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Unde-I ? 
  

  Mă îndoiesc, aşadar cuget 

şi cugetând, exist cumva! 

Dar sunt eu singurul pe lume, 

iar lumea asta singura?… 

N-om fi doar noi, singura „baltă”, 

puind–cu „mormoloci” în ea.... 

Cum nesfârşit e infinitul 

şi şansele-s asemenea! 

Sunt, fără număr, universuri, 

create de vre-un Duh sau ba; 

dar lumea asta, sigur este,  

Lumină dintr-O Sfântă Stea!… 

– "Unde-I?", mi-ai spus cu rece glas, 

la ceas de tihnă şi taifas; 

"Să vină-aici, să discutăm !". 

– Să mergem dar, să-L căutăm! 

 
               

  

… Când le zâmbeşte florilor, 

mărgăritarul zorilor, 

înalţă blând lumina sa 

şi le alintă inima! 

Acelaşi foc ce-n cer e pus, 

întru Iubire, Cel de Sus 

l-a răsădit adânc în noi; 

fierbinte lavă, calde ploi, 

dau viaţă-ntreg Pământului! 

Lut viu şi fiu al Cerului, 

fi sigur dar, că Focul Său 

pulsează-acum şi-n pieptul tău! 

A vrea să crezi, ori a nu vrea; 

asta-i Problema, Singura! 

Acesta-i Pragul de trecut 

dintre neant şi Absolut! 
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…Să stăm acum, aici, privind 

albastrul veşnic unduind; 

adâncul său netulburat, 

e Chipul Celui Preacurat! 

O, limpezime tainică! 

O, mângâiere veşnică! 

Ocean etern, întâi creat, 

eşti primul cer ce ni s-a dat! 

Sfântă lacrimă curată, 

Apă binecuvântată, 

prin tine, când ne-am întrupat, 

cu Viaţa ne-am şi îmbrăcat! 

De-un bob de rouă, magic dar, 

vigoare pură, viu cleştar, 

vibrând în aburit ulcior, 

atârnă-al lumii viitor! 

În recea gheaţă, alba nea, 

Lumină-i dintr-O Blândă Stea; 

de la-nceput pân' la sfârşit 

Semnul Divin în infinit! 

  

…În câmpul legănat de flori 

cu mii de fluturi sclipitori; 

în vise şi în taina lor; 

în cartea veche-a astrelor; 

în stinsul lebedei suspin 

vestind al lumii trist destin; 

în cărăbuşul cel zglobiu, 

fin giuvaier de aur viu; 

în fulgerul vuind prin nori; 

în trilul de privighetori; 

în roua dimineţilor 

şi în nectarul crinilor; 

în Everestul cel semeţ 

sau în quarcul cel isteţ; 

pe Cel mai sus de orice zeu, 

Îl văd zâmbind în curcubeu! 

În gânguritul pruncilor 

şi-n strălucirea ochilor; 

în caldul, umed, bot de miel, 
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eu ştiu că Îl sărut pe El! 

Când fiul tău surâde-uşor, 

în somn plutind ca şoimu-n zbor, 

se joacă-n vis, nevinovat, 

cu Cel Preabun şi Minunat! 

  

… Pe o palmă de ţărână, 

de milenii-s împreună, 

pălămidă şi urzică, 

mătrăgună şi lăptucă, 

rozmarin şi lămâiţă, 

caprifoi şi-a viei viţă; 

Soare, viscol, ger sau ploaie, 

le-alintă sau le-ncovoaie,  

dar oricât lumea va dura, 

firesc nu s-or amesteca; 

cum marea nu se face râu, 

grâul în veci rămâne grâu 

iar neghina tot neghină! 

„Cine” oare-o fi de vină? 

În forma sau culoarea lor, 

nu e nimic întâmplător ; 

ci oglindesc făpturilor, 

Alesul Har, mângâietor, 

vindecător și hrănitor, 

lăsat spre uzul tuturor ; 

iar gustul și parfumul lor , 

sunt chiar sufletul plantelor! 

În mentă, leuștean, mărar, 

chimen, piper, enibahar 

aromele gusturile, 

de UNDE-s oare, pentru ce? 

Când vezi că TOTUL ESTE SEMN, 

nu-i asta, oare, un îndemn? 

Află-le taina şi vei şti 

şi raţiunea lor de-a fi, 

căci toate au un dublu har 

după măsura la cântar; 

alune, mure, morcovi, mac, 

tei, sunătoare, nuci, spanac, 
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smochine, cimbru sau dovleac, 

hrană gustoasă ni-s şi leac! 

  

… Basm de ceară şi lumină 

e un fagure de-albină! 

Căpăcind, pe dos, pe faţă, 

mii de cupe cu dulceaţă; 

înaripate zâne mici 

– asemeni harnicei furnici –  

conservă cu mult sârg şi dor 

sufletul pur al florilor! 

Argintul florii de salcâm, 

înmiresmat, dulce tărâm; 

aurul florilor de tei; 

ascunse-n miere-s cu temei; 

polen, propolis, lăptişor, 

comori ce-aduc al vieţii spor, 

păzite-s de-un întreg popor 

de furtişagul hoţilor! 

Cetatea lor cea înţeleaptă, 

curată, harnică şi dreaptă, 

condusă-i ferm de maica lor, 

Crăiasa amazoanelor! 

Există mai frumos hambar 

decât un cuib de chihlimbar? 

– Lucrare de-un adânc mister 

a unui Tainic Inginer! 

  

… Cochilii şi perle-n abis, 

mărgeane, dantele de vis; 

în stânci dorm cristale de foc, 

visând la al zilei soroc; 

rubin, topaz sau ametist, 

ascund un Minunat Artist 

dar şi un Genial Savant, 

în jad, smarald sau diamant! 

În recea inimă de stea 

mai pâlpâie un fulg de nea; 

în safir sau în albină, 

totu-i Spirit şi Lumină! 
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În balenă sau furnică, 

scorpion sau rândunică, 

marmură sau levănţică, 

scoică, fluture, urzică; 

în piatră, plantă, animal 

– că-i mai ciudat sau mai banal; 

în toate, e „Ceva” sublim, 

în care toţi ne regăsim; 

în toate-i scrisă Legea Sa: 

LUMINA, VIAŢA, DRAGOSTEA! 

Puterea însă, Una e, 

COEZIUNE ‒ DRAGOSTE! 

  

… În divina simetrie; 

în sublima armonie 

a formelor, culorilor 

şi-a tuturor mişcărilor; 

acest „design” raţional 

în toate, fără de egal, 

nu e decât CREAŢIA; 

aici, e clar, Mâna Cuiva! 

Misterul întâmplărilor 

din cursul existenţelor, 

ne-ndeamnă spre a-L căuta! 

Un ţel mai nobil,ştii cumva? 

Cum într-un joc de pituluş, 

Părintele Cel jucăuş 

îi cheamă pe ai Săi copii, 

cu dragoste, spre a-L găsi; 

în fluture de chrisolit 

cu praf de soare poleit; 

în verde brotăcel de jad, 

în libelula de smarald; 

în bob de fragă, dulce jar; 

în floarea de mărgăritar; 

parfum, lumină, viaţă, har, 

pe toate ni Le-a dat în dar! 

  

… Vezi oul, vis tăcut şi blând? 

Ascunde-o inimă bătând! 
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Un ornic cerne în adânc, 

secunda lumilor ce plâng! 

Ascultă-i muzica de Stea, 

transfigurând senin în ea 

o lume-aidoma cu-a ta 

ce-şi caută menirea sa! 

Cum al oglinzilor ecou 

perpetuează-al al lor egou; 

un ou pitit într-un alt ou 

precum un prunc într-un landou, 

pe sine însuşi se clocea 

şi-n visu-i, magic Se-ntrupa, 

prin Taina Tainelor Cea grea, 

pe Sine chiar în Palma Sa: 

Omega, Oul Absolut, 

Semn de sfârşit şi de-nceput; 

opal şi aur şlefuit, 

din Care Alfa S-a ivit! 

  

… Dar „Iată Omul!”, simbol sfânt, 

în spirit, faptă şi cuvânt; 

Icar spre stele 'naripat, 

un Hercule ne-ngenuncheat; 

scormonitor, cercetător, 

al tuturor genunilor; 

nebun adesea-n fapta lui 

dar şi martir al Crezului! 

Moştenitor al Cerului, 

Pământu-i „jucăria” lui; 

liber în toate-i al său Eu, 

asemeni doar Tatălui său!  

În scurta-i clipă hărăzită, 

între voinţă şi ispită; 

între credinţă şi uitare, 

blestem şi binecuvântare; 

lovit ades’, plângându-şi firea 

dar căutând desăvârşirea; 

da, Omul, animal ciudat, 

de lanţul trofic nelegat; 

miză, arbitru, jucător; 
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constructor şi demolator; 

înger şi demon şi damnat, 

un „zmeu” de-O Sfoară ancorat; 

numai el ştie, că ştie; 

doar el, crede-n veşnicie; 

doar el poate să aleagă 

între Cer şi lumea-ntreagă; 

între Slavă şi genune, 

pântece sau raţiune; 

Semn Sfânt, căci i s-a dat doar lui, 

să poarte Chipul Tatălui! 

Chiar în oglindă când priveşti, 

pe El, acolo Îl zăreşti; 

eşti Chipul Său în lumea ta, 

lut şi lumină dintr-O Stea! 

  

… În Măiastra ţesătură 

numită banal natură, 

nu e nimic făr-a purta 

Amprenta şi Magia Sa! 

E „mozaicu-i” nesfârşit; 

un infinit în infinit, 

încolăcit şi-ntrepătruns, 

totul în tot, de necuprins! 

Abscisă, Ordonată, plus 

înc-o axă „Z” notată; 

o lume răsucită-n ea, 

veche şi nouă-aşijderea; 

O Inimă în Trei pulsând, 

Trei Unde veşnic împletind, 

Trei Axe prinse într-O Stea, 

Trei Raze izvorând din Ea; 

Spirit, Energie, Spaţiu 

–zbor etern fără de saţiu; 

Gândul înalt şi creator, 

Cuvântul atotziditor, 

remodelându-Şi Fiinţa Sa, 

un magic univers urzea! 

Sorb de stele în spirală, 

oarbă poartă abisală, 
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greu adânc de întuneric 

plămădind pe dos – feeric – 

lumini ce izvorăsc lumini, 

nectar din cupele de crini; 

un vals albastru şi senin, 

rotindu-se, în Trei, blajin, 

ondulatoriu şi sublim, 

compus de-Un Mare Anonim; 

e Jocul Său de nepătruns 

şi doar într-un atom ascuns! 

Lumina-i Universul Său, 

iară Iubirea, Corifeu! 

  

… Să fie, totul, doar hazard? 

Degeaba, stele-n hăuri ard? 

Un drum ce duce nicăieri 

tramvaie fără pasageri? 

Răspunsuri fără întrebări? 

Dar ce-s acelea, întâmplări? 

Real înseamnă necesar 

și implicit rațional! 

Chiar în ce pare fapt banal, 

văd Spiritul Universal; 

e armonie, ordine, 

e Raţiune Limpede! 

Din visul unei veşnicii, 

din ce eram fără a fi 

-amorfă, ternă, pastă gri- 

Un Paradis, El făuri! 

Sunt, Legile Desăvârşirii 

ce guvernează mersul Firii; 

de la-ntuneric spre Lumină, 

din vârf de ram la rădăcină, 

de la nimic la Năzuire 

şi de la Moarte la Iubire; 

Un Curcubeu peste neant , 

COROANA SA DE DIAMANT! 

  

… "Unde-I?" mi-ai spus în acel ceas; 

dar rămăsesem fără glas! 
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N-ar fi absurd, ba chiar hilar, 

să certe oala pe Olar? 

Şi ce-am putea să-L întrebăm 

când a vorbi abia-nvăţăm? 

Stă Marea Carte-n faţa ta, 

învaţă să citeşti din ea! 

De când n-ai mai privit spre cer, 

spre stelele care nu pier; 

nici chiar spre glodul anonim 

din care încă ne hrănim? 

N-ai cum să-L vezi pe Cel Divin, 

când eşti de eul tău prea plin 

şi nici să-nchizi pe Cel Preasfânt 

în vreun algoritm nătâng!… 

 

… Dar vrem minuni? Minuni avem; 

doar ochi s-avem, să le vedem! 

   Te-ai întrebat vreodată, oare, 

cum mai există căprioare? 

O, da, ciudată întrebare 

şi totuşi nu e de mirare 

că–de când sunt, fără-ncetare, 

vânate fără de cruţare 

de cei cu arme, colţi şi gheare– 

n-au teamă de exterminare? 

Pantere, tigri, lei, gheparzi, 

lupi, urşi, hiene, leoparzi, 

reptile, vulturi, crocodili 

şi oamenii mult mai subtili; 

în ape-n cer sau pe uscat, 

toţi le privesc doar ca vânat! 

Lupoaica fată zece pui 

iar căprioara unul-doi… 

Nu fuga, nici prăsirea lor, 

a fost salvarea ciutelor! 

Da, e-o minune, n-au pierit; 

ba chiar mai mult s-au înmulţit! 

Cum de mai sunt? Din mila cui? 

Îţi spun, din Mila Cerului! 

   Dar iată Lumea, oare cum,  
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păşind mereu pe-acelaşi drum, 

atât bărbaţi cât şi femei 

ca număr poţi la fel să-i iei! 

Războinici dar şi vânători, 

bărbaţii mult mai grabnic mor; 

totuşi n-ajuns-au niciodat’ 

două femei la un bărbat… 

De ce, din veac, după război, 

– aiurea, ca şi pe la noi – 

se nasc şi e verificat, 

în locul celor ce-au „plecat”, 

cu mult mai mult băieţi decât 

fetiţe, în acel ţinut? 

CINE menţine-acest „cântar”, 

în echilibru planetar? 

   Ce „carusel”, Istoria!… 

Ştii, joc mai fascinant, cumva? 

La nesfârşit rotindu-se, 

în sine oglindindu-se; 

e vechi din veac şi totuşi nou; 

aceeaşi piesă, alt erou; 

aceleaşi fapte, alt decor; 

aceeaşi scenă, alt actor… 

Detaliile-s altcumva, 

întregul însă-i tot aşa! 

Ce ni se par că-s noi „minuni”, 

o Temă-i cu variaţiuni! 

Un straniu „circ” ameţitor 

şi comedie şi ,,horror''; 

regi, cerşetori, soldaţi, plebei, 

pe armăsari sau pe ponei; 

cu fiecare din rotiri, 

o nesfârşire de trăiri 

– iubiri, orgolii, frici, trădări –  

ce prăbuşiri, ce înălţări! 

Marionete sau roboţi,  

ghidaţi, de CINE, suntem toţi 

şi totuşi liberi a opta, 

de-a vrea sau nu „piesa” juca? 

Dar pentru CARE Spectator,  
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e Circul cel strălucitor? 

    CINE e oare Director, 

şi Dramaturg şi Regizor; 

şi UNDE-i, Cel Ce ar putea 

opri sau nu cu „cheia” Sa, 

„motorul” greu şi bine uns: 

DEUS EX MACHINA, ascuns? 

   Cine în palme ne-a săpat, 

scrisori ce nu s-au sigilat, 

s-aflăm cine suntem şi-ai Cui? 

– Fii după Chipul Tatălui! 

   Priveşte cerul! Cum,  de ce,  

ne guvernează  astrele? 

Tipuri umane şi structuri, 

prin ale faunei făpturi, 

se definesc de mii de ani; 

ne fac prieteni sau duşmani! 

De UNDE-i, jocul constelat 

– al Zodiei consemn ciudat – 

forma şi semnul destinat 

în spirit şi pe chip gravat, 

ce ne-nsoţeşte ne-ncetat 

pe drumul vieţii – complicat; 

marcându-ne zi după zi, 

distinctul nostru fel de-a fi? 

   Banalele „coincidențe”, 

înșelătoare aparențe, 

ciudat cârmind al vieții drum 

de UNDE vin, de ce și cum? 

De UNDE-aceste incidențe, 

„întâmplătoare” influențe, 

ce fac din  „baligi” pietre tari; 

din omenași, destine mari; 

din ponei, falnici armăsari; 

din anonimi, destinatari? 

 De UNDE-acel tulburător 

 vis, tainic semn din viitor? 

 Talentele, harurile, 

 De UNDE-s oare, cum, de ce?... 

 Că-s poligloți, învățători, 
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preoți, profeți, vindecători; 

la unii nu, la alții da, 

și totuși pentru toți cumva, 

dar toate-ntr-unul singur, ba ! 

CINE le-o fi-mpărțit așa ? 

 Muzica, da, cu vraja sa, 

de ce şi UNDE ne-o chema? 

 Dar acel magic număr „Pi” 

ce Roata lumii o-nvârti,  

deşi mereu l-om folosi, 

ştim oare UNDE s-o sfârşi?…  

 Vezi rândunelele cum vin 

din sudul Africii? Ce chin, 

 să bată cu aripa lor 

 atâtea mii de verste-n zbor, 

 peste pustiuri, peste mări, 

 pe nevăzutele cărări… 

 Cu oarbă sete-n mare zor 

 de rece-limpede izvor, 

 se-ntorc, deşi atâtea mor, 

 la cuibul dragostelor lor! 

 De ce acest efort cumplit 

 perpetuat la nesfârşit, 

 firavul trup sacrificând 

 dar niciodată renunţând? 

 Îngeri iubiţi, ocrotitori, 

 albastru săgetând prin nori; 

 fără de ele cum ar fi?… 

 O iarnă, veşnic am trăi! 

 Adu-le Doamne iar, cu dor, 

 cu primăvara-n ciocul lor! 

  La fel, somonii mărilor, 

 se-ntorc şi ei la „matca” lor; 

 în surdă goană, zeci de mii, 

 conduşi de glasul inimii, 

 din largul mării spre izvor 

 tocmai în vârful munţilor; 

 sărind cascade-nalte, zeci; 

 prin ape-nvolburate, reci; 

 un singur ţel având şi-un dor, 
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perpetuarea speţei lor 

prin fecundarea icrelor! 

Îndată, după asta, mor… 

Apoi, „armada” puilor,  

cu milioanele, „în cor”, 

asemenea părinţilor, 

se-ntorc spre zarea mărilor; 

deşi doar unul, dintre mii, 

ajunge-n larg spre a trăi! 

Efort sisific, în zadar, 

de care ei nu au habar… 

CE dor aprins, CE strigăt mare, 

îi cheamă din albastra zare, 

să-ndure-atâtea mile ‒ mii,  

magicul drum al lor de-a fi?… 

  Dar castravetele, de UNDE, 

în vreju-i ştie şi se-ascunde; 

de UNDE, „proasta” frunză-a sa, 

copilul ştie-a-şi proteja? 

  Al numerelor joc ciudat, 

de UNDE-I; noi l-am inventat? 

  Dar peştii mărilor, cum oare, 

cât încă-s vii, n-au gust de sare?… 

  Moaştele Sfinţilor? Un Dar! 

Semnul doveditor şi clar 

că Viaţa nu-i un Drum închis 

ci Poartă către Paradis; 

că cel ce-n viaţă s-a sfinţit 

şi-n moarte e blagoslovit! 

Un strop de veşnicii lăsat; 

mireasma Raiului curat; 

astfel că trupul plin de har 

nestricăcios rămâne, dar 

şi lucrător, prin vremuri chiar; 

din Mila fără de hotar 

a Celui Ce ne-a plămădit 

lumini şi umbre-n infinit! 

O, câte mii a vindecat 

şi câte suflete-a salvat 

Mirul din ei izvorâtor, 
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tainic de haruri purtător, 

de grele boli vindecător 

– esenţa lacrimilor lor! 

  Dar iată, încă-o întrebare, 

ce pare că răspuns nu are! 

Ce-i Rugăciunea? Ştii cumva, 

spre CINE oare s-o-ndrepta?… 

La CINE, UNDE, gândul tău 

aleargă, dacă-ai dat de rău? 

E vre-unul ce n-a suspinat, 

de viermele fricii mâncat, 

„O Doamne, Doamne, ce mă fac?”, 

aflând că boala-i n-are leac? 

Când te loveşte vre-o belea 

de care nu ştii cum scăpa, 

adânc ascuns în sinea ta, 

chiar făr-a-L conştientiza, 

dezvăluindu-şi Dragostea 

se roagă încă CINEVA 

şi fără semn, ciudat, aşa,  

se luminează calea ta!… 

Roagă-te dar, de-O Blândă Stea, 

să-ţi dăruiască Pacea Sa! 

Zii Rugăciunea Inimii, 

Celui Ce e şi-n veci va fi 

şi nu uita, căci este scris, 

Cuvântul Său nu e un vis: 

„Speră, c-aşa vei stărui; 

caută dar şi vei găsi; 

cere şi-atunci vei dobândi; 

numai crezând, vei izbândi!” 

… Ce-i Rugăciunea? Ştii cumva, 

de UNDE e Puterea sa? 

Da, e o lacrimă din Soare; 

Credinţă şi Comunicare! 

 Dar Apei, cea de Bobotează, 

ce veşnic nu se alterează; 

de UNDE-i vin, în Astă Zi, 

beneficele-i energii? 

 De UNDE, de la Ce Putere, 
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în Sfânta Zi de Înviere, 

se-aprinde tainic, din senin, 

Lumina, la Ierusalim? 

… Iată o „mână” de minuni!… 

Iar astea-s fapte, nu minciuni!… 

Un ,,bucheţel de flori” ţi-am dat 

din Câmpul veşnic înflorat… 

Vis de lumină, fulg de nea, 

Minune-i toată viaţa ta; 

clipă de clipă, ceas de ceas, 

câte s-au dus, câte-au rămas, 

orânduite-s cu temei 

întru desăvârşirea ei! 

– Natură-i totul, o să-mi spui; 

e ştiinţă, dar magie nu-i! 

– Aşa e! Însă Cum şi-a Cui? 

E Raţiunea Nimănui? 

Să fie-atâta frumusete 

şi raţiune-ntâmplător?... 

Materie, fără de spirit, 

organizată superior? 

De UNDE-această structurare 

și DE CE oare, domnilor?... 

Aceasta-i MAREA INTREBARE  

și CAUZA CAUZELOR!... 

Am fi o formă fără formă, 

de-ar fi Hazardul Creator;... 

Nu-i oare , Viu, UN MARE SPIRIT, 

la rădăcina tuturor ? 

Din Dragostea Celui prea Sfânt, 

Natură, sigur, toate sunt; 

de la atom la quasar; 

vibraţii diferite, doar… 

Dar ce nu-i oare minunat, 

în tot şi-n toate strâns legat? 

Ce să-ţi mai spun, sau cum s-o iei, 

Totu-i Minune, vrei nu vrei! 

„Dar fericiţi cei ce-au crezut, 

mai mult, chiar dacă n-au văzut!”… 

  Însă Minunea „cea mai cea”, 
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dintre minuni, e DRAGOSTEA; 

când viaţa ta o dăruieşti 

şi dăruind-o dobândeşti 

Comoara visului pierdut 

fără sfârşit, fără-nceput; 

Iubirea Care ne veghează; 

Puterea-Naltă, veşnic trează, 

ce-n tot şi-n toate cercetează, 

conservă şi cristalizează! 

LUMINA, VIAŢA şi IUBIREA, 

transfigurând nemărginirea, 

spre-a fi mereu în veşnicii; 

în ape, Ceruri, Focuri vii; 

în adâncimi sau în tării; 

O Cale-n toate va găsi! 

Prin curăţia zorilor, 

prin lacrimile florilor, 

prin zâmbetul copiilor, 

prin zbenguiala iezilor, 

prin zborul rândunelelor, 

prin şopotul izvoarelor, 

prin trilul de privighetori, 

prin plânsul blândelor viori, 

prin valul mării de safir, 

prin adierea de zefir; 

prin toate suntem mângâiaţi, 

îmbrăţişaţi şi sărutaţi; 

prin toate ce-s, Tatăl Ceresc, 

ne spune tainic: „Vă iubesc!”. 

… Iubeşte deci, cât încă-i zi; 

cât încă poţi să spui „A fi'', 

cât flăcări joacă-n ochii vii; 

cât jar în vene-o pâlpâi! 

Iubeşte, dar fără păcat, 

dacă iubire ţi s-a dat; 

să nu cerşeşti ce-ai refuzat, 

când prea târziu te-ai deşteptat 

că-i cuibul gol şi s-a ’noptat 

şi Porumbelul a zburat!… 

… Mari înţelepţi şi-nvăţători, 
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magi, astrologi, clarvăzători, 

scrutând al astrelor parcurs 

şi-al vieţilor întors şi dus; 

cunoscători ai tainelor 

cristalelor şi plantelor, 

stăpâni ai forţei gândului 

şi-al greului pământului; 

ne-au spus ferm că nu-i poveste, 

că-n Cer este Cel Ce Este! 

Oameni aleşi, cu gând curat, 

în piatră Crezul şi-au săpat, 

pe arse table vechi de lut 

au însemnat ce au văzut; 

pe piei de vită sau pe lemn, 

să ne rămână nouă semn! 

În Cărţile Înţelepciunii, 

lumini pe eşicherul lumii: 

CORAN, AVESTA, KABALLA,  

BARDO THODOL, THORA, VEDA, 

ZOHARUL, POPOL VUH, EDDA, 

ENUMA ELISH, BIBLIA 

şi altele asemenea 

desăvârşind Cunoaşterea; 

există-Un Numitor comun, 

e El, STĂPÂNUL CEL STRĂBUN! 

BRAHMA, ALLAH, DROYN, AMMA, 

OMETEOTL, RA, HILA,  

JAINKO, MANITU, YAHWE, 

Sunt Unul Singur: CEL CE E! 

În Europa, Africa,  

America sau Asia; 

În Peru, China, Israel,  

oriunde-ai fi vei da de El! 

E Demiurgul Creator, 

Principiul Unic ţiitor, 

Duhul Cel Bun – conservator, 

Marele Spirit jucător, 

în Teatrul lumii schimbător 

şi Dramaturg şi Regizor!… 

L-au ascultat când le-a vorbit, 



 20 

 

adesea i-a călăuzit 

prin Legea ce sfințește firea 

‒  Dreptatea, Mila și Smerirea ‒ 

pe munţi, pe mare, prin pustiu; 

conduşi mereu de Gândul Viu, 

cu-ncrâncenare au luptat 

să nu se piardă niciodat', 

Credinţa Sfântă din străbuni! 

Doar n-or fi fost cu toţi nebuni?!? 

 

 

 

 

  

             „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta 

şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi 

călcâiul.” 

             „Toate neamurile Pământului vor fi binecuvântate în 

sămânţa ta pentru că ai ascultat de porunca Mea!” 

            „Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din 

coapsele sale, până ce va veni Împăciuitorul, Căruia se vor supune 

popoarele.” 

            „Eu, Împărat sunt pus de El peste Sion – muntele cel sfânt 

al Lui – ca să vestesc porunca Domnului. Zis-a Domnul către 

Mine: Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi te-am născut.” 

            „Jertfă şi prinos n-ai voit, dar trup Mi-ai întocmit;… 

Atunci am zis: ”Iată vin! În sulul cărţii este scris despre Mine. Ca 

să fac voia Ta, Dumnezeul Meu, am voit şi Legea Ta înlăuntrul 

inimii Mele.” 

            „Juratu-sa Domnul şi nu-i va părea rău: „Tu eşti Preot în 

veac, după rânduiala lui Melchisedec.” 

            „Pus-am în Sion o Piatră, o Piatră de încercare, Piatra din 

capul unghiului, de mare preţ, bine pusă în temelie; cel care se va 

bizui pe Ea, nu se va clătina! Şi voi face judecata dreptar şi 

dreptatea cumpănă… Şi legământul vostru cu moartea va fi stricat 

şi înţelegerea voastră cu iadul va fi desfăcută.” 

            „Piatra pe Care au nesocotit-o ziditorii, Aceasta a ajuns în 

capul unghiului; De la Domnul S-a făcut aceasta şi minunată este 

în ochii noştri. „Binecuvântat este Cel ce vine întru Numele 

Domnului!” 
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        „Întăriţi-vă şi nu vă temeţi: Iată Dumnezeul nostru! Cu 

judecată răsplăteşte şi va răsplăti; El va veni şi ne va mântui. 

Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor 

auzi. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba 

gângavilor.” 

            „Pentru aceasta Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, 

fecioara va purta în pântece şi va naşte fiu şi-L vor chema cu 

numele de Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” 

            „Iată un om care va fi chemat Odraslă; Acesta va odrăsli şi 

va zidi Templul Domnului. Şi acesta va rezidi Templul Domnului. 

El va purta semnele regale şi va stăpâni şi va domni pe tronul Lui 

şi Un Preot va fi la Dreapta Lui. Între Ei doi va fi o pace 

desăvârşită.” 

            „O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iesei şi UN Lăstar din 

rădăcinile lui va da. Şi se va odihni peste El Duhul Lui Dumnezeu, 

duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul 

cunoştinţei şi al bunei credinţe. Şi-L va umple pe El duhul temerii 

de Dumnezeu. Dreptatea va fi ca o cingătoare pentru rărunchii Lui 

şi credincioşia ca un brâu peste coapsele Lui.” 

            „Căci Prunc S-a născut Nouă, Un Fiu S-a dat nouă, a 

Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă Numele Lui: Înger de 

mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al 

păcii, Părinte al veacului ce va să fie!” 

            „Iacob este servul Meu: Eu Îl voi sprijini; Israel este alesul 

Meu: Sufletul Meu L-a primit. Duhul Meu L-am pus peste El, El 

va face judecată neamurilor. Va străluci şi nu se va frânge până ce 

va pune judecata pe Pământ şi întru Numele Său vor nădăjdui  

neamurile. Eu, Domnul Dumnezeu, Eu Te-am chemat întru 

dreptate şi de mână Te voi ţine şi Te voi întări; unui neam Te-am 

dat spre legământ şi neamurilor spre luminare, ca să deschizi ochii 

orbilor, să-i scoţi din legături pe cei legaţi şi din adâncul temniţei 

pe cei ce stau în întuneric.” 

            „Cine va crede ceea ce noi am auzit şi Braţul Domnului 

cui Se va descoperi? Crescut-a înaintea Lui ca o odraslă şi ca o 

rădăcină în pământ uscat; nu avea nici chip, nici frumuseţe ca să ne 

uităm la El şi nici o înfăţişare, ca să ne fie drag. Dispreţuit era şi 

cel din urmă dintre oameni, om al durerilor şi cunoscător al 

suferinţei, Unul înaintea Căruia să-ţi acoperi faţa; dispreţuit şi 

nebăgat în seamă. Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu 

suferinţele noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit,  
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bătut şi chinuit de Dumnezeu, dar el fusese străpuns pentru 

păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost 

pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am 

vindecat… Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu Şi-a deschis gura Sa; 

ca un miel spre junghiere S-a dus şi ca o oaie fără de glas înaintea 

celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa. Întru smerenia Lui 

judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine Îl va spune? Că s-a luat 

de pe Pământ viaţa Lui! Pentru fărădelegile Poporului Meu a fost 

dus spre moarte. Mormântul Lui a fost pus lângă cei fărădelege şi 

cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că nu săvârşise 

nici o nedreptate şi nici înşelăciune nu fusese în gura Lui.” 

            „Căci nu va mai fi întuneric pentru ţara care era în nevoie. 

În vremurile de demult El a supus pământul Zabulonului şi ţinutul 

lui Neftali; în vremurile cele de pe urmă El va acoperi de slavă 

Calea Mării, celălalt ţărm al Ierusalimului, Galileea Neamurilor. 

Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei 

ce locuiaţi în latura umbrei morţii, lumină va străluci peste voi.” 

            „Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, 

din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru 

început, din zilele veşniciei!” 

            „Glas se aude în Rama, bocet şi plângere amară, Rahila îşi 

plânge copiii şi nu vrea să se mângâie de copiii săi, pentru că nu 

mai sunt.” 

            „Că îngerilor Săi le va porunci pentru Tine ca să Te 

păzească în toate căile Tale; pe mâini Te vor înălţa, ca nu cumva 

piciorul Tău să Ţi-l izbeşti de piatră;" 

            „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.” 

         „Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te fiica 

Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; 

smerit şi călare pe un asin, pe mânzul asinei.” 

            „Pâine Mi-au fost lacrimile, ziua şi noaptea, în timp ce 

zilnic Mi se spunea: "UNDE ESTE DUMNEZEU TĂU?” 

           „Că gura păcătosului şi vicleanului s-au deschis împotrivă-

Mi; cu limbă vicleană au grăit împotrivă-Mi şi cu vorbe de ură M-

au împresurat şi fără pricină s-au războit cu Mine; în loc să Mă 

iubească Mă cleveteau, iar Eu Mă rugam; în locul binelui M-au 

răsplătit cu rău şi cu ură, în schimbul iubirii Mele.” 

            „Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, 

care a mâncat pâinea Mea, a ridicat călcâiul împotriva Mea.” 
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          „Şi le-am zis: Dacă socotiţi cu cale, daţi-Mi simbria, iar 

dacă nu, să nu Mi-o plătiţi. Şi mi-au cântărit simbria Mea treizeci 

de arginţi. Atunci a grăit Domnul către Mine: "Aruncă-l olarului 

preţul acela scump cu care Eu am fost preţuit de ei." Şi am luat cei 

trizeci de arginţi şi i-am aruncat în visteria templului Domnului, 

pentru olar." 

            „Să fie zilele lui puţine şi dregătoria lui să o ia altul.” 

           „Spatele Mi l-am dat spre bătăi şi obrajii Mei spre pălmuiri 

şi faţa nu Mi-am întors-o dinspre ruşinea scuipărilor; dar Domnul, 

chiar Domnul, Mi s-a făcut ajutor, fapt pentru care Eu nu M-am dat 

de ruşine; ci faţa Mi-am făcut-o ca de cremene şi ştiu acum că 

niciodată nu voi fi ruşinat…” 

            „Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua peste obraz.” 

           „Că mulţime de câini M-au înconjurat, adunarea celor 

vicleni M-a împresurat, mâinile şi picioarele Mi le-au străpuns. 

Împărţit-au hainele Mele loruşi, iar pentru cămaşa Mea au aruncat 

sorţi.” 

            „Şi ca hrană Mi-au dat fiere şi întru setea Mea Mi-au dat 

să beau oţet.” 

            „Toţi cei ce M-au văzut, M-au batjocorit, grăind cu 

buzele, clătinându-şi capul: „Nădăjduit-a în Domnul; acum să-L 

izbăvească; să-L mântuiască pentru că Îl vrea!” 

            „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, ia aminte la Mine; de 

ce M-ai părăsit?” 

            „În mâinile Tale Îmi voi pune Duhul!” 

           „Că nu-Mi vei lăsa Sufletul în iad, nici nu vei da pe Sfântul 

Tău să vadă stricăciunea. Cunoscute Mi-ai făcut Căile Vieţii!” 

            „Domnul îi păzeşte oasele toate, nici unul din ele nu va fi 

zdrobit.” 

            „Zis-a Domnul Domnului Meu: Şezi de-a dreapta Mea, 

până ce voi pune pe vrăşmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale.” 

           „Deschideţi, mai mari, porţile voastre, şi voi, porţi veşnice, 

ridicaţi-vă, ca să intre Împăratul Slavei! 

            – Cine este Acesta Împăratul Slavei? 

            – Domnul Cel tare şi puternic, Domnul Cel tare în război! 

            Deschideţi, mai mari, porţile voastre, şi voi, porţi veşnice, 

ridicaţi-vă, ca să intre Împăratul Slavei! 

            – Cine este Acesta Împăratul Slavei? 

            – Domnul puterilor, Acesta este Împăratul Slavei!” 
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           „Iată, Eu trimit pe Îngerul Meu şi va pregăti Calea înaintea 

Feţei Mele şi va veni îndată în Templul Său Domnul pe Care Îl 

căutaţi şi Îngerul Legământului pe Care voi Îl doriţi. Iată vine!” 

zice Domnul Savaot. „Şi cine va putea îndura Ziua venirii Lui şi 

cine se va putea ţine bine, când El se va arăta? Căci El este ca focul 

topitorului şi ca leşia nălbitorului… Şi Mă voi apropia de voi ca să 

vă judec şi voi fi martor grabnic împotriva vrăjitorilor, a 

desfrânaţilor şi a celor ce jură strâmb, împotriva celor care 

asupresc pe simbriaş, pe văduvă şi pe orfan, apasă pe cel străin şi 

nu se tem de Mine.” Zice Domnul Savaot.” 

            „Căci iată vine Ziua care arde ca un cuptor. Şi toţi cei 

trufaşi şi cei care făptuiesc fărădelegea vor fi ca paiele, iar Ziua 

care vine îi va arde.” Zice Domnul Savaot. „Şi nu va rămâne din ei 

nici rădăcină, nici lăstar. Dar pentru voi cei ce vă temeţi de Numele 

Meu, va răsări Soarele Dreptăţii şi vindecare fi-va-n aripile Lui; şi 

veţi ieşi şi veţi zburda ca viţeii lăsaţi din legături. Şi veţi călca pe 

cei nelegiuiţi, fiindcă ei cenuşă vor fi sub picioarele voastre, atunci, 

în Ziua pe care Eu o rânduiesc, zice Domnul Savaot.” 

  

     … Da, Steaua Stelelor din Cer, 

a spulberat orice mister, 

ca să-L simţim şi să-l vedem 

în staulul din Betleem; 

Prunc minunat, curat şi blând 

-ce îngerii-L slăveau cântând- 

zâmbind către Măicuţa Sa 

Sfântă Fecioară pururea!  

Clipă fulgerând deplină, 

rupând bezna de Lumină, 

Spiritul Pur S-a întrupat 

ca să ne spele de păcat! 

Cel proorocit de mii de ani, 

a poposit între ciobani; 

Lumina lumii între paie 

şi veşnicia lâng-o oaie; 

acolo-a fost, nu-ntr-un palat 

strălucitor doar prin păcat; 

Vis împlinit şi prea frumos, 

numit pe veci Iisus Hristos! 

El, Sufletul Celui Preasfânt, 
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Icoana Dreptului Cuvânt, 

Icoană Vie de Lumină, 

Lumină Pură din Lumină; 

nebuna lume a răbdat, 

pe Crucea ei S-a ridicat, 

a pătimit şi S-a-ngropat, 

a treia zi a înviat; 

la Cer, uşor S-a înălţat, 

de Dreapta Tatălui purtat, 

şi iar cu slavă va veni 

spre Judecata, într-O Zi, 

a celor morţi şi-a celor vii; 

apoi în veci va-mpărăţi 

peste al Drepţilor Popor 

şi-om fi o turmă şi-Un Păstor, 

aici, sub Dreptul Său Cuvânt,  

sub un nou cer, pe-un nou Pământ! 

Dar ce ne-a spus şi ce-a făcut 

în Cartea Sfântă e trecut; 

Poruncă nouă-ntr-Un Cuvânt, 

al Binelui Principiu Sfânt 

–IUBIREA-I, MAREA LEGE-a SA, 

ce nu se poate eluda! 

Căci totul este cântărit, 

nimic nu scapă neplătit; 

„Cântarul” Său subtil şi dur, 

lucrând etern, fără cusur, 

când răsplăteşte fapt sau gând 

în Ceruri, dar şi pe Pământ; 

cuvântu-ţi chiar te-o judeca, 

măsura ta te-o măsura! 

...Te-ai botezat şi-Mpărtăşit, 

te-ai cununat şi miruit; 

copilul ţi l-ai botezat 

să-l ştii de rele apărat; 

Icoana Sa ai sărutat, 

în Casa Lui te-ai închinat; 

doar n-o să cred, într-un cuvânt, 

c-ai râs, de ce-ai mai drag şi sfânt: 

de bunii tăi şi de părinţi, 
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de cuvioşi, martiri şi sfinţi, 

ce ţara asta de ciobani 

o ocrotesc de mii de ani!… 

S-ascult la lumea cea nebună, 

la murdărie şi minciună; 

sau să mă-ncred în mintea mea 

ce astăzi e şi mâine ba?… 

Un Punct de sprijin vreau şi-L cer; 

să pot să stau pe El, să sper; 

Un Punct de sprijin, ferm şi clar; 

vreau Adevărul, aşadar! 

Vreau Adevărul, Liniştea,  

Lumina, Libertatea Sa! 

O, cât aş da să am şi eu, 

Urimul şi Tummimul meu! 

… Chiar dac-om fi cu toţii fraţi, 

în dulcea carne aşezaţi, 

nu suntem spirite la fel; 

unu-i dulău, altu-i pudel! 

Putere, frumuseţe, har, 

DE UNDE, le-ai primit în dar? 

Nu te făli cu slava ta; 

ai mulţumit CUI trebuia? 

Căci vom ajunge într-o zi, 

inevitabil, orice-am fi 

– aşa cum toată frunza pică – 

la suferinţă şi la frică! 

Iar când sosi-va clipa grea, 

şi tu, şi eu, vom căuta, 

Speranţa lumii, ultima: 

LUMINA, VIAŢA, DRAGOSTEA!… 

Da, El este Cel Ce Este, 

nu e vis şi nici poveste; 

e Spirit Pur, dar şi concret, 

deloc abstract şi nici secret; 

e Duhul viu şi lucrător, 

Izvorul energiilor! 

E-n noi, Îl respirăm, Îl bem, 

Îl pipăim şi Îl vedem; 

Îl vei descoperi oricum, 
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e Capătul oricărui Drum; 

prin tot ce faci, fără să ştii, 

asemeni Lui încerci să fii! 

  

… Eram toţi TREI în acel ceas, 

când tu mi-ai spus cu sigur glas: 

„Să vină-aici, să discutăm!”… 

El ne-aşteapta să-L căutăm! 

În chipul şi în mintea ta, 

în pecetea din palma mea, 

în tot şi-n toate e mereu, 

chiar TATĂL NOSTRU, DUMNEZEU! 

E tot ce cred într-un cuvânt; 

E cel mai simplu legământ; 

E scris că E și E că E; 

LUMINĂ, VIAȚĂ, DRAGOSTE! 

  

Radu Gorj 

4 iunie 2012 
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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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