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Încerc...	
 
 
Încerc, de-o viață să te schimb,  
Să-ți dau al nemuririi nimb 
Și-n locul vechilor tristeți,  
Lumina noii dimineți 
 
Ci plaiul cel crepuscular 
Te-ascunde-n sine iar și iar 
Până ce vechiul creuzet 
Va fi umplut încet-încet 
 
Cu focul viu, de neatins 
Transfigurând pe cel învins 
În fiu cu aripe de stea 
Vestind în lume dragostea 
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Ierusalim	ceresc		
 
 
Ierusalim ceresc, la tine 
Sunt zi de zi chemat s-ajung; 
Urcușul trece prin suspine 
Să-i fur al suferinței crâng. 
 
Hamal, pe drumul fără țintă,  
Rănit de moarte, nu mai sunt 
Isus îmi este, Poarta strâmtă 
Să trec prin ea spre locul sfânt 
Tot rău-n urmă va rămâne – 
Orașul Păcii-l voi găsi 
Sau doar cu Domnu-n veci voi fi. 
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Să	ne	iubim	
 
 
Să ne iubim 
închiși în case,  
în casele de lut și oase. 
 
Să ne iubim 
Doar telepatic,  
Din cuibul nostru singuratic. 
 
Să ne-ațintim 
Spre cer privirea,  
De-acolo vine izbăvirea. 
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Noua	realitate	
 
 
Îmi este iarna, amintire 
Zăpada nu-mi mai dă fiori 
Mereu, topită de iubire 
O văd tranfigurată-n flori. 
 
Nu vodca și nici tescovina 
Mă motivează să exist – 
Făcut-am pactul cu lumina 
De-aceea uit să mai fiu trist. 
 
Nu sunt poetul ce petrece 
Și cu cei vii și cu cei morți 
Iubind senzația de rece 
Simțindu-se jucat la cărți – 
 
Sunt peregrinul care zboară 
Spre Entitatea cea de sus 
Căci sunt născut a doua oară 
Prin întâlnirea cu Iisus. 
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Oda	bucuriei	
 
 
Cânt oda bucuriei de-a fi răscumpărat 
De sub puterea morții, de Marele Împărat; 
Cânt azi cântarea nouă din harpă, ca acei 
Ce l-au iubit pe Domnul și sunt în ceruri miei. 
 
Cânt imn de preamărire, că sunt în slujba Sa. 
Curând-curând veni-va, în slavă, să mă ia. 
La sfintele-I picioare apururi mă închin 
Pecetluit cu Duhul nemuritor. Amin! 
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Cuvine‐se	
 
 
Cuvine-se a-I da prinosul iubirii, căci m-a rânduit 
A lui să fiu, solie-n lume de El pe veci îndrăgostit,  
Ce noi lumini la orizonturi se întrevăd... cum strălucesc; 
Ce oști de cânturi de iubire din cerul vieții îmi țâșnesc... 
 
Cuprins deplin în hora sfântă a nelumeștilor cântări 
Deși stau într-un cort de carne, cu duhul sunt de mult în zări. 
Aștept veghind, semnalul sacru când trâmbița va răsuna 
Și preschimbat intru lumină, spre veșnicie voi zbura. 
 
Nu mai e mult e aproape clipa. O simt în spirit, o zăresc 
Dar până la a ei sosire, va trebui să mai trudesc,  
Să nu rămână nearată nicio bucată de pământ 
Din firea veche răzvrătită, vrăjmașă pe Cuvântul Sfânt. 
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Întrebări	
 
 
De ce nesocotești iubirea 
Când ești golit de orice gând? 
 

De ce nu îți înalți privirea 
Și-o ții legată de pământ? 
 

De ce nu lași în pace moartea 
Ce te înlănțuie cumplit? 
 

De ce nu vrei să vezi în Cartea 
Vieții, cât ești de iubit? 
 

De ce batjocorești pe față 
Ce nu cunoști cu niciun chip? 
 

De ce să clădești a ta viață 
Pe temelie de nisip? 
 

De ce nu-ți vezi odată starea 
De fiu pierdut, mergând în jos? 
 

De ce respingi mereu chemarea 
Mântuitorului Hristos? 
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Rugăciune	
 
 
Mă fă Iisuse, ca sub soare,  
Să cânt ca o privighetoare 
Și cântul meu de bucurie 
Să ți-l închin mereu doar Ție! 
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Destăinuiri	
 
 
Trăiesc în trup, mă mișc în lume 
Păcătuind cu gând, cu glas,  
Cu lipsa de înțelepciune 
Căci duh sunt în netrebnic vas. 
 
În Tine aflu vindecare,  
Spre Tine strig, când simt că mor; 
Tu mi-ești cetatea de scăpare 
Iubitul meu Mântuitor. 
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Îmbracă‐te‐n	neprihănire	
 
 
Îmbracă-te-n neprihănire 
Pășind ca fulgul pe pământ 
Strângând în inimă iubire,  
Sorbind din veșnicul Cuvânt. 
 
Și când veni-va solul morții 
Să-ți bată-n poartă, să te ia,  
Vei da, zâmbind, binețe sorții 
Știind că asta-i voia Sa. 
 
În patria nemuritoare,  
Primit cu un divin alai 
Vei învăța nouă cântare 
Precum făpturile din Rai. 
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Dragostea	nemuritoare	
 
 
Dragostea nemuritoare 
Care pune în mișcare 
Tot ce stă sub mândrul soare 
Și-n infinitatea mare...  
 
Al Tău Nume sfânt îl poartă,  
Dătător de rost și soartă,  
Cel ce poate să despartă 
Lumea-n două printr-o Poartă. 
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Cântare	de	recunoștință	
 
 
Cântare de recunoștință 
Doresc, Stăpâne, să-ți aduc 
Din renăscuta mea ființă 
Trecând prin lume ca un cuc. 
 
Batjocorit de lumea-ntreagă,  
Urât fățiș de-ai mei confrați,  
Doar viața-n Tine mi-este dragă 
Cât stau aici lângă Carpați. 
 
Pornit adesea către rele,  
Îmi plec privirea în pământ 
Dar știu că are să mă spele 
De vina mea, un Sânge Sfânt. 
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Psalm	
 
 
Închin, cu umilință, al vieții mele templu 
Acelui ce ne este cel mai frumos exemplu: 
S-a întrupat în lume, s-a îmbrăcat cu moartea 
Și ne-a adus în case, nemuritoare, Cartea 
 
Ce ne deschide calea spre pace și lumină 
Căci El veni pe Terra din sfera cea divină,  
În care-i libertate și dragoste curată,  
În care fericirea inundă firea toată. 
 
Acolo-i altă viață, o viață-n veci scutită 
De orișice cădere, de orișice ispită,  
Acolo-i locu-n care se-oprește chiar și visul,  
Acolo-i locul sacru, acolo-i Paradisul,  
 
Acolo nu e soare să strălucească, iată-l 
Acolo-n tron de slavă sta Creatorul, Tatăl 
Acolo își va duce Iisus Mântuitorul 
Curând cu El de-apururi, răscumpărat poporul. 
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Constatări	
 
 
Nu oricine are harul 
De a da hârtiei chip; 
Mulți înalță sanctuarul 
Nu pe stâncă – pe nisip. 
 
Nimeni n-a putut să țină 
Aripa luminii-n frâu,  
Nici să schimbe în neghină 
Bobul cel curat de grâu,  
 
Ți s-a dat ca vestea bună 
Prin culoare s-o vesteşti 
Și a Duhului arvună 
În piept s-o adăposteşti. 
 
Când e Domnul înainte,  
El deschide orice drum,  
Iar vrăjmașul ce te minte 
Va pieri precum un fum. 
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Iubesc	pe	Domnul	
 
 
Iubesc pe Domnul, de-aceea lupt 
Cu fiara morții afurisită 
Cu viclenie m-ar fi corupt 
Prin cea mai tare și dulce ispită. 
 
Iubesc pe Domnul, de-aceea stau 
Ca stânca dură în ape tulburi; 
Loc în ființă n-am să-i mai dau 
Păsării morții să-și facă cuiburi. 
 
Iubesc pe Domnul, căci sunt al Lui 
Cu-ntreaga viață ce zilnic moare – 
Trăiește-n mine, spre Dânsul sui 
Fără odihnă, fără-ncetare. 
 
Iubesc pe Domnul, spiritul meu, 
Prin Sfântul Spirit i se închină; 
Din veșnicie, e Dumnezeu: 
Lumină vie născând Lumină. 
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