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cu toată dragostea
părinţilor mei

“Chiar dacă aş vorbi în limbi
omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea
dragoste, sunt o aramă sunătoare

sau un chimval răsunător.”
(Întâietatea dragostei - BIBLIA, 

CORINTENI, 13,1)

Bucureşti, 1996-2006
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ROUA

Un leagăn Cuvântul
lungului gest al întoarcerii
spre iubirea necutezată a Luminii.
Refăcut odată cu ierburile,
fără de care pietrele
n-ar pipăi niciodată văzduhul.
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RUGĂ CĂTRE SFÂNTA VINERI

Iartă Măicuţă,
călcâiul aprins de miezul pământului!
Setea o potolesc pulberi de fluturi.
Fruntea destăinuie
braţele purtătoare de rod
iar adevărul verde-i lumii blestem
şi ochiului meu închisoare de ape...
Cununi n-am ştiut împleti.
Păzitoare sunt mieilor...



6

LA ICOANA SFÂNTULUI ANTONIE CEL MARE

Sunetul mării, ajunsă lumii prin noapte,
cerc murmurat din treaptă în treaptă,
sau poate febra bătăilor repetate în uşă.
Dar fii-va Lumina adevărul
tainic închis într-o scoică!
Iar acum privesc, cu credinţă
şi  bisturiului alături  lucind,
scoica închisă în inima mea,
acest Adevăr al clipei
întru scoaterea la Lumină.
Şi aşteptând, mă întreb
despre rostul Luminii,
pe care mereu, mereu o aştept.
Şi fii-va Iubire în gestul acesta!
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TAINA

Pâine ca o ninsoare
ce tainic în inimi ne doare
sărutul tău de limpede rouă.
Iubire ce adoarme pruncii la Sân,
născând din iubire, Iubire mai mare,
de raze din soare ninsoare
şi limpede semn pe frunte cântând.
Ca o ninsoare
plămădită-n Cuvânt
cu taină şi-n taină arzând.
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LEGĂNARE DE ROUĂ

Leagăn de rouă sunt braţele tale
Şi dor nesfârşit, 
infinit de dragoste cerească,
Maică Preacurată.
Cu inima să povestească
copii Tăi cei fericiţi 
de rouă în care sunt scăldaţi,
de pâinea care îi hrăneşte
şi lâna care-i ocroteşte
de frig, de lăcomie, de nevoie
de ucigaşii poposiţi la noi,
să fure dragostea cerească
ce miere picură-n ferestre,
şi-n case să aducă veste
de moarte,  ură şi război.
Cum vin aşa fugi-vor de la noi!



9

Răpuşi sunt cei ce ne-au furat
Bolnavi acum zac în pat, 
Şi furul, lacomul, aleargă
Să fie primii care suie-n barcă.
Sa ajungă primii la vapor.
Lăsat-au tot în urma lor
Averi, mărire, bogăţii
Să fie primii care vor fugii!
Ca mierea picură izvorul
Cuvântului dumnezeiesc
Şi hinta în blândă legănare
Ne coace grâul pe hotare.
Sunt braţele tale dor nesfârşit, 
Leagăn  de rouă,
infinit de dragoste cerească,
Maică Preacurată,
În veci lăudată!
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ÎNROURARE

Pas temător,
mugur răvăşit de furtună.
Fii-va oare putere în el
să străbată până se adună!?
Şi lacrima cald strălucind
ca o stea curgătoare-n lumină,
în care mugur lângă mugur
iubind se alină.
Şi Mâna Domnească picurând ajutor
setei din lacrima muritoare de dor.
Pas de mugur lăcrimând temător
prin lumini, de lumini doritor,
şi lacrima tremurând şi mai tare,
spre steaua stelei din zare.
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DRAGOSTEA

“Lumină din Lumină”
peste chip fără de vină.
Spre lumină cântând
din iubire mai mică,
în Dragostea cea mare născând.
Dinspre fluture către floare,
Luminii pe ochi sărutare
şi cântecul întreit
peste toţi zămislit,
ca un gând, într-un gând,
de Lumină chemând.
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SCRISOARE DE DOR CĂTRE CASA

Umblă luna pe străzi.
Surâsul alb muşcă din trecut
ca o garoafă albă întunerecul nopţii.
Amintirile toate dor.
Aparentă liniştea dincolo de ziduri
şi doar în zborul Luminii uitarea
ca o flacără a tăcerii.
Rădăcini ale dăinuirii,
dureros rodul luminii
printre genunile pereţilor
lumeşte pictaţi...
Suspendaţi în plase colorate
fluturii dansează incertitudini.
Dumnezeul marii singurătăţi
umblă mângâind prin cetate
şi susură, cântă izvorul
Iubirii revărsate în toate!
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IULIE ÎN ASFINŢIT

Tăcere dublă - Ţărm şi Mare
Cerul o pânză suspendată de soare.
Albastrul strigă, albastrul strigă...
Trup şi Suflet - Tăcere dublă...
Peste ţărm şi mare lebede umblă.
Cer şi stâncă.
Taina - Pământul şi apa îmbrăţişate-n lumină.
Mereu la apus flăcări năvălesc dinspre Soare.
Tăcerea în lucirea luminii,  deopotrivă început şi sfârşit.
Alb ţese luna pod înşelător şi-i seara fulg topit pe frunte.
Plâng.
Cum plânge Marea de Izvor
şi păpădia necuprinsul munte.
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ÎNSERARE

Linişte crepusculară -
ostenită cărarea
ce trage nuferi săraţi înspre mal...
Însemnătatea mărului
ce creşte lângă zidul tăcut
şi aerul ce ne cuprinde
în acelaşi minut.
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LECŢIA DE ISTORIE

Doamnelor şi Domnilor,
de milioane de ani
nu s-a schimbat nimic!
Lupii sfâşie, oile mai plâng
şi Păstorii lupii înfrâng!
Când mor stelele ning
albe paseri, 
liniştite,
răbdătoare.



16

AMIAZA

Cărare tăcută,
Arsă de furnici în căutare de ploaie.
Numai Iubirea Tatălui Ceresc  ţine pământul.
Câmpie netulburată, 
Lumină de piatră, 
Ţărm unde toate căile
Hrănite din trupul Pământului
Şovăind se opresc.
Apoi liniştit ţipăt de paseri
Trepidând peste moale amiază.
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ŢIPĂTUL ÎNSTELARE SONORĂ

Neliniştea lemnului
sub tălpile goale.
Scâncetul uşilor, 
închise fântâni,
ofrandă sufletelor
urcătoare-n tăcere.
Şi gândul,
lumină de rostogoliri,
trepte fulgerate de temeri. 
Apoi ţipătul - înstelare sonoră,
poposită rouă în ierburi.
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RÂUL

Binecuvântată apă
ce aleargă spre ziuă
şovăielnic trezită-n durerea
lunecării prin lume.
Îndelungată mirare,
încovoiată de drumuri,
temătoare viaţă izbucnind
din adânc în Lumină,
Nedefinită vremea bucuriei pulsând.
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SUNT

Mugure ce rodeşte în fruct.
Spaima spaimelor înspăimântate,
din durere la sămânţă-nălţate.
Viaţă din anotimpuri născută.
În Cuvântul dumnezeiesc  Adevărul.
Un şarpe mă învăluie-n strânsoare,
prin inelare guri mă soarbe.
Între sufletul săgetând universul
şi trupul doar arc târâtor,
nesfârşită,
sfâşietoare
rodirea.



20

INDURARE

Arc încordat până la întunecare.
Orbire ce naşte Lumină,
pierdere ce se pierde pe sine
ca să renască lumii întreg.
Înălţare prăbuşită unei alte înălţări.
Cântec de pasăre, cenuşă mereu înălţată,
împăcare mereu împăcată.
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ALERGARE

Cu gleznele frânte
de-nlăcrimare stelară,
îmblânzitoare de hăitaşi,
Pradă,
întoarcere transparentă 
urmând vânătorul.
Acoperă-mi ochii Tată Ceresc,
sângerează Lumina în Pietre...
Sunt Roua Drumului
rănită de umblet,
mereu, mereu căutând.
Dar cine ştie Puntea
unde Îngerii înnoptează
şi câtă Lumină
odihneşte-n Cuvânt!?



22

DANS

Pradă şi vânător.
Înlănţuită horă
târâtoare de zei...
Mi-e glezna glasului frântă
şi braţul de celălalt braţ amputat.
Întoarce Tată Ceresc
alergarea aceasta înstelată
şi vindecă Rănile
ce  mi le-au dat. 
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CRUCEA

Muguri de piatră
în lunecarea cuvântului...
Sub izvorul de rouă
Arhanghelul Sfânt iertător
şi murmurul - rugăciune
de început neştiut,
din Cuvânt spre Iubire tăcut.
Şi-i semnul Luminii
mereu iertător.
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INDURARE II

Cuvinte lipite de trup,
literă lângă literă,
globuri lucitoare ce tac,
şi tăcând mai mult se rostesc.
Aerul arde,
pietre-mi pătrund în suflet
şi ochi-mi încremenesc adormind.
“Din durere nu se piere!”
Şoptea mângâietor Îngerul cel Sfânt al meu. 
Indurată în inversul lumii
chiar fiinţa-mi din Cuvânt
se naşte întreg.
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ÎNROURARE

Tăcere şi vis
într-un cerc de iubire închis.
Deasupra albastră boltă de sticlă
de care suspendate stelele strigă..
Zăpezile topite în suflet şi noi.
Căldura Ochiului Tău,
Tată Ceresc,
Liniştea Cuvântului toată.
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DIMINEŢI DE DUMINICĂ

Dimineaţa, în straie de Duminică,
Îngerul cel Sfânt şterge lacrimile din ferestre. 
Leagănul cerului albastru de fluturii nopţii.
Într-unul copil şi bătrân.
Şi iată-mă sunt Doamne
Scribul tău mult iubit!
Nu de tot bun,
Nu de tot cuminţit!
Fiecare pas ar putea fi ultimul
iar ultimul poate chiar primul,
şi orice oprire un mai mare avânt.
La capătul Muntelui
Îngerul surâde-n Cuvânt.
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IZVOR

Mâinile mamei,
nemărginit cer peste arama luminii.
Din copilărie bem zilnic
roua de pe gleznele nesecatei fântâni
în care izvorul lumii  naşte, plânge, 
pâinicile frânge
şi  pruncii în braţe îi strânge.
Cântă liniştea, luminoasă,
pe-acest drum încărunţit.
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MAICII DOMNULUI

Când pâinea durerii o frângi printre lacrimi
oftând şi cântând bătrânele datini,
ce zidesc dinlăuntruri iubirilor noi
îmbrăcându-ne de ne-îmbrăcaţi şi de goi,
fii-va lacrima din miezul pâinii rădăcină de stea
şi rodirea acoperământul de nea!
Ca un crin aşezat în fereastră
fii-va zămislirea Dumnezeiască!
Şi atât de tainică trecând în lumină,
crin, doar un crin fără de vină!
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ÎNSÂNGERARE

Atât de umil aerul
memorând îmbrăţişările lumii...
Între un fir de iarbă şi un fir de nisip
roua creşte albă nejudecată de mirarea depărtărilor
ce nu cunosc frângerea uitată-n strălucirea Luminii.
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CÂNTEC PENTRU CRUCE

Sunt freamătul frunzelor Tale,
legănat ritualic de lună.
Tu Cumpănă de Rouă unde dragostea înnoptează.
O mănăstire luna.
Cerul leagănă funii  de rouă,
pământul carabine de-argint
ce fumegă oarbe monade...
De Lumină acoperământul,
cu lăuntruri de Linişte.
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* * *

A venit Fătul
să umple butea de Lacrămi.
Pe faţa ascunsă Lumii
pământul arde tălpile,
rădăcina grâului se încovoaie.
Şi apa-i roşită-n fântâni.
Înneuată Lumina
peste praguri încet legănată-i.
Amurgul de-acum Răsărit.
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PRUNCII DIN SINAI*

Cât oraşul Lacrima Pruncilor.
Înfrăţiţi în pântecele mamelor,
sub tălpile lor lentila umbroasă
zdrobitoare de cruzi împăraţi.
Cât Pământul
Lacrima din Ochiul Lui Dumnezeu.

*Se referă la uciderea celor 40.000 de mucenici din Sinai, şi Rait



33

COMPOZITIE II

Lumea şi mirarea
dezmeticită printre mărăcini violeţi.
Arsă de oglinzi 
răscolind setea fântânilor,
sunt doar o picătură de rouă,
siameză galaxiilor sângerânde,
unde toate căile, hrănite din trupul pământului,
şovăind se opresc.
Lumea-i ţipăt de paseri
şi singurătate ce trepidează
peste moale amiază.
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SENTIMENT

Lumea îşi strigă notele fixe.
În plasa culorilor
fluturi dansează incertitudini.
Printre goale oglinzi
Visul lumină în adâncuri.
Într-un târziu anotimpurile copilăriei
de rouă albind
înscriu palmele deschise
curcubeu peste mare...
Nisip curgător şi tăcere,
timpul trecut şi mută durere.
Prin bucuria înaltului cântă Lumina
însămânţând în ogor.
Fii-voi oare culegător!?
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RUGĂCIUNE
la icoana Sfintei Cuvioase Parascheva

Când chipul iubitor şi sfânt,
Ne acoperă pe-acest pământ,
Cu inima Ta rugătoare
Şi dreapta cruce  iubitoare,
Ne ocroteşte spre îndreptare.
Cu daruri de Credinţă dreaptă,
Nădejdea  înălţată spre Hristos
Şi Dragostea adevărată,
Ne dăruieşte  poporul cel frumos.
Cuprinşi de rele şi tăcere
Greşit-am către Dumnezeu
Tu roagă-l să ne ierte tot mereu.
Lumină să ne dăruiască
Şi pâinea cea furată de dujmani,
Şi pruncii să ni-i ocrotească
De hoţul lacom după bani.
Învăţătura pieritoare
Şi pierzătoare de popor
Să o spulbere Hristos îndată
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Să semene dreptatea în ogor.
Trimite-ne credinţa cea adevărată,
Şi limba dulce din străbuni,
Şi rugăciunea cea curată
Ce o rostesc numai cei buni.
O, maică bună Sfântă Cuvioasă Parascheva
Adu-ne pacea în inimi tot mereu
Şi ocroteşte-ne când ne e greu.
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FURTUNI PENTRU ORGĂ ŞI ORCHESTRĂ

Vibraţie sonoră,
frontieră memoriei
şi lunecare de leagăn,
dizolvând sufletul solar dilatării...
Umbre smulse din propria-mi frică.
Îmi retrag apele pentru refluxul fiarelor.
Ispite de-ntinderi marine
leagănă clar-obscurul final.
Şi-i tăcerea, în Lumină,
vieţii fără de vină.
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COPILĂRIA IUBIRII

Joc în spirală învăţat în hinta
atârnată de Mărul Domnesc...
Aureole de mici vietăţi care ne îndrăgesc,
agrişele coapte ce de viaţă mustesc,
bătrânii dragi ce stau lângă vatră
şi blând povestesc.
Cu mâinile-n poală şi năframa legată pe frunte
Bunica grăieşte de munte.
Iar Psalmii iubirii, cu glas tare şi răguşit,
Doar Bunicul i-a mai citit.
Mirosul pâinii calde, un cald sentiment.
Iubire ce vine dinlăuntruri,
cum lumea dinlăuntrul Fiinţei.
Şi Lumina ne locuieşte în egală măsură.
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CUVÂNTULUI

Tu mă aştepţi înspre Soare Răsare.
Ameţitor foşnet de paseri, 
lacome cântând în cărare.
Limpezeşte-mi privirea
cu roua grea a frunzelor Tale.
Sunt mugur şi fruct
toamnelor risipite în aer.
Primeşte-mă
Pasăre, 
ocean de-mpietrire trecut...
Piatră,
cu ploi furişate în lut...
Frânge cu dragostea
cercul acesta de foc.
Arzătoare aşteptarea.
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PRIVIRE

Respiră în trupuri tâmpla pământului.
Somn de iubirea Luminii adânc.
Orele se topesc pe pragul caselor noastre.
Înlocuim efemer, înlocuim clipe vaste.
Suntem copaci întomnând 
în somnul ierbii rămase.
Trecutul orbecăie plecări mângâiate de rouă...
Însingurarea este atâta pământ luminos
cât lacrima deschisă spre ziuă.
Si nu vorbim de-nstrăinarea florilor,
de fluturii ce-adorm simfonii de culori.
Doar mâinile ne învaţă grăbite
culorile înserării...
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PLOAIA

Diguri de piatră
cu muchia ascuţită de ploi.
Şi nu odată lunecarea
cutremurător izbită de stele. 
Alergare răsturnat oglindită de sângele verii...
Greşeli şi cocori...
Lumea aleargă.
Uneori din păduri cerul îmbie 
cu braţele pline de stele...
Dincolo de respiraţie
neliniştea, un zid arzător.
Când viorile
străine de toate rănile,
atunci Liniştea.
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REMEMBER

Păşesc, străină, peste lumi de asfalt.
Cenuşa mă arde, pe obraji şi pe gură,
mi se aşterne pe suflet mantaua de zgură.
De la capăt de drum o umbră albă mă urmăreşte.
Mă întorc şi îi spun:
-Pleacă, albul tău mă răneşte!
Ea vine statornică-n urmă,
cu o floare în mână şi-un măr,
cu frunze de toamnă prinse în păr.
-Pleacă! Pleacă! Mă întorc şi îi spun.
Chipul tău frumos mă opreşte din drum!
Nu vezi, pe obraji timpul se sparge
şi-ncet desfăcându-se în arce
se naşte şi se alungă mereu umbra!?
Nu vezi cenuşa cum curge
pe mâinile-mi arse şi mute!?
-Hai, du-te! Salvează-te!
-Nu pot să plec, nu pot pleca!
Nu vezi? Eu sunt copilăria ta.
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CÂNTEC

Recunoaşte porumbelul acesta.
Nu mai există de mult taina.
Zborul îl urmăresc aripi de flăcări.
Odihna nu se aşează pe tâmple.
Sângele nostru, mai curat decât zorii, 
scrie vârtejul acesta cu meandre.
Indiferentă lacrimă pământul.
Numai Dragostea luminează oraşul.
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* * *
Aşteptare,
tulpină de ore cu aripi de frunze.
Acvatice fructe, prismatică trecere 
răsfrântă în popoare de valuri, 
în stâncile mereu izbite
şi mereu fremătând.
Erupţie de vorbe
acoperind trupul tremurătoarei trăiri.
Şovăitoare pasăre
ce mereu învaţă să zboare.
Alunecăm...
Un ochi străin ne soarbe.
Adâncul stelelor de mare
pe frunte încă doare...
În frunze - fructe
strălucesc amare.
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COMPOZIŢIE

Atât de limpede încununarea de maci,
cum n-a fost niciodată creşterea florii sub pietrele scut.
Ferestre deschise cheamă către un tărâm cunoscut.
Străin şi rece întunerecul, 
mereu iubitoare Lumina.
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ORAŞ DIN CÂMPIE

Înstrăinarea malului de ape,
Povara drumului uitat în lujerul canonic din câmpie.
Copacul, înălţarea pământului 
Într-un Ochi cunoscut.
Oraşul respiră grele răsărituri.
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AMIAZĂ

Înstrăinare de fluturi.
Iluzorie sfera tăcerii fără cuprins
şi câmpul pustiitor de întins.
A fost cleştarul să afle lăcaş
În nodul apei nedezlegat.
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FUGA I

Fuga aceasta şi  drumul.
Umbra şi  regăsirea pietrelor
în oglinda altui chip.
Netulburat izvorul
din pântecul umbroasei fântâni...
În semn topită liniştea,
până la capăt lumină surâsul..
Azi să mă opresc şi strig:
De nu-i Dragoste, nu este nimic!!!
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FUGA II

Pradă şi vânător
Cu gleznele frânte
de-nlăcrimare stelară.
Îmblânzitoare de hăitaşi,
întoarcere transparentă

urmând vânătorul.
Noptatecă, fosforescentă cumpănă
Calea ce te însoţeşte
pradă Luminii.



51

GLOSSĂ MODERNĂ

Pe calea aceasta numită Cuvânt
eu merg cu capul plecat, cu părul în vânt.  
Sunt  pâinea cu sare şi albul ştergar
ce pe masă sunt pregătite de dar.
Şi înaintea voastră, în strigăt,
pieptul glasului îmi dezvelesc:
Sunt vinovată că încă iubesc!
Sunt vinovată că Luna încă răsare
cu rouă împletită din Lumină de Soare
să lumineze în urmă, prin ani şi vecii, întunerece mii.
Sunt vinovata hăitaşilor mei
că-n goană de întunerec către lumină
sunt fără de vină.
Sunt vinovata vinovaţilor mei
dezlănţuiţi în hoarde de zmei,
căci lumină fiind dintr-o Lumină mai mare
Iubirea iubirilor noastre-i fără hotare.
Pe calea aceasta numită Cuvânt 
eu merg cu capul plecat, cu părul în vânt..



52

DIMINEAŢA

O plantă de sticlă dimineaţa,
cu ochii glasului răsfrânţi,
amintind translucide treceri.
Jumătate umbră,
jumătate Lumină.
Şi ochii ei sunt braţele
pe care le întindem
spre roata miraculoasă a morii, 
chiar viaţa aceasta,
care ne prinde din rostogoliri,
şi noi pulberea ei de Lumină.
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O NOUĂ ZI

Mi-e gândul pânditor,
cu pasul elastic,
căutând vânătorul.
Dimineaţa-i un joc
cu cerul arcuit peste coline
şi paseri în adormite rotiri
cu semne de ploaie...
Numai gândul,
cu ochii mângâietori Adevărului,
prin ierburi înalte -
din când în când furişat.
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OGLINDA

Nemăsluită oglinda fântânii.
Pe ceruri de argint
cumpene clipesc mărturie
potecilor ce lunecă ceţos
deghizând depărtarea.
Pe frunţile cerbilor
stele adorm legănată secunda.
Spre ziuă-nălţate
fântânile toate
doar degete aprinse
de pâlpâirea culorilor.
O flotă de ierburi,
ca o abstracţie, lin strălucesc.
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TANGO

Cât de greu să-nduri povara culorilor.
Pentru ele mă pregătesc.
La fereastră apa, luminoasă şi îndurătoare. 
Oraşul îşi mână turmele prin luminişuri.
Privirea oblică a soarelui dincolo de soare...
Pe acelaşi drum intersectarea frunzelor
nu înseamnă mereu un sărut.
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PLOAIE DE NOAPTE

Fluturii dorm simfonia culorilor.
Lumină dezghiocată de Lună
şi struguri risipiţi pe umerii nopţii...
Întunecate bolte şi jumătăţi de clepsidre,
străvezie tăcere ce anină nepătrunsa linişte
înfiorată de  poverile a ploii.
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TANGENTA MORŢII

Ploaia din interior.
Potopul lumii adâncit în pupile
şi fulger lovind nefiinţa...
Sunete triste prin noaptea asfaltată a tâmplei.
Sunt încă vie! Dar mai sunt încă trează!?
Îngerii poposesc pe pragul ochiului
ca pe o ultimă realitate.
Între două întrebări
mâinile sângerează a străveche întrebare:
Sunt încă vie, dar mai sunt încă trează!?
Cresc în mine copaci, şi-i fumul
frunzelor împletit către Soare...
Ţintuită ca pe o lespede grea,
mai aud lumea trecând,
un furnicar rătăcit pe o pantă de nea.
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JOCUL IUBIRII

În oglinzi aburite
paseri zgârie înaltul.
Zborul lor rotunjit a uitare.
Prin crengile copilăriei
soarele mărul copt
neiubitor de mărginire.
Timpul, şovăielnic convoi 
Îşi  ţese lumina în noi. 
Îngenunchiat în nisip este piciorul,
ca tresărirea pământulu.
Înlăcrimarea de ploi adesea trece peste noi.
Şi totuşi, şi totuşi... 
numai iubire în noi.
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RĂSĂRIT

Picătură de apă, imens interval,
cerul suspendat, contrasentiment pictural.
Întunerecul cu fruntea lovită de cer.
Credincios Adevărul
desăvârşit precum Lumina
şi-i umbra mereu lipită de noi.
Pe o masă de fum navele pregătite
spre toate apele ochiului.
O armată străpunge zorii ferestrelor...
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DIMINEŢI STRANII

Ţipătul dimineţii,
zbor stins, alergând prin turnuri.
Îngustimi reci,
lunecând pe pragul tăcerii
şi gândurile pipăind
cele câteva ceasuri ucise.
Treaptă sub tălpi
rotunjită-ntristarea.
Sub aceleaşi ceruri Lună şi Soare
şi atâtea lucruri care se plătesc.
Peste limpezimi de ape balauri ucişi.
Tăcere era şi fii-va Lumină!
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AMIAZĂ I

Nesfârşită cursă amiaza,
aerul doarme
şi tropot sună ploaia pe drum.
Spulberată trecere, 
semn de întrebare
despovărat de răspuns.
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PEISAJ INTERIOR

Toamnele lungi s-au adunat
în prag de seară şi mă cheamă,
să mi le prind buchet la brâu
la balul iernilor de seamă.
Nu vin acum mândre crăiese!
Pe frunte mai am de scris primăveri,
şi nu-i decât o zi trecută de ieri.
Nu vin acum, mândre crăiese!
Pe frunte-mi vin să se aşeze azi fluturi,
cândva preschimba-se-vor în amarnice scuturi,
la balul tăcutelor ierni.
Degeaba în horă rea vă adunaţi
şi rând pe rând ocol îmi daţi!
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Mai am de înflorit pomii în vară
şi-s multe poveşti de spus în pragul de seară,
mai am zâne multe prin lume de căutat
şi-atâtea lucruri de schimbat.
Nu vin acum mândre crăiese!
Simt păianjenul cum pânza îşi ţese.
Unde te-ascunzi? întreabă dintre fire.
Iar eu, alerg să mă ascund în Iubire.
Şi-nchid în urmă întunecatele porţi
zidite din frig, întunerec şi morţi.
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CLEPSIDRA

Cum se scurg orele pe cadrane!
Nepăsător trece timpul, convoi,
împrăştiind în jur banale gropi de noroi
în care se scaldă-n ruină
castele măreţe ţesute în noi,
din larg fuior de lumină.
Între clipa aceasta care bate
şi cealaltă ce va veni
se-opresc corăbii mari întunecate
sosite-n port la ceasuri prea târzii.
Ţipătul pescăruşilor
lovit aprig de cer şi de stânci
căzând din înălţimi, uşor,
în taina valurilor negre şi adânci.
Apoi, lumina clepsidrei din suflet,
contopindu-se cu piatra din mal,
dansează un balet
fantastic şi mut, ireal.
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GLOSSĂ

Azi mă opresc din drum şi mă întorc
copil prea obosit de anotimpuri,
pe care jucăriile-l gonesc
şi fruntea îl arde de gânduri.

Bătând cu pasul obosit deşerturi
de toamne care ard mocnit,
sperând neîntâlnitul capăt
de vis prea alb şi împlinit,
rătăcitoare printre porţi străine
şi printre sute de oglinzi ce mint,
mă sfâşie pumnalul toamnei
de ursitoare azi tocmit.
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Şi caut...
Ca un copil cu tălpile arse
de-atâta mers prin praf lunar,
mi s-au ascuns scântei în orbite
şi stele-mi ard în buzunar.

Şi caut...
O poartă străjuind la capăt de singurătate
unde să adun iubirile toate.
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PEISAJ

Gândurile toate, la porţi de cetate,
cu ziduri amare, în nopţi negre, lungi
bat nedesluşit.
Pe umeri de case lumina se pierde,
fluturi albi de noapte se împrăştie
în raze, în bizare şoapte.
gânduri nerostite la porţi de tăcere
vin să joace-n horă,
şiruri lungi dansează gândurile noastre.
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ARABESC

Din abisuri albastre
coboară nedesluşit, uneori,
melodii de păsări astrale...
Se aşează lin peste noi,
ca o toamnă peste clapele frunzelor,
sorbind avid din cupele verzi ale verii.
Vârtejuri de frunze ne învăluie
în lungul suspin al căutării iubirii de Soare;
Pluteşte împrejur un fel de victorie
asupra timpului trecător, pulsând ritmic
precum o inimă într-un pământ nemuritor.
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PEISAJ II

Oglindă tăcută Luna.
Respingere în oscilaţia
temătoare a tâmplei.
Aureolată urmă cearcănul.
Tăcerea din lucruri,
poveste cu semne
risipite de umblet.
Bulgăr mirosind a stele,
pe drumul nopţii  plecată odihna.
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DIMINEAŢA

ascunde în ea toate livezile
prin care paşii culorilor,
însângeraţi de ierburi,
păzesc comori transparente...
Amintiri neumblate
palmele pline de fructe
din grădinile Aurorei.
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NOAPTEA

Umbră peste umbră
şi noaptea ascunsă prin case.
De pretutindeni automobile albastre...
Parcările lumii prea pline
pentru frângerea noastră.
Singuri, în drumul spre Casă.
Ce mult ar însemna o Lumină
în noaptea aceasta albastră.
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ROSTIRE PE TON ÎNALT

Cinci umbre aleargă 
cu pruncii în braţe!!!

Iluziile pământului
poartă măşti colorate!!!

Ameţitor minotaur
împletit din fir de argint!

Şi umbra întunecată
hrănită de acest Labirint.
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NOAPTEA II

Nicicând atât de amară împietrirea.
La hotarul de noapte pustiitorul de foc.
În inimă strălucitor, ca o ultimă arcă, turnul Cuvântului.
Pe strada tăcută, vitrine sprijinite
şi colţuri lăcrimând către zare.
În piaţa pustie vântul strânge la piept
afişul ultimului spectacol de circ.
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CÂNTEC DE IARNĂ

Ploaie de soare acoperă lumea începutului greu,
mal de iubire întristărilor toate,
ce cântă prin mine către altul mereu,
sunt singură şi lumea-i cu mine de-i greu.
Stă lumea aceasta însingurată
cu mâinile îngheţate întinse spre căldura din vatră.
Fluture, floare şi alergare mereu
şi clinchetul stelei ce apune şi răsare sunt eu.
Lunecă lacrima în strălucire de soare,
cu mâinile împreunate
ca un crin, ca o floare
vinovat strigătul doare.
Şi totuşi  creşte Iubirea în viscol şi ger.
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TAINA

Ploi şi ninsori...
Nelimpezit cearcănul în cuvânt.
Amiaza aceasta o turmă de bouri
peste flăcări, în fum, lunecând...
Şi-i seara fulg topit pe frunte.
Plâng.
Cum plânge Marea de Izvor
şi păpădia necuprinsul munte.
Mi-e scut oceanul furtunos
şi lance mi-e tăcerea roditoare...
Cântecul meu, întruchipare în Cuvânt,
zăpezi peste zăpezi, lucind în Soare.
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DOR DE ACASA

Gândul abur
Însângerat de atâta pământ.
Ninge până la stâncă -
depărtarea lângă mine nicicând.
Frâng Pâinea
ca pe un ultim Cuvânt
şi-n mijlocul ninsorilor de rouă Plâng.
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ZĂPADA  MIEILOR

Trecut-am prin vremuri înfioraţi
şi tăcând pe strada cu Frica.
Şi piciorul ei, ostenit, izbitor înainte-înapoi,
lovit-a cu durere şi ură şi-n noi.
Şi deodată, în câmpul tainelor ei,
ningea cu zăpadă de miei!
Înaintea vitrinelor cu măşti de hârtie
sperat-am iubirea de-o veşnicie.
Cu mânuţele calde, lipite de geam
din iubire, Iubire mai mare cerşeam.
Şi singură, singură lacrima-şi căuta
să se prelingă în iesle de Stea.
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ARABESCURI DE IARNĂ

Fulguie gândul.
Lumina dansează pe corzi de vioară.
Pletele secundelor cern zăpada tristeţii.
Vitralii de noapte se-aprind.
Aerul plânge ninsori
peste umerii zilei.
Copaci însângeraţi de prea mult întunerec,
tâmpla metalizată de zgomotul furtunii.
Limpezite de încercănări
izvoarele grele aleargă
neajunse la Mare...
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CULOAREA ZĂPEZII

Durerea cerne pământul
până la zăpada.
Alb şi cerul deasupra curbat.
Aceste paseri răpitoare
şi umbra ascunsă 
într-un glas necunoscut!
Până la zăpadă bariera luminii.
Mişcare înceată măsoară vremea aşteptării.
Pendul, fruct oscilant
între floare şi plantă întreagă.
Putregai renunţând la pământ
în fiecare sămânţă.  
Curată năzuinţă-n Lumină,
inepuizabil fecund.
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RUGĂCIUNE

Viaţă, crescută plantă,
tulpină hrănită cu sângele
temător din adâncuri.
Pradă schimonosită,
lunecare lucind în Lumină.
Materie născândă
halucinantă ca o foame absurdă.
Te rog Doamne vino spre mine,
către Tine eu voi veni!
Nu vrea să fiu doar materie rece şi grea!
De rouă să fie semănatul ogor.
Lucurile încremenite mult dor.
Dăruieşte-mi ca scut Iubirea Ta dumnezeiască,
În veci să mă ocrotească!
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PEISAJ

Ard focurile peste focuri
şi spaima înghite clopoţei de nea.
Iar gândurile nerostite,
pasc murgi albaştri care vor juca
la porţile cetăţilor de ape...
Norod de fulgi, blânde poveri
de unice şi albe-mbrăţişări,
pe gura orizontului trecând,
ca-ntr-un hotar de soare,
peste care mâini neştiute
mai sunt în stare să joace.
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ome2006
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I.VÂNTUL DE LA RĂSĂRIT

Sunt vântul de la răsărit, toată noaptea n-am dormit...
am suflat, şi am cântat, toată noaptea am umblat,
scoicile la rând le-am luat şi-n palate le-am schimbat.
Stele am legănat în ele şi-am  făcut nopţii mărgele.
Nisipul plajelor fierbinţi, mângâietor,
l-am desenat cu-al meu picior.
Un sărut eu am primit de la luna argintie, care de copil mă ştie...
Toată noaptea am cântat, şi-am suflat peste coline,
prin păduri de frunze pline, unde mierea odihneşte 
şi în line melodii am şoptit doar poezie pentru  Dumnezeu.
Peste stâncile vânjoase şlefuite lin de mine
am trecut ameţitor şi-am văzut un căprior,
şi-acum în  dimineaţă mă întorc cuminte acasă.
Uşa mării se deschide şi acolo cuibărit voi dormi eu liniştit.
Şi aşa din dimineaţă până-n noaptea cea târzie
am trăit cu Dumnezeu ca să-L lăudăm mereu.
În Inimă la Hristos, ne-am jucat aşa frumos...
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II.MAREA NEAGRĂ

Eu sunt Marea întunecată,
astăzi bine m-am jucat şi pe plajă întinsă-am stat.
Pe nisipul cel mai fin, am băut din dimineaţă
răsăritul cel senin,  din paharul cel mai plin.
Stâncile doar pentru mine strălucesc ameţitor
să le mângâi eu uşor.
Cu copii m-am jucat, şi castele din nisip,
străjuite cu lumină, am făcut noi fără vină.
Cu scoici multe le-am  tivit şi ferestre le-am lipit,
am făcut apoi şosele şi-am umblat şi noi pe ele.
Alergam la Dumnezeu să îl lăudăm mereu
când în sus şi când în jos să fim apă cu folos.
Pescăruşi ameţitori coborau lin peste mine
să le dau un peştişor şi să îi hrănesc uşor.
Iar delfinul cel mai mare când la joacă mă chema
îl purtam pe-un val de mare, apoi îl rostogoleam
şi-în adâncuri îl purtam.
Şi aşa din dimineaţă până-n noaptea cea târzie
am trăit cu Dumnezeu ca să-L lăudăm mereu.
În Inimă la Hristos, ne-am jucat aşa frumos...
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III.COLINA AURIE

Eu sunt colina aurie  ce de soare e iubită.
De un vultur sunt păzită ca să nu fiu eu răpită,
de un rege rău, hain care vrea sa-mi bea din vin.
Viile le ţin la soare, le-am umplut cu strugurei
şi i-am copt apoi pe ei.
I-am stropit cu ploaie buna 
şi le-am pus câte-o cunună
ca să fie ei păziţi şi de Dumnezeu iubiţi.
M-am acoperit cu iarbă şi cu flori înmiresmate,
fânul iute l-am cosit să am vreme de iubit. 
M-am urcat în meri în grabă merele să le-ndulcesc,
peri şi pruni am înflorit căci pe oameni i-am iubit. 
Pepenii i-am copt la soare 
şi-n grădină fiecare de la mine fructe are.
Ploiţele mă iubesc, peste mine arcuite
stropesc roadele iubite, 
şi-mpreună peste sat am cântat.
Şi aşa din dimineaţă până-n noaptea cea târzie
am trăit cu Dumnezeu ca să-L lăudăm mereu.
În Inimă la Hristos, ne-am jucat aşa frumos...
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IV. SOARELE

Sunt soarele cel fierbinte ce în vară şi în iarnă, 
peste lume aplecat lumină  blândă am dat.
Am ocrotit sub tufe puişorii, 
şi păsările-n zbor le-am mângâiat,
şi-n cuib în inimă le-am aşezat.
Şi vulturul cel mare, singuratic
la pieptul meu ascuns, sălbatic, a crescut,
de puişor eu l-am ştiut, şi-n inima mea l-am ţinut.
Am copt porumbul pe coline, livezile le-am înflorit,
lin peste ape-am strălucit, şi zi de zi eu v-am iubit.
Din grâul copt eu am făcut pâinică
şi v-am ţinut în lume fără frică.
Din răsărit către apus eu zilnic rouă v-am  adus.
Şi aşa din dimineaţă până-n noaptea cea târzie
am trăit cu Dumnezeu ca să-L lăudăm mereu.
În Inimă la Hristos, ne-am jucat aşa frumos...
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V. IZVORUL CU APA DULCE

Sunt un izvoraş senin, iute plec şi iute vin..
Florile eu le alin, iar când albinuţe vin
 le sărut, le ocrotesc şi miere le pregătesc.
Le aştept c-un păhărel pun puţină apă-n el
De la flori i-au zahăr bun şi-mpreună eu le pun
Apoi le amestecăm şi-albinuţelor le dăm.
Ele râd se joacă-n soare, veseli suntem fiecare.
De pe stânca cea mai mare dacă mă arunc în soare 
mă împart în raze multe şi-n cuvinte luminate,
apoi povestim de toate, despre luna argintie
şi colina aurită, despre marea-ntunecată ce cu stânci e ferecată.
Serile le prind în braţe şi uşor le ocrotesc
Cu luna eu strălucesc şi în şoaptă îi vorbesc.
Tot săltând din munţi în vale am cântat şi am dansat
Şi aşa din dimineaţă până-n noaptea cea târzie
am trăit cu Dumnezeu ca să-L lăudăm mereu.
În Inimă la Hristos, ne-am jucat aşa frumos...
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VI. LUNA ARGINTIE

Eu strălucesc noapte de noapte peste ale zilei fapte,
Când lin  pruncuţii i-am culcat, poveştile am terminat,
Nopţii îi dau strălucire şi-o învăţ despre iubire. 
Cum să vină  peste deal, în tăcerea înserării 
să se joace ades  cu norii,
cerul să îl albăstrească şi arcuit peste coline
poveşti multe să adune.
Licuricii să-i hrănească, să-i aşeze lin pe iarbă
şi-n oglinda cea cerească ca stele să strălucească.
Bolta cea strălucitoare, cu paftale de steluţe
pe un braţ al Lui Hristos,  o aşez noaptea frumos.
Şi aşa din cerul nopţii până dis de  dimineaţă 
am trăit cu Dumnezeu ca să-L lăudăm mereu.
În Inimă la Hristos, ne-am jucat aşa frumos...
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„Acuma, deci, rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea;
dar cea mai mare dintre ele este dragostea”

(Biblia, Sf. Apostol Pavel, Întâia epistolă către corinteni 13,13)
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Întâia scrisoare - Logos

Bogată mult eram în sarăcie,
Căci nestatornică de-i slava lumii
şi norocirea schimbătoare,
deasupra-I Inima cea mare
ce pentru noi, din îndurare,
vândut S-a dat, şi lumii prins,
şi judecat, şi răstignit,
de marea-I Dragoste cuprins,
ne-a înălţat prin firea Sa
durerea şi-umilinţa să putem ierta.
De-i adâncită-n sinea ei durerea,
Lumina de-i pe chip răsfrântă,
Va fi doar taină lacrima ascunsă
şi mângâierea jertfei din Iubire sfântă.
Căci din surâs iertarea de-nfloreşte
E mult mai blândă-n sinea ei Iubirea,
în linişte şi alinare tandră stă zidirea,
şi-i mângâiere tainică-n adânc rostirea.
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A doua scrisoare - O zi senină

Este o zi cu desăvârşire senină şi, deşi plouă,
Orice copil ştie, de acum, că în spatele norilor negri, cerul străluceşte senin.
Când merg pe stradă oamenii mă privesc,
Ar vrea să mă atingă, să mă sărute,
O bătrână îmi oferă haina de pe ea, 
Nu ştiu cum arată o floare de glicină
şi necunoscuţi îmi strigă: 
Te iubesc, te iubesc!!
Cavalerii care trebuiau să mă apere
m-au vândut pentru câţiva leişori.
Cavalerii care trebuiau să-mi spună Adevărul
mă pun la zid pentru câteva cuvinte schimbate într-o gară,
goale şi reci, precum gheţurile polare.
Parcă-i văd şi îi aud şi acum
Spărgând ghiaţa din cuvinte şi încercând să găsească
Lumina, căldura, iubirea sau poate ceva din sufletul meu…
Şi am semănat ogorul doar pentru ei,
căci, în lumea aceasta, sunt un biet călător.
Visez adesea că zbor şi dintr-o zbatere de aripă 
din inimă mi se înfiripă stele şi porumbei,
şi am pe buze miere şi buzunarele pline de mei.
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Vorbesc adesea despre raiul Iubirii! 
Făt Frumos vrea să fure de la mine
merele de aur ale Adevărului primordial, 
Să înveţe cum să cucerească lumea.
Veni, vidi, vici,
Si totuşi, eu am învăţat din copilărie,
cu mult mai greu este să păstrezi ceea ce ai cucerit...
Şi nu am voie să iubesc pe altcineva,
nu am voie să privesc iubitor spre altcineva,
nu am voie să spun cuvintele mele de iubire altcuiva,
nu am voie să cânt cântecele mele de dor nimănui,
nu am voie să cred că ar fi posibilă o altă iubire, 
dar, mai ales, nu am voie să fug în pustia Egiptului,
lacrimi mari carnivore s-ar prelinge după mine
tulburând liniştea întinselor mări de nisip.
Si-mi spun într-una:
“Ce-i va folosi omului lumea dacă-şi va pierde
sufletul său, sufletul său…sufletul său!”
Eu cred în Dumnezeu!
Cea mai pură şi cea mai apropiată realitate a mea 
este Dragostea Sa.
Afară plouă, este o zi cu desăvârşire senină,
Perfectă pentru Marea Iubire sau pentru Fuga în Egipt.
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A treia scrisoare – Duminică după-amiază 

Între Îngerul Sfânt, păzitor
şi moartea cu coasă stau cuminte acasă.
Îngerul îmi citeşte poveşti celebre despre Iubire,
sunt liniştită şi fericită din fire.
Dacă astăzi Julieta s-ar trezi din mormânt 
s-ar întoarce grăbită strigând:
Doamne, nu mai au ceva sfânt,
Ceea ce până mai ieri se mişca din iubire
Astăzi se mişcă doar cu oştire.
Mă uit galeş înspre fereastră,
Lumea străluceşte albastră,
Zeci de poveşti nemuritoare îşi picură mierea în soare.
Moartea îmi dă roată şi m-ar mânca toată.
Îmi fac din numele Domnului şi din cer o oază albastră,
puzderii de stele şi o pasăre măiastră,
un pitic rotofei, o sanie trasă de zmei,
o lumânare aprinsă în miez de noapte
şi-n rest doar şoapte. 
Visez că din iubire mor,
şi fruntea-mi este un ocean de rouă în mişcare,
uriaşe scoici planetare îşi ţes perlele în soare,
dar moartea vine la halou, mă împrejmuie ca pe un ou, 
îmi dă roată şi m-ar mânca toată.
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Dragostea mă fură din ochi, 
Mă vrea tandră, iubitoare şi blândă.
Demult cândva Bunicul spunea, pe la sfat, 
sau poate acasă:
Unde-i stâna cu oi, cea bogată, acolo şi lupul dă roată!
Dar nici Păstorul cel bun nu se lasă.
Privesc zilnic moartea în ochi, deci exist.
Între Îngerul sfânt păzitor şi moartea cu coasă
stau cuminte acasă…
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A patra scrisoare
Despre fuga prăzii şi spaima hăitaşilor

Iar dacă te sperii odată bine,
se sperie şi frica cu tine.
Numai două-s posibile căi:
Ori înainte, ori înapoi!
Aşezată pe o băncuţa de nea
cu cerneală de sânge şi peniţă de rouă scria:
Dacă tu mă vinzi pe mine eu te voi ierta.
Dar tu, ai să te ierţi,
apoi ai să te cerţi,
pe urmă mâinile-ţi vei frânge
şi-n pernă vei plânge!
Nu este prada cea temătoare,
speriat e hăitaşul cu inima tare.
Cine se teme mai tare greşeşte mai mult.
Şi aşa vânătorul ajunge chiar cel vânat,
sau, poate cu adevărat,
numai spaima îl împinge să vâneze mereu. 
Şi-ncetul, cu  încetul povestea îl transformă în zmeu.
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Numai două-s posibile căi:
Ori înainte, ori înapoi!
Firul poveştii e lung, dar e drept.
Of, of, doar îmbătrânind devii înţelept!
Deşi, cu adevărat înţelept nu eşti niciodată.
Sau poate apoi...
Mult mai apoi, unii din noi...
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A cincea scrisoare
Despre cum căutând Lumina,
Lumina te găseşte pe tine.

În clipa aceea aştepta, 
cu mânuţele întinse spre foc.
Şi adânc cugeta, cum că focul Lumină era.
Încerca să găsească ceva,
ceva anume scris despre Lume,
căci lumea o încercuia şi multe întrebări îşi punea,
iar ea nici ce-i lumea, chiar, nu ştia...
Se legănase o vreme pe un vapor
cântând cântec de dor...
Mai rătăcise printr-o pădure
căutând fragi şi mure...
Şi lumea toată-o mură era,
iar noaptea se făcuse o stea.
Apoi urcase pe o coamă de deal
căutând lung către munte.
Când, ce să vezi, a întâlnit-o un Izvor!
Limpede cascadă, cu limpede foşnet
ce te dezmiardă în creştet.
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Uluită stătea şi privea..
Si-ntinzând ea mânuţele,  Izvorul grăia:
“Auzit-a Doamne orbul că Tu Vii pe Cale!”
Şi cum a aflat, a dat fuga să vadă.
Dar asta presupune că el, orbul,
deja ştia care este Calea Ta.
Ştiai că ar da orice să vadă
şi nu i-ai cerut decât atât:
Să creadă!
Şi fetiţa aştepta, credea, şi dintr-o carte citea.
Deseori adânc cugeta, cum, că focul Lumină-i era.
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A şasea scrisoare
Mergând o clipă, prin împărăţia oglizilor strâmbe.

Uneori ne trezim, noi toţi,  într-o împărăţie tare ciudată,
în care oglinzile drepte sunt încuiate
şi cele strâmbe desferecate.
Înaintăm încet, cu gura căscată, 
cu mâinile înfundate în buzunare
şi ne gândim, la ce ne gândim fiecare...
Dar vezi tu, împărăţia este făcută 
să se ştie bine cât e de slută,
şi privindu-te în oglinzi să ştii bine că minţi!
Şi deodată o fetiţă s-a încruntat, la chip s-antunecat, şi-a strigat:
- Împărate, Împărate, sunt mincinoase oglinzile toate!
Şi renunţând la oglinzi s-a uitat adevărat
spre picioarele-i însângerate şi de rouă spălate.
Şi-ncetul cu încetul s-a luminat...
Nu se poate! şi-a spus. Oglinzile tare sunt strâmbe
şi cineva a furat pe cele drepte şi cele cu-adevărat.
Şi-a înfundat mai bine mâinile în buzunare
şi a început a cânta tare:
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“Doamne, Doamne, asta nu-i Împărăţia Ta!”
Şi trecând mai departe cânta.
În urmă cu grabă câteva oglinzi fuseseră înlocuite
iar altele, din nou, cu mare grijă poleite.
Când, s-a întors a văzut, şi disperată
şi-a pus mâinile-n cap, şi-a strigat:
-Doamne, Doamne! Păi aşa v-am spus!?
Aţi îmbrăcat lupii în blănuri de oaie
şi-i puneţi să şadă, la mijloc, între mioare!?
S-a dus iute către oglindă şi a văzut
că deja Oglinda Adevărul vedea...
O, şi plângea!
Atunci înduratu-Se Domnul  de ea
Şi Dreptate-a făcut!
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A şaptea scrisoare
Despre cum desenau umbrele lumini pe pereţi

Şi albul daca-l aşezi lângă negru
devine cu mult mai strălucitor…
Şi dacă el are în sine puterea
de a cuprinde şi  celelalte culori,
dar le reflectă numai uneori,
şi nu în egală măsură,
este pentru că Lumina
îi mângâie uşor chipul
ca o ninsoare de pulberi de aur, 
ea construind în jocul acesta
lumi ascunse şi filoane adânci.
Şi mergând mai departe
culoarea se deschide în nuanţe,
ca într-un larg evantai.
Şi acesta să fie o aripă acoperitoare, de Înger.
Şi de aici umbrele să nu mai aibă nici o putere
de a-şi desena chipul ascuns, pe pereţi.
Şi mergând pe o linie dintr-acestea,
în vârful picioarelor şi uşor balansând,
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de parcă ai merge pe o aţă, dar nu oricum,
ci chiar de parcă ar fi întinsă peste un hău,
să priveşti din întâmplare în jos
şi să vezi mai mult decât s-ar fi cuvenit.
Şi de aici, mai înainte, viaţa să ţi se schimbe
pentru că numai o clipă, din întâmplare,
şi aici se cuvine să subliniem că nimic,
niciodată nu este întâmplător, 
fiecare linie şi tuşă având rol hotărâtor.
Deci viaţa să se schimbe deodată 
pentru că o clipă privind în jos
ai văzut chipul stafidit al balaurului
care nu s-a lăsat până acuma văzut...
Şi să înţelegi că liniştea milenară 
este Cercul de Lumină în care turma de oi
este mereu atacată de lupi...
Dar, una este să te aperi, alta este să ataci...
Adevărat este că în toată această veche şi lungă poveste
rolul de fiecare este bine ştiut...



104

A opta scrisoare

Despre cum se limpezesc apele iubirii

Şi dacă luciditatea este asumarea unei realităţi,
aşternută limpede pe pragul unei lumini,
te aşezi şi tu, cuminte, şi te gândeşti
la gestul întinderii mâinii către un altul,
atunci descoperi că dincolo de gestul început
se odihneşte adâncă-n linişte Iubirea.
Şi surâzi apoi blând, către livadă,
unde vezi cum pârâul, acela al întinderii mâinii,
tresare săltând bucuros şi adâncindu-se în râul cel mare
zâmbeşte-n mii de lumini către soare.
Şi mai vezi balaurul tresărind speriat
cum în negrul întunerec dispare.
Şi te întrebi, apoi mirat:
Cum doar atât, cu un gest, cu un Cuvânt şi un sfat
 mângâiere de Lumină-am aflat?!
Dar ce mai mirare,
doar lumea nu e făcută din plâns!
Ea e făcută în semn de iubire
din luminiţe mici, Lumină mare să fie...
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A noua scrisoare
Despre liniştea dealurilor în toamnă

Ce minunat ar fi, în mijloc de oraş, să ridici ochii, deodată,
şi să vezi dealurile arămii şi pădurea înmiresmată...
şi să-ţi spui, aşa  deodată că toamna este minunată!
Cu mâinile în buzunare şi părul în vânt
să te simţi născut din Cuvânt.
Să şti că lumea e făcută să o stăpâneşti,
dar nu oricum, ci doar când iubeşti.
Picătură de rouă, cu picătură de rouă dăruite sunt nouă.
A, că lumea e rea!? Fie doar e viaţa sa!
Că răutatea înfloreşte şi pâinicile se micşorează!?
Fie, asta nici nu contează!
Dar Pâinea, cea mare şi rotată-n cuptor,
nu-ţi susură crescând cântec de dor!?
Nu se arămeşte pădurea de drag!
Şi când ieşi în prag, în mijloc de oraş
vezi dealurile arămii si  pădurea înmiresmată.
Si atunci îţi spui, aşa de odată,
că toamna este minunată...
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A zecea scrisoare

Despre tristeţea aşteptării

Plânsul plângea.
Zgâria cu gătejul la picioare ţărâna 
şi toate-i păreau una.
Pe malul lacului trist suspina.
Nedreptatea tare urâtă-i era.
Cu lacrimi mari înnodate-n bărbie
trist şi amar suspina.
Până şi plânsul plângea.
Tu plângi, el plânge...
Noi plângem când pâinea o frângem.
Dar plânsul plânsului 
nu-i cea mai mare tristeţe,
căci singur eşti când pâinea o frângi
şi singur, doar singur pâinea mănânci.
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A douăsprezecea scrisoare
Iubirile, iubirile…

Acoperământul Iubirii, mai lat decât norul,
la mijloc de lume adastă dragostea, durerea şi dorul.
Sunt singură de Tine Doamne 
şi cerurile toate sunt cu mine.
Străină de lume, şi ostenit de ea îmi este piciorul.
Mă doare adevărul meu, 
iar adevărul lumii mă omoară,
La Tine mi-e nădejdea-n astă seară!
La concertul vieţii mele biserica era plină de stele,
dar dintre toate in inima mea doar Chipul Tău odihnea.
In braţe strâns Tu mă ţineai 
despre Iubire şi despre Rai încet povesteai.
Ei pregăteau o nouă-ţi vânzare şi chipului meu - indurare.
Copacul Vieţii in nou strai, şi printre frunzele de rai
ca un suspin întâia carte blând mă-nvăţa 
cărarea scrisă-n a mea stea.
“Adevărat vă spun vouă că nimeni nu va cunoaşte Viaţa
până nu va cunoaşte Moartea.”
Printre surâsuri de paiaţă şi printre hainele de seară
plângea tăcut o lăcrămioară.



108

A patrusprezecea scrisoare II

Durerea naşte din durere
Lumina din Lumină-i tot mereu

Si neajunsă de-i Lumina,
pe chip în blânde arce desenând
semn de lumină şi de pace,
şi apoi să nască dintr-un Sfânt Cuvânt,
va fii Iubirea înşelare şi  Pacea doar o  frunză-n vânt.
Lumină va fii mereu din Cuvânt!
Căci în tăcerea nopţii naşte o altă zi,
care cântând va răsări în dimineaţă soare
şi blând, spre asfinţit purtând povara
durerii de a strălucii mereu,
va naşte lumii noaptea care vine.
Si ajuns de-i cântecul în inimi,
unind în noapte şi în zi rostirea
va strălucii în lume Pacea
şi-n inimi se va odihni-n adânc Iubirea.
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A cincisprezecea scrisoare
“Orice epocă poate fi numită un <ev mediu>,
o tranziţie între trecut şi  viitor”[1]

Eram blând Rege, dar şi Cerşetor eram.
Vorbeam cu peştii mărilor despre lupta în van
Ce desparte pe prinţ de cioban.
Ca o mângâiere dintr-un fulg de zăpadă
Venea Dumnezeu pe toţi să ne vadă!.
Cu fiecare strigăt de lumină
Ce pe frunte-mi încet adăsta
Ştiam că universul naşte şi se cuibăreşte în inima mea.
Ştiam că Cerul mi se dăruieşte,
Pământul blând la sân mă legăna.
Purtam Cuvântul ca pe-o Cruce
Şi stea pe frunte Binecuvântarea Sa.
De in mi-e mantia cerească
Şi diademă roua din câmpii,
mi-e spin iubirea pământească
Şi-mi curg prin vine adevăruri mii.
Mi-e gol piciorul, nisipiu pământul
Şi cântec de Rouă pe buze Cuvântul.

[1] R.S.Lopez - în Ovidiu Drâmba - Istoria culturii şi civilizaţiei, pg.7, 
Ed.St. şi Encilopedică, Bucureşti 1987.
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A şaisprezecea scrisoare
Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî pe voi şi vă vor prigoni 
si vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră 
minţind pentru mine, bucuraţi-vă şi vă veseliţi 
că plata voastră multă este în ceruri. (Biblia, Fericirile)

Dincolo de limita durerii 
Cerul înmugureşte treptat
Către alb imaculat.

Doar linişte pură, 
Lin clinchet de rouă cântând,
Surâzător împlinitul Cuvânt.

Sfânt, Sfânt, Sfânt
Se aude uşor fremătând.

Tronul Dreptăţii cel Sfânt,
O  Sabie de foc strălucitoare,
O  Acvilă ce izbucneşte spre soare,
Un Porumbel înrotat
Şi Chipul Tău 
Doamne
Ce Pacea ne-a dat !
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A şaptesprezecea scrisoare
Corabia Morţii - despre uitare

Acum ştiu, este nedrept
Să fii iubit şi să nu poţi la rândul tău iubii...
Să nu ai putinţa de a dărui.

Să mergi mereu doar aşa, înainte ...
să nu îţi rămână în  amintire ceva,
un surâs, o floare, un gest cât de mic...
Trecutul să-ţi fie doar ceaţă,
să nu ai putinţa de a afla, în suflet, de-i noapte sau dimineaţă
Plutind mereu într-un fel de înainte,
sau poate la fel de mult înapoi...
Intr-o parte sau poate în cealaltă,
Ca o corabie goală, 
Fără frânghii bine strânse
Şi roţi de lemn bine unse.
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O corabie a morţii, sau poate chiar moartea
înaintând încet în amonte sau poate în aval,
târându-se încet prin nisip sau poate urcând pe un val...

Acum ştiu, este nedrept
Să fii iubit şi să nu poţi la rândul tău iubii
Să nu ai putinţa de a dărui...
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A optisprezecea scrisoare

Despre tăcere şi Adevăr

Încă mă jucam în ţărână când mi-au pus pumnul în gură
Şi la mine au zbierat: „Tu să taci!”
Şi au început ei să vorbească
De la nord la răsărit 
Şi de la răsărit la rpus.
Eu am crescut uitându-mă la ei cum vorbeau, vorbeau,
Deşi părea că nimic nu spuneau.
Ciocneau pahare înalte şi străvezii
Îşi făceau semne din ochi,
Trecea câte unul pe lângă mine
Mă pocnea cu vârful ascuţit al pantofului 
Şi încruntaţi îmi zbierau „tu să taci”!
Şi adevărul furau.
Paharele lor erau tot mai pline,
Tot mai înalte luceau,
Cu sânge de om nevinovat
Tot mereu, mereu se umpleau…
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Femei goale care îmbătrâniseră dansând
Mai strigau sfârşite, din când în când:
Vrem capul lui Ioan!
Le crăpaseră plânse fardurile pe faţă
În loc de chip purtau triste câte o paiaţă.
Pe Ioan Botezătorul, cel sfânt îl ţineam în inima mea
Şi trist, tare trist Dumnezeul nostru tăcea.
El tăcea!
Ca o iubire veşnică, El tăcea!
Pe El îl doresc în inima mea!
Totul le este cu putinţă unora,
Dar Iubirea îi este oprită celui ce nu ştie iubi . 
Înşfăcare şi sfâşiere, durere şi glasuri ce-n timp vor pieri . 
Şi nici unul dintre noi  de moarte şi durere nu-şi va aminti,
Căci noi trăim o altă Zi!
Iar moartea şi durerea sunt pierite
în ziua-n care s-a născut Iubirea.

Adevăr este Iubirea,
Dreptate este Iubirea,
Dumnezeu este Iubirea.
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Şi spun durere, lacrimi amare, sperjur,
Miros putred de animale ucise 
Şi moarte de jur împrejur.
Şi toate vor pierii!
Acoperă-mi Doamne ochii, să nu mai văd,
Să nu mai aud, atâtea câte-n lume s-au făcut.
Aşa am crescut, trecând printre morţi!
În dreapta moarte, în stânga moarte, în urmă moarte.
Doar din lăuntruri ne creştea Dumnezeu.
Părea că doar  o cale a mai rămas
Către cer, către cer,
Acolo  să ne suim noi încet, în tăcere,
Să le lăsăm lor muncita-ne miere…
Şi atunci abia Dreptate de la Dumnezeu am aflat!
Şi-am stat cu Adevărul blând la sfat.
Si nu pentru lume eu plâng,
Şi nu pentru lume pâinea cu lacrimi o frâng…!



116

A nouăsprezecea scrisoare
Despre nădejde

N-am vrut niciodată
Casa vecinului meu.
Averea lor n-am dorit-o
Şi nici plăcerile lor.
Am vrut să am pururi înainte
Icoana Lui Dumnezeu
Şi înaintea Lui îngenunchiată în tăcere
Să-L pot privi în linişte mereu.
Of, inimă a mea, 
Fii-vei tu singură vreodată
Când ai în toate Ceresc Tată!
Doar inima şi sufletul meu cel cuminte
Din moarte se vor înălţa,
Vor aştepta cuminţi la poarta Ta,
Să văd frumosu-Ţi Chip măcar odată,
Şi-n line melodii arzând
Să mă topesc într-un Cuvânt,
Cu Îngerii cei sfinţi să cânt
Sfânt,  Sfânt,  Sfânt…
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A douăzecea scrisoare
Despre Brăduţ

În ajun, noi, urcăm încet panta dealului
şi ajunşi în vârf, la poale de munte, privim roată, ca stăpâni.
Respirăm odată adânc şi umerii ni se îndreaptă 
ca de sub povara  unor grele ninsori,
sau ca atunci când ar sta să crească cuiva aripi,
căci în vârf de deal fiind parcă ai vrea să zbori.
Ochii se opresc pe un mic brăduţ
şi-l alegem, aşa cum el ne alege pe noi...
Ca o dragoste la prima vedere!
Şi privim apoi cu respect înspre Bradul cel Mare
care ne ştie pe noi dinainte, iar noi aşa l-am pomenit.
Tropăim încet în jurul brăduţului,
îi dăm roată, lăsând urme albe în zăpada abia ninsă,
scoatem securea de sute de ani ascuţită,
aceasta fiind securea Moşului...
Ne cuprinde un sentiment clar
cum că Muntele, Dealul şi Crăciunul
sunt ale noastră de când lumea
şi asta înseamnă că nimeni nu ni le poate lua...
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Apoi ducem bradul în casă,, îl împodobim
şi nu ne mai vine să ne despărţim de el,
îl păstrăm până după Bobotează,
când nu-l aruncăm la gunoi, în centrul oraşului,
ci-l punem deoparte în picioare, rezemat de stâlpul casei.
Trecem pe lângă el şi ne întristăm când vedem sclipind 
în adiere uşoară tăcutele aripi de poleială.
După o lungă vreme îl punem pe foc
şi întinzând mânuţele spre căldura universală,
privind în adâncul tainic al focului,
visăm la albele, caldele şi seninele nopţi de Crăciun.
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A douăzeci şi una scrisoare
Despre căutarea de Sine

“Pământul e rotund!”
ceea ce înseamnă, oricum,
că de oriunde ai pleca
ajungi de unde ai plecat.
Dar ea vroia să ştie de unde pleacă.
Doar  e atât de important să şti unde te întorci!
Al cui caier îl torci!
Şi cum plecând cu tine vor umbla
şi munţi, şi coline, şi-a părinţilor nea.
Deci se aşezase pe băncuţa albă din lemn
şi încerca să găsească un semn
ceva în urmă să lase,
cu sine să ia altceva.
Şi deodată găsise o stea!
Şi aceasta Cuvântul Lui Dumnezeu se numea.
Printre ceruri şi pietre zâmbea
şi chiar cuvinte de rouă avea!
De atunci mergea cu mâinile-n buzunare
şi mâinii drepte pumnul strâns,
uşor, a plâns.
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A douăzeci şi doua scrisoare
Despre cum se întâlnise ea cu vulpea

Oprită din drum într-un circ ambulant
privea teatru, pe un talant.
Cumpăra după aceea pâine şi vin, uneori chiar pelin.
Se întâlnise cu vulpea mieroasă şi rea
ce aşezată într-un colţ în sine îşi râdea.
-Asta e vulpea! şi-a zis ea deodată,
privind prin mulţime uşor îmbufnată.
A ridicat încet din umărul drept şi-n sine şi-a spus înţelept:
-Mai bine mă întorc pe băncuţa albă de nea,
dar am să las şi aicea un semn! Şi a scris pe zăpadă aşa:
-Adevărat este că nu oricine pescuieşte prinde şi peşte!
Şi a semnat.
Copiilor, în ziua de azi,
li se citesc prea multe poveşti!
Ba, mai mult! personajele decodificate
sunt îndată listate!
Să nu mai ai tu, vulpe bătrână, loc de un biet năpârstoc.
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A douăzeci şi şasea scrisoare
Despre cum lumina desenează umbre
şi umbrele lumină caută mereu

Şi albul daca-l aşezi lângă negru
devine cu mult mai strălucitor...
Şi dacă el are în sine puterea
de a cuprinde şi  celelalte culori,
dar le reflectă numai uneori,
şi nu în egală măsură,
este pentru că Lumina
îi mângâie uşor chipul
ca o ninsoare de pulberi de aur, 
ea construind în jocul acesta
lumi ascunse, filoane adânci.
Şi mergând mai departe
culoarea se deschide în nuanţe,
ca într-un larg evantai.
Şi acesta să fie o aripă acoperitoare, de Înger.
Şi de aici umbrele să nu mai aibă nici o putere
de a-şi desena chipul ascuns, pe pereţi.
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Şi mergând pe o linie dintr-acestea,
în vârful picioarelor şi uşor balansând,
de parcă ai merge pe o aţă, dar nu oricum,
ci chiar de parcă ar fi întinsă peste un hău,
să priveşti din întâmplare în jos
şi să vezi mai mult decât s-ar fi cuvenit.
Şi de aici, mai înainte, viaţa să ţi se schimbe
pentru că numai o clipă, din întâmplare,
şi aici se cuvine să subliniem că nimic,
niciodată nu este întâmplător, 
fiecare linie şi tuşă având rol hotărâtor,
deci viaţa să se schimbe deodată 
pentru că o clipă privind în jos
ai văzut chipul stafidit al balaurului
care nu s-a lăsat până acuma văzut...
Şi să înţelegi că liniştea milenară 
nu era decât Cercul de Lumină în care sta turma de oi
şi era mereu atacată de lupi...
Dar, una este să te aperi, alta este să ataci...
Adevărat este că în toată această veche şi lungă poveste
rolul de fiecare este bine ştiut...
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A douăzeci şi opta scrisoare
Despre mrejele pescarilor.

Era supărată, şi tristă tare era.
Si cum sta ea pe mal, ascultând în triluri voioase
învolburatele ape mănoase, din jocul de lumină
cel cu iubire făcut, o picătură de rouă pe inima ei a căzut 
-Tu eşti regina peştilor, cei pescuiţi? a întrebat Roua celor iubiţi.
- Da Tată Ceresc! 
- Vino să te pescuiesc!
- Tată Ceresc, sunt pescuită de Domnul Hristos
şi inima Sa cea Iubită!

- Vino atunci să pescuim împreună
unde lumea toată se adună! 

Iţi dau năvoadele mele să pescuieşti în toamnă cu ele.
Iar cel ce crede pe hulitori
în bună măsură va fi asemenea lor.
Minciuna crezând de Adevăr te desparţi
şi plata este pentru măsură,
căci fiecare pescar plasa sa are,
din fir de lumină,
ori din întunerec ce doare...
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Cât despre Dreptate altă cale nu este
decât ori să o vinzi
ori să mori pentru ea,
şi după faptă-i şi răsplata ta!
Ea este una în sine, şi una-i ceea ce este!
Se face scară de rouă pentru piciorul cel bun
şi piatră, grea de încercare, pentru hulitorul nebun.
Ea aşa este şi aşa fii-va mereu!...
Poţi muri de tot laş, ori trăi ca un leu!
Calea cea dreaptă una doar este,
să mori din Iubire e o veche poveste...
Dar cele iubite trăiesc împreună!
De-s bune ori rele în cerc separat se adună.
Si fiecare alege ceea ce vrea,
cerc de lumină ori noaptea cea grea...
Vino de pescuieşte, cu pace şi nea!
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A treizecea scrisoare
Un Cântec despre Iubire

N-am plâns de mult.
Ca într-un cort de lumină, mi-e inima senină.
N-am fost fiică războiului
şi cale pierzării, pentru vre-un altul, nu m-am făcut!
Să fie pace am vrut!
Încă nici nu se-nserase 
şi umblam înconjurată de oaste-narmată.
Din faţă pândeau, din spate pierdeau.
M-am uitat lung către ei şi-n sine mi-am spus:
-Lasă-i, lasă! Pe noi Dumnezeu nu ne lasă!
Atât am avut, de Iubire, de Armă, de Scut!
Ninge Lumina liniştit peste mine
şi-mi curge iubire în vine...
şi piatra ce mi-o aruncaţi peste casă 
se preschimbă în pită gustoasă.
Lumea îşi toarce firele din răul cu binele! 
Dar din Cuvânt cresc cele bune cât şapte
din miere şi  mângâiere de şoapte.
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Lumina picurată mângâietor mi-e Prietenă, Armă şi Dor.
Când v-aţi întors voi feţele de către mine
de am rămas fără iubire, fără de arme, fără de scut
doar Dumnezeu m-a mai vrut!
Mi-era inima însângerată şi tălpile arse de jar,
cu ochii împăienjeniţi de-ntunerec
ca orbii cu mâinile întinse mergeam,
şi-un singur Cuvânt mai strigam:
-Adevăr, Adevăr, Adevăr! căutam…
Voi toţi îl ştiaţi şi râdeaţi, cu vrăjmaşul meu ca fraţii eraţi.
Aveaţi pâinile-n mâini şi cuţitul pe masă
întindeaţi mâinile doar şi-apucaţi.
Dar ce folos mai aveaţi?!
Câte unul, câte unul vă trăgeaţi deoparte,
fraţi v-aţi făcut vrăjmaşului meu,
cu el aţi şezut la masă, aţi mâncat şi aţi râs.
Ce-i trebuie lumii durere, tristeţe, 
ea vrea dansuri , râsete, joc.
Nu vrea decât să aibă noroc.
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Eu zăceam cu mintea întunecată de plâns.
-Unde-i Adevărul!? Unde-i Dumnezeul tău.
Rânjeaţi toţi în obrazul meu...
Dar pe mine mă mai iubea Dumnezeu!
El şi-a ridicat braţul să apere pe cel prigonit şi hulit,
Doar El în inima mea tristă a rămas cuibărit,
a înflorit livezile din inima mea
şi pe frunte îmi picură, de lumină, o stea.
Doar El din sângele meu a strigat:
-Orice s-ar întâmpla, Eu voi fii cu tine mereu!
De ţi-e bine sau greu! 
Cădea-vor mii şi sute la stânga şi la dreapta ta.,
Dar piciorul tău nu se va clătina!
Voi face pe vrăjmaşul tău, covor sub picioarele tale!
Îl voi prăbuşi pentru vărsare de  sânge nevinovat!
Nici clipă de ceas în Dreptate n-a stat.
Hula, minciuna, ponegrirea aproapelui său,
furtişagurile ce-i hrănesc gura, inima lui stăpână vrea 
să fie împreună cu ura...
Iar Eu Sunt cel ce Sunt, Dumnezeul Dreptăţii!
După Dreptate-i voi da!
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A treizeci şi una scrisoare
În care se vede cum umblând cu Dumnezeu, 
chiar desculţ şi goluţ, eşti cu mult mai coperit.

Săracă mult şi mult tristă eram!
Dar cum să va spun!? Cu sandale umblam. 
Cu de Lumină sandale aram!
Îmi puse-se Tatăl Ceresc rochiţă ca neaua,
şi-aveam încheiată la gleznă sandaua.
Peste dealuri de nori şi munţii cu flori
copilă printre feciori.
Cu sabia de-argint încopciată la gât şi Iubirea de scut.
-Unde-mi  fugi copilă-n zori, pe dealul cu flori?!
-La luptă că lumea-i abruptă!
Plouă cu soare ziua-n amiaza cea mare! 
Alelei, cenuşă arsă! Nu vezi tu că lâna-i toarsă 
răsucită din fuior în cântec de dor?!
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Înainte flori, în urmă culori,
De o parte Tatăl Ceresc, de cealaltă întunerec cu ceata.
De o parte Cuvântul cel sfânt, de cealaltă vânt.
De-o fi Soare, nici că doare,
De-o fi Rouă se împarte şi nouă.
De-o fi să cânt pun pe Cuvânt!
Dar de-o fi de furtună şi vânt 
cu sabia descopciată le spulber îndată.
Să lase cele flori desferecate
să nu le mai lege pe toate..
Să mi le lase mie! Să mi le lase mie!
C-or fi de semănat, cu de Lumină sandale de-arat...
Pe munţi păpădie şi brazi pe câmpie
iar pe deal, în culori, pecete cu flori.
De Lumină, în lumină, să fie fără de vină...
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A treizeci şi patra scrisoare
În care se spune că nu există Iubire de neiubit nici neiubire de 
iubit. Despre dulceaţa negrăită a iubirii de aproapele.

Copii Tăi sunt Doamne de-s prinţi ori cerşetori!
In mica şi modesta-mi casă  tânjit-au regii lumii să şadă la masă.
Părea pâinica mea cea săracă  mai bună
Când Cuvântului cântam cu Dumnezeu împreună..
O regii mei, iubiţii mei învârtoşaţi ca nişte lei! 
Nu-i făina, nici apa, nici mâna care frământă,
dulceaţa-i pe buzele Iubirii când cântă!
Acolo de eşti prinţ, ori rege, ori de eşti cerşetor
te mângâie Cuvântul cel dumnezeiesc.
Şi ploaia cade pentru tine,
Şi vântul parfumat te înconjoară,
Zăpezile când ai albit aduc doar mângâiere,
Şi lacrima-i  Pâinea  dulce, prelinsă ca  din fagurele plin.
În legănare de Cuvânt dumnezeiesc se vrea întreaga  fire, 
să cânte doar pentru Iubire!
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A treizeci şi şasea scrisoare
Despre vederea cea bună 

Doamne fără Tine orb sunt eu.
Un singur gând şi doar o alinare,
Nu-i făcută moartea să atingă pe Cel ce Iubeşte,
Şi clipa care astăzi adânc doare,
Crin luminos se face pentru a Iubirii  Înălţare.
Cu Tine tac, cu Tine  plâng, 
cu Tine fruntea îmi  reazem de stele,
Doamne fără tine orb sunt eu
Tu eşti lumină vie a vederii mele!
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A treizeci şi şaptea scrisoare
„De la Stea am învăţat să ne-nchinăm Ţie, Soarelui Dreptăţii
şi să te cunoaştem pe Tine Răsăritul Cel de Sus”.[1]

Si sângele meu se făcuse de rouă,
Ei veneau în mână cu spini
şi-aveau  pe buze venin.

Dar când mă credeam mai plăpândă 
Crescură-mi aripi pe umeri,
şi blândă Lumina mă mângâia, 

la pieptul Său strâns mă ţinea,
Sărutare limpede de rouă era,
Iubire ce inima îmi încercuia.
Cu sabia Crucii mă apăram
şi Cuvântul de leagăn aveam.

Dintr-o durere până la cer m-avântam, 
În adâncuri tăcute înapoi coboram
şi din Iubire creşteam.
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Pândească ei din veac şi mult mai apoi
De răutate şi  ură Iubirea-i doar leac.
Şi când boldul morţii mai mare
Surâde viaţa picătură de rouă şi soare,
Căci “de la Stea am învăţat să ne închinăm ţie
Soarelui dreptăţii, şi să te cunoaştem pe tine
Răsăritul cel de sus.”
Doamne mărire Ţie!

[1] Fragment din Colind religios cântat de păstori de Naşterea Domnului 
Iisus Hristos.
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A treizeci şi opta scrisoare
Despre cum se oglindesc cerul şi pământul în ochii unui copil

Şi cerul şi pământul 
în ochii unui Copil s-au născut...
Acolo gheţurile  se topesc şi focurile  ard mocnit, 
încet, dar nu de tot liniştit.
Şi c-a într-o poveste cu fulgi uriaşi de zăpadă
se mai aude un clinchet de sanie trasă lin de un cerb,
copilul zâmbeşte cu mânuţele calde întinse spre ger,
iar vântul îi smulge duios un sunet cald de pe guriţă şi fuge. 
Întunerecul aruncă,  în joacă, ace de ghiaţă
şi-n oglinda ferestrei îi desenează lumea Paiaţă.
La mijloc un circ zgomotos, ambulant,
amărăciune vânzând, dureri sau iubire, pe doar un talant...
Spre Maica cea Bună mâinile a rugă încet le-mpreună.
Noaptea printre gene cu Steaua şopteşte
şi blând sărutătoare, dinspre zăpadă, se-aude o poveste.
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A treizeci şi noua scrisoare
Despre singurătate

Singurătate
cer răsturnat într-o lacrimă,
Cuvânt aplecat într-un gând,
toate acestea au fost şi mai sunt.
Unde-s iubirile, căzutele ploi
şi toate visurile născute în noi!?
Singur de o parte şi Lumina plecata peste mine mereu,
Fără tine Doamne orb şi singur sunt eu.



136

A patruzecea scrisoare
Despre judecată şi despre un oarecare  răspuns

Onorată instanţă,
Eu mergeam pe cale! Ca  pe un drum.
Ca un om, un omuleţ, mult naiv, mult nătăfleţ!
Mare-i calea şi mic omul! 
Îngustă de-i calea, apăi mare şi omul!
Şi mergeam, un omuţ când prea isteţ, când mult nătăfleţ!
Atunci s-o răpezit la mine primul.
Să mă sfâşie, să mă muşte, ori batăr în inimă să mă puşte...
M-am întors liniştită, şi am zis răspicat:
-Dumnezeu există!!!... Şi a existat! Aşa m-am apărat...
Doamne, apăi să mă iertaţi, doar rănile mele 
şi rănile rănilor mele doar Tu le cunoşti!
Pentru că numai Tu în Mânuţele Tale mâna îmi ţii, 
ca un Copil, mereu senin, iubitor cu braţele mereu întinse.
Tu bei oţetul paharului meu şi rănile mele, şi rănile rănilor mele,
şi rănile rănitelor mele răni doar Tu  le-ai purtat!
Doar Tu m-ai învăţat:  Greşeşti când nu iubeşti!
E drept să iubeşti  mereu: când mergi, când taci,
când priveşti lung către poartă, sau trist în vitrinele aurii.
Adevărat,  iubirea se seamănă şi se înmulţeşte
doar acolo unde pământul rodeşte... 
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A patruzeci şi una scrisoare
Puţin despre jertfa de sine.

Atâta muncă şi câte oştiri înarmate erau.
Milioane de sandali, 
Să smulgă de pe buze secretul 
ce până şi florile îl cunoşteau:
Cum că ei nu iubeau!
Moartea spre înviere se face,
însă unora asta nu prea le place,
de vreme ce judecată se face,
şi faptele se dau îndată la iveală, fără fereală.
Până nu cunoşti calea, 
nu cunoşti nici soarta călătorului ce umblă pe ea...
Cât despre iubire, de nu-i cunoşti calea, mai va!...
Să mori pentru ţară e o dulce  povară,
Şi de la moarte înspre viaţă înviind
să fii doar blând Cuvânt dumnezeiesc
şi Pacea lumii întregită
să o vezi în faptă împlinită.
Să mori pentru Celălalt e o Dragoste mare, 
Căci nici nu există moarte cu mult mai de dorit,
 căci Cel dintâi ce a urmat această cale Iisus Hristos s-a numit. 
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A patruzeci şi doua scrisoare
Rugăciune la icoana Sfântului Mare Prooroc Ioan Botezătorul

O bunule al nostru Sfânt Botezător
Trimite-ne, Te rog,  aripă dumnezeiască
Uşor şi blând să ne acopere, blând să ne crească,
De Adevăr dumnezeiesc să grăiască.
Cu cealaltă aripă ne odihneşte
De viclean vrăjmaşul lumii aceste.
Trimite-ne Sfânt Înger să ne păzească 
Cu credinţa şi grăirea dinspre străbuni
De sângeros prinţul acestei lumi.
Pământul strămoşesc în care 
grâul Domnului încolţeşte
Ni-l apără şi-l ocroteşte.
O, bunule al nostru Sfânt Botezător
Îngereştile tale aripe trimite
Adevăr peste ţară, peste românul popor
Să ne ocrotească cu dor.
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A patruzeci şi treia scrisoare
fiecare Om este Poezie, este inima Poeziei. 
Cuvânt dumnezeiesc. 

Sunt zile în care Inima mea îşi aminteşte ceva,
iubirea din care se născuse cândva. 
Sunt zile în care ochii mei mai în adânc privesc
şi glasul meu spre înlăuntruri se coboară, 
să întâlnească în inimă Cuvântul care le creară.
Sunt zile în care ochii mei cu Ploaia împreună plâng,
iar gândul, Cuvântul, aleargă peste munţi şi câmpii, 
căci una cu ele s-au născut într-o zi. 
Sunt zile în care ard şi strălucesc, sunt Soarele ce vă-ncălzesc 
şi  Focul lumii sunt chiar eu, căci sunt creat de Dumnezeu. 
Sunt zile în care vin la mal şi stâncile le prăbuşesc,
sunt Marea care le lovesc, căci şi cu ea m-am întrupat 
când Domnul lumii viaţă a dat.
Sunt zile în care Inima mea îşi aminteşte ceva,
Iubirea din care se născuse cândva.
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A patruzeci şi cincea scrisoare
Corabia Dimineţii

Rănită de lume,
ca o corabie din port în port,
eu rănile Cuvântului le port.

O fetiţă ce strânge Soarele Dreptăţii în braţe
cu lacrimi de rouă pe frunte arzând,
şi şarpele, cercul de foc,
târâtor în urma ei pe pământ.

S-ar fi părut că unuia îi era de ajuns să iubească 
iar celuilalt să fie iubit.
Dar nici aşa Iubirea nu s-a împlinit.

Sunt mută, şi tristă mă întreb:
Oare nu e binele bine şi răul rău
şi deasupra a toate stă Iubitor Dumnezeu!?
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O cale a Cuvântului este  tăcerea ,
şi-i limpede ca roua dimineţii,
de vor rămâne doar acestea trei:

credinţa, nădejdea şi dragostea

povestea e de-abia începută...
Şi amuţită sunt
şi sunt tăcută...

15 august, Adormirea Maicii Domnului, anul  Domnului 2000
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