Georgiana Dănilă

Și va veni o zi
Şi va veni în curând ziua minune
Când soarele şi luna o să se adune
Când vântul se va împrieteni cu marea
Şi când durerea va da mâna cu uitarea!
Ziua când umbra în lumină va pieri,
Când îngeri cu demonii se vor uni
Când peste tot şi peste toate va domni
Aceeaşi unică iubire, aceeaşi joacă de copii.
Căci toți suntem o apă şi-un pământ
Şi nimeni nu e mai prejos sau mai presus
Toți am venit să ne aflăm și să servim,
Toți vrem să fim iubiți şi să iubim!
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Soare

Un om pilon
Un om pilon ai fost în drumul meu
Trebuie să recunosc, deși nu vreau…
Lăsând deoparte drama dintre noi,
Am fost buni unul pentru celălalt.
Pe unde m-ai cusut încă se vede,
Unde-ai pus degetul se simte și acum,
Deși nu-mi place cum te-ai comportat,
Mi-ai fost un om pilon pe acest drum.
Cumva mi-e greu să mă desprind de tine,
Simt că mă clatin, dar e timpul să mă rup…
Deși mi-ai fost un om pilon în viață
M-am bucurat mult să te văd plecând.
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Doamne!
Doamne, dacă ai răbdare, cum se-așază lucrurile…
Unde ieri era furtună, azi apare soarele!
Doamne… și cum strălucește peste tot și peste toate,
Că te-ntrebi de ce plângeai, așa cum plângeai azi-noapte…
Credeai c-a venit sfârșitul, că din asta nu mai ieși…
Simțeai cum îți arde pieptul, cum te sfâșii în bucăți,
Nu vedeai sorți de izbândă, nu sperai a mai trăi,
Iar acum ești în genunchi cerului a-i mulțumi.
Doamne, mare ți-e puterea, tare mult ne mai iubești
Că de fiecare dată o soluție găsești…
Și de fiecare dată iți reverși lumina ta,
Peste ochișorii noștri, care nu mai pot vedea!
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IA!
Ia fă tu numai ce-ți place
Ia ascultă-ți inima
Ia vezi cum e să vibrezi
Odată cu ea!
Ia-ncetează să te minți
Ia nu te mai lamenta
Ia ridica-te-n picioare
Și stai drept așa!
Ia nu mai cădea pe gânduri
Ia apuca-te de scris
Ia așterne pe hârtie
Tot ceea ce simți!
Ia urmează-ți viziunea
Ia fii nebun de legat
Ia fă un pas în afară
Și ieși din normal!
Ia dă-i frâu liber iubirii
Ia nu o mai reprima
Ia iubește cât poți tu
Ia uită-ți vârsta!
Ia să vedem ce se-ntâmplă
Ia, e mai bine așa?
Dacă da, felicitări!
Dacă nu, n-ai încercat…
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Ce-i libertatea?
Ce-i libertatea? Mă-ntreb de ceva vreme…
Să faci ce-ți place? Să ai bani? Să n-ai probleme?
Să fii într-o relație deschisă…
Fără hotare și fără premiză?
Să nu dai socoteală nimănui?
Să spui ce simți și să nu-ți pese cui i-o spui?
Ce-i libertatea?… să stai dincoace de gratii?
Sau să te-arunci în gol, deși n-ai aripi?
Să pleci când vrei, să vii când vrei…
Și să te poți duce oriunde?
Sau să ieși nud în văzul tuturor, fără nevoia de a te ascunde?
Să ai de toate, dar să nu depinzi de ele?
Mă întreb ce-i libertatea, de ceva vreme…
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Zeița
Zeița pretinde sluj
Trebuie s-alergi ca s-o ajungi
Ca s-o ai trebuie să urci,
Trebuie să te cațeri şi trebuie să lupți!
Trebuie să fii capabil să renunți….
La obiceiuri parazite
La convingeri, la idei fixe
Şi la căi vechi, obosite…
De o zeiță trebuie să fii demn,
Sa fii un stâlp puternic, să stai ferm
Să nu te clatini, să nu te-ndoieşti
Să ai răbdare, s-o asculți şi s-o iubeşti.
Trebuie să-nveți să o adori, să o susții…
S-o cucereşti în fiecare zi!
Să-i vezi valoarea, s-o apreciezi
Şi s-o învălui în atenție şi respect.
Zeița îsi va revărsa nectarul negreşit
Aceluia pe care-l simte pregătit
Îi va fi mamă, soră şi iubită laolaltă
Şi-l va sluji la rândul ei o viață întreagă.
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