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1

Sunt lipsită de puteri, atârn de vise, 

Doar ele mă mai pot salva.

M-am închis în camera întunecată a  

sufletului meu rupt în bucăți

Încât, acum nu mai știu ce este lumina.

Prin beznă creez poezii, doar cu atât am mai rămas.

Știu, scânteia ce persista alteori, acum e stinsă

Dar nu pot accepta faptul că tu încă  

cutreieri nesăbuit prin inima mea.

Așteptând cu orice ocazie să o distrugi și pe ea.

Nu voi pătrunde niciodată dincolo de iluziile fericirii

Căci știu că fericiții-s numai cei ce trec de luptă.

Eu... nu cred că mai pot vedea stelele  

de nori sau soarele,

Globul de aur ce alteori îmi lumina privirea.

Dar să știi că eu mă aflu 

Într-o pătură de întuneric ce  

nu se va aprinde niciodată.

Chiar de aprinzi un chibrit, se stinge.

Așa cum m-am stins și eu odată.
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2

Avem atâtea amintiri și vise captate  

de aparatul foto al sufletului nostru

Încât fotografiile nu mai au loc  

pe peretele din coridorul fericirii.

Alteori strângeam în brațe visele fragile  

pe care le aveam,

Dar acum că ele s-au realizat,  

pășesc pe poteca eternă a expoziției vaste.

Chiar și poemele pe care le-am făcut 

Sunt acum cuprinse in lumea de zahăr a cosmosului.

Căci, știm cu toții că noaptea stelele  

strălucesc cu un motiv.

Iar fiecare sentiment pe care mi-l porți

Se imprimă pe o stea, undeva,  

în împărăția cerului sublim.

Și poate poemele pe care mi le-ai scris  

cu cerneală din aur

Și peniță din cristal, acum pot spune  

că sunt precum perlele 

Pe care un copil le găsește curios la mal.
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3

Știi, n-ai fost niciodată persoana  

pe care societatea o vrea

N-ai avut o imagine pentru ei potrivită,  

n-ai vrut de ei să fii mânuită

Dar, oare... Trebuie în viață să fii un om așa  

cum ceilalți vor?

Trebuie ca întotdeauna să te agăți de speranțe false, 

astfel încât să fii pe placul tuturor?

E necesar ca un om să se modeleze după cerințele lor?

Și acum te-ntreb pe tine:

Tu ce-ai face în cazul acesta, străine? 

Ai putea ca altcineva să îți ghideze într-adevăr viața?

Să ai o soartă nedorită, dar cu toate acestea  

de o altă persoană bine văzută?

Iar la un punct ajuns oricât ai vrea,  

nu vei mai putea schimba ceva.

Dar să știi, că nu îi poți mulțumi pe toți, 

Și într-un final tot tu îți pui bețe în roți.

Vreau acum să nu-mi mai spui nimic.
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Doar gândește la ale tale vise,  

la toate speranțele nespuse.

La ceea ce-ți dorești cu adevărat,  

la acele clipe scufundate-n fericire.

Prin imaginație omul și-a putut crea propria lume 

Pentru a se refugia,

Atunci când societatea în lumea aceasta nu te voia.

Poate... Nu întotdeauna lumea visătorilor e cheia, 

Căci, cu cât de afunzi în ea, ușor,  

ușor prezența ta va dispărea.

Dar uneori e bine să ai un loc... un loc numit „acasă“.

Acolo unde totul e posibil, 

Acolo unde cele mai frumoase amintiri sunt marcate 

În panoul inimii sunt desenate toate.

Cu nuanțe aparte, de culori pastelate.

Acum, vreau să vezi tot ceea ce mulți nu pot 

Sau în cel mai probabil caz nu vor.

Faptul că eu cu aripile proprii zbor.

Poate nu ești întocmai ceea ce vor ei.

Poate că visele tale sunt mult prea sus  

pentru a ajunge lumea la ele.

Și din cauza aceasta mulți în ziua de azi  

nu mai privesc la stele.

Căci stelele au propriul lor scop, de aceea strălucesc 

Și nu judecă pe nimeni, doar că atunci când cad pe alții 

vor să ajute, în mod firesc.
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Dar oamenii sunt opusul lor.

Și de aceea multe dintre corpurile cerești mor.

Iar în încheiere, nu trebuie să devii ceea ce ei vor să fii

Privește în adâncul inimii, acolo unde au loc 

sentimentele mii.

Unde visele sunt îmbibate în stropii strălucirii.

Și acționează conform ei,  

și vei ajunge în coridorul fericirii.

În locul spațios și infinit,

Acolo unde toți cred că e doar un mit.
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4

Inima vrea ca tu să mă însoțești în lumea sentimentelor

Să călătorim prin expoziția largă de emoții depozitate 

în coridorul amintirilor

Să pictăm în continuare fericire  

pe ale sufletului trăiri sfinte

Să privim răsăritul de pe marginea lacului  

sclipind a iubire.

Aceasta spune că te vrea, acolo, undeva,  

cât mai aproape de ea.

Mintea... A ucis mai multe emoții  

fiind criminalul principal

Al războiului ce se declară a fi inuman.

Furnizează gânduri făurite de Apophis,

Drept armă ca mai apoi să o înfigă puternic în inimă.

Sângerând, dragoste, sentimentul cel mai de preț,

Strigând din artere un ultim ajutor, se pare,  

nimeni nu ia amploare.

Aceasta se stinge treptat, astfel,  

în privirea unora se oglindește o rană, 

O durere, un suspin.
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Căci un suflet decedat se ascunde sub un vis suspendat.

Oricât de aprig mintea prin gândurile ei te-a rănit, 

Oricât de multe ți-a cauzat, 

Oricâte vise ți-a spulberat, câte speranțe  

ți-a luat de pe un cer înstelat,

Nu uita,

Iubirea e nemuritoare și, uneori,  

îți creează aripi de oțel până la soare.
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5

Nu pot să privesc lacrimile de stele ce-ți părăsesc chipul

Mă chinui să scap din labirintul propriului meu suflet

Căci tu mi-ai spus odată, de foarte mult timp, 

Că orice privire îți rămâne gravată  

în lumea amintirilor alteori uitată.

Și de-aș vrea să călătoresc prin autobuzul inimii 

Să-i pot simți durerile ce o sufocă,

Nu am harta iubirii ce probabil nu mi-o porți

Pentru a mă ghida în întuneric.

Știu că alteori scânteile mele din melancolie  

te trezeau la realitate

Doar că acum toate-s moarte. 

În cimitirul iluziilor îngropate.

Niciodată nu voi mai păși printre emoții

Căci o săgeată de dor mă izbește de pământul rece

Inundat de lacrimile tale stelare. 

Și de vei mai vrea să mă privești în ochi, să știi 

În ai mei nu vei mai găsi nimic. 
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Până chiar și căldura primitoare ce persistă în ei

Acum s-a evaporat, ușor, ușor, treptat.

Până într-un final când ai aflat, 

Definitiv din viața mea ai plecat.



14 CUNUNĂ DE VISE  ·  MARIA DOJANĂ

6

Nu privea toate acele clipe scufundate  

în amintiri degeaba

Poate că inima ei încă bătea în neștire

Sau poate că așa era a sa fire.

Dar ochii îi sticleau profund

Atunci când sufletul își amintea  

de dragostea ce unui muritor i-o purta.

Nu credea că va fi captivă în mrejele timpului

Însă își făcea planuri pentru venirea momentului

Atunci când aripile îi vor fi tăiate

De vânatorul propriilor amintiri uitate,  

ce acum în cimitir sunt îngropate.

Dar acum speranțele drum către ea și-au croit,

Dar ea la început credea că totul e doar un mit.

Însă prin ele, îți poți recăpăta toate puterile.

Iar ea pentru curajul de care a dat dovadă 

A primit în dar praf de stele, 

Pentru a putea zbura din nou cu ele, 

Cu aripile pictate, în culori vesele și pastelate.
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7

Vreau ca tu, cititorule, să știi, 

Motivul pentru care strălucesc  

pe bolta cerească stelele mii.

Fiecare stea îți luminează drumul  

care îți constituie viața.

Ea se află acolo, sus,  

pentru un scop bine determinat.

Și astfel pașii sorții ți i-a desenat,

Iar prin nuanțele fericirii ți i-a pictat.

Pentru a ajunge de fapt, 

La punctul cel ce se află departe 

Și de a te bucura de orice amănunt în parte.


