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                             RĂUL  ŞI  BINELE  
                         (euharistia  tainică)   
 
                Nimeni  nu  poate  şti  ce  înseamnă 
                Bine  şi  rău ; 
                Nimeni  nu  poate  privi  înlăuntrul 
                Harului  său ... 
                Când  descifrat-ai  calea  luminii 
                Şi-ai  prins  din  văzduhuri  ideea  de  gând , 
                Cu  capul  pe  pernă , întreba-tu-te-ai , oare , 
                - Cine  sunt  eu? 
                Ce  dor  îmi  dă  viaţa  şi  cine  mă  creşte 
                Firav , îndoielnic  şi  nepriceput , 
                Cărarea  luminii  găsit-am  eu , oare , 
                Orbecăind   pe  drumul  ce  cred  că  mă  duce ,    
                Spre-un  nou  început ?                    
                                                   
                 Răul  m-apasă ,  imi  chinuie  trupul , 
                 E-adânc  împietrit  în  suflet  şi-i  greu , 
                 Răvnesc   nebuneşte  ce  nu-mi  foloseşte 
                 Şi  caut  să  fur  din  lumina   
                 Fratelui , meu ! 
                 Crucea  ce-o  port  mă-nfioară , 
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                 Dă  sens  agoniei  şi-n  simţuri  pătrunde , 
                 Trezeşte  în  mine  dorinţa  de  viaţă , 
                 Îmi   spune  că  truda-nnecată-n  sudoare  
                 Dă  netezire  gândului  care , 
                 Găseşte  cărarea-n  Hristos  
                 Dumnezeu .         
                     
                 Trezeşte-mă , Doamne , ia-mă  cu  Tine, 
                 Eşti  binele  vieţii spre îngeri  lumină , 
                 Sunt  răul  tău , Doamne  şi  iartă-mi  purtarea ,          
                 Doar  tu  eşti  a  vieţii  mele   cărarea , 
                         Harului   eului  meu… 
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               ANTISIMŢURI 
 
               Nu  vreau  să  văd , 
               Nu  vreau  sa  gust   
               Amarul tenebros ; 
               Nu vreau s-ating 
               Şi  nici  să  ling  
               Din  blidul  unsuros . 
 
               Un  hăhăit drăcesc 
               Îmi  şuieră-n  timpane 
               Şi-mi  face  ziua  neagră-n 
               Tăciuni  pe  vatră  stinşi , 
               Lumina  din  lumină , 
               Nu mai  pătrunde-n  case 
               Să  mângâie  tristeţea , 
               Nebunilor  învinşi… 
 
               Nu  vreau  s-aud , 
               Nu  vreau  duhori , 
               Mirosuri  lâncezânde ; 
               Nu  vreau să  dau  
               Şi  nici  să stau  
               Pe  funcţii  muribunde .  
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              Cu  ochi  vicleni , crucelnici  
              De  lacrimi  mincinoase , 
              Apare  răul  demon 
              Hidos , curvărăsit ,  
              Sticlirea-i  diavolească 
              Îmi  răscoleşte  trupul 
              Şi-mi  chinuie  auzul  : 
              - Un  fleac , i-am  ciuruit !...     
                                                                                  
              Nu  mă  lăsa  Tu , Doamne , 
              Să   fiu  de  rău  strivit , 
              Trezeşte-mă  din  starea 
                De-a  fi  un  nesimţit !       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             


	FINAL TIPAR
	PAGINI INCEPUT.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


	FINAL TIPAR INVERSAT


 
 
    
   HistoryItem_V1
   ReversePageOrder
        
     Create a new document
      

        
     1
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 QI2base





