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Motto:

Viaţa e un dans minunat!
Păcat că mintea se încurcă mereu la paşi, când vrea să îl danseze!



Clovnul de caro

Zâmbitor şi fără jenă
intră-n scenă
clovnul nostru de caro!
Fireşte, nasul e roşu
însă inima-i e verde,
si creştetul - indigo!
Lăcrimează.
Deodată, cântă-n el Marea Iertării.
Clovnul nostru de caro nu poate fi dat uitării!

Ştiţi că e şi magician?
Rupe rombul în triunghiuri
şi, cât ai roti un ban,
face-un semn discret din deşte,
de-mi apare-un tetraedru.
Fix într-însul se doseşte,
apoi, se rostogoleşte,
când biluţă, când scânteie,
rotocol de curcubee
rămânând în a sa urmă.

Şi-apoi curmă, brusc, rumoarea
ce cuprinde-ntreaga sală
cu o replică banală:
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„Onorată asistenţă, cred că asta a fost tot.
Nu pot plânge decât lacrimi plânse de Marea Iertării
Şi-alte decât curcubee, nici a râde nu mai pot.
Asta fac. Dacă vă place, vă rog, nu mă daţi uitării!”
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De ziua ei
1 decembrie 2014

Iubesc simplu şi curat
(fiindcă simplu sunt din fire)
Ţara-n care mi-a fost dat
să mă nasc întru iubire.
Iubesc simplu, făptuind,
Ţara care-mi dete dorul.
Inima pe ea-mi întind
şi-i spun: „Mângâie-mi poporul!”
Iubesc simplu-n dulce ghiers
ori cu vorbă răspicată
scriu bucăţi de Univers
în limba ce mi-a fost dată.
Iubesc necondiţionat
a Sfintei Marii Grădină,
Ţara-n care mi-a fost dat
să trudesc întru Lumină!
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SUNT

„Sunt frate cu apa ce poartă Cuvântul
Ce-nvieţuie floarea şi susură cântul.
Sunt frate cu focul nestins al Iubirii
Topesc gheaţa minţii pe talerul firii.
Sunt frate cu ţărna ce-ngreună trupul
Şi-i pat pentru grână şi duce heirupul.
Sunt frate cu firul de aer ce leagă
Manifestarea şi-o face întreagă.
Sunt plus şi sunt minus şi doi sunt şi unu
Şi tot şi nimic” - zise Rigăi, Nebunu`
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Îmi place

Îmi place să privesc focul
Ca să înţeleg jocul vieţii
Îmi place să ascult un râu
Ca să-nţeleg că nu e frâu
Să ţină-n loc visul cel fără de sfârşit.
Îmi place să simt pământul
Ca să-nţeleg legământul lui „a exista” cuprins în fiire.
Îmi place să cat înspre cer
Ca să pot mulţumi fără să cer
Ştiind că şi eu sunt IUBIRE.
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Inception

Dormim pe un pat de nori
Şi visăm Miezul Pământului
Care ştie Taina Piramidei
Din capul Omului.

Ne trezim
Şi umblăm prin lume
Din vis în vis
Ca să unim Cerul cu Pământul.

Ne-am contopit,
Dar nu iubindu-ne ca oamenii,
Ca îngerii iubindu-ne
În Cântul Sferelor
Şi-n Poemul Luminii.
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