Gândul meu e o foaie de hârtie 
Cu cele mai dulci cuvinte scrise pe ea, 
Coborâte din adâncul inimii, 
Ce cutreieră stelele. 
  
Preschimbate din simple metafore 
Într-o melodie tristă… 
O simfonie a durerii 
Provocate de singurătate. 
  
Eu, un suflet hain, 
Parcurg sentimentul 
Printre octavele lunii, 
Ca o lupoaică simţind tremur în voce. 
  
Cobor… 
  
De la cea mai înaltă notă 
Până la cea mai joasă 
Și mai dureroasă… 
Tristețea. 
  
Deși nu pot să o mai aud, 
O simt ca un pumnal înfipt în inimă, 
Un ciob de sticlă ce mi-a străpuns venele. 
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4. Sub toate 
  
M-am pierdut 
În oglinda cu amintiri, 
Am visat 
Tot ce n-am pututspune. 
  
Iar în spatele acestor ochi, 
În spatele acestei măști 
Nimeni nu știe cum este… 
Și nu pot să îți spun 
Fiindcă-mi este frică. 
  
Lacrimile doar 
Se preling pe obraji, 
Iar durere aprofundă 
Mă face să renunț. 
  
M-am pierdut în mintea mea, 
Dar nu pot săscap 
Din temnița asta. 
Vreau doar o viață nouă, 
Pentru că inima mea 
Este captivă în gheață. 
  
Sub toate, 
Mi-e dor să cred 
În iubire. 
Știu că într-o zi, 
Voi descoperi 
Că aceasta sunt eu… 
  
Fata care avea 
Numai lacrimi de fericire 
Și zâmbetul pe buze, 
Și vise luminoase, 
Deschise spre orizont. 
  
  
Dar niciodată nu va putea 
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Să treacă mai departe de ocean 
Și va crede mereu 
În magia eternității. 
  
Lacrimile mele 
Se vor îneca în ape tulburi, 
Iar zâmbetul meu 
Se va pierde în valuri. 
  
Sub toate acestea 
Inima mea caută fără oprire 
O stea… 
În adâncul acestei mări. 
  
Și atunci… 
Voi ști răspunsurile 
La singurătatea mea, 
Și voi ști că a trăi 
E a visa… 
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5. Pasiunea mea 
  
Adevăr în inimi 
Un cer în mii de culori 
Asta vreau să îmi amintesc, 
Când inima-mi este 
Izvor de suferință… 
  
Dacă asta 
Să mă gândesc la o amintire, 
Sentimentul ar fi lumină 
Și viața ca o zână. 
  
Da…știu… 
Vorbesc despre sentimente 
Ca despre eternitate 
Și despre viață, 
Ca despre o ființă nobilă. 
  
Dar am învățat 
Că dacă o notă 
Sună în interiorul meu, 
Devin poetul și poezia. 
  
Versurile curg 
Ca o cascadă nocturnă, 
Iar fiecare metaforă 
Este o fiară care te încolțește 
Până ce…inima-ți sângerează în tăcere. 
  
Știu că în ochii tăi, 
Cititorule, 
Nu sunt secrete; 
Ele dispar când îți ating 
Sufletul cu strofa mea. 
  
Cu fiecare vers rostit, 
Inima-ți tremură. 
La fiecare comparație, 
Te gândești dacă și tu ești așa. 
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Am să te sfătuiesc… 
  
Mergi unde suflă vântul, 
Asta am făcut și eu, 
M-am vindecat în strofele 
Poemului meu… 
 


