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Motto:

      Îţi scriu sonete… râvnă pitică şi deşartă,

      Când tu eşti întruparea celui mai pur sonet!

               (V. Voiculescu: Sonetul  CCXVIII - 64-)
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Ariadna

De n-am să te ating sau văd vreodată

De vei pieri pe veci din calea-mi luminată 

Te chem, te strig, te simt în somn, în gând

Şi pe feericul tărâm al  astrelor te plimb.

Trec norii, dintre mesteceni iar răsare luna

Suspinul tău  de dragoste le ascult într-una

Mă poartă-n zbor stelar prin zare- adâncă 

Şi mă răpeste din galaxii de beznă încă

Mă curăţă de întuneric cu lumină preacurată

Descătuşare-n vis, izbândă adevărată

Pe ţărm m-aduce strigăt dulce de iubire

Redându-mă oceanului de dor în izbăvire.
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Toţi pământenii ştiu azi ce vrut-a Dumnezeu

   Din labirint, te scoate firul dragostei, Tezeu!
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Sonete

Cristale-n rugă

Îmbătrânit  de-a muritorilor povară

Îţi sădeam întinerirea în cânturi de vioară

Cu gândul purităţii ades te atingeam

Apoi  flacără devastatoare deveneam

De dragul tău, al împlinitei căutări

De dragul meu, ce-n patime şi desfătări

Ades mă risipeam, stârnind înfiorări

Cum dau cristalele în rugă-n înserări.

Rugatu-m-am şi eu, să mă înalţ în armonii

Te-am căutat şi te-am găsit în insomnii

Ştii! serile când m-atingeai cu flori opale

Diamantele minţii luminau catedrale!
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Sonete

A fost o seară când te îndurerai să simţi

Că nu e vis, că eu exist, că tu exişti!
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Sonete

Adunam ademeniri

Cândva credeam că voi atinge cerul

Adunam ademeniri să atrag misterul

Deodată m-am pomenit că traversez 

Tunelul alb de adevărat, nu cum visez

Ghirlande line din lumină mă înconjor

Şi ajung fără să ştiu în ţara verbelor

Întâiul loc îl ocupa aşa cum se cuvine

Cel mai cunoscut de toţi “a iubi, iubire”

Aşezat din întâmplare, ori cu rostuire

Lângă profundul ,, a rosti, rostire”

Restul prieteni ai mei nu vi-l mai spun

Îl veţi  afla de mă -nsoţiţi pe magic drum.
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Sonete

Corăbiile nerostitelor cuvinte ne-au adus 

Ofrandă gândului, zvon de lumină sedus!

10



Sonete

Dor de început

Albastrul acesta azuriu, tulburător

Cheamă stăruitor spre un magnific zbor

Nebănuită poartă se deschide acum

Sub  sceptrul minunatului gând  bun

Lumina desferecată a cuvântului

Alunecă lin pe zidurile înţelesului

Tristeţile cad pradă unui flaut doar

Ochi imenşi visează-n zare un altar

Aripi de îngeri m-ating şi preschimb

Cântecul în săgeată fermecată, nimb

Chemător, mă face să-i urmez cu bucurie

Urcuşul traversat de curcubee, de tărie.
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Sonete

Mi-e dor de călătorie, de mistic înfrupt

Ca seminţei galopul spre  viitorul  fruct!
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Sonete

Cântec frânt

M-ai coborât în iarnă, mi-ai jefuit lumina

Şi m-ai furat de o răsărită poartă

Cântecul meu frânt rătăceşte, rătăceşte

Dar nu va muri, neatins călătoreşte

Spre miraculoasa mea stea răbdătoare

Care m-ademeneşte-n cercuri rotitoare.

Fascinante, nevăzute  păsări din abis

Mă locuiesc, mă fulgeră ideile ca-n vis

Mă ivesc zidindu-mă din ele ca-n magie

Din tâmplă-mi izvorăşte căutarea vie

În irizări diamantine zăresc deşertăciune

Simt cum mă străbate val de rugăciune!
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Sonete

Mă–nalţ în aşteptare ca pădurea-n adieri

În ochiul începutului râvnitei primăveri!
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Sonete

Drum neştiut

Nomazi ai iubirii, de n-am fi devenit

Despre noi înşine n-am fi ştiut nimic

Trandafiriul cerului, freamătul sălbatec

Logodna soarelui cu polenul lunatec

Temeliile munţilor, neverosimile tipare

Treptele, paşii cometelor, ai stelei polare

Aromele încifrate în patima ierburilor

Murmurul nedesluşit al izvorului cerbilor

Ce urmază să ne scalde azi, totdeauna

În extazul azurului, când trăire Una

Adieri, la tâmple ne torc poveştile, sensul

Ştiu unde le poartă împărăteşte mersul.
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Sonete

Toate cunosc regala , adevărata cale

Noi ştim drumul de-i cădere sau urcare? 
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Sonete

Când eşti vioară

În jurul nostru e tăcere, stranie povară

Aud venind din mine cântec de vioară

În seara asta nici îngerii nu vor să zboare

Cerul îşi cerne lin prinosul de splendoare

Cel mai sălbatec vuet e în noi, delirant

Ne-nalţă şi ne pierde miraculos, în neant

Înaripate amurguri ne traversează-n fruct

Cu nemărginirea simt iar că mă înfrupt

În sângele tânăr ne dansează dimineţi

Eşti magicianul ce rupe tainice peceţi

Graniţele trupurilor se topesc ameţitoare

Îngerii ne stau de veghe, înmiresmare!

17



Sonete

Din vecii vecilor şi peste veacuri încă

Doar de eşti vioară, Iubirea-n tine cântă!
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Sonete

Seară de miracol

Prietenia ne cheamă-n cântec, în păduri

Semnându-ne trecerea sub aştri puri

Negura se subţiază sub albul nostru gând

Se mistuie ca seva spre înfloriri curgând.

Simţirea în vârtej, ori în taifun dezlănţuit

Ne năvăleşte rodind a neuitare şi alint

În seara de miracol, cu stelele-n robire

Pentru întâia oară tu m-ai supus, Iubire!

Din zeiescul lăcaş, de sus, zeii privesc

La jocul nostru nevinovat, copilăresc

Pentru că e aşa de rară iubirea adevărată

Cum lumea de câţiva, o taină descifrată.
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Sonete

Cei surprinşi de zei sub sacra lor iubire

Sunt damnaţi la suferinţă şi la nemurire!
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Sonete

Magia pădurii

Sub binecuvântarea amurgului, o rază

Rugă a pinilor, a norilor, pios brăzdează

Văzduhul, inundat de lumină mistuitoare

Sălăşuită -n ochii tăi, tărâmuri visătoare

Din care ţâşneşte năvalnic, flămând

Magneticul fluid, supus darului fecund,

În rezonanţă, fagul răspunde pe-nserat

C-un cântec de iubire, un cântec neuitat 

Totul în jur, devine surâs, neistovit izvor

Hrană subtilă focului viu, delirantului dor.

Pădure! a ta Regină, tu m-ai încununat

În cântec ritualic, ce-ai adunat din brad!
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Sonete

Eu, undă a durerii mă -nalţ acum din lut

Si-n dans himeric, în lumină mă strămut! 
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Sonete

Strună am devenit

Strună am devenit şi arc în aşteptare 

În sunetul zăpezilor eu îţi ascult galopul

Viscolul îmi pare cântec ce-mi aduce

Prinos de alb, înfiorata-ţi tandră voce,

Privirea-ţi învăluită în iubire, împăcat

Din barbară în zeiţă m-a schimbat

Şi suverană în imperiul de atingeri,

Al  simţirii ce te-a trezit din stingeri

Pe tine ce altădată fuseseşi ca un foc

Ce aprindeai lumini în torţe cu noroc

Acum te reaprind alunecând subţire

Chiar eu cu focul sacru ca pe-un mire...
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Sonete

De nu mă întâlneai poate ai fi murit

Necunoscând iubirea crezând că ai iubit!
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Sonete

Ţara De Sus

Aici, între frunzele unui copac domnesc

Adoarme cântecul dumnezeiesc

Ce m-a binecuvântat cu melodia-i lină

In anotimpul libertăţii, în lumină.

Strigătul înmugurit veac după veac 

O clipă cheamă duioşia ca pe-un leac...

Iarnă viforoasă, timpul tău a trecut

Fi-va dat uitării, scufundat în lut!

Acum, torentul florilor, primăverilor

Curge nestăvilit prin memoria ierburilor

Ca seva galbenă în trup nevăzut,

Ascuns în tăceri, adânc sub pământ!
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Sonete

Aici e ţara lui  Roşu, Galben, şi Albastru

Imperiul luminii e vegheat de Sihastru. 
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Sonete

Inviere

În inimă e tainic zvon de primăvară

Prinos din cer se cerne, mă -mpresoară

Ne-ndestulată, privirea descoperă cărări

Ivite din trecute şi sinuoase căutări

Îmi amintesc o palidă, tristă icoană

A vremurilor noastre de prigoană

Dar iată! Acum lumina se revarsă blând

Şi simt în pieptu-mi,  zbor aprig şi  tumult

Adânc, dogoarea-mi pătrunde-n sânge

Vibraţie benefică mă-nvăluie, m-atinge

Ecoul slavei, cântul de preamărire

Psalmii tainici, smerit semn de iubire!
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Sonete

Vredniceşte-mă Doamne să nu uit

Faţa desăvârşirii Tale pe Pământ!

1089
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Sonete

Regăsire

Caii tăi înaripaţi ce te-au purtat ca-n vis

În galaxii necunoscute mie, cer deschis

Pustiu înspăimântat de necuprins avânt

Atins doar de bărbat cu gândul sfânt

Te coboară în galop de stea spre piatră

Pământeană încarnare, ofilirii destinată 

Pe tine, care trăieşti secundele ca cerbii

Şi respiri prin arbori, prin blândeţea ierbii

Călcată-nestrivită, lăstărită cu rebel sârg

Dezlănţuită, deseori ca mine care strâng

Cu tine, fructele iubirii din plaiuri cereşti

Le risipim cu dăruire în imnuri îngereşti.
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Sonete

Eu iarbă, eu arbore, eu ardere în lut

Înţelepciunii tale, posibil tainic început!
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Sonete

De te duci spre devenire

La porţille lumii, se află gardieni astrali

Se află Dumnezeu cu totul şi nimicul

La porţile lumii, de te duci spre devenire

Corpul ţi-e turtit ca într-o magică sosire

Într-un ţinut miraculos, al Îngerilor,  

Al dragostei, departe de Valea Plângerilor

Venit dintr-o turbare, dintr-o mânie mare 

Dintr-un hăţiş al spaimei, albită disperare 

Ai plecat, călăreţ pe val, să arzi neputinţa 

Ce copleşeşte mintea, ce -nvăluie fiinţa...

Azi sângele tău se pregăteşte să primească

Zori blânzi ca de chemare împărătească !
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Sonete

Cu suferinţă şi izbândă te zideşti în ritual

Urmezi tăcut cărarea, spre arcul sideral! 
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Sonete

Dimineaţa aceasta azurie 

Adierea aceasta este suflul Tău

Obsedantul, Prealuminatul  meu zeu,

Mă botezi cu rouă, faci să radiez iubire

Se scaldă-n dragoste întreaga fire!

Lumina, parte din luminaTa, Mărite

Mă învăluie, împreună cu şoapte rostite 

De îngerii acestui sacru luminiş al pădurii 

Departe de zgomotul asurzitor al urii.

În lumina nevăzutelor, neştiutelor astre  

Sub magneticele Tale oglinzi albastre

Spre izvorul Tainei mă chemi,dintre ruine

Să vin, pe calea curcubeului spre Tine.
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Sonete

Ostrov cu îngeri m-aşteaptă răbdători

Cu cheile trăirii, aduse de alte ursitori!
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Sonete

Nostalgie

Iubitul meu stăpân pe doruri împărăteşti

În clipa inundată de lumini, îţi aminteşti? 

Când eu deveneam un punct destăinuit

Văzduhul ne boteza sângele grăbit

Şi eu eram un cântec căzând în risipire

Iar tu erai un strigăt ivit spre ispitire

Tu erai un punct în taina ta desferecată

În lumea punctelor ne regăseam deodată

Părea că ne întorceam spre cortul cerului

Locul sacru, cuibul tainic al misterului 

Şi mai departe, spre cosmice  alintări

Spre roditoare începuturi, mângâieri.

35



Sonete

Spre reîntorceri ades ne-ndreaptă firea 

Cu bucurie! Când călăuză e iubirea! 
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Sonete

        

       Misiune sacră

Desprins dintr-un meleag, bătrân suspin

Însingurat de noapte şi preamult venin

Din tărâmul din care vii însingurat, pustiu

Visând o stea nestinsă, acum ai încă viu

         În memoria ta Labirintul, valea, drumul 

Înceţoşat, potecile împletite cu fumul

Deşert multiplicat, în care cauţi cale

Spre orizonturi transparente, cardinale

Cu dorinţa de a-l traversa spre era nouă

Unde să-ţi înflorească stigăt peste rouă

În foşnet de lumină să te îmbraci cu zori.

Zidind iubirii, vaste catedrale printre nori.
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Sonete

Eu te aştept demult, în Valea trandafirilor

S-aprindem ritualic, lumini împlinirilor!
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Sonete

Binecuvântat naufragiu

Cum seminţele perpetuu zidesc veşnicia

Sacrificate, topite-n lut lăstăresc rodnicia

Tot aşa, sevă ne colindă, ne hrăneşte 

Până ne umple de trăiri, ne înţelepţeşte

Deodată, harpă secretă sigiliul a rupt

Ca o geometrie vie, a echilibrului sfânt

Cântece zămislitoare noi straie–mi ţes

i mă trezesc ca într-o lume de eresȘ

Sunt lângă tine, binecuvântat naufragiu

Ce-aprinzi străluciri în torent de omagiu

Cu vinul şoaptelor spulberi neîmplinirile

Renăscând ca o izbândă, toate regăsirile.
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Sonete

Nopţile mereu ne veghează:  luna şi zeii

Iubirea ne  inundă sângele, pantha rei!
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Sonete

Fluid

Sunt şi simt prezenţa acestei dimineţi 

Ce-şi naşte lumina din aburi şi ceţi

Sunt pasărea ce scăldată-n lumină

Se răsfaţă–n aurul văzduhului deplină

Ochiul meu se aprinde-n clarul diamant

Peste luciul lacului Tău de bazalt 

Orbit, se alintă cât să cuprindă zarea

Când în vecinătatea mea se află marea 

Mă înfăşor în valuri, în ea mă risipesc

Şi când din spuma-i argintie  mă ivesc

Se aşterne peste trupul, şi sufletul meu

Pacea, armonia Ta, iubite Dumnezeu!
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Sonete

Sunt fluidul dumnezeirii încarnat

Sunt densul fruct al mării, fermecat!
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Sonete

Vis de nuntă

Distanţe cosmice străbat, cu tine colind

Scântei de stele m-ating şi m-aprind 

Printre aştrii nopţii ne ţinem de mână

Ardem în flăcări miraculoase sub lună...

Culegem lumini din sori neştiuţi

Simbol angelic ne desenăm pe frunţi

Împletim în şiraguri splendoarea,

Din  ochii noştri izvodeşte candoarea

Beţia noastră nu-i din cupa cu gin

Imperiul nostru e unic, tainic, virgin 

Celor fără dragoste nu li se dezvăluie              

Iubirea-l stăpâneşte, magic îl învăluie!
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Sonete

Râde cu tine deodată, întregul univers

Când în iubire găseşti adevăratul sens.

44



Sonete

Vis 

Furtuni miraculoase mă străbat asire

Mă traversează albastrul! Tăinuire

Sunt inundată cu lumină ca de slavă

Într-o arteră în orbire, fără zăbavă 

Mă micşorez, acum sunt cât un punct

Contopit cu lumina curcubee-n care sunt

Eşti lânga mine, minusculul  punct alb

Împletit andromedic în arborele dalb

Te simt angelic, atât, atât de-aproape

Insomniile însingurării  sunt uitate

Descântul Ielelor, Sânzienelor sub lună

Ne-a răpit lumii, suntem împreună!
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Sonete

Voi, maicilor aţi recunoscut oare alesul

Ce-mi potriveşte spre celesta cale mersul?
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Sonete

Tribut

Iuliei Haşdeu

Dincolo de ceţuri, unde vibrările se cern

În miezul ducerii, un câmp de vise aştern

Acolo un palat lovit de taină-n înserări

Nespus de drag, mă cere vântului de-nseninări

-Mai rămâi şopteşte adâncul şi cere o simbrie

Gândurarea -naripată o alungă-n sihăstrie

Vrea tribut de jertfe, o prea mărite Doamne

Vrea ardere de spirit în urna mea de carne.

Simt iar o grea ispită acum că mă apasă

Aşa ca o chemare spre o pierdută casă

E ca un cântec vechi, fragment rătăcitor

Pe drumuri de încrederi, torent unduitor.
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Sonete

E o urcare neîncetată spre magice treziri.

E o pătimaşă ameţeală intrarea-n deveniri!
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Sonete

Statornicia în trăire

Nu-mi dezvăluri singurătatea de altădat

Ea în oceanul unei tăceri s-a îngropat

Ai troienit preaplinul cu mine într-un cuvânt

Tu erai statornicie, eu eram pală de vânt

Într-o aureolă de lumină te-am îmbrăcat

Cu gândurile mele, cu simţământ curat

Am izgonit micimea spre nemernici

Şi dintr-o dată ne-am simţit puternici

Împreună, de neînvins era voinţa noastră

Spărgeam zidul, cream o veşnică fereastră

Să curgă lumina din ceruri către noi

Înălţător, sub semul împletirii în şuvoi.
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Sonete

Eu sunt lumina ta, nebănuitul tău cristal

Te răsfir, te recompun, sunt liedul tău final.
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Sonete

Te căutam, Doamne!

Te căutam departe, în galaxii uitate

Ca pe-un extaz, un trubadur în noapte

Miracol, fulger, suflu mult chemat

Te căutam nedumerită, pe -nserat

Te ghiceam în mirările sângelui

În pâcla dimineţii, zborul îngerului

În pajiştea nădejdii mele, adorare

A cerului, implorare-nălţată spre zare

In mâinile a ruga pioasă-mpreunate

Spre  înfloriri, albastrul cer, apoi lăsate

În dezmierd ca un copil ademenit

De aleanul cântecului, de adormit.

51



Sonete

Erai atât de aproape! Învolburare şi flaut

În tainiţa făpturii acum ştiu să te caut!
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Sonete

Culege-mă cum sunt

Sunt ca şi tine, eternă, creată în mister

Sunt arborele ce-şi are seva, rădăcinile în cer

Binecuvântat, ivit din ascunzişul pur al zării

Încarnat, răsfrânt în dulcea taină a înflorării

Ramurile lui cresc ciudat, aşa ca din iubire

Până ating pământul spre marea împlinire

Sau dimpotrivă, cresc drepte, rămurind  în sus

Amintindu-ne de Pomul vieţii din Eden, de Iisus 

De Valea Uitării prin care am trecut ca focul

Văzând locul unde s-a revărsat sfios  norocul

Amintindu-ne drumul, ce vine spiralat, rotund

Izvor nesfârşit, ţâşnitor din Cel fără de Început.
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Sonete

Timpul dragostei, timpul iertării este sfânt

Sunt fructul lui, culege-mă aşa cum sunt!
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Sonete

Secundă în zori

Un Pegas desprinzâdu-se din ceaţă

Un Pegas în trap nebun de dimineaţă

Ne înfloreşte zborul şi ne cheamă

Ducându-ne cu el spre o zeiţă Mamă

Zorii, în reflexele lor alburii scânteiază

Tainică, pădurea ne binecuvântează

Mirajul ne pătrunde în alaiul simţirii

Zvârlindu-ne tandru în ţinutul iubirii

Unde se-ntrec în cântece şi rugăciuni

Toţii oaspeţii pădurii şi stolul de lăstuni

Aici nu este timpul măsurat, ci infinitul

Se revarsă peste noi cu răsăritul.
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Sonete

Zorii ne înving cu păsările în chemări

Izvodind noi cântece din aşteptări.
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Sonete

Om în Valea Soarelui

Te trezeşti în mireasmă sacerdotală

Lângă neliniştea izvorului de sacunsală

În jur se aud paşii nevăzuţi ai zeului

Brazii se mişcă spre adâncul cerului

Aici în Valea Soarelui, în Valea Zânelor 

Locuieşti în cântecul mirific al fântânilor  

În foşnet liniştitor, în adieri înrourate

În măreţia luminii abandonate

Ce încoronează triumfală toamna

Cu galbenii frunzelor tiviţi la poala

Neasemuitului veşmânt regal 

Dăruit de soarele blând, suveran
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Sonete

Aici tu eşti altar şi ţi se închină

Şi Verdele şi Duhul Văii şi Lumină!

Covasna oct 1987
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Sonete

Când noaptea…

Pe Pământ, cântec în miresme de soc

Se revarsă în ritmuri trezitoare, potop

Când zorii ori strălucirile amiezii ivesc

Frumuseţi neghicite de ochiul lumesc

Suspinele stelelor în urmă se-aud

Ca o adiere magică, ascultată demult

Atunci astrele, orbite de năvala culorilor

Adorm retrase-n cuibul înserărilor

Se trezesc din nou când soarele se culcă

Însetate şi ele de lumina cea multă

Părtaşe măreţiei sunt, când constelaţii

Mişcă roţile Carului, Lebăda naşte vibraţii.
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Pe cer, de-o frumuseţe barbară, totdeauna

Solemnă, distantă, sporindu-ne tainele, stă Luna.
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Azi

O!  preamărite Domn mai mare

Peste splendorile Măriei Tale

M-aud strigată de  vinovaţii fără vină

Caut răspuns în noapte şi pe lumină

Şi-ţi spun şoptit sau doar în gând

Ce ştii, cum este acuma viaţa pe Pământ

Cum oamenii sunt tot săraci şi goi

Unii sunt bolnavi, alţii se cred strigoi

Ce rătăcesc aiurea printre nebuni

Uitând de obiceiurile din străbuni

Copiii umblă singuri, nefiresc, şi-s rupţi

Pe lângă câini înfometaţi, moşnegi tăcuţi.
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Se duc, pier cum se pierde în depărtare un sat

Mor pe drumuri înstrăinaţi, de Tine n-au aflat!
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Contemplare

Doamne, Din dragostea Ta dumnezeiască

Răsar şi cresc munţii şi faci să se ivească    

Un lung convoi de rugători smeriţi, vezi bine

În misterioasa Ta grădină cu arbori şi alei divine

Din râsul Tău curg apele-n cădere rapidă, înceată

Deasupra apelor, cuvintele în forme se încheagă

Vin şuvoi, misterios să se aşeze şi să ne adape

Gurile slăvitoare, miraculos ivite tot din ape

Tăcerile, în rugă devin nădejdi, ca într-un tainic joc  Stârnind  

strălucirea şi făgăduinţa acestui falnic loc

În care înţeleptul cel cu privirea vie, mintea trează

Călugărul, Ţi se închină şi-n locul sfânt, se-aşează.
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 Să nu-ţi faci Doamne griji, iată Ţi-aducem ştire

Aici în locul sacru, regăsit, se -nalţă mânăstire!
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Pământule !

De când alergam după fluturi, apoi mă odihneam 

În grădina copilăriei, moştenită neam după neam

Rămân încântată Pământule când te contemplu

Simţind cum îmi primeşti tu paşii, ca un templu

În tine şi pe tine au loc toate vieţuitoarele

Măiestrit alcătuite de Creator, micile şi marile

Oamenii, din tine rup bulgării, din piatră, din lut

Din trupul tău înalţă case, apoi în tine se strămut

Ne eşti Mamă aici şi-n lumea de dincolo într-adevăr

Mărul domnesc crescut în rai, e fructul  vindecător

De sunt dezlănţuite furtuni şi ape mari, stihii

Sunt date să te cureţe de sângele vărsat în bătălii.
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Ţi-ar place, ştiu , să porţi pe spatele tău, în tăcere

Armonia, oameni luminoşi în cuget, mângâiere.
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Sfinxul

După  tunetele sacadate, fulgerele primite-n faţă

Uriaşul munţilor îşi doarme somnul de dimineaţă

Fuioare argintii-fumurii îl înconjoară drăgăstos

Pe Marele OM ce stă neclintit de veacuri, misterios

El priveşte vasta întindere desfăşurată–n răcoare,

Tăria cerului înveşmântează nopţile-n splendoare

Din începuturi, nu ca moşneag, ci  OM adevărat

Dăltuit în piatra- piatră de strămoşul  pelasg-dac

El, dovada vie şi înălţătoare a dăinuirii noastre

A dorului ce ne recheamă spre depărtările albastre

El! simbolul sacru, al unui trecut măreţ în fapte

Trăite aici, în munţii scăldaţi de soare şi de ape.
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Eşti un misterios “chip megalit” dăltuit în lume

Domini acest ţinut încărcat de taine, eşti o minune!

Sinaia septembrie 2001
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Eternul 

Am văzut chip de lumină, în lumină strălucind

Cu conturul corpului mătăsos argintiu radiind

Armonie, pace şi infinită Iubire dumnezeiască

Intr-o vastă întindere albă, pe planeta albastră

Faţa Sa, emana distincţie scăldată-n splendoare

Izvora lumină, privirea Sa genera împăcare

Glorificate, gândurile dădeau biruinţă dreptăţii

Puritate, inocenţă, răspândire a frumuseţii

Parfumul unei libertăţi depline, ancestrale

Ecou candid al osanalelor cântate-n catedrale

Se auzea pretutindeni, trăiam un miracol

Învrednicită de puterea Domnului fără obstacol.

După ce vezi, izvodind Lumina din chipul lui Iisus

Cauţi căile ascunse, să te duci spre El, în sus!
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Cuprins                                        
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Nostalgie                                             33

Misiune sacră                                      35
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Cuprins                                                   68

De aceeaşi autoare:

Volume de poezie:

Ferestrele somnului  ed.  Info Team 1995

Regatul ascuns               ed. Albatros 1996

Exodul uitări i                     ed Semne  1998

Dictatura iubiri i            ed Mirabilis  2000

Stigăt spre lumină       ed Mirabilis  2002

Memoria statui lor          e d Tempus 2005

Iubirea împărătească  ed Mirabilis  2007
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Joc tainic                    editura Semne 2011

În pregătire: 

De mână cu Orfeu - poezie 

Antologie de poezie creştină

Antologie – cele mai frumoase poezii - 

Gânduri de utrenie (proza) www.universul-

cartilor.com).

Miresme albe (aforisme în minipoeme)
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         Dezlegarea  de  canoane,  larg  practicată  în  poezia 
modernilor şi postmodernilor, a dus la clătinarea formelor fixe, 
totuşi  sonetul îşi  menţine  superior  audienţa. 
Constantin Ciopraga

   Tema din sonetele Elenei Armenescu este iubirea sub toate 
aspectele ei, de la iubirea împlinită (Nostalgie) la aşteptare ori 
neîmplinire.  Natura înconjurătoare  (Magia pădurii)  ori  spaţiul 
cosmic  invocat  (Vis  de  nuntă,  Când  nopaptea),  ne  poartă  în 
tărâmul  visării  romantice.  Unele  sonete   ilustrează  o  lume  în 
dezechilibru  şi  alienare  (Pământule,  Azi)  ce  induc  o  apasare 
interioară, dar revelaţia salvatoare este – ca de altfel în multe din 
poemele sale -  prezenţa  lui  Iisus  (Eternul) din care izvorăsc: 
lumina,  pacea  blândeţea  şi  armonia. 
Emil Manu
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