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CHEMAREA DRAGOSTEI

În cânt de flori noi ne-am trezit
Din somn străin nelegiuit
Petale albe curg din cais
O noapte sfântă ne-a atins
Izvoare plâng. Se zbat în piept
Venirea ta mereu aştept.
Pluteşti desculţă printe flori
Cu luna-n păr şi roua-n zori
Pe rochia albă curg din stele 
Lumini virgine şi rebele.
Beau buzele de roşu mac
In vifor şi surâs şi leac
Mă pierzi în vrajă şi descânt
Şi rătăcim prin flori şi cânt
În zbor nebun nemăsurat
De patimă şi de păcat.
E noaptea aceasta ca un vis
Cu fericirea ne-a atins.
Beam buzele de roşu mac
Şi ne îmbătăm şi n-avem leac.

LACRIMILE

Lacrimile nu ajung pe pământ
Vâltoarea din suflete sunt
Când se înalţă spre cer
Insoţesc mereu un mister
Nu pot fi prinse în cuvinte
Sunt neştiute, sunt sfânte
Cei rai nu ştiu lacrima

Cum florile nu ştiu supăra
Durere, vifor, plăcere
Lacrimile urcă-n tăcere
Se întorc la locul lor sfânt
Lacrimile nu ajung pe pământ
Suferinţa schimbată în  lumină
Lacrimile sunt fără vină
Curg dar nu ajung niciodată
Să lase o urmă udată.

EMINESCU

Eminescu e un cânt 
Vraja nopţii, un descânt
Floare de nu mă uita
Iubire, vifor şi stea
Un cuprins de necuprins
Un foc viu de neatins
Emoţii sunt perindate
In gânduri nemăsurate
Şi ne poarta-n somn de tei
În mireasmă de pe alei
E simplu şi atât de greu
Destinul lui e şi-al tău
Suflet mistuit de dor
E trecut, e viitor
Da simbolul unui vis
Un atins de neatins 
Este hrana unei ţări
Curcubeu rupând culori
Lumină, vuiet, venin
Un destin fără destin
Risipit în căutare
Sorbindu-şi purificare
Taina lui nemăsurată
N-o descoperi niciodată
Ne dorim la fel iubirea
Eminescu-i mântuirea
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E divinul zbor din noi
Cu păr lung pe umeri goi
Uluieşte-n grai fierbinte
Din ochi trişti, cu glas fierbinte.
E de neatins de timp
Face parte din olimp.

RUGACIUNE

Doamne aruncă-mă de vrei
În vâltoarea dragostei
Să mă pierd printre suspine
Alintat de braţe fine
Rochia albă s-o desfac
Într-o muzica de Bach
Sânii să-i simt tremurând
Patimă-n buze arzând
Doamne aruncă-mă-n beţie
Eu aşa aş vrea să fie!

E  TOAMNĂ

E toamnă roşie în cânt
Plâng frunzele în vânt
Miroase trist şi a târziu
A putred încă viu
Se adună păsările în stol
Şi plouă, mult, domol
Din struguri curge un suspin
Văd sânge din nou vin.
Am ruginit şi mă sfărâm
Roşind pe caldarâm.
Băuţi de galben monoton
Trec vânători sunând din corn.
Un sânge ceţos ireal 
Se înalţă val din val.
E toamna în amurg de blând
Zbor frunzele plângând.

VRAJA  NOPŢII

Floare albă, floare sfântă 
De cireş în vânt cernută
Floare roşie de mac
Trezită de pit-palac
Floare albastră, floarea mea
Floare de nu mă uita
Trandafir şi garofită
Flori de câmp şi lamâită
Vântul va aduna-n soapte
Şi vă împrăştie în noapte
În lumina sfântă clară
De lună în plină vară
Greierii se scaldă în flori
În mireasme şi culori
Salcia plânge lumină
Tăcută, albă, straină
Lacul tremura plăpând
Noaptea-n lună adunând
Broaştele-s în recital
Se înalţă val din val
Vara aceasta e divină
Floare albă, floare fină
Floare de nu mă uita
Am sorbit din vraja ta

ORAŞUL

Oraşul e invadat
De miros de om spurcat
Curge sângele în vitrini
Toţi aleargă ca nebuni
Se împuşcă pe la spate
Maşinile sunt furate
Drogaţi sunt cei normali
Cei reali sunt ireali
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Vezi bărbat cu alt bărbat
Travestiţi îşi găsesc vad
Dragostea este pierdută
Pudoarea-i necunoscută
Totul pare ireal
Eşti nebun de eşti normal 
Cel ce strigă-i ascultat
Cel ce tace-i spânzurat
Nebunia-i generală
Într-o alertă totală
Oraşul e invadat 
De miros de om spurcat.

TRISTEŢE

Sunt trist, bonlav de trist
Mă mir că mai exist
E toamnă, e târziu
Mi-e sufletul pustiu 
De ploaie anulat 
Mă descompun treptat
Cad frunzele în vânt
Reci venele îmi sunt
Aproape am murit 
De trist, de putrezit
Sunt singur şi ascult 
Cum plouă trist şi mult
Sunt trist, bonlav de trist
Mă mir că mai exist!

DOINA

Vin din rai şi vin din iad
Zbor un pic apoi iar cad
Mă fărâm şi mă adun
Sunt lucid apoi nebun
Mă împraştii, sunt incert
În iubire de mă pierd
Ploile imi curg din ochi
Pătimesc şi mă deochi
Os şi carne-s, ard în joc

Şi mă ştiu fără noroc
Elena-i icoană vie
Eu o ştiu din veşnicie
Plâng pe rădăcini de fag 
Nu pot avea ce mi-e drag
Mă închid ca melcu-n casă
Când durerea mă apasă
- De unde vii măi străine?
-Vin din timp şi din suspine
Calc mireasma florilor 
Beau patimă zorilor 
Sunt amar precum pelinul
Tulbure ca toamna vinul
Sunt nebun de spânzurat 
Sunt virgin şi sunt spurcat

DANS

În dans nebun m-am aruncat 
Cântec străin am ascultat
De m-am aprins plutesc uşor
În vraja sunt şi simt că zbor
Suspine adânci imi ies din piept
Acest fior de mult aştept
Patima zborului e vis
În minte şi în piept incins
Dorinţa a crescut nebună
Spre clipa aceasta ce-n furtună
Fiinţa mi-a descătuşat
Mă simt ferice şi curat
Spiritual mă simt mai bun
Prin flori mă pierd şi mă adun
Ca fluturi trăiesc iubirea
În zbor îmi găsesc fericirea
În dans nebun în dans curat
Fiinţa mi-am descătuşat

UN ALT DESTIN
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Am fost atins de somn divin
Purtat de vrajă în alt destin
Eram cu aripi de lumină
Materia findu-mi străină
În altfel de spaţiu pluteam
Măsura timpului n-aveam
Mă desparţisem de pământ
Spiritual simţeam că sunt
Uimindu-mă ca ce-mi doream
Prin simţuri mi le transferam.
Am devenit sfera de foc
Eu am avut acest noroc
De frică nu eram lovit
Material nedefinit
Nu pricepeam ce-i suferinţa
Ideea imi era fiinţa.
S-a duplicat destinul meu
În alte sfere trăiesc eu
Fac parte din regnul divin
Şi nu-mi doresc om să revin.

ALERGÂND  PRIN  FLORI

Alergând prin flori
Eu m-am pierdut
În zbor străin
Spre neştiut
Cu roua lor
De m-am scăldat
În taina sfântă
M-am botezat
Petale albe 
De flori de crin
Nu mi-au soptit
-Eşti un străin!
Plutirea mea
Deasupra lor
În mângierea stelelor
Prin somn divin
Mi-a arătat
Că zborul meu
Este curat

PRIN  FLORI  DE  CÂMP
 

Prin flori de câmp
Am alergat
Cântec divin 
N –am alungat
Mireasma lor
O port în piept 
Din somnul meu
Când mă deştept
Adorm din nou
Cu luna-n gând
Cu roua –n vis
Mă simt plângând
Şi zbor în cânt  
Alerg prin flori
Şi vraja simt 
Şi simt fiori
Plutesc curat 
Spre vis şi sfânt
Cu glasul lor
Când mă alint

DIALOGURI

CU MINTEA :
-Zbori cu mine pân’ la cer!
-Eu cobor. Mă simt stingher
-Zbori cu mine pân’ la stele
-Eu cobor. Nu sunt din ele.
-Zbori cu mine pân’la soare!
-Ce caldură, ce dogoare!
-Zbori cu mine pân’la lună!
-Eu cobor de eşti nebună!
-Zbori cu mine pân’la zbor!
-Să încerc mă simt dator.
-Zbori cu mine pân’la pom!
-Am să zbor că doar sunt om.
-Zbori cu mine pân’la piatră!
-Minte, capul iţi cam latră.
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CU  INIMĂ :
-Zbori cu mine pân’ la floare!
-Inimă mintea mă doare.
-Zbori cu mine la izvor!
-Ce frumos! Aş vrea să zbor.
-Zbori cu mine la regină!
-Zbori prea mult! nu fi nebună.
-Zbori cu mine pân’ la ea!
-O iubesc! ce mult aş vrea!.
-Zbori cu mine pân’la buze!
-Le sărut. Să nu s-auze.
-Zbori cu mine la iubire!
-Ah! ce vraja, ce plutire.

Omule când zbori vezi tu
Că trăieşti în da şi nu!?

FLUTURII

Fluturii se înalţă  în zbor
E mister în vraja lor
Efemeri în rătăcire
Frumoşi sunt pentru iubire
Coloraţi şi plini de soare
Se unesc din floare în floare
Cântec, vrajă şi lumina
Zborul lor e fără vina
Sunt preludiu zorilor
Sunt puntea suspinilor
-Zbor, lumină şi descânt
Fluturii sunt pe pământ
Roua florilor trecând 
Diamante împrăştiind
Moartea lor dupa iubire
Este ultima împlinire.
-Fluturii iubesc în zbor
Şi se sting cu acel fior

NICHITA  STĂNESCU

Eşti Nichita albă stea
Ou de început şi A
Frunza de pelin în vânt

Vifor, cheie şi descânt
Radacină, vin amar
Izvoarele de cleştar.
Ai trecut prin viaţă blând
Pe căi cereşti călărind
Îţi văd părul blond prin nori
Înger trist strivind culori
Uriaş în alb te ştiu
Bând în vrajă focul viu.
Duci spre stele mioriţa
Porţi în sânge peliniţa
Lăstari din genunchii tăi
Hrănesc florile de tei
Fluierul îl porţi pe buze
Apele cântând din frunze
Esti Nichita pe pământ
Ou şi început şi sfânt

PRIMĂ  DATĂ

Părul negru-n noapte
Freamătă spre fapte
Frunze roşii-n toamnă
Vei deveni doamnă
O vioara sună 
În crâşma nebună
Buzele curate
Caută însetate
Umeri dezgoliţi
Suntem doi smintiţi
Rochia căzând 
Carnea tremurând
Pentru prima dată
Vraja-i destrămată
Dorind eşti pătrunsă
De-o putere ascunsă
Credeai că-i placere
Dar e şi durere
O vioara sună
În crâşma nebună
Frunze roşii-n toamnă
Curg lacrimi de doamnă
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NOAPTE  DE  SÂNZIENE

Am avut un ceresc trai
De la Dumnezeu în grai
S-a oprit timpul în loc
Am fost atins de noroc
În a sânzienei noapte
Am trecut de timp şi moarte
Ceru-n patru s-a deschis
Crucea semnul şi-a trimis
Mi-a arătat ce-am trăit
Am văzut şi al meu sfârşit
Acel glas venit de sus
Printre tunete mi-a spus
‘’Bucură-te! N-ai sfârşit
Suflet viu, neostenit!‘’
În noaptea de sânziene
Am fost uns cu alta vrere

TOAMNA 

Galbenă toamna curge prin vii
Luna-i de ceară, munţii-s pustii
Frunze de sânge în vânt rătăcesc
Păsări în cârduri blajine plutesc
Trec tineri pe strada şi paşii răsună
Salcia galbenă plânge-n fântână
E toamna sfinţită de ceară curată
Orice mişcare-i domoală, înceată
Orizontul e foc ce-n noapte se stinge
Lacul e galben cu pete de sânge
Totul pluteşte într-o ireală ceaţă
Pe munte e brumă şi mâna îngheaţă
Pâlpie focuri tăcute departe
Mă răscolesc, văd umbre aplecate
Efemer le ating, mâinile întind
Iubesc şi regret, frunze galbene prind

FEMEIA  DEMON

Te vreau din nou! Ce nebunie!
Şi ce viforniţă o să fie!
Pe corpul brun, ce arde-n el
Să te sărut, să-ţi simt rebel

Sânge spurcat cum se înfioară
În acea dorinţă ireală
Tu eşti şi noapte şi lumină
M-ai cufundat în taina plină 
Pe care nici n-o bănuiam
Femeie demon, nu ştiam 
Puterea ta şi focul tău
În vraja lor sunt prins şi eu.
Am inteles întâia oară
Sunt neştiuturi ce doboară
Femei arzând nepotolite
În dragoste nemarginite
Au sângele vulcan trezit
Ce poate fi nebănuit
-O taină e astfel de femeie
Un şarpe, un vifor, o scânteie

SALCÂMUL

În noaptea de început de vară
Salcâmul abia înflorit
Ascunde o lumină bizară
Mă atrage, mă simt ameţit
   Iubirea a venit şi la mine
   Aş vrea să o strig, dar o tac
   Mă simt şi rău dar şi bine
   Sunt tulbure şi nu ştiu ce fac
Întreaga poiană-i trezită
De nevăzuţi greieri şi tainici cosaşi
Cântarea lor mă agită
Tresar şi sper să aud paşi
   Salcâmul în freamăt de lună
   Mă acoperă şi cred că mă simte
   Miresme în vânt îmi adună
   Să-mi potolească iubirea fierbinte

IUBIRE

Iubire dulce beţie
Fericire, nebunie
Lumină înalţătoare
Suferinţă uimitoare
Iubesc sincer şi fierbinte
Nemăsurat în cuvinte 
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Doi ochi negri,  înşelători
Ochi de diavol şi fiori
Somnul îmi e tulburat
De dorinţă încărcat
Visez. Nu mă potolesc
Întind mâna s-o găsesc
Adun toată suferinţa
Îmi modelează voinţa
O vreau necondiţionat
Viforos, nelimitat
Mă simt pierdut, fericit 
După o clipă umilit
Sunt gelos peste măsură
Simt în piept ca o arsură
Sunt posesiv şi obtuz
Pentru orice o acuz
Mă condamn şi-i dau dreptate
O alint în gând şi-n soapte
Ii cad la piept şi picioare
E o iubire uimitoare
-Râzând spune că o mint
Şi mă crede un smintit!

PLOI

Ploi de vară în furtună
Ploi pe mare, ploi când tună
Ploi de rouă-n dimineaţă
Burniţă şi ploi cu ceaţă
Ploi în suflet, liniştite
Răcoroase şi sfinţite
Ploi pierdute-n amintiri
Ploi trăite-n fericiri
Ploi de peşteri şi cotloane
De oraşe şi cicloane
Ploi de zi şi ploi de noapte
Ploi acide şi ploi şoapte
Ploi murdare, de noroi
În cimitire cu strigoi
Ploi ce părul ţi-l mângâie
În tinereţe şi beţie
Prin iubire când te prind
Mână-n mână alergând
Ploi prelungi, la nesfârşit
Ce te descompun tacit

Ploi de porturi şi docheri
De mistere şi bancheri
De război şi de soldat
Ce stă–n ploaie împuşcat
De gânduri nedezlegate
De dorinţi nemăsurate
De gondole şi de flori
De iubire în fiori
Ploi bonlave, ploi de toamnă
Curgând frunze de aramă
Ploi în cântec de vioară
Amintind de o anume seară
De taverne cu mult fum
Ce te tulbură şi acum
Ploaia când tu ai pierdut
Femeia ce ai avut
Ploi căzute în lumină
Ploi ce-au fost, ploi ce o să vină
Ploi de catifea,  răcoare
Ploi din ochi şi ploi amare
Ploi dorite, ploi în rugă
Ploi ce foamea o alungă
Ploi cu miros de tămâie
De prin strugurii din vie
Ploi în plânsete căzute
Ploi în păduri nesfârşite
Ploi de stele, ploi de vis
Pe vapor sau la Paris
În savane şi deşert
Trecătoare-n ritm alert
Ploi surpriză neaşteptate 
Ploi de crime-n neagra noapte
Ploi de munte, de câmpie
Ploi cu ceaţa, ploi beţie.
Sufletul mi-e răcorit
Când de ploaie e năvălit.
Ploi prin parcuri în tăcere
Frunze rătăcind prin ele
Ploi trecute-n mii de ani
Ploi mistere, ploi de bani
Ploi legând o amintire
Ce-a închis viaţa-n iubire
Ploi şi ploi mereu curgând
Răcorind, descompunând
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ESTI  DIVIN ŞI EŞTI SPURCAT

Eşti născut să fii aşa
Să arzi cum e flacăra
Să n-ai linişte şi somn
Să nu fii ca orice om
Să trăieşti într-o vâltoare
Să bei roua din ogoare
Zbori spre un necunoscut
Vrei ştiut ce-i neştiut
Cauţi izvoare dormind 
În argint luna rupând
Te înalţi până prea sus
De nebunia ta dus
Apoi cazi în joc spurcat
De diavoli înconjurat
Cauţi femei şi bordele
Nebunie şi dantele
Patimă,  vin otravit
Esti ferice şi smintit
Vrei din nou purificat
De Dumnezeu încărcat
Pe diavol tu îl înfrângi
Ai tăria să-l alungi
Eşti un vis, o nebunie
Eşti un zbor şi o fantezie
Să ştii ce e rău nu poţi
Eşti naiv, îi crezi pe toţi
Îi iubeşti şi îi admiri
Trăieşti fară poticniri
Fără măsuri jumătate 
La nimic nu stai deoparte
Te arunci unde-i vâltoare
De eşti ferice sau te doare
Eşti născut un libertin
Generos, vesel, senin
Viforos, nelimitat
Eşti divin şi eşti spurcat

DICTATURA

Libertatea nu-i cuvânt
Libertatea-i tot ce sunt
Picioarele-s în cătuşe

Degetele strânse în uşe
Minciuna te înconjoară
Dictatura-i o povară
De gândeşti eşti anulat
De munceşti eşti judecat
Eşti purtat într-un sicriu
Dar iţi spun toţi că eşti viu
Construim un ideal
Eşti egal dar nu egal
Nesigur şi hărţuit
Eşti pericol de-ai vorbit
Nu decizi tu pentru tine
Porţi pecetea ce iţi vine
Hotarâtă acolo sus
-Nu este de noi adus!
E rebel, periculos
E întors cu susu-n jos.
Dacă lor nu te supui
Devii omul nimănui
Suspectat,  bine păzit
Până-n clipa ce-ai greşit
Iar atunci e vai de tine
Compromiterea iţi vine
Ori devii unul de- al lor
Ori te elimină cum vor
Apoi eşti publicizat
Pildă pentru alţii dat.
E o frica generală
Libertatea e amară
Nu o poţi avea nici când
În dictatură trăind

CUVINTE

Cuvinte de amor pierdute
Cuvinte fragede, ştiute
De rugăciune, de credinţă
De spovedanie, căinţă
Cuvinte de început de veac
Cuvinte spuse de un drac
Cuvinte tainice şi rele
De jurământ, cuvinte grele
Cuvinte ce lovesc în plin
Ca un pumnal în piept străin
Cuvinte dulci, amăgitoare
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Cuvântului regelui ce moare
Cuvinte cheie ce au fost
Rostite cu un mare cost
Cuvinte de amor nebun
Şi altele ce nu se spun
Cuvinte seci, fără de sens
Cuvinte cu un rol imens
Cuvânt de viaţă şi de moarte
Cuvânt modest. Cuvinte şoapte
Cuvinte spuse în descânt
Cuvinte ce au fost şi sunt
Cuvânt de foame şi dorinţă
De plictiseală şi voinţă
Cuvânt şoptit în rugaciune
Cuvinte grele şi nebune
Cuvânt de întrecere loială
Şi de femeie imorală
Cuvânt rostit în sărbătoare
Cuvânt de importanţă mare
Cuvânt nebun, cuvânt spurcat
Cuvânt în noapte împrăştiat
Cuvânt de început de lume
Cuvânt de vraja spus anume
Cuvânt flamând, de sărăcie
Cuvânt de lux şi armonie
De vaduvă în suferinţă
De criminal în pocainţă
Cuvinte bine lustruite
Cuvinte vechi, neauzite
Spus într-o noapte de beţie
Cuvânt ce viaţa ţi-o sfâşie
Cuvânt de dor şi de iubire   
De compromis şi de lovire
De om batrân şi de copil 
De african sau de vechil
De mutilat în suferinţă
Traumatizat, fără voinţă
Cuvinte închise pe vecie 
Într-un secret de nebunie
Cuvinte ce-au costat prea mult
Cuvânt ce nu pot să ascult
Cuvânt minciună, mârşăvie
Cuvânt parolă ce-o să fie
Cuvânt delir, de muribund
De înţelept, cuvânt profund
Cuvânt rostit aproape de izbândă

Cuvânt ce stă mereu la pândă
Cuvânt de groază, suferinţă
Cuvânt venit din nefiinţă
Cuvânt de gheaţă, de ispită 
De amăgire, de iubită
Cuvinte adunate, împrăştiate
Cuvinte vagi, imaginate
De general şi de ţăran
De cărturar şi de maidan
Cuvinte, cuvinte infinite
Ce sunt şi ce n-au fost rostite

IUBIRE

Iubire din iubire sfântă
Iubire fragedă, plăpândă
Iubire arzătoare, nebunească
Iubire spusă într-o ceaşcă
Iubire de copil şi mamă
Iubire în lanţuri de aramă
Iubire-n cântec de vioară
Iubire înşelătoare amară
Frenetică în libertate
Sau de femei cu mâini spurcate
Prima iubire în fior
Iubire mistuiă-n dor
Iubire avută în orice casă
Amor de tânără mireasă
Iubire apăsătoare nedorită
Sau alta mereu multumită
Iubire ce a ruinat o viaţă
Nespusă niciodata-n faţă
Iubire aprinsă într-o clipă
Sau nebunească, de risipă
Iubire născută pe plajă
Iubirea nopţilor de vrajă
De cântec şi de primăvară
Iubire dulce sau avară
De brună cu ochii focoşi
Cu sânii tari armonioşi
De viperă sau de prostie
Iubire avută la beţie
Iubire compromiţătoare
Iubire eternă arzătoare
Iubire dusă la sfârşit
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Iubire ce-a nimicit
Iubire calmă şi senină
Iubire fragedă străină
De om râios şi nespălat
De principe şi de drogat
Iubire închisă în labirint
A celor ce au fost şi sunt
Neputincioasă, de dorinţă
De neuitat, din nefiinţă
Devastatoare, viforoasă
Iubire aprigă, focoasă
Născută –n cort sau la palat
Iubire ce a sfâşiat 
Inimi sensibile, plăpânde
Iubire ce pe bani se vinde
Iubire sfântă sau spurcată
Iubire-n taină aruncată
Iubire de cuţit lovită 
Iubire din mormânt venită
De haimana, de curajos
De cămătar, de om fricos
Iubire nascută în ploaie
Iubire ce în suflet taie
Iubire veştedă bătrână
Iubire tinerească fină
Iubire de amanţi şi de copii
Iubirea celor morţi, a celor vii
Iubire-n gând de Dumnezeu
Iubire ce o vreau şi eu
Iubirea unui cocoşat
Iubirea omului bogat
Iubire de principii interzisă
Iubire tristă nedecisă
Iubire de profesionistă
Iubire sănătoasă, optimistă
Sălbatică făcută în viol
Premeditată cu un rol
Ameţitoare în cânt de flaut
Romantică pe care o caut
Iubire anormală păcatoasă
Timidă, pudică, sfioasă
Facută cu un mare preţ
Iubirea ochilor semeţi
Iubire din iubire sfântă
Iubire fragedă, plăpândă
Iubire neînchipuită

Iubire de alţii strivită.
Cât de frumos e acest cuvânt
Când e încărcat în jurământ
O hrana pentru toţi din plin
Combină mierea cu venin

NOPŢI

Nopţi de vară, nopţi de cânt
Nopţi de vrajă şi descânt
Nopţi de vânt şi nopţi de ploi 
De morminte şi noroi
De triburi în sărbătoare
De tristeţe, de licoare
De cămine şi oraş
Subterane şi pungaşi
Noaptea  sânzienelor
Noaptea-n dansul ielelor
Nopţi de iarnă în plin ger
Porţi deschise în mister
Nopâi de groază, neştiute
Şi de clopote bătute
Noaptea rătăcitului
Şi a infinitului
Noaptea trăită la pol
Noaptea în strigăt de viol
Noaptea cucuvelelor 
Şi noaptea misterelor
Nopţi pe mare în furtună
Nopţi de dragoste nebună
De patrule, de război
De voiaj şi nopţi în doi
De celule şi comori
Cimitire şi fiori
Albe nopţi de pocherist
De infirm şi de om trist
Nopţi de toamnă în plin sânge
Nou născut ce începe a plânge
Noapte de femeie mută
Noapte vrajă, noapte slută
De cutremur şi de groază
De hoţie şi de pază
De bancher şi de om gras 
Contrabanda şi de haz
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De bonlavi, de ucigaşi
De frunze pierdute-n paşi
Nopţi de licurici târzii
De bodegi şi focuri vii
Nopţi de nuferi şi de flori
Lună plină şi fiori
Nopţi de bogat sechestrat
De revoltă la palat
De pirat ce pradă împarte
Şi de condamnat la moarte
Nopţi de sâni albi alintaţi
Nopţi de lagăre, gazaţi
De stafii şi de castele 
De parfum şi de dantele
Nopţi de început de an
Femei goale sau can-can
Nopţi de suferinta, boala
Oameni luaţi ca din oală
Chinuiţi şi împuşcaţi
Nopţi de travestiţi, pudraţi
De virgine, nopţi de bani
Şi de homosexuali
Nopţi de rău şi nopţi de bine
Nopţi de groază, de ruşine
Câte taine? Câte sunt?
Noapte-n noapte adunând
Ce trăiri şi ce mistere?
De încerci să ştii de ele

OCHI

Ochi de vrajă şi descânt
Ochi de diavol scânteind
Ochi de apă amăgitoare
De ispită, de pudoare
Ochi albaştri de te omoară
De nebuni şi de avară
Îngereşti, nevinovaţi
Şi de conţi degeneraţi
Ochi de lupi priviţi din casă
Scânteind noaptea geroasă
Ochi de mamă suferind
Pâine la copii neavând
Lacrimi pentru ochi secaţi

De batrâni abandonaţi
De azile şi orfani
De şacali şi şobolani
De tristeţe,  suferinţă
Ignoranţă, neştiinţă
Ochi nepăsători şi răi
Ochi de-ai mei şi ochi de-ai tăi
Ce nu vor să înţeleagă
Ce-i durerea.Vor să aleagă
Fericirea, bucuria
Libertatea, nebunia.
Pe cât pot ei ocolesc
Durerea, pân’se lovesc
De aceeaşi soartă rea.
Ochi destin şi ochi de stea
Ochi spurcat şi de vadană
Ochi de tânară codană
De sportiv pe culoar
De noroc cu-n ochi de zar
Ochiul mafiei la pândă
Ochi de far şi de izbândă
De hamal şi ochi de sticlă
De poet şi ochi de siglă
Ochi de înger protector
Ochi de doctor salvator
Ochi de liliac în noapte
De soldat târâş pe coate
Ochi de comunist smintit
Şi de unul urmărit
Ochi de vultur, de om chel
De rechin şi porumbel
Ochi parşiv de securist
De paznic şi de rasist
-Câte aţi văzut voi oare?
Şi câţi ochi privesc spre soare?
Purtând taine şi păcate
Şi dorinţi neîncercate.
Se împrăştie, se adună
Intr-un tot a lor lumina.
Ochi neştiutor şi orb
Ochi ce-n patimă te sorb
Ochi de faraon găsit
Conservat, neputrezit
De vampir dornic de sânge
De fosfor ce noaptea învinge
De şogun echilibrat
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De tânăr amorezat
Ochi limpezi şi ochi crucişi
Ochi de învingători, de învinşi
Ochi de te înnebunesc
Când la tine ei privesc
Ochi deochi şi ochi din ochi
Ochi de draci şi ochi de pochi
Ochi de melc şi ochi descânt
Ochi apele tulburând
Vin la mine, se adună
Şi-mi duc sufletu-n furtună
Până când a lor privire
Mă va găsi-n nesimţire

CE-I  DRAGOSTEA ?

Cum pot să ştiu
Ce-i un foc viu?
Cum pot afla
Ce-i dragostea?
Mă perpelesc
Când te întâlnesc
Sunt un nebun
Cuib de lăstun
Găndul meu
Zboară mereu
Nu te găseşte 
Nu se opreşte
Visez şi vreau 
Vraja să beau
Sunt rătăcit
Fără sfârşit
Te văd în zbor
Într-un fior
Eu sunt flămând
Iubire vrând
Sufletul meu
Un curcubeu
Sorbind lumină
Din apa lină
Ai chip străin
Ce-mi dă venin 
Ca să mă îmbăt
Să nu mai vad
Că eşti pierdută

De mulţi avută
Eu poate ştiu 
Ce-i focul viu
Simţind aşa
Vâltoarea ta

DOINA  DE  DRAGOSTE

Mi-a zis mie o vecina
Că dragostea e nebună 
Când te prinde nu ai leac
De eşti inger sau eşti drac
Esti cuprins de-a ei vâltoare
Ţi-e şi cald ţi-e şi răcoare
Vrei să zbori şi să vorbeşti
Dragostea să-ţi povesteşti
Te consideri fericit
După o clipă prăbuşit
Crezi că nu e altu-n lume
Să trăiască aşa ca tine.
Dragostea e o nebună
Când te prinde în a ei mână
De eşti înger sau eşti drac
De eşti bogat sau sărac

SĂRBATOARE  ROMÂNĂ

Bat tobele un cânt străbun
În ritm latin, în ritm nebun
Urmaşii Romei se adună
Vechi lovituri de tun răsună
Blazoanele-s în sărbătoare
Sânge albastru reapare
Impresionant acest convoi 
De prinţi şi principese noi
Ce defileaza spre tribună
Venind din gloria străbună
Spade temute în trecut
Care ce –i frică n-au ştiut
S-au adunat. Sunt din Traian
Urmaşii imperiului Roman
Trec în tăcere şi respect
Ce stranii sunt şi ce efect
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Produc prin simplitatea lor
Sfioşi în linişte nu vor
Să tulbure acel trecut
-Ce mare faimă au avut!
Răspund la aplauze modeşti
În altă lume din nou eşti
Apoi se pierd, parcă n-au fost
În vechea cetate e a lor post.
Sunt luptători neînfricaţi
Pe caii negrii aliniaţi
Acum întrecerea-i sportivă
Şi ziua aceasta e festivă
Strămoşi răscolesc în al lor sânge
Dorinţa aprigă de a învinge
Loiali şi bravi precum înaintaşii
Intră-n arenă acum arcaşii
Se aprinde iar vechea privire
De vulturi neinfricaţi din fire
Iar sângele s-a rascolit
Când arcul bine a ţintit
Pentru o clipă acea lumină
De nepătruns, ageră, fină
O regăseşti în ochii lor
Adevăraţii soimi nu mor!
Bat tobele în cetatea sfântă
Români în sărbatoare cântă

MAGIA

E vraja aceasta cred făcută
Dîntr-o magie neştiută
Sunt stăpânit de o femeie
Şi spiritual sunt o scânteie
Ce s-a aprins în negru foc
De păcură şi nenoroc
Doresc cu patimă şi ură
Mă simt confuz peste măsură
O greutate e al meu piept
În somn tresar şi mă deştept
De transpiraţie scăldat 
Şi de dorinţă încărcat
Mă umilesc şi sunt nebun
Eu suferinţa-n van adun
Mă doare capul şi doresc
Acea faptură să întâlnesc

O linişte nu pot avea
Mă tulbură mereu doar ea
Simt diavolul cum mă apasă
Mă vrea al lui şi nu mă lasă
Să mă desprind de acest foc
Să-mi caut spre divin un loc
Eu mă sufoc în suferinţă
De Dumnezeu am trebuinţă
Pentru a putea fi salvat
Şi din vâltoare alungat
Dar de magie sunt pătruns
Şi de întuneric sunt cuprins
Eu caut, caut o lumină
Neprihănită şi divină
Mi-e dor de linişte şi vreau
Din nou cu DUMNEZEU să stau
Ştiu sufletul nu mi-e vândut
Dar sunt de diavol cunoscut 
Şi nu mă lasă, mă doreşte
Sunt prins de el, mă ameţeşte.
Blând  îmi promite mult noroc
Dacă aş vrea cu el să joc
Se ştie aproape de izbândă
Mă caută şi stă la pândă
Dar cred va fi dezamăgit
Eu încă nu sunt pângărit
Şi mă gândesc la Dumnezeu
Şi văd lumină în jurul meu

PURIFICAT PRIN  FLORI

Din ceaţa câmpului în zori
Eu m-am hrănit de sărbatori
Am ascultat din flori de mac
Cântec timid de pit-palac
Cămaşă albă am îmbrăcat
De al meu destin am fost chemat
Eu sunt şi vrut dar şi nevrut
În lan de grâu neînceput
Îmi bate-n piept vifor nebun
Florile câmpului supun
Cu sângele din tâlpi şi buze.
Le-am deşteptat vor să mă acuze
Că liniştea le–am tulburat
Mireasma le-am împrâştiat
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În rouă, taină şi suspin
Nu se aşteptau ca să mai vin
Sunt un străin şi un intrus
Virginatatea le-am distrus
Mă dezgolesc şi sunt curat
De rouă sunt purificat
În corpul lor eu sunt primit
Sunt şi respins dar şi dorit
Această dragoste nebună
Eu o cunosc, nu mi-e străină.
De-al meu destin eu sunt chemat
Cu vifor divin încărcat.
Îmi curg în sânge flori de mac
Şi mă îmbat de pit-palac

DOR 

Dor de ducă
Dor nalucă 
Dor de zbor
Şi de fior
Dor de dragoste nebună
Dor de codru, dor de lună
Dor de ochi negri focoşi
Şi de sâni armonioşi
Dor de fină mângâiere 
Dor de patimă, durere
De beţie viforoasă
Dor de linişte, de casă
Dor de cânt, de primăvară
Dor de muncă, de povară
Dor de stele şi strămoşi
Dor de anii norocoşi
Dor de femeie pierdută
Dor de bani şi de valută
Dor murdar şi dor spurcat
Dor de sânge împrăştiat
Dor de aur, aventură
De virgină, dor de pură
Dor hoinar şi dor de ducă
De fior şi de nalucă
Dor  bolnav, de pshiopat
Şi de vaduvă de pat
Dor de fii şi dor de mama

Imprevizibil, cu teamă
Inocent, copilăresc 
Vulcanic sau nebunesc
Dor de oraşe visate
De locuri imaginate
Dor de femei, jaluzele 
De amante şi castele
De fapte nedezlegate
De iubiri nemăsurate
Dor de toamnă, dor de frunze
Dor de ochi şi dor de buze
Dor de galben, dor de gri
Dor de negru şi stafii
De comori şi jurăminte
De rude şi de morminte
De crăciun şi de ninsoare
De libertate, de soare
De parcuri bătătorite
De suspine neîmplinite
Drumeţii şi jurăminte
Dor latent sau dor fierbinte
Dor confuz, amestecat
De sânge înfierbântat
Dor sacru de libertate
De dreptate-n nedreptate
Dor de ducă, de nalucă
Dor de patimă, de fugă
Dor de dor şi dor din ochi
Dor de vraja, dor de pochi
Dor de spirit, de înălţare
De lumină-n sărbătoare
Dor cu dor s-au adunat
În divin şi în păcat

CUM  SUNT?

Sunt renegat de cer şi iad
Iar pe pământ nu vreau să sad
Îmi place zborul şi lumina
Îmi place patima şi vina
Vreau să traiesc în Dumnezeu
Dar şi-n ispita celui rău
Sunt om în tot ce pot să fac
Şi doar cu atâta nu mă împac
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Sunt tulbure şi mă frământ
Nu-s mulţumit aşa cum sunt
Mi-e dor de-o fericire pură
De-o patimă fără măsură
Vreau să cunosc tot în urgenţă
Să ştiu ce-i viaţa în esenţă
Mă rog la Dumnezeu fierbinte
Şi întradevar fiinţa îl simte
Mă învaluie plin de iubire
Într-o lumină-n fericire
Trăiesc ceva ce-i minunat
Atâta timp cât m-am rugat
Când însă încep a întreba
Acea lumină nu-i a mea.
Dispare totul. S-a sfârşit
Sunt iar din nou un chinuit
Oare de ce-s născut aşa?
Spre a fi contrar, spre a căuta? 
Când Dumnezeu ce ma făcut
Mă vrea în rugă neîntrecut
Şi mă întreb unde găsesc
Răspunsuri să mă mulţumesc?
Mă arunc cu voia-mi în desfrâu
În mâna răului să fiu
Să văd de aici ce pot afla
Ce diavolul îmi poate da
Mă simt într-un virtej purtat
Doresc păcat după păcat
Mă hăituiesc, mă descompun
Devin mai rău şi mai nebun
E o beţie neştiută
O patimă ne mai avută
E o plăcere ce îmi fuge
Nu-i omenească, mă distruge
Mă lasă gol, degenerat
Fără de forţă şi uzat
Aici umanul nu-i stapân!
Trebuie să fii de forţă plin
Spre a ieşi din acest joc 
Ce-i destructiv precum un foc
Şi am apelat la Dumnezeu 
Spre a ieşi din focul rău
Din care multe am învăţat
Însă acel răspuns eu n-am aflat
De ce mă aflu în contrar?
Sunt şi curat, sunt şi amar

Nu pot în bine exista
Mă macină şi altceva
Nu sunt făcut un unicat
Din bine sau din rău format
Eu fericirea am băut
Doar când durerea am ştiut
Simţindu-i gustul întreg divin
Doar după acela de venin.
-Vreau să mă rup de cer şi iad 
Vreau să trăiesc, să nu mai cad
Din zborul meu ce mă frământă
Din nebunia ce mă încântă.
-Lumina m-a purificat
Sunt un nebun nevinovat
Ce-şi caută un drum deschis 
Intr-un sistem ce e precis
Şi mă întreb ce-am câştigat
Sunt mântuit sau renegat?

FEMEI

Femeia-i ceva sfinţit
O sperantă, un infinit
Fericire întruchipată 
Durere nemăsurată
E linişte şi putere
Disperare şi plăcere
Uneori un ideal
Alteori ceva normal
Un sprijin moral tăcut
Un ocean necunoscut
Te distruge, e otravă
E şi-o lumina suavă
Un idol, e o beţie
O curată nebunie
-Femei !, femei !, ce sunteţi?
Câte taine voi aveţi?
Femei brune şi focoase 
Femei reci, femei frumoase
Femei ce te fascinează
Altele ce te uzează
Femei calde sau fierbinţi
Femei curve, femei sfinţi
Tinere, blonde, virgine
Albe, negre sau străine.
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Femei ce-s un ideal
Ce se daruie total
Femei ce au născut razboaie
Femei alergând în ploaie
Femei diavol,vrăjitoare
Femei strălucind în soare
Femei pierdute –n iubire
Sau căutând o mântuire
Femei cu corp de sirenă
Femei cu ochii de hiena
Cu sâni tari armonioşi
În ispită viforoşi
Blânde, dulci, catifelate
De dragoste animate
Femei goale sau pierdute
Şi femei pe bani avute
Femei dorite din plin 
Ce au gustul de venin
Femei iubite în pripa
Amante pentru o clipa
Femei ce te înnebunesc
Când te vor, când iţi zâmbesc
Femei tinere –n dorinţă
Femei fără de credinţă
Femei cu ochi şireţi
Albaştri sau violeţi 
Femei triste şi curate
Singure, decapitate
Pudice, fară de vina 
Aşteptând cân’ n-o să vină
Femei nobile-n iubire
Sau femei în rătăcire
Femei ce au înnebunit
Mulţi bărbaţi au istovit
Femei vis, femei dorinţă
Femei demon, necredinţă
Femei pure şi frumoase
Sanguine, viforoase
Femei scoase la mezat
Curve ce s-au măritat
Femei mândre,  orgolioase
Emancipate, luxoase
Cerebrale şi de fier
Şi femei ce partea-s cer
Femei ce s-au săturat
Să aiba doar un bărbat

Femei ce sunt pentru casă
Cu o gândire sănătoasă
Femei, femei iar femei
Viforoase şi-n scântei
Sau blândă şi afectoase
Altruiste, generoase.
Faceţi lumea şi o învârtiţi
O schimbaţi şi o ameţiţi

RĂZBOI  

Cal troian şi cal vândut
Soldat mort, necunoscut
Iarbă hrănită cu sânge 
Tânăr de iţi vine a plânge
Chipuri blonde sfârtecate
De obuze împrăştiate
Văduve în suferinţă
Schiopi şi ciungi în neştiinţă
Lagăre de concentrare
Tinereţe-n plină floare
Curmată în nebunie
Aşa a fost !aşa o să fie!
Curge sânge în razboaie
Se împrăstie-n suvoaie
Calcă vieţile-n picioare
Cel ce împuşcă, cel ce moare 
Totul e mereu confuz
Cade obuz după obuz
Şi de aici ce ne rămâne?
Suferinţa în destine!

PARLAMENTUL

Parlamentul e adunat
Cu acei ce i-am votat
Plânge ţara de dureri
De lipsuri, nemângâieri
În minciuni promise-n van
Se întăreşte a lor clan
Seul le asudă –n ceafă
Spun că trăiesc doar din leafă
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Însă un muncitor de rând
E mereu acel flămând
Am ales elita ţării 
Reprezentanţii puterii
Ce va fi peste o zi?
-Cred mai rău se va trăi
Acum cei ce i-am votat
Îşi trăiesc viaţa la palat
Noaptea nu le este somn
Vin în aulă şi dorm.
Ţara e fără de ţară
Tineri au plecat afară
Şi muncesc pe la străini
Preferă de alt neam stăpâni
Balamuţi, guşaţi, tâmpiţi
Nevrotici şi ameţiţi
Se ridică la tribună
În parlament se adună
Şi vorbesc fără de sens
Într-un balamuc imens
-Cei ce au fost au jecmănit!
-Abia acum noi am venit.
Rapid poporul uitaţi
Vă simţiţi înscăunaţi 
Nu de cei ce sunt de jos
Ci de osul ce-i de ros
V-am ales să fie bine
Aţi promis fără ruşine
Imediat voi aţi uitat
Ce a-ţi vorbit s-a spulberat
Pierde-ţi timpul discutând
Despre alţii povestind 
Că au furat şi sunt mişei.
Sunteţi toţi la fel ca ei!
Nu aceasta aşteptăm
De la voi ca să avem
Oare cu ce am greşit?
Dumnezeu ne-a chinuit!
Nu-i poporul nostru aşa
Românul curat se vrea
Dar săracul pe vecie
Va trăi fără să ştie
Că acel de la palat
Nu-i omul care a votat.
E parşiv, murdar, mânjit
Nu-i icoana ce a gândit.

Poporul să ţină minte
Puterea pe ea se vinde.
Până când nu reuşim
Contrapondere să fim
Intr-un echilibru real
Va fi totul un ideal
Aceasta e un ştiut
De aceea ce au vrut
Să-şi facă un piedestal
Fără pericol real 
De a fi dărâmat
Poporul nu-i deşteptat
Să înţeleagă aceasta bine
Îl minţiţi fără ruşine!
Vreţi să-l ţineţi pe vecie
Fără forţă ca să fie
Îl doriţi mereu confuz
În abuz dupa abuz.
Ce-a ajuns săraca ţară!
Fug românii, ies afară
Îşi doresc o altă ţară.

  DESCÂNTEC

Diavolul m-a încercat
Cu un descântec neaflat
Sunt cuprins într-o furtună
Liniştea îmi e străină 
Ard nopţile, sunt nebun
Pe mine nu sunt stăpân
Visez că m-am prabuşit
Într-un foc m-am mistuit
Mă trezesc plin de sudoare
Ce se întâmplă în mine oare?
Nu-l mai ştiu pe Dumnezeu
În piept simt ceva ce-i greu
Ce mă fărâmă, mă apasă
Blesteme din gura-mi iasă
Vreau răul să mă mângâie
Fug ca dracul de tămâie
Îmi cresc rădăcini din piept
Sunt murdar şi nu mă accept
Râd în mine, sunt nebun 
Coarne de diavol imi pun

18



Dansez pe şerpi şi furtună
Mă prind cu dracu de mână
Un descântec ştiu că e
Făcut pentru dragoste

   LUMINA

Lumină sfântă, lumină fină
De sânziene-n luna plină
Când ceru-n noapte e deschis
Pământu-n vraja e cuprins
Satanică, lumină rea
Să ardă-n pacoste se vrea
Lumină de drumeţ văzută
La o fereastră neştiută
Dorintă,  palidă lumină 
Născută–n suflet de copilă
Riscant voiaj, furtuna-n mare
Noaptea cuprinsă de vâltoare
Panică, deznadejde, nesperanţă
Şi dintr-o dată o lumină-n faţă!
Lumină de castele mohorâte
De nopţi târzii şi de femei vândute
De licurici şi cimitire
Perechi frenetice în iubire
Lumină din lumină sfântă
Lumină diavolească, cruntă
Lumina florilor de crin
A celor ce au fost şi vin
Lumină rătăcind în noapte
În taina gândului de moarte 
Lumină palidă, bonlavă
Fără speranţă, de otravă
Lumina ochilor senini
În tinereţe de lumini
Naivitate şi credinţă
Lumina caldă-n biruinţă
Iubire alergând prin ploaie
Lumină albă în văpaie
Lumină de ţăran lipsit
Şi de orfan flămând, sleit
Lumină de obuz şi spadă
De carceră şi promenadă
Lumina păcii şi-a speranţei
Lumina morţii şi-a balanţei
Lumină din lumină fină

Lumină rea, lumină plină
De subterane şi pungaş  
De stâni pierdute, de oraş
Lumina zilei ce-a trecut
Lumină din necunoscut 
Lumină rea, lumină lină
Una mă îmbată, mă alină
Alta mă împinge de la spate
Ca să distrug, să-mi fac dreptate
Of! Doamne, Doamne! ce lumină!
Şi ce întuneric o să vină

  FEMEIA  SUDAMERICANĂ

Venită din profunditatea anzilor
Purtând în sânge libertatea cailor sălbatici
Cu sânii de tăria pietrelor
Privirea ageră în ochii negrii, nestatici
       În aparenţă o fiinţă firavă
       Micuţă şi nehotarâtă pare
       Dar arde în înterior şi e otravă
       Bărbatul i se aşterne la picioare
Decisă-n toate şi de neclintit
Catifelată, brună şi focoasă
De vraja ei te-ai ameţit
Neliniştea în sânge o apasă
      Un zid, o neîmblânzită vezi că e
      Când arde, clocoteşte, se răzbună
      În ea găseşti în altfel dragoste
      Te miri de a ei tărie şi furtună
Sensibilă, profundă şi sfioasă
În vorbe dulci o poţi descoperii
Ca melcul se retrage în a ei casă
De simte că o poţi lovi.
     E o enigmă femeia sudamericană
     Cu greu o dezgoleşti, o poţi afla
     Dar de iubeşte e ca o pomadă
     Liniştea şi fericirea ştie a da
De piatră e de hotărâtă
Se sfărâmă şi nu se modelează
Oh! Doamne ce tărie şi ispită
Mă ameţeşte şi mă anulează.
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DANS

Dans nebun şi dans spurcat
Dans de iele încercat
Dansul dragostei prin flori
În lumină şi culori
Tulbure de te învinge
De viforniţa în sânge
Dans de maci roşind în vânt 
De virgină căutând
Un fior necunoscut
Un avut ce nu-i avut
Dans de şerpi şi dans de vraj
Diavolesc ce scânteiază
Dans de păsări în convoaie
Dansul plopilor în ploaie
Dans de marinar în port
De copil ce va fi mort 
De şacal hrana rupând
Dansul florilor în vânt
Dans de fluturi în poiană
Dans de cerb în a lui goană
Femei goale în delir
În arenă de fachir
Dans curat şi dans spurcat
De ispită şi păcat
Dans de om plutind pe lună
Dans de curvă, de nebună
Dans de glorie şi stea
De furtună, vreme rea
De animal abia născut
De beţiv în dans pierdut
Dansul dragostei în noapte
În suspine şi în şoapte
Dans de fluturi, dans în cerc
Dansul coarnelor de melc
Dansul meduzei de mare
De albini din floare-n floare
Dansul pescăruşilor 
Şi a trepăduşilor
Dansul porţilor blindate
Dans de taină şi păcate
De nebun şi dans învins
Dans de patimă aprins
Dansul florilor de tei

În noaptea de pe alei
Dans de toamnă plin de frunze
Dans de patimă pe buze
Dans suav şi dans străbun
Dans creştin şi dans păgân
De stafii, de cimitire
Dans de fragede copile
Dans de moarte de furtună
Dans de dragoste nebună
Dans divin fără păcat 
Din pudoare adunat.
Floi de dans şi flori de vânt
Toate au fost, vor fi şi sunt

    FEMEIA  BRUNĂ

Brună şi neprevazută
Arzătoare în ispită 
Cu sânge de spaniol
Clocotind în pieptul gol
De-o tărie de granit
Imediat te-a înnebunit
Ochii oblici şi adânci
Cum au Anzii acele stânci
De contrast, de neştiut 
De izvor în gol pierdut
Nu o poţi îndupleca
Ea gândeşte doar cum vrea
Suferă, se zăvorăşte
Plânge-n ea, se chinuieşte
Şi nu vei afla nimic
Dacă n-o cunosti un pic.
Se deschide ca o floare
De-i vorbeşti cu grijă mare
Blând, din suflet şi gingaş
Cu încredere în glas.
Iar de începe a iubi
Fericirea tu vei şti 
Dă şi sufletul din ea
Patimă-n iubire vrea
Posesiva şi geloasă
Neîmblânzită, viforoasă
Trăieşte în joc de iele
Şi eşti prins în cerc cu ele
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Te arde într-un viu foc
Ce beţie! ce noroc!
E femeia de păcat
De patimă şi de pat
Fără măsuri jumătate
De eşti slab să stai deoparte.
Câtă forţă şi tărie!
Cât fascin şi armonie!
Poate această femeie
E un diavol, o scânteie
E un foc nemistuit.
Doamne cât m-a ameţit!

   LABIRINT

M-am pierdut în labirint
Deşi sunt eu nu mai sunt
Timpul este deformat
Spaţiul dezorientant
Spiritual sunt în vid
Mă lovesc de acelaşi zid
Logic nu pot ca să fiu
Corelaţie nu ştiu
Înapoi e ca înainte
Spaima de închis se simte
Şi aşa devin confuz
Limitat fără de uz
N-am imagini de control
Sunt stricat, ieşit din rol
Nu găsesc o îndrumare
Eu caut fără scăpare
Dar simt că deasupra mea 
Există şi altceva
Decât spaţiul acesta închis.
Libertatea e un vis
E ştiută, căutată
Uneori imaginată
-M-am pierdut în labirint!
Pentru mulţi acest cuvânt
E străin, fără de sens
Neconcret, vag şi nedens
Dar când eşti încătuşat
Are un sens nemăsurat
Labirintu-i labirint
Libertatea-i lucru sfânt

    OAMENI

Câţi au fost, vor fi şi sunt?
Oameni, oameni pe pământ
Ce destine, framântări
Bucurii şi căutări ?
Sunt un nesfărşit în lume
Cu a lor nume fără nume.
Ce-a rămas şi ce a fost?
Ce este şi cu ce rost?
Aceste vieţi efemere
Pulbere sunt şi putere
Nimic şi totul e a lor
Curg în timp, se nasc şi mor
Oameni, oameni fericiţi
Oameni blestem, chinuiţi
Oameni genii şi cretini
Oameni sclavi, oameni stăpâni
Cămătari, afemeiaţi
Flamânzi, goi, înfumuraţi
Negri, galbeni sau schimbişti
Liberali sau comunişti
Oameni norocoşi sau buni
Oameni ce se nasc nebuni
Oameni curajoşi sau laşi
Oameni nordici sau mayaşi
Brâncoveni, fanarioţi
Ucigaşi sau oameni hoţi
Ologi, orbi sau mutilaţi
Vinovaţi-nevinovaţi
Presedinţi, căprari nebuni
Şefi de trib, oameni străbuni
Filozofi, oameni poeţi
Şmecheri sau oameni isteţi
Slabi, pitici sau aroganţi
Ipotenţi, abandonaţi
Oameni morţi,  accidentaţi
Terorişti, alienaţi
Eroi pentru naţiune
Clovni, oameni de acţiune
Actori de teatru, văcari
Fotbalişti sau militari
Bişniţari, hamali de port
Sau oameni nascuţi în cort
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Studenţi la filozofie
Om din flori şi din beţie
Om simbol, vizionar
Securişti, oameni brutali
Crescători de oi, bandiţi
Gropari şi oameni faliţi
Fumători, nefumători
Văzâtori, nevăzători
Oameni ce joacă pe sârmă
Oameni goi sau fără mână
Oameni frumoşi sau urâţi
Integri sau umiliţi
Avocaţi, judecători
Cerebrali şi senatori
Condamnaţi fără de vină
Implicaţi într-o minciună
Cerşetori şi industriaşi
Oameni spâni şi oameni raşi
Cultivatori de orez
Om saxon sau om francez
Oameni de a doua mână
Om activ fără odihnă
Visatori sau cu speranţă
Pesimişti, cu importanţă
Drogaţi, beţivi sau bonlavi
Robuşti sau oameni firavi
Îndrăgostiţi nebuneşte
Uriaşi sau oameni peste
Oameni vărsători de sânge
Omul ce frica învinge
Oameni reci sau tipicari
Educaţi, oameni vulgari
Iubitori de flori sau câini
Înspăimântători, nebuni
Bătrâni, oameni cu pile
Alţii cu priviri umile.
Înglobaţi o clipă doar
Aceşti oameni pe cântar
Ei se nasc, traiesc şi mor
În diversitatea lor
Sunt totul pân’s-au sfârşit
O clipă din infinit
Cu-n spectru larg de trăiri
Cu manifestări de firi 
Cu puteri, cu influenţe
Cu excese sau carenţe

Ce ramâne la final ?
Pulbere şi un gust amar
Pentru cel ce vrea de afară
Să privească această moară
Ce funcţionează-n plin
Cu destin după destin.
Ce-a trecut s-a terminat 
Individul e unicat

  

 SUNT  LIBERTIN

M–am trezit într-o lumină
Ce mă mângâia divină
Ochii mamei o purtau
Mâinile-i mă legănau
Am crescut un falnic brad
Drept, curat, neînclinat
Vânturile mă întăresc
Ploile mă răcoresc
Beau culori din curcubeu
Zbor în vis şi curg mereu
La fel ca roua pe flori
Lumina în sărbători
Mă adun de prin coline
Sunt virgin şi am ruşine
Nopţile sunt un pierdut
Rătâcesc în neştiut
Greierii îi ştiu din plin
Printre flori nu sunt străin.
Eu am somn de trandafir
De iasomie în zefir
Iubesc tot ce e curat
Nu am pe lume păcat
Am crescut un libertin
 Ştiu şi gustul de pelin

   LACRIMI

Lacrimi ochi negri scăldând
Lacrimi în durere arzând
Lacrimi de copil pierdut
Lacrimi din necunoscut
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Unele de bucurie
Altele ce-s la mânie
Lacrimi de înfometat
Lacrimi de legat de pat
Lacrimi de recunoştinţă
De speranţă, de căinţă
De iubire, despărţire
Disperare, înfrăţire
Lacrimi pure, lacrimi reci
Lacrimi calde, lacrimi seci
Lacrimi buzele arzând
Lacrimi inocente dând
Ochi albaştri, ochi căprui
Ochi de-a ei şi ochi de-ai lui
De revoluţionar rănit
Lacrimi de suflet strivit
Lacrimi bonlave şi rele
Lacrimi blânde, lacrimi grele
Lacrimi de fiinţă brută
De iubită-n pat avută
De circar şi de artist
De sudor şi optimist 
De beţiv, de canceros
Şi de omul puturos
Lacrimi de adolescent
De copil ce-i repetent
De mamă, de suferinţă
Vanitate, umilinţă
Lacrimi tari şi de mândrie
Lacrimi ce sunt ca să fie
Lacrimi de analfabet
De bonlav de diabet
Lacrimi de paralizat
De rănit, de împuşcat
De călugar şi măicuţă
De amantă, de draguţă
Grădinar şi de poet
De haiduc, de somnolent
Lacrimi de orfan plângând
Cuvânt »mama »neştiind
Lacrimi de biruitor
Şi lacrimi de om dator
Lacrimi, lacrimi încet curgănd
Durerea în ele stând
Cât plânset în suferinţă
Din fiinţă-n fiinţă

Câţi ochi frumoşi au secat
Câte vieţi au perindat 
Lacrimi, lacrimi neştiute
Lacrimi curate, pierdute

  MÂINI

Mâini firave, mâini intinse
Mâini cerşind şi mâini atinse
Mâini înmănuşate fine
Mâini de tinere copile
Mâini de molimă umplute
Mâini bonlave, mâini cusute
Mâini de lagăre gazate
Lovite şi sfarâmate
Strinse-n uşi de securişti
Creatoare de artişti
Mâini de hoţi de buzunare
De magie, vrâjitoare
Mâini grenada aruncând
Mâini nerăbdătoare vrând
Să împlinească o dorinţă
Să mângâie o fiinţă
Mâini de mort, de pistolar
De chirurg şi de văcar
De miner şi sabotor
De învins, de învingator
De mireasă-n pat avută
De copil cu fată slută
De savant, de cleptoman
Anormal şi meloman
Mâini fraţeşti şi mâini de ură
Mâini purtând pâinea la gură
Braţe avănd albe flori
Mâini cuprinse de fiori
Mâini frenetice, nebune
Mâini ce banii ştiu să adune
Mâini în cerc făcând o horă
Mâini de soacră, mâini de noră
Mâini de ucigaş plătit
Şi de unu-n cap lovit
De negru, de african
De arab, de musulman
De îmblânzitor de lei
Şi de tinere femei
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Mâini întinse-n disperare
Mâini decise, protectoare
Mâini simbol unite-n cruce
Mâini ce totul vor să apuce
Infinite mâini întinse
De emoţie cuprinse
De ură sau de păcat
Cât de mult m-au fascinat !

 

ÎNCERCAREA  DIAVOLULUI

Din spirit sfânt m-am întrupat
Şi în iubire m-am aflat
Am fost în apă curăţit
Şi duhul sfânt ma întregit
Tot ce-i păcat, desfrâu şi ură
Nu le ştiam a lor măsură
Trăiam într-o lumină calmă
Nevinovat şi fără teamă
A fost copilăria un vis
O fericire, un paradis
Până când răul ma cuprins
M-a încercat apoi m-a învins.
Există în opus mereu
Cu binele şi Dumnezeu
Nu este om nesfâşiat 
De răutate şi păcat
Eu n-am ştiut să mă feresc
Şi sufletul să-mi liniştesc
Să mă gândesc la Dumnezeu
Să fug de diavol şi de rău
Vâltoarea vieţii m-a cuprins
Şi răutatea m-a atins
Trăiesc în vrajă şi păcat
Sunt trist, nebun şi sfâşiat
Mă pierd în nopţi în rătăcire
Sunt descompus, nu-mi vin în fire
Dansez pe şerpi şi pe furtună
Magia nu îmi e straină
Mă rog un pic apoi nu pot

Un gol în suflet simt ca port
Se înalţă obstacole mereu
Să fug de vraja îmi este greu
Mi-e teamă dar mă simt atras
De această forţă pas cu pas
Sunt tulbure, în suferinţă
Ceva străin e a mea fiinţă
Mă prind în jocul lui viclean
Şi vreau să port a lui turban.
Sigur pe el era convins 
Cu  vraja lui ca m-a învins
Credea că sunt a lui supus
Şi-n împărăţia lui m-a dus.
Sfidând puterea iadului
Crucea mi-am scos în faţa lui.
Am văzut dracul înspăimântat
Fără să ştiu am leşinat
Când m-am trezit eu am ştiut 
Că încercarea am trecut

  GLOSSĂ DE VARĂ

Plutesc raze-n flori de crin
În mireasmă şi lumină
Umbrele tremură fin
Alintând gingaşa mână
Rochia albă încet o treci
Tainice cărări pierdute
Dezgolesc umerii reci
Luciri calme şi tăcute
Freamată şi curg izvoare
Lacrimi rupte în argint
Faţa lacului apare
Trestiile încet plângănd
   În aburi luciri albastre
   Albe flori dau un suspin
   Nuferii măriei voastre
   Doar la tine se închin
   Tu pluteşti în iarba moale
   Ca un vis senin, plăcut
   Ţi se scutura pe poale
   Greierii care au tăcut.
   Ochii îţi privesc spre maluri
   Cântecele nopţii vin
   Salcia tremură-n valuri
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   Plutesc raze-n flori de crin
Eşti stăpână peste toate
Te aşteptau ca să vii
Regina nopţii eşti poate
Şi ar vrea ca să rămâi
Se deschid şi îţi arată
Armonia ce o au
Şi florile dintr-o dată
Roua tălpilor îţi beau
Lacul freamătă în murmur
Îmbătat de lună plină
Şi te primeşte în tremur
În mireasmă şi lumină
     Peste umeri păru-ţi curge
     În negre valuri săltând
     Dinspre lac ce-n nuferi plânge
     Se aud broaştele cântând
     El îşi aprinde faţa-n noapte
     Raze –n cercuri se adună
     Se preling spre tine şoapte
     De alintare şi furtună
     Ca în vis privirea-ţi trece
     Luciri ţi se opresc pe sân
     De argint tăcut şi rece
     Umbrele tremură fin
Te cufunzi în iarba moale
Stelele umezi priveşti
Lumini scutură pe vale
Le alungi, le şi gândeşti
Dintr-o dată în întuneric
Un nor trecător te lasă
Naşte un suspin angelic
De un dor neştiut ce apasă
Tresari şi taina îţi place 
Frica e fără de vină
Un cosaş îşi dă de-a face
Alintând gingaşa mână
     Zâmbeşti! e o mângâiere !
     O trăieşti! S-a înspăimântat
     Şi căldura mâini tale
     În noapte la alungat.
     Lacul cauţi din privire
     Iarba pulpele îţi mângâie
     Te ridici născând uimire.
      Lumina din nou e vie
     Barca tremura pe lac

     Născând cercurile reci
     Prin taine ce veşnic tac
     Rochia albă încet o treci
Eşti statuie şi regină
Umbrele se rup în nori
Greierii din nou suspină
Calci covorul florilor
Sparge noaptea, o să cadă
Un strigăt pornit din zbor
Ucigaş poate-i sau pradă
Toate-s în destinul lor
Natura e respectoasă
Moartea dă clipe tăcute
A trecut ! În urmă lasă
Tainice cărâri pierdute
     O renaştere nebună
     Vrea să alunge tristeţea
     Viaţa în zbucium şi furtună
     Îşi trăieşte frumuseţea
     Totul vine-n valuri, valuri
     De lumină şi de cânt
     Trestiile joacă-n maluri
     Apa-n cercuri şi în vânt
     Te apleci şi le atingi
     Mâna-n mângâiere treci
     Te înfioară şi le alungi
     Dezgolesc umerii reci
În umbra încet pătrunzi
Salcia te şterge-n noapte
Trupu-n frunze îţi afunzi
Se preling în lacrimi şoapte
Îţi mângâie faţa fină
Lacul în taină amoţeşte
Alintând barca se închină
Corpul tău încet păşeşte
Prinzi lopeţile în tremur
Barca naşte cercuri multe
Se preling în lacul pur
Luciri calme şi tăcute
     Ca un vis pluteşti uşoară
     Ramurile atângând
     Umbrele încep să moară
     Salcia ne mai putând
     Să-ţi ascundă faţa fină
     Când croieşti în cercuri drum
     Miraţi nuferii se închină
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     Văd ce şi-au visat acum
     Albă, cu vifor în vine
     Făptură-ţi pe lac apare
     Ajungând până la tine
     Freamătă şi plâng izvoare
Te-au primit în mângâiere
Şi-n respect ei te-au primit
Totul pâlpâie în tăcere
Aprobând noul venit
Orchestra se pregăteşte
Dirijor ea vrea de soi
Suspicios te priveşte 
De pe un nufăr un broscoi
Te înalţi şi ei tresar
Cu prestanţa i-ai uimit
Baţi lopeţile şi sar
Lacrimi rupte în argint
     În concert nume ilustre
     Se aprind solişti de soi
     Dirijoarea vrea să muştre
     Prea-i zelos acel broscoi!
     Se trăieşte o vraja, un vis
     Stelele cad neştiute
     Sunt colţuri de paradis
     În noapte-s necunoscute
     Ai ajuns pe celalt mal
     Pădurea-i în depărtare
     Într-un altfel de fundal
     Faţa lacului apare.
Te opreşti în umbra vagă
Pieptu-ţi stinge un suspin
În raze totul aleargă
Sfârşind jocul în tremur fin
Pleci capul şi te sărută
Crengile din plopul vechi
Freamătă şi te alintă 
Şoptind frunze la urechi
Lacul din nou amuţeşte
Zorile-l prind tremurând
Barca singură pluteşte
Trestiile încet plângând
     Trestiile încet plângând
     Faţa lacului apare
     Lacrimi rupte în argint
     Freamătă şi curg izvoare
     Luciri calme şi tăcute

     Dezgolesc umerii reci
     Tainice cărări pierdute
      Rochia albă încet o treci
      Alintând gingaşa mână
      Umbrele tremură fin
      În mireasmă şi lumină
      Plutesc raze în flori de crin

GLOSSĂ  DE  TOAMNĂ

Ruginit aur în plânset
Plutiri liniştite poartă
Vântul galben într-un scâncet
A redeschis vechea poartă
Toamna a intrat în şoapte
Aratându-şi noua haină
S-au copt greierii în noapte
Încărcaţi de vechea doamnă
Plopii galbeni stau pe dealuri
Ceru-i roşu în urma lor
Adapa pădurea în valuri
Amăgiri ce-n sânge mor
      La sfat se adună-n valuri  
      Cârdurile în ciorchine
      Şi în plopii de pe maluri
      Violetul iar rămâne
       Roiuri negre se înfioară
      Rătăcesc şi încep a plânge
      Iar în amurgul de ceară
      Bat cu aripi ca de sânge
      A venit iar vremea poamei
      Vinul e copil în scâncet
       Scutura ploile toamnei
       Ruginit aur în plânset
Verdele se şterge-n zile
Purpuriu şi galben moare
Salcii nu mai văd idile
Când pe lac luna apare
Rece tremur de aramă
Trestile-n foşnet prind
Cerbii ciutele îşi cheamă
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Boncăind şi căutând
Copacii în amăgire
Galbene trăiri arată
Frunze-n zbor de rătăcire
Plutiri liniştite poartă
      Crâşmele studenţi adună
      A început noul an
      În cântec şi voie bună
      Au băut ultimul ban
      Parcurile se înfioară
      Paşii răscolind prin frunze
      Se aude o vioară
      Bolile îşi pun ventuze
      Plouă putred, neîncetat
      Trece o fată fără zâmbet
      Spre spital ea a purtat
Vântul galben într-un scâncet
Descompusă-i primăria
Peste drum-i un abator
Bate vântul puşcăria
Cu galben şi cu viol
Serile sunt ca nebune
Sângerează peste tot
Povara tristeţea îmi pune
Şi-s galben şi nu mai pot.
Faţa ta-i la fel de gravă
Toamna aceasta nu te iartă
Mâna firavă, bonlavă
A redeschis vechea poartă
      Priveşti trist după obloane
      Frunzele ce rătăcesc
      Ruginite şi cu toane.
      Pleoapele încet clipesc
      E de plumb culoarea lor
      Sunt vinete, fără sânge
      Le atingi de geamul gol
      Şi începi încet a plânge
      Amintirile-s rebele
      Te gândeşti la acea noapte
      Când prin aceleaşi perdele
      Toamna a intrat în şoapte
A pornit şi se afundă
Vântul rece, nemilos
În ciubere se încruntă 
Vin tulbure, dureros
Copii au ruginit

Deşi încep şcoala la opt
Trotuarul e înnroşit
De amurgul iaraşi copt.
Lacu-i trist fără fiori
Putrezit şi plin de taină
Toamna-i combina culori
Arătându-şi noua haină
      Se sting nuferii în val
      Nu dau nici un semn de viaţă
     Barca galbenă pe mal
      Suferinţa încet învaţă
     E o linişte de ceară
      Atmosfera e sfinţită
      Respectoasă, nevulgară
      Natura e pocăită
      Aşteaptă sfârşit de drum
     Care nu-i aşa departe
     Deşi-n poiana acum
     S-au copt greierii în noapte
La stâni câinii se aud
Păzesc oile în cerc
Râşii în depărtare râd
Îşi cară casa un melc
Dintre frunzele murate
A răsărit un arici
Îl ating şi ţepi îşi scoate
Ce-o fi făcând pe aici?
Beciurile îşi fac suma
Cu aromele de toamnă
Se aleg berbecii-n turmă
Încărcăţi de vechea doamnă
     S-au redeschis prăvălii 
     Îi saloanele de vin
     Cară benele din vii
     Tămâioasă şi pelin
     Curge de pe caldarâm
     Toamna iar însângerată
     La popotă, la salcâmi
     Violeţi soldaţi se arată
      Plouă mult şi putrezit
      Argila se rupe-n maluri
      Orizontul e înroşit
     Plopii galbeni stau pe dealuri
Frunzele plutesc rebele
Se lovesc plângând în geamuri
În vârtej, în joc de iele
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Dezgolesc tristele ramuri
O egretă însingurată
Galbenă-i de supărare
După salciia învânturată
Când apare, când dispare
S-a lipit de un convoi
Spre necunoscut în zbor
Se rup strigăte-n suvoi
Ceru-i roşu în urma lor
     Se bâlbâe o cucută
     Cu vântul ea s-a certat
     Deşi-i bonlava de gută
     El gâtul i-a fracturat
     Spânii caută adapost
     Se rostogolesc nebuni
     S-au desprins şi nu au rost
     Se agaţă prin aluni
     Pârăile se îmulţesc
     Viforoase ies din maluri
     Zgomotul lor tineresc
     Adapă pădurea-n valuri
Cimitirile sunt pline 
De strigoi şi arătări
Câte-o bătrănă mai vine
Să aprindă lumânări
Galbenă e aplecată
Imobilă la pământ
Pare în zare agăţată
De crucea de pe mormânt
E din nou nebună toamna
În roşu şi în viol
A readus vechea doamnă
Amăgiri ce-n sânge mor
      Amăgiri ce-n sânge mor
      Adapă pădurea-n valuri
      Ceru-i roşu în urma lor
      Plopii galbeni stau pe dealuri
      Încărcaţi de vechea doamnă
      S-au copt greierii în noapte
      Arătânduşi noua haină 
      Toamna a intrat în şoapte
      A redeschis vechea poartă
      Vântul galben într-un scâncet
      Plutiri liniştite poartă
      Ruginit aur în plânset

GLOSSĂ  DE  IARNĂ

Suflarea noastră plăpândă
Se afumă în  albul iernii
Copii privesc cu jindă
Se gândesc la a lor sănii
Brazii tăcuţi se îmbracă
Cu strai nou şi îngrijit
Luna apele încarcă
În cristale şi argint
Ninge mult pe drum, pe casă
Pare totul ireal
Ca o rochie de mireasă
Se acoperă voal cu voal
     Pişigoii s-au trezit
     Cade zăpadă din ram
     Fulgii au înnebunit
    Lovesc degetele-n geam
     Plânge o cioară rebegită
     Resturi de la abator
     Hrana e acoperită 
     I-a rămas strigătu-n  gol.
     Ninge mare sau mărunt
     Toţi se ascund şi stau la pândă
      Aburi scoate-n gerul crunt
     Suflarea noastră plăpândă
Cocoşul a găsit o taină
Din poiata Când s-a dat
Curios e şi a lui haină 
Se înfoieşte în cântat
Se adună vrăbii stol
Pe la streşini şi coteţe
Toate îşi au câte un rol
Să reziste or să înveţe
E frig şi gerul ne paşte
Iar eu am doar gândul pernii
Coşul vechi al casei noastre
Se afumă în  albul iernii
     Au pornit furniculare 
     De pe munte lemnul cară
     Drujbele neiertătoare
     Liniştea albă omoară
     S-a oprit acum ninsoarea
     Şi-i sărbatoare de soi
     S-a bătătorit cărarea 
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     Derdeluşu e în toi
     Pârtiile-s în fiori
     În vijelie se afundă
     Coboară câte un schior
     Copii privesc cu jindă
Miros de cărbune scoală
Împrâştie prin ninsoare
Se iveşte acum şi boala
Guturaiul reapare
S-a format alunecuş
Curtea şcolii este plină
În şir stau la derdeluş
Până rândul le-o să vină
Au dreptul cei măricei
Cad pe brinci şi fac mătănii
Iar acei mai mititei
Se gândesc la a lor sănii
     Oraşul când s-a trezit
     Cu această nouă taină
     E confuz, neliniştit
     Nu-şi dorea această haină
     Sărbătorile-s aproape
     De crăciun şi noul an
     Se cumpără cam de toate
     Şi nu mai rămâne un ban
     Rudele urări îşi spun
     În cadouri se încarcă
     A venit noul crăciun
     Brazii tăcuţi se îmbracă
Fascinante aceste ore
Pline de semnificat
Obiceiuri, vin şi hore
Toate-n sat s-au adunat
Cât tradiţia nu moare
Nu este totul pierdut
Şi bătând din poartă-n poartă
Colindele se aud
Să te opreşti nu se mai poate
Pluguşorul a pornit
Noul an intră în toate
Cu strai nou şi îngrijit
     A trecut şi boboteaza
     Este un frig nemilos
     A îmbătrânit zăpada
     Toate par cu capu-n jos
     Abatoarele-s murdare

     Şi ciorile-s liniştite
     Au găsit vechea mâncare
     Nu-i nimic ca înainte
     A început din nou să ningă
     Se curaţă toate parcă
     Frumuseţea vrea să învingă
     Luna apele încarcă
Se înmoaie încet ninsoarea
În jur e imaculat
E deschisă vânătoarea
Vânătorii-s la vânat
Pasiunea-i viforoasă
Rătăcesc în şir pe vale
Sunt veseli şi nu le pasă
Nici de frig nici de ninsoare
Un susur sparge covorul
Dar dispare în pământ
Se rupe-n raze izvorul
De cristal şi de argint
      Se aud zgomote şirete
      De înnaintaşi şi câini
      Vânătorii încep să aştepte
      Prada, suflându-şi în mâini.
      Un mistreţ cu nasu-n vânt
      Miroase! Nu înţelege
      Capul-şi duce la pământ
      Apoi drumul îşi alege.
      Va fi purtat ca trofeu
      Sânge în zăpadă lasă
      Pe înserat mersul e greu
      Ninge mult pe drum, pe casa
Au trecut câteva luni
Totul e acum schimbat
Gândurile îţi aduni
Scurmând jarul înfocat
Lacul e acoperit
Mina albă în mănuşă
Cărările au pierit
Zăpada e pân’ la uşă
Trestile-s dispărute
Nu se vede nici un mal
Salciile-s dezgolite
Pare totul ireal
     Nu mai eşti ca o regină
     Nici statuie nu mai eşti
     Înfofolită, străină
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     În tuse te perpeleşti
     Părul şi-a schimbat culoarea
     Şi-i acoperit de fes
     Ochii nu-şi mai au valoarea
     Ridurile încep să ies
     Regreţi şi pieptul te doare
     Vara încă te apasă
      A rămas în amintire
     Ca o rochie de mireasă
Strigă-n noapte cucuveaua
Moartea e aşa de aproape
Cuiva îi cade steaua 
Cimitirul să-l îngroape
Urlă lupii în pădure
Gerul i-a înnebunit
Luna pecetea îşi pune
Pe un alb neprihănit
Sănii copii împing
Ca să ajungă pâna-n deal
Din nou norii negrii ning
Se acoperă voal cu voal
     Se acoperă voal cu voal
     Ca o rochie de mireasă
     Pare totul ireal
     Ninge mult pe drum, pe casă
     De cristal şi de argint
     Luna apele încarcă
     Cu strai nou şi îngrijit
     Brazii tăcuţi se îmbracă
     Se gândesc la a lor sănii 
     Copii privesc cu jindă
     Se afumă în albul iernii
     Suflarea noastră plăpândă

GLOSSĂ  DE  PRIMAVARĂ

Verde crud sorbind lumină
Gâze-n zbor, câte-o albină
Primăvara e descânt
Flori albe purtând în vânt
Gărgăriţe de noroc
Fluturi adunaţi în joc
Izvoare trezite –n zori
De mireasmă de prin flori

Învârteli de corn de melc
Un vârtej născut în cerc
Primăvara a venit
Verdele crud a pocnit
      Salcia e renăscută 
      De motocei e baută
      Şi apleacă în vânt uşor
      Mlădiţele în fior
      Lacu-n tremur atingând
      Sărutând argint plăpând
      Egreta e aparută
      De lac ea e cunoscută
      Încearcă apa în cioc
      Şi e mulţumită foc
      Mă agit şi prind în mână
      Verde crud sorbind lumina
Când întreabă o vecină
De ce lumina-i virgină?
Mă îmbăt şi încep să râd
În cuvinte mă închid
Primavara e nebună
Cânta pe aceeaşi strună
Cu pocnetul florilor
Trezirea culorilor
Cântecul de ciocârlie
Şi cu albul de pe ie
Cu mişcări de rochie fină
Gâze-n zbor, câte o albină
     Dar nu e numai aşa
     Începe şi a ploua
     Şi e frig şi e noroi
     Verdele dă înnapoi
     Şi se zgribuleşte-n vânt
     E firav şi e plăpând
     Bruma o palmă i-a dat
     Pe alocuri la ruinat
     Prea mult el a îndrăznit
     Şi se vede pedepsit
     Nu e totul doar un cânt
     Primavara e descânt
Şi poartă-n zile rebele
Atât bune cât şi rele
Timpul e capricios
E întors cu capu-n jos
Ne mirăm că noi români
Nu suntem pe noi stăpâni
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Vremea poate confirma
Noi suntem la fel ca ea
Disperarea a trecut
Renaşte ca la început
Uităm răul, e un nou cânt
Flori albe plutind în vânt
      Toate sunt în timpul lor
      Şi te lovesc în fior
      Verdele e renăscut
       A învins, aşa a vrut
      Se bat potcoave la cai
      Şi în nări începi să ai
      Vântul purtând o surpriză
      Gândurile-şi pierd din miză
      Ridici ochii, eşti uimit
      Mireasma te-a uluit
      Întinzi mâna, prinzi în joc
      Gărgăriţe de noroc
Acel e parfum plăcut
E ştiut şi neştiut
Te frămânţi şi te gândeşti
Şi în minte nu-l găseşti
Testezi vântul şi te duci
Pe urma lui o apuci
Te-a purtat la un loc sfânt
Un migdal plutind în vânt
Esti bonlav şi ameţit
În oraş te-ai rătăcit
Te lovesc de după bloc
Fluturi adunaţi în joc
      Prinzi petalele în mână
      Primavara e virgină
      Ridici ochii din pământ
      Vezi doar lumină şi sfânt
      Cucul e amorzat 
      De a lui singular cântat
      O să fie un an bun!
      Florile nectar îşi pun
      În faguri şi în borcane
      Atârni tei pe la icoane
      Cauţi roua de prin flori
      Izvoare trezite-n zori
Primavara e descânt
Flori de crin şi flori de vânt
Te-a lovit în gând un dor
De dezmăţ şi de amor

Coapse goale şi bordele
Forme tinere-n dantele
Te încearcă iar un drac
În sânge nu-ţi găseşti leac
Te împrăştii în furtuni
Rătăcirea vrei să aduni
Tu de acolo vrei fiori
De mireasmă de prin flori
     De parfum de iasomie
     De venin şi de tămâie
     Nu îţi pasă ce-a trecut
     Vrei mereu un început
      Baţi la poarta cerului
      Ai tăria fierului
     Eşti curat şi luminat
     Dar eşti şi-n pelin scăldat
     Te trezeşti cuvinte bând
     Ai în sânge un descânt
     Apa-ţi freamătă în cerc
     Învârteli de corn de melc
Gâzele au înnebunit
Primăvara le-a trezit
Albine din floare-n floare
Dau copacii în sărbătoare
Se înalţă o cucută
Bea din apa neîncepută
Rândunele case-şi fac
Babe strâng bureni de leac
Privigetoarea-i  regină
Peste pădure-i stapină
Din cuib smulge un pui berc
Un vârtej născut în cerc
     Bat în apa de cleştar
     Păstrăvii urcând la deal
     Veveriţa-i curioasă
     Stă pe o ramură pletoasă
     Culorile se desprind
     Petale albe plângând
     Clopotele–n pragul serii
     Dau preludiu învierii
     Pe sfârşite-i postul mare
     Plugurile încep să are
     Totu-i nou şi primenit
      Primăvara a venit
Oraşul e invadat 
De verde şi alb curat
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Vântul sună-n catedrale
Cireşii albi în icoane
Se pun lumânări, pansele
Pe cuiburi de cucuvele
La abator şi aeroport
Nu mai miroase a mort
Trandafir şi garofiţă
Oleandru şi-o lamâiţă
Totul a întinerit
Verdele crud a pocnit
     Verdele crud a pocnit
      Primavara a venit
      Un vârtej născut în cerc
      Învârteli de corn de melc
      De mireasmă de prin flori 
      Izvoare trezite-n zori
      Fluturi adunaţi în joc
      Gărgăriţe de noroc
      Flori albe plutind în vânt
      Primăvara e descânt
      Gâze-n zbor, câte o albină
      Verde crud sorbind lumină

RUGĂCIUNE

Doamne dă-mi priviri de soare
Spală-mă în ploi de mare
Învaţă-mă ce e rău
Urcă-mă în zborul tău
Iubirea să port în vine
Viforul de prin destine
Poezia-i boală grea
Dă-mi puteri să ard în ea
Cântecele tale toate
Mi le dai şi mie poate
Să mă zvânt să curg în ele
Nu vreu bune, vreu şi rele
Poartă-mă doamne prin lume
Să văd plâns, să caut urme
Boli, furtuni, oameni răi
Ai grijă Doamne de  ei!
Învaţă-mă Doamne a şti
Ce a fost şi ce va fi
Arată-mi drumul cel drept

Vreau să fiu un înţelept
Spune-mi Doamne de ce oare 
Greu şi bine, frig şi soare
Se adună-n jurul tău
Vrei să fiu şi bun şi rău?
Dorul dă-mi de neştiute
Lacrimile să mă ajute
Fă-mă să-mi găsesc şi pace
Ca ţestoasa-n carapace
Du-mă Doamne-n zborul tău
Fereşte-mă de cei rău
Arată-mi lumea şi chinul
Rogu-te schimbă-mi destinul.
Oare vreau prea mult sau poate
O să mă strivesc de toate ?

ANII  DE  LICEU

Anii de liceu, de vis
A trecut atâta vreme
Ce furtuni de nedescris
Tineri, vifor, nervi, dileme
Acum am pasul domol
Şi privesc după perdele
Curtea, liceul e gol
Absenţe, cărti, bune, rele
Plopii sunt aceeaşi trei
Băncile un pic mai vechi
Singur e bătrânul tei
-Ne aşteaptă în perechi
Răscolesc simţurile toate
Eram tânăr, slab şi rău
Tulburat aud în şoapte
-Aşează-te în locul tău!
Amintiri pline şi grele
Arogantul e învins
Când privesc după perdele
Anii ce încet m-au nins
Vechiul glas l-aud şi vreau
Strigătul de catalog
Fetele ce îmi plăceau
Le doream în dialog.
Priveam pe furiş la una
O alesesem doar pe ea
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Deşi-mi va purta cununa
Atunci nici nu mă privea.
Acum nu mai e de loc
A rămas a noastră faţă
Şi în vechiul catalog
E un semn cu negru iată
-Anii de liceu! ce vis!
Amintiri, regrete, rele
Perdelele s-au închis
Eu sunt singur după ele

DRUMUL  DESTINULUI

Eram atât de fericit în călătoria mea
Muntele măreţia împrăştia
În bulgări mari de lumină şi plăcere
Drumul mă purta după a destinului vrere
Gustam cu vigoare şi speranţă din 
frumuseţe
Dorinţa era puternic ancorată-n tinereţe
În neştiinţă păcatul mă amăgea
Paşii şi cugetul uneori îmi însoţea
Mergeam fără de grijă pe acel drum
La început era frumos, uşor şi bun
Apoi a devenit din ce în ce mai greu
Urcuşul anevoios şi drumul tot mai rău
Şi-am început să-mi fac mustrari de 
conştiinţă
Că am greşit calea şi a ei consecinţă
Am înţeles că a mă întoarce nu se mai 
putea
Urcam greoi fără dorinţa mea
Prăpăstii ameţitoare se deschideau
De o parte şi de alta a drumului mă 
însoţeau
Nesiguranţa, spaima apoi încercam
Să mă agaţ de stânci, ând eu mă târam
Alergam disperat să scap de acea straneţe
Transpiram de teamă şi nu vedeam ce-i 
frumuseţe
Muntele s-a ridicat imprevizibil ca un 
scut
Şi un tunel în el a apărut
Dispariţia prăpăstiilor m-a bucurat 
nespus

Simţeam o siguranţă la acel punct ajuns
Tunelul era atât de fascinant şi misterios
Încăt m-am bucurat de acel frumos
Izvoare cristaline îşi împlineau menirea-n 
taină
Stâncile uriaşe nu mai produceau spaima
Fărâ de grijă am intrat în acel tunel
Dar încet, încet se îngusta şi el
Lumina a început să pălească
Sub paşi-mi piatra devenea nisip şi iască
Picioarele se afundau ântr-un material 
lunecos, greu
Iar teama mă însoţea din nou
Am privit inapoi fără speranţă
Tot mai uşor mă aştepta în faţă
Tunelul se astupa în urma mea
Şi din tavan nisip în val curgea
Oboseala şi nepăsarea m-au cuprins
Înaintam mecanic şi mă simţeam învins
Aerul era încărcat de nisip
Îmi umplea gura şi nu puteam să ţip
Mă împleticeam nesigur şi-am căzut 
Voinţa şi dorinţa de a trăi nu le-am 
pierdut
Mă tiram în continuare fără conţinut
Creierul de nisip mi s-a umplut
Gândurile încet, încet dispăreau
Inerţia şi voia de a fi mă târau
Nu mai ştiam că exist
Întunericul era absolut şi trist
Eu mă târam fără odihnă
Apoi am bănuit o rază de lumină
Era nepământească, de altfel
Nu mai eram, nu aveam ţel.
Am înţeles că sufletul nu doare
Va fi atins de acea lumină orbitoare

LA MORMÂNT

La mormântul tău când vin
Mă primesti ca pe un străin
Ochii negrii, părul tău
Le-am pierdut pentru mereu
Vântul îţi este glas pe cruce
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Trandafirul îmi aduce
Amintiri de-al tău parfum
Te-am iubit ca un nebun
La mormântul tău de flori
Vin acum adeseori
Chip de înger îmi esti străin
Dumnezeu e al tău stăpân

        

POEM

PĂCATUL ORIGINAL
Să se facă lumină! A fost zis
Şi Adam a fost întâiul trimis
În acea grădină minunată
Unde totul era fără păcat odată
Un singur loc era ca fruct oprit
Şi singurul Adam era de păcălit
Stăpân pe Eden şi pe moarte
Adam suferea de singurătate
Şi-a fost născută din a lui coastă
A lumii peste timp năpastă
Femeia! ce l-a înşelat pe însuşi 
Dumnezeu
E condamnarea omului pentru mereu
Au fost sortiti atunci prin semn
În fericire să trăiască în Eden
Dar şarpele viclean, de neoprit
Pe Eva cu un măr a păcălit
Şi-a coborât păcatul pe pământ
Este femeie acum şi Adam un sfânt
Cu  dezmierdări şi vorbe de înşelat
Eva pe Adam în vraja la purtat
La pomul cel oprit şi iată
Ca Dumnezeu de om e înşelat întâia dată
Cu toate ca Adam la început
A refuzat păcatul neştiut
Dar viclenia, viciul şi minciuna
Pe Eva o rodea acum într-una
Mereu era la ea acel îndemn
Iar diavolul făcea într-una semn
Pe Adam sa-l amăgească îi era ţelul
Şi şarpele îi susţinea-n tărie zelul

Adam din fructul păcatului de început
De Eva amăgit să muşte a vrut.
Atunci un glas din cer mâhnit
Fără reproş dar tare chinuit
Peste grădina sfânta a răsunat:
-Pe lume ve-ţi purta mereu păcat
Veţi şti ce-i moartea, chinul
Vă veţi împlini de acum altfel destinul
Veţi fi nelegiuiţi şireţi şi răi
Vă veţi înmulţi în patimi şi nevoi
Deşi veţi fi copii mei mereu
Sunte-ţi şi fii păcatului cel greu!
VIAŢA  ISTORICĂ 
S-au înmulţit a neamurilor seminţii
În desfrâuri, minciuni şi neomenii
Era o viaţă de amăgire pe pământ
Iar sufletele erau pustii, în vânt
Toţi căutau o alinare, o credinţă
Dar n-o trăiau neştiind ce-i pocăinţa
Din când în când de la Dumnezeu veneau 
semne
Prin prooroci la fapte bune să îndemne
Se bucurau îngerii cei răi şi îşi doreau
Să stăpânească lumea dar lumina n-o 
aveau
Dădeau puteri deşarte, chinuite
În amăgiri, nelinişti, vorbe poleite
Era pustiu, în suflete îşi găseau
Idoli lumeşti, străini care amăgeau
Era o lume fără lege pe pământ
Fără lumină, dragoste şi lucru sfânt
Doar diavolul stăpânul celor negre
Îşi culegea din roadele integre
Deşi ştia ca lumea-i chinuită
Era o desfătare în a lui ispită
Se bucura văzând războaie, bube, moarte
Minciuni, desfrâu, nebuni şi rele toate
Acestea spre mai rele se adânceau
Duhurile necurate în lume triumfau
Era un chin de nedescris pe acest pământ
Acel ce s-a născut atunci cu duhul sfânt 
Primi-ta de la Dumnezeu porunca şi 
însemn
O arca să dureze la a lui îndemn
Să ceară omeniri pocainţă şi îndreptare
După potopul ce va clădi o lume viitoare.
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Dar sufletele lor pentru vecie erau 
spurcate
Nu mai ştiau lumina, erau în lanţuri nu în 
libertate
Pierduţi erau în echilibrul dintre rău şi 
bine
Doar răul stăpânea şi în a lor slăbiciune
Nelegiuiţi trăiau şi calea lor spre moarte
De diavol se întărea prin a lor fapte.
Atunci păcatul Dumnezeu să spele a vrut
Şi a facut din Noe un început
Sămânţa lui s-a întins peste pământ
Dumnezeu trimi-sa semn şi îndemnul 
sfânt
Spre binele suprem ca toţi să tindă
Dar răul a început din nou să se întindă
Noi prooroci lumina în lume au purtat
Voind clădirea unui om prin el curat
Din sămânţa lui Avram iubit de 
Dumnezeu
S-a proorocit o izbăvire de păcat prin om 
pentru mereu
Puterea diavolul şi-a văzut-o zdruncinată
Dar setea lui de rău era nelimitată
El ştia că omul e slab, firav din fire
Fără a şti deplin a lui menire
Şi-n slăbiciunea omului el a lucrat
Şi iaraşi mulţi în lume de partea lui a dat
Le era stăpân prin îndemnuri rele şi 
vicleşug
Trăgând cu îngerii cei răi în acelaşi jug
S-a întristat iar Dumnezeu când a văzut
Că ce-a clădit în lume dintr-un început
Vrea diavolul ca să dărâme şi-a trimis
Pe Moise calea lui Isus de a deschis
Şi-a încercat atunci a lumii izbăvire
Nu prin potop, urgii ci mântuire
ISUS  HRISTOS
Primi-ta magii de la rasarit în vis un 
semn
Că se va naşte prunc ceresc în Bethleem
Maria Duhul Sfânt purta în pântecele 
fecioreşti
Vestit de Dumnezeu şi semnele cereşti
În lumină s-a nascut în iesle Domn Isus
I se închinau trei magi şi îngerii de sus

Dar diavolul de atunci a vrut să-l piară
Prin vicleşug ceru irod magilor să treacă 
iară
Să-i vestească naşterea acestui nou 
stăpân
Crezând că e lumesc şi nu divin
Dar într-un vis un semn le-a arătat
Că gândul lui irod nu e curat
Au plecat magii înapoi pe altă cale
Slăvind pe Dumnezeu şi ale sale
Irod a vrut să-l omoare pe Isus atunci
Ucigând cei patruzeci de mii de prunci
Un semn de sus pe Iosif la vestit
Să fugă în Egipt a fost sfătuit
După moartea lui irod din nou prin semn
Să se întoarcă la Ierusalim a primit 
îndemn
A postit Isus patruzeci de zile în pustiu
De diavol încercat pe căi lumeşti până 
târziu
Apoi a început să facă câte o minune
Pe cei doisprezece apostoli să-i adune.
Predica în lume voinţa lui Dumnezeu
Care doar bine vrea şi mântuire pentru 
mereu
Purtat de Duhul Sfânt şi de lumina cea de 
sus
Minuni făcea, scula din morţi şi vindeca 
Domnul Isus
Mergea pe mare şi vântul i se supunea
În numele lui Dumnezeu la demoni 
poruncea
Simon-Petru pe munte din cer pe 
Dumnezeu l-a auzit
Cu glas de tunet pe Isus fiu la numit
În rugaciunile lui Isus Hristos la a lui tată
Lumină şi Duh Sfânt coborau din cerul 
fără pată.
Au ascultat atunci mulţi poruncile smeriţi
Dar cei de diavol şi de duhurile rele 
chinuiţi
În gânduri negre voiau a lui pierzare
Isus îi cunoştea cu puterea lui cea mare
Şi-i ocolea, spunând apostolilor cereşti 
Că de aluatul fariseilor să te fereşti
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Poruncile pentru această lume de la 
Dumnezeu
Sunt să iubeşti pe El şi pe aproapele tău
Adulter să nu faci, să nu ucizi, să furi 
este păcat
De vicleşug, minciuni, mânie să nu fii 
purtat
În pilde le vorbea Domnul Isus
De înţelepciune, de lumină şi Duh Sfânt 
în lume adus
Apoi le-a vorbit Apostolilor despre 
mântuire
Despre vânzarea lui, de moarte, inviere şi 
iubire
S-au intristat atunci cu totii şi au plins
Dar vointa lui Dumnezeu e de neinvins
Pe munte paharul mortii Isus s-a rugat
Să fie de la el dacă se poate luat
Atunci voia lui Dumnezeu s-a facut
Iar Isus tot ce va pătimi a ştiut
Le-a spus Apostolilor ce se va întâmpla
Că el din morţi a treia zi va învia.
Pe măgar fiul omului-Isus a venit
Aşa cum în trecut s-a proorocit
La cina cea de taină cuvânta Isus 
apostolilor
Tulburare mare era în sufletele lor
-“Unul din voi de diavol purtător
Mă va vinde şi pentru această lume mor
Spre a vă mântui voi fii lumii de păcat
Acesta va fi ultimul meu sfat
-Luaţi! mâncaţi! acesta este trupul meu
Care pentru voi se frânge. Această pâine 
sunt eu
-Beţi acest vin care îmi este sânge
Ce curge pentru voi şi lumea noua ce va 
învinge ‘’ 
Atunci Iuda pentru treizeci de arginţi
Singur purtător de diavol dintre sfinţi
Printr-un sărut făţarnic pe Domnul l-a 
vândut
A lui suflet în iad pe veci va fi pierdut
Arhireii cu oastea ca pe un tâlhar l-au 
prins
Unul dintre slujitorii lui Isus sabia a 
întins

Spre a-l apăra pe fiul lui Dumnezeu Isus
Dar cel ce va pătimi mâhnit i-a spus
‘’ Nu ridica sabia că de sabie vei pieri ‘’
Nici când la împărăţia lui Dumnezeu nu 
vei putea râvni
În batjocură şi vorbe de ocară ei l-au dus
La Ana şi Caiafa. O ramură de spini pe 
frunte i-au pus
Apoi l-au purtat în alai mare la Pilat
Acesta ascultându-i a găsit că-i nevinovat
Dar s-a spălat pe mâini când poporul a 
cerut
Să fie judecat. Mai aprig ei au susţinut
Pilat a făcut voia arhireilor şi a fost dus
Pe cruce răstignit Domnul nostru Isus
Au împărţit a lui veşminte toţi
Cum s-a proorocit cămaşa a fost trasă la 
sorţi
A pqtimit şi cuie-n palme i-au batut
Vina lui au căutat şi alta n-au avut
Decât Isus regele iudeilor era scris 
Îl huleau, batjocoreau şi-l chinuiau de 
nedescris
Atunci cerul întreg s-a întunecat
Isus cu glas puternic a strigat
“Părinte în mâinile tale încredintez duhul 
meu”
Pământul a cutremurat şi cerul 
Dumnezeu
A cerut Iosif, de neam iudeu, de la Pilat
Trupul cel sfânt şi-n giulgiu de in l-a 
înfăşurat
În mormânt în care nimeni n-a fost dus
L-au coborât şi la intrare o piatră au pus
A doua zi arhireii şi fariseii la Pilat 
umblând
L-au rugat să pună straja la mormânt
Pentru că şi-au adus aminte că s-a 
proorocit
Că va învia a treia zi cel răstignit
De frica mulţimii oaste au pus de pază
Nelegiuirea lor prin diavol se păstrează
ÎNVIEREA   DOMNULUI 
A trei-a zi Maria Magdalena la mormânt 
s-a dus
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Dar piatra era prăvălită negăsindu-l pe 
Isus
La mormânt un înger le-a vorbit
Că a înviat Isus de Dumnezeu iubit
A îndemnat să meargă să spună 
ucenicilor
Că Isus în Galileia se va arată înaintea lor
Cu spaimă au fugit femeile de la 
mormânt
Şi bucurie mare că a înviat Isus cel sfânt
Prima l-a văzut Maria Magdalena în 
grădină
Ea a căzut la picioarele lui în tină
N-a fost lăsată să se atingă de Isus
Ucenicii nu credeau când li s-a spus
Apoi în alt mod s-a aratat la doi din sfinţi
Pe când mergeau la ţărână. Cu vorbe 
fierbinţi
Ei au povestit celorlalţi ucenici, dar şi 
acum
S-au îndoit şi nedumeriţi se întrebau cum
Se poate aşa minune mare întâmpla? 
Că până atunci nu mai înviase altul aşa
Li s-a arătat Isus şi i-a mustrat pe toţi
Spunând că numai iubind pe Dumnezeu 
ai să poţi
Să fii purtat de Duh Sfânt şi lumină
Să ai har, putere şi viaţă divină
Apoi a spus să propovăduiască 
Evanghelia în lume
Prin botez mântuirea pentru a neamurilor 
turme
I-a încărcat cu Duh Sfânt şi har ceresc
Să spele tot păcatul şi răul lumesc
Cei ce nu cred vor fi osândiţi pe vecie
De diavol fiind purtaţi în pribegie
În lumină multă la cer s-a ridicat
Cerul de lumină sfântă s-a încărcat
În dreapta Tatălui ceresc s-a aşezat Isus
Bucurie mare a fost şi pe pământ şi acolo 
sus
FAPTELE APOSTOLILOR
În lumea întreagă ucenicii au purtat
Cuvântul Domnului şi-a fiului Isus 
Hristos curat
Iar în locul lui Iuda de suflet vânzător

A fost ales apostol Pavel de cuvânt 
purtător
Duhul Sfânt a coborât asupra lui de sus
Se numise Saul şi prigonise învăţătura lui 
Isus
Dar prin cuvânt i-a spus Isus că a fost 
sortit
Să râspândească învătătura la neamuri 
negreşit
Dintre Apostoli în lume cel mai mult s-a 
dus
Slăvind pe Dumnezeu şi fiul său Isus
Har ceresc la cei aleşi de Dumnezeu şi 
Fiu
Primi-ta şi alte seminţii şi Duhul Sfânt 
cel veşnic viu
Au clădit în lume biserica pentru popoare
Spre mântuire veşnică şi în lumină viaţa 
viitoare
Au proorocit vremurile ce vor veni
Când diavolul din nou va stăpâni
Vor cobori din cer noi semne 
Se vor scula prooroci mincinoşi la rău să 
îndemne
Diavolul va fi din nou îngenunchiat
De Dumnezeu de pe pământ va fi 
îndepărtat
Vor fi aleşi să aibă viaţă veşnică cei cu 
Duh sfânt
A căror fapte au fost fără prihană pe 
pământ
Atunci au fost prigoniţi ucenicii lui Isus 
şi umiliţi
De alţii îmbrăţişaţi şi slăviţi
Prin botez mulţi s-au izbăvit de păcate
Poruncile Domnului au fost în lume 
împrăştiate
Iar în Apocalips, Ioan Teologul spune
Că i s-a arătat din cer mare minune
Să povestească vremea viitoare
În văzduh a văzut pe Isus cu lumină mare
Având în mâna şapte stele iar brâul de 
aur era
Din gură îi ieşea o sabie şi veşminte albe 
purta
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Ochii ardeau ca focul, picioarele erau de 
aramă
A strigat la Ion să nu aibă teamă
Că el e cel dintâi şi cel de pe urmă
A poruncit să aibă grijă de a lui turmă
Scriind la cele şapte biserici îndrumare
Pentru slăvirea celui de sus şi buna 
purtare
Apoi o uşa s-a deschis în cer
Şi un glas de trâmbiţă şi de mister
L-a chemat pe Ion şi în duh pe tron a 
văzut şezând cineva
Douazeci şi patru de bătrâni în jur el avea
Ei cununi de aur şi haine albe purtau
Fulgere, glasuri şi tunete din tron ieşeau
Înconjurau tronul patru fiinţe de ochi 
pline
Toţi slăveau pe cel de pe tron făcând 
închinăciune
Purta în mână o carte de şapte peceţi 
tăinuită
Doar de Mielul din rădăcina lui David a 
fost depecetluită
Avea şapte coarne ce duhurile lui 
Dumnezeu erau
Luând cartea toţi în slavă mare îl purtau
A desfăcut patru peceţi cu slavă mare
Ion a văzut câte un cal în fiecare
Ce aduceau Biruinţa, Pacea, Dreptatea şi 
Moartea
Culorile lor erau: albă, roşie, galbenă şi 
neagră ca noaptea
A cincea pecete când Mielul a deschis
Sufletele celor jerfiţi pentru credinţă s-au 
aprins
Cutremur mare, stele pe pământ au căzut
Când cea de-a şasea pecete s-a desfăcut
În peşteri şi stâncile munţilor s-au ascuns 
cei de pe pământ
Şi a fost zi mare cu mânie şi vânt
Au fost aleşi o sută patru zeci de mii din 
a lui Isus seminţie
Care vor avea viaţă sfântă, fără nevoi 
pentru vecie
A şaptea pecete Mielul când a desfăcut
În cer tăcere mare un timp s-a făcut

Apoi şapte îngeri pe rând au trâmbiţat
Şi multe chinuri şi urgii peste pământ s-
au împrăştiat
Îşi doreau moartea cei de pe pământ
Dar n-o puteau avea spune a lui Ion 
cuvânt 
Un înger s-a arătat ţinând în mâna o carte
Spunând că puţin de taina Domnului îi 
mai desparte
Cartea s-o înghită pe Ion l-a îndemnat
Gura-i era dulce şi pântecul amar dupa ce 
a mâncat
Porunca a primit Ioan templu să măsoare
Curtea de afară o vor călca necredincioşi 
în picioare
Patruzeci şi două de luni apoi doi martori 
vor lua puterea
Proorocind o mie două sute şaizeci zile a 
Domnului vrerea
Din adâncuri se va ridica fiara şi în 
război 
Îi va răpune apoi vor învia cei doi
După ce al şaptelea înger a trâmbiţat
Cei douazeci şi patru celui de pe tron i s-
au închinat
S-a ridicat templul lui Dumnezeu în cer
În fulgere, cutremure şi tunete-n mister
S-a arătat o femeie cu o cunună de 
douăsprezece stele
Ce va naşte stăpânul cu toiag de fier, 
peste toate neamurile cele
Alt semn a arătat balaurul roşu cu şapte 
capete şi zece coarne
Voind pe cel născut din acea femeie să-l 
răstoarne
În cer de sfîntul Mihail a fost biruit şi 
înfrânt
Apoi aruncat satan’ cu îngerii cei răi pe 
pământ
Asupra femeiei şi a ei semenţie de Duh 
sfânt purtători
A încercat diavolul prigoana de 
nenumărate ori
Din mare s-a ridicat o altă fiară
Cu şapte capete purtând nume de hulă şi 
ocară
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Oamenii ieşeau la ea ca să se închine
Dar cei ce i se supuneau nu erau în cartea 
celui care vine
Pentru întărirea puterii acestei fiare în 
avânt
S-a ridicat o alta cu două coarne din 
pământ
Proorocea minciuna şi deşertăciunea în 
lume
Tot ce se vindea şi se cumpăra se făcea în 
a ei nume
Numărul ei lumesc era şase sute şaizeci 
şi şase
Atunci Mielul lui Dumnezeu pe muntele 
Sion urcase
Cu cei o sută patru zeci şi patru de mii de 
Duh sfânt purtători
Însoţiţi de îngerii din cer ce au devenit 
secerători
S-a făcut secerişul şi culesul viei pe 
pământ
Sânge mult a curs din teasc la a lor 
cuvânt
Şapte pedepse de la şapte îngeri au urmat
Cu aceasta mânia lui Dumnezeu s-a 
terminat
Când a şaptea cupă s-a vărsat pe pământ
Cetatea cea mare şi cetăţile neamurilor în 
trei s-au frânt
Cutremur ce nu a mai fost până atunci s-a 
pornit
Grindina a curs în hulă şi de babilonul 
cel mare s-a pomenit
Pe-o fiară roşie cu şapte capete şi nume 
de ocara stătea
Purta chip de femeie şi o cupă cu 
desfrâuri în mâna avea
Era beată de sângele sfinţilor şi 
mucenicilor lui Isus
Capetele fiarei împăraţi sunt ce vor veni 
iar alţii s-au dus
Cele zece coarne sunt împăraţi cu a fiarei 
putere
Ce vor porni razboi împotriva Mielului şi 
a lui vrere

Dar Mielul va învinge împreuna cu cei 
aleşi pe cei răi
Însăşi femeia va fi distrusă de fiară satan’ 
cu împăraţii ei
Numele femeiei era cetatea cea mare 
babilon care a cazut
Dumnezeu pe fii lui să-i scoată a vrut
Pentru desfrâul şi păcatul ce a ajuns până 
la cer
Într-o singura zi dispare cetatea răului 
lumesc în eter
Cel de pe tron era în veci de cântece 
slăvit
Ioan a văzut un cal alb cu-n călăreţ din 
cer ivit
Se numea cuvântul lui Dumnezeu şi era 
cel chemat
Să stăpânească cu toiag de fier. El fiara a 
răsturnat
Diavolul e legat pe mii de ani în adânc 
pecetluit
Când va fi dezlegat pe Gog şi Magog i-a 
amăgit
Neamurile de peste tot le-a adunat
Cetatea sfinţilor de Dumnezeu iubită a 
înconjurat
Atunci foc din cer a coborât şi i-a mistuit 
pe toţi
S-a făcut din cărţi judecata celor vii şi a 
celor morti
S-a zămislit cer nou, nou pământ şi un 
nou Ierusalim
În locul soarelui lumina Dumnezeiască se 
împrăştia sublim
În cetate era zi veşnică, întunericul a 
dispărut
Nimeni pângărit, spurcat şi în minciuni 
să intre n-a putut
Din tronul lui Dumnezeu curgea apa vie 
ca de cleştar
Iar pomul vieţii avea roade în fiecare 
lună şi nectar
Frunzele lui tămăduiau neamurile de 
blesteme
Aceasta a vrut cuvântul lui Dumnezeu să 
însemne.
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Ioan a fost sfătuit de îngeri atunci
Să nu pecetluiască proorocirea acestor 
porunci
Pentru că vremea-i aproape şi lumii e de 
spus
Despre diavol, desfrâu, Dumnezeu şi Isus
Cel ce va adăuga la cele spuse minciuni
Va fi pedepsit şi lovit de minuni
Iar cel ce nu va propovădui tot ce-i scris
Va fi de asemenea de domnul respins
Aceasta a văzut Ion şi-a proorocit prin 
cuvânt
Să se ştie că tot ce-i legat de Dumnezeu 
şi Isus e sfânt
Niciodată prooroci ce au slăvit a lor 
nume
Minciuna au spus şi aşa  a urmat în lume
Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna 
drept şi bun a fost
Dar popoarele lumii au alungat mereu a 
lui rost
La diavol mulţi se închină şi au inima 
neagră
Loviţi de blestem spre întuneric aleargă
DIAVOLUL
Din îngerii din cer de mult la început
Unul purtat de întuneric şi răutate s-a 
născut
Şi-n blestem lui Dumnezeu nu i s-a supus
Dornic de sânge, de moarte şi ispită era 
dus
Mult la mâniat pe Dumnezeu atunci
În cer s-au auzit aprige dispute şi porunci
Numele lui diavol era şi chipul-i era slut
Mult de furca cu el cei curaţi au şi-au 
avut
Şarpele întunericului din cer a fost 
aruncat
Doar întuneric şi hulă cu el a cărat
Chin pentru om spurcăciune şi blestem
Doar spre rău şi distrugere era a lui 
îndemn
Scăldat în sânge, în moarte şi groază
Puterea lui cea deşartă veghează
Să se întărească în fluvii de sânge
Desfrâuri, urgii numai astfel va învinge

Tremură a lui mâdulare când vede 
lumină
Îi scade puterea când fapta e bună.
Pe pământ a adus distrugere în vorbe 
deşarte
Credinţa lui este întuneric şi moarte
E chinuit de lumină, nu poate să trăiască
Clădeşte întuneric pentru a putea să 
crească
A lui împărăţie pe pământ s-o făurească a 
început
Numai după ce Eva din măr să muşte a 
vrut
A pătruns în sufletul ei întuneric şi chin
Pentru a ei seminţie şi toate care vin
Sălaş pentru el şi îngerii cei răi
Sunt sufletele pierdute ce ard în văpai
S-a înmulţit minciuna, ura şi-a lumii 
desfrânare
Sorbite din cupa celui ce astâmpăr n-are
Prooroceau îngerii lui răul ce se intindea 
pe pământ
Fugeau de lumină şi de cei purtători de 
Duh Sfânt
Singura lor teamă era de binele suprem
De aceea semănau răul cu a lor îndemn
Acolo unde puterea lui rădăcini prinde
E scrâşnet de dinţi şi focul de smoală se 
întinde
Diavolul puterea şi-o hrăneşte cu sânge 
spurcat
Băut de pe strada sau de la palat
Mare blestem şi vai este pentru acel 
popor
Când un diavol în frunte e conducător
S-au ridicat pe lume împăraţi cu puteri 
deşarte
Chinuiţi de razboaie, aducători de moarte
Pecetea lor a fost în iad să trăiască 
În întuneric viaţa celui rău să hrănească.
Însă omul a fost dat pe lume de 
Dumnezeu
Să crească în Duh sfânt şi lumină mereu
Întunericul şi răul de diavol făcut
Îl va pierde pe om, îl va face moarte şi 
lut
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E gerul ca singur omul pe diavol să 
alunge 
Cei purtaţi de Duh Sfânt la Dumnezeu 
vor ajunge
De aceea când Isus a venit mântuirea să 
poarte
Diavolul s-a pierdut şi a fost scuturat de 
moarte
Dar întunericul lumii are multe taine
Iar diavolul prin el îşi poartă multe haine
După a lumii mântuire omul a avut alt ţel
Ştie să se ferească de deşărtăciune şi de 
el
Când însă păcatul, minciună, desfrâul în 
lume nu dispar 
Întunericul şi chinul cu diavolul apar
A lui slujitori se întind pe pământ
Precum boala în corp pătrunzând
În unii multe duhuri rele au sălăşluit
Ele peste puterea omului de multe ori au 
biruit
Diavolul cel negru cu nume de fiară
Întinde întuneric puterea să nu-i moară
Femeile în descântec şi vraja poartă a lui 
hrana
Ducând sufletele celor pătimaşi în 
veşnica iarnă
Se bucură când numele lui este chemat
Ajută întunericul pe cei răi şi a lui aluat
El ştie că roadele de aici le culege
De la vrăjitori, tâlhari, desfrânaţi şi fără 
de lege
Aceasta-i doar o amăgire pentru toţi
Spre a-şi pierde sufletele atât vii cât şi 
morţi
Pe pământ diavolul poartă chip de om 
sau de fiară
De lup, câine, liliac, înşelători pe 
dinafară
El bate la poarta sufletelor noastre mereu
Cei ce-l primesc se mântuiesc de a lui 
urgie cu greu
Doar prin credinţa şi dragoste în Duh şi 
lumină
E greu să fugi de păcat şi neagră jivină
Când hrana lui eşti te simte în toate

Omul să scape de puterea lui nu mai 
vrea, nu mai poate
S-au născut în lume mulţi oameni şi 
multe femei
Ce au cinstit diavolul, moartea şi acele 
scântei
Iar o legenda spune că-n munţii Carpaţi
Avea castel voievod din al dracului fraţi
Urgie şi moarte pe acest pământ a adus
Risipea sânge de om şi mulţi în ţeapă a 
pus
Iar după moarte a devenit strigoi
Bântuind prin lume după sânge şi rele 
nevoi
Ziua în mormântul de la castel şedea
Iar noaptea după pradă mistuit alergă
Lua chip de lup, liliac sau altă fiară
Avea puteri asupra întunericului în a lui 
gheară
De om cu credinţă în Dumnezeu a fost 
biruit
Sufletul lui în veci va fi chinuit
A purtat diavolul în lume multe războaie
Ispitind pe om încât de credinţă să se 
îndoaie
Desfrânări, bordele, minciuni, suflete 
pierdute
De partea lui pe toate le-a avut trecute
În beţii fără sfârşit purta pe cei răi în 
lume
Culegând spurcăciuni, tâlhării şi sânge în 
a lui nume
S-a instalat pe lume a lui lege
La toţi cei ce numele de el nu vor să-l 
dezlege
Erau prigoniţi cei buni, cu a lor credinţă
Cei legaţi de Dumnezeu şi a lui biruinţă
Au apărut împăraţi şi stăpâni dornici de 
sânge
Purtând războaie şi pruncii făcând a 
plânge
Mare a fost răbdarea lui Dumnezeu 
atunci
Când a văzut chinul coborând şi la prunci
S-a ridicat Hitler purtător de rău şi urgii
Prigonind neamul lui Izdrael şi a lui fii
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Război mare în lume el a purtat
Şi multe vieţi în ghearele morţii a dat
Chiar şi contra balaurului de la răsărit
Război în sminteala lui a pornit
Se întrebau unii atunci neştiutori
Cum poate răul să distrugă răul şi a lui 
flori?
Nu ştiau că diavolul e veşnic nemulţumit 
deplin
Doar moartea el iubeşte, răul şi a lor chin
Ideile ce pe conducătorii cei răi i-au 
călăuzit
Prin voia diavolului în lume s-au împlinit
Sângele ce a curs fără sfârşit
Mai mult puterea diavolului a întărit
Iar după ce Dumnezeu a vrut că acea 
putere să cadă
Diavolul pe balaurul de la răsărit a 
început să sadă
Hulea numele lui Dumnezeu şi a lui regat
Multe biserici şi locuri sfinte s-au 
dărâmat
Capetele balaurului au început să se 
întindă
Să-i crească coarnele şi multe naţii să 
cuprindă
Deşi spuneau că binele vor pentru lumea 
aceasta
Minciuna era şi aşa întindea năpasta
A cuprins din nou răul acest pământ
Hulind pe Dumnezeu şi tot ce-i sfânt
Societatea care s-a născut acum
Din interior era măcinată de minciuna şi 
fum
Lumea s-a prăbuşit prin sine în rău
Sufletele-s negre de satan şi ce e al său
Vorbele spuse sunt gândite în alt fel
De la mic la mare toţi să înşele au ţel
Calcă cei puternici pe cei slabi în 
picioare
Acestea la rând mint şi hulesc tot mai 
tare
Nu mai e nevoie ca diavolul mâna să 
întindă
Răul din tată în fiu a început putere să 
prindă

Desfrâul, minciuna, lăcomia sunt voite 
prin lege
Nedreptatea stăpâneşte de la cerşetor la 
rege
Este batjocorit cuvântul lui Dumnezeu şi 
hulit
Trăind între rău şi cei buni au sufletul 
chinuit
Tot ce se clădeşte cu intenţii bune 
Poarta şi reversul spre deşertăciune
E în om tot răul adunat cu trudă
Când ne este bine parcă ne este ciudă
Nu mai ştim pe alţii cum să-i mai lovim
Trăim din aceasta dacă mai trăim
Diavolul e în oameni acum iar stăpân
Viaţa e legata de a lui destin
Dumnezeu se zbate în chinuri pentru noi
Iubirea din lume-i plină de noroi
Viaţa e deşartă fără nici un ţel
Ne zdrobim cu totii, trăim toţi la fel
Binele din oameni e fără de sens
Se aruncă lumea într-un gol imens
Conflicte armate apar peste tot
Mor copii de foame, scapă care pot
Se distrug popoare pentru a lor credinţă
Trec prin foc şi sabie fără de căinţă
A înnebunit lumea de diavol purtată
Fără a se gândi ce semne arată
Plâng sfinţii în biserici, icoanele-s vii
Peste tot răsar suflete pustii
Cerul e mai negru, cenuşă şi scrum
Binele suprem nu-l mai ştim acum
Orişice idee care se mai naşte
Chiar de este bună neîncrederea o paşte
Sunt tot mai puţini la suflet curaţi
Par ca şi nebuni pentru cei spurcaţi
Atunci Dumnezeu în a lui durere
Vrea să schimbe lumea cum cartea o cere
Şi proorocirea lui Ioan Teologu se va 
întâmpla
Pentru salvarea lumii şi renaşterea sa
Iubirea şi binele suprem vor învinge
Întunericul şi diavolul se vor stinge
Speranţa în lume e doar Dumnezeu
El va călăuzi viaţa spre bine mereu
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Diavolul şi întunericul ne va aduce doar 
chin
Dacă ne hrănim din a lui venin
OMUL
-Spirit este omul de la Dumnezeu!
-Material a evoluat spune un ateu!
Setea de a şti e nemăsurată
Şi în contradicţii totul ni se arată
Acest adevăr lumea stăpâneşte
Unde apare Bine, răul îl loveşte
Menirea pe lume pentru om nu-i clară
Echilibru stabil nu poate să apară
Orişice căutare are un revers
Sensul acestei lumi poartă şi alt sens
Viaţa noastră pare o amăgire
Vrem a stăpâni a noastră trăire
De când Adam in Eden a fost curios
Omul e mereu de mistere ros
Şi îşi va clădi în râvna un regat
Care tot de el va fi dărâmat
E un adevăr că omul există 
Şi pământul poate este a lui pistă
Dar lumina aceea de la început
De n-o va sorbi el se face lut
Şi doar Dumnezeu o poate avea
Cei iubiţi de El au acces la ea
Pietrele de căpătâi pentru acea lumină
Sunt cele zece porunci; dorinţa divină
Respectarea lor este ca un scut
Ce apară omul de diavolul slut
Dacă aceste pietre sfinte le-om păstra
Răul şi desfrâul în noi n-or intra
E esenţa vieţii şi acestei lumi
Pentru a se naşte oamenii mai buni
Dacă omenirea va purta lumina 
Frica de întuneric nu poate ca să vină
Iar societatea care se va construi
Nefiind în contradicţii nu se va putea 
nărui
Atunci cu păcatul a venit în lume
Întunericul ce a făcut liniştea să curme
Noi trebuie să ne zbatem spre mijloc
Să acceptăm jocul, dacă este joc!
Conştienţi de noi suntem de forţă plini
Hrănim întuneric, naştem şi lumini
Ne mândrim cu noi când ne este bine

Şi ne hărţuim când răul ne vine
Construim valori, ne înalţăm prin ele
Când exagerăm pot deveni rele
Nu suntem născuţi să fim noi stăpâni
Dar mereu ne zbatem să creăm lumini.
Conştient de el de la început
Omul să priceapă cât mai mult a vrut
Hrana îi era baza care şi-o dorea
Şi pentru această nevoie lupta
Voia să trăiască în lume uşor
Nu se frământa pentru viitor
Cândva a simţit că oameni nu sunt egali
Unii sunt mai slabi alţii sunt mai tari
Suportau un şef ce îi comduceau
Dar şi libertatea din ei şi-o doreau
Au văzut că viaţa este un opus
Orişice apare are întors şi dus
Cel la vânătoare e mereu vânat
Cel în câutare este căutat
Ei îşi rezolvau interesul în grup
Şi îi conduceau cei voinici la trup
Acesta avea a leului parte
Şi era stăpân pe viaţă şi moarte
Şefii se impuneau peste a lor voinţă
Şi se selectau dupa biruinţă
Lupta s-a născut din necesitate
Spre a domina sau spre libertate
Iubirea şi cinstea sunt lucruri supreme
Dar din interes omul e după vreme
Ca să stăpânească cât mai mult îi e firea
Limita nu are, nu-şi va şti menirea
Decât doar atunci când este oprit
Loveşte în tot până e lovit
Grupuri s-au unit doar din interes
Şi aveau conflicte între ei tot mai des
Biruiţii în bătălii la început ucişi
Apoi folosiţi după ce au fost prinşi
Aşa s-a ivit în lume sclavia
Împărţind în două speranţa, trufia
Cei ce dominau le aveau pe toate
Iară cei supuşi visau libertate
Viaţa socială avea altă faţă
Fiecare parte trăind altă viaţă
Statul s-a născut ca suprastructură
Oamenii aveau interes şi ură
Lumea e băgată într-un angrenaj
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Aparent stabil; un social etaj
Care a redus din inprevizibil
Dar a şi deschis drumul spre oribil
S-a înrădăcinat o idee în lume
Sunt sortiţi unii ca să îndrume
Şi relativ s-a văzut că-i bine
Dar din libertate ce ne mai rămâne?
Spun unii că omul acum s-a înălţat
El sensul vieţii altfel a căutat
Folosind pe alţii pentru a lui nevoi
El s-a aruncat spre tărâmuri noi
Născocind cu mintea  a început a şti
Că el este alfa şi omega poate fi
Iar alţii spun: Nimic nu se schimbă!
Totul e în univers, omul doar se plimbă
Adevărul întreg existent e unul
Dar nu-l poate şti, aleargă nebunul
Rătăcind prin el, dezlegând din taine
În folosul lui purtând alte haine
Dar e limitat aceasta toţi o ştim
Să ne înalţăm cât mai mult dorim.
Cred că pe pământ în viaţa socială
Omul şi-a format propria lui scală
Un microunivers a creeat prin el
Care-i doar a lui şi-i este şi ţel
Atât cât mersul lui nu e paralel
Nu există risc de distrugere din zel
Dar când fără a şti va fi în contrar
Cu legile bune atunci este clar
Că e un pericol ca noi să pierim
Asta-i cel mai tragic iară noi o ştim
Omul în angrenaj atunci când va fi
Este doar un dinte, nu-l poate opri
Omenirea şi-a format viaţa-n colectiv
Fiecare are câte un rol activ
Este clar clădim, noi bine dorim
Şlefuim în timp doar când ne lovim
Şi vedem atunci ce am construit
Are şi altă faţă ce în noi a lovit.
Au trecut în lume multe generaţii
S-au nâscut şi au pierit naţii după naţii
Fiecare viaţă o taină a purtat
Şi speranţă dreptul din ea şi-a luat
Dar în împlinire omul nu a fost
Şi nu şi-a găsit adevăratul rost
Decât doar atunci când însuşi Dumnezeu

A împrăştiat lumina peste capul său
S-au născut războaie, au murit eroi
Aur purtau unii, alţii trăiau goi
Lumea s-o dezlege şi a ei menire
Au vrut filozofii în idei sublime
Au ramificat viaţa căutând noi sensuri
Chiar de sunt opuşi în a lor înţelesuri
S-a pus temelia pentru noi gândiri
Alte năzuinţe, suport, premeniri
S-a dezvoltat arta, poezia, ştiinţa
Omul şi-a înâlţat prin ele fiinţa
Civilizaţii înfloritoare au născut mistere
Ajutaţi poate sau cu a lor putere
Toate câte au fost au avut opus
Ce la destrămare şi ruină au dus
E în esenţa vieţii cred acest contrar
Unde apare bine, răul e pe cântar
Iubirii, dreptăţii, binelui suprem
I se opun ura şi răul etern
Totuşi pe ansamblu oameni au câştigat
Chiar când s-au născut în ură şi păcat
Aceste idei sunt de folosit
Şi ne arată unde s-a greşit
Când omul prin el ştie a se înalţă 
Fiind raţional poate înlătura
Ce îl afectează, dar pe bâjbuite
Însă în esenţă sunt nelămurite
Treptele acestea sunt doar în idei
Completează alţii de vrei sau nu vrei
Totuşi ce nu vine de la Dumnezeu
Nu va rezista peste capul său
Pentru că în contrarul dintre rău şi bine
El singur e piatra care va rămâne
Pentru că el va hrani cu a lui lumină
Iubirea, dreptatea şi viaţa senină
Care-n general au mereu contrar
Nu e vina noastră, suntem pe un cântar
Raţionali fiind avem puterea de a alege
Dar ne înşelăm, legea este lege
Dacă însă pătrunde diavolul în noi
Tulbure e totul, devenim gunoi.
Diavolul există, e un adevăr
Şi ne amăgeşte o ştim de la măr
Puterea lui este mare 
Însăşi universul se luptă în contrarii
Ce va rezista e partea de bine
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Diavolul distruge, răul doar rămâne
Asta e voinţa şi a lui ţel
Omul în această lume e voit de el
O parte de salvare e în raţional
Oricât am dori omul nu-i total
E angrenat mereu în aceeaşi lege
Binele sau răul, total, nu se pot alege
Dumnezeu doreşte să fie numai bine
Şi-şi alege partea care i se cuvine
De aici salvarea noastră poate ca să vină
Raţionându-l noi putem purta a lui 
lumină
Dar numai dacă nu suntem atinşi de 
întuneric
Este foarte greu de atins farul feeric
Pentru că trăim într-o lume de contrarii 
fierbinţi
A fi perfecţi a lui Dumnezeu înseamnă a 
fi sfinţi
Să alungăm partea din noi înnegrită
Ce şi-n univers exisăa şi-l frământă
Şi să trăim unilateral în lumină
Atunci viaţa veşnica peste noi poate ca să 
vină
Însă pe pământ omul e la mijloc
Ar fi spulberat de-al satanei joc
Dacă n-ar avea parte de lumină
Sau dacă s-ar da în al diavolului mână
Însăşi micul univers ce omul a creeat  
Tot în întuneric vrea a fi dărâmat
Depinde cum societatea va evolua
Şi ce noi prin Dumnezeu v-om putea 
creea
Şi dacă acei ce ne vor conduce
Vor avea lumină spre a ne aduce
Pe calea cea bună spre a fi salvaţi
Sau dacă vom fi de diavol purtaţi
Atunci va fi rău şi pentru individ
Viaţa socială nu trăieşte în vid
E ceva real şi noi aceasta ştim
Ori ne salvăm toţi ori cu toţii murim
A noastră nădejde e la Dumnezeu
Şi ceea ce va fi e-n cuvântul său
Aceasta înseamnă că societatea undeva 
greşeşte
Şi peste ea diavolul va trăi sau trăieşte

Noi ne v-om distruge este clar acum
Ucidem, minţim, pornim pe acest drum!
Dar după cum ştim Dumnezeu ne alege
Şi ne iartă multe însă legea-i lege
Nu vom ajunge acolo unde ni s-a spus
Cât timp vom alerga de la întors la dus
Ştim salvarea lumii este Dumnezeu
Şi că ce exista este dar de al său
Pentru că-i iubire, dreptate, frăţie
Şi acestea în univers nu pot să nu fie
Dar e greu ca om la El să ajungi
Să purtam în noi cele zece porunci
UNIVERSUL UMAN
Omul fiinţă superioară e raţional
Şi îşi construieşte un univers uman
Care se supune la aceleaşi legi
Ce sunt în univers, nu poţi să le alegi
Tot ce a existat şi va fi s-a născut în bine
Iar ce ne distruge de la rău ne vine
Avem puterea prin raţionament aceasta 
să ştim
Şi lumea cum vrem să ne construim
Să evitam răul care indiscutabil există
Şi să ocolim mereu a lui pistă
Nu avem tăria singuri să lucrăm 
E un labirint; pe unde apucăm?
Dacă nu-i LUMINA ca o călăuză
Ne trezim trecând cealaltă ecluză
Ca şi-un individ şi societatea
Atunci când se naşte poartă doar 
dreptatea
Dar trecând prin timp răul o uzează
Spre a o salva Dumnezeu veghează
Dacă întunericul devine stăpân
E de partea morţii, durerii şi-n chin
Răul nu există cât este lumină
Nimic nu distruge voinţa divină
Dar în timp se roade din puterea ei
Vine şi satan de vrei sau nu vrei
Salvarea este să ne hranim din lumină 
aceasta
Care e accesibila oricui spre a alunga 
năpasta
Drumul spre lumina are zece porunci
Când le respecţi atunci devii sfânt şi 
numai atunci
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SĂ IUBEŞTI PE DUMNEZEU ŞI PE 
APROAPELE TĂU
Este primul îndemn de la Dumnezeu
Ce e mai frumos pentru om decât 
iubirea?
Când iubeşti ceva îi dai împlinirea
E un bumerang pleacă şi revine
Dragoste dai, dragoste îţi vine
Omul cât iubeşte este fericit
Şi în sinea lui se simte împlinit
Viaţa pentru el nu mai e un chin
Şi în fericire îşi poartă a lui destin
Dorinţa de viaţă este alta atunci
Când iubesti din suflet dragoste aduci
Lumina e alta fără umbre în ea
Ce pleacă din tine îţi poţi ţie da
Dumnezeu, se ştie, totul a creeat
De-l iubeşti pe el iubeşti ce e dat
Dragoste reverşi spre a ta împlinire
Totul în jurul tău va fi doar iubire
Aşa s-a născut arta în această lume
Universul uman are a ei nume
Ca o împlinire de la Dumnezeu
Treaptă după treaptă arta-i dar de al său
E arhitectura cred eu primă treaptă
Din exterior frumosul în ea poartă
Ne este utilă pentru al nostru trai
Este un frumos pe care îl ai
Apoi cred sculptura este după ea
Mult mai concentrată prin puterea sa
Poartă-n ea  lumina celor ce-au creeat
Ne hrăneşte sufletul cu al ei aluat
E pictura în lume o nouă înălţare
Suflete curate fac a ei valoare
Sunt oameni aleşi de însuşi Dumnezeu
Care-s frământaţi de frumos mereu
Noi vedem prin ei lumina sublimă
Ce s-a revărsat din trăirea intimă
Aici se face şi diversicarea de idei în bine
Pentru cel ce priveşte, aceasta în interior 
rămâne
La fel ca pictura este muzica
Ce atinge un simţ prin putera sa
E o comunicare de interioare
Pentru suflet e o alinare
Poate fi şi-un zbucium dar tămăduieşte

Născută-n lumină, lumina hrăneşte
Poezia-n lume e ultima treaptă
E iubirea însăşi faptă după faptă
Născută-n raţiune de frumos e plină
Este o unire de idei şi lumină
Deasupra tuturor e din a ei însuşire 
Ce separa omul de rest; puterea de 
gândire
E o alungare de rele lumeşti
Şi o concentrare de fapte cereşti
O eliberare pentru cel ce o poartă
Hrăneşte suflete, schimbă soartă după 
soartă
Omul trăind în poezie nu poate fi rău
E de la Dumnezeu, este dar de al său.
Deci în lume încă există iubire 
Şi e folosită spre tămăduire!
Al doilea îndemn de la Dumnezeu
ESTE ADULTER SĂ NU FACI SPRE 
BINELE TĂU
Dumnezeu a născut omul în această lume
Spre a năzui la perfecţiune
Viaţa interioară la început curată
Se vrea spre Dumnezeu a fi înălţată
Când în faţa altarului te legi în jurământ
Te supui prin el cuvântului sfânt
Trebuie să-l respecţi, e drumul spre bine
E o împlinire pentru ea şi tine
Familia unită e baza unei societăţi
Salvarea de rău la fii şi nepoţi
Care se vor naşte în dorinţa divină
Fără de păcat, fără nici o vină
Înfrânarea trupului e a sufletului înălţare
Pentru lumina divină din om o revigorare
Familia este fericirea unui microunivers
Dacă drept e drumul şi acelor doi mers
Opusul este desfrânarea
Suflete pierdute îi sorbesc duhoarea
E o amăgire ce o vezi în timp
Aduce ruina în suflet în schimb
Hrăneşte minciuna şi înselătoria
Slăbeşte în om iubirea, tăria
O altă dorinţă de la Dumnezeu
ESTE SĂ NU UCIZI PE APROAPELE 
TĂU
Nu poţi lua ceva ce nu ai dat
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Şi raţional e un adevăr curat
Diavolul trăieşte pentru a distruge în 
lume
Să ucizi este să lucrezi în a lui nume
Viaţa este darul divin cel mai bun
La care ţine omul normal, criminal sau 
nebun
E o aberaţie să distrugi ce-ţi doreşti
Dar şi aceasta face parte din faptele 
lumeşti
Dacă luăm această latură ni se arată
Raţional cât logica în om e îndepărtată
Nu se naşte cineva să distrugă ce-şi 
doreşte
Şi totuşi ucidem, de multe ori nebuneşte
Deci răul e puternic de întrece uneori
Raţiunea şi iubirea, cele două flori
Şi chiar şi dorinţa de viaţă ce există în 
fiecare
Are răul în oameni o putere mare
E curios că deşi este neplăcut
Ştim că ne afectează, e de nefăcut
Suntem deasupra lui prin raţional
Dar îl săvârşim chiar de ne e fatal
Şi ce e mai absurd e că a ucide uneori
E ceva normal şi-n legiuitori
Când toată societatea acceptă un păcat
Descompunerea şi întunericul în ea a 
intrat
Viaţa e o încununare a binelui suprem
Raţional omul primeşte îndemn
Să-şi evalueze trăirea, să îi ştie sensul
Să alunge întunericul să-şi creeze 
universul
Dar se pierde în sine, nu are tăria
Să alunge negrul, să vadă feeria
Crimă e o faptă neraţională
Când şi judecata–i pusă la îndoială
Omul în sinea lui nu mai are sens
Dă de gândit, e un absurd imens
Răstoarnă principii privind raţiunea de a 
fi
De ce să ucizi când vrei a trăi?
O ALTĂ PORUNCĂ ESTE SĂ NU 
MINŢI
Ne-a dat Dumnezeu prin sfaturi fierbinţi

Pilde care arată ce înseamnă minciuna
Este o negare a adevărului întodeauna
Minciuna însoţeşte în lume relele toate
Şi acoperă crima, ura, celelalte păcate
Aparent e o scăpare de consecinţe 
negative
Dă o îngrijorare permanentă pentru a ei 
motive
Noi suntem pe pământ aşa cum putem
A minţi înseamna a nu accepta cum 
suntem
E o alta parte a trăirii noastre
Un fals ce va duce lumea în prăpastie
Tot ce s-a construit pe minciuna a dus la 
ruină
Alungă speranţa şi încrederea cu a ei vină
Construieşte prăpastii, întuneric, hrană 
celui rău
Şi aceasta doar pentru că nu spui ce e al 
tău
În societate a căpătat nuanţe fine
Fără a cumpăni ce din ea rămâne
Dorinţa lui Dumnezeu pentru omenire
Este de a salva viaţa spre o înflorire
Care nu se poate realiza decât în lumina
Ce curge în noi din puterea divină
Minciuna este uneori baza unui edificiu
Construit pe interes, afectat de viciu
Care produce derută şi revoltă interioară
Astupă o prăpastie ca alta să apară
SĂ NU FURI E O ALTĂ PORUNCĂ
Ce întunericul din lume alungă
Dacă doresşi mai mult decât ai 
E o năzuinţă spre un mai bun trai
Această dorinţă e bine omul să stimuleze
Pentru a avea trebuie să creeze
Creând el îşi va lărgi universul
Se va împlini găsind vieţii sensul
A fura înseamnă a afecta pe cel de lângă 
tine
Este o degradare a ideii de bine
Şi această poruncă ajută în societate 
Construieşte un om moral tinzând spre 
dreptate
Care efectiv e ţelul în omenire
Trebuie să existe în a lucrurilor fire
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Ideea de cinste există ca o năzuinţă
Şi frământă fiecare raţională fiinţă
Dar interesele lumeşti calcă totul în 
picioare
Furtul e păcatul care în diferite forme 
apare
Pedepsit de lege pentru cei de rând
A fura e altfel la cei în vârful piramidei 
stând
Diversificarea acestui păcat are nuanţe de 
cinste
În idei de acoperire se clădesc raţionale 
piste
Care înşeală legea prin capacitatea de a 
gândi
Ţeluri mârşave, nebănuite de bine a trăi
Vor produce întodeauna nemulţumiri 
sociale
Furtul contribuie la distrugere cu relele 
sale
CINSTEŞTE PE TATĂL TĂU ŞI PE 
MAMA TA
Aceasta Dumnezeu prin cuvântul său 
vrea
Omul lumesc există prin tatăl şi mama 
lui
Dacă nu-i cinsteşti eşti în puterea 
diavolului
Prin această poruncă Dumnezeu doreşte
Să lege în iubire omul sufleteşte
De puterea de a procrea ce vine de sus
Omul prin aceasta e un mic Isus
Ce zămisleşte viaţa, dorită-n iubire
Este o înălţare, o mare împlinire
A urâ părinţii, a nu-i respecta
În definitiv este a te înşela
Cu însuşi dorinţa de a exista fără a fi
Pentru că în viaţă doar prin ei tu vii
Dumnezeu doreşte în toate o însănătoşire 
morală
Dar este alungat din viaţa socială
Care uneori merge spre distrugere şi ură
Deavolul pindeste şi mereu ne fura
Prin această poruncă Dumnezeu ar vrea
Ca omul în iubire viaţă nouă să dea
Şi lanţul iubirii să existe din părinţi în fii

Spre a înflori lumina, spre mări armonii
Apropiind omul de însuşirea lui de a 
creea
Dumnezeu a lui mereu ne vrea
Degradarea umană cu diavolul vine
Unde el pătrunde pulbere rămâne
O ALTA PORUNCĂ ESTE UMILINŢA
Pentru a avea curată fiinţa
Să ne amintim de purtarea lui Isus
Care temelii pentru această lume a pus
El în umilinţă şi-a trăit întreaga viaţă
Deşi puterea lui a fost mare cum Biblia 
ne învaţă
Omul încrezut pe el se preamăreşte
Şi pe cel din jur îl dispreţuieşte
Vanitatea lui nu-i permite să iubească
În centrul atenţiei vrea mereu să trăiască
Dorind să fie slăvit şi apreciat de cei din 
jur
Loveşte cum poate, este rău şi dur
Umilinţa este a judeca lucrurile cu 
măsură
A iubi aproapele, a nu şti ce-i ura
Să gândeşti faptele spre a le schimba în 
bine
Nu să arunci necugetari tot de umilinţă 
ţine
Dumnezeu doreşte ca omul să-şi apropie 
fiinţa
De imaginea lui Isus pentru a-şi găsi 
biruinţa
Să fie conştient de putera sa 
Omul să nu distrugă ci să iubească se 
vrea
Umilinţa nu dă posibilitatea să greşim
Măsurăm de zece ori apoi construim
Şi prin ea ne ştim limita în toate
Nu ne aruncăm în fapte hazardate
ALTĂ PORUNCĂ A LUI DUMNEZEU 
E SĂ NU HULEŞTI
Şi de acest păcat trebuie să te fereşti
Noi trebuie să fim judăcători doar pentru 
a noastre fapte
Şi prin ele să ne apropiem de Dumnezeu 
şi de a lui toate
Hulind priveşti pe cei din jur cu ură
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Şi-i defăimezi neştiind ce e măsura
Vorbind de rău nu poţi ca să iubeşti
Aşa încalci şi alte porunci cereşti
Sufletele şi minţile celor ce hulesc
Prin întuneric în lume rătăcesc
Aruncând vorbe rele despre aproapele tău
Este propovăduirea în numele celui rău
Cugetele bune, curate nu pot huli
Pentru că ele ştiu doar a iubi
A vorbi de rău sau nejust a critica
Pentru omul bun nu e în puterea sa
Trebuie să ai întuneric în tine 
Vorba de hulă pe buze de-ţi vine
De aceea cred este că poruncă
Dacă tu huleşti, hula în iad te aruncă
Aceste manifestari care atrag şi alte rele
Prin porunci vrea Dumnezeu să ne ferim 
de ele
NU TE ÎMPOTRIVI DORINŢEI 
ALTUIA
Spune Dumnezeu pe cât stă în puterea ta
Aceasta înseamnă o aprobare a tuturor
Şi o încredere în Dumnezeu ca judecător
Este scris în cartea sfântă ca fiecare va 
primi după fapte
Nu e omul judecător pe viaţă şi pe 
moarte
Noi trebuie să trăim cât mai curat
Să ne ferim de ceea ce ne duce în păcat
Dacă la altul ceva înseamnă o mare 
dorinţă
Nu trebuie să ne opunem cu înverşunare 
la acea voinţă
Pentru că-n esenţă omul e raţional
Ştie să separe răul de binele vital
Va alege drumul după cum doreşte
Deşi cred destinul mereu îl pândeşte
LǍCOMIA ÎN LUME ESTE UN ALT 
PĂCAT
Şi cu aceasta poruncile s-au terminat
Omul lui Dumnezeu e ponderat în toate
Şi îşi gândeşte bine mereu a lui fapte
Pentru că prin ele se va înălţa 
Sau într-o continuă prăpastie va sta
Zbuciumul interior şi suferinţa
Îi va afecta continuu fiinţa

Dacă răul etern îl va stăpâni
Binele suprem nu poate râvni
Ori e de o parte ori de cea opusă
Deşi viaţa omenească e spre mijloc dusă
Cred trăim cu toţi şi în rău şi-n bine
Ce vrea Dumnezeu ideal rămâne
Şi sigur salvarea pentru omenire
Dacă judecăm ce avem în fire
Lăcomia este şi ea un păcat
Să-ţi doresti mai mult decât iţi este dat
Apelezi la furt şi înşelătorie
Te arunci în jaf şi în murdărie
Spre a-ţi potoli setea de a vrea
Şi de ai de ajuns vrei încă a avea
Bunuri care în definitiv sunt fără 
folosinţă
Când macină lăcomia din a ta fiinţă
Ea poate pune stăpânire pe simţurile 
toate
Şi atunci eşti sigur în cealaltă parte
Omul fiinţa superioară e raţional
Şi îşi construieşte un univers uman 
Care există aşa cum e dorit
Binele şi răul în el s-au unit
Frământarea lumii e nemărginită în toate
Se prăbuşesc unii, scapă cine poate
Prin faptele noastre noi sigur ne alegem
Voinţa lui Dumnezeu de putem să 
înţelegem
Atât timp cât El există în ale noastre 
gânduri
Noi purtăm lumină în ale noastre rânduri
Dar ne vor macina îndoiala, ura, 
minciuna
Desfrâul, relele toate sau numai una câte 
una
Dacă nu avem puterea să ne rupem de 
relele lumeşti
Traieşti în păcat chiar de te fereşti
Şi-l ai şi pe Dumnezeu în gând
Te trezeşti şi din paharul răului bând
Şi atunci eşti la un pas de întuneric
Sau la un pas de Dumnezeu cel feeric.
Este cel mai important pentru om atunci
Să-şi găsească drumul ; încotro apuci ?
Atârnă totul de o clipă doar
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Te duci într-o parte ?rămâi pe cântar ?
Depinde mult de cine la tine vine întâi
Aşa-n bună parte în acel areal rămâi
Dacă ai ajuns în mâna celui rău
Esti pierdut în întuneric, se deschide un 
hău
Dorinţa de a ucide, a urî şi celelalte rele
Îţi dă o sete nesfârşită, o foame 
nepotolită de ele
Ce te va duce la descompunere 
sufletească
De toate acestea numai Dumnezeu poate 
să te ferească
Pentru orice viaţă mai degrabă sau mai 
târziu
Dumnezeu se arată încercând să-şi facă 
un nou fiu
Dacă îl primeşti şi în suflet atunci îl vrei
Lumina şi iubire din puterea Lui poţi să 
iei
Dar această taină nu-i atât de uşor de 
primit
Dacă oscilezi poţi să fii strivit
E foarte greu să te rupi de o trăire 
lumească
Şi să-ţi porţi sufletul într-o lume cerească
Când interiorul tău se zbate între 
întuneric şi lumină
În orice moment diavolul poate ca să 
vină
De aceea Dumnezeu a dat cele zece 
porunci
Spre a le cunoaşte de când suntem prunci
Ele ne vor călăuzi spre lumină şi iubire 
Ne vor purifica sufletul şi a noastră fire
Gândurile rele vor fi balast de care ne 
vom lepăda uşor
Iubirea va fi floarea fără miros înşelător
În noi va sălăşlui întotdeauna o lumină 
liniştită
Pacea sufletelor va rămâne neprihănită
Orice tulburare a luminii cereşti
Raţional arată că trebuie să te fereşti
De ispita diavolului care încearcă mereu
Să găsească în fiecare din noi partea lui 
de rău

Cea mai mare fericire e pentru om atunci
Când traieşte în interiorul celor zece 
porunci
Fără a se chinui să le respecte din interes
Şi aceasta în lume nu se întâmplă des
Acei care au atâta lumină sunt a lui 
Dumnezeu prinţi
Sunt sfinţi printre oameni şi oameni 
printre sfinţi
Pe chipul lor vor sta pacea, lumina
Iubirea va fi liniştită, neviforoasă, plină
Aceştia sunt oameni ce nu pot face în 
lume rău
Să ajungi aici omule este ţelul tău!

                             SFÂRŞIT
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