POEME
ELENA LILIANA POPESCU
ÎN CLIPA REGĂSIRII
În libertatea mării constrângerea e malul,
deplinul întuneric lumina o conţine,
pe ţărmul neclintirii neliniştea e valul
şi din ce-a fost el lasă doar lumea care vine.
Nimic îţi pare totul când cauţi nemurirea,
în muta disperare tăcerea e cuvântul.
Nefericirea însăşi cuprinde fericirea
când, plin de umilinţă, tu părăseşti pământul.
Iluzia, supusă, ascunde adevărul
doar pentru a-l cunoaşte în clipa despărţirii
acela care astăzi înseamnă trecătorul
şi care este veşnic în clipa regăsirii...

IARTĂ-MĂ
Iartă-mă
coală albă
că-ţi tulbur liniştea
cu şoapte
aşternute
rânduri
rânduri
urme de gânduri
ce-aleargă
căutând
căutând
fără să ştie
că sunt,
fără să ştie
c-ascund
Liniştea mea
şi-a ta.

NU MI-AI SPUS

Mi-ai spus
că Poezia
este ceva
cum n-a mai fost...
Un miracol
văzut
în clipa de linişte
ascunsă
într-un fapt
firesc.
Mi-ai spus
că Poezia
este mirare
ce cuprinde în ea
disperarea
de a nu şti
dezlega Misterul.
Dar nu mi-ai spus
că Poezia
te cheamă
acolo
unde găseşti
Întrebarea-Răspuns.

NE-AM FI SPUS TĂCERI
Nu ştiu
altceva mai bine
decât Tăcerea
să spună
ce este moartea,
ce este viaţa...

Să mai fi stat!...
Ne-am fi spus
tăceri
şi am fi cunoscut
mai bine
Tăcerea
din noi
Nu ştiu
altceva mai bine
decât Tăcerea
să umple
clipa,
durerea,
cuvântul...

CÂNT DE IUBIRE
Aşezaţi la masa Tăcerii
în regatul necunoscut
Poeţii frâng pentru noi
pâine curată
stropită
de rouă cerească...
Morţii cu morţii, se spune,
şi viii cu viii!
Dar ştim noi oare
care sunt morţii
şi care sunt viii?
Un Poet mai mult
dincolo...
Un Poet mai puţin
aici.
La plecarea
în regatul tăcut
Poetul ne lasă

un cânt de Iubire
necunoscut...

DACĂ
Dacă s-ar putea vreodată
să măsori nemăsuratul,
să cuprinzi nemărginirea,
să stai, străbătând neantul,
să fii nici unul, nici altul.
Dacă s-ar putea vreodată
neiubind să fii iubirea,
nesperând să fii speranţa,
nevorbind să fii vorbirea,
negândind să fii gândirea.
Dacă s-ar putea vreodată
să auzi neauzitul,
să priveşti în nevăzut
şi să afli neştiutul,
ar urma iar începutul?

