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. 

.  Matricea e pe moarte  . 

 
 

Matricea pe moarte 
Ea latr  prin sirene 

i înc  se mai zvârcole te 
 prin min ile viclene 

  
Matricea e pe moarte 

E ultima speran  
Pentru oameni adormi i 

i f r  chef de via  
  

Matricea e pe moarte 
Se simte în minciuni 

Acum discern mântul 
Se-nal -n alte culmi 

  
Matricea e pe moarte 

Ea cade 
... 

se dizolv  
... 

se transform  
... 
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. 

.  E o fug   . 

 
 

E o fug  ce vine din foame 
Fug  ce nu iart  i nu doarme 

E o fug  în domni i-n doamne 
Vie i... 

 ce ne devin alarme 
  

Iar când nu e fug , e lene 
La dospit cu gânduri viclene 

Ascun i în nelini ti i-n migrene 
Senza ia 

 c-avem destul  vreme 
  

E o fug  ce se vede-n ezitare 
O fug  dup  câ tig 
 i care-i mai tare? 
O goana se pare 
 f r  Chemare 

ci doar nevoi ascunse 
 de validare! 

  
E o fug  permanent  

... 
Inima 

 nu mai este atent  
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. 

.  Fii preg tit  . 

 
  

Fii preg tit s  r spunzi vie ii atunci când te cheam  
Preg tit s  dai fa  în fa  cu orice team  
Cu privirea blând  i ferm  în lupte grele 

Fii preg tit s  fii imun gurilor rele 
  

Fii preg tit s  la i adev rul din tine 
 s  ias  afar  

Chiar dac  uneori  
o s  mai i doar  

Preg tit s  accep i ce vine din umbr  
Eliberând obiceiurile ce te in 

Într-o via  c runt  
 

Preg tit s  vezi prieteni i iubite plecând 
Preg tit s  te surprind  via a a teptând 
Fii preg tit s  faci ce poate n-ai f cut 

Preg tit s - i reaminte ti lec ii din trecut 
  

Fii preg tit s  preg te ti lumea împreun  
Cu-al t u trib spre o via  mai bun  
Preg tit s  stai ferm i de neclintit 

Când P mântul doarme, tu s  r mâi trezit 
  

Fii preg tit la orice i de la oricine 
Preg tit s  nu mai distingi r ul de bine 

Fii preg tit din fiin a ta s  creasc  
Omul nou cu sclipirea cereasc  
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.  Mi-am luat timp  . 

 
 

Mi-am luat timp 
s -mi ascult respira ia 

Timp s  stau la un ceai, privind aglomera ia 
M-am a ezat confortabil în culcu ul inimii 

i-am privit deta at 
frecven ele lumii 

 
Mi-am luat timp 

s  nu mai gândesc 
 nimic 

... 
Timp s  stau cu mine însumi 

 lini tit 
Mi-am îndreptat aten ia în zona fiin ei 
i-am început s  simt puterea inten iei 

 
Mi-am luat timp 

s  nu mai controlez situa ii 
Timp s  lucrez cu mine 

 la ce vedeam în al ii 
 

Mi-am antrenat aten ia 
focus pe ceea ce este curat 

Iar din toat  murd ria 
am luat i-am înv at 

 
Mi-am luat timp 

 s  în eleg profund 
Ce vreau cu adev rat, 

 din cine sunt 
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Straturi dup  straturi  
s-au v zut 

le-am în eles 
... 

au c zut 
 

 Mi-am luat timp s  opresc 
timpul 

Timp s  privesc asfin itul 
Timp în etern s  integrez 
timp s  cânt i s  dansez 
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. 

.  Lâng  tine  . 

 
 

Lâng  tine simt c  tr iesc 
În sfâr it 

Pot rosti cu u urin ... 
M i frumuse e, 

Te iubesc 
  

Spa iul se cur  
Se vesele te 
Lâng  tine... 

 Inima-mi cre te 
  

E ti energie nou  i vie 
Sufletul mi-e bucurie 

E ti spa iul infinit 
M  simt drept i întregit 

  
E ti fiin a ce-mi face sufletul s  cânte 
E ti mângâierea glasului ce m  încânt  

E ti lumina ce-mi spune... 
iart  

E ti tot ce mi-am dorit vreodat ! 
  

Acum nu mai pot min i 
Pot iubi i pot sim i 

Acum inima tie ce vrea 
Pot atinge blând 

... 
 o stea 
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. 

.  Ei  . 

 
 

Ei nu te v d 
Ci se lovesc de form  
De multe ori respect  

statut i uniform  
  

Aten i domne 
când ai mai sl bit 

Când te-ai îngr at 
Neobservând de fapt 
c  te-ai transformat 

  
Ei v d ce-ai fost odat  

proiectând mereu 
nev zând în tine 

profundul Dumnezeu 
  

Ei nu î i simt parfumul 
Din inima ce bate 

Mai nou se-abandoneaz  
St rilor de moarte 

  
Ei dau doar cu p rerea 

La ce ai devenit 
În loc s  guste din nectarul 

cu care ai venit 
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. 

.  Susu-n jos  . 

 
 

Prin ce drume ii ne duce via a 
tr ind aceste vremuri 

Ce ans  unic  
de a cre te în lumin  

Alchimizând i îmbr i ând întunericul 
... 

Acum când este incert ce vine 
Ce alegem ne face mai b trâni 

sau 
s-ar t m mai tineri 

St m în culcu ul fricii 
sau ne îmb ls m m  
în nectarul iubirii 

... 
Întreb ri ce se tot repet ? 

A venit timpul 
Iar inima nu mai simte s  fie discret  

... 
  

Doamne 
Ce vremuri provocatoare 

Ce ne-ndeamn  s  dep im propriul confort al min ii 
Propria sabotare 

Vremuri ce ne-ndeamn  s  p im în inima divinei ac iuni 
Ne cheam  ai no tri b trâni i copii 

S  d m na tere noilor viziuni 
 

Doamne, ce vremuri m re e 
de a da drumul la balaur 

Mai ales când s-a pierdut valoarea 
 oric rui tezaur 
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Timpuri apocaliptice, scrieri biblice? 
 sa fim noi oare, parte, acestui scenariu complice? 
Prin propria neprezentare la chemarea Sufletului 

Prin propria r t cire în mijlocul vârtejului? 
... 

  
S  fie oare pa ii ce duc spre o nou  lume? 
S  fie propulsia c tre o nou  dimensiune? 

S  fie oare testul întru divin  viziune 
Cine tie ce este 

... 
Realitate sau fic iune? 

  
Din inima tresare un r spuns 

Un lucru e clar 
Depinde de fiecare 

ce alege în cuvântare 
ce eman  
ca i stare 

  
Viziunea inimii sau programare? 

În ce ne sc ld m zilnic? 
... 

în dram  sau s rb toare? 
  

Asta va determina calitatea dimensiunilor genera iilor viitoare 
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. 

.  Toxic  . 

 
 

Toxic, mediul în care mergem 
Toxice, rela iile în care suntem 
Toxic, gândul ce îl transmitem 

Toxice, zâmbetele cu care ne vindem 
  

Toxic, tramvaiul i autobuzul 
Toxic ne este v zul i auzul 

Când al ii încerc  s  ne vorbeasc  
i mul i nu-s gata s  primeasc  

  
Toxic ne este cuvântul 

Toxici pupând mormântul 
Toxice, chipurile deformate 
Ce sunt sl vite i-nchinate 

  
Toxice ne sunt alegerile 

Când sunt închise cerurile 
Toxic  ne este via a 

Când tr im doar cu speran a 
  

Toxic ni se vrea sângele s  fie 
Moloz ce acoper  fiin a vie 

Toxic  i-ntoxicitate 
Lumina ce înc  mai pâlpâie 

 în trupurile moarte 
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. 

.  Duhul Sfânt  . 

 
 

Un val de lumin  vine acum spre mine 
Am început s  te v d i s  în eleg mai bine 
Ce credeam odat , acum nu mai are putere 

Nev zutul cu pa i repezi iese la vedere 
  

Îmi dai sens, acum se opre te gândul 
Energia din Înalt schimb  anotimpul 
O lini te bucuroas  îmi curge pe chip 

Sufletul cu duh sfânt 
 acum mi-e hr nit 

  
Te strecori prin spa iile nesculptate din mine 
Gândurile se adun  formând scenarii divine 

În mintea mea r sare o nou  con tiin  
Se schimb  decorul din noua locuin  

i ce-i mai bun pe-acest P mânt? 
Decât curgerea 
 Duhului Sfânt! 

   


