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Sub alte ceruri... 
 
Sub alte ceruri,  
Poate aș fi altcineva. 
Poate aș avea alți ochi, alte mâini, alte buze. 
Poate gura mea păcătoasă ar avea asupra-i  
O pecete de fier, 
Care să-i oprească vorbele sângerânde.  
Poate aș fi fericită printre aștrii și planete. 
Poate inima mea ar scăpa din prinsoarea vinovăției 
Și ar fi liberă precum gânguritul pruncului  
Ce se înalță spre înaltul cerului. 
Sub alte ceruri,  
Poate aș găsi o altă eu. 
Iubitoare de mine, de zâmbet, de lumină. 
Poate m-aș preface  într-o stea căzătoare, 
Să fiu o dată în viață dorința cuiva, 
Să simt speranța în vine, să simt cum inima mea se zbate 
Precum o pasăre  
În strânsura aprigă 
A durerii. 
Sub alte ceruri,  
Poate aș găsi necunoscutul. 
Poate m-aș îndrăgosti de frumos, 
Devenind luceafărul căutător  
De iubire. 
Și oh, Doamne!  
Sub alte ceruri... 
Poate inima mea nu ar cunoaște decât infinitul 
Fericirii, 
Iubirii, 
Speranței. 
Poate umerii pe care port vinovății grele 
S-ar transforma în mii și mii de particule,  
S-ar împrăștia și s-ar întâlni într-un alt univers, 
Creând o altă eu,  
Un suflet efervescent  
În căutarea absolutului. 
Însă sub alte ceruri.... 
Dar eu mă aflu aici... 
Aceeași stea neînsemnată, 
Care nu a reușit să lumineze mai tare 
De vină că va fi zdrobită, 
De ghearele nemiloasei soarte.  
Mă resemnez tăcută, 
Visând că într-o zi, 
Te voi căuta prin lume, 
Sub alte ceruri, 
În soare, 
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În stele, 
În lună... 
Dar știu că te voi regăsi  
Doar în vise, 
În gânduri, 
În amintiri, 
Dar niciodată înapoi 
În brațele mele, 
Căci m-am transformat în astru 
Iar jumătatea sufletului meu 
Caută nebună în univers, 
Se zbate să iasă din gaura neagră ce o înconjoară, 
Se sfâșie, 
Se rupe, 
Plânge, 
De dorul nebun 
ce ți-l poartă. 
 
Dulce la revedere 
 
Așază-te la masă, șterge-ți ochelarii! 
Privește-mă și spune-mi cât de clar mă vezi! 
Hai să ne facem vise verzi precum dolarii, 
Dintre iubire și ură, tu pe cine crezi? 
 
O masă și două scaune... Stăm la fereastră! 
C-o ceașcă de ceai, că deja-i decembrie.  
Privim neaua cum cade peste iubirea noastră, 
În casă-i frig ca în suflete, 
Deci ce ne mai trebuie? 
 
Inima-i ca un ghețar, sparge-o!  
Căci oamenii fac lucruri 
Ce-ți schimbă mentalitatea drastic! 
Din grădina vie au rămas acum doar flori de plastic... 
 
Cafeaua din zori 
 
Te-am întrebat cum îți bei cafeaua, 
Dulce sau amară, în zilele în care norii plâng. 
Mi-ai răspuns că nu bei, 
Că ești deja sătul, 
De mine.. 
Iar atunci ți-am sărutat buzele dulci 
Precum mierea 
Iar sărutul tău pe buzele mele, 
Sărutul tău pe sânul meu drept, 
Sărutul tău pe obrazul meu brăzdat de atâta suferință, 
Sărutul tău... 
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Pecete pe inima mea. 
Iar prinzându-mi mâna în palma ta, 
Ai făcut ca toate durerile ce nu îmi aparțin 
Să zboare în văzduhul cenușiu, 
Făcând ca în locul lor, printre suspine, 
Inima mea să sângereze suav 
De pofta carnală  
A inimii tale... 


