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7x7 poeme de iubire

Mihaela Malea Stroe

Poem de zile mari

Ziua aceea în care
Nu ştiu cum, nici de ce, prin ce mister,
S-a deschis o fereastră a lumii spre cer
Îngăduindu-ne să fim, să ne vedem, să
povestim,
Ziua aceea, ori seara de vară dată nouă
să visăm dimpreună, să visăm pe-din-
două
(ştiind, amândoi, ori fără să ştim?),
Ziua aceea nu e nici ieri, nici astăzi,
nici mâine...
şi nici luni, marţi, miercuri sau joi.
Ziua aceea nu are nume, nu are număr,
Doar a trecut, binecuvântare, pe-aici...
Cruce-ncrustată pe umăr,
Sărbătoare scrisă cu litere mari în –
necunoscute nouă – calendare.
Ziua aceea în care, speriate de lumina
din noi,
Umbrele noastre au fugit să se ascundă,
departe,
Să se dividă în alte umbre, mai mărunte
Şi, poate, să îmbrace haine colorate...
E clipa când ne trezim că, uite!, dintr-o
dată,
Avem aripi, şi mâini avem, şi ochi, şi o
inimă
de veghe, undeva...
Şi privire-de-privit mai presus de fire,
Şi (ne) venim în întâmpinare, şi, mai
ales,
Ne iubim...

Ne doare, tare ne doare şi ne apasă
Clipa frumoasă, ziua de mâine, ziua de
vară,
Clipa fugară înspre care tânjim...

Întrebări...
Ce har al privirii tale
M-a tămăduit, dintr-o dată, de toate
Durerile ascunse în secreta-mi cetate
...de-am izbutit să vorbesc despre ele
– numai cu tine –
ca despre nişte plimbări cu taxiul,
între viaţă şi moarte,
ale unei persoane străine?

Prin ce har al privirii tale
Prăpăstiile negre ale trecutului meu
S-au desprins, dintr-o dată, de mine?

Şi s-au făcut abur, sau imponderabil
cântec de leagăn,
Sau altceva...
Poate mărgăritar într-un colier fermecat
Purtat, la seratele din alt veac,
De o domniţă tristă sau... nu ştiu de
cine...

Poem domestic

Atât de bine te aud
Chiar şi atunci când cuvintele tac.
Te aud...
De când împreună răsar literele numelor
noastre
Până apun împreună, şi iarăşi răsar...

Te aud atunci când scriu, când dorm,
când visez,
Când prepar viitoare amintire
A mesei de prânz – şniţel de pui, cu
varză călită,
Sau, la micul dejun,
Amintire de cornuri proaspete şi cafea
cu lapte...
Oriunde ai fi,
Bine ştiu, limpede aud, simt bătaia
inimii tale,

Seara, pe la nouă, dimineaţa – la şapte.

Eşti aici, cu mine, mereu, şi nu m-ar
mira
Dacă, întâlnindu-ne încă o dată
În viaţa asta sau în alte vieţi,
Aş afla
Că am scris, amândoi deodată,
Aceleaşi poeme de iubire
Pe frunţile îngândurate
Ale aceloraşi dimineţi.

Visătoare, Galathea...

Ce mâini frumoase ai, iubitul meu!
Ce îndurerate cuvinte!
Oare cum ar fi
Dacă mâinile tale, într-o bună zi,
Ar atinge lutul, trecătoare formă a
Numelui meu?
Şi l-ar plămădi, l-ar descânta,
– mâinile tandre, cuvintele încete –
Încă o dată şi încă o dată, pe îndelete,
Până când făptura mea, toată,
Fiinţă şi nume ale nesfârşitei iubiri
Ar deveni...

Germinaţie

Ci, iată, acum, lăsându-se tăcerea
În fagurii de ceară curată ai zilei,
Îmi adun din văzduh respiraţia
În ritualul poemului...
Să-ţi spun, iubite, ce-am mai aflat,
Ce-am mai visat între timp...

Poate că tu ai uitat, poate că şi eu o să
uit,
Dar, neţărmurită şi vie,
Iubirea noastră o să rămână...

În memoria ploii, a pietrei, a vântului,
În inima frunzei şi în broderia delicată
A nervurilor ei,
În memoria fulgerului care – cum însuţi
spuneai –
Din senin
Ne-a furat astă-vară cuvintele,
Podoabă pe fruntea cerului dorindu-le
Sau – cine ştie?! – lumină de veghe
În chilia unui însingurat serafim.


