
227

Starea de cândva

Starea de cândva

- 111 sonete pierdute si regãsite-,
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MOTO:MOTO:MOTO:MOTO:MOTO:

 „Da, sufletul meu este în mine
 ca un copil în braþele mamei sale”
                                         (Ps. 130,2)
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Revino!Revino!Revino!Revino!Revino!

Tu care nu întârzii niciodatã
ªi vii la cei care s-au nevoit
Ca sã ne ierþi mereu de ce-am greºit
Lãsându-ne din nou fãrã de patã.

Tu care ni-l trimiþi pe-Alinãtorul
Pe Duhul Mângâierii-n limbi de foc
Cu daruri revãrsate la soroc
Revino, însoþit de tot soborul.

Revarsã-þi Doamne-a Ta Milostivire
În raze de luminã peste fire.

ªi în întâmpinare þi-am ieºit
Cu inima ºi mintea luminatã
Cu pacea-n lume, îndelung visatã
Sã ne pogori în suflet negreºit…

 11 mai 2008, Rusalii
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Lumini înlãcrimateLumini înlãcrimateLumini înlãcrimateLumini înlãcrimateLumini înlãcrimate

Îmi spun: din nou mi s-a fãcut de înger
Mi s-a fãcut de-un înger nepereche
De-aceea astãzi sânger, sânger, sânger,
Ca de o muzicã mãiastrã, veche…

Ce jerbe de lumini însoritoare
Mã bântuie atunci pe negândite
Dar visele-s în spulber nimicite
ªi-aripa nu se-ndurã sã mai zboare.

Un peºte mic cu aripe de spumã
Pieziº strãbate apa-n cer de humã
Eu ºtiu: ºi umbra e o amãgire
Visez spre ziuã cã sunt iar Urumã.

Mi s-a fãcut de-o stranie naturã:
Mã podidesc subit lumini pe gurã…

11 mai 2008, Rusalii
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Nu mq înva]q nimeniNu mq înva]q nimeniNu mq înva]q nimeniNu mq înva]q nimeniNu mq înva]q nimeni

Un laur mã-ncununã sângeriu
ªi stele logodite-mi stau pe frunte
Inelul lor spre zare-ntinde punte
ªi mã iluminã atunci când scriu.

Când bãrci cu vele trec pe suflet, ninsul,
ªi îmi azvârl la þãrm din mers neºtirea
Nu mã învaþã nimeni ce-i iubirea
Dar ºtiu precis: inundã tot cuprinsul.

Mã sfâºie suav un corn de lunã
ªi-n loc sã mã-ndeparte, mã-mpreunã.

Sunt zeci de-ntrebãri înflorite-n acante
Orbecãi. Lumina mã trage-napoi.
Dar nu regãsesc o câtime din doi
Infern, purgatoriu sau rai. Unde-i Dante?

12 mai 2008
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Sonet \ntr-o pqrereSonet \ntr-o pqrereSonet \ntr-o pqrereSonet \ntr-o pqrereSonet \ntr-o pqrere

În aerul destins, cãlduri latente;
Un abur viu se-nalþã spre zenit.
Întârzie, de parcã-i ostenit
Dedându-se în vânt, miºcãrii lente.

ªi-ntr-o pãrere, devenit lichid
Se scurge-n falduri de miºcãri fluente
Cum susurã izvoare iminente
Un ceas îºi pierde-arãtãtoru-n vid.

ªi trece spre nadir, fluidã, clipa
La fel cum se strecoarã-n sus aripa.

Dar a-nceput mirajul, mã întreb,
Cel tainic, semnând în noi lumina
Ca jertfa sã ne mântuiascã vina
Precum cândva pe muntele Horeb?

12 mai 2008
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Malincolie

Într-un acvariu virtual sunt peºtii
Cu ochi sleiþi, înveºmântaþi în vid;
Se rãspândeºte izul lor fetid
Intrând prin cercevelele fereºtii.

Mã usturã aceastã apã blândã
Cu alge incolore putrezite.
ªi adieri de vise rãtãcite
De când m-aºez într-o spãimoasã pândã.

Nu preget sã mã sprijin de o arcã
De vâslele-n miºcare pe ocean.
Un peºte se întrupã în Pean
L-aº vrea eliberat din mare, doar cã

Un susur tainic trece-n entropie
Mã biciuie un dor: Malincolie!

3 mai 2008
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Poteci pe nicãieriPoteci pe nicãieriPoteci pe nicãieriPoteci pe nicãieriPoteci pe nicãieri

În inima cu porþi neîncuiate
Nãvalã dau pârdalanicii – destui –
Buiaci, nevolnici, strâmbi ºi ututui
Se-mpiedicã în vorbe tremurate.

ªi povârniþi în gesturi orbitoare
Ca la banchet cu oaspeþi nepoftiþi
Se-nghesuie, de parc-ar fi ursiþi
Sã urce scara tocmai la izvoare.

Dar fãrã trepte-i scara ºi subþire
ªi astrul zilei-i  doar o nãlucire.

Fuºteii-s rupþi, e lemnul putrezit
ªi carii-ºi fac poteci pe nicãieri
Ca sã prefacã mâinele în ieri
ªi anii fug în zbor nechibzuit…

13 mai 2008
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Eu beau zenit cu mâinile-amândouãEu beau zenit cu mâinile-amândouãEu beau zenit cu mâinile-amândouãEu beau zenit cu mâinile-amândouãEu beau zenit cu mâinile-amândouã

Cu proaspãt fân cosit în buzunare
În ochi având fãpturile de rouã
Eu beau zenit cu mâinile-amândouã
ªi aripi prind. Sunt gata de plecare.

Îmi ºlefuiesc elitre diafane
ªi-þi las pe gene-o sfântã sãrutare.
Spun bun rãmas: sunt gata de plecare
Rãmâne-aici doar sângele din rane.

Am fost pe rând fântânã cântãtoare
Zeiþã, crin ºi azimã ºi floare.

Am fost ºi nor întunecând mirarea
Într-o secundã cât o veºnicie
Iubirii sfinte vreau sã-i fiu fãclie
Sunt zbor acum, deschisã-mi pare zarea…

14 mai 2008
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De-atâta cerDe-atâta cerDe-atâta cerDe-atâta cerDe-atâta cer

În snopul de vibraþii  diafane
Ca sunetele de la xilofon
Ori nota La într-un diapazon
De-atâta cer se sparg  pe rând olane.

Când stropii reci mã biciuie-n delir
Se scuturã de rouã un mior
Eu vreau sã mã înalþ: Excelsior!
Ca vieþii sã îi aflu elixir.

Ce abur greu în laserul privirii!
Se miºcã lucrurile-n aer cald.
O lacrimã de-mi dai, în ea mã scald
Ca sã descopãr azima iubirii.

ªi-aºa înrouratã-n gene lungi
Tot mergi ºi mergi ºi nu ºtii unde-ajungi…

14 mai 2008
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Sonetul ispã[iriiSonetul ispã[iriiSonetul ispã[iriiSonetul ispã[iriiSonetul ispã[irii

În vârf de stea se rãstigneºte vântul
ªi-o aripã atârnã-n Cornul lunii
În ochii limpezi se rotesc pãunii
Pe crucea milei astãzi port Cuvântul.

Mi-e tâmpla rezematã de-o himerã
De-un plâns ferice care curge-n sus
ªi sufletul se bucurã nespus
Când mã rotesc în dans de baiaderã.

Sunt piatrã ºlefuitã de un fluviu
Dar în simþire clocotesc Vezuviu.

Mã pierd ca diamantul în pustie
ªi ispãºesc pãcate nefãcute
Pe gura mea de rai în veºnicie
Nu regãsesc cuvintele pierdute.

14 mai 2008
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Mi-e sufletul un fo[net deslu[itMi-e sufletul un fo[net deslu[itMi-e sufletul un fo[net deslu[itMi-e sufletul un fo[net deslu[itMi-e sufletul un fo[net deslu[it

Mi-e sufletul un foºnet desluºit
Înveºmântat în roura livezii
Prin el aleargã cerbii, mieii, iezii
ªi-un zimbru alb se scaldã nãduºit.

În chihlimbar ascuns, bãrbatul florii
Cu fâlfâiri de aripi strãvezii
Dedând-se tãcutei fantezii
Sedus e de miresmele licorii.

ªi oase-ncãrunþite trec prin sitã
Cenuºa din sipete-i nãlucitã

E-o vreme de întoarcere-n þãrânã
Nu pot sã mã scufund de douã ori.
În apa cea a primilor fiori
Când sufletul mai pregetã, amânã…

14 mai 2008
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O parte [i o parteO parte [i o parteO parte [i o parteO parte [i o parteO parte [i o parte

Cuvântul mã împarte brusc în douã:
Privirea mi se-ncruntã jucãuºã.
O parte-s foc, o parte sunt cenuºã
O parte iarbã sunt, o parte rouã.

Nici nu mai ºtiu de cine-a mã pãzi
O jumãtate-s crin imperial,
Cealaltã jumãtate – foc bengal
Sunt miazãnoapte, sunt ºi miazãzi.

Amestec straniu sunt de rãu ºi bine
ªi alb ºi negru, verde ºi uscat
Odihnã dar ºi veºnic alergat
Sunt lutul frãmântat de mâini divine.

Dar ce nu sunt în lumea asta mare?
Rãspuns ºtiut ºi semn de întrebare.

15 mai 2008
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Spre IthacaSpre IthacaSpre IthacaSpre IthacaSpre Ithaca

Din pãrul despletit pornesc corãbii
ªi-ncetiºor se-ndreaptã spre Ithaca.
Dar nici nu isprãveºte Circe joaca
Ulise astãzi taie apa-n sãbii.

E cerul mai albastru ca topazul;
Se-avântã pescãruºii-n zbor sãlbatic
Rotind-se-ntr-un þipãt enigmatic
Cu aripile rãscolind talazul.

Mã mistuie tandreþea în averse
Când stau pe þãrm cu ochiu-abia mijit
De parcã un sãrut am tipãrit
Dar iat-acum ºi urmele sunt ºterse.

ªi zac afund epavele imense
Ca amintirile  ºi visele disperse.

15 mai 2008
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Privesc acum sfiitPrivesc acum sfiitPrivesc acum sfiitPrivesc acum sfiitPrivesc acum sfiit

Lumina o privesc acum sfiit
Cum tremurã în crengile de brad.
O-nºfacã vântul aspru ºi nomad
ªi o întoarce-n mine iarãºi înmiit.

O umbrã cade pe vãzduh pieziº
Pe-o siluetã albã de cocor
E umbra stelei celei mici Alcor
Ce-a-ngãlbenit asearã-n urdiniº.

Ce astru mã predominã hipnotic!
Tãcerea visului e lup despotic.

La mal de ape moare-ndatã clipa.
În suflet port lumini înlãcrimate
Un clopot negru de vecernii bate
ªi vulturul de stepã-mi smulge-aripa.

15 mai 2008
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Lumini crucificateLumini crucificateLumini crucificateLumini crucificateLumini crucificate

Mã sprijin de un sunet blând de flaut
Feudele de clipe-s iluzorii;
Beau apã din zenit precum prigorii
Prin riduri amintirile îmi caut.

ªi nici nu ºtiu, acelaºi palimpsest
Ce s-a iscat aºa cum iscã zorii
A deviat  deodatã meteorii
ªi din întoarcere mai e un lest.

Am respirat la schitul zis Dervent
Un aer mirosind a moaºte sfinte
ªi-un suflet rãtãcit în oseminte
Sclipea în mod ciudat, fosforescent.

În trup eu port clepsidre sfãrâmate
ªi-n suflet doar lumini crucificate.

17 mai 2008
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{i \nflore[te cheia{i \nflore[te cheia{i \nflore[te cheia{i \nflore[te cheia{i \nflore[te cheia

Lucizi, împleticiþi în propriul gând
Ne-apropiem, ºi ce sinarmonie!
Ce flaute plângând în simfonie
Se-aud în cer naiadele dansând!

Plesniþi suntem de gânduri ca de bici
Ca apele-n pãmânturi pustiite.
La inimile – cât mai sunt - fiite
Columbii slobozi nu adastã – nici.

Melancoliei noastre, cine ºtie
Sã-i fi pictat o inimã pustie?

Stingheri, de nici nu se mai ºtie când
Speram s-avem cuvinte înmiite,
Dar lacãtele bine sunt pãzite
ªi cheia înfloreºte în comând…

17 mai 2008



247

Starea de cândva

Drept mo[tenireDrept mo[tenireDrept mo[tenireDrept mo[tenireDrept mo[tenire

Versul fãrã moarte, prins în amfilade
Ne-ai lãsat acolo, nouã moºtenire
Câºtigându-þi astfel, drept la nemurire
Epigonii astãzi, te-au condus spre Hade.

Vreau sã-þi scriu de-ndatã, n-are rost s-amân
Tot ce-odinioarã, n-am ºtiut a scrie
Consângean în viaþã, Domn în Poezie
Tu rãmâi ºi-n moarte ÎnÎnÎnÎnÎngggggerererererul Bãtrân.ul Bãtrân.ul Bãtrân.ul Bãtrân.ul Bãtrân.

Stã acum ºi plânge  o  sârboaicã, Dara
La Srbska Kafana, plânge ostenitã
Nu vrea sã-nþeleagã cã e pãrãsitã
Ei îi închinaseºi muza ºi chitara.

Don Cezar e astãzi, pasãre-n departe
Depãºind stihia, înviind din moarte…

17 mai 2008



248

Cezarina Adamescu

At`t de singurAt`t de singurAt`t de singurAt`t de singurAt`t de singur

Atât de singur, moartea ai cântat
Precum pe-o Doinã-n versuri ºi pe note.
Le murmurai în sunet de gavote
Voiai sã-i fii copil dar ºi bãrbat.

Ea-n templul cãrnii ei te-a zãmislit
ªi te-a fãcut sã te îndrãgosteºti
De chipul ce cu râvnã l-ai slujit
Dar nu puteai, iubind, sã n-o rãneºti.

Tu moartea vie ai fi vrut s-o prinzi
ªi unghia în gât sã i-o înfigi,
De-aceea nu mai conteneai sã strigi
Ca trupul tãu ºi sufletul sã-i vinzi.

Ea te-a ademenit c-un vãl de ceaþã
În patul nupþial cu flori de gheaþã.

17 mai 2008
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PactPactPactPactPact

De foarte tânãr împãrat ºi mag
În liniºtea aceea tulburatã
Fãcut-ai pact cu moartea prima datã
ªi-ai prezentat-o în Areopag.

Ea te-a fãcut sã o alegi de soaþã
Dar fãrã veste suflã-n lumânare
ªi-acuma se strecoarã ca o hoaþã
Sã-þi soarbã tainic ultima suflare.

Plâng amfiladele la cap de vers
Rãmase singure ºi-atât de grele
ªi plâng nemângâiate pururi, stele;
Din þâþâni iese-ntregul univers.

În întuneric, douã verighete
Sunt azvârlite drept în râul Letae.

17 mai 2008
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Don CezarDon CezarDon CezarDon CezarDon Cezar

Orur, Orur, ca-n peºterã te strig
ªi nu-mi rãspunzi, ºi nu-mi rãspunzi îndat’
Sã fie trupul tãu nevindecat
De întuneric? Mi se face frig.

De foc ºi patimi astãzi dezlegat
Cu trupul ºi cu sufletul faci zid
ªi eu din rãsputeri cuþitu-nfig.
Dar unde pribegeºti, prin ce regat?

Acum exiºti în  noi ºi fãr-a fi
La fel de singur cum ai ºi trãit
Pe cerul violet te-ai risipit.
E-ascunsã luna ca ºi când n-ar fi.

Când izbãvit de cort ºi înãlþat
În duh, lumina vieþii ai aflat.

17 mai 2008
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Aud un vaierAud un vaierAud un vaierAud un vaierAud un vaier

Pãmântului, de suflet fulguit
Scãldat într-o fântânã fermecatã
Mã-nchin acum cu inima plecatã
ªi-aud un vaier neînchipuit.

Când luna s-a uscat precum sfarocul
Eu scriu pe ea cu numele constant
Statornici sunt ºi gândul ºi sorocul
Pânã-nfloresc magnolii în Levant.

Miresmele subþiri m-or veºmânta
În sâmbra oilor la mãsuriº
De lapte strecurat ca pe furiº
ªi mâini desculþe îl vor frãmânta.

Aºa cum ºi aluatul se frãmântã
Cu vinul-sânge ºi plãmada sfântã.

18 mai 2008
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Sonetul cqutqrii idealeSonetul cqutqrii idealeSonetul cqutqrii idealeSonetul cqutqrii idealeSonetul cqutqrii ideale

La porþile cetãþii te-am strigat
Cum Sunamita ºi-a strigat iubitul
La ceasul sfânt când reînvie mitul
Strãjerii nopþii mult m-au instigat.

Cum arde lumânarea prinsã-n sfeºnic
Cum cautã botezul neofitul
Oficiind cu sfiiciune ritul
Simþeam în inimã cuvântul veºnic.

Ecoul glasului mi se spãrgea
De zidul nopþii-n sunet de-alãute
Se nãruiau cãrãrile pierdute
Eu mã rugam pe boabe de cafea.

Te-am cãutat prin marile cetãþi
Nãdãjduind sã-nduplec noaptea sã-þi

19 mai 2008
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Viscol de cuvinteViscol de cuvinteViscol de cuvinteViscol de cuvinteViscol de cuvinte

Aduceþi pâinea ºi aduceþi vinul
Cãci sunã clopotul pentru Orfeu
E viscol de cuvinte-n Empireu
ªi-i timpul sã înceapã-acum festinul.

Pe câmp rãzbat miresmele postume
De flori de grâu ºi azimã pe struguri
Cuteazã sã se-aprindã ruguri-ruguri
ªi-n urmã lasã doar cenuºi ºi hume.

Ce stranii stele înfloresc în rouã
Când nu s-a isprãvit descãlecatul
Rãmâne netãiat de brazdã hatul
Nesemãnat de mânurile  - douã.

Pe câmpul meu de lauri în cununi
Se-aude noaptea þipãt de pãuni.

19 mai 2008
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Pe c`nd mq nqruiamPe c`nd mq nqruiamPe c`nd mq nqruiamPe c`nd mq nqruiamPe c`nd mq nqruiam

Mã-nmiresmam în flori de iasomie
În voalul alb meduzã în ocean
Eu nu ºtiam nici unde, în ce an
Mã dãruisem, viaþã, numai þie.

Scãldatã-n mir pãstrat pentru libaþii
Fu marmura însângeratã-n chip
Dar a-nghiþit-o lacomul nisip
ªi a trimis-o-n alte constelaþii.

Mã învârteam doar printre umbre-albastre
Purtând în gând palate de mãrgean
Dar nici o piatrã nu-mi slujea de-alean
Eram cu ochii sprijiniþi de astre.

Pe când mã nãruiam strigând iubitul
O pasãre cumineca zenitul.

19 mai 2008
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Spre \nceputSpre \nceputSpre \nceputSpre \nceputSpre \nceput

Pe-un drum iniþiatic spre-nceput
Bãtând la porþi, alãturi de cetate
Ai zgândãrit durerile uitate
Sã dai de urma primului sãrut.

Cum regele îºi cântã Sunamita
Aºa strigai pe strãzi neabãtut
Purtând în sânge chipul sãu de lut
Mãcar în treacãt sã-þi mai vezi iubita.

Cercând sã recâºtigi ce n-ai pierdut
Miracolul de-acum, prilejuit-a
Din câte-s taine cu nemiluita
Sã-ntoarcã-n tine cântecul durut.

Cãci nu se uitã cel dintâi sãrut.
A fost aievea, sau þi s-a pãrut?

20 mai 2008



256

Cezarina Adamescu

Sonet constantSonet constantSonet constantSonet constantSonet constant

Pe nume-þi este scris: Statornicie!
ªi-un blând miracol te pândeºte-ades
Sã-i descifrezi sublimul înþeles
Tu te-ai deprins din fragedã pruncie.

Credinþa lent alunecã-ntr-un rit
Te dai iubirii ca-ntr-o Mater Almã
ªi printr-o amintire vie, calmã,
Ai vrea sã retrãieºti eternul mit.

Sã nu te-ntorci din drum de-ai obosit
Chiar dacã luntrea trage-ncet la mal
În preajma þãrmului se zbate-un val
ªi pescãruºii au zburãtãcit.

Deasupra, în azurul nesfârºit
O pasãre mãiastrã s-a oprit…

20 mai 2008
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MonorimqMonorimqMonorimqMonorimqMonorimq

La tine vin, iubite vin
Iubindu-te nemaipuþin
Cu flori de in, cu flori de crin
Cu gând virgin, cu linu-i lin

Iubite vin, c-un cântec din
Vioarã, dorul sã-þi alin.
Cu buze arse de pelin
Muiate-n mir, muiate-n vin.

Îmi eºti altar, îmi eºti ºi chin
ªi leru-i ler ºi linu-i lin
La tine vin  în noapte prin
Mi-s mânurile scurse-n chin

La tine vin, iubite vin
Sã mã-nlumini, sã te-nlumin.

20 mai 2008
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Spre magica SierrãSpre magica SierrãSpre magica SierrãSpre magica SierrãSpre magica Sierrã

ªi azi am demolat o barierã
Un zid înalt, potrivnic dintre noi
Ni-e vorba azimã ºi fãr’ ostoi
Cãlãtorim spre Magica Sierrã.

A mai picat un Babilon de ceaþã
S-a micºorat distanþa-ntre hotare
De când fãgãduit-am fiecare
C-om ºti sã cerem dreptul sfânt la viaþã.

Din dragostea ce pururi  nu se vinde
Ne-om aduna drept apã ºi merinde

ªi într-o croazierã nesperatã
Oniricã, pe-oceanul nesfârºit
Noi vom forma o unicã fregatã
Sã mergem împreunã spre zenit.

20 mai 2008
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E vremeaE vremeaE vremeaE vremeaE vremea

Când de miresme cotropitã
Copil, din noaptea de Drãgaicã
Eu auzeam îndemnul: hai cã
E vremea sã devii ursitã.

Mulþimi de flori înveghetoare
M-ademeneau în lumea lor
Iar zãrile cu-al lor sbor
Din voaluri mi-aºterneau covoare.

O stea din mii  încremenise
Privind de-a dreptul speriatã
Spre-ntinderea înveºmântatã
Unde Hyperion mijise.

La ceas de dor neîmplinit
Iubirea m-a ademenit.

20 mai 2008
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Pe u[a nop]iiPe u[a nop]iiPe u[a nop]iiPe u[a nop]iiPe u[a nop]ii

Un cal, o fatã despuiatã
Rotindu-se într-un manej
Pe uºa nopþii descuiatã
Sã evadezi – un bun prilej;

Cernea nisip în pumnii mici
Iar pãrul pânã la genunchi
Se rãsfira încet pe trunchi
ªi nu era nevoie nici

De-ncrâncenare, ori de ghes
Spre a ieºi din pielea lor
Iar calul alb pãrea un nor
Ce-abia în zare a purces.

În labirintul lui Dedal
Cãzut-a noaptea peste cal.

21 mai 2008
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MuzeonMuzeonMuzeonMuzeonMuzeon

Am colindat demult prin Muzeon
Prin gânduri ºi cuvinte nerostite
Cu ochii parcã aripi despletite
Zburãtãcind pe coama lui Eon.

ªi parcã am simþit un dulce freamãt
De oºti de îngeri coborând în vis
Pe care Ario numit ºi Paradis
Îl prefãcuse-n lacrimã ºi geamãt.

ªi glasul se-auzea nedesluºit
Prin sutele ºi miile de ani ce
Puteau strãpunge pieptul ca o lance
Ori ca un fulger un meteorit.

Din constelaþia numitã Orion
O stea hãlãduia prin Muzeon.

21 mai 2005
Ziua Sfinþilor Împãraþi
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Rqm`nq doar cuv`ntulRqm`nq doar cuv`ntulRqm`nq doar cuv`ntulRqm`nq doar cuv`ntulRqm`nq doar cuv`ntul

Când creºte duhul blând al ziuricei
Iar roua poposeºte pe smicea
O ceaþã surdã iese din vâlcea
ªi pune capãt îndoielii, fricii.

De parcã se destramã Universul
Cu stele ºi pãmânt, cu  sori cu tot
Revarsã-ºi mila Domnul Sabaot
ªi-opreascã rãtãcirile din mersul.

Mã lepãd azi de tot ce n-am fãcut
ªi-mi iau veºmânt de iarbã ºi de cer
Sperând sã mã cufund în plin mister
Rãmânã doar cuvântul ne-nceput.

Un  cãlãtor sãtul de drumeþit
Sunt chip de lut, în Duh însufleþit.

21 mai 2008
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Izvor de nemuritIzvor de nemuritIzvor de nemuritIzvor de nemuritIzvor de nemurit

E clipa un izvor de nemurit
Cum sunt atâtea alte fermecate
Frânturi din amintirile uitate
Din visele ce mi le-am fãurit.

S-o reînviu aºa cum s-a-ntâmplat
Cu neputinþã-i fiindcã-i risipitã
Ori în noian de doruri nãruitã.
ªi nici mãcar o tainã n-am aflat.

Belºug de ani trecuþi ºi poate peste
Imagini smulse parcã pe retinã
Ca-ntr-un târziu sunt scoase la luminã
Parfum vetust îmi stãruie-n aceste

ªi-acum în al vârtejului tumult
Ne revãrsãm în înþeles ocult.

21. mai 2008
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Înspre amiazq curgÎnspre amiazq curgÎnspre amiazq curgÎnspre amiazq curgÎnspre amiazq curg

M-am spãlat de ziuã, m-am spãlat cu ceaþã
ªi cu miere seara, m-am stropit pe trup
Tot nãdãjduit-am, ca albina-n stup
Ochiul meu cel verde sã-l mânjesc de-albeaþã.

Nu ºtiam anume cum sã fac sã rup
Câte o felie micã dimineaþã
Câte-o feliuþã palidã de viaþã
Fie ºi o cirtã, fie ºi-un calup.

Parcã-n ziureauã m-am nãscut anume
ªi în miez de noapte, numele-am sfinþit
Învãþat sã gângur pe la asfinþit
Sunt stingher de mine, sunt stingher de lume.

Ca un fir de iarbã agãþat de-o razã
Îmi amân plecarea, curg înspre amiazã.

21 mai 2008
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Cruci \n infinitCruci \n infinitCruci \n infinitCruci \n infinitCruci \n infinit

Pãmânt de stele sunt, pãmânt de schit
ªi-a înflorit culoarea mea antumã
Într-o pepitã dintr-un pumn de humã
ªi într-o lacrimã cu ochi de malachit.

Ce note scoate vocea mea acumã,
Ca umbrele de cruci în infinit!
Pãmânt de clopot ºi pãmânt de schit
Tu, vântule din sud, departe du-mã!

Dar cine astãzi poate sã evoce
Când mântuitã e lumina linã-n ornic,
Un lied tulburãtor din Santa Croce
ªi sã rãmânã pururea statornic?

Îþi dau ºi-mi dai, sã-ndãtinez cutumã
Îl rog pe Dumnezeu, îl rog sã nu mã

26 mai 2008
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La marginea iviriiLa marginea iviriiLa marginea iviriiLa marginea iviriiLa marginea ivirii

Se lâncezise în carafã vinul
ªi pâinea iar s-a mucezit pe masã.
Tu ceaºca de la buze nu o lasã
Când sufletul adastã, înluminu-l.

Au aþipit secundele în ornic
ªi în clepsidrã ora-i îngheþatã
Un semn potrivnic uneori se-aratã
De când te chem cu trupul meu – statornic.

De-ai sã priveºti culoarea mea acumã
De-atâta vreme înrãitã-n bine
Sã o opreascã oare, poate cine?
Înveºnicitã-n tine, sunt Urumã.

M-au sfârtecat pumnalele iubirii
Te-aºtept de-un veac la marginea ivirii.

29 mai 2008
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Cu-at`t mai flqm`ndCu-at`t mai flqm`ndCu-at`t mai flqm`ndCu-at`t mai flqm`ndCu-at`t mai flqm`nd

Priveºte iubite azurul – ce sur e
Când teama de frunze se iscã-mprejur
Cocorul stingher atârnat în pãdure
Privirea  mi-o ºterge de aerul pur.

ªi ochiul secundei þinteºte uitarea
Prin neguri barbare, pre cai luminând
De-atâta iubire, culoarea-i cât zarea
Iar tu eºti de viaþã cu-atât mai flãmând.

Ce singuri, ce singuri rãmas-am pe lume
Precum tãietorii în codrii de-arþari
Când muþi de-ntristare, copacii anume
Sculptaþi drept sicrie dau primii lãstari.

Un   veºted nimic spulberând sinecure:
Priveºte iubite, azurul, ce pur e!

29 mai 2008
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Moto:

„Ne vom învrednici cu misterul lucrurilor
ca ºi când am fi iscoadele lui Dumnezeu”

(Shakespeare-Regele Lear)

E D I T EE D I T EE D I T EE D I T EE D I T E

- Sonete mistice -- Sonete mistice -- Sonete mistice -- Sonete mistice -- Sonete mistice -
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Orbecqind precum HomerOrbecqind precum HomerOrbecqind precum HomerOrbecqind precum HomerOrbecqind precum Homer

Când copleºitã de vreun frig
ªi de celule rãzvrãtite
Pe mine însãmi mã înving
Urmând cãrãri introvertite

Când vioriu o sã-nfloresc
Fãrã cusur, fãrã rugine
Voi cere fãrã sã cerºesc
Nãdãjduind cã se cuvinte

Sub orizontul efemer
A-mi ºterge umbra de contur
Orbecãind precum Homer
Prin labirintul cel mai pur…

Pe mine însãmi când mã-nving
Mã voi porni atunci sã ning….
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C`nd mq frunzqre[te v`ntulC`nd mq frunzqre[te v`ntulC`nd mq frunzqre[te v`ntulC`nd mq frunzqre[te v`ntulC`nd mq frunzqre[te v`ntul

Deºi mor cu prisosinþã
Nu-i gãsesc la moarte rostul
Nu am leac ºi nici voinþã
S-o implor, sã-i aflu costul.

Pentru viaþã am motive
S-o opresc luptând cu firea
Stãri ºi fapte relative
Îmi desãvârºesc menirea.

Nu m-ajutã nici cuvântul
Iar tãcerea mã-nfioarã
Când mã frunzãreºte vântul
Sun ca lemnul, de vioarã…

Deºi mor cu prisosinþã
Eu pãºesc spre biruinþã….
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Timp \n sineTimp \n sineTimp \n sineTimp \n sineTimp \n sine

Acelaºi joc ºi veºnic altul
Se iroseºte doar ce-a fost nimic
ªi stelele veghind înaltul
Te-apropie de infinitul mic.

Decât a fi – nu-i altã trebuinþã
ªi nici alt drum mai greu de strãbãtut
Durerea însãºi n-ar fi cu putinþã
De s-ar întoarce timpul revolut

Un semn minuscul de-ar putea sã-þi spunã
Cã eºti doar umbrã risipitã-n lut
Vitraliu la fereastra fãrã lunã
A unui TIMP ÎN SINE renãscut…

Mai am puþin ºi sãvârºi-voi saltul
Dintr-un acelaºi joc, în veºnic altul.
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Sonet-pastelSonet-pastelSonet-pastelSonet-pastelSonet-pastel

Miez de lunã înfloritã
În sãlbatica livadã
Cade pe furiº zoritã
Pentru cei iubiþi drept nadã

Mirosind a mere crude
ªi-a pãmânt din cel mai pur
Trupul tãu de ierburi ude
Se preface-n alb velur

Parcã cere, parc-aºteaptã
Sã-l dezmierde zburãtorii
Dup-o vorbã înþeleaptã
Aruncatã-n roata morii….

Orhidee ofilitã:
Miez de lunã  înfloritã….
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Ninsori pe meningeNinsori pe meningeNinsori pe meningeNinsori pe meningeNinsori pe meninge

Nu-i singur acel ce învinge
Fantoma de frig din cuvânt
Rebele ninsori pe meninge
Potcoave-azvârlite în vânt

Nu-i sânge sã  nu clocoteascã
La roua speranþei din bob
Nici tâmplã dorind sã albeascã
Cioplind geometrii dintr-un ciob

Cuvinte – ninsori sã aºtearnã
Duium – pe suflet ºi-n gând
Când sita stã gata sã cearnã
Pãmânt din pãmântul ce sunt.

Fantoma de frig din cuvânt
Zvârlitã-i pe coame de vânt…
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Cum sq-]i fiu mitCum sq-]i fiu mitCum sq-]i fiu mitCum sq-]i fiu mitCum sq-]i fiu mit

Îngãduie-mi iar sã-þi cetesc
În tainã o dulce rostire
Al vorbelor trup fecioresc
Sã unduie – a nemurire…

Fãrã cãpestre mor cai
Peste câmpul – câmpul cu har
Viseazã-mã-n colþul de rai
Fântânã izvor de nectar

Pasere veºnicã-mi fii
Odihnã ºi tainã ºi schit
Mã leagãnã-n joc de copii
Învaþã-mã cum sã-þi fiu mit….

Ce tainã, ce dulce rostire,
Presus, mai presus de  iubire!...
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Sufletul drept pravilqSufletul drept pravilqSufletul drept pravilqSufletul drept pravilqSufletul drept pravilq

Doamne, strigãtul primordial
Întâlnit în cartea cu versete
Îmi aprinde ochiul pineal
Ca un  mir  sortit sã mã îmbete

Port de frunte-aureola morþii
Ca pe un ciulin însângerat
Flacãra întreþinând a sorþii
Liber sã mã aflu de pãcat

Înþelept ºi orb precum pãmântul
Sufletul drept pravilã mi-a fost
Numai pe Iisus aºa mai cântu-L
Fiindcã ºtie moartea pe de rost.

Cântul meu sã-þi fie adãpost
Cãci ºi mie pravilã mi-a fost….
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Vara c`nd va fi sq ningqVara c`nd va fi sq ningqVara c`nd va fi sq ningqVara c`nd va fi sq ningqVara c`nd va fi sq ningq

Inima cu care scriu
Sã o mântui în iubire
Ca al Anei suflet viu
Duh curat de monastire

De asemenea lucrare
Toþi zidarii sã se mire
Când gãsi-voi pietre rare
Din cerceii unei Chire

Chiraline – anonime
Ba ºi-o salbã sã încingã
Aerul din înãlþime
Vara când va fi sã ningã

Sã mã mântui prin iubire
Duh curat de monastire…
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Foaie pentru minteFoaie pentru minteFoaie pentru minteFoaie pentru minteFoaie pentru minte

Sã adormi în dezmierdarea
Mâinilor de meºter faur
Iar prin vis precuvântarea
Lui Ioan – Gurã de Aur

S-o asculþi ºi sã te-mbete
Cum desigur, cu tãria
Din cuvânt – ºi tu – poete
Te îmbeþi cerând mistria

Sã durezi locaº de viaþã
ªi iubire limbii sfinte
Sã-þi vezi pruncii cum învaþã
FOAIA-ÞI SCRISÃ PENTRU MINTE…

Mâinile – de meºter faur
Sã-þi ciopleascã nuri de aur….
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CrugCrugCrugCrugCrug

Când aþipesc toþi greierii în fân
Robiþi de tainã ºi de molcom cântec
E prea rotund prezentul sã-l amân
ªi sã-mi alung simþirile din pântec

Sã nasc – aº vrea, din dragoste plãmadã
Hyperioni strãlucitori, fecunzi,
Nemuritori când anii stau sã-mi cadã
Hlamidã peste umerii rotunzi

ªi ascultând al timpului meu bucium
Sã dãruiesc statornicã, supusã.
Lãuntrica mea cumpãnã de zbucium
De mreaja apei sã mã las sedusã

ªi limpezind veºmântul cu lavandã
Vreau unei mânãstiri sã fiu ofrandã…
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De la un timpDe la un timpDe la un timpDe la un timpDe la un timp

De la un timp, hazard când zic
Nu-mi reazem fruntea de nimic
Prilej sã pot visa nu-mi fac,
Îmi clatin tâmplele ºi tac.

Un ochi mã-mpunge fãrã rost
Nu mai sunt eu cea care-a fost.
Mã leagãn, sãlcioarã-n vânt
Nu mai sunt eu cea care sunt.

De la un timp ºi gându-i mut
Mã mustrã tot ce n-am fãcut
Nu mai ºtiu vorba s-o prefir
Îmi creºte-n talp-un trandafir

ªi-nfige-o rãdãcinã-n lut
ªi mã prãvale-n absolut…
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R`s \n flqcqriR`s \n flqcqriR`s \n flqcqriR`s \n flqcqriR`s \n flqcqri

Mai viu ca niciodatã e timpu-n al meu trup
Desculþ, aleargã slobod, mã tot visez oprindu-l.
Cândva, ademenitã, nutream sã mã strecor
ªi marginea sã-i aflu întocmai presimþindu-l.

Ca un aluat nãvalnic dospeºte-n mine timpul
ªi nu mã-ncumet încã sã-l torn în forme noi
Sã mã gãseascã nudã cu braþele desculþe
Mlãdiþã fãrã aripi, copac fãrã altoi…

ªi tot mai desfrunzitã de-atâta râs în flãcãri
Ciopli-voi pe-ndelete secunda – lemn de rug –
La judecata dreaptã sã-mi car în spate morþii
ªi ca o stea polarã sã mã înalþ în  crug…

Mai viu ca niciodatã e timpu-n al meu trup
ªi nici nu ºtiu prea bine sã-l sfâºii ºi sã-l rup…
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P`ine vie – p`ine sf`ntqP`ine vie – p`ine sf`ntqP`ine vie – p`ine sf`ntqP`ine vie – p`ine sf`ntqP`ine vie – p`ine sf`ntq

A rodit un spic în floare
Pâinea sfintelor altare;
Nou ºi Veºnic Legãmânt
Întrupat prin Duhul Sfânt

Ce ne-nvaþã cu ardoare
Dragostea prisositoare
Rod de aur, spic curat
ªi de har îmbelºugat

Ce-l vom împãrþi ca fraþii
Cu sãracii ºi bogaþii
Pâine sfântã, pâine vie,
Mântuire-n veºnicie.

Nou ºi Veºnic Legãmânt
Pogorât din Duhul Sfânt….
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„Ia-]i crucea [i mq urmeazq”„Ia-]i crucea [i mq urmeazq”„Ia-]i crucea [i mq urmeazq”„Ia-]i crucea [i mq urmeazq”„Ia-]i crucea [i mq urmeazq”

Cel ce crucea o urmeazã
Crucea drumu-i lumineazã;
De-ntuneric neînvinsã
E o candelã aprinsã.

Însuºi Domnul ne învaþã
Cã avem o cruce-n viaþã.
Cine-o urcã pe-al sãu piept
Va pãºi pe drumul drept.

Cine spatele-ºi încinge
Cu o cruce – va învinge
Chiar de calea-i pare grea
ªi va-ngenunchea cu ea

Sã priveascã la Iisus
Pãtimind pe cruce – sus….
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Darul cel mai pre]iosDarul cel mai pre]iosDarul cel mai pre]iosDarul cel mai pre]iosDarul cel mai pre]ios

Strãluceºte un miracol
În Prea Sfântul Tabernacol,
Darul cel mai preþios
Trupul viu al lui Hristos

Candela în veci stã treazã
ªi lãcaºul lumineazã.
Stã acolo Preacuratul
Lumii ispãºind pãcatul.

Cât aprinzi o lumânare
Se-ntrupeazã pe altare
ªi  sub iscusinþa mâinii
Preacuratul chip al Pâinii

Pânã intonezi un cânt
Se preface-n Trupul Sfânt.
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Crucea ne \nva]qCrucea ne \nva]qCrucea ne \nva]qCrucea ne \nva]qCrucea ne \nva]q

Vinul prefãcând în Sânge
Trupul – hostie se frânge
Hostie prealuminatã
ªi de har îmbelºugatã;

O spiritualã hranã
Vindecându-þi orice ranã.
Veºnic e Iisus prezent
În Preasfântul Sacrament

ªi ne-aºteaptã cu rãbdare
Sã purcedem fiecare
Cu iubire ºi blândeþe
Sã venim sã-i dãm bineþe.

Domnul prin a sa jertfire
Ne oferã mântuire….
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Rodul inimii curateRodul inimii curateRodul inimii curateRodul inimii curateRodul inimii curate

Îþi aduc, Divine Mire,
Jertfa mea de ispãºire.
Rodul inimii curate
Faptele nenumãrate

De blândeþe ºi iubire
Fructe de milostivire.
Îþi jertfesc pe rând rãbdarea
Modestia, cumpãtarea

Ascultarea, umilinþa,
Pentru oameni – suferinþa,
Mila, dragostea frãþeascã
Ce prin graþia cereascã

Ca pe scumpe nestemate
Þi le-nchin acum pe toate;
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C`nd te voi primi, Iisuse!C`nd te voi primi, Iisuse!C`nd te voi primi, Iisuse!C`nd te voi primi, Iisuse!C`nd te voi primi, Iisuse!

Cugetul sã-mi fie treaz
Trupul tânãr ºi viteaz
Inima sã-mi ardã-asemeni
Unui foc aprins cu cremeni

Crucea s-o privesc – ce sus e
Când te voi primi – Iisuse!
De pe-altarul Crucii Tale
Sã îmi luminezi pe cale

Sufletul ce nu se vinde
Fie-mi în pustiu merinde.
Dulcele, plãcut pelin
Sânge prefãcut în vin

Sã-mi reverse-n vene mie
Pentru când va fi sã fie!
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Vino, IisuseVino, IisuseVino, IisuseVino, IisuseVino, Iisuse

Vino Iisuse, în ieslea cea vie
Trupul smerit sã-l ghicesc cum învie
Pruncule, hai de-mi sfinþeºte fãptura
Merinde sã-mi fie cuminecãtura

Vino Iisuse, neprihãnite,
Pãtrunde-mi în sânge pe neauzite
Vreau sã fiu vrednic ºi demn sã primesc
În cortul de lut pe copilul ceresc.

Sfinþeºte-mã cu mângâierea ta vie
ªi sufletul meu credincios o sã-þi fie
ªi-n semn cã în ceruri ne vom revedea
Vino, Iisuse, în þarina mea

Vino Iisuse, pe-o razã de stea
În Betleemul din inima mea…
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P`nq lacrimaP`nq lacrimaP`nq lacrimaP`nq lacrimaP`nq lacrima

Ia cuvântul ºi-l cuvântã
Pânã lacrima se zvântã
Ia tãcerea ºi o tace
Lacrima când nu-þi dã pace

Þipãtul durerii-l þipã
Lacrima când se-nfiripã.
Ia o ciuturã ºi-i varsã
Lacrima când este arsã

Ia un vis ºi-l rãstigneºte
Pânã sângele þâºneºte
Ia o lacrimã ºi-o plânge
Pânã lacrima dã-n sânge

Cu Iisus pe cruce suie
Sângele sã-l baþi în cuie….
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Pe cruce Mesia ne iartqPe cruce Mesia ne iartqPe cruce Mesia ne iartqPe cruce Mesia ne iartqPe cruce Mesia ne iartq

Udatã cu lacrimi de îngeri
E crucea pe care mai sângeri
Isuse, Isuse, te doare
Povara cea ucigãtoare.

Rãbdarea-i la limite-ajunsã
De suliþã-i coasta strãpunsã.
Din rãnile neînchegate
Þâºnesc ale lumii pãcate.

Cu apã din coastã ºi sânge
Pe Cruce Mesia mai plânge.
Adie de narduri – mireasma
Se sfâºie catapeteasma

E  învãlmãºealã ºi ceartã
Pe Cruce – Mesia ne iartã.
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Consfin]ireConsfin]ireConsfin]ireConsfin]ireConsfin]ire

Facã-ºi cuiburile cucii
Drept pe braþul stâng al crucii
Unde-atârnã într-un cui
Mâna dreapt-a Domnului.

Mierla zborul sã ºi-l frângã
Sfãrâmat în mâna stângã.
Lacrimii sã-i þinã piept
Rana din piciorul drept

Când pe stângul aspru-l strânge
Chinga cuiului de sânge.
Un copil curat sã plângã
Rezemat de coasta stângã

Unde sângereaz-un crin
Preacurat izvor de chin…
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Drumul cruciiDrumul cruciiDrumul cruciiDrumul cruciiDrumul crucii

De la iesle pân’ la Cruce
Drumu-i lung ºi nu-l pot duce
De la iesle la Calvar
Drumul izvodeºte har.

Sã-l strãbatã poate-oricine
De s-a lepãdat de sine.
O Iisuse, o Iisuse,
Crucea ta atât de sus e!

Nu pot ochii sã-i þin drepþi
Ochii mei neînþelepþi
Ce-au poftit ºi-au jinduit
Nu m-ajutã la privit

Când uimiþi, când adumbriþi
De privire sunt sleiþi….
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Vino pe GolgotaVino pe GolgotaVino pe GolgotaVino pe GolgotaVino pe Golgota

Cinci ºuviþe vãd ºi mi se
Par din rãnile deschise
Cã se scurg ºi se preling
Dar pãmântul nu-l ating.

Unde-i sângele cel sfânt?
O nãframã-adie-n vânt…
Unde-i sângele curat
De pãcate nepãtat?

Vino pe Golgota, hai cã
Fiul tãu pe cruce-i, Maicã.
Fiul tãu azi va muri
Pentru a ne mântui.

Nu mai plânge Maicã-aºa
Fiindcã El va învia!
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Parcq sunt eu….Parcq sunt eu….Parcq sunt eu….Parcq sunt eu….Parcq sunt eu….

Mortul acesta – parcã sunt eu
Purtat pe aripã de curcubeu
Mortul acesta rãmas în picioare
Parcã sunt eu în mânã c-o floare

Viaþa cãlcând anevoie pre viaþã
Privirea fixatã în aburi de ceaþã
Sângele veºted, obrazul de lut,
Mortul acesta trãind în trecut

Clipa eternã, slãvitã menire
Lut mistuit în divinã iubire
Stea rãtãcind pe un cer de opal
Imperiul de umbre al lui Dedal

Cãlãtorind înspre Empireu
Mortul acesta, desigur, sunt eu….
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Glorie [i slavq-n veciGlorie [i slavq-n veciGlorie [i slavq-n veciGlorie [i slavq-n veciGlorie [i slavq-n veci

Vine luna marianã
Luna fãrã de prihanã
Luna Celei Preacurate
ªi-n luminã-nveºmântate.

Când frenetica naturã
Se îmbracã-n hainã purã.
Chiar iubirea-i mai fierbinte
Dedicatã Maicii Sfinte.

Luna Mai – cea mai frumoasã
Ce ne-aduce pace-n casã,
Când ºi îngerii se-nchinã
Proclamând-o drept Reginã

Când se-aude-n piepturi – zeci
Glorie ºi slavã-n veci!



296

Cezarina Adamescu

Prunc de DumnezeuPrunc de DumnezeuPrunc de DumnezeuPrunc de DumnezeuPrunc de Dumnezeu

Mierla-ºi face un cuibar
Într-o stea de chihlimbar
Carul Mic ºi Carul Mare
Rãsãri-voi pe altare

Cãci se-ntrupã-n iesle Viul:
O Fecioarã-ºi naºte  Fiul.
Pe-un covor de stele moi
Ea ºi-l leagãnã apoi,

Pe-un crâmpei de curcubeu
Fiindcã-i Prunc de Dumnezeu.
Cântã corul îngeresc
Fiindcã-i un Pruncuþ Ceresc.

Sã privim la steaua, sus
Rãsãrind pentru Iisus!
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Miracol de iubireMiracol de iubireMiracol de iubireMiracol de iubireMiracol de iubire

Ne vegheazã-n înãlþime
Trei Persoane – O Treime;
Adevãrul Întreit:
Unu-i Tatãl cel iubit,

Altu-i Fiul sãu curat
Care ne-a rãscumpãrat
Celãlalt e Duhul Sfânt
Ce coboarã pe pãmânt

ªi insuflã tuturor
Dragoste, cãinþã, dor,
Împreunã – Unul sunt
Revelaþi într-un Cuvânt

Un miracol de iubire:
Om ºi Zeu: Dumnezeire…
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Via dolorosaVia dolorosaVia dolorosaVia dolorosaVia dolorosa

Ca o mioarã de blândã
Mielu-l conduci la osândã.
Maicã, în urma lui duci
Lemnu-nflorit pentru cruci.

Pe dealuri, vãioage ºi grui
Tu crucea o porþi oriºicui
Iubirea de Fiul te frânge
Pe calea stropitã cu sânge.

Iar mila de oameni imensã,
Îþi face durerea intensã.
Ce grea e, Mãicuþã Mioarã,
Mãreaþa ºi sfânta povarã!

Crucea-nflorind în spinarea
Mãicuþei – ne-aduce iertarea…
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Duh de adorareDuh de adorareDuh de adorareDuh de adorareDuh de adorare

Zilnic de petrec în case
Faptele miraculoase:
Din iconostas coboarã
Câteodatã – o Fecioarã.

Uneori la uºã bate
Un drumeþ  c-o cruce-n spate
ªi pe când Mãicuþa plânge
Cauþi urmele de sânge.

Ochiul vede ca prin sitã
Fânu-n ieslea pregãtitã
În naturã omeneascã
Domnul nostru sã se nascã

Cu puterea Lui Divinã
Sufletul þi-l înluminã…
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Floarea Învierii TaleFloarea Învierii TaleFloarea Învierii TaleFloarea Învierii TaleFloarea Învierii Tale

Lacrima iubirii suie
Sufletul þi-l bate-n cuie.
Picuratã în pocale
Urcã-n trupul morþii tale

ªi-n psaltirile divine
Înnoieºte duhu-n mine.
Mã sloboade din robie
Dându-mi viaþã-n veºnicie.

Trupul morþii feciorelnic
Înflorind pe un jertfelnic
ªi în pârga mângâierii
Naºte floarea Învierii.

Floarea Învierii  sfinte
Pentru suflet, pentru minte….
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Cuv`ntul \ntrupatCuv`ntul \ntrupatCuv`ntul \ntrupatCuv`ntul \ntrupatCuv`ntul \ntrupat

Eu te rog cu stãruinþã
Doamne, fie-mi cu putinþã
Casã micã sã devin
Pentru Mirele Divin

ªi-n sãracã iesliºoarã
Sã vãd Pruncul cum coboarã
ªi precum umil se face
Pentru suflete sãrace;

Pentru suflete bogate
Cãlãtor la uºi cum bate
O steluþã diafanã
Sã devin fãrã prihanã,

Sã vestesc dorind ºi eu
Naºterea lui Dumnzeu…



302

Cezarina Adamescu



303

Starea de cândva

Pentru to]iPentru to]iPentru to]iPentru to]iPentru to]i

Pentru toþi ce te rãnesc
Îmi propun sã te iubesc.
Pentru toþi ce te-au trãdat
ªi pe care i-ai iertat

Pentru cei nevrednici vin
În genunchi sã mã închin.
Pentru toþi ce te-au uitat
Vreau acum neîncetat

Doamne, pentru fiecare
Astãzi sã îþi cer iertare
ªi-þi aduc, Divine Mire
Jertfa mea de ispãºire

ªi de-abia mai pot rosti:
Doamne, nu mã pãrãsi!
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C`nd ningeC`nd ningeC`nd ningeC`nd ningeC`nd ninge

De atâtea ori când ninge
Liniºtea în piept m-atinge,
Fericirea mã-mpresoarã
ªi plutesc în vis, uºoarã

De atâtea ori când ninge
O iubire mã învinge
ªi mã uit în ceruri sus
Cãtre Crucea lui Iisus

Vie ºi pãtrunzãtoare
Cruce albã de ninsoare
ªi mã rog: Iisuse, adã
Cruce albã de zãpadã

Cruce de ninsoare grea
Sã mã înfãºor cu ea…
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Între stele de pqm`ntÎntre stele de pqm`ntÎntre stele de pqm`ntÎntre stele de pqm`ntÎntre stele de pqm`nt

Vino Doamne ºi ne-aratã
Coasta dreaptã sfârtecatã.
Tot norodul sã cinsteascã
ªi sã nu mai conteneascã

Sã-l priveascã ºi sã ºtie
Cuiu-nfipt în carnea vie
De la mâini, de la picioare
Lemnul crucii sã-l adoare

Lemnu-n carnea lor sã creascã
ªi cu lacrimi sã-l stropeascã
Sã dea muguri lemnul sfânt
Între stele de pãmânt.

Vino, Doamne ºi ne-aratã
Crucea ta, neînseratã…
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Sonet simpluSonet simpluSonet simpluSonet simpluSonet simplu

Sunt bucuros, bucuros de nespus:
Fiindcã mã poartã de mânã Iisus…
Vreau sã mã fac mai curat, mai frumos:
Noaptea îmi bate la uºã Hristos.

Mâinile, mâinile, tare-mi sunt grele:
Fã-mi niºte aripi, Iisuse, din ele!
E întuneric, dar mie mi-e bine:
Doamne-aºazã-te-aproape de mine!

La temelie cu Duh de iubire
Dureazã-mi în suflet o monastire…
Strivesc în picioare pãmântul cu jind
ªi cerul în braþe aº vrea sã-l cuprind…

Inima mea ca o floare mãiastrã
Creºte Iisuse la Tine în glastrã…
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Altar, icoanq, cqpqt`iAltar, icoanq, cqpqt`iAltar, icoanq, cqpqt`iAltar, icoanq, cqpqt`iAltar, icoanq, cqpqt`i

Scriitoarei Marta Cozmin

Abia acum când nu ne eºti
Îmi bate steaua ta-n fereºti
ªi-mi  strigã lung ºi ascuþit
Spunându-mi cã ai nemurit.

Rãspunde noaptea cu ecou
Zicând cã te-ai nãscut din nou
Ca o fãrâmã de pãmânt
Purtatã-n petic de cuvânt

Din început de veºnicii
ªi sigur cã ai sã revii

Aminte sã ne-aduci de lut
De Logosul de la-nceput
Din care tainic ne rãmâi:
Altar, Icoanã, Cãpãtâi….
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Duc \n altumDuc \n altumDuc \n altumDuc \n altumDuc \n altum
(Înainteazã în larg!)

Lumina spre viaþã mã duce
Mi-e hranã ºi  tainã ºi rug.
Mã spânzur de ea ca de-o cruce
Cu razele ei mã înjug.

Sã calc peste apele line
Mânatã de-un gând neºtiut.
Lumina mã poartã la  Tine
Precum spre un nou început.

Prin vânturi, prin ploi ºi furtunã
Lumina mi-e marea genunã

Lumina în plete-mi aninã
O stea din adânc de tãrii.
Voi fi rãstignitã-n Luminã
Iisuse, când ai sã vii…
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Vq scriu \n genunchiVq scriu \n genunchiVq scriu \n genunchiVq scriu \n genunchiVq scriu \n genunchi

Pe cât de-ndurãtoare sunt eu eul
Pe-atâta arde-n mine Dumnezeul.
Pe cât de-nmiresmatã mi-e rostirea
Pe-atât mã arde-n vâlvãtãi iubirea.

Atâtea flori de noapte ard sub cruce
Cât sã ridici o troiþã-n rãscruce.
Cât o mãicuþã în odoare sfinte
Atât mã înveºmânt în necuvinte.

Din liniºte înalþ o piramidã
Precum un trup de sfântã-ntr-o firidã.
Mã scald în apa neînceputã-a zilei
ªi nu mã satur de lumina milei.

Aºa peregrinez spre-Mpãrãþie
Cu rãdãcini înfipte-n veºnicie.
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Un sunet sf`ntUn sunet sf`ntUn sunet sf`ntUn sunet sf`ntUn sunet sf`nt
-sonet incomplet-

Când te privesc, Iisuse, mã-nfioarã
Un sunet sfânt ca lemnul de vioarã.
Tu, Doamne, fã plãpânda mea stihirã
Sã se prefacã-ntr-un acord de lyrã

Iar jertfa Ta de pe altar, durutã
Sã-mi sune-n piept ca lemnul de-alãutã.
ªi-atâta vreau, în noaptea asta sfântã
Sã mai aud cum îngerii îmi cântã

Sã Te mai nasc din mine însãmi iarã
Prin vrednica ºi pururea Fecioarã!
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O, tu luminq…O, tu luminq…O, tu luminq…O, tu luminq…O, tu luminq…

Înveºmântat precum un boþ de lut
Într-o luminã fãrã de sfârºit
Tu eºti Lumina fãrã de-nceput
Din Tine cine bea e mântuit…

O, Tu Lumina cea neînseratã
Cea care zãmisleºte pururi viii
Eºti pâinea caldã, neîmpuþinatã
Din care se hrãnesc pe rând, copiii.

Tu soare sfânt ce sufletu-ntremeazã
Gingaº fãcându-l ca o primãvarã,
Eºti lanþul care mã elibereazã
Din închisoarea crâncenã de-afarã.

ªi-n nesfârºitul cerului pierdut
Tu eºti Lumina fãrã—de-nceput.
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Meteorit \n lacrima ceruluiMeteorit \n lacrima ceruluiMeteorit \n lacrima ceruluiMeteorit \n lacrima ceruluiMeteorit \n lacrima cerului

Mã simt istovit de cuvânt
Mã simt istovit de tãcere
Un bulgãre viu de pãmânt
Din moarte – viaþa mã cere.

Mã cautã moartea ºi-n viaþã
Din lut sã mã ducã la cer;
Legat de speranþã c-o aþã
Lumina mi-o fac lãicer.

Mã cautã cu lumânarea
Mã cautã moartea cu sârg
Cu apã sã-mi stingã suflarea
ªi-n tainã-mi propune un târg.

Am sângele încã fierbinte:
Mi-s mâinile reci de cuvinte….
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Totul \n tineTotul \n tineTotul \n tineTotul \n tineTotul \n tine

Las altora tot ce n-am scris
ªi-un gol vinovat în albume
Las altora glorii ºi vis
Cuvintele mele antume.

Din lujerul meu de pãmânt
Cu rouã  de sânge stropit
Rãmân încrustate pe vânt
Cuvintele-n care-am iubit.

Cãci am risipit nu am strâns,
Dând deseori pe veresie
Cuvintele-n care am plâns
ªi plâng pentru Tine, Mesie!

Mã lepãd de lume, mã lepãd de sine
ªi caut, Iisuse,  Iubirea în Tine…
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De \nstrqinareDe \nstrqinareDe \nstrqinareDe \nstrqinareDe \nstrqinare

Plânsu-m-am ºi m-am tot plâns
Roade cã nu am de strâns
Am tot plâns ºi-a tot oftat
Cã fântâna mi-a secat.

Mi-a secat demult izvorul
De-unde se-adãpase dorul.
Sfãrâmatu-s-a ulciorul
Ce când a plecat cocorul

Înspre þãri îndepãrtate
Mânurile mi-s legate.
Ochii mi s-au scurs în zare
De atâta-nstrãinare

M-oglindesc în ape crunt
ªi nu ºtiu cine mai sunt…
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Mq-nv`rte iure[ulMq-nv`rte iure[ulMq-nv`rte iure[ulMq-nv`rte iure[ulMq-nv`rte iure[ul

Spre sensul implacabil curg
Cum sã mã sprijin de amurg?
Cu sã mã sprijin de o razã
Ca sã-mi gãsesc râvnita oazã?

Mã-nvârte iureºul intens,
Spre capãtul cu unic sens;
E puntea-ngustã, drumul sfânt
Dar am fãcut un legãmânt

Sã nu m-abat, sã nu m-opresc
Nicicând din crugul meu ceresc.

Mi-a mai rãmas numai o zi
În vis  sã construiesc castele
Cu temeliile-n a fi
ªi turlele-agãþate-n stele!
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Nu mi-a rqmas dec`tNu mi-a rqmas dec`tNu mi-a rqmas dec`tNu mi-a rqmas dec`tNu mi-a rqmas dec`t

Secundele-mi þâºnesc din unghii moi
ªi-mi cresc minutele argint în plete
Atunci de ce mi-s anii tot mai goi
De parcã lupi mã hãituiesc în cete?

De ce mi-e iarnã când e vara-n toi
ªi mi-e cumplit de frig în primãvarã
Iar crengi uscate fãrã de altoi
Mã-mbrãþiºeazã ºi mã înconjoarã?

Mi-e sufletul surpat ºi nãruit
Statura mai smeritã, mai firavã
Nimic nu mai iubesc din ce-am iubit
ªi-mi creºte grâu din inima bolnavã.

ªi tot pãmântu-mi fuge sub cãlcâie
Mã sui pe cruce ºi mã bat în cuie….
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Alt fel de a \nvingeAlt fel de a \nvingeAlt fel de a \nvingeAlt fel de a \nvingeAlt fel de a \nvinge

Ca pruncul nenãscut în sân de fatã
Stau  cuibãrit în pântec de cuvânt
Sunt pofticios sã mã mai nasc o datã
Cuþitul vieþii-n moarte sã-l împlânt.

Iar când voi reveni cu-adevãrat
Am sã mã spãl pe inimã în rouã
Ca sã-mi rãmânã sufletul curat
Pentru o viaþã ºi o moarte nouã.

Privind atunci cum totu-n jur se stinge
ªi cum se surpã-ntreg nimicul frânt
Am sã-mi aleg un alt fel de-a învinge
Precum în cer aºa ºi pe pãmânt…

ªi aerul se clatinã uºor:
Nu mi-a rãmas decât sã mã-nfior…
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E[ti cer \n mineE[ti cer \n mineE[ti cer \n mineE[ti cer \n mineE[ti cer \n mine

Tu eºti  întreg trãind mereu în mine
Nu pot nicicând de Tine sã m-ascund
Pãtrunzi în trup, în minte-n gânduri line
Îmi eºti alcãtuire ºi rotund.

ªi azima ºi vinul sunt în Tine
ªi-n adieri de proaspãtã mireasmã
Potirul tainicei ºi Sfintei Cine
Eºti grâu de jertfã ºi catapeteasmã…

Îmi eºti ºi frig ºi cald  îndeolaltã
ªi-mi eºti staturã dreaptã ºi înaltã.

Eºti cer în mine-atâta cât încape
ªi eºti cel mai departe om de-aproape
În Infinitul care ne desparte
Vei continua sã-mi fii ºi dupã moarte….
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Moarte de totMoarte de totMoarte de totMoarte de totMoarte de tot

Trecut-am astãzi dincolo de vis
ªi se fãcea cã sunt în Paradis
Pãºit-am astãzi dincolo de stele
În visul nebulos al morþii mele.

De fricã mã-nãlþasem mai presus
Cutreierând Lumina lui Iisus.
Gustam nesãþios din nemurire
Ce-mi devenise cea de-a doua fire.

ªtiam cã numai astfel pot pãtrunde
Durerea de oricând ºi de oriunde
Cã doar aºa pot alunga ce-i rãu
Cu Sfântul Sânge ºi cu Trupul Tãu.

Din Sfânta Jertfã tot mâncând ºi bând
M-am deºteptat din moarte renãscând…
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Spre \nceputSpre \nceputSpre \nceputSpre \nceputSpre \nceput

Eu Doamne, doar atât am vrut
În toamna grea a existenþei mele
Sã curg spre moarte ca spre început
Cu ochii la pleiadele de stele.

Sã numãr aºtrii ca pe boabele de rouã
Þâºnite de sub pleoapele strivite
Atunci când strãvezie-i luna nouã
Sã rostuiesc „cuvinte potrivite”.

E-un adevãr cã doar scriind trãiesc
În noaptea morþii mele tot mai stranii
Mã-mbrac mereu cu sfintele pisanii
ªi doar în slovã vreau sã nemuresc…

Sã rostuiesc „cuvinte potrivite”
ªi þie sã þi le închin, iubite….
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Sq-mi fii luminqSq-mi fii luminqSq-mi fii luminqSq-mi fii luminqSq-mi fii luminq

Mã strãpunge-n gând lucid:
Moarte, vreau sã te ucid.
Când te simt sã fiu imun
Moarte, vreau sã te rãpun.

ªtiu  mai bine ca oricine
De când sunt – trãieºti în mine.
Eºti fantoºã, eºti paiaþã
Vreau sã te prefac în  viaþã.

Chiar în cea mai neagrã tinã
Moarte, tu sã-mi fii luminã.
Moarte, blândã aurorã
Frate vreau sã-mi fii ºi sorã.

Cãci nimic nu ne desparte
Dragã moarte, dragã moarte…
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Tu singur, Doamne, e[tiTu singur, Doamne, e[tiTu singur, Doamne, e[tiTu singur, Doamne, e[tiTu singur, Doamne, e[ti

Mi-a mai rãmas un strop de efemer
Dar ce sã fac cu el Preasfinte Doamne
Iubirea e destin ºi-atâta-þi cer
Sã nu-l îngropi în frigul unei toamne.

Sunt  Doamne, iar lihnit de gingãºie
ªi sunt flãmând de mângâieri uºoare
Un cerb boncãluind în vis mã-mbie
Chiar dacã amintirea mã mai doare.

Mai dã-mi o ºansã Doamne de iubire,
Un strop mãrunt, o lacrimã, un cât
În faþa veºniciei, doar atât
Sã mã agãþ din nou de fericire.

Sã mai ridic un monument în vis
Sã mã trezesc iubind, în Paradis….
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În moarte – ca \n via]qÎn moarte – ca \n via]qÎn moarte – ca \n via]qÎn moarte – ca \n via]qÎn moarte – ca \n via]q

Ca o luminã strãpungând o ceaþã
Trãiesc în moarte mult mai viu ca-n  viaþã,
Tot aºteptând ce va sã se întâmple
Tãcerea mi se-ngândurã la tâmple.

În timp ce vorbele se rup ºi se îngânã
Ondinele mã prind insidios de mânã
Trãindu-mi moartea pânã la sfârºit
Voi ºti cã doar aºa am nemurit…

Atât mi-a mai  rãmas sã mor de vie
Sã mã aprind ca un crâmpei de jar
Pãtruns în carnea destinatã mie
Sã mã tãmãdui de cerescu-þi har.

Prin Moartea Ta mi-arãþi cã mã iubeºti:
Tu singur Doamne eºti Acel ce Eºti….
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Bea-mq-n dor de apq vie…Bea-mq-n dor de apq vie…Bea-mq-n dor de apq vie…Bea-mq-n dor de apq vie…Bea-mq-n dor de apq vie…

Bea-mã cu luminã-n douã
Când se cerne luna nouã,
Bea-mã-n apã de izvor
Doar aºa n-o sã mai mor.

Soarbe-mã-n potir de floare
Prinsã-n toc la cingãtoare
ªi-n lumina lunii mutã
Bea-mã-n apã neînceputã.

Ca pe mierea de albinã
Bea-mã-n boare de luminã
Ca dintr-un urcior de lut
Bea-mã-n boare de sãrut.

Bea-mã ca pe-o bãuturã
Care inima îþi furã….
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Bea-mq iar [i iarBea-mq iar [i iarBea-mq iar [i iarBea-mq iar [i iarBea-mq iar [i iar

Ca-ntr-o amforã subþire
Modelatã cu iubire
Trage aer tare-n piept
ªi-apoi bea-mã înþelept

Bea-mã ca pe-un lapte sfânt
Supt de-un secetos pãmânt
Când ninsorile-s duium
Bea-mã-ntr-un hârzob de fum.

Laolaltã cu vecinii
Cu cei vii ºi cu blajinii
Ca pe-un vin de jertfã bea-mã
ªi mã gustã fãrã teamã

Bea-mã-n dor de apã vie
Pentru sfânta veºnicie….
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Privesc cu luare amintePrivesc cu luare amintePrivesc cu luare amintePrivesc cu luare amintePrivesc cu luare aminte

Abia ating icoana Ta cu gândul
Genunchiul parcã bâjbâie pãmântul,
Un fruct rotit în razele de soare
Îºi sparge coaja prea strãlucitoare.

Licoarea lui de miere se prelinge
Aroma-mbietoare mã învinge
Privesc cu luare-aminte chipul, Sfântul,
ªi nu mai vreau sã pãrãsesc pãmântul.

Mi-a mai rãmas atât: numai o zi
În vis sã construiesc din lut, castele
Cu temeliile-mplântate în a fi
ªi turlele-agãþate chiar de stele!

E ziua scurtã ºi se-apropie-asfinþitul
Rãmân în tainã sã-mi aºtept iubitul..
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Fiindul [i durutulFiindul [i durutulFiindul [i durutulFiindul [i durutulFiindul [i durutul

Pune-mi Doamne, o hlamidã
Din scaieþi ºi pãlãmidã
Iar pe cap în loc de crini
O cununã de ciulini.

Cu o lance vino drept
ªi strãpunge-mã în piept.
Când mi-s gândurile valma
Bate-mi cuiul sfânt în palma

Palma care te trãdeazã
ªi îmi þine mintea treazã
Care-mi þine proaspãt lutul
Cu fiindul ºi durutul.

Pune-mi sufletul în frâie
Sau striveºte-l sub cãlcâie.
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Sorq luna…Sorq luna…Sorq luna…Sorq luna…Sorq luna…

Ochii tãi duruþi ºi grei,
Luno, parcã nu-s ai mei.
Gura-nsângeratã, grea,
Luno, parcã nu-i  a mea.

Poþi tu lunã sã-þi ascunzi
Umerii frumoºi, rotunzi,
Tot am sã-nþeleg cã ei
Nu-s aidoma cu-ai mei,

Chiar ºi inima nebunã
Zgâriatã-n ciob de lunã
Ca o ciuturã de stea
E strãinã de a mea.

Cum de creºtem împreunã,
Soro lunã, soro lunã?
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Acoperi[ pentru rugqAcoperi[ pentru rugqAcoperi[ pentru rugqAcoperi[ pentru rugqAcoperi[ pentru rugq

Lipsiþi de orgolii ºi vicii
Se scurg în derâdere anii
ªi cât de puþini sunt amicii
ªi ce numeroºi sunt duºmanii.

Ia-mi Doamne, din suflet toþi spinii
Din inimã ia-mi întristarea
ªi pune-mi la loc iarãºi crinii
ªi pune-mi pre limbã iertarea.

Ninsoare poeticã-s anii.
Cuvintele mele sunt danii.

Întoarce-þi o clipã privirea
ªi-opreºte-mã, Doamne, din fugã
Sã fiu pentru-ntreag-omenirea
Un ACOPERIª PENTRU RUGÃ..
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Diminea]a, toamna….Diminea]a, toamna….Diminea]a, toamna….Diminea]a, toamna….Diminea]a, toamna….

Am fost împreunã în parc, dimineaþa
Obrazu-þi  cel palid în poale-l þineam.
Poverile îþi risipeam ca pe ceaþa
ªi cât te visam, ºi cât te visam…

În parcul acelui poet nepereche
Am stat pe o bancã ºi versuri rosteam
Iar vântul rãzleþ îmi ºoptea la ureche
Ce mult îmi lipseai, ce mult îþi lipseam

Te-am scos dimineaþã din norul sihastru
ªi-n soarele blând eu smeritã-ascultam
Poemele tale ca fumul albastru;
Din trupul cuvintelor mã cuminecam.

Sub pleoape, sub gene, un vis desluºeam
Mã înnemuream ºi mã  întemeiam.

11 septembrie 2006
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Rqm`ne-va, eresul…Rqm`ne-va, eresul…Rqm`ne-va, eresul…Rqm`ne-va, eresul…Rqm`ne-va, eresul…

Atâtea membre în cuvânt
ªi stavilã sã pun, nu vreau, Poete!
Mai bine sã le rostui în (des)cânt
Prin vâlvora secundei sã îmbete

Sã fie Doamne-acesta un pãcat?
Râvnitul gând de a le-mpãrtãºi?
Atunci Tu pune tainicul lãcat
Ca nimeni sã le poatã tâlcui…

Nelãmurit rãmâne-va eresul
Acelor vorbe aduse drept prinos
Doar muzica le tulbure-nþelesul
Cã doare de la suflet pân’ la os!

Prinosu-acestor vorbe drept eres
Tu nici acuma nu l-ai înþeles…
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De moarte, ca de nuntqDe moarte, ca de nuntqDe moarte, ca de nuntqDe moarte, ca de nuntqDe moarte, ca de nuntq

Eu totuºi iar mã tem de clipa cruntã
ªi-mi pregãtesc de moarte ca de nuntã.
ªi mã gãtesc de ultimul festin
Cu pâine sfântã ºi-un potir cu vin…

Tocmesc apoi nuntaºii în rãsfãþ
ªi îi poftesc pe toþi la un ospãþ,
În aºteptare îndãrãtul porþii
Sã-nvãþ cu-ncetul alfabetul morþii.

Dar sfinþi pãrinþii înºiºi ne învaþã
Cã moartea asta e un ciob de viaþã.
E ca un fulger,  o strãluminare
Un punct de foc în infinita zare.

ªi iar devin a gândurilor slugã
ªi-s pentru voi, acoperiº de rugã…
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Autoportret fqrq chipAutoportret fqrq chipAutoportret fqrq chipAutoportret fqrq chipAutoportret fqrq chip

La masa lui ne-adunã Timpul zeu
Ca la o Cinã tainicã ºi sfântã
Cu toþii cãlãtori spre Empireu
Dar tuturor cuþitul ni-l împlântã…

Pe negândite, pânã la plãsele
ªi ne trezim deodatã sângerând
Cu gândul îndãrãt la toate acele
Ce ni le înghiþise el flãmând..

ªi drept e cã o-nvâlvorare-i clipa
De dulcele alin al celui drag.
Atunci, de ce mai  simt acut risipa
ªi-alerg în tainã spre Areopag?

Cu toþii cãlãtori spre Empireu
Spre ceruri ne rostogolim mereu….
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Cum cade timpulCum cade timpulCum cade timpulCum cade timpulCum cade timpul

De ce-mi refuzi azi pâinea ritualã
ªi vinul din potirul sfânt, pãrinte,
Privirea mi-e strãinã ºi e goalã
ªi nu se-atinge de hrisoave sfinte…

În trupul meu o, cum mai cade Timpul,
ªuviþe, în cascade, ori în picuri,
ªi desluºesc cum creºte anotimpul
Din multe muºuroaie de nimicuri..

Mã amãgeºte uneori Lumina
Cu ochiul ei pãtrunzãtor, de gheaþã
ªi nu ºtiu nici mãcar a cui e vina
Sã nu mã învoiesc sã plec din viaþã….

Mã amãgeºte uneori Lumina
ªi iar mã simt pierduta ºi strãina…..
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Sqla[ \n cuv`ntSqla[ \n cuv`ntSqla[ \n cuv`ntSqla[ \n cuv`ntSqla[ \n cuv`nt

Nici o mirare nu  mi-a rãmas
Pe genele lungi ale gândului
De când intonez fãrã glas
Muzica sacrã-a Cuvântului.

În neasemuite culori,
Strig, ºoptesc, îmi fac visuri,
Ruga-mi ajunge la nori
ªi mai departe-n  abisuri….

Blând surâzând netezesc
Chiar aerul de legãturã
Pentru cei care îmi întregesc
Cu iubire, înalta-mi staturã.

Îmi aflu sãlaº într-o stea
În drumul spre Patria mea…
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Pentru mine…Pentru mine…Pentru mine…Pentru mine…Pentru mine…

Tu pentru mine te-ai fãcut ca mine
Tu pentru mine te-ai fãcut smerit
Sã-mã dãrui mie mult râvnitul bine
ªi sã mã faci pe mine fericit.

Tu pentru  mine-ai îndurat povara
Pe Drumul Crucii, de-a fi umilit
ªi drept în faþã ai primit ocara
Când te-ai lãsat pe cruce rãstignit.

Deºi ai fost ºi eºti supremul Bine
Desãvârºire ºi naturã diafanã
Ai luat  - umil– natura mea umanã
Ca sã mã îndumnezeieºti pe mine…

Sã-mi dãrui mie mult râvnitul Bine
Tu pentru mine, Te-ai fãcut ca mine….
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La varq-am sq te chemLa varq-am sq te chemLa varq-am sq te chemLa varq-am sq te chemLa varq-am sq te chem

La varã-am sã te chem, iubite,
Pe cãrãrui de rouã pline
Deºi te vor urma vrãjite
ªirag, sirenele marine

A doua zi dupã Rusalii
Vom despleti pe rând ondine
Amirosind magnolii, dalii,
Iubite-n vara care vine

Ne vom iubi pe lunã plinã
Într-un frunziº fãcând cuibar
Mã vei încorona reginã
Purtatã-n braþe la altar.

Luceferi zeci ne-or însoþi
ªi fructul nostru va-ncolþi…..
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Visam odatq….Visam odatq….Visam odatq….Visam odatq….Visam odatq….

Cu lacrimi de luminã tremuratã
Aº vrea sã te mai înveºmânt o datã
ªi sã te-mpodobesc cu lunã plinã
În nestemate de luminã linã.

În palidul obraz cernit ºi fad
Visam odatã ca în cer sã cad
ªi-n strãluciri muiate-n hiacint
Intram în vis ca-n codrul de argint.

Odatã am pierdut un licurici
L-am cãutat prin ierburi ºi urzici
Când colo el plecase-ncet la treier
ªi îmi lãsase drept zãlog un greier….

În nestemate de luminã linã
Eu m-am scãldat ºi m-am albit cu tinã…
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{i totu[i, azi….{i totu[i, azi….{i totu[i, azi….{i totu[i, azi….{i totu[i, azi….

De câte morþi mai suntem noi în stare
Însinguraþi  ºi sceptici sã trãim
ªi-apoi la cea mai de pe urmã boare
Nici nu mai ºtim adânc sã ne cãim.

De-aceea, mai tãcuþi ca huhurezii
Cu vârstele lãsate amanet
Plãteam peºin parfumul unor frezii
ªi absentam la propriul banchet.

ªi totuºi, azi, pe drumul nimãnui
Eu caut încã þãndãri de statui
ªi socluri goale mi rãsar în  cale
Iar când sã urc mã pomenesc la vale.

Precum Sisif cu bolovanu-n spate
Eu car trãirile nenumãrate.
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Unde-i via]aUnde-i via]aUnde-i via]aUnde-i via]aUnde-i via]a

De visele în larg se sparg
Într-o pãrere de catarg
ªi nici corabia nãlucã
Nu are unde sã ne ducã

Din Labirintul lui Dedal
Pe rând ne-ntoarcem toþi la mal
Din ce în ce mai   obosiþi
Mai triºti ºi mai puþin iubiþi…

În vise mai suntem arar
Ca fraþii – împreunã iar.
Din când în când câte-un crâmpei
Ne spune cã suntem ca ei.

Dar s-a pierdut demult dulceaþa
ªi ne-ntrebãm: Pe unde-i viaþa?
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O adiere de luminqO adiere de luminqO adiere de luminqO adiere de luminqO adiere de luminq

Din cioburi refãcând rotundul
Precum un vas ajuns la fundul:
Frânturi  lipite prost, cu clei
Mi-s anii-apãsãtori ºi grei,

ªi-ades mã simt înstrãinatã
De tot ce am trãit odatã
ªi chem – din depãrtãri sã vinã –
O adiere de luminã

Ca sã mã ducã mai aproape
Intactã, ca pãºind pe ape
Pe urma visului dintâi
Sã mi-o agãþ de cãpãtâi.

ªi-n suflet, inimã ºi minte
Sã-mi fie toate, toate sfinte….

Galaþi,  9 martie-20 august 2008
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