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Sacrificium 
 
Și întunericul lovește 
Din nou. 
Noaptea asta 
Ține ascunsă 
Secretele unui  
Nou început. Vedeți 
Acolo rămășițele 
Unui nou viitor 
Omorât înainte să  
Se fi născut. 
 
Există două feluri  
De oameni: 
Cei care 
Nu înțeleg 
Și cei care nu 
Vor să 
Înțeleagă. 
Văd și îmi aduc 
Aminte. Plecăm 
De la fața locului 
Crimei viitorului 
În care dăm cu 
Piciorul în 
Fiecare zi. Dar 
Este cineva 
Care nu îmi 
Poate spune 
Unde nu e întuneric? 
Și se face lumină, încet... 
 

 

 

 

 

 



Luna 
 
Și acum 
Într-o nouă 
Zi stelele 
Se împrăștie 
Pe orizont 
Și nu mai văd 
Cerul limpede 
Al verii 
Deloc. Luna a 
Coborât peste  
Munții maiestuoși 
Și a șoptit un cuvânt 
De adio... 
 
 
Șoapte 
 
Șoaptele viitorului 
Se întorc 
Și ne înnebunesc 
Cu ecouri din 
Trecut. Pentru prezent 
Ascultăm motorul 
Mașinii pornite, 
Catastrofă, a venit 
Aici altcineva. Ajungeți  
Cu mâinile la cer 
Și cu marea dezlănțuită 
Pe un val uriaș adus 
De apa furioasă 
Când simte bucuria noastră, 
Care numai bucurie nu este, 
Și aude glasul adevărului neascultat 
De nimeni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Divin – Glonțul ascuns 
 
În întunericul care sfâșie inimi 
Simt un fior. Îmi este dor de noapte,  
Mă simt imortalizată. 
Voi fi gardian al luminii, deși dispar în 
Razele soarelui.  
 
Acum simt că se apropie finalul 
Meu și al tuturor. Glonțul ascuns în  
Divinitate a distrus tot. 
Simt un fior. Îmi este dor de noapte. 
Praf ceresc, gunoi cosmic. Nu este 
Suficient un om adus ca un plânset 
Pentru veșnicie.  
 
Divinitatea plânge, lumea moare.  
Vom lupta până la final. Acum văd, 
Simt și înțeleg exact ce se întâmplă. 
Sunt gardianul luminii. Sunt imortalizată. 
 
 
The Second Sacrificium (Al doilea sacrificiu) 
 
Despărțiți și totuși 
Făcând eforturi  
Să ne revedem, 
Suntem forțați să 
Ne uităm pe un 
Ecran care ne 
Strică vederea și 
Ne omoară spiritul… 
Și, totuși, nu comentăm. 
Suntem de acord cu tot ce 
Este făcut și a început să ne 
Placă tortura sufletească! Dar,  
Când nu ne comportăm 
„Civilizat” (dacă mai are vreun sens acest cuvânt),  
Suntem transformați în cenușă, 
În amintire. Pentru cine facem 
Acest sacrificiu mental și spiritual? 
Răspunsul amețitor nu există, 
Ci pur și simplu acceptăm tortura 
Pentru că am fost învățați de când eram 
Mici că așa e corect… 
Civilizație? Oare acest cuvânt încă mai 
Este acolo? 


