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Adrian Anghelescu - Furia unui destin 
 

 
Destin 

 
 
 

Ploua mărunt prin fumul dens şi greu 
O ploaie roşiatică, murdară 
Şi zgomote mă-mpresurau mereu 
Mă speriasem pentru-ntâia oară  
 
Acolo, lângă poale de furnal, 
Mă rătăcisem hoinărind agale 
Habar n-aveam că peste-un cincinal 
Voi poposi din nou pe-această vale  
 
Mă luase valul vieţii să mă poarte 
Capcane-mi întindea la orice pas 
Cei ce mă ocroteau erau departe  
În locul lor de veci fără de glas  
 
Singur, frustrat, cu idealuri frânte 
Mă-ndepărtam încet de ce-mi dorisem 
Timpul trecea şi mă purta oriunde  
Prin locuri care nu le bănuisem 

 
Şi-ntr-un târziu chemarea a venit 
Ca mâna-ntinsă unui înecat 
Să vin , să mă opresc din hoinărit 
Şi să trăiesc aici cu-adevărat 

 
Să stau în preajma vechiului castel 
Să m-adaptez la noul început 
Şi să slujesc colosul de oţel 
Cât am putut şi cât m-am priceput . 
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Rugăciune 

 
Mă-nchin la Tine Doamne Dumnezeu 
Cu gând curat în vers de poezie 
Că trecător prin viaţă sunt şi eu 
Şi-s dator pentru-a Ta mărinimie 

 
Mă bucur că aşa fu vrerea Ta 
Să mă nasc, să trăiesc şi să mă-nchin 
Şi n-o să uit că existenţa mea 
O datorez darului Tău divin 

 
Mi-ai dat şi sănătate şi noroc 
Din toată bunătatea Ta cerească 
Şi mi-ai găsit în lumea asta loc 
Şi îngeri care să mă ocrotească 

 
Mărire Ţie Doamne Dumnezeu 
Stăpân al lumii şi Mântuitor 
Ce bun eşti Tu , ce păcătos sunt eu 
Şi cât de mult eu Ţi-am rămas dator  
 
Mă rog la Tine Doamne să mă ierţi 
Pentru greşeli şi pentru necuviinţă 
Mă prosternez acum ca să mă cerţi 
Şi mă-nchin la a Ta bunăvoinţă . 
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Ne  închinăm  Pruncului  Sfânt 

 
Tu, Doamne  Iisuse  Christoase! 
Din  ieslea  patimilor  lumii 
Ai  intrat  şi  la  noi  în  case, 
Pe-o  dulce  rază  a  luminii. 

 
Tu  ne-ai  adus  speranţe-n  gând. 
Lumină-n  suflet  ne-ai  adus 
Şi  astăzi  mai  mult  ca  oricând 
Ne  închinăm  la  Cel  de  Sus. 

 
 

Naşterea  Ta  e-o  bucurie 
Şi-o  Sărbătoare  pe  Pământ, 
Ne  închinăm  cu  toţii  Ţie, 
Ne  închinăm  Pruncului  Sfânt. 
 
 De  când  Fecioara  Preacurată 
Te-a  născut  pentru  omenire 
Vestea  s-a  dus  în  lumea  toată 
Iar  magii  ne  dădeau  de  ştire. 

 
 
 

Că  mântuirea  noastră  vine 
Ca  şi  credinţa  pe  Pământ, 
Din  bunătatea  de  la  Tine 
Şi  de  la  Dumnezeu  cel  Sfânt. 

 
 

Îi  mulţumim  lui  Dumnezeu 
Că  s-a  născut  Iisus  la  noi 
Şi   Lui  să  ne-nchinăm  mereu 
Fie  că  suntem  buni  sau  răi. 
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Deoarece „Cristos  a  înviat” 

 
 

La noi „Cristos a înviat din morţi” 
Demult, de când trăiau stră străbunicii 
Şi de pe-atunci noi luăm Lumină toţi 
Şi ne facem cu mâna semnul crucii. 

 
Şi ne-nchinăm cu sufletul curat 
La Dumnezeu cel Sfânt, fără de moarte, 
Deoarece „Cristos a înviat” 
Iertându-i pe cei care au păcate. 
 
 Pentru că bunătatea Sa cerească 
Pătrunde-n orice suflet pe pământ, 
În linişte şi pace sufletească 
Şi cu credinţă pentru Duhul Sfânt. 

 
Iar fiecare-n felul său îl poartă 
Pe Dumnezeu în suflet şi în minte 
Pentru că fiecare are-o soartă 
Ce i-a fost hărăzită dinainte. 

 
Şi ne rugăm ca să ne fie bine 
La Dumnezeu din ceruri, fiecare , 
Tânjind după puţină fericire 
 În pace, linişte şi bunăstare. 
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