Împreună prin Univers...
Desculță pe un drum in urma unei ploi reci
Simt că mă scufund în întunericul nopții,
În urma furtunii te-am zărit
Doar tu ai putut îndepărta răcoarea serii.

Luna plutește dar ne ocolește
Vrea să ne arate că drumurile noastre vor fi mereu unite
Vreau să rămâi mereu la locul tău
Așa te voi găsi indiferent de ar fi o barieră între noi.

De atâtea ori ţi-am spus că în ochii tăi zăresc mister
Stelele plutesc deasupra noastră, dansând doar pentru tine
Niciodată nu vei ști ce simt cu adevărat pentru tine
Vreau doar să mă scufund dincolo de Univers.

O lună într-o seară de vară
Două suflete ce se ciocnesc la infinit,
Respiră şi mergi mai departe până nu te pierzi în ceață
Vocea ta îmi va ghida mereu viața.

Am pășit într-o grădină
Pictată în nuanțe gri,
Știu că te ascunzi în acest labirint
Încă îţi pot simți prezenta.

Trandafirii inimii tale s-au ofilit
Rămânând doar petala speranței,
Am trăit într-o mare iluzie
Regretând că ochii tăi mi-au pătruns în inimă.

M-am rătăcit în acest joc
Visând la un final fericit,
Acum, doar stelele mă mai veghează
În timp ce tu dansezi in ploaia rece.

Soarele a apus prea devreme
Iar eu încă te aștept,
Singură, cu mâinile înghețate
Pe o bancă plină cu amintiri.

SUFLETE PIERDUTE…
Păşesc in fiecare zi pe cioburile amintirilor noastre
Respirația ta a devenit rece şi grea,
Mereu ai încercat să schimbi ce este intre noi
Iar acum inimile noastre s-au transformat în cenușă.

Tu ai încercat mereu
Să mă scoți din drumul tău,
Însă privirea ta spunea altceva
Ea încă mă dorea, să fiu chiar lângă ea.

Trandafirul iubirii noastre s-a ofilit
Ultima petală căzând chiar sub privirea mea,
Stau ghemuită într-un cloț
În timp ce glasul tău mă bântuie.

Două suflete străine la început
Care au fost nedespărţite,
Iar la final au devenit doar o amintire,
Asta a fost povestea noastră.

Mereu ai spus că destinul ne va reuni
Oare să mai am speranță?
Ai fost ca un răsărit de soare
Însă la final ai apus fără să spui nimic.

Lacrimile mele nu au avut nici un efect asupra ta
De ce am intrat în acest joc prostesc?
Nimic nu mai are sens
Am fost prinsă în capcana inimii tale.

DOAR AMINTIRI...
Să nu îţi pară rău
Am încetat sa mă mai gândesc la asta,
Ne priveam atât de arzător
Neștiind că se apropie finalul poveștii.

Mi-am ars tălpile în căutarea drumului
Am crezut că pot zbura
Însă, de ce am încercat?
Am căzut, fără a mai avea o șansă.

Poate că sunt pierdut!
Poate că nu mai știu cine sunt!
Dar o să pot uita totul,
Voi uita că nu mă mai privești.

Mai zâmbește o dată,
Mai atinge-mi o singură dată inima,
Acum, cât inima îmi arde
Iar amintirea nu va devenii cenușă.

