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EsEu  
( să fie tratat ca o artă. așa a fost gândit.) 

(Se citește încet...cât de încet poți. Cât de încet poți?) 

Iubirea încă există! 

 

. Am învățat că toți oamenii sunt buni, iar dacă.nu sunt.au un 
motiv și nu trebuie judecați.                                                        

. Am învățat că într-un final rămânem cu lucrurile dăruite, nu 
obținute.                                                                                   

Am învățat că prima dragoste nu se uită, iar dacă se uită – 
adu-ți aminte!.                                                                            

Am învățat că energia nu minte, iar când simți că ceva e în 



 
 

neregulă, sigur ceva e în neregulă.                                                      
Am învățat că prietenii sunt puțini- apreciază-i!.                                 

Am învățat că părinții sunt tot .Oameni. și că au nevoie de 
dragostea noastră poate mai mult decât avem noi de a lor. 

Am învățat că viața e scurtă/ft scurtă. 

[Suntem mici și nesimnificativi,.] 

. Am învățat că rămânem copii mult timp după ce ne numim 
maturi. Am învățat că emoțiile sunt trecătoare (totul este 

trecător) și că dacă nu le controlezi. va  TREBUI  să suferi 
după ce ele dispar.                                                                    

,.,aceiași experiență nu poate fi trăită de două ori la fel. și.             
E mai important să călătorești decât să ajungi. Am învățat 

cum naște ură comparația. Am învățat că mereu există un om 
mai puternic și unul mai slab decât tine. Am învățat că, 

ghilimele    Copiii     ghilimele, se scriu cu 3 de i.                            
Am învățat Kinetoterapie ( un pic de marketing nu strică 

niciodată – asta tot am învățat) ;                                                   
Am învățat că dacă vrei să-ți schimbi starea poți să fumezi o 

țigară și să bei o vodkă/să bei un ceai și să citești o carte. 

Am învățat că, 

[ Dumnezeu există... chiar dacă nu crezi în El. ] 

Oamenii nu se schimbă, iar în cea mai bună versiune a 
noastră am fost Pici. 



 
 

Am învățat că suferința te face mai puternic și totul este relativ. 
rElativ și... și ciclic. am învățat că pot să navighez când nu am 

NET. 

     {Am învățat că singurătatea are limba ei,}  

iar zâmbetul este cea mai bună mișcare de care sunt capabili 
mușchii noștri.                                                                       

Locul schimbă omul. și invers. 

Cei mai interesanți oameni sunt bătrânii, copiii și nebunii.     
Viața după moarte există, doar dacă și crezi. Crezi?                 

Am învățat că mancarea se arde dacă stă prea mult la foc 
Ș)) .                                                                                          

suntem niște CopiatoarE copiatoare a mediului în care trăim. 
Am învățat că oamenii pot fi manipulați ușor, dacă faci asta cu 

scop bun- continuă.                                                                           
Am învățat că vinul de calitate își merită prețul cum.   

          Omul inteligent îți merită{.timpul.} 

- Ce e timpul? –infinit - + infinit- 

Am învățat că oamenii sunt leneși......fooooooarte leneși 
( se citește cu glas de lene).                                     

Am învățat să îmi asum responsabilitatea pentru tot ce 
se întâmplă în viața mea, dar nu din vina mea. 

Am învățat să zâmbesc fals și să citesc alte zâmbete 
false. Am învățat că omul moare dacă nu are un scop. 

-., reînvie când  ș-îl  RE. găsește. 



 
 

                        AM ÎNVĂȚAT SĂ IUBESC MAJUSCULELE ȘI LINIȘTEA. 

Am învățat că harbuzul cu lapte e o combinație 
proastă și să nu-mi fie RușÎne de limba mea.          

Am învățat că nu mai are rost să speli mărul dacă l-
ai mâncat după harbuz și lapte. Am înțeles că trebuie 
să fie un echilibru și trebuie să te Dez.Echili.Brezi 

ca să înțelegi de ce este important. 

- 
- 

                Ce este important?                                          
Am învățat să iubesc ploaia urâtă.pe aia umedă tot. 
Am învățat că cele mai memorabile experiențe sunt 

acelea în care {simți. nu gândești.} 

                           Ce este gândul? Și. cine îl gândește pe el.? 

Încă mă învăț să nu mă holbez la un fund arătos. ce 
are aia!  . Am învățat că ochii spun multe 

lucruri. 

 am învățat lucrurile pe care le spun ochii. 

Ar fi plictisitor să fii în mijloc și perfectt. Am învățat 
că 



 
 

.somnu-n pielea goală e foarte relaxant,                    
exact.                                                                                       

ca femeia-n ploaie ......când vine alt bărbat.                                
.  

Am învățat că orașele arată mai bine în ceața de la 

5. și e nevoie de răbdare dacă vrei să te.,.ridici.                 

.  Am învățat cum să rimeze o cirfă și un gând. Gata 
cu poiezia!, că imi vine să. Plâng. ȘI.                                                     

.Plâng. 

Ce este plânsul?  Și cum e el atunci când e fericit.                                                                                                                           
Am învățat că mancarea bună necesită timp. și că nu 
așa corect se trece                                                 dint-
ru-n rând în rând. Am învățat că dacă muncești ca un 
nebun de dimineață până seara, asta nu înseamnă că o 

să reușești. {nimic} nu se pierde, ci doar se                   
sub o altă formă.                                                    

Am învățat că dacă nu te dai o singură dată cu 
antipespirant .lumea va crede.(( ce contează ce crede 
lumea)?) că nu te-ai dat niciodată. Am învățat ca 
povestea #lascăldat de Creangă ar putea fi adevărată.                                                                                        

Deschid paranteza în paranteze, fără ca să știu dacă le pot 
și citi. Închid paranteza .             Noroc că satul e pustiu 

 

 

 



 
 

și nu ne-a văzut nimeni, Sau poate aș fi preferat să ne 
vadă cineva... numai să fie mai multă lume prin sat. 
Am învățat că doar ce e important merită subliniat.          

Și Am învățat doar azi pentru examenul de azi. 

[        De ce nu există ora 24:00?     ]                                                        
poate tocmai am creato.    

Am învățat să las lacrima.  să curgă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- să curgă lâng-un .un. sicriu de bunic 

 

Îmi place să scriu 14 cu fond de 14. și, apei tot îî place 
să fie scăldată?.  

 De ce nu are denumire aparte combinația perfectă dintre plăcere și 
durere?  

 

 

Cum se aude urletul tău de plăcere într-o pernă 
înfundată?                                                           

Cum se aude urletul tău de durere într-o pernă 
înfundată?                                                                          

e     e același?... Sau diferă de la o pernă la alta.                  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am învățat să-mi placă minimalismul 

( însă urăsc cinismul) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

. Am învățat să-mi întârzii graba și că a fi puternic 
nu înseamnă a nu fi slab.                                                

T                                 t        t   tt t  tt t t t the future will be confusing.                                              
Îți ordon să te simți bine.!!! La 10 ne relaxăm. 

Nu,                                nu  trăim într-o lume fară foamete. 

 

Deschide cartea și uită-te in jur.                                   

How many times we learn .the same. the same. lesson 
again?                                                                         

Cum arată tensiunea detensionată?                                 
Am învățat că lucrul interzis e mai dorit și că într-o 
oră poți să înveți mai multe lecții pentru prima dată.                          

Oare Cum ar fi fost         dacă.                         
Fibonacci ar fi fost prost? 

Fetelor le este ciudă că nu se pot pișa de sus & că 
ecoooouuuul ..ooouul.ouul.ul.l nu e un răspuns.        

Succes is making the most number of people/s lives better. 

                      



 
 

Am învățat să fac prima dată lucrurile care mă 
sperie.  – spune-mi adevărul, dar... ai grijă ce-mi spui.  

Am învățat să nu beau la volan. Există oameni pe 
care abia astepți să îi revezi și persoane care abia 

astepți să plece. PLEACă! .Am învățat că aceleași cuvinte 
rostite de gura altui om sunt total diferite. Am învățat 

să citesc cu glasul tău cuvintele de tine scrise.                                                                           

Păstrează-ți pentru tine părerea ta despre tine.                          

Iar Dacă nu știi ce să-mi daruiești....dăruiește-mi o 
carte. 

Am învățat că prefer o bere caldă cu prietenii decât 
una rece fără.                                                                            

Am învățat că prietenia între băieți e mai puternică.                                                                        
Am învățat că noroiul în rană arată exact ca 

copilăria.                                                                        
Am învățat că daca clientul câstigă mai mult decât 

tine...tu câștigi mai mult decât un client.                                                                                                                                               
Am învățat că : - lasă-mă să plec ! înseamnă –ține-

mă de mână!                                                                                                
Am învățat că mai și uit ce-am învățat ...                

dar..uit haotic......uit                                                       



 
 

abia aștepți să zic:                                                                                      

am învățat că mai am multe de învățat...                                     
dar nu o să zic eu.                                                           

Că-i zisă deja defapt.                                                          
Nu fi sălbatică, fii animalică, dar nu sălbatică. Am 

învățat că relația nu e despre noi, ci despre tine. 

[NU SUNTEM SIGURI CĂ SUNTEM SINGURI!] 

                 să nu mă citească oameni ieftini.                                                                                                
știu că semnele de punctuație sunt foarte importante...                                                                       
si mai știu că zâmbești acum...zâmbește!!!...zâmbești? -
dacoom. 

                  noi ce căutăm în ochii altora? 

- 

- 
 

Am învățat ca dansul în întuneric e mai sincer... 

                                - Hey Bud.                         

                               - Leț fuck.!                                                    



 
 

Oare muzica prea mult ascultată poate deveni 
grețoasă?              

Urăsc să plec. 

- 
- 
- 
- 
- 

     Problema comunicării?. iluzia că ea a avut .loc. 

- 
- 
- 

- 

- 

                     Cum ar fi să te doară durerea?                                                                                                                                             
Obișnuiam să văd răsăritul mai des ca apusul.     
Doar imaginează-ți cât e de liniștită.liniștea.n. liniște! 

- 

        Toți oamenii care știu ceva au ochii triști?         
 
 

 



 
 

Dacă ai putea să-ți alegi doar 3 amintiri pe care să 

nu le uiți...care ar fi? ...Dar a 4?...   Uit-o! 

Am învățat că feminitatea unei femei e dată de cel 
care o privește...                                                           

b)                 being Human is pretty much the hardest thing to Be. 

                                                                                            

De unde știm că câinii nu vorbesc?                                            
Poate ei cred că noi lătrăm...și poate că au dreptate.                    

Aș vrea să ma ascund într-o ascunzătoare ascunzită 
în ascunzime și sunt lucruri pe care nu poți să le redai 

prin poză. 

                      - Iubește-mă. Iubitooo?                                               
Dacă aș fi copac....oare aș fi brad sau salcie?              

I                          i t is such a mess in our head. But mostly in mine. 

Nuuu, nu așa. Uite cum trebuie să greșești 
corect. 

         Scârțâitul patului oare e cum trăiește el plăcerea noastră? 

- Nu-ți mai lua chiloții, că oricum ieșim afară.  



 
 

Am învățat că cel mai riscant lucru este să joci 
prudent.                                                                             

} Be the change you wanna to see in the world.}                                     
d oar    -- sub capacul de sicriu ești în siguranță.? 

-        Mă voi plictisi de tine!    neplictisitoare-o 

–                                                             
Am... am învățat că buzele se pot topi pe buze.  

- 

- Cum pot să o sărut după ce a fost sărutată.?  
 
- 

- 

- 

 

Am învățat că atunci când ai cel mai mult aer in 
piept-               

                                     trebuie să inspiri adânc. Și                                                                     
a)                                    adânc să îi inspiri pe toți 

            Nu există să nu existe a doua șansă.                      
         Nu vreau ca băiatul meu să devină femeie. 



 
 

Ajută un om care nu poate să-ți plătească.           

Construim un nou viitor in fiecare secundă.         Încă. 
nu am învățat cum e să fii om.                             Pot. 
să fiu și misogin și gentelman, da misogin îmi iese mai 

bine. 

ALL WE DO IS HIDE AWAY . 

Am învățat că câștigătorii câștigă și pierzătorii pierd.                                                                               
Vocea ei crea dependență...am injectat venin ca să scap 

de ea....am scăpat,       

Am murit! 

                  Oceanul e oare la fel de adânc ca cerul?                                 
Î )                  îmi este dor de tine dorule. 

- În ce cred eu? în ultima dragoste la prima vedere. 
- .  

- 
- 

 
Ț-ul este o literă frumoasă și 0 o cifră liniștitoare. Chiar. 
Cum am vorbi dacă cuvintele ar fi cifre? – 1001 ar însemna 

TU...și 2-ul.. doi. 



 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- Ce e cu privirea aia? În seara asta ți-am zis că 
NU.....- OOO DA! dA Daaaaaaaa! 

Știai că noaptea... marea e mai caldă iar tu mai 
gol?... 

- lasă tu!....uită-te la mine in poză. eu..la mine...ce 
față am.eu...te-ai uitat la mine? Uite-mă-s... la 

mine...hahaha,uitata-te la mine...eu...la mine. nu mai 
pot de altii,...dar la mine uită-te.  Eu. ..și ceilalti....dar 

uite eu. Eu.... 

                                           Fuck your ego. 

 
Am învățat să aștept altfel schimbările și cu cât dai 
mai tare volumul la piesă, cu atât se aude mai încet.                                                                                                         



 
 

C)                    nenăscuții copii mor prea repede.                                                                                                                         
Am învățat că și tata are voie să plangă când îî 

moare TATA. 

Dacă pamântul ar fi plat...unde s-ar termina?la. . 
început?. 

            Am învățat să fac sex protejat... neprotejându-mă.  

- Nu te voi uita niciodată, (și nu, nu despre tine e 
vorba.) 

Am învățat cum e amarul la miros și nu am răbdare 
să gasesc fata cu care să fac dragoste pe plajă/.  

No                         - nu-mi place să aud țipăt de mamă. 

S)          să nu ma pui să vad dacă mai are puls. 

- Oare ea ar fi de accord cu sexul în 2? Dar 
eu? 

- 
- 

 
 

            Doamne!!! Cred că o să explodez de fericire..!!! 



 
 

- Despre ce vorbești tu aici? 
- Eu cred că și îngerului meu, lui tot îi place de 

tine.              chiar dacă îi fată. 

- 
- 

                                            

         Hai să ne amintim că suntem {nimic.} 
-Ce fac dacă am doar o cantitate limitată de iubire în 

viața asta?       -O păstrez pentru mine.               
Pentru că .. 

 
 

. te iubesc.!  Tata.! 
    

- Câți ani aveai când ți-a murit tatăl ? 
- Pe toți. 

Am învățat că luna știe să lumineze mai bine decât 
soarele. Dar. Dacă am putea ajunge la ea nu ar fi 

suficientă pentru toti. 
 

-        Te rog, păstreză                      distanța! 
 



 
 

Am învățat că trenul nu lasă urme.  

- 

- 

 
- Te-ai lovit prostuțo? dă s pup . și pup.    

 

                         Aștept să văd ce aștepți.  
  
Dacă te-aș fi scuipat atunci, oare relația ar fi mers 
altfel?           

 

-                  – Trezește-te!!! să mă petreci.             
 

Am învățat că imaginea se vede mai bine printr-o 
foaie de hârtie și că tu ești încă acolo, iar eu sunt aici.                          

-A?         Aș vrea să vin pe pământ dacă aș fi extraterestu? Aș vrea să. 

-nu. 

- Băi! Pahodu o iubesc. 
- Wai brat, ma bucur pentru tine. ]nsoara-te. 

 



 
 

             Am învățat cum e să fii legat de dezlegare. 

              - Dar ce mai face doamna Belucci?     

Atunci când mă enervez. și pumnii mi-s mai grei, și.   
picioarele.                                                           
picioare. 

                Uneori aș fi vrut să nu exisți.   nici tu., nici existența.. 

Cred că ar fi mai comic dacă am muri toți o dată. Nu 
ne face Dumnezeu plăcerea asta.                             

Nu are voie să moară copilul înaintea mamei...   

         E inumană.! Cine? ?     - OMENIREA. 

-                              Nu fi levii, ...trage pe dreapta.                                                                                                                               
Cum ar fi să existe un singur gen? 

- Ce faci? 
- Aștept să mă sune 
- Sună-l tu! 
- Nu, că a zis ca mă sună                                                           

- De ce nu m-ai sunat ieri?                                                               



 
 

Am învățat să nu ai încredere în memorie și 
târfe.     Și  că nu tot polițistul gras ia mită. 

-  

                      Nu vă mai distrugeți copiii făcându-le viața ușoară.  

-  
  
Am învățat că..... mulatul uneori, e prea, mulat. 

- Oare ea ce crede despre acel bărbat. 

Am învățat că toate femeile frumoase au bărbați 
urâți. și că.                                                                                      

că toți bărbații frumoși au femei frumoase.( 
scuza-tă să-mi fie cacofonia...cacofoniată) 

în avion. Să-ți iei scaunul mereu lângă geam. 

Am învățat că sarutul în grabă e o pierdere de timp.  

- 

- 

- 

- 

  
-Ce faci? – de ce întrebi? 



 
 

-Cum te simti?- te simt. 

                  Eu m-aș fi răstingnit dacă aș fi fost Isus? 

Am început să am burtă. Trebuie deja să mă cântaresc 
fară ciorapi. 

- Da hai odată., că nu mă satur să te-aștept. 

Cum ar arăta o muză fuck you? 

 

Am învățat că unde e frica în credință, nu-i loc de iubire. 

 

Am învățat că Eminescu a avut și el perioada 
lui...acum să ne lase în pace. O să le spun copiilor mei, 

să-l uite. 

Ar fi mai frumos din partea păsărilor să se pișe în.sus. 

-                                  - Și tu tremuri? 
Am învățat că renunț ușor la oameni dragi. Am 

învățat că pot să visez în vis. și să nu mănânc pe drum. 
Am învățat că campionii vor fi înlocuiți 



 
 

Am învățat ca prea multi pleacă și prea puțini  
sunt cei care vin. 

Am învățat că trebuie să îti faci singur 
dreptate. atunci când și procurorul cere prea 

mult. 
Am învățat că poți să privești și să nu vezi. 
Am învățat că nu sunt cel mai dotat bărbat. 

E mai ușor să gândești decât să faci. 
 

Oare moartea e înfricoșătoare și după ce mori? 
  

      Am învățat să fiu atent la detalii.  
 

         Cât de mult costă o bancnotă expirată? 
 

Am văzut cea mai plină lună plină, 

Fuck.                                                  fuck you and your Iphone! 
- Dacă nu ne cunoașteam,   aș fi putut să te 

recunosc din mulțime? 
Am învățat să nu mă spăl cu apa borcută. 

Am învățat că trec ușor de la o stare la alta,          



 
 

.pește e zodia.                                            

mama. 
Am învățat că sunt știri mai bune decât Can 

Can. 
 

Am învățat să fiu prost, dar nu m-am 
încordat. 

                 Primul  tău serviciu va fi plătit mizer 
- Tu te auzi ce spui?  

să începi să lucrezi de mic.... Și să treci testul 
numit:                          

FRICĂ! 

Am învățat să nu-mi pese cât e ceasul la ora 4. 

Am învățat că înotul împotriva curentului e mai 
greu.                                                                                

Am învățat că peștii care nu cad în plasă, înoată 
împotriva curentului. 

Lângă mine o să te simți exact așa cum citesti 

aceste cuvinte.                   



 
 

Pe lângă! 

Am învățat că în somn suntem mai reali și că   
pantalonii preferați se rup primii. 

- 
- 

 
Am învățat că non-stop-ul e închis la 3 

dimineața. Da luna de pe cer...are și ea ziuă? 

                 Am învățat să înjur frumos. 

- Prima dată ăștia au crezut ca sunt nebun 

          După și-au dat seama că așa și este. 

               Am invățat să înjur urât. 

Patul e mai moale. Cănd ești. obosit.                                          
și viața mai lungă când ești. amărât. 

Am învățat cum să fiu hapsân, pentru alții și că 
vasele se spală după masă...nu înainte. 

- Care e mărimea paharului perfect gol? 

Că sunt suficient de suficient.                                      
Am învățat că memoriile de vară sunt cele mai 



 
 

interesante.                                                                  
Am învățat că. poți să creezi durere fară să vrei și că 
intenționatul nu e intenționat până nu e intenționat. .. 

Am învățat cum să urlu cu gura închisă și cum să tac 
cu ea.deschisă. Am învățat să nu cheltui bani pe care 

nu-i am                                                                                    

și că câinele când e nervos ...rar zice, HAM!. 

Am învățat să trăiesc offline... 

F                      Fuck you and your Iphone! 

-              - She will be loved. 

                       What if god was one of us? 

Am învățat că fericirea este reală doar dacă este 
împărțită                                                      Am 

învățat să port ce vreau. Și. Caii sunt făpturi cerești. 

Am aflat. Că umbra dispare când afară-i                                                                                                                   
înnorat.  Nu mai aștepta o minunee...hai la căutat. 

Am învățat să citesc cuvinte ca și cum ar fi gândite de 
...mine. 



 
 

                      Să vad trecutul în apsent                                                                                                                     
și.                           .absentu-n trecut. 

-                         How much I loved that bitch! 

Am învățat ca balonul se sparge dacă-i prea 
umflat și...că.                                                                     

că femeia....femeia, nu-i femeie .fără un bărbat! 

Am învățat că porcii pot fi folosiți și la altceva în 

afară de mâncat....la ce?                       La donat.                                                                          
Am învățat cum să fiu un nervos mascat. 

- 

- 

- 

Am învățat că bicicleta e mai bună decât mașina și 
dacă nu vâslești, barca rămâne pe loc. Am învățat să-

mi placă hîrtiile boțite. 

Știai că suntem : 99.9999999999999% empty 
space? Și că Avem cu doi cromozomi mai puțini decât 
cartoful. Și unii, tot atâți neuroni. Eu asta le zic la 



 
 

toți deși nu știu dacă e drept....dar straniu că până 

acum.                               

 Toți au crezut. 

             Am învățat că cucubeul nu e vazut de toți? 

-               Ai vazut curcubeul? 

Karma este reală. Și este corectă ca Karma. 

Ca să schimbi lumea trebuie să mergi acasă și să îți 

iubești familia. Așa a zis maica Tereza, nu. eu. 

Am învățat că proștii sunt foarte siguri pe ei. Mereu 
încerc să adorm cu un gând pozitiv în minte,  mereu 

dar. eșuez, ....         că adorm cu tine. 

Cică ploaia din mașină e mai supotabilă și munții se 

tot cer văzuți?   Cine mai are timp de ei? 

                     Nisipul e format din mult pietre mici.   

 

 



 
 

Cum ți-ai dat seama?  - am văzut o piatră. în nisip 
cocând,. 

Picătura face gaură în asfalt, nu prin putere, ci prin 
cădere repetată. Repetată. Repetată. Exact cum ești tu 

în creierul meu. Și nu,                      

nu despre tine e vorba. 

Am învățat că pozele cele mai vechi sunt cele mai 
reușite, iar ale digitale se pot pierde. 

Am învățat că femeia te iartă nu pentru că i-ai adus 
tu.  

flori. 

-dar pentru ce?   pentru fiori. 

Oamenii mănâncă broccoli și vise....și au iluzia că 

sunt sănătoși.                     

 Nesănătosule. 

Am învățat că iernile nu mai sunt așa cum au fost...și  
îngerii din zapadă .........parcă-s mai mâloși. 



 
 

Oare pasările născute în cușcă...cred ca zborul e o boală? 

Nesănătosule. 

 

Frica și focul....au aceeași mamă? 

Frumos din nasul unui copil curge mucul. și                                                                                   
Și fumul,     fumul dispare odată cu focul.                              

Fratele meu are dreptate, 

            O masă plină, poate fi deșartă și plină cu bucate. 

Am învățat să dezvelesc ușor ultima ciocolată.                                                                               
Și 

s-o pun înapoi pe aia furată. 

Cum să cuprind copil străin, crezându-l  că-i al meu.                                                                                                      
Cum să îmi placă rimele, Băgami-aș ..nu rimează. 

 

De sus, lumea se vede mai clar. Bun loc și-a găsit El. 

El.                                               .Dumnezeu. 



 
 

Copacii îmbătrânesc fără frunze.                               
Z âmbetul  unui copil e simplu:                                       

ÎI                                               IUBIRE! 

Am învățat să urc până-am căzut.....și să port roz, și  

să                          mă simt bărbat. 

Pe fundal alb, eu ma simt cel mai bine și ador luminile 
unui oraș                                                                      

ÎnceȚosat în noapte. 

 

Ce păcat că nuștiu ce înseamnă Boemul, ȘI.                                                                                     
Și.      că prostu’ n-o să-mi înțeleagă Poemul. 

 

Am evitat mereu ochii unei pisici șchioape, dar aș 
putea să îl descriu pentru că am ascultat cântecul unui 

oarbe,                    despre moarte. 

 

Apă este suficientă pe pământ!,  problema e.                                     
problemă            că nu suntem însetați.. 



 
 

 

am învățat că drumețul are picioarele urâte și ochii 
frumoși.                                                              Știu 
că o să-mi meargă bine când o pisică neagră îmi trece 
calea.                     Și pe pământ fertil, crește mai bine 

floarea. 

                                            -        Taci wai!. 

Prima frunză toamna, cade cel mai grațios                                                                            
O.      știu de la generală, de când eram eu. jos 

                      -  Ce GurĂ frumoasă ai! 

Stiu că Ursul nu e rău dacă nu e atins,                                                                                           
daaa,                      

 dar elefantul??? 

               Elefantul-i gras chiar și în vis. 

Am învățat să nu port ochelari dacă nu am nevoie. 
Înghețata-n cafea?, mare minune!                           

Să nu mă plâng când n-am dormit azi încă o noapte.                                                                        
Ca să scriu. Să fii tu fericit,               



 
 

 fără vorbe deșarte. 

Am învățat că dacă ești la mijloc nu trebuie să te cerți de la 
plapumă.   Îmi iubesc frații! 

Am învățat cum să sarut buze tremurânde...                                                                                                
– tu tot tremuri? 

Am iubit curajul unui copil căzând zâmbind.                                                                              
Nu mai aveam vise la câte stele cădeau...dar ca să fiu 

sigur mi-am pus o dorință...să mai am 1000 de 
dorințe. 

O pereche de role la tot satul, este exact de ajuns. 

Am învățat să merg cu mașina pe o autostradă 
noaptea...venind nuștiu de unde...și ducându-mă înapoi. 

Am învățat să-mi fac cruce când mă urc în 
avion...nuștiu dacă funcționează,dar momentan sunt 

viu. 

Ador griul. 

 



 
 

Am învățat că pierzându-te, te poti găsi.  

Și că pe la mijloc te-ntrebi dacă vei reuși 

 

 

Am învățat că în cada aia mică, încap doi.                                                                               
Chiar dacă fratele aduce și noroi. 

Am învățat cum să ciupesc un fund îndrazneț.                                                                              
Tot în cada aia mică, ah ce fesier măreț!                  

Am început să ador transpirația și să știi că Lebăda 
Neagră Există. Și nu e albă. 

Am înțeles că o cale bătătorită, nu-i cea mai bună 
cale. 

Cum ar sta o canapea roșu aprinsa în mijlocul unei 
păduri uscate? 

Doar eu și stelele știm să transmitem mesaje sublime.     
Poate și tu, poate și el...dar nu în mulțime. 

Am învățat că creioanele colorate trebuie sa fie 
ascuțite mereu. 



 
 

Și meduzele?..ce rol au și astea? 

 

        Nu există greșeli- există interpretări bolnave. 

 

Cum arată lucrurile neorganizate haotic? 

Mozzart trăia, nu crea...m-am convins...morile de 
vând au fost cea mai bună invenție. 

   Tunelul are o singură intrare și o singură ieșire, ai grijă să 
nu le încurci. 

                 Îmi doresc să aud un pianist beat. 

Mirosul de benzină nu-i chiar atât de rău.iar                                                                                                                  
Trandafirul tăiat se ofilește...mai mereu. 

Bărcile arată mai bine cu oameni triști în ele                                                                            
Soarele săracu, se pierde și el printre stele                                                                                  

Da aici un catren parcă s-ar cere                                                                                                           
V-am spus că stiu ce știu doar eu, și încă două stele? 

 



 
 

Oare cum s-ar auzi toată durerea ....in hor? 

Dar pielii tale îi place că o porți? 

Mereu mi-am dorit să fiu un hoț......într-o bandă cu 
hoți. Ca să fur dreptatea și s-o impart la toți. 

Banii puțini tot sunt mulți, dacă știi să îi numeri. 

Nu ești sătul de tine? M-ai trage-ți un selfie. 

     Fuck your Iphone                        

Cred că pietrele ar spune poveștile mai bine ca oamenii. 

șoarecelor le este frică de om, decât de  pisică...          
aia măcar se joacă-nainte să-l înghită. 

Am învățat că culorile combinate pot da alte culori.   
Și nu e ușor să treci sub podul de flori. 

 

        De ce zăpada călcată se topește mai greu? 

Am învățat să zâmbesc când deschid ochii închiși. O  
bancă stricată e locul perfect de scris.,. 



 
 

Dușmanii atacă  doar când este ceață...ei nu știu că 
eu iubesc ceața.                                                       

De asta se numesc dușmani...pentru că nu știu totul 
despre mine...ceilalti se numesc prieteni. 

Straniu....â? 

O casă pe plajă e tot ce-mi doresc....mai am 999 de 
dorințe. 

La următoare dorință...o să-mi doresc + 3 
dorințe..998+3 = 1001 dorinte.. 

1001 ești tu.iți amintești? 

 

Am învățat că pustiul nu e chiar atât de pustiu.                                                                              
Un vârf de munte-nzăpezit e încă viu. 

 

- 

- 

- 



 
 

Îmi place să vad zăpada în noaptea unui felinar 
aprins.atât! 

Au fost timpuri când noaptea era pentru somn. 

Hai că s-a făcut târziu în oameni...dar sarea din 
mare rămâne sărată.                                               

Un piș în mare nu face apa mai dulce. Eu am încercat.    
Am învățat să iau un sacou asortat peste o cămașă 
neasortată. Apropo de cămășă...dacă nu o calci bine 

din prima...nici cu aburi nu se duce dunga. 

 

AM ÎNVĂȚAT SĂ FIU COPIL FERICIT CĂRAT DE UN SPATE DE TATĂ. 

 

 

 

 

Da umblă și tu un pic la rațiune..nu-ți fie frică...e a 
ta. 



 
 

Am învățat că întrebările: 

1. De ce? 

4. Cum? 

2. Când? 

3. Cu cine? ... 

merg bine exact în ordinea asta... 

Nu te mai uita la întrebările alea...că oricum nu te 
prinzi... le-am băgat și eu la mișto. 

atunci când scriu ..nu pot să adorm. /sau/  nu pot să mă trezesc 
când scriu? 

Oare când o să ne interzică să ascultăm muzica ....o 
să iasă mulți oameni în strada? 

A-ți observat că atunci când copiii se joacă de-a 
adulții, au frunțile mai încruntate.? 

        ochii sunt de prisos când mintea este chioară. 

Dumnezeu nu este român. 



 
 

Cumparăm emoțional și justificăm prin logic. 

- de ce chinui curul...dacă vezi că oricum nu iese nimic. 

Și am devenit peste timp mai puțin tineri. 

Dacă vrei ca un om să aibă încredere în tine...zii să 
aibă încredere în tine. Funcționează. 

Crede-mă! 

A bad plan is better than no plan. 

Am înțeles că toate famiile fericite arată la fel, însă 
fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. 

Cu părere de rău ...puțini sunt cei care se mai întreabă. 

Am învățat să mă uit calm în ochii unui străin.două 
secunde. 

Ne este frică să murim...dar nu ne este frică să nu 
trăim. Mortule! ( nu repetați asta acasă) 

Tu crezi că eu nu am tăiat cu cuvinte?...am tăiat ..și 
acum mi-e ciudă....că nu am tăiat de tot. 



 
 

Am trecut prin cinci stări diferite în timp ce s-a întâmplat 
.nimic. 

Vreau o placă de surf..- 1....1000 dorinte...tu sau 
placa?   Placa...că tu mereu vii. 

Dar florile ce ar spune despre oameni? 

V-am prevenit că pot să înjur urât? Nu prea pot, dar 
imi iese bine sa mint. 

Dacă poți să nu jignești pe nimeni...fă-o...URÂTULE! 

Mie nu-mi place să cercesc pâine,săruturi-da. 

Nu imi amintesc cum a fost 2002? 

1001+1001= 2002 TU? TU? ...Seamănă cu dublul tău...probabil a 
fost urât. 

Ar fi mai ușor să spui CURVO! dacă ai avea 

. mască. 



 
 

- 

- 

Eu cred că oamenilor inteligenți le place 
singurătatea...        lor și celor singuratici.

Ajută-mă acum s-o public în public...nuștiu dacă o să 
vreau și maine. Probabil că o să vreau...îmi place să mi 

se gâdile egoul. 

Vinul se face mai bun cu anii...la oameni e invers. 

Eu nu am gânduri ieftine și nici nu sunt ieftin în 
gândire. 

- 

- 

- 

Cartofii încinși fără mamă-s mai reci.                                                                                    
Clanța de la ușă ai reușit să mi-o deschizi..de la suflet, nu!. 



 
 

Fumatul se lasă cu țigările în buzunar. 

              La ce se gândesc bătrânii atunci când tac? 

Am învățat că dacă cumperi cireșe cu 10 lei mai ieftin 
și le vinzi cu 10 lei mai scump....o să-ți meargă. 

Absolut tot oamenii grași sunt mincinoși...toți! în afară 
de taicamiu și prietenii mei grași...restul toți sunt 

mincinosi. 

ce pot să fac cu mâinile când nu pot să le controlez? 

- 

- 

        Nu ai uitat să citești încet?....cât de încet poți. 

De ce au murit oamenii în război dacă nu s-a 
schimbat nimic? 

             Trăim o singură dată pentru prima dată. 

 



 
 

- 

- 

Am învățat să-mi ascund degetele când nu am 
unghiile tăiate...                                                           

și să tac când am multe gânduri rășchirate. 

Să știți că al doilea veceu de la baia publică e cel mai 
murdar...garantat! 

Fuga de durere 

Iubirea de plăcere..... 

asta ne guvernează. 

Imi este foarte frică de visele cu mine... gol .....în public. 

În realitate mi-a fost mai ușor. H.Ș) 

De ce mâine avem mai mult timp? 

Problemele sunt ca copiii- cresc dacă le hrănești. 

Voi a-ți întâlnit vreo Nutella care să nu vă placă? 

    People like people who like them.  



 
 

           Dacă un om se înneacă...nu-i vinde apă. 

Dacă iubita nu are dreptate, mergi și cere-ți scuze. 

TOȚI VOR CE VOR TOȚI. 

Și înainte să fie ușor...a fost greu. 

- 

- 

Am învățat ca atunci cânt totul merge prost...să mă 
aștept la și mai rău. 

Vindecă copilul și se va naște Bărbatul. 

Tuturor baieților le place să fie apucați de buci...dar nu 
de mâinile tale. 

Am învățat să iubesc femeia cu cracii lungi și fusta 
scurtă.... cred ca trebuie să se inventeze cuvânt pentru 

fustele prea scurte... curvaloni ar merge. 

Cărțile scumpe sunt citite de mai multe ori. Și întelese 
tot deatâtea. 

Stiu cum e să ai mesaj ascuns în mesajul ascuns din mesajul 
ascuns. Te pup.:* 



 
 

Nu am învățat să mor....dar pot să te învăț cum să te naști. 

Cu cât o treci mai mult prind gândire...cu atât îți pare 
mai proastă ideea. 

Am învățat să iubesc dușul rece, doar dacă am și apa 
caldă....și că frezura nouă în prima zi arată mai rau 

decât aia veche. 

E ceva în neregula cu regula asta...poate e ne? 

Știi cum să recunoști omul rău?...are fața urâtă. 

Am învățat că pot să am mai mult scris dacă scriu 
mai larg. 

Să încapă și întrerândurile. 

Nu cred că sunt suficiente cifre-n alfabet ca să-mi 
citească gândul. 

În seara asta mi-am ars eu creierii...când tu o să citești 
...eu o să beau o bere. 

Nu sunt un mare scriitor...sunt unul mic, și micul cu 
minuscule. 

Am învățat să privesc imaginea în întregime...și să imi 
dau seama ca văd doar o bucată. 



 
 

Am decis să nu decid...ceea ce e o decizie. 

Pfff....Sătul de lume nesătulă. 

Dacă eu mă chinui să înțeleg....dapă-i tu. 

Am învățat că peștisorul de aur se vrea mai bine prăjit 
decât să-mi indeplinească dorințele.... 

stelele sunt mai darnice decât vezi tu. 

Tăt omu-i frumos pânâ-l cunoști. 

Cred că zâmbetul ar trebui să fie noua limbă de circulație 
internațională... 

Bărbatul care iubește o femeie e diferit de bărbatul 
care iubește femeile. 

M-am spălat de tine deja. 

Am învățat să zic: Iartă-mă. 

 



 
 

Mortui vivos docium! 

Am prins ora cea mai întunecată dinaintea 
răsăritului. 

Am învățat că niciun gând negativ nu mă poate afecta 
dacă nu-l accept. 

Știu....știu cum e să suferi...am văzut prin filme cum se 
suferă corect. 

. Problema cu porno, nu e că arată prea mult...ci că arată prea 
.puțin. 

Sunt lucruri la care te uiți a doua oară diferit, iar 
când nu mai știi cum să procedezi...procedează 

omenește! 

- 

- 

- 

 

Marea problemă a omului modern pornește de la dorința de a fi 
.dorit. 



 
 

O relație nu înseamnă competiție...dar dacă eu te las in 
față..nu-mi arunca cu nisip...că dacă te prind...calică 

te fac! 

 

Tu ai buze?..eu tot....interesant 

Ai văzut vreodată un fulg de zăpadă să cadă într-un 
loc greșit? 

                            
                                                                       

 

Ce natarău am fost că te-am crezut omul meu de 
suflet Hajni. 

Și cred că suferința mică te face să strigi...aia mare e 
mută. Am lăsat distanța mare aici, Oare poți citi 

printre rânduri? 

Gândurile sunt infinite, exact ca universul...                                                                                     
dacă mă mai citești o clipă, sigur pierzi sensul 



 
 

Dar ce am azi cu rima...că nu cred că îmi plăcea                                                                                    
nu-mi plăce rima altuia....dar asta-mi place că-i a 

.mea. 

Au avut noroc că nu dormeam când m-au trezit....oare 
sunt prea multe gânduri, într-un singur gând? 

În diminețile cu tine...cel mai ușor era să fiu căscat.                                                                               
Certat eram cu dragoste...certat,dar nu uitat. 

Astăzi ți-am spus multe lucruri interesante despre 
tine. Poți să recitești și să te întelegi mai bine...cu 

maicăta cu tac-tu...dar cel mai important .cu sine. 

 

Dacă nu ești obostit după o noapte nedormită 
înseamnă că nu ai consumat energia corpului, ci s-a 

jertvit universul pentru tine.. 

- 

- 

Mult prea multe gânduri nescrise                                                  
Mult prea multe frici neînvinse. 

 



 
 

Următorul nu-i gândit de mine                                                                                                     
da am nevoie de ceva haios aici.                                                                                                       

Să nu-mi spui că  ăsta iar e catren.                                                                                                                
Te dezamăgesc, îmi pare rău, pupici. 

 

Prima mea poezie? 

Ionel și cu Ilie                                                          
Au făcut o ciocârlie                                                                 
Dau o mare batălie                                                             
Pentru o ciocârlie.                                                                   

Se luptă ca doi viței.                                                       
(( eram profund și atunci)+( ți-am zis că nu iubeam 

catrenele)) 

 

- 

- 

- 

Cred că aud în rime, rime inexistente 

Ori am înnebunit ori aceste ultime două propoziții 
chiar rimează. ☺ 



 
 

Știam c-o să-mi arunc limba între picioarele tale                                                             
Mă asteptam să fie cald...nu gânduri  letale 

Sau fatale?..ce merge mai bine?                            
Sigur că letale...                                                     

vroiam doar să știu și părerea ta...                                        
ca să n-o iau în considerare. 

Prima carte nu poate fi best-seller 

S-o vând la cine-onțelege, în afară de mine nu-s mulți. 

Susul nu e jos dar josul îi e sus? 

Oare cum să spui în altă limbă exact ce ai de spus.? 

”Am o stare de fericire tristă”...                                       
asta am scris-o în liceu...atunci probabil am trăit-

o...acum cred doar că sună bine. 

Suntem producători de trecut? Dar prezentul nu este 
trecutul viitorului? 

Am învățat că dacă ne cercetăm bine, cu siguranță 
vom găsi la noi un păcat pe care îl osândim la alții. 

Mai ai cu cine să porți o discuție de-o noapte fară să fii 
tentat să-ti verifici telefonul? 



 
 

 

Actul sexual cu o femeie pe care nu o iubești nu e 
decât masturbare asistată 

Asta tot n-am scris-o eu...eu in general nu scriu 
despre Masturbare, numai acuma am scris, că nu 

scriu.                                                                            
Atât! 

Nu vreau sa văd ochi de mamă plângând... care se 
uită la bagajul fiului ei plecând. 

Sunt și păsări care au rău de drum? 

Am învățat că curnuții nu acceptă să fie călcați în 
picioare...                                                                       

tu de ce ai acceptat? 

Tu vezi tot un lanț, ghimpat de sârmă ruginită?. 

M-am obișnuit cu zgomotul de ambulantă...nu mă 
mai gândesc mereu că acolo e un om care poate să 

moară. 

Iarba e mai verde, unde suntem noi 

Totul e mai simplu, atunci când suntem goi. 



 
 

Nu-i așa că rimele mele au ceva specific?...         
specific de nespecific... 

Da.!...sunt unice...                                                                                                                           
exact ca toate celelalte rime. 

Când a fost ultima dată când ai făcut ceva pentru prima dată? 

Bill Gates o zis că: înainte să salvezi planeta de 
paraziți:  

                      Fă-ți curat in dulap 

- 

- 

Dacă o să lăsăm lupul cu trei iezi să spună 
povestea...oare cine va fi personajul negativ? 

Acceptăm doar dragostea pe care credem că o 
merităm..                                                                      

.( dacă e suficient de important pentru tine..nu-ți 
nota...o să-ți amintești) 

și nu înțeleg de ce se strezează tot bărbatul ca are puța 
mică...oricum se știe că e de la marea rece. :) 

 Am învățat să nu fiu bou. Greu am învățat. 



 
 

Să las culorile aprinse în visele mele gri. 

Am învățat că valurile nu se îneacă, iar dinții trebuie 
sa fie albi. Am învățat să fac clatite ...    

                        și să nu negociez la coroana pentru mormânt. 

Am invățat.....că glodul de pe încălțăminte îți spune cât 
de bun a fost cheful. Am învățat că nimeni nu își 

pocneste fiul, până nu e mamă. 

Sunt sătul să râd în hohote la aceiași gluma proastă 

Nu-mi vine să cred că am putut să scriu așa 
ceva...niciun autor cu mine doar s-a lăudat in cartea 

sa. 

Dacă citești asta repede...nu mai citi! 

Cartea secolului...toti scriitoririi se gandesc așa despre 
noua lor carte?...                                                        

ei habar nu au ca sunt doar trăiri personale murate.( 
sau mulate?...hai că aici chiar parcă ar merge...dar, 
dacă aleg varianta ta, promiți că nu imi ceri drepturi 
de autor pentru întreaga carte? Pentru că nu o să pot 

să te refuz...                                                                                                   
așa sunt eu...oleakă mai confuz. 



 
 

Dacă-ș lua un milion,un milion și 10 lei ți-aș da...                                                              
numai să știu că gândurile mele ajung și la inima 

altcuiva...                                                                 
hai că începe să mă streseze iubirea asta de rimă...                                                                    

nu pot să fac nimic....parcă-i mai ....sublimă. 

De unde Tofan scriitor?....din mă-ta bhă boule. 
Cand mă enervez se mai pierde din rime,  
Da după aia tot parca-s sublime.. (buuun., mai 
departe) 

 

An abnormal reaction to an abnormal situation is 
normal behavior. 

 .secretul respirației este să expiri prima dată. 

Make graditude a habit! 

Thanks GOD! 

Doi oameni care nu știu nimic nu sunt mai buni decât 
unul. 

How to win any Argument? Shut up!                        
Nu lăsa pe nimeni să-ți întunece lumina doar pentru 

că e prea luminos pentru ochii lor. 



 
 

Un om care vrea să conducă orchestra trebuie să întoarcă 
spatele la public. (copiat. Știu) 

Știai că din povești învățăm cel mai ușor.   Acolo în 
interior mereu ai știut adevărul. Am învățat că nu poți 

schimba ceea ce oamenii simt, 

Sper că vei trăi o viață de care să fii mândru, iar dacă 
o să descoperi că nu este așa, sper că vei avea tăria să 

o iei de la capăt.  

   Moarte pune capăt unei vieți, nu unei relații.  Am 
învățat că există o magie în luptele purtate dincolo de 

punctul în care mai poți rezista. 

 Viața este un loc de joacă, sau nu este nimic. 

Întrebarea eliberează sufletul, îndepărtează frica, de 
aceea este o armă așa de puternică.                        

Nu-i așa? 

Tesla zicea:                                                                              
If you want to find the secret of the universe, think in 

terms of energy, frequency and vibration. 

Dumnezeu însuși nu îndrăznește să judece un om înainte de 
sfârșitul zilelor.                                                  Tu de ce ai face-o? 



 
 

Să nu te uiți unde ai căzut, ci unde ai alunecat. 
Iertarea este parfumul pe care o floare îl lasă pe talpa 

celui care o zdrobeșt   

 Skip a meal but don’t skip your reading. 

mi-am amintit…mi-am amintit că te-am uitat. 

Weird society. 

Poftele nu au anotimp. 

Persoanele care în loc de apus văd petele de pe 
fereastră, sunt săraci. 

My Monday is better than somebody’s Chrismass. 

People buy feelings, not things 

- 

- 

Am învățat că poți să cânți despre orice, atunci când 
porți o mască.  

Bravo Andrei! 



 
 

Ești de nerecunoscut!, recunoaște! 

Eu am crezut că te-am șters din viața mea ireversibil 
 

Îți stă bine când roșești 

Tu ai găsit vreodată al doilea ciorap pierdut? 

Am învățat că femeia după 40, dacă o atingi subtil 
crede că o vrei.  

 Și are dreptate. 

- La ce ești bun? 

- La scris și la șters 

Nu urî omul care urăște, nu de asta are el nevoie. 

Am învățat că-mi place o fustă lungă ușor ridicată.                                                                  
Eu prefer să ofer decât să prefer 

- 

- 

Știai că și coșul de gunoi eventual ajunge la coșul de gunoi. 

- Eu nu-s măta! 
- Aș prefera să fii 



 
 

Primul meu strigăt te-a făcut fericită...pentru restul să mă 
ierți mamă. 

Am învățat că trebuie să te adresezi omului pe nume, e 
plăcut și că nu vreau să te uiți la mine diferit după ce 

citești grăbit. 

E foarte plăcut să fii spermatozoidu’ lu tata 

Oamenii care au piciorul amputat au mai multă 
nevoie de el decât tine.                                                 

stai liniștit că am lucrat cu oameni și în stadiu final- 
și au murit. 

Am jignit oameni pentru că nu am lăsat să jignească 
ei pe alții. 

- 

- 

- 

Dar de Ludovico Einaudi ai auzit? 

De ce arăți ca după sinucidere? 

 



 
 

Am învățat că dacă doare, taci! Dacă nu vrei să 
lovească direct acolo. Dacă nu vei inventa pentru ce să 

trăiești, viața va fi un calvar 

- 

- 

Am învățat că în State se vorbește rusă și că sfârșitul 
lumii nu va fi. 

Hoțului de furat îi este frică. Tu ai văzut vreodată 
ochii unui șofer de microbus? 

Muzica, până acum, este cea mai bună metodă de manifestare a 
.energiei. 

Am aflat că omul când află că e bolnav de la țigări. 
Aprinde o țigară să se calmeze. 

Da soarelui îi este greu să se trezeasă dimineața? 

Tu ai mai mânca dacă fața ți-ar fi burtă? 

- 

- 

Am învățat să fiu docil și că prefer o muscă zumzâind...        
decât una moartă. 



 
 

Am învățat sa nu mănânc mâncarea arsă......și să nu-
mi pese de pleonasme 

ORICUM TOTUL ESTE CANCER 

Iar alții citesc propoziții, iar alții mă cunosc.                                                                                     
Am învățat că o alarmă e mai bună decât trei alarme.  

Cât de puternici suntem? Știm? 

Iarba pentru scriitor este ca ageazma pentru creștin. 

Oamenii sunt mai buni atunci când este frig. 

dacă n-ar trebui să faci bani...ce-ai face? 

 

Am învățat că poeziile trebuie înțelese, nu învățate.    
Și că                                          pauzele dintre cuvinte 
sunt                      importante. 

Nici țiganilor nu le place să fie numiți țigani, 

Dacă vrei să scapi de frică-    sari! 

Eu sunt tot- și tot sunt eu. 



 
 

Am învățat că am văzut ce am văzut doar eu                                                                                                         
și că cel mai departe piș, nu e al meu. 

. 

!!! Când am scris știam că o să înțelegi doar tu și 
Carlas. 

Gemul deschis într-o noapte de vară?- Fantastic!   
Am învățat cum se încălzește apa la soare și că ploaia 

e fiecare dată aceeași. 

Natura oare se înneacă? 

NOI SUNTEM DOAR ÎNCEPUTUL! 

Am învățat să mint fără niciun motiv 

BĂIATUL PE FATĂ, AM ÎNVĂȚAT                                                                                                      
NU BĂIATUL,.............. PE BĂIAT 

Eu am fost și singur și nu m-am plictisit 

Să știi că ești foarte citibilă.  

 
Ea credea într-o iubire care murea. A avut dreptate 

.naiva. 



 
 

Am învățat că nu s-au trezit toți zeii când m-am 
născut eu.    și că sunt foarte multe lumi aparte 

Am învățat să întreb:  

CÂND VINE TATA? 

Ai doar o viață. Vibrează! 

Am învățat că Eva nu-i sfântă, dar și Adam e 
.vinovat. 

Să nu-mi spui că te-ai gândit la ce m-am gândit și eu. 

Știu cum e adrenalina înaintea unui accident...da 
Mișa? 

Am mai învățat că cartea nepublicată, nu poate fi 
criticată....exact ca omul mort. 

Ce-s cu atâtea gânduri, în timp atât de scurt? 

Uite-mă! Pe mine, în viitor. 

Am învățat că atunci când mergi la fată,                                                                                
Prezervativul se cumpără de băiat 

Știai că energiile au nivele? 



 
 

Am învățat cum să îmi încleșt dinții                                                                                               
Și cum să îmi unesc părinții 

Oglinda e vinovată! 

Soarele se poate arde?                                              
Că valul la sigur poate distruge castelul de nisip 

Am învățat ce să spun atunci când am fost prins                                                                                       
și cum e de brațele mamei iubinde să fii cuprins 

Mama e una. Te iubesc! 

Am învățat că și bancurile pot fi haioase 

Am învățat cum de râsul meu să fiu trezit 

Pe scenă nu-i ușor 

- 

- 

- 

Câinii înfometați pot mânca și porumb. 

Tu poți să te ții în mâini un minut? 

Vorbele pot fi interpretate greșit...odată spuse...nu mai ai 
control asupra lor. 



 
 

Îngerii sigur gândesc ca noi!  Eu cred ca prima dată ei 
s-au îndrăgostit..apoi noi, nu. 

Am lăsat să intre cosmosul din mine în mine. 

                              CUM E SĂ RUPI RANA NEVINDECATĂ CU PLĂCERE! 

Îmbogățiți-vă! dar lăsați-mă aici...în mizerie. 

Iubesc atât de mult viața că aș da o viată pentru ea. 

Am învățat cum să nu vorbesc prea sincer și să nu 
spun tot ce-am învățat. 

Timpul e singura opțiune                                              
Mai bine să pierzi bani, decât prieteni. 

Urăsc cerșetorii de like-uri- like dacă ești de accord. 

                   De aici în colo citești doar dacă ai mai citit 24 de 
cărți. 

Cărțile au fost scrise de scriitori, nu de cititori. 

Am învățat că în vis ...fuga-i mai grea. 

Dacă vrei să fii nemuritor, în joc chiar poți. 

Doar fricoșii și oamenii care nu se iubesc fac dragoste cu 
lumina stinsă. 



 
 

Am învățat că la minutul de tăcere, ai dreptul să-ți 
tragi și aer în piept. 

Îmi place să văd un copil cum seacă sânii moi ai 
mamei 

Gloanțele sunt adevărate doar în filme.                  
Aici avem cuvinte. 

Am învățat că e mai bine când îți recunoști greșeala.                                                                                          
crește, unde lovește mama.                                                      

Și mătura nu doare chiar atât de tare. 

Toți restul cred că-i joacă. 

                      Atunci când te grăbești mereu vei prinde semaforul 
roșu. 

Ce-s cu trecerile astea prea bruște? 

Când mi-l aduci acasă tăiat...nu-mi adu capul...nu 
vreau să-i văd ochii. 

- 

- 

Nu am nicio vină că m-am născut. 

- Multumesc ! 



 
 

Cu mare drag și contracost. 

Este imposibil să-ți placă tot la o persoană. 

Da ieri ce ai avut? 
 

Așa de bine ar fi să avem și noi piese de schimb..- ar fi 
rând la inimă ca a ta. 

 

Trebuie să mai fii și nemernic uneori. 

Ochiul criticului înțelege mai greu.                            
Visătorul se prinde mai repede. 

Lumea s-a săturat de opinii, lumea vrea acțiuni. 

Am învățat cum plouă cu soarele pe cerul în nor                                                                                           
și cum să gem fals,  senzații de amor. 

- 

- 

- 

Nu e ușor să fii sclav. 



 
 

Lăsa-ți mesele în pace!...nu ele sunt de vină că au un 
picior mai lung și unul mai scurt. Pământul de sub ele 

e mai nervos acolo. 

Oamenii din ambulanță, eu zic că nu-s răi. 

                    AM CREZUT CĂ AVEA LOGICĂ PÂNĂ AM OBSERCAT CĂ NU 
ARE NICIO LOGICĂ 

Am învățat că fulgerul lovește și omul credincios. 

Am învățat să spun câte un                            

!                                                            

la mijloc de amintire 

TRĂDAREA E MAI PĂCĂTOASĂ DECÂT CARNEA. 

 

Care-i limita perfectă dintre:                                        
PREA TARE- prea încet.? 

Autorul s-ar putea să nu fiu eu. 

   Păsările doar dimineața cântă frumos...                                                   
ele peste zi se antrenează. 



 
 

Am învățat că: statistic vorbind...nu e corect. 

Lacrima la gust e sărată...                                                                                                                   
pe aia de fericire nu am gustat-o. 

- 
- 

Autorului îi este frică să-și mai citească o dată 
cartea...poate nu mai știe ce-a spus. 

Am învățăt cum se simte cuțitul înfipt când ajunge la 
rană. 

Apa cea mai rece e din fântana cea mai adâncă. 

Cum am fi noi doi? – dacă am fi epitete 

Munca e chinuitoare dacă nu iți place.....  

                              Dacă ai avea tot...unde l-ai pune? 

  AM ÎNVĂȚAT SĂ MULG O VACĂ.      Bunica, te iubesc! 

Sunt oameni bogați care nu au copii...săracii. 

Am învățat că mâncarea gătită într-o familie fericită 
e mai aromată. 



 
 

Să nu ceri niciodată bani, de la omu sărac! Că el 
mereu îți va da. 

Am învățat să spun: Îmi pare rău!....că ai greșit. 

Îmi place să înot ,...................................și să citesc.                              
Așa cum... 

Iubesc glas de fată, în mijloc de cântec bărbătesc. 

- 

- 

Camioanele care lovesc oameni încă nu s-au oprit. 

Am învățat să mai probez o dată hainele după ce vin 
de la cumpărături 

Abia când îți amintești...                                                                                                             
începi să-ti amintești. 

- Tu nu ai impresia că sunt prea multe idei 
ascunse în ascunzișuri? 

Am învățat să iubesc cămașa albă pe un trup 
femeiesc. 

Femeia de serviciu?                                                                                                         
Probabil o iubesc. 



 
 

Am învâțat să las să câștige copilul cu care joc basket. 

                 Am învățat că dacă o femeie are mașină 
scumpă nu e neapărat curvă, dar dacă are Mercedes 

G-klass, sigur e. 

[                      Liber cu limită.                  ] 

Cred că cea mai bună mâncare e țâța de mamă. 

- Ia-ți banii, dar lasă-mi chitara. 

 

- 

- 

- 

. 
 

O să-ți trimit ceva frumos...nuștiu dacă o să-ți dai 
seama că e o parte din mine. 

Dacă nu o să înțeleg, o să ma lămurești.                   
Îmi iubesc frații. 



 
 

Oare-mi ajunge în 4 pagini să spun și restul? Poate 
îmi ajungea dacă nu scriam și asta.( exact ca 

gândurile) 

- 

- 

- 

- 

Am mișcat eu prea repede ochii...imaginea venea cu 
întârziere. 

Nuștiu. Dacă aș fi prins cu prietenul meu, de poliție, 
și am fi luat separați să ne intervieveze...oare am minți 

la fel? 

- 

- 

- 

- 

Ia-ți banii și dispari din fata ochilor mei frumosi. 

Cum se simt oamenii care fac banii pentru a face alți 
bani? 

Dacă nu plouă- picură. 



 
 

Întreabă tu bătrânul cât costă sănătatea.                        
- Așa ți-e destinul... - prost am fost când am ales. 

- 

- 

- 

- 

 
- 

- 

Singurătatea singură e mai ușor de suportat în doi. 

De țigară e mai greu să te lași...de sport mai ușor 

- Trag o fugă să-mi iau niște țigări. 

Am învățat că atunci când bunica zice: mai stai!   Ea 
chiar asta vrea să spună. 

Capul trebuie să doară de la gândit...nu de la 
băutură... eventual combinăle. 

Știu că timpul tău e prețios, dar oferă-mi doar o 
secundă ...că am de vorbit cu tine cel puțin jumătate de 

.oră. 



 
 

Cine ți-a spus că timpul are preț? 

Cum e să-ți vină dintr-o dată..toate gândurile din 
lume?. Exact așa. 

Viața nu e un film 

Yesterday I saw your skin. 

- 

- 

- 

- 

 

 ȚI-A FOST VREODATĂ FRICĂ DE GÂNDURILE TALE? CE-AI FACUT?     
Ajută-mă! 

  

Dacă nu te grăbești...de cele mai multe ori 
întârzii...dacă aș muri în timp ce scriu...gândurile mele 

ar fi mai prețioase? 

 

Hainele arată bine doar pe un corp frumos. 



 
 

E ora 4 în  plm și eu scriu despre haine. 

 

Dacă omul treaz găsește vorbă comună cu unul 
beat...ambii sunt beți. 

Oare s-a mai gândit cineva la asta? Și dacă eu nu 
am fost primul?..eu nu contez.    Nu vreau să nu fiu 

primul. 

Nu m-am enervat niciodată ca să șterg o carte...                                                                     
dar mi-e frică să nu fie asta pentru prima dată  

                  De obicei prima dată mi-e frică. 

TU TOT TREMURI? 

Mă gândeam că o să scriu cândva o carte                                                                                            
dar n-am știut c-o s-o scriu într-o noapte jumate. 

    Cum se simte un tată de copil de 2 luni pe moarte? 

Tații noștri au pornit de jos...- noi sigur nu ajungem acolo. 

Explica-i prostului că-i prost...să vezi ce se enervează. 

 

    



 
 

Toți fluturii din mine au zdohnit când te-au revăzut. 

- 

- 

- 

În afară de ochii mei închiși, mai știi și alt loc unde să 
te ascunzi? 

Ia-ți toate lunile în afară de  

Februarie.                                                                   
Și toate zilele în afară de  

Joi seara. 

 

De ce începem să iubim mai mult când știm că e ultima oară? 

 
Is enervat...da nu mai enervat decât atunci când sunt 

inervat. 
 

Picioarele amputate unde ajung? Dar sfîrcurile nesărutate? 

Cum trebuie să rezumi în două pagini...4 caiete? 



 
 

 

           Să-ți faci un vecin care are mereu sare. 

A doua mea poezie? 
 

Pic, pic, afară plouă.                                                                                                            
eu mi-am cumpărat umbrelută nouă. 

 

Oamenii buni folosesc mai des diminutive/ oamenii răi 
când vor să pară mai buni. 

Nu cred că mi-aș dori să iți fi fost mamă. 

Când ascult acel cântec...îmi vine să mai scriu o carte. 
Fuck you! You’re not immortal. 

Ce mișto să-ți vezi colegii stresați…iar pe tine să te 
doară la bască 

Mâine vei fi concediat! 

- 

- 

                



 
 

Numai nu rău. 

 

ÎN ARTĂ UN POȚI DA GREȘ. 

 

Don’t touch my beautiful soul with your fucking ugly, 
dirty hands. 

 

Gândul care ai crezut că l-ai uitat...se întoarce...să fii 
pe fază a doua oară...doar de două ori se întoarce la 

aceeași persoană. 

Adidașii stramti cu omul păianjen la copii, sunt mereu 
mai comfortabili decât ăia Nike. 

Sunt doamne care vor să pară curve- doar că invers. 

La cine te uiți prima dată într-o poză de grup cu tine? 

- 

- 

PREA MULTE GRIJI PE METRU DE CREIER PĂTRAT. 

Eram prieten bun cu el...că ne dadea și carne. 



 
 

SĂ NU FII PROST SĂ-ȚI FIE RUȘINE DE PĂRINȚII TĂI. 

Cine n-a închis un ochi în noapte asta...să ridice ochii 
în sus. 

Am reușit să te bulversez?                                             
Îți pui întrebări doar când ești bulversat? 

                                           EȘTI  sau doar Exiști? 

Am învățat că adevărul spus în glumă- e adevărat. 

Ploaia e mai comică când te prinde fără umbrelă. 

     Religia? Dragoste. 

Alergăm în cerc ca nebunii                                                                                                      
răsăritul soarelui, e apusul lunii? 

- 

- 

Cuvintele tale spuse în șoapte...sunt ca cuvintele unei 
rugăciuni sincere. 

Suntem un nimic în doi...dapăi să ne mai și despărțim. 

Ai observat că cartea cu final trist are final fericit? 

De mult ești pacienta mea Doctore? 



 
 

- 

- 

Am învățat că bătrâna de 80 își face griji dacă omul 
o să ajungă în alte galaxii. NAIVA. ea nu-și dă 

seama că o să moară. În curând? 

Știi cum mă doare? Nu știi . Mă doare. 
 

Vreau să uit fețe de fete goale. 

Ghioceilor nu le este frică să iasă primii într-atâta 
zăpadă? 

Ziua se transformă în an..                                                                                                                                       
și anul în ani. 

- 

- 

- 

Ei nu au cum să mă cunoască...am avut eu grijă să 
mă ascund pe mine de mine. 

Nuștiu dacă o să pot să mă ridic fără mâna ta. 



 
 

M-am ridicat! 

Mi-aș băga acul nesterilizat după tine...fără nicio 
frică. Dar hai totuși să iau altul. 

Toate glasurile din lume oare e mai frumos decât cel 
mai singur frumos glas din lume? 

We will shine...take your white umbrella. Fuck you 
and your Iphone. 

   It’s got to happen inside first. 

Cum ar fi dacă mâncarea ne-ar mânca pe noi? 

Cuvântul ‘ cuvânt’ , e lunecos. 

- 

- 

Când ești copil..te întrebi de ce adulții nu-și cumpără 
mai multe jucării. 

Nici dacă ești pasăre nu zbori doar când vrei tu..dapăi om. 

Oamenilor le place să li se spuna ceea ce știu deja. 

- 

- 



 
 

Recunoaște-ți greșeala...și cere-ți scuze cât mai rapid. 

- 

- 

Mai bine să fiu nebun decât să fiu eu ăla care gândesc așa. 

 

We are what we repeadeatly do!. 

- 

- 

- 

Doi oameni pot să vadă același lucru, să nu fie de 
accord și cu toate astea să aibă ambii dreptate. 

Nu vedem viața așa cum este- ci cum suntem noi. 

Mai bine să-i dai o bucățică din ce vrea decât o 
bucățică din ce crezi tu că vrea. 

Dacă vrei să faci un lucru bun ai 3 optiuni: 

1. O faci de unul singur 
2. Plătești un ban în plus 
3. Interzici adolescenților să o facă. 



 
 

Am învățat că atunci când fac clătite, pun prea mult 
lapte...apoi prea multă făină. 

GÂNDIM PREA MULTE GÂNDURI NEGÂNDITE. 

Te ador când ai 34 de respirații pe minut și 
respirăm în unison. 

Oare acum al câtălea sunt în lume pe loc la 
inteligent? 

 

- 

- 

Am învățat că prin scris te poti elibera de realitate. 

               Curul a fost dat pentru caca...nu pentru el. 

Am învățat cum să fii mort de oboseală, când ai tată 
arhitect. Te iubesc TATA! 

- Tu de ce cauți răspunsuri pe care le știi? 

Cămașa se așează mai bine dacă e călcată cu o seară 
înainte. 



 
 

Nu e neapărat s-asculti de doctor când Eva n-ascultă de 
Dumnezeu. 

Când toți gândesc la fel...nimeni nu gândește foarte 
mult. 

E mai bine să reziști la început decât la sfârșit a spus 
Davinci...dar m-am gândit și eu. 

Când cineva îți oferă un cadou, ești obligat să-i dai și 
tu ceva....și ăsta ar putea fi motivul principal pentru 

care ți la dăruit. 

CUM E SĂ MOARĂ UN ARTIST ÎN MIJLOCUL ULTIMEI SALE........morți 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inteligența este abilitatea de a te adapta la schimbare. 

Dacă vine cineva și crede că plătește mai puțin decât 
valoarea reală, atunci o fac chiar și dacă nu au 

nevoie. 

- Spune-mi adevărul.. mai ales dacă acesta e vizibil 

Am învâțat că cu cât urci mai sus..cu atât e mai puțin 
oxigenul. 

Am văzut cum arată cel mai bogat on în cimitir. 

Nu e vorba despre ce știi...ci despre cine te știe pe tine. 

Dacă vorbești cu copil și poți spune mai mult de 3 
cuvinte...e o conversatie reusită. 

 

Data viitoare când crezi că nu poți trăi fară 
ceva...așteaptă o săptămână și verifică-te dacă încă 

ești viu. 

It’s like a marriage proposal ---- 

make it when you know the answer will be – Yes! 



 
 

Thanks for sending me a copy of your book, I’ll waste no time 
reading it. 

Folosește cuțitul cu grijă. Lui nu-i pasă pe cine taie. 

Dacă primele două pagini te fac să vrei să citești 
tot....citește tot. 

- Tu ți-ai imaginat vreodată o zi perfectă? 
- Eu chiar am trăit-o. 

Sunt foarte puțini oameni care nu devin mai interesanți 
când încetează să mai vorbească. 

Bussinesu-ul este despre a găsi un grup de oameni și 
ai face fericiți. 

 Nu urâ jucătorul- urăște jocul! 

Într-o zi vei găsi omul căruia nu-i pasă despre aceste 
lucruri...atunci vei înțelege cât de sărac ești. 

ÎMI PLACE PĂRUL LA FETELE CREȚE LA CREIER. 

 

Ploaia nu te mai sperie dacă ești ud, tot. 



 
 

Doar oamenii care cred că suntem proveniți din 
maimuță, sunt proveniți din maimuță. 

 Marțea e cea mai neglijată zi. 

Oamenii buni îmbătrânesc mai greu și mor primii. 

Cineva te așteaptă, dar nimeni nu te-a rugat să te 
.întorci. 

Dacă o să inventeze tehnologie ca să ne îmbrățisăm la 
distanță---pe a ta nu o vor putea clona. 

De obicei când un om găsește ceva nu zice „Evrica” ci 
„That’s funny” 

Nefericirea crește atunci când apare nefericirea că ești 
.nefericit. 

Oamenii au suficient cu ce să trăiască, nu pentru ce să 
trăiască. 

Was Du erlebst, Kann Kcine Macht der Welt dir rauben. 

Instincul ne spune ce să nu facem...nu ce să facem. 

Et lux in tenebris lucet. 

Am învățat să nu las niciun gând nescris pentru a 
doua carte. 



 
 

Pe tine te iubesc mai mult decât iubesc iubirea. 

 

EXPERIENȚA UMANĂ NU AR FI COMPLETĂ FĂRĂ SUFERINȚĂ ȘI MOARTE 

 

Nu-ți lua multe haine în călătorii...mai mulți ochi ai 
voie. 

Ciorapii scurți pot fi și lungi- dacă-i întinzi. 

Dacă ții frică să nu greșești, nu gresi. 

Mai verifică o dată dacă ai încuiat și ai actele înainte 
să pleci. 

Oamenii triști au mersul mai domol și dinții mai 
galbeni. 

 

- Când cineva se uită din spate la tine...nu-i așa 
că-l simți? 

Serile care crezi că o sa fie cele mai plictisitoare, nu 
sunt. 

Noaptea se respiră mai ușor. 



 
 

- Cum te tund? 
- În liniște. 

 

[ DOAMNE! COBOARĂ DIN CER ȘI SPUNE-NE CUM SĂ TRĂIM.] 

Fiul nu a reușit. 

 

Daca ai călcat pe zebră și e încă verde...poți să 
continui 

Cea mai bună mașină e aia cu 5 roți. 

Am învățat că:          Fetele se machiază mai greu 
când trebuie să iasă repede. 

Banii te înveți să-i faci, când îi faci singur..nu de la 
BUFFETT. 

O SĂ FIU AICI DECÂT O VIAȚĂ...NUȘTIU DACĂ O SĂ AM TIMP. 

Am văzut unul de 18 care gândea ca unul de 50 și 
unul de 50 care gândea ca unul de 4. Erau aceeasi 

.oameni. 

              Nici un exces nu e sănătos. Nici măcar iubirea. 



 
 

NU A INTRAT OM ÎN VIAȚA MEA...SĂ NU IASĂ MAI FERICIT. 

Când un prieten își permite să țipe la tine- țipă și tu și 
ține-l aproape. 

 

- 

- 

Când un român te intreabă cum se zice la urs în rusă, 
și uiți...ai dreptul să zici orice. 

 

Cel mai scump ceas nu e Rolex...ci cel al morții. 

 

Ești liber atunci când te poți trezi la orice oră în 
noapte, să-ți faci bagajul și să pleci unde vrei. 

De ce o înghețată costă 15 lei, iar 3 doar 20? 

Am învățat că îmi plac gările părăsite...păstreză ele 
un dor aparte. 



 
 

Nuștiu dacă îmi plăcea să fiu aruncat în sus când 
eram mic. 

Îmi place să văd oameni care primesc mesaj...citesc cu 
grijă..apoi zâmbesc ușor. 

- Hai tu. Vino! O să ma prefac că sunt surprins. 

Am ascultat de 3 ori zodia și în ambele cazuri mi-a 
zis să evit deciziile importante și să am grija la 

partenerul de viata. 

Am învățat că poți să pierzi la skanderbeg chiar dacă 
ești mai puternic. 

            Binele din fericire nu durează mult. 

Iubesc ploaia în toate formele ei. 

 

- Eu zic că numai fericită nu ești. 

Există o singură perioadă în care ești liber să alegi...ea este 
perioada dintre stimul și.           Răspuns. 

Viața ta instigă la interdependență. 

TU ȘI EU- tu, CE URÂT SUNĂ! 



 
 

Mereu verific o fată frumoasă dacă i-ar sta bine cu 
aceelași nume de familie ca al meu. 

Nuștiu ce vreau mai mult...să văd ploaia..sau să nu 
văd fulgerul 

Pot să nu plac persoanelor care nu vreau să ma placă. 

Numai tinerii, nebunii și bătrânii văd cât e de 
frumoasă dimineața. 

                 Roboți nedesfăcu-ți în cutie...asta suntem. 

- 

- 

PARCĂ GÂNDUL ÎN GÂND E DIFERIT ROSTIT. 

 

Recunosc că am greșit și recunosc că recunosc. 

Să nu mănânci plăcinte când sunt reci! E mai 
important decât Viața....glumesc....te-am tot stresat cu 
viața asta..cu moartea....relaxează-te. și relaxarea tot 

relaxeazatio 

Dacă lingi inimi reci...limba se încleie de ele. 

OARE CÂT DE YING E YANG-UL MEU? 



 
 

 

Există două creiere..unul are grijă doar de trecut. 

 

- 

- 

 

De câte ori ți s-a întâmplat să te apelez și să ajung să 
și răspund.? 

NUMELE MEU STRIGAT DE GURA TA....FUUU, BEAC.! 

 

Sunt persoane care cred că tu ești mereu vesel...sigur 
nu sunt prietenii tăi.                                                 

Îmi iubesc prietenii! Iubește-i și tu, dar nu pe ai mei. 

Cred că cel mai bine din an mă simt cu o zi înainte de ziua 
mea. 

 

- 



 
 

- 

- 

- 

M-am certat cu tine când eram încă beat...ce rost? 
Beat de iubire. 

                       E bătrân, că e demult. 

- 

- 

 

- Tu te-ai vedea rupând colacul cu altcineva la 
nunta noastră? 

 

Hai! Sictir! 

 

OARE DUPĂ MOARTE ESTE EXACT CA ÎNAINTE DE NAȘTERE? 

( asta citește-o de două ori, că eram s-o uit) 
 



 
 

Am învățat                                                                        
că ma simt aiurea la un compliment nemeritat 

- 

- 

- 

- 

 

Călește-te să fii dezamăgit în viață... o să răcești mai greu. 

 

AM ÎNVĂȚAT CĂ LA SFÂRȘIT E SIMPLU....E-UN CIMITIR ȘI-O CEAȚĂ. 

 

Cred că cântecele de dor sunt ascultate doar printre 
străini. 

-  Observând am Observat că ești fericit. 

Când observi că ești fericit, începe să-ți treacă 

 

Am învățat că stând în hamac și ascultând o melodie 
bună, nu e o pierdere de timp. 



 
 

- 

- 

Toată lumea are nevoie de încurajare. Ție cine ți-a  spus 
că nu poți. 

Ciocolata e mai gustoasă când o dăruiești, nu când o 
.mănânci. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Nu te mai păcăli cu evantaiul. Căldura-i din interior. 

 

- How about your relationship? 
- Kaput. 

De obicei nu obținem ‘ aș vrea să am-urile’ 

De obicei obținem ‘ trebuie să am-urile’ 



 
 

 

Am învățat să lovesc primul, când bătaia e inevitabilă 
și că o femeie machiată e mai frumoasă nemachiată. 

Am învățat că sunt lucruri care nu le poți găsi pe 
google. 

Am învățat că cea mai bună profesie o au 
astronomii...ești plătit să te uiți la stele 

După astronomi sunt fotografii și minerii. 

 

 

IF YOU WANT TO TAKE THE FUCKING ISLAND....BURN THE FUCKING 
.BOATS. 

 

- 

- 

Nu e ceea ce obținem de la viață ce ne face fericiți, e 
ceea ce devenim și ce putem oferi pentru că suntem mai 

.mult. 

 



 
 

- 

- 

- 

 

- Ăla e un mare ticălos! 
 

- De unde știți? 
 

- M-am uitat aseară la televizor. 
 

Ramona, lasă lumina să ardă...că plătesc eu. 

 

Eu știu cum sunt la gust aladele, și la propriu și la 
figurat. 

 

MĂRIMEA CONTEZĂ- MAI ALES LA OCHI. 

 

Timpul îți șoptește: ........ I’LL kill ya....... 



 
 

- Tu la ce te rogi când mergi la biserică? 
- Să se roage mai mult mama mea. 

 

Hei prințeso...da coroana nu te strânge? 

- 

- 

 

Am învățat că atunci când ai cui te plânge, durerea 
nu-i chiar atât de mare. 

 

- Hai să te petrec pe celălalt mal de inimă. 

 

Am văzut mama cum tace când își vede fiul beat. 

 

Să știi că în viață, nu poți să scrii prima dată cu creionul. 

 

Am învățat că prin scris m-am eliberat. 



 
 

- Ai rămas în urmă? 

Te simt relaxată în brațele mele, cum se simte pisica într-ale 
.tale. 

 

- 

m-am învățat cum să respir tine, în loc de aer. 

Când mama îmi spunea că astea nu contează, nu 
înțelegeam adâncimea sensului. 

 

- 

- 

Tu zâmbești măcar când găsești bani în gecile 
friguroase?  

TOT SENSUL E ÎN CUVINTELE SIMPLE PE CARE LE REPETĂ MAMA. 



 
 

 

YOUTUBE: MY TEARS ARE BECOMING A SEA. 

 

Am învățat că cântărețul nu se bucură când se vede pe 
el în realitate. 

Viața e ceea ce se întâmplă când te gândești la ce e 
.viața. 

 

- 

- 

- 

- 

 

Chitaristul bun și când greșește parcă greșește mai 
corect. 

Tu ești jumătate de mine și eu de tine...dar împreună nu 
formăm un întreg. 

 



 
 

 

- 

- 

- 

Tu știi vreun copil care ar putea să predea la profesori? 

 

Da ce frumooos era Chișinău – Odessa, când aveam 
7. 

- 

- 

- 

 
Nu poți trăi deloc, dacă nu trăiești de tot. 

Felicitarea lu tata: să fii așa cum ești. 
 

- 

- 

Dacă îmi păsa de părerea ta...urma să îți explic. 

Orice barbat care a contribuit la fericirea altei familii 
o să-ți spună că la un moment dat devine al naibii de 

incomod. 



 
 

Cu cât îi cunosc mai bine formele, pielea, tendoanele, 
gândurile și tăcerile…cu atât mai disperată îmi este 

curiozitatea. 

Dar toate cele la care nu știm să renunțăm la timp se 
răzbună cu vârf și îndesat. 

Aruncă măcar pe o zi telefonul ăla. Oare ce poate fi 
atât de important încât să nu poată aștepta până 
mâine?  

Fuck you and fuck your fucking phone. 

 

Raportat la infinit, viața noatră nu are niciun sens și 
nicio valoare. Unicul sens al vieții ar putea fi doar 

căutarea de ai da un sens. 

- 

- 

- 

- 

 



 
 

Cum să gasești centrul centrului într-un cerc? 

Am învățat că morții sunt oameni de treaba 

Aruncă cu binele îm stânga și dreapta, iar la nevoie îl 
vei găsi. 

Mereu să începi cu tine...e cel mai ușor. 

Cuvântul mama e cel mai frumos în limba română 

Am ajuns ca papusile gonflabile să coste mai mult 
decât o femeie vie. 

Să ucizi monstrul cât e mic. Bine? 

Apa e albastră în Marea Neagră, ce proști oamenii 
ăștia. Credeam eu la 7 ani și încă cred și acum. 

 

Cel mai greu este să-ți dai sema ce gândește omul 
atunci când tace. 

 

Aculta cu urechile, vezi cu ochii, dar cu gura ...să taci. 

 



 
 

 

I-am cerut o singură întâlnire de 6 ori în 30 de 
secunde...ea a accepat din a 3-a oară, dar cum 

niciuna din acele cereri nu mi s-a părut potrivită, eu 
am continuat. 

Nu ar fi trebuit să mă spăl pe mâini de ea, după ce am atinso. 

 

Îmi pierd răbdarea când mă gândesc că acum acela o 
sărută doar o singură dată și lui nu-i pasă dacă-i un 

sărut perfect. 

Tu nu știi de când vibrau în mine aceste gânduri...și se 
cereau afară ca o greață într-o dimineață de vară 

beată.  

Am încercat și cu degetele în gât, am reușit mai bine cu ele pe 
pix. 

Îmi amintesc prieteni care nu s-au bucurat sincer 
pentru reușitele mele, i-am uitat. 

 



 
 

Am învățat că creierul unei femei e mai important decât 
sânii... 

Am învățat că sânii sunt pe locul 2 ca importanță. 

 

Am învățat că dacă scrii prea mult în cada cu apă 
caldă, aceasta se îngroașă. 

Am învățat că tot ce trebuia să se întample s-a 
întamplat. 

Taci ma! 

Viața nu-i un dar pentru cel ce nu dăruiește... 

Taci. 

Am învățat că ăsta a fost cel mai ușor greu din viața 
mea. 

 

Tu ți-ai văzut prietenii pe care nu i-ai 
cunoscut? 

Taci 

Suntem încă tineri ca să spunem că viața e urâtă. 



 
 

- Să știi că la început a fost mai greu ca la 
sfârsit. 

 

La început mi-a fost foarte greu...noroc că nu mi-am 
dat seama. 

Taci mă! 

La început ce-a fost?...muzica sau suferința? 

- 

- Taci!

 

Taci! 

Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! 

Taci! Taci! 

Taci! Taci! 

Taci! Taci! 

Taci! Taci! Taci! Taci! 

Da taci nataraule! Ta 



 
 

Dar tu de ce taci? 

Zi ceva! 

Eu zic prin liniștea mea...dar tu?...știi să citești? 

 

 
 

 

            

 

                                                   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

( acest a a fost pus intenționat ca să-ți dai seama că aici am 
.încheiat.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.(( IUBIREA EXISTĂ!) Zâmbește la fiecare început de final) 



 
 

 

 

p.s.  Poți să copii ce vrei din această carte. Nu are 
drept de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.P.S. Am uitat să specific, dar cartea se citește de la final spre început. Spor la Recitit. 
☺) 


