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Iubim
în același mod, sub același cer,

cu aceeași inimă, cu promisiuni deșarte,
cu aceeași putere și dor efemer,

sub aceleași stele și emoțiile toate.

cu aceleași cuvinte de amor, 
cu aceeași dorință arzătoare,

poate cu mai mult ori mai puțin dor,
sub picături de ploaie sau raze de soare.

sub același cer, cu același foc, 
cu aceeași melodie în surdină,

pe aceeași stradă, în același loc,
cu șoapte puține de-a nopții vină.

sub aceeași lună, dar altă lumină,
privim alți ochi, iubim alte mâini,

purtăm aceeași vină.
căci noi doi – iubim acum niște străini.
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Nonsens
Paradox sentimental,

Lipsit de sens acum și atunci.
Într-un destin crucial,

Pierdut, acolo și atunci.

Haos incert de gânduri
Care nu-și găsesc răspuns,
Un amalgam de întrebări

Ce-și găsesc sfârșitul în apus.

O eludare subit ascunsă
Printre nori și stele-n noapte,

O lună mult prea plânsă
De doruri, suspine, șoapte…
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Când
Când fiorii reci te vor cuprinde

Și dorul te va seca ușor,
Când zorii zilei te vor prinde

Iar abisul va fi arzător,
Când noaptea te va-nvălui
Cu patimi și păcate multe,

Iar luna îți va aminti
De vise și de gânduri netemute...
Când incertitudinea va pătrunde
În mintea și-n sentimentele tale,

Când nimeni nu va ști unde
Să-ți vindece rănile goale...
Când ochii tăi vor înțelege
Rolul picăturilor de ploaie,
Iar pașii tăi grei vor șterge

Orice urmă de văpaie,
Când drumurile se vor opri

Și sentimentele vor fi străine,
Voi căuta și nu voi găsi

Altă voce care să m-aline.
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I won’t
I won’t tell the moon

I need to rest,
I know I’ll give up soon
Wishing you the best…

I won’t tell the stars
I need their light,

Even there are scars
From the darkest night.
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Silence
And if the darkness remains here

And the moon will go away,
I’ll catch the stars with no fear,

Even there is so much pain.

And even the sky
Is trying to become black,

And your soul becomes high
Then the moon will come again…

Searching for your hopes,
Searching for your tears,

Even your soul
Is lost and weak.

Even your heart
Is tired to love,

Even there’s no part
Like the journey of a dove.
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Even if your eyes
Are so tired to see,

How a soul dies
And becomes a memory.
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Gânduri
Sunt nori departe-n zare,

Și ploi ce cad în suflet.
Sunt momente date-n uitare

Ce pier cu fiecare tunet.

Ceru-i gol și liniștea-i deplină,
Dar poate așa va fi mereu.

Deși văzduhul nu poartă vreo vină,
Tu când vei apărea pe cerul meu?
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Dezolant
Mi-ai fost aproape,
Și totuși mi-ai lipsit.
Mereu… în noapte,

Ciudat, necontenit…

Ai fost aici,
Deși nu te-am zărit vreodată.

Pustiu, pe veci,
Târziu, în dezolantă soartă.

Apari sublim, sub razele albe,
Apari tăcut, desprins din nori,

Solitar și nevăzut în noapte,
Plin de mister și de reci fiori.

Nopți cu lună,
Amurg fără soare,

Dimineți cu furtună…
Și-n continuare doare.
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Paradox
Ca o noapte tulburată,

Ca o ploaie ce apasă
Peste inima tăcută,

Peste marea prea nervoasă.

Ca liniștea asurzitoare
Dintr-o noapte pustiită,

Ca dorința arzătoare
Ce nu va fi dezvăluită.

Ca furtuna neașteptată
Ce izvorăște din neant.

Ca o atingere uitată
Precum un zâmbet delirant.

Ca un rămas-bun neglijat,
De temeri și dezamăgiri,

Nesfârșit, neașteptat
Retrăit prin amintiri.
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Precum un gând paradoxal,
Iubirea, nu înțeleg…

Contradictorie, pe piedestal
Încep din ce în ce mai mult s-o neg.


