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Zece Legi 
 

,,LA ÎNCEPUT A FOST CUVÂNTUL 

ȘI CUVÂNTUL ERA DUMNEZEU 

ȘI TOATE CE-S AU FOST FĂCUTE 

NUMAI PRIN EL ȘI HARUL SĂU! 

 

LUMINA OAMENILOR, VIAȚA, 

ERA ÎN EL ȘI LUMINA; 

LUMINA STRĂLUCI ÎN BEZNĂ 

ȘI NOAPTEA, ASTFEL, SE SFÂRȘEA!”. 

 

...Sunt Zece Legi fundamentale, 

omului date pe pământ; 

Poruncile Moralei Sfinte 

ale Preasfântului Cuvânt. 

 

Adânc săpate-n piatră tare, 

pe Muntele Sinai, sub nor; 

lui Moise date spre-mplinire, 

prin Israel ales popor; 

 

aceste Legi din veac sădite 

în inimile tuturor, 

sunt îndreptar desăvârşirii 

şi Cale către Adevăr! 

 

Sunt Legile Împărăţiei, 

iar cel ce nu le-o respecta 

nu va pătrunde niciodată, 

murdar, nedrept, în Slava Sa. 

 

Nu-ntâmplător s-au scris în piatră, 

că Semn al veşniciei sunt; 

ghid al desăvârşirii noastre; 

Credinţei, Sacru Legământ; 
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Esenţă de Frumos şi Bine, 

dat lumii spre salvarea sa; 

Un Legământ semnat cu sânge 

pe Cruce, sus, la Golgota; 

 

Principiile esenţiale 

ce-L oglindesc pe Dumnezeu 

- Dreptatea, Mila şi Smerirea - 

suspinul Sufletului Său! 

 

,,M-am săturat de fum şi sânge; 

ulei şi vin nu mai doresc; 

Dreptate, Milă şi Smerire 

de-acum acestea le voiesc!”… 

 

Deci, cum pot oare crede unii, 

că Vechea Lege a murit? 

De ce-a venit Hristos în lume 

şi pentru ce El S-a jertfit? 

 

Prietene, deschide ochii, 

acesta-i Crezul lui Iisus: 

,,Eu n-am venit ca să stric Legea, 

ci ca s-o împlinesc!” ne-a spus. 

 

Tu ia aminte, nu-i de şagă; 

cu Dreapta Lege nu glumi; 

căci pentru Sfânta-i Ascultare, 

Iisus pe Cruce se sfârşi! 

 

Ascultă, omule, Cuvântul 

Celui Ce este Tatăl tău; 

al Celui Ce-a-ntocmit Pământul 

și Cerurile, Dumnezeu! 
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Iată acum ÎNTÂIA LEGE, 

- şi n-are cum fi altcumva - 

că-i suntem Chip şi-Asemănare; 

iubirea şi nădejdea Sa: 

 

,,EU SUNT DOMNUL, DUMNEZEUL TĂU, 

CEL CE TE-A SCOS DIN GREA ROBIE 

ŞI ÎN AFARA MEA (copile), 

SĂ NU MAI AI ALT DUMNEZEU!”. 

 

E drept să ni se ceară asta 

şi e normal să fie-așa, 

când pentru-ai Săi copii suspină 

neîncetat Inima Sa! 

 

,,Atât de mult iubit-a lumea, 

încât pe Singurul Său Fiu 

Îl dete, ca oricine crede 

în El, să fie veşnic viu!”. 

 

Cel Ce ne-a dăruit o lume 

şi ne-a făcut moştenitori 

ne cere azi devoţiune; 

să-I fim, deci, recunoscători! 

 

Nu pentru El ne cere asta 

- prea mare este Slava Lui - 

ci din iubire de Părinte, 

să nu fim robii nimănui. 

 

Cu dragoste, cu-ngrijorare, 

cum cloșca-şi cheamă ai săi pui, 

Bunul Părinte ne-îndeamnă 

să nu fim fiii vântului! 
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Prima o naşte pe  A DOUA 

şi tot aşa urmând la rând; 

A DOUA LEGE, a Smeririi, 

din a Dreptăţii decurgând: 

 

,,SĂ NU-ŢI FACI CHIP CIOPLIT NICI ALTĂ 

ÎNFĂTIȘARE-A CELOR CE-S 

ÎN CER, PE SOL, SUB SOL, ÎN APE; 

SĂ NU TE-ÎNCHINI ÎN FAŢA LOR. 

 

NU LE SLUJI, CĂCI EU, CE-S DOMNUL, 

SUNT DUMNEZEU GELOS (să ştii), 

CE PEDEPSESC NELEGIUIREA 

PĂRINŢILOR, PRIN AI LOR FII 

 

CHIAR PÂNĂ LA A PATRA SPIŢĂ 

A CELOR CARE MĂ URĂSC 

ŞI MĂ ÎNDUR PÂN' LA A MIA 

DE CEI CE LEGILE-MI PĂZESC.”. 

 

Aceasta e A DOUA LEGE, 

firesc din Prima decurgând; 

că toate-s trase ca pe sfoară, 

una din alta derivând. 

 

Icoane strâmbe din mâini strâmbe, 

cum strâmbi am fost şi-om fi mereu... 

De ce-aș mai săruta săruta pereții, 

când El e chiar sufletul meu? 

 

...Dar ne știi, Doamne, slăbiciunea; 

cât de săraci în duh suntem; 

ajută dar, prostiei noastre, 

ca jertfa Ta să n-o uităm! 
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Tablele Legii, nu sunt oare, 

Icoana Sfântului Cuvânt? 

Din totdeauna omul ştie, 

ce nu e scris e vis şi vânt!.. 

 

Icoanele nu ne sunt idoli, 

prin ele noi spre Cer cătăm; 

un semn de-aducere aminte; 

o ,,cârjă” doar, să nu cădem! 

 

Tu însă ne cunoști, prea bine, 

cât de curat sau fals ,,cântăm”; 

ne-iartă ,,strâmba adorare”, 

prin ea, noi Ție ne-nchinăm! 

 

Când Marii Idoli rămân: Banul 

- ducele fruct al Iadului, 

și-a noastră oglindire, Eul; 

câți mai sunt fani ai Cerului?...  

 

,,SĂ NU IEI ÎN DEŞERT NUMELE 

DOMNULUI, DUMNEZEULUI TĂU, 

CĂCI DOMNUL PEDEPSI-VA PE CEL 

CE-A LUAT ÎN RÂS NUMELE SĂU”. 

 

Dacă Dreptatea şi Smerirea, 

vre-un famen le-a batjocorit, 

Marele Duh şi-a TREIA LEGE 

nu-l vor lăsa nepedepsit. 

 

A PATRA LEGE-i a Smeririi 

şi-a Milosteniei Cereşti: 

,,SĂ NU UIŢI ZIUA DE ODIHNĂ, 

ADU-ŢI AMINTE S-O SFINŢEŞTI; 
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ÎN ŞASE ZILE FĂ-ŢI LUCRAREA 

(a minţii sau pământului) 

DAR ZIUA-ȘAPTEA, DE ODIHNĂ, 

E ÎNCHINATĂ DOMNULUI; 

 

(e-a Dumnezeului tău vrere), 

SĂ NU FACI VRE-O LUCRARE-N EA, 

NICI FIUL TĂU, NICI A TA FIICĂ; 

NICI ROBUL TĂU, NICI ROABA TA; 

 

NICI VITA TA ŞI NICI STRĂINUL 

CARE SE AFLĂ-N CASA TA; 

CĂ-N ŞASE ZILE FĂCU DOMNUL, 

CERUL, PĂMÂNTUL ŞI MAREA, 

 

CU TOT CE SE GĂSEȘTE-N ELE 

ŞI-A ŞAPTEA ZI S-A ODIHNIT; 

DE-ACEEA-BINECUVÂNTAT-O 

LĂSÂND-O CA SABAT SFINŢIT”. 

 

Prin mila şi smerirea Legii, 

Azi, Domnul cere-a ne sfinţi; 

să renunţăm deci la trufie, 

la bârfe, răzbunări, hoţii... 

 

Să fie-o zi ca o lumină; 

iartă-l pe cel ce ţi-a greşit; 

du-te la templu, adu daruri, 

la spovedit şi-Mpărtășit! 

 

În Ziua Domnului cea sfântă, 

fii milostiv, smerit, curat; 

în rugăciune și-nchinare 

laudă Cerul ne-ncetat! 
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Dar Doamne-ajută îndoielii 

- nu pot să nu mă-ntreb acum - 

deşi ne-ai dăruit o Cale, 

şi ne-ai deschis Cel mai Drept Drum; 

 

să respectăm Odihna Sfântă, 

Părintelui în veci slăvit 

sau, şi mai mult, să dăm cinstire 

Zilei când, iată, S-a ,,trezit”? 

 

Când, pe Tabor, din Cer grăit-a 

,,Acesta este Fiul Meu 

în Care Îmi găsesc plăcerea; 

de El să ascultaţi (mereu)”, 

 

atât de clară e Porunca... 

Ce poate fi de comentat? 

Şi nu odată Preaînaltul, 

Spre Noua-i Lege ne-a-ndemnat! 

 

Căci prin Hristos-Domnul(Iubirii) 

chiar Tatăl a binevoit 

O NOUĂ ZI, O NOUĂ LEGE, 

a Fiului preamult iubit. 

 

Prin sânge, lacrimi, suferinţă, 

Vechiul Cuvânt s-a înnoit 

şi s-a clădit o veşnicie 

pe Ziua Mielului jertfit! 

 

E semnul Dragostei Creștine, 

Noul Sabat-Intâia Zi 

și Piatra încercării noastre 

nu mai suntem de-acum, copii! 
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E o ,,problemă” și nu este; 

A Șaptea zi… Întâia zi… 

Esența Legii e aceiași; 

de ce, atunci, ne-om învrăjbi? 

 

Când va fi ziua cât vecia 

și - O Lege-ntr-un Cuvânt va fi; 

Duhul Iubirii ne va umple 

și astfel ne va-nțelepți. 

 

Legea nu-i ,,veche” și nici ,,nouă”; 

Ea e din veci întru vecii; 

Legea Iubirii și-a șfințirii 

pentru a-i Cerului copii.  

 

Cum Veche Lege se-mplinește 

prin Noua Lege, tot aşa, 

a Şaptea Zi se oglindeşte 

în Prima Zi-Duminica! 

 

Tatăl și Fiul, știm sunt Una; 

și Creator și Salvator; 

A Șaptea zi sau Ziua-Ntâia, 

tot Una-s pentru-nchinător! 

 

E Ziua Vieţii şi-a Luminii, 

un Imn Iubirii pe Pământ; 

e Semnul mântuirii noastre, 

prin Noul-Veșnic Legământ! 

 

Așa ales-am Adevărul 

și Calea Sa o voi urma; 

e Semnul Noii Legi, Speranța, 

Lumina, Viața, Dragostea! 
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Căci pentru noi murind pe Cruce, 

prin Fiul, Tatăl ne-a lăsat 

Un Nou Sabat, O Nouă Lege: 

a Lui ,,Hristos a înviat!” 

 

,,Lăsați morții să-și îngroape morții”; 

vă rătăciți într-un pustiu; 

Sâmbăta a fost în ,,adormire” 

de Astăzi Domnul nostru-i viu! 

 

Că de n-ar fi-nviat Hristosul, 

Duminica, precum stă scris; 

zadarnică ne-ar fi speranța, 

,,credința fum și viața vis”… 

 

,,CINSTEȘTE-ȚI PĂRINȚII ne cere 

A CINCEA PORUNCĂ, așa, 

CA ANII SĂ ȚI SE LUNGEASCĂ 

ÎN ȚARA CE DOMNU-ȚI VA DA!”. 

 

Aici sunt Mila şi Dreptatea, 

cele ce pot a ne lipsi 

faţă de cei ce ne-au dat viaţă; 

chiar şi cu-o vorbă a-i lovi. 

 

Chiar dacă unii-au fost nevrednici, 

mai slabi sau răi, fii iertător; 

totuşi, cei mulţi ne-au dat iubire 

şi ne-au hrănit cu viaţa lor! 

 

Nu-i părăsi la neputinţă; 

fii blând, îndelung răbdător; 

ca să primeşti şi tu la rându-ţi 

blândeţe, mila fiilor; 
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Căci între Dumnezeu şi tine 

primii, părinţii tăi vor sta; 

aşa cum tu vei sta ca martor 

între-ai tăi fii şi Slava Sa! 

 

,,SĂ NU UCIZI!”, A ŞASEA LEGE; 

mai clar de-atât ce-ai mai voi?... 

Dacă-ai simţi la gât cuţitul, 

mă-ntreb cum oare-ai mai vorbi? 

 

Aici e vorba-ntâi de oameni, 

dar şi în general vorbind; 

să nu ucizi pentru plăcere, 

nici altă vină răzbunând. 

 

Un om, un bou, un porc, un câine; 

ce mai contează ce soi e; 

când se ucide ,,la grămadă”, 

tot roşu le e sângele... 

 

,,SĂ NU UCIZI!”... Dar se ucide!.. 

Unde ni-i oare inima? 

De ce adesea din orgoliu, 

,,stingem” lumina, dragostea?... 

 

,,SĂ NU UCIZI!”, s-a spus odată; 

dar Domnul Păcii ne-a certat: 

e prea mult chiar şi să te mânii… 

Ce simţi, când tu eşti insultat? 

 

Nu-ţi trebuie cuţit sau gloanţe, 

să bagi un semen în pământ; 

atât de simplu, fără urme, 

îl poți ucide c-un cuvânt… 
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SĂ NU URĂŞTI, asta e cheia, 

fii milostiv cu-aproapele; 

în duh, deja ucizi, spunându-i: 

,,Nebunule!” sau ,,Prostule!”. 

 

S-a terminat cu Talionul; 

,,Nu jertfe vreau, milă voiesc!”; 

totuşi s-a spus: ,,Faceţi dreptate!”, 

să-ncepem dar cu noi, firesc!... 

 

,,SĂ NU UCIZI!”, ciudată lege; 

dar ce şi cum, să spun aşa?... 

E clar că-i vorba-ntâi de oameni, 

de tot ce-i viu apoi, cumva; 

 

nici din plăcere, nici din ură, 

nici pentru-a pedepsi ceva 

şi totuşi viaţa cere viaţă, 

ucide pentru-a exista!.. 

 

,,Noi nu ucidem animale; 

de crimă deci, suntem străini!”. 

O, Doamne, ce ipocrizie; 

mâncăm doar ouă, nu găini!... 

 

De cum te naşti ucizi într-una; 

de nu ucizi, nu vei trăi; 

armate mari se luptă-n tine 

şi se ucid ca tu să fi! 

 

Problema, iată, nu e moartea; 

orice-nceput are-un sfârşit 

şi-aşa cum ştim dintotdeauna 

viaţa, cu viaţă s-a hrănit. 

 

 

 



14 
 

Deci pentru apărarea vieţii, 

a ta şi-a semenului tău, 

va trebui să sari ,,bătrâne”; 

laşii nu-i plac Lui Dumnezeu! 

 

Nebunul nu ştie de Lege, 

iar capu-i ,,roi de goange” e; 

aşa că, până una-alta, 

păzeşte-te, armează-te; 

 

iar dacă ţi-e primejduită 

familia sau ţara ta, 

nu ezita, ridică arma 

şi fii un om, nu o lichea! 

 

Balanţa Milei şi-a Dreptăţii 

e tare greu de cumpănit, 

mă bine zii ,,Doamne fereşte!”, 

să fi-ncercat aşa cumplit... 

 

,,NU PREACURVI”, A ŞAPTEA LEGE; 

ce poate fi de comentat, 

când în adâncul firii creşte, 

murdar, urât şi greu păcat? 

 

Dar dragostea-i ades nebună, 

n-are habar de legi sau vremi; 

problema ei e nedreptatea, 

de nedreptate să te temi! 

 

Cursa păcatului e-ntinsă, 

ispita te-trage spre ea; 

mătasea coapsei ei fierbinte, 

visează sărutarea ta; 
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şi cum poţi spune ,,Nu!” plăcerii, 

când mâna ei e-n mâna ta; 

când ochii ei spre tine cată, 

când tu o vrei şi ea te vrea? 

 

În vis, în gând, poftind, trupeşte, 

cu toţi am preacurvit deja; 

că toţi suntem sădiţi în carne, 

iar dragostea-i menirea sa! 

 

Fii treaz, veghează, ochii-n patru, 

căci demonii cărnii nu dorm; 

,,surpriza” pot fi cei de-aproape, 

hormonii n-au minte, nici somn!... 

 

Al cărnii șarpe ne constrânge 

fără-ncetare-a ne ,,culpa”; 

carnea fierbinte cere carne, 

e raţiunea ei cea grea! 

 

Ca fluturii către lumină 

spre-mperechere vom căta; 

în focul inimilor veşnic, 

ce existenţei trup va da!... 

 

Dar tocmai asta e-ncercarea, 

fără-ndoială cea mai grea, 

de a-ţi descoperi puterea; 

cum să spui ,,Nu!”, când toţi zic ,,Da!”. 

 

Trădare, asta-i Preacurvia; 

perechea de ţi-ai înşelat, 

pe-a Cununiei Taină Sfântă, 

e ca şi cum ai fi scuipat!... 
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Copii cuminţi din preacurvie?... 

Ce poate, bun, fi-ntr-un păcat? 

Ne mai mirăm c-avem furtună 

dacă doar vânt am semănat. 

 

Dar cum putem pricepe Taina, 

dac-așa tineri mai suntem?... 

La cununii se bea, se cântă; 

învăţători însă n-avem... 

 

Toţi ne dorim soţii fecioare; 

că nu vrem, proști, nicicui să fim; 

de unde însă feciorie, 

când toţi umblăm cum să curvim. 

 

Căci și curvia-i tot fărˈde lege; 

e-al preacurviei început; 

soră mai mică Preacurviei, 

promiţătorul ei debut! 

 

Două surori întunecate 

fug de lumină-așijderea; 

dar de-i Curvia înserare, 

e Preacurvia beznă grea!... 

 

Plăcerea sau Desăvârşirea, 

asta-i problema cea mai grea.. 

Iubirea strâmbă-i drum spre moarte 

deci smulge-te din mreja sa. 

 

Iubirea strâmbă nu-i iubire; 

cum poţi fi hoț dar şi cinstit? 

Ia-ţi crucea, du-o şi urmează 

suspinul Mielului jertfit! 
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Iubirea-i una cu Dreptatea, 

deci în Împărăţia Sa, 

dacă vei îndrăgi minciuna, 

cu nici un preţ nu vei intra! 

 

Chiar dacă ţi-ai aflat perechea, 

Regina inimii, cumva; 

renunţă de nu-i cu dreptate; 

ea-n ,,barca” ei, tu-n ,,barca” ta! 

 

Nu fi călduţ, - nici cald, nici rece, - 

căci Domnul te va lepăda; 

nu accepta căile strâmbe, 

şi nici măcar concesia! 

 

,,Mai de folos e să-ţi tai mâna 

şi ochiul drept să ţi-l arunci, 

dac-ai păcătuit cu ele; 

decât întreg în foc s-ajungi”... 

 

Rămâne dară cum ţi-i voia, 

de-ţi poţi învinge patima; 

dar hotărăşte-te de-acuma 

şi schimbă-ţi grabnic inima; 

 

căci dacă Mila şi Dreptatea 

cu ştiinţă le-ai nesocotit, 

iluzii să nu-ţi faci, copile, 

că vei fi altfel răsplătit... 

 

Mai bine fugi, nici o ruşine, 

salvează-ţi astfel viaţa ta; 

plata păcatului e moartea 

şi ce e scris va fi aşa! 
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Zii ,,Nu!”, pe veci, a fost şi gata; 

dar vezi să nu te-ntorci cumva, 

căci e plăcerea cea mai mare 

şi renunţarea-i tare grea. 

 

Ştiu, nu-i uşor, să fi o viaţă 

perechii tale soţ fidel; 

curat şi devotat alături, 

asemeni unui porumbel; 

 

însă acesta-i Sacrificiul 

care se cere orişicui; 

fă trupul tău curat, să fie 

jertfă plăcută Domnului! 

 

Căci Tatăl Vieţii, nu pieirea 

păcătuitului o-vrea; 

ci să se-ntoarcă spre Lumină 

şi-o nouă viaţă îi va da. 

 

Iubirea-I una cu Dreptatea; 

Dreptatea însă-i jertfă grea; 

Dacă iubești curat Iubirea, 

tu, dar, ce vei sacrifica? 

 

Întoarce-te din rătăcire; 

oricât ai fi păcătuit; 

chiar în a unsprezecea oră 

încă mai poţi fi mântuit! 

 

Zdrobește-ți inima, fii piatră; 

,,Adio!”, zii păcatului; 

de vrei s-ajungi o nestemată 

 pe Fruntea Împăratului! 
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Încrede-te deplin în Domnul, 

aşează-ţi viaţa-n Palma Sa; 

iar Şarpele cel vechi, Satana, 

abia atunci te va lăsa! 

 

,,NU PREACURVI!”, căci preacurvia-i 

trădare, crimă şi hoţie; 

cea mai amară bucurie, 

singurătate pe vecie! 

 

,,SĂ NU FURI!”, e A OPTA LEGE; 

sărac mai bine, dar curat; 

ce nu-i al tău să nu existe 

şi ai scăpat de-un păcat! 

 

Hoţia-i, lepra omenirii; 

furăm aşa cum respirăm; 

fără sfială, faţă-n faţă, 

necontenit ne înșelăm... 

 

Se fură bani, pământuri, case; 

copii, soţii, amanţi, averi; 

timp, energie, informaţii; 

vise, putere sau plăceri; 

 

şi vieţi şi suflete se fură; 

credinţe, limbi sau meserii; 

inimi, speranţe, minţi, iubire 

şi cântece sau poezii; 

 

se fură chiar și ce-i în gură; 

se jefuiesc și morți și vii; 

popoare, țări și continente; 

planete, stele, galaxii! 
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Mă-ntreb, ce oare nu se fură? 

...Până și umbra omului; 

urma lăsată în zăpadă; 

totul se fură, și ce nu-i!... 

 

Albina fură, vulpea fură, 

cu mintea lor de animal 

și nu-s excepții în natură; 

hoția-i un instinct vital!... 

 

Dar ,,Iată omul!”, e vreunul 

când a putut să nu fi luat? 

Măcar o nucă sau un zâmbet, 

cândva, cu toții am furat… 

 

Cum să nu furi când toți te fură? 

Dacă nu furi ajungi falit 

- un cerșetor la colțul străzii, 

de altul iară jefuit! 

 

Cine va birui hoția  

și va scăpa lumea de hoți? 

Căci azi hoția ne e Lege, 

iar cinstea-i basm pentru netoți. 

 

Șantajul, mita, impostura 

și lenea, tot hoție sunt; 

subtilă înșelătorie, 

murdar câștig, nedrept cuvânt. 

 

Minciuna, dacă nu-i hoție 

- altfel de ce te-ai obosi - 

nu e decât o nebunie; 

făr-un câștig a dobândi… 
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Cu capul spart umblă dreptatea, 

c-așa din veac s-a pomenit, 

în lumea hoților de care 

până și hoții s-au scârbit! 

 

Chiar hoții caută dreptatea, 

când sacii-n car și-i-au urcat; 

ca nu cumva să vină alții 

și să le fure ce-au furat!... 

 

Hoția, lepra omenirii; 

urâtă boală, fără leac, 

ce face ca un chip al Slavei  

să semene mai mult a drac! 

 

Din firea lor fură toți hoții, 

că-s mai deștepți sau mai netoți; 

cum dar, putem stârpi hoția, 

făr ̕a-i elimina pe hoți? 

 
,,Deștepții”-s, însă, Mari Maeștrii, 

în tenebroase ,,jonglerii”; 

tu, decât hoț, fii ,,prost”mai bine 

și vom vedea apoi, ce-o fi!  

 

,,Băieții cei deștepți” vor lumea, 

convinși că li s-ar cuveni; 

dar cei săraci cu duhul fi-vor, 

ferice-ai Cerului copii! 

 

Lacomi, trufași, perfizi, feroce; 

chiar dacă lumea ar pieri; 

crezul ,,deștepților” e Banul, 

dar Banu-i va înnebuni! 
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De-aceea-ți spun, chiar de ți-i foame, 

cere mai bine când ai cui; 

fii chibzuit și strâns la toate, 

de nu vrei mila nimănui! 

 

Deci, dacă nu accepți pomana , 

că mândră-ți este inima; 

fii mulțumit cu bucățica-ți; 

întinde-te cât plapuma! 

 

Tâlhar, de-ai fost sau hoț și totuși 

vrei spre Lumină-a te-ndrepta; 

cu orice preț înfruntă răul, 

întoarce-te la cinstea ta! 

 

Dar hoții nu iubesc Lumina, 

Căci Noaptea este ,,mama” lor; 

Rămâne-vor în întuneric, 

Dacă atât de mult o vor! 

 

Da, e cumplit în sărăcie 

și-n umilință a trăi; 

dar fă ce poți, ba chiar cerșește, 

păcatul ți-l vei ispăși. 

 

Iar dacă vezi cum se îngâmfă 

bogații, nu te revolta; 

du-ți Crucea ta, rabdă și crede, 

că are Cine judeca!... 

 

Și specula e tot hoție, 

pe nevoiaș de-ai înșelat; 

nici nu-ncerca să furi la rându-ți 

ce altul ție ți-a furat. 

 

 

 



23 
 

Iar de-ai furat ceva odată 

și nu mai poți restitui, 

cere-ți iertare, să nu cadă 

blestemele pe-ai tăi copii… 

 

Blestemul lacrimii amare, 

că-i jecmănit tot cel sărac, 

e-a lăcomiei neagră bubă 

ce veșnic n-are fund la sac. 

 

Nu mai fura, urmează cinstea 

- Calea îngustă, aspră, grea - 

chiar de-ai sfârși sărman ca Lazăr; 

de vrei un loc în Cer, cândva! 

 

,,Ca sufletul să nu și-l piardă, 

oricare om, ce nu ar da ?”; 

,,SĂ NU FURI!”, Legea te îndeamnă, 

să nu-ți furi sufletul cumva ! 

 

Așa e, lumea e hoție; 

totuși ascultă, NU FURA; 

vei dobândi ce nu se fură, 

comoara păcii, Liniștea ! 

 

A NOUA LEGE interzice 

minciuna spre a face rău ; 

,,SĂ NU FACI MĂRTURIE STRÂMBĂ 

ÎN DAUNA-APROAPELUI TĂU!”. 

 

Dar dacă Mila și Dreptatea 

cu bună știință le-ai călcat, 

cu vorba ta, cu-a ta măsură; 

vei fi chiar tu cel judecat. 
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Trădarea e nemernicia 

și josnicia cea mai rea. 

Nu fi sperjur și strâmb, copile; 

de mai vrei, om, a te chema!... 

 

Ce-i, mai de plâns, pentru-al tău suflet, 

decât s-ajungi un trădător; 

să-ți vinzi credința și iubirea;  

să fi o coadă de topor… 

 

Făcând pe altul să plătească 

ce n-a greșit, nevinovat; 

tu ai ales a Iudei cale, 

purtând pe frunte greu stigmat… 

 

Dar poți minți ca să faci bine, 

cum sincer poți vorbi spre rău… 

Atunci minciuna este viață 

iar adevărul tău, călău. 

 

E un cântar subtil în toate; 

MEDEN AGAN - nimic prea mult; 

excesul este drum spre moarte, 

cale spre Iad, o știm demult. 

 

A ZECEA LEGE – acum ne cere, 

prin Mila și Smerirea Sa, 

să nu râvnești nimic din cele 

ce-s proprietatea altuia: 

 

,,SĂ NU POFTEȘTI CASA, NEVASTA , 

NICI ROBUL LUI, NICI ROABA LUI, 

NICI BOUL, NICI MĂGARUL ȘI NICI 

ALT LUCRU AL APROAPELUI.”. 
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Porunca – Zecea, ,,a poftirii”-i 

cea mai ciudată și mai grea; 

ce e frumos desigur place, 

iar de ne place îl vom vrea… 

 

Ce-i viața fără de plăcere? 

…Doar un pustiu nenorocit! 

Ce floare nu visează oare, 

măcar un fluture, iubit?  

 

Dorința de-a avea și-a face, 

de unde-i oare și de ce; 

când știm prea bine că nimica 

din tot ce e nu dăinuie? 

 

…Habar n-avem ce este Pofta 

și ce e dincolo de ea; 

din ea se nasc ,,a fi” și-,,a face”, 

în rest e doar tăcerea grea. 

 

Ce-i mai de preț decât Plăcerea? 

Dreptatea, poate, o să-mi spui! 

Însă Dreptatea-Adevărul , 

n-are și El plăcerea Lui?... 

 

- Plăcerea Lui e Ascultarea 

deplină a Cuvântului; 

Dreptatea, Mila și Smerirea 

sunt Pofta Adevărului! 

 

Acesta este Adevărul 

prin Harul Căruia trăim! 

…Ca Țel Suprem, Desăvârșirea, 

câți însă, azi, o mai dorim? 
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Balanța lumii cumpănește 

pe talere neîncetat, 

Plăcerea și Desăvârșirea; 

tu pentru care ai optat? 

 

Dar vii și-ntrebi: Cum pot alege, 

pofta cea bună, de cea rea ?... 

- Încrede-te-n dreptatea Legii 

și drept, prin Lege, tu vei sta! 

 

Credința ta și ascultarea 

sunt stânca ce te va salva; 

pofta, cum vine se și duce; 

îndură încercarea sa! 

 

Abținerea ca și Credința 

deosebesc un om de-un porc; 

și porcul are trup și suflet, 

și minte; dar conștiință, ioc! 

 

Deci de te-a înrobit plăcerea, 

înlănțuindu-ți inima; 

orice nebună dependență 

s-o biruie credința ta! 

 

Abținerea înnobilează 

și întărește sufletul; 

purifică și luminează 

și-mbogățește spiritul. 

 

Dacă vei asculta Cuvântul, 

în pace mulți ani vei trăi 

și orice lucru bun vei cere, 

la timp ți se va dărui! 
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Dacă vei îndrăgi Cuvântul, 

mereu cu tine El va fi; 

,,Puneți-Mă la încercare 

și vom vedea, apoi, ce-o fi!”. 

 

…Dar dacă toate-s ale Sale, 

Cuvântului, ce poți a-i da? 

- Doar înfrânarea poftei rele; 

aceasta fie jertfa ta! 

 

Și totuși, a nu face răul, 

e doar un început de drum; 

cu timp și fără timp fă bine, 

oricând, oricui, oricât, oricum! 

 

Când n-ai făcut un rău altuia 

- deși ce mult ți-ar fi plăcut - 

prin stăpânire și răbdare, 

un bine ție ți-ai făcut! 

 

Degeaba închinări și posturi 

și nici un bine nimănui… 

Dreptatea, Mila și Smerirea-s 

întruchiparea Binelui! 

 

Dar binele se poate face, 

numai sacrificând ceva; 

doar sacrificiul dovedește 

Iubirea și Credința ta! 

 

Deci nu lăsa pofta nebună 

să-ți cotropească inima; 

smulge-o așa cum smulgi cucuta, 

desțelenește ,,țarina”! 
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Sunt Zece Legi, ca zece teste; 

prin ele te va încerca 

tatăl Ispitei și-al Poftirii, 

căci asta-i dezlegarea sa. 

 

Mai este însă O Poruncă 

din care toate s-au ivit: 

,,SĂ VĂ IUBIȚI UNII PE ALȚII, 

AȘA CUM ȘI EU V-AM IUBIT!”. 

 

Când toată-nțelepciunea lumii 

poate fi spusă-ntr-Un Cuvânt; 

,,Iubește!”, omule, ,,Iubește!”; 

restul e praf purtat de vânt! 

 

,,Iubește!”, asta-i Toată Legea, 

în Ceruri ca și pe Pământ; 

,,Iubește!” tot ce e, ,,Iubește!”, 

ne-o cere Sfântul Cel Preasfânt! 

 

Iubirea-i Lacrima Credinței, 

Credința-i al Iubirii vis, 

Deviza cea adânc săpată 

pe grele Porți de Paradis; 

 

lanternă, scut și călăuză 

ne-o fi când bezna s-o lăsa; 

Speranța ce ne va conduce 

spre Cea mai luminoasă Stea! 

 

O, cât de simplu-i Adevărul; 

ca apa rece de izvor; 

ca Soarele de primăvară; 

ca zâmbetul copiilor! 
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Ce simplă e Esența Legii 

(cum le-a vorbit copiilor): 

,,CE VREȚI SĂ VI SE FACĂ VOUĂ , 

FACEȚI ȘI VOI SEMENILOR!”. 

 

Salvarea ni-i Desăvârșirea 

ce-o căutăm din dragoste: 

,,CREDINȚA-NSEAMNĂ ASCULTARE 

ȘI FĂRĂ FAPTE, MOARTĂ E !”. 

 

,,CEI CARE MĂ IUBESC MI-ASCULTĂ 

PORUNCILE ȘI LE-MPLINESC!”, 

Iubirea și Credința vie, 

numai așa Mi-o dovedesc. 

 

Dar e vre-un om în lumea asta 

ce nici o Lege n-a călcat 

și prin Sfințenia de-o viață 

să merite a fi salvat?... 

 

Eu nu cunosc și astfel cine 

va moșteni Noul Pământ? 

…Nu știu, dar Cel Preanalt ne știe 

și sufletul și-al nostru gând. 

 

Credința oarbă, Sacrificiul, 

sunt cheia Porții Cerului; 

Biletul tău spre nemurire 

e lepădarea sinelui! 

 

LUMINA, VIAȚA și IUBIREA 

sunt Numele Lui Dumnezeu; 

Dreptatea, Mila și Smerirea, 

oglinda Sufletului Său. 
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Ascultă Decalogul Vieții; 

Legea de piatră și de foc; 

Cuvântul tare, Calea Dreaptă 

spre mult visatul Nou Soroc! 

 

Aceste Legi, ca Zece astre 

ce strălucesc în veșnicii, 

ne-au scos din umbra necredinței; 

să fim deci ai Luminii fii! 

 

De le-om păzi cu sârg de-acuma, 

cu orice preț și noaptea-n vis, 

va fi din nou speranța-n lume 

și lumea iarăși Paradis! 

 

 

 

Radu Gorj – Gureni -19 Martie 2016 
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 SCÂNTEIOARE 

 

 Totul pare întâmplare, 

        dar de ce nu credem oare? 

 

 Suntem una, nu totuna! 

 

 Iertare, numai prin uitare? 

 

 Orice formă e şi semn, 

         iar de-i semn e şi îndemn! 

 

 Pe şarpe toţi l-am mângâia, 

        nu l-am strivi, de n-ar muşca;…  

dar el nu știe altceva!... 

 

 Dacă ce-i Sus este şi Jos, 

        atunci nimic nu-i de prisos; 

        dar dacă Sus e cum e Jos, 

        nimic atunci nu-i de folos! 

 

 Când nu-ţi merge cum ai vrea, 

        poate că-i mai bine-aşa! 

 

 Depărtează-te un pic 

        şi totul va fi nimic!… 

 

 Că-i mai mic sau că-i mai mare, 

        dacă are colţi şi gheare, 

        sigur nu-i privighetoare, 

        nici găină clocitoare! 

 

 Vreţi Raiul pe Pământ?… Nu-i greu! 

         Păziţi Poruncile, mereu! 
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De același autor, Colecția ,,Curcubeul” cuprinde broșurile: 

 

1. TREPTELE IUBIRII 

2. CALEA DREAPTĂ 

3. ZECE LEGI 

4. TREZEȘTE-TE 

5. ȘAPTE TAINE 

6. UNDE-I 

7. ÎNTÂIA ZI 

 

 

 Toate poemele din colecția ,,CURCUBEUL” fac parte 

din volumul de versuri ,,E!” 
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