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Gândul...
Înșfacă-ți gândul înapoi din viitor,
Nu îl lăsa să plece așa departe
El este un veșnic călător,
Ce-ntotdeauna de tine se desparte.

Nu-l îngropa nici în trecut,
Acolo-i cimitir de suferințe
Prefă-te că ești surdomut,
Pentru abstractele sale cerințe.

Fii doar un bun observator,
Urmărește-i absența,
În fuga sa dintre trecut și viitor,
Impune-ți tu prezența.
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Naiva tineree...
Naivă mi-a fost tinerețea,
Scăldată-n valuri de plăcere,
Hrănindu-mi dependența
În viciu și seducere.

Atrasă în vârtejul pasiunii,
Cu sufletu-mbălsămat în alcool,
Surdă la glasul rațiunii
Zburam căzând în gol.

Sedată cu trăiri de iubire,
Abandonată-n dor,
Tinerețea îmi este amintire,
A vieții-ndepărtate de naiv amator.
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Afară din lume
M-am scos afar' din lume, deși trăiesc în ea,
Am rămas doar un nume, fiind un nimenea.
Am doar nimic în jurul meu, eu sunt tot ce există
Interiorul mi-e nucleu... putere ce persistă.

Tot acel gol speriat, este plin doar de mine,
Acolo m am refugiat, renăscând un alt sine.
Vidul îmi este împlinit de orice am nevoie,
Sufletul mi s-a liniștit... se bucură în voie...
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La muli ani!
Astăzi e ziua mea și vreau să-ți mulțumesc,
Pentru frumoasa vârstă pe care o-mplinesc,
Transmit recunoștință și mă sărbătoresc,
Viața mi-a oferit tot ceea ce iubesc.
Ador miracolele Tale, Tu știi ce îmi doresc,
Nerăbdătoare aștept să văd azi ce primesc?!
Sunt eu, cea care am devenit,
Și un simplu „La mulți ani!” ar fi binevenit!
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Viaa din suflet
Cum aș putea iubi doar o persoană,
Când viața mă provoacă la mister,
O muză sunt, rebelă amazoană
Ce hoinăresc, pierzându-mă-n eter.

Soarele mă-ncălzește cu lumină,
Iarba covor îmi pune la picioare,
Adierea vântului mă alină,
Setea mi-o potolește apa din izvoare.

Marea îmi răcorește trupul,
Cerul mă învelește cu ai săi nori,
Luna și stelele mi-ascultă gândul,
Florile îmi zâmbesc în milioane de culori.
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Copacii îmi transmit fericire,
Păsările îmi ciripesc timid,
Din ochii de copil primesc iubire,
În suflet viața-ntreagă o cuprind.
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Visul
În postul zilei din Vinerea Mare
Abătută-n tristețe mă rugam...
Mă pregăteam de sărbătoare,
Tradiție... ritualuri... pe toate le urmam.
Seara, înainte să dorm
Cu vrednicie mă-nchinam,
Speram să am un somn ușor
Cu grijile în pernă odihneam
Mă vedeam în Capela Sixtină
Minunată de atâta frumusețe,
În fața mea, un înger cu o aură Divină
Urca pe un covor roșu nivelele mărețe.
O rază de lumină prin geam s-a arătat
Mă atrăgea cu o stranie putere.
Asemenea unui magnet hipnotizant
Mă îmbia cu o necunoscută plăcere,
Intens se deschidea spre mine
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Iar eu pluteam spre ea că o nălucă
Ana, țipând, m-a prins de mână bine:
– Mami, n o lăsa să te ducă!
Cu lacrimi m-am trezit din vis
Fără să-mi revin în simțire
O-ncredere totală m-a cuprins
Și o tristă fericire...
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Despre iubire
Iubirea-mbracă multe sentimente omenești,
Se joacă v-ați-ascunselea prea bine,
Căci te provoacă s-o găsești,
Fiind ascunsă-n tine.
Dragostea e frumoasă dar te arde
Cu pasiunea ei de foc,
Și pleacă... fuge mai departe,
Rămâne suferința-n loc.
Apare apoi atașamentul,
Acea latentă resemnare...
Și pierzi din vedere momentul-n
Care te-ngropi în lezare.
Ușor obișnuința se transformă
În furie... cu gelozie și control,
Lăsând amoru-n urmă,
Tu cel plin de iubire... te simți singur și gol.
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Prietene...
Prieten ce te consideri că mi ești,
Să nu crezi că m-ai cunoscut vreodat',
Cu false gânduri îmi vorbești,
Prezența inutil mi-ai judecat.

Da... poate jubilăm împreună,
Poate-s mai greu de suportat,
Știu... sunt mai ciudată... mai nebună,
În felul meu... sunt unicat.


