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1. Pescărușul 
 
jur că mereu încerc. 
jur că mereu zâmbesc. 
jur că mereu îmi dau silința. 
jur că mereu îmi cos pene din țipete de pescăruși. 
jur că mereu îmi arăt măștile doar în întuneric. 
jur că mereu dau tot ce torc în fusul acela nesfârșit de la Sfânta Duminică, 
dar în ochii mei eu nu pot zbura, 
iar, în ai lor, zbor prea sus. 
ei nu înțeleg, nici măcar nu am aripi. 
mi le-au tăiat de la început. 
dar normal că nu știu asta, 
deoarece nici nu s-au uitat la mine  
când au făcut-o. 
zac cu penele în mare... 
 

2. Dor de gri 
 
se auzeau strigăte, țipete. 
nu știu dacă erau ale mele,  
de durere 
sau ale tale,  
cel care mă rănea. 
oare cine suferea mai tare? 
erai pata neagră pe lumea mea albă. 
aveam nevoie să mă iubești. 
ți-aș da tot albul din lume, 
dar în acest fel ai rămâne doar pata neagră, 
care absoarbe toată lumina. 
„te iubesc” mi-ai zis, 
iar eu te-am crezut. 
și atunci s-au auzit strigăte, țipete… 
trăim continuu în alb și negru. 



 
3. 2 

 
picăturile de ploaie au continuat să cadă. 
ești la 2 metri de mine, 
la 2 zile de tine 
și la 2 anotimpuri de noi. 
îmi spui „te iubesc” și-mi faci cu mâna,  
și te privesc cum dispari în noapte. 
vocea ta este ca un ecou în urechile mele, 
și acel „te iubesc” este luat de vânt. 
încă mă gândesc la tine. 
și chiar dacă ploaia se oprește, 
eu încă voi fi aici, 
așteptându-te. 
mai sunt doar 2 clipe 
și 2 picături de ploaie. 
 
 

4. Astrologie amicală (Vampiric) 
 
toată viața m-am ascuns de razele soarelui, 
m-am prefăcut că sunt o umbră, 
mi-am ascuns adevărata personalitate, 
deoarece credeam că ale lor cuvinte mă vor răni, 
dar ele, în schimb, mi-au arătat calea cea dreaptă. 
m-au făcut să simt razele soarelui pe pielea mea, 
m-au făcut să devin persoana care creează umbre 
pentru că stă în lumină, 
m-au făcut să fiu eu. 
să nu mă mai ascund, 
deoarece cuvintele lor m-au vindecat 
de gaura neagră în care am fost aruncată și care mi-a absorbit toată personalitatea, 
transformându-mă într-o copie veche a gurii lumii. 
 
 

5. Trageți! 
 
Nu! 
 


