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ACTOR PE SCENA VIEȚII

Sunt un actor pe a ta scenă
Și joc un rol de tine-ales,
Ca spectator, însă, mi-e jenă,
Că rolul e de ne-nțeles...

Mă nasc, trăiesc, m-apasă gânduri,
Mă uit la ceas cum timpul trece,
Dar vreau să simt, până-n străfunduri,
Că nu mă-mbeți cu apă rece.

Mă chemi frecvent la repetiții,
Iar eu răspund, mă urc pe scenă,
Însă mereu îmi pui condiții,
Mereu ai tu câte-o dilemă.

Și-ncerc să fac ce-mi stă-n putere,
Să-mi joc cu brio al meu rol,
Eu sunt actor doar din plăcere,
Chiar și-ntr-un amfiteatru gol.
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E marea ta, tu faci regia,
Ești țărm, ești apă și ești val,
Dar o să-ți fur din bucuria
Aplauzelor de final.

Eu sunt actor; tu, a mea muză,
Frumos se-mbină acest duet,
Iar când greșești, îmi vii cu-acuză,
Că sunt de vină, nu repet.

Dar am să-mi duc până la capăt,
Frumosul rol ce l-ai cernut
Din ale tale roluri multe,
Fără sfârșit, fără-nceput...
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CĂUTARE

Te-am căutat o viață-ntreagă
În gând, în vis, în lumea largă,
Și-atunci când, Soare, mi-ai sosit,
Am răsuflat, căci, în sfârșit,

Aveam să simt și eu dulceață
Pe buzele-mi uscate, fade,
Și-n fiecare dimineață,
Să văd minunea care șade

În locu-n care, înainte,
Era tristețe și nimic;
Iar timpul, cu-ale sale fețe,
Părea că râde-n fel și chip.

Și n-ai venit cu mâna goală,
Te-a-nduioșat a mea dorire,
Iar unde calci faci să răsară,
Petale roșii de iubire.
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Te-am căutat și-am fost în boală,
M-am sufocat mâncând din mine,
Dar stând acum în a ta poală,
Mă nasc din nou, respir prin tine.

Cu-al tău surâs mi-ai furat ochii,
Ce-nchiși erau de gânduri rele,
Da-s luminați acum de snopii,
Ce curg măiaștri pe-a ta piele.

Și-s fermecat de al tău zâmbet,
Ce-i must dulceag din a ta vie,
Iar dac-ar fi să-l scriu în cântec
În file-ntregi eu l-aș descrie.

Te-ai arătat a fi departe
Când căutam și mi-a fost greu,
Dar te-am găsit și-ți cer prin șoapte:
În viața mea să fii mereu!
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COLINDĂ

Sculați, voi, creștini, cu toții,
Și plecați spre răsărit
Capetele-n ceasul nopții,
Că Împăratul a venit!

Un înger falnic, cu-a lui stea,
Deasupra-i cu folos veghează;
Pe copilaș și maica sa
C-o rază sfântă-i luminează!

Cu daruri scumpe vin și magii,
Mânați de-a stele-i strălucire,
Veniți voi toți, umpleți desagii
Și-ngenunchiați drept mulțumire!

Că-n ieslea simplă și săracă
Măicuța sfântă a născut
Unicul fiu, menit să facă
Acestei lumi, nou început!
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El s-a-ntrupat, cum spun proorocii,
Din Domnul Cel Adevărat,
Și a venit să spele răul
În care noi ne-am îmbăiat!

Deschideți inimile voastre,
Să intre pruncul sfânt, Iisus,
Căci toate ofurile noastre,
În palmă-i Dumnezeu le-a pus!

Și slavă Lui să-i înălțați
Pentru-ndurarea ce ne-arată!
Nicicând, creștini, să nu uitați,
Că-i datorăm iubirea toată!
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DE-AȘ FI

De-aș fi un râu, aș vrea să curg,
Pe-un munte vechi, cu piatra seacă,
Să-i veselesc al său amurg,
C-un picur limpede de apă.

Și să mă scurg ușor la vale,
Înspre câmpia aurită,
Să las pe-a muntelui spinare
O haină nouă, înverzită.

De-aș fi o stea, aș străluci
Și m-aș juca cu mândra lună,
Pe toți din cer i-aș veseli,
Iar aștrii-ar sta doar mână-n mână.

Noaptea, eu aș veni tiptil,
Și-n mare, în oglinda sa,
M-aș răsfăța ca un copil,
Cu multe stele-n preajma mea.
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De-aș fi o pasăre ce zboară,
În roua dimineții m-aș scălda,
Și-aș fi, mereu, ca o fugară,
Ce anii tinereții-ar căuta.

Acolo m-aș opri din zborul meu
Pe-un vârf de munte 'nalt ce-mpunge norii,
Și mai aproape stând de Dumnezeu,
M-aș lăsa prins în mrejele visării.

De-aș fi pământ, ar rasări din mine
Copacul dragostei adevărate,
Ce-ar stinge setea lumii de mai bine
Cu ale sale fructe-nmiresmate.

Suflarea toată ar aștepta
Să guste din rodul dreptății,
Lângă copac, la umbra sa,
Să intre-n casa bunătății.

De-aș fi un înger, aș urca
În lumea mea, de îngeri plină,
Cu ei, de sus, aș presăra
Fulgi albi, de pașnică lumină.
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Dar sunt doar om și tare-aș vrea,
În toate zilele ce le-oi trăi,
Să-nving temutul „a avea”,
Să am curajul de „a fi”!
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DRAGOSTE ȘI MOARTE

Cândva trăia un tânăr, cu capul tot plecat,
Pe un meleag, departe, de Dumnezeu uitat,
Și-o singură prigoană îl mistuia încet,
Schimbându-i bunul sânge în tulbure vin fiert.

Cu mâinile în slavă, spre ceruri el privea,
Și-i tremurau rărunchii gândind la moartea sa,
La lumea ce-o să vină și veșnicia ei.
Vorbea, în a sa taină: „visezi, dar ai temei...?”

El aștepta răspunsul să vină de-undeva,
Și-l cuprindea urgia, că timpul tot trecea,
Iar așteptarea lui făcea ca să-i tresară
Și inima și mintea și limba sa de fiară.

Și într-o zi, când totul părea că e-n zadar,
O mică veselie îl cuprinsese iar,
Căci un bătrân, ce-n sat n-a fost văzut vreodat’,
I-a spus încet, prin șoapte, ce cale-i de urmat!
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Și dis de dimineață, când soarele mijea,
Cu drag, tânărul nostru merindea-și pregătea,
Și pe cărare-abruptă, ce-o lua spre munte-n sus,
A mers cu bucurie, din zori pân’ la apus.

Când a ajuns în vârf, nici iarbă nu era.
Spre miazăzi privirea ușor o îndrepta,
Și-așa cum îi spusese bătrânul cel cărunt,
El a zărit 'nainte-i pribeagul lăcaș sfânt.

Acolo-n piatra seacă, într-un culcuș plăpând,
Fără un strop de apă, zăcea un trup flămând.
Iar anii ce bătură a lui singurătate,
Îl flămânzise-n fapte și-n adevăr și-n toate.

Era o foame crudă ce-i luase liniștirea,
Voia doar să audă de și-a-mplinit menirea.
Și pentru toate-acestea, el se târa pe stânci
Cu-ai săi genunchi, în piatră, săpase gropi adânci.

Simțind apropiere de tânăr temător,
Ieși-n întâmpinare-i, cu un oftat ușor,
Și din uscatu-i gât, cu greu îl întrebă:
Ce cați’aici, voinice, de tulburi lumea mea?


