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Atemporal
Nu are timp firesc iubirea Nu curge cuantic, liniar,
Ea nu respectă clasic timpul
Pe care îl cunoaște firea,
Timpul străvechi, din calendar.
Ea nu începe banal astăzi,
Nici mâine ordinar sfârșește;
Nu se succede în crepuscul.
De te-am visat Fiind deunăzi,
Deja pe-ntreg mi te iubește
Ființa-mi, dintr-un veac trecut,
Cu zeci de mii de sori în urmă.
Iar chipul tău, știut, iubit,
De ochii-mi încă nevăzut,
Deja stă vieții mele cârmă.
Până s-apari întruchipat,
Te știu deja, după cum plânge,
În răsărit și-n asfințit,
Sufletul meu, nemângâiat,
De doru-ți, dăltuit în sânge.

7

8

MONICA–MIHAELA GHEORGHE

Și când te văd, te recunosc,
Căci pentru tine-am scris poeme.
Adulmec urma ta de pas Miroși a mere și a mosc.
Mă știi și tu, de peste vreme.
Și ne iubim cu tot prezentul
Și cu trecutul la un loc,
Atemporal și fără ceas,
Precum un râu cu afluentul
Care se umplu reciproc.

24 aprilie 2021
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1. CÂND DOAR TE CĂUTAM
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Gol
Dacă m-ar întreba cineva
ce simt acum,
Aș tăcea, privind în gol...
E pentru prima dată
când nici nu știu ce simt!
Tristețea – prea ocupată să mă viziteze;
Iubirea – încă nu m-a zărit,
Iar fericirea – nu s-a milostivit
să-mi bată la ușă.
Și-atunci ce-a mai rămas?
Dac-aș putea să-mi privesc sufletul,
cred că n-ar avea culoare
sau formă...
Și mă simt de parcă n-ar fi nimic acolo,
de parcă n-aș fi eu...
Poate m-am rupt în două
și văd acum doar golul
dintre mine
... și mine.
Cu ultimele puteri, încerc
să-i mulțumesc golului
și să pășesc tăcută
mai departe...

1 martie 2002

12

MONICA–MIHAELA GHEORGHE

Nostalgie
Iar mă-mpresuri, nostalgie,
Cu-a ta pânză de suspine,
Iar mă mângâi peste tâmple
Cu aroma ta târzie.
Vii, și pleci, și iarăși vii,
Și mă prinzi în valsul nopții,
Și m-arunci, și iar mă cauți
Printre suflete pustii.
Pleacă, du-te-n val de spumă,
Du-te-n doine seci de rouă;
Lasă-mi sufletul să zboare,
Doru-ți aprig ia-mi din urmă!
7 mai 2002
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File de dor
Mi-am îmbrăcat zâmbetul în culorile toamnei
Şi-am aşteptat să vii, să-mi arunci o privire,
grăbită, măcar...
Dar n-ai trecut ieri pe alee...
Şi frunzele triste-au căzut,
vrând parcă să plângă
de dor...
În lipsa ta,
şi plopii cărunţi îmi pare să plângă;
Şi vântul suspină
în împletiri de frunze.
Poate vii azi,
ca să zâmbească iar natura
sub pasul tău
moale
ca o atingere de spumă;
Să lumineze fiinţa ta caldă
întreg universul tomnatic
Şi glasul tău
de rouă şi de crini
să scalde-n şoapte copacii.
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Şi dacă n-ai să vii nici azi,
te-aştept şi mâine,
Când luna îşi va ţese haina printre stele.
Şi-am să te chem, şi-am să te caut
În toate slovele din lume;
Şi tu,
simţindu-mi iar chemarea,
ai să tresari.
Şi când din ploaie naşte tainic curcubeul,
ai să apari.
Şi frunzele se vor opri o clipă din cădere;
Şi vântul va tăcea...
Iar dorul meu se va topi
sub raza mângâierii tale.
Şi viaţa mea,
filă cu filă,
va fi gravată într-o carte,
precum o strofă de iubire
aşa cum n-a mai fost vreodată.
13-14 noiembrie 2011
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Strigătul tăcerii
M-am născut în lume pentru-a te iubi,
Te-am strigat pe nume pentru a trăi
Şi-n tăcerea firii ţi-am păstrat ecou,
Bezna nemuririi ţi-am făcut cadou.
Azi, când plânge marea şi tăcerea cântă,
Când sărută boarea vremea cea căruntă,
Dacă te-aş striga, bezna-ar străluci,
De m-aş naşte iarăşi, iarăşi te-aş iubi.
17 iunie 2002
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Incertitudini
Oare te poartă și pe tine dorul
Pe culmi ascunse, printre nori?
Oare te arde ca pe mine,
Atunci când te trezești în zori?
Visezi și tu că ești cu mine,
Așa cum te visez și eu?
Ai vrea și tu la fel de mult
Să fii în preajma mea mereu?
Să simți că viața ta întreagă
Cu viața mea se va-mpleti?
Să știi că orice-ar fi pe lume
Noi doi mereu ne vom iubi?
30 iulie 2009
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Dacă ți-aș spune...
Dacă ți-aș spune că nu îmi place luna,
Ai mai urca până la ea, să mi-o aduci în dar?
Dacă ai ști că nu îmi place marea,
M-ai duce să mai văd al ei străin hotar?
Dacă ai ști că norii nu-mi place să-i privesc,
I-ai mai păstra în poze cu rama de cleștar?
Dacă ți-aș spune azi că nu te mai iubesc,
M-ai căuta și mâine ca să mă vezi măcar?
1 martie 2010
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Nisip
De-aș înceta să mai fiu om, să mai trăiesc pe lume,
Aș vrea să fiu nisipul pe țărmuri de rubin
Și-atunci când suflă briza, romanță să-ți închin
Și să-mi sculptez din valuri, pe suflet, al tău nume.
Te-aș săruta în taină pe talpa dezgolită
Și-aș presăra suspine pe urma ta de pas,
Căci, din suflarea vremii, doar tu-mi vei fi rămas Alean de dor și lacrimi prin lumea dezrobită.
Și te-aș chema, iubite, să stai pe țărm când marea
Va plânge înroșită de fragedul amurg
Și când secunde repezi prin ochii mei se scurg,
Să te oprești o clipă și să-mi asculți chemarea.
1 ianuarie 2003
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Te chem
Te chem…
Coboar’ din vise şi din doruri!
Departe-mi eşti şi-s numai nouri
în faţa mea…
Îmi arde-n suflet vâlvătaie
şi de arsura ei îmi vine
să strig în noapte al tău nume;
Să mă ridic, să fug,
Să-ngenunchez, să plâng,
Din foc cenuşa s-o alung;
Şi printre razele senine
Să te cuprind,
Să te ating,
Din suflet dorul să îl sting –
Un dor nebun, fără scăpare,
Iubire dulce, arzătoare…
Te chem acum, te chem la mine;
E rece-n lume,
şi gol;
pustiu e fără tine!
15 ianuarie 2002
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Dor fugar
Fugare doruri bat în noapte
La geamul casei mele;
Ascult în taină a lor şoapte,
Vibrând în ritm cu ele.
Inima-mi arde în neştire,
Acum doar tu mai poţi s-o stingi;
Nu ezita, vino, iubire,
Inima mea să o atingi.
La ceas târziu, când luna doarme,
Iar stelele în somn sclipesc,
Eu te aştept, iubitul meu,
În şoapte dulci să te iubesc.
1 octombrie 2006
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Contemplare
O pace suavă adânc mă cuprinde
Și gândul îmi zboară la omul iubit,
La clipa divină când el mi-a zâmbit
Și simt cum văpaia în mine se-aprinde.
Și murmură vântul cu frunzele lui,
Iar apa-l îngână cu susuru-i rar;
Mă simt fără tine un suflet hoinar,
Un vis rătăcit, prin lume hai-hui.
Și poate veni-va o vreme când iar
Vom fi împreună, eu cer, tu pământ,
În dar să-mi dai iarba și-al păsării cânt,
Iar eu să-ți dau luna și stelele-n dar.
Hai, gândule, zboară la omul iubit,
Când peste hotare iar umbrele cad,
Iar cerul cu marea în taină-și împart
Apusul în flăcări și blând răsărit.
20 februarie 2010
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