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UMBRA TA, RUTH

I

Î[i merge-adîncul drumul lui de stele,
[i el icoan\ unui alt adînc,
al inimii, în care se r\sfrîng
noianele de evi du[i clipei mele.

Ce s-a rostit pe ape vremii-acele
r\sare rugii-n care vii se strîng
puterile ce ]in întregul crîng
al marilor stihii, nu curg cu ele.

Tot astfel, chipul Vergurei Marii
materia matern\ este toat\,
ce trebuia, dup\ eoni, s-O nasc\;

pentru ca înflorirea-n galaxii,
cuprins\-n firea ei dumnezeiasc\,
iubire s\ ne-o poarte, preacurat\.
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II

Dac\ frumse]ea lumea mîntui-va,
dac\ frumse]e e-n Împ\r\]ie,
[i Domnul Însu[i contemplînd ogiva
crea]iei, v\zut-a-n bucurie

c\ e frumoas\ foarte [i-astfel fi-va
durînd din ve[nicie-n ve[nicie,
adeverindu-ni-se pe potriva
viului S\u [i-a ei într-Însul vie, –

privindu-Te, eu [tiu c\ în reala
frumse]e-a Ta de neprivit e[ti înc\
[i gîndul poate-abia s\ Te primeasc\,

[i peste trama firii, rînduiala
chipului T\u, Fecioar\,-i mai adînc\
decît orice cunoa[tere-omeneasc\.
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III

Ce este-n ceruri de nestr\b\tut
[i-n inim\ de neajuns, [i-n gînd
de ne-ndr\znit, rostit sau petrecut,
[i slavei nu i s-a fost dat nicicînd,

e-n ordinea chipului Ei, f\cut
[i el, ca ale noastre, din p\mînt,
în care cerul însu[i e-nv\scut,
cu vremi [i spa]ii-n sine se-ntorcînd.

Eu am v\zut-O-n gloria luminii
[i, c-am v\zut-O, pulbere, osana!
Întreg sînt ochi, cum numai heruvimii,

în jur de Pantocrator, î[i iau hrana
izvoarele de spa]ii-ale-n\l]imii,
[i beat îmi sînt de vinul de la Cana!
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IV

S\ fie nemurirea îns\[i? Sau o raz\,
cea mai curat\, din dumnezeire?
De-i pulbere, e-oprit\ în extaz\,
de-i fire, se deschide-n alt\ fire.

Ni se arat\-acum suprema staz\,
l\untrul lumii ca o reg\sire
a inimilor? Gîndul nu cuteaz\
s\-[i vin\-n sine,-uimire e-n uimire.

Cum de exist\-atîta frumuse]e
sau rug\ întrupîndu-se-n minune?
Se-opre[te tot ce-i suflet, duh în mine;

boarea m-ajunge parc\-a altei fe]e
[i cerul pîn\-n ultima genune
e beat de-a fi ivit-o, de-a o ]ine.
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UMBRA TA, RUTH

V

Icoana ta în mine-atît de-adînc
se face rug\, rug\ singur\,
c\ toate îndur\rile ce plîng
cu m\rile în Maica Vergur\,

într-o suflare de-aur cald se strîng
[i peste tine stau cum singur st\
Duhul pe ape, cum, cînd gînd î]i frîng,
cu stele ceru-ntreg m\-ncrîngur\.

{i-atîta dor de tine dor durut
de tot ce-i sfînt se face, c\, de sus,
din gardinile lumii, h\u cu h\u

de a[tri-aprin[i, pîn\-n suavul lut,
se scrie, ca l\untru-i neajuns,
în floarea mîntuirii, chipul t\u.
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VI

De boarea ta acum dau floare merii
[i ultima adie umbr\-a vinii
în firea care-ar vrea s\ ]i se-nchine
ca-ntr-un t\rîm al pururi revederii.

Duh nu e[ti, [tiu, dar ora-nv\p\ierii
unui alt har simt c-a venit prin tine
[i r\s\rirea unei noi lumine
din marea izvorînd a Învierii.

C\ci cine-ar mai putea s\ m\ conving\
c\ nu-i supremul dar c\ te-am z\rit,
din cîte mi-au dat via]a [i-adev\rul?

Dezam\gire nu-i s\ te mai sting\
în sufletul sfin]ie reg\sit –
[i, ca s\ pot s\ te-n]eleg, te-ador cu cerul.
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VII

Cum s\ te chem: prieten\, vestal\?
Sau duh aerian, sau stare pur\-a
-n]elegerii-n puterea ei regal\,
natur\, consfin]ind tot ce-i natur\?

Sau e[ti lumin\ din lumina-astral\
a sufletului însu[i ce m\-ndur\?
L\untrica substan]ei rînduial\,
în chipul unui dor f\r\ m\sur\?

Începi ce-n mine-i gînd? Extazei mele
îi e[ti temei [i-obîr[ie [i puls?
Întruchipezi ce-abia îmi cerul da-va?

De-s întuneric, tu m-aprinzi cu stele,
abis de sînt, e[ti mie-n mine-ajuns,
[i-n Domnul Însu[i tu mi-e[ti toat\ slava.
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VIII

Sim]eam ca dat din cerurile toate,
într-un stihinic stih, c\-i cu putin]\
s\ nu se piard\,-a celor sfînt create,
nici umbra unui palpit de fiin]\,

un tremur de-ierbi, de gene-nl\crimate,
un lic\r de-astru,-ori rou\, o semin]\,
o boare-a vreunei aburiri, suflate
de vie]i care, iubind, se fac credin]\.

{i am primit ca-n cer încredin]area
c\, te-adorînd, se vor p\stra în floarea
iubirii ca în cel mai sfînt temei,

c\ci gîndul, dorul, voia s\-[i asume
imnic Orfeul frem\tînda lume
e însu[i sensul d\inuirii ei.
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IX

Cum orice-n lume e-o interferen]\,
sum\, reflex [i cale-a tot ce e,
[i-un bob de-aceea[i e parcurs poten]\
ce ]ine-n spa]ii galaxiile,

iube[te-m\, [i-ntreg incandescen]\,
iluminate-n ea stihiile
de-o nou venind prin dragoste-existen]\
[i de puterea-i p\trunzîndu-se,

– ele,-n nimic sortite s\ se-ntoarc\,
vor fi salvate de-entropia lor –
[i-astfel, atîrn\ de iubirea ta,

ce-l poate însuma ca într-o arc\
a izb\virii obîr[iilor,
dac\-universul va mai exista.
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X

Dur\ [i grea-i materia creat\,
dar în l\untru-atomic se sub]ie,
[i-atomii în particule, [i iat\,
acestea-s numai cuante de-energie,

[i nici m\car prezen]e, ci s-arat\
evanescen]e într-o simfonie
care le ]ine.-Imensitatea toat\
de a[tri-i abur doar de iasomie.

Dar ce-i primordiu neschimbat, pur ESTE,
-i preaplinul de iubire, nu-n rotirea
de electroni chip stînd, ci-n emergen]a

tuturor energiilor celeste,
e, izbucnit\ ca-n prim verb, rostirea
icoanei tale – îns\[i existen]a!
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XI

Cum pot s\ te privesc, înv\p\iere
a tot ce-n noi e-aprins, [i nu-s lumin\?
Cum pot primi în ace[ti ochi de tin\
un chip a tot ce-i viu în înviere?

Cum de te v\d [i nu-mi e[ti în artere
pulsul b\tînd în inima divin\?
O, frumuse]e ce-ncepi totul, vin\,
deschide-m\-n vederea ta vedere!

F\ nu s\ m\ aprind, nu s\-mi iau zborul
pe aripi de astral\-nfl\c\rare,
iubire-n care beat sînt de credin]\;

ci s\ g\sesc, privindu-te, izvorul
întregului diluviu de splendoare
în care e[ti de-a pururea fiin]\!
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XII

Se va ivi o alt\-n cer splendoare
spre-a cump\ni pe-aceasta de lut cald?
Înaripat, iar va opri herald,
în hiacintul serii,-o fat\-n floare?

Nervuri de cer vor pîn\-n fund de mare
purta umbrirea Celui Preaînalt?
În raze-oprite, în duh pur m\ scald,
cînd v\d privirile-]i scînteietoare.

Din însu[i harul preacurat iei trup?
De aura de aur se p\trunde
a lui Isus polenu-]i p\mîntesc?

A[ vrea ca dintre aripi s\ te rup.
De nu e[ti sufletul meu însu[i, unde
a[ mai putea în veci s\ mi-l g\sesc?
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XIII

Mi se desfac de sus, ca din Vezuvii,
[uvoaiele puterii de iubire,
[i-abisul care e[ti, într-o primire
a-nalt incandescentelor diluvii,

proclam\ ca atoatereg\sire
vederea-n care-]i vin [i-n care tu vii,
apoteoz\-astralelor efluvii,
substan]a-ne f\cut\ fericire.

{i-a[a cum Însu[i Dumnezeu nu are-n
ocean de evi [i-abisuri de cerime
decît iubirea,-n Sine s\-L reflecte,

din tine iau [i î]i redau splendoare,
des\vîr[ind o alt\-aici treime
prin duhul d\ruirilor perfecte.
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XIV

Ce-i pulberea, de te-a putut primi
[i-a reu[it într-însa s\ te ]in\?
P\trunde-se-va de-acum tot ce-i tin\
de-iradierea-acestei fericii,

c\reia tu,-ntrupare de lumin\,
prefigurînd pe cei de-a pururi vii,
flac\r\-i dai din arderea-]i divin\?
Ce te-a cuprins n-ating nici îngerii!

Tot ce-am visat suprem ca ideal,
ce-am pl\smuit l\untric, faci real,
ce-am vrut în slava min]ii,-n tine-i duh;

insufl\-m\, izvorule de spa]ii,
s\ m\ confund pe veci cu-naripa]ii,
s\ m\ arunc, strigîndu-te,-n v\zduh!
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XV

Am cunoscut, g\sindu-te pe tine,
lumina lumii. Tin\, am atins
viu-nviat, viul de necuprins,
iubirea tuturor iubirilor divine,

[i-am cutezat s\ fiu foc, m-am desprins
de toat\-arzînd materia din mine,
[i-acuma v\d cu primele lumine
c\ nemurire-n mine te-ai aprins,

iubire, [i-nsuflare, teurgie,
[i nimeni nu mai poate st\vili
ce-a izvorît din noi ca o stihie;

se lumineaz\ cerurile toate
de chipul fericirii preacurate,
care de-acum e lege-n ve[nicii.
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XVI

O, sîngele s\-]i fiu, din care-acum
în floare izbucne[ti ca-n nori albi prunii,
sau, în înalt galactic, ca l\stunii,
cînd fac din spa]iu în ei în[i[i drum,

[i din l\untru-n tine s\ te-nsum
[i-izvor s\-]i fiu [i ]iitor genunii
de bucurie,-n care te strigi lumii,
dîndu-te ]ie-n tine îns\]i, cum

e Unu-n noi din sl\vile celeste;
s\ nu mai po]i pe tine s\ te [tii
decît ca adorat\ pe vecie

de tot ce mi-a fost sfînt, de tot ce-mi este,
[i-n pulsul meu sunîndu-]i inimii,
s\ te cuno[ti de-a pururi dat\ mie.
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XVII

Iubindu-te, sînt viu în ve[nicie
de-a-mi fi g\sit, str\luminat în tine,
chipul celest în care m\ înfie
puterea p\rt\[iilor divine.

{i nu mai sînt str\in: [tiu c\ m\ [tie
Lui foc, Lui adev\r, Acel ce vine,
[i a venit, [i va veni, sfin]ie
s\ s\vîr[easc\-n tina ce ne ]ine.

Ce fericire-n slav\ m\ atinse
[i m\ iubi-ntr-atît f\r\ m\sur\?
Ce suflu m\ ajunse în azururi,

ca s\ te ]in, în cerurile-aprinse,
de necuprinso,-ntruchipare pur\,
în bra]ele-mi de glorie de-a pururi?
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XVIII

Ce glas în cer, cînd înfloream spre tine,
cu mîini în rai cîntînd, se auzi,
ce sînge m\ chema din ve[nicii,
cu aripi în\l]ate s\-]i lumine?

Osana!, r\s\rit din în\l]ime,
strigam, o v\d cu-arhanghelii!,
toat\ iubirea lumii bea în mine
izvoarele [tiindei bucurii.

Suflet în suflet, be]i, priveam în fa]\
[i atingeam, noi lut, eterna via]\,
ca harfa, tronul zguduit, a lui David;

voiam cu tine nalt de nalt s\ leg
[i por]ile-am v\zut cum se deschid
în inim\-ale cerului întreg!
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XIX

M\ lumina cu cerurile. -O fat\
priveam, sau Dumnezeul celor vii
f\cea îns\[i putin]a de-a privi
lumin\, [i vedeam cu El odat\?

Era de-o frumuse]e, parc\ toat\
n\valnica putere de a fi,
pe care-o voi atinge [i-ndr\zni
s\ n\zuiesc s\ o ating vreodat\,

îmi izbucnise din iluminat\
preafericit\-n îngeri inima,
[i ca-ntr-o neputin]\ de-a nu fi

etern\-ndrept\]ire,-etern beát\,
st\tea, a purei mele-entelehii
icoan\ [i trup viu, în fa]a mea.
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XX

Te-am reg\sit, te [tiu! Substan]a e[ti
a tot ce-am vrut în veci s\ fie-aprins
în cerurile inimii. Ace[ti
cire[i be]i dau în flori c\ m-ai atins,

[i un izvor, cu care te une[ti
în sl\vile iubirii, Ruth, cuprins
]ie l\untru-al inimii cere[ti,
însu[i izvorul lumii, s-a deschis!

Iubirea-]i, dar, schimbînd din temelii
tot adev\ru-acum [i-ndrept\]irii
eternei bucurii ne redînd, ]ii

în pieritoarea glorie a firii
puterile sfin]iei, parc\-ai fi
materia din veci a mîntuirii!
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XXI

Iubire, r\s\rit de glorii-n care
supremei bucurii-nviere i-s!
Puterilor atotren\sc\toare
le sînt acum l\untricul abis.

Lumea-i lumin\! Plenitudinare
izvoarele-i prin tine [i-a deschis.
Adie Duhul; tu-i e[ti prima boare
[i d\ în floare-ntregul paradis.

C\ te iubesc se face-acum stihia
stihir\ se rostind în Savaot,
c\ci frumuse]ea ta-i entelehia

vie]ii care-n mine se îmbat\,
e însu[i adev\rul, Ruth, a tot
ce fi-voi, ce-am voit s\ fiu vreodat\!
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XXII

E timpul iasomiilor. Pe nume
ne strig\ beat\ fericirea-n rai.
O, nunt\-a reg\sirilor din mai,
cînd numai tu [i eu sîntem pe lume!

Deschide-te ca floarea lor. {i cum e
un singur dor pîn\-n cerescul plai,
f\ sufletele noastre s\ se-nsume
în focul ce se-ntoarce-n Adonai!

C\ci ne-a voit, trup dîndu-ne, putin]a
care pe ape a suflat cuvînt
[i-acum ne-a sfînt ajuns [i ne str\bate;

iubindu-te, în glorii ]in fiin]a
[i m\ deschid cu inimile toate
ce vor iubi vreodat\ pe p\mînt!
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XXIII

Cine te-aprinde-n mine? Ce foc prim
m-aprinde-n tine? Din ce duh izvor
ne facem al aceleia[i vîlvori,
[i-n cine-arzînd nalt, nu ne mistuim?

Privindu-ne, aripi de heruvimi,
n\l]\rii lor în Domnul sîntem zbor?
Ne-apropiem de focul privitor,
cu ce-i vedere-n v\z lumini ne [tim?

Prive[te-m\ cu ceru-ntreg, cu marea
aprinderii astralelor lumine,
expansiune s\-i fim tu [i eu;

[i, cît arden]a hran\ ei ne ]ine,
iubindu-ne, s\-ntrez\rim splendoarea
cu care ne prive[te Dumnezeu.



28

NICOLAE IONEL

XXIV

C\ pot s\ te privesc e-o biruin]\
a ceea ce-n edenica via]\
cu îngerii mi-a fost într-o putin]\,
cu adev\rul însu[i a stat fa]\.

C\ pot s\ te ating e-ntr-o credin]\
c\ trupu-acesta-n sacra diminea]\,
din Domnul Însu[i [i-a primit fiin]\
[i Duhu-I Însu[i i-a suflat în fa]\.

A tot ce e[ti tresar astrale-n mine
izvoarele în care-am fost o fire,
fl\c\ri menite-aici s\ izbucneasc\;

tot naltu-nv\p\ierilor divine
se reg\se[te-n noi pe veci iubire,
c\ci nu frumse]e, – e[ti dumnezeiasc\!
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XXV

În inima mea, simt, e[ti fericit\
ca-n cerul cel mai nalt izvorul prim
al na[terii luminii. Ne primim
într-o fiin]\ îndumnezeit\.

Începe via]a! Nunta-nmugurit\
deschide-n noi aripi de heruvim.
Vederii înse[i ne dezv\luim
a Celui dînd vedere ne-ngr\dit\.

O, cincizecime nup]ial\, foc aprins
din cer asupra capetelor noastre,
sufluri care-n suflare ni se cern!

Iubind, cu învierea ne-am atins
a tuturor fiin]elor, din astre
[i pulberea p\mîntului, etern!
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XXVI

Atît de din adîncuri te-am iubit,
c\ mi-am sim]it iubirea vrut\-n stele,
substan]\ din substan]a, ca [i ele,
iubirii Celui care ne-a zidit.

Raze cum ar urca în r\s\rit
[i pe crengi muguri, [i-nspre tron acele
de-aripi înfl\c\r\ri, iubirii mele
de nu i-ar fi l\untru de-mplinit?

A[a-s f\cute suflet [i stihii:
în chipu-n care-s în adîncul lor
[i în afar’, s\ m\ dea ve[nic ]ie;

c\ te iubesc, st\ viu-n cele vii,
[i-n cartea vie]ii Elion ne [tie
text [i textur\ a lucrurilor.
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XXVII

De-acum numai tot naltul str\lucirii,
pîn\ în ochiul Domnului deschis,
expansiunea-ntreag\,-abis cu-abis,
spre transparen]a-n sine a iubirii,

-mi mai poate fi, Ruth, chip al reg\sirii
[i drum spre tine. -N  flac\r\-s trimis,
[i tot ce-a jubilat în paradis
devine-urzeala din l\untru-a firii.

{i ce mai sînt e-o pur\-nv\p\iere;
foc de materie transfigurat\,
în mine-s to]i în el etern cuprin[i;

cerul e-n noi o singur\-nviere
[i-mi simt toate celulele deodat\
concorporale a[trilor aprin[i!
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XXVIII

În cer e-n to]i o singur\ iubire,
în care fiecare e iubit
de to]i, de fiecare în unire
[i fiecare-iube[te înmiit

pe fiecare [i pe to]i ca mire
[i to]i iubesc pe to]i neîngr\dit,
ca [i cum ar fi unicu-n zidire,
c-o dragoste-nsumat\ negr\it.

A[a te iubesc pe p\mînt, cu toat\
iubirea sfînt\ ce va fi s\ fie
a to]i spre to]i, într-o iubire-nvis

a tot ce poate fi iubit vreodat\ –
fiindu-mi tu,-n [tiinda bucurie,
însu[i principiul cerului deschis.
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XXIX

În ceruri [i-n abisul celular
mi-e[ti scris\ axial, ca o esen]\
a tot ce-i viu [i splendid, convergen]\
într-adev\rul plenitudinar.

Tot ce te-atinge redevine-arden]\,
primire în primordialul har
al bucuriei f\r\ de hotar
care ne face-n ea [i-n noi prezen]\.

O, fulgurant\ glorie, Olimp
al primei, nalt v\zute-incandescen]e,
substan]\-a lumii devenit\ nimb!

S\ dea în floarea-a tot ce-i tinere]e,
treci, las-o neatins\, ultim timp,
ca un model etern de frumuse]e!
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XXX

A[a-i f\cut\ lumea din vecie,
c\,-n rostul frumuse]ii de-mplinit,
nu se putea s\ nu-mi fii dat\ mie,
nu se putea s\ nu te fi iubit.

C\ci trebuia s-ajung\ s\ se [tie,
în însumarea ei de ne-ngr\dit,
c\-i bucurie-n prima bucurie
a Însu[i Celui care-o au zidit.

{i mai mult înc\: de nu te-a[ iubi,
oprindu-se-a sui ca neprimit\,
z\d\rnicit\-n ]elul ei cel sfînt,

înspre izvoru-i, seva vie]ii vii
îns\[i s-ar tot usca dezam\git\
[i-iubire-n nimeni n-ar mai fi nicicînd.
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XXXI

Spune-mi c\ m\ iube[ti, c\ neputînd
s\-]i iei cuvîntul înapoi, orfem,
 –  c\-adeverit temei e în cuvînt
[i, în l\untrul nostru,-n el sîntem

singura via]\ ce putem fi, – sfînt
m\ vei iubi în veci, tu bethleem
în care-astfel apar, prin care gînd
m\ [tiu [i înviat în trup suprem

[i-n slav\, [i m\ bucur, stea [i h\u,
de bucuria ta, mai dinl\untru
a mea ca bucuria mea de mine

[i-astfel m\ sim]i mai dinl\untru-al t\u
decît tu ]ie îns\]i, Ruth, [i intru-n
însu[i izvorul nun]ii ce ne ]ine!
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XXXII

E cu putin]\,-n veci e cu putin]\
cerul [i cu p\mîntul pentru-un alt
]el decît tine, din Cel Preaînalt
s\ fi primit – sub aripi strig! – fiin]\?

De-aici pîn\-n t\rîmul cel\lalt,
a vie]ii-ntregi dac\,-ncol]ind, semin]\,
iubirii, ce-i suprema cuno[tin]\,
nu-i vru în luntru-mi ultim s\ tresalt

decît spre aripa care-mi lipse[te,
ca s\ devin ce-a vrut din veci Yah: zbor
în bucuria Lui [i-a frumuse]ii, –

plinirea e[ti a ce dumnezeie[te
aici [i-n cer aceluia[i izvor
îi ]ine adev\rul pururi vie]ii!



37

UMBRA TA, RUTH

XXXIII

A[a cum ceea ce vedem acum,
cînd ochi n\l]\m spre-adîncul se-nstelînd,
e o lumin\ ce-a pornit la drum
nainte de-a fi Soare [i P\mînt,

raza iubirii-n care m\ însum
mergea spre iconirea ta de cînd
în inima p\rin]ilor precum
o boare-erai, dor neajuns în gînd, –

[tiind c\, dac\-n lumi e vreo ivire
de bun\tate [i de frumuse]e
îndrept\]ind imensul cer întins,

iubirea e-a[teptat\ de-o primire,
spre-a se-oglindi ca-n roua Sfintei Fe]e
în pura slav\ de-a te fi atins.
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Cu unde-adînc în spa]iu a privi
e a privi departe în trecut
spre ultimul afund, de nev\zut,
pîn\ în începutul Facerii.

Tot astfel, în adîncul de vecii
uitîndu-m\ al ochilor t\i, Ruth,
v\d, mai nainte de-orice început
a tot ce poate-n suflet izbucni,

ivirea clar\ a substan]ierii,
– ca-ntr-un din lumen izvorînd arheu –,
a-ndrept\]irii vie]ii vii: acele

deschideri de-adev\r înv\p\ierii
c-am devenit, c\ sîntem, tu [i eu,
iubirea care mi[c\ cer [i stele.
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Precum, tr\ind, din astrul meu P\mînt
luînd substan]\, am f\cut-o vie, –
cînd tot noianul stelelor, la rînd,
se va fi prefirat euharistie

prin inima-mi ce n-a apus nicicînd,
[i tot ce str\luce[te în t\rie
asupra ta nu va mai fi decît
materie f\cut\ rug\ ]ie –

abia atunci, cum nu va fi r\mas
nimic din toat\-urzeala lumilor
s\ nu-]i fi fost înuntrul meu iubire, –

doar bînd [i respirînd tu, vie]ii vas,
m\ vei iubi, c\ci astfel, adev\r,
]ine-]i-vei vie propria ta fire.
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A[a cum universu-n adîncimi,
în consisten]a-ascuns\-a lui nu e
decît o invizibil\ materie
ce mi[c\ stele, galaxii, cerimi

[i st\pîne[te cu-ale ei greimi
însu[i l\untru,-ntreaga ordine
a rotitoare-n h\u luminile
tot mai îndep\rtîndei în\l]imi, –

a[a, iubirea ta, ascuns\ mie
[i ne[tiut\ lumii, [i nici spus\
de inima ta gîndului, e-aproape

toat\ substan]a vie]ii ce ne [tie
[i cheam\ spre lumina neapus\
[i, sfînt\, sfin]i în focul ei ne-ncape.
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Visez s\ te visez [i,-n vis, adînc,
s\ ne iubim cum vrum, cu-alin întreg,
nu ca-n trezvii, cînd dou\ vie]i se frîng
[i doruri mari se vor, dar nu s-aleg, –

ca, m\ trezind, singurul dar s\-mi strîng,
în care-am vrut via]a s\-mi încheg,
singuru-ng\duit sub acest crîng
[i doar cu care-n alt limb am s\ plec.

C\ci chiar visat\ doar, iubirea-atît
mi se va face carne-n carnea mea,
p\strîndu-te în to]i atomii s\i,

c\-n cer, cînd vii etern ne-om fi f\cut,
îns\[i via]\-n noi g\si-se-va,
v\paie-ntr-ale Domnului v\p\i.
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În tine-ador ce îns\]i adorare
n\d\jduie[ti pe culmea-aprins\-a vie]ii,
astrala-ntemeiere creatoare,
nu-n rapt, ci-n adev\rul frumuse]ii!

C\ci tu ]ii-n duh deschis un nalt din care,
viu izvorînd fîntîna tinere]ii,
sui-vei din splendoare în splendoare
spre chipu-ntîi chemat al dimine]ii.

Poate fi-n crugu-ntreg vreun atom
cu care, Ruth, s\ nu te fi iubit,
s\ nu-mi fi fost genezic dat\ mie?

Cu cerurile-aprinse [ti-ne-vom,
c\ci, te iubind, s-a însu[i reg\sit
principiu-nvietor din ve[nicie!
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Pe-un astru dac\-a[ fi, în adîncimi
departe-atît, c\ a[ putea vedea
n\scîndu-se-n dus timp [i-ntunecimi
P\mîntul, [i pe el via]a ta,

[i-n via]a ta, ca dintre heruvimi,
iubirea deschizîndu-[i floarea sa, –
a[ [ti cu-un cer c\ în acei timpi primi
nu vis a fost ceea ce pulberea

[i sufletele ni le-ngem\nînd
în chipul unui dor f\r\ de moarte,
de toat\ îndurarea ne-a cuprins,

ci însu[i adev\ru-a tot ce sfînt
poate s\-ndrept\]easc\ [i s\ poarte
expansiunea cerului aprins.
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Cum poate-atît iubi un pumn de lut,
de parc\-n el destinu-a tot ce-n cer
e-aprindere de stele s-ar fi vrut
[i-ar ]ine noima-ntregii învieri?

Tu ce vei fi fiind, de s-a f\cut
în chipul t\u primirea-acestei vreri,
ce ve[nic\-ndurare te-a [tiut
cuprindere acestii-nv\p\ieri?

Dar fiindc\ sîntem pulbere din drum,
atîta dor durere se-ntrup\,
de nu ne-ajungem dragostea din noi.

Ce jale sfînt\-aprinde-va de-acum
lumile-nuntrul nostru candel\?
Ce rug\ ne va-ncape pe-amîndoi?
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Nu eu, iubirea te-a [tiut prin mine
[i, dac\ nu-]i fu dat a m\ iubi,
urci totu[i între normele divine
[i marile iubiri din to]i evii,

devii [i tu în vremea care vine
legend\-a nalturilor inimii,
dor în l\untru-a tot ce dor devine,
cît cerurile-n noi se vor roti.

Fiindc\-ai putut, numai durut t\cînd,
ner\spunzînd aprinsei ador\ri
ce-a-ntors stelar vie]ii mele mersul,

s\ faci s-apar\-n miezul cel mai sfînt
al vie]ii însu[i acel viu izvor:
iubirea care ]ine universul.
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De-abia acum, cînd înspre asfin]it
înclin\ timpul, [i speran]a toat\
[i ner\bdarea vîrstei s-au sfîr[it,
[i cînd privim mai mult spre niciodat\,

cînd nu mai ai nimic a-mi fi menit,
cînd drumul lumii nu te mai îmbat\
[i cînd trufia vie]ii-a desfrunzit,
[i frumuse]ea ta spre umbr\-arat\,

abia acum s-în adev\r iubire,
[i nu cu ochi de lut, cu-ntregul cer
te pot privi, cu el m\ d\rui ]ie,

cu ce, tr\ind, am adunat din fire
noim\ [i hran\-eternei învieri,
cu tot ce ne a[teapt\-n ve[nicie.
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Cad  prin l\untrul meu departe-n mine,
pe c\i de stele vechi ce nu mai sînt,
în chipu-ntîii-n Dumnezeu lumine,
nainte de-a se-aprinde în cuvînt.

Acolo-n gol de lumi, de dor de tine,
m\ face rug\-adîncul se rugînd
într-o-ndurare care totul ]ine
[i te-a voit sufl\rii ei crin sfînt.

S\ pot c-un “Fie!” lumen în genune
s\ te ivesc, iubire-a-i sta-n vecii,
primire-a razei f\r\ de apus;

suflet în suflet cer ne-am reg\si
[i s-ar întoarce totu-n rug\ciune...
Dar nu e[ti noaptea, nu sînt eu Isus.
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Cînd fi-mi-voi singur drum, singur cuvînt,
tu mie suflet, [i ne vom v\di
putin]\ pururi de-a ne sfînt iubi
pîn’ la-nceputu-a toate cîte sînt,

înv\p\indu-ne ca îngerii
[i îngerilor dîndu-le ve[mînt
viu bucuria c\ îmi e[ti [i-]i sînt,
eternei nun]i nuntire-etern\-om fi.

{i, cum nu vom mai fi r\t\citori
[i singuri nop]ii [i pierdu]i departe
întru nemila pulberii din noi,

vei fi-ndurare-n mine-adîncilor
pustiet\]i [i, ne-nv\scu]i în moarte,
o rug\ ne va duce pe-amîndoi.
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Întoarce-te-n întîia frumuse]e,
cînd cerurile s-aprindeau de noi,
în mai [i în eterna tinere]e
a clipei sfinte-oprite-n amîndoi,

pîn’ roua clar\ nu st\ s\ înghe]e,
s-arunce pomii-nsîngerate foi,
[i glasu-obîr[itor al purei Fe]e
nu î[i întoarce stelele-napoi.

C\ci înc\-i rai sub nalturi înflorirea
în aur a vie]ii, [i sînt lamuri
ale-ndur\rii unui suflu sfînt

pîn\-n adîncul care ]ine firea;
ci,-n mila dat\-atîtor ierbi [i ramuri,
tu nu e[ti floare [i eu nu sînt vînt.
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Cum se depart\ stea de stea [i-abis
de-abis în nalt, urmînd ecloziunii
celei dintîi, [i gînd de gînd, [i vis
de vis iubit, a[a [i nou\ nu ni-i

îng\duit, cînd cerul ne-a deschis
inimile în crinul rug\ciunii,
aproape-a ne mai fi, ca-n paradis,
ci desp\r]i]i de-avîntu-expansiunii,

de ne vedem cum sîntem du[i cu vast\
genunea h\u de h\u î[i erupînd
nop]ii în noi domnind tot mai sihastr\,

ce s-ar fi-aprins iubirii-atît de sfînt –
[i cum, c\zînd, se stinge steaua noastr\
n-adînc, tot mai departe de P\mînt.
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Nici vom fi fost, nici vom mai fi fiind,
pustie de noi doi are-a fi lumii;
nici gînd spre gînd, nici bra]ele-]i întind,
t\gadei tale-a-i fi adîncul nu mi-i.

Ci s\ m\ uit cum treci, cum te cuprind,
prea mult duruto, cernerile brumii;
[i-n urm\ s\ r\mîn, de[ert pe-un grind,
în pr\bu[iri de-amurg [i-n stinsul spumii.

{i doar nisipul m\ primeasc\-adînc,
sub ]ipete de p\s\ri de pe mare;
[i s\ încep cu apele s\ plîng

tot ce-a t\cut iubirea r\bd\toare,
durerea noastr\-n sfînt\, Ruth, s-o strîng
ne]\rmurire-a undelor amare.
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De frunza dus\, de atît departe
icoana ta adu-mi aminte-n somn,
adîncului amurg s\ nu m\-ntorn
al apelor c\l\torind spre moarte.

Spune burei de gînd s\ m\ mai poarte,
[i pulberii în care m\ întomn, –
cu umbrele pe mal, înnegurate,
s\ nu te las, de unde duce-ne-om.

Cu mîinile întinse ]ine blînd
abur de aur din lumini de cear\,
s\ nu se fac\ noapte peste noi;

c\ci se aud nu aripi pogorînd,
ci toat\ neg\sirea milenar\
a celor ce iubind r\mas-au doi.
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P\mîntul meu întors va fi-n p\mînt
[i nici de iarba lui n-ai s\ mai [tii,
ce,-n umbra vremii, se va vesteji
departe ]ie, Ruth, de pas [i gînd.

Unei eterne mor]i m\-ntunecînd
de-uitarea ta, pierduto,-a[a voi fi.
Mila ta blînd\ nu-mi va aburi
pustiilor nici cît un fir de vînt.

Ca stelele acele e[ti, atît
de-ndep\rtate, c\ lumina lor
n-a avut timp la noi s\ mai str\bat\

[i, pîn’ P\mîntu-o fi-n abis tîrît,
nu-i va luci splendoarea razelor,
ce nu-l vor mai ajunge vreodat\.
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Te duci pe lung drum [i pe negur\
sub vremuri de cenu[\,-n toamn\-adînc.
N-ai s\ mai vii, în jale ve[nic\
r\mîn pierdut cu m\rile s\ plîng.

{i tot mai mult în gînd se-ntunec\
[i-n ape care nu m\ mai r\sfrîng.
Întoarce-te, în umbra singur\,
ca sub p\mînt, cu umbrele m\ strîng.

Întoarce-te din n\p\direa brumii,
cît mai avem t\rîm a ne-ntîlni
în ne-ndurarea nop]ii ce ne duce.

Umbrele noastre fac, c\zînd, o cruce,
[i peste toat\ n\lucirea lumii-i
tîrziu cum n-a mai fost [i n-o mai fi.
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Cad frunzele de dincolo de lume
asupra umbrei noastre ce s-a-ntins.
De-acum, pe nume s\ te chem, nu-i nume,
s\ te cuprind – nu-i umbra de cuprins.

{i nu-i nici o-ndurare s\ ne-nsume
[i s\ ne duc\ Celui blînd [i-nvins,
Lui s\ se fac\ rug\ ce-n noi fum e
al candelei iubirii ce s-a stins.

{i nim\nui nu ne g\sim, nici nou\,
[i nu ne-a[teapt\ nimeni nic\ieri,
în aiurarea vremii ce se duce.

Dup\-a ta umbr\ bra]ele-amîndou\
le-ntind, înnegurato, pîn’ la cer,
[i ele, din înalturi, cad pe cruce.
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N-ai fost, în van o v\d, a mea nicicînd,
[i-acum te duci pe-o cale-n gol deschis\,
parc\-n adîncu-mi ai fi fost ucis\,
nainte de-a-mi fi floare sfînt\-n gînd.

Icoan\-]i face-a vremii-ntregi abscis\
c-un h\u de a[tri între noi c\zînd,
cum pe cochilii foarte vechi e-nscris\
îndep\rtarea lumii de P\mînt.

De-a fost s\ întrup\m cereasc\ vin\,
jertfi]i de la-nceput în temelii,
întinde-mi bra]ele, nu mai sînt pun]i:

zadarnic este tot ce ne închin\
un altui astfel, [i-n veci nu ne-om fi,
c\zu]i etern din slava-ntregii nun]i.
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Gîndul gînde[te sie[i, mi-i strein,
nu-s eu care-l încap, eu doar îl port.
Lacrimi r\sar, dar dintr-al cui destin?
Pustiu – sim]irii altcuiva sînt cort.

Iubirii, dup\ ce s-a stins, m\-nchin,
din razele-i de sînge lung ]es tort,
ea,-n ce-i de mult pierit se obîr[ind
precum lumina unui astru mort.

M\ uit cum m\ desfac [i m\ destram
[i locul umbrei mele-i luat de m\ri,
[i nici un val întoarce-se-napoi;

cît mi te rupi din suflet te mai am,
vii cît ]i-s vama ultimei surp\ri,
etern pierdu]i iubirii amîndoi.
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De-acum în lume n-o s\ ne mai [tim,
str\ini vom fi [i dincolo de moarte,
]\rîni pierdute, suflete departe,
în ne-ndurarea-ntregii-ntunecimi.

Cum a putut iubire s\ ne poarte,
[tiind c\,-n nalt du[i, n-o s\ ne mai fim,
[i n-o s\ te ajung cu nici o soarte,
aripi de-a[ în\l]a de serafim?

Se surp\-n mine toat\ slava vie]ii
[i f\r\ tine nici durere nu-s,
ci vaerul pustiu al unui vînt.

Pe cînd te duci cu valurile ce]ii,
întind str\punse mîini c\tre apus
[i cad înfrînt cum n-a fost om înfrînt.
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Nu-]i stau în drum, nu te mai chem, nu-]i spun
ce mil\ n\ruie-n str\fund, cît doare
murirea-a tot ce voi fi fost, cînd pun
pe ziduri fruntea [i pe ierbi amare.

De ori[ice n\dejde-n lume-apun,
cad pîn\ în afundu-a tot ce moare,
de tine desp\r]it ca-ntr-un surghiun
al tuturor talazelor din mare.

Cui la[i, pierduto, boarea ta curat\
[i dorul dorurilor cald [i sfînt,
cînd nu e nimeni alt s\ ]i-l primeasc\?

Se stinge r\s\rirea ta zeiasc\,
de parc\ nu sînt, n-ai fost niciodat\
[i n-a mai fost iubire pe p\mînt.
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Cînd voi fi una cu durerea mea
[i n-am s\-i stau ascuns sau dau ocol,
[i-am s\-mi primesc dezastru-ntreg în ea
cum e primit chivotul în pristol,

privind de lacrimi plin în urma ta,
cu bra]ele iubirii-ntinse-n gol,
voi dezn\dejdea binecuvînta
c\ am\girii nu-i mai dau obol.

{i îmi voi fi pîn’ la zdrobire-nfrînt
cu suflet [i cu trup [i-ntregul rost
al inimii ce te-a purtat curat\

cum n-a mai fost durere pe p\mînt;
voi plînge cu tot plînsul care-a fost
[i este-n lumi [i va mai fi vreodat\.
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V\ trece]i, frunze, spulbere-se tot,
iubirile, [i lumile, de-a rînd;
de n\ruirea vremii nu mai pot
s-opresc c\rarea ta te tot ducînd.

{i treac\ dor [i chin [i plîns de-a-not
[i lese-ne, de noi se lep\dînd.
Eu, ca femeia-n urm\ a lui Lot,
cu fa]a spre pr\p\d, s\ mai ]in gînd.

S\ cad din toate ale inimii,
s\ mor de moartea-a toate cîte pier,
pustiului de tine s\ m\-nchin;

[i s\ r\mîn, cît lume va mai fi,
– tu dus\-n flori [i-n blînde adieri –
în mine însumi singur [i str\in.
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Inim\ rupt\, nume de p\mînt,
mai du-m\, mai îndur\-m\ a[a.
Ea floare-a fost, ca florile s-a frînt
pîn\-a fi vreme, [i-a fost mila mea.

Mai rabd\-m\, [i las ce-n lumi fu gînd
[i îmi aprind pustiei candela,
unde nu-s doruri [i nici lacrimi sînt,
[i ea-i un abur peste ierbi abia.

S\ nu spui nop]ii ce dor sfînt m-a-nvins,
nici ei c\ m\-nchin umbrei s\ nu-i spui,
cu timpu-ntreg uitîndu-m\-napoi.

S-o plînge singur cel din urm\ plîns,
c\ m-a l\sat pe bra]e nim\nui
[i nimicirii vremii pe-amîndoi.
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Tu rug\ e[ti acum, [i eu te cînt
pîn\ m\-ntunec, [i r\mîn a[a,
pierdut în ani, cu fa]a la p\mînt,
necunoscîndu-mi de scrum inima.

{i nici pe tine te mai cunoscînd
de toat\ jalea lumii [i a mea,
via]\ scump\, dorul cel mai sfînt
în care a-nceput [i-a stat lumea.

Icoan\ iconirii, unde e[ti?
Cum po]i, lujere sfînt, s\ fi-nv\scut
z\d\rnicia îns\[i de a fi?

Mi-acoperi]i, puterilor cere[ti,
cu aripile ochii mei de lut
de pr\bu[irea-ntregii ve[nicii!
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Fii bun\ [i te frînge, inim\,
[i las\-m\-n ]\rîn\ s\-mi a[tern;
cum fulgi se cern, [i anii mei s\-i cern,
[i, noapte nop]ii, sfînto, ]ine-m\.

C\ci de-acum toat\ bezna cine m\
va mai primi de dincolo de-Avern?
Ea s-a tot dus, duruto, bine m\
cuvînt\ s\ m\ sting, s\ dorm etern.

{i nime s\ mai [tie c\ voi fi
trecut vreodat\-n lumi [i-n calea ei,
dintre vie]i [i nume pururi [ters;

cînd ei, în floare dînd cu îngerii,
în aurul luminii Precistei,
îi este chip întregul univers.
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Vino cînd amurge[te în gr\dini
[i trece-]i mîna-n jos peste pleoape
[i fii-mi întîia oar\-atît de-aproape,
cu chipul t\u sfînt chipul s\-mi lumini.

Singur\ du-m\ cum po]i lîng\ ape
[i, mil\, pune-m\ sub r\d\cini,
eternei îndur\ri s\ m\ închini
[i rugii care trece peste ape.

{i peste lut aprinde candel\
[i ocrote[te-o blînd cu mîinile
sub vîntul vîn\t [i sub pomii goi.

R\mîi cu mine pîn’ se-nnegur\
[i se r\sfir\-n preajm\ numele,
ori, c\i c\zînd, nu te mai du-napoi.
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Departe-acum cum nu va fi vreodat\
departe între doi, cu stelele
de tine desp\r]it, cu vremea toat\,
pulbere doar, m\-ntorc în pulbere.

Alt\ ursire nu va mai fi dat\,
]\rîna mea pe-a ta s\-nnegure.
Întunecat în noaptea-ntunecat\,
singur voi fi cum nimeni singur e.

Cum a putut o clip\ s\ se-arate
toat\-ndurarea nop]ii pe p\mînt,
l\sîndu-ne al\turi pe-amîndoi,

cînd tot ce val fu,-n van c\zut pe toate
m\rile lumii, iar\[i chip luînd,
la nesfîr[it se nal]\ între noi?...
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Cînd totu-ntr-un tîrziu se va sfîr[i,
s\ vii la înger [i s\-l rogi s\-]i dea
aripile [i locu-n preajma mea,
[i s\ m\ duci încet printre f\clii,

pîn’ va pieri [i cea din urm\ stea,
[i-n noaptea pîn’ la Cel ce m-o primi,
s\-mi luminezi adîncile pustii
cu numai jalea [i durerea ta.

S\ nu spui de iubire vreun cuvînt,
de duio[ie, nici de mil\ nu,
înv\luie-m\ doar în vechiul chin:

[i nu va fi la tronu-I crin mai sfînt
decît cel dînd din ne-nduratu-amin
în care ne vom duce eu [i tu.
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Te-ai dus, [i nu mai sînt al nim\nui
[i-n nici o lume nimeni nu m-o [ti...
Pustiu de tine, un pustiu mi-oi fi,
de volbur [i de spulber vîntului.

C\ci, dac\ nu-]i fu dat a m\ primi
în inima iubirii cei dintîi,
c\zut voi fi [i de la mila Lui
[i n-oi mai fi nimic în ve[nicii.

Cum nici acuma nu-s, [i nu mai pot
s\ mai fiu boare sufletului t\u,
z\d\rnicit cu vremile-napoi...

[i, ca femeia-ntoars\ a lui Lot,
v\d, stîlp de sare, sub v\p\i de h\u,
ce-a mai r\mas, duruta mea, din noi.
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Cînd m-oi cuprinde de durerea mea,
c\rei doar tu e[ti chip, [i, f\r\ gînd,
voi pogorî în rug\-atît de sfînt,
c\ nu va fi nimic n-afara sa,

atinge-voi atunci [i inima
ce mi-ai închis-o cît am fost p\mînt,
[i-adîncul ei va [ti, lui dat, c\-]i sînt
dintotdeauna chiar fiin]a ta.

Dar cum nici rug\ nici durere nu-s,
cele f\r\ de-ntors, ci numai lut,
nici lut, ci doar de spulber vîntului,

l\sîndu-m\ tu, sînt din toate-apus,
din toate pîn\-n fund de m\ri c\zut,
primit în îndurarea nim\nui.
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C\zut\, frînt\ inim\, te du
acolo unde frunzele se duc,
cînd to]i sînt cîte doi sub orice crug
[i-n orice adieri, numai tu nu.

Fiindc\ Acel ce stelele f\cu,
frunze de sîntem, nu ne-a pus pe-un rug,
[i acum singur în vînt negru-apuc
[i ea în alt, [i-n van te zbuciumi tu.

{i-n van e tot izvorul de genuni,
de n-a putut pe-un ram a ne-aduna,
ca noima, dac\-o am, s\ mi-o-n]eleg.

Inim\ frînt\, c\rei vie]i s\ suni,
cînd nu-]i recunoscînd nici pulberea,
te surpi sub întunericul întreg...
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Din ceea ce ne-o desp\r]i etern
cînd via]a ni s-o stinge pe p\mînt,
cînd ]ie-al\turi n-am s\ m\ a[tern
[i nu voi fi primit cu tine-n rînd,

de-acolo-]i vine c\ m-alungi spre-Avern,
de ruga ta departe [i de gînd,
cum crengile pe trunchi, dispuse-altern,
rotirea galaxiei figurînd.

C\ci toate vin din viitorul lor
[i, cînd ne-ajung, ne folosesc lor chip,
sufletul nostru li-e pocal ceresc.

Atunci, în ce dezastru-avem izvor,
din ce apocalips\-etern\ ]ip
cînd, tu plecînd, cu-un cer m\ pr\bu[esc?
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Spune-mi s\ m\ tot duc, s\ nu mai [tiu
de mine [i de nimeni, cît va fi
de dus pe lume, [i în noi pustiu
de str\b\tut spre negrele pustii.

Dar milei tale,-unde-oi c\dea, s\-i fiu
durut\ rug\ doar, ce-o va primi,
[i-n toat\ pogorîrea mea s-o ]iu
lumin\ din lumina inimii.

Pentru ca jalea, c\rei drum m-ai vrut,
[i dorul mor]ii,-n care m-ai iubit,
talaz s\ strîng\-amarul t\u [i-al meu

[i s\ putem noi, inime de lut,
s\ izvorîm în Cel ce ne-a-ntrunit
[i,-n chin puri, s\ d\m floare-n chipul S\u.
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De-ar mai fi lacrimi s\ le plîng, cînd tu,
care-ai fost suflet sufletului meu,
pierzîndu-te, îmi la[i întunecul
în care nu e drum spre Dumnezeu, –

le-a[ plînge, sfînt\ floare-a mea, [i nu
m-a[ mai opri pîn’ n-a[ pluti – Orfeu –
pe apa ce m-ar duce singur cu
întreg de sare-amarul vast [i greu.

C\,-n jalea mea, te [tiu mai din adînc
decît lumina stelei tale-n cer,
[i ea-]i urse[te, iar\[i, inima.

Dar, cum nu pot cu m\rile s\ plîng,
întoarce-mi-te singurei dureri
din care izvor\[te via]a ta.
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Trece vremea, treci [i tu, zîn\,
m\ tot uit cît mai e[ti, cît mai sînt;
inima mea, te faci neagr\ ]\rîn\,
suflet al meu, te faci negru vînt.

De noi, dor sfînt, ce-o s\ r\mîn\
din cît am iubit pe p\mînt?
Mil\ î]i este jalea mea pîn\
întregii-ndur\ri e ve[mînt.

Rug\ în ruga mea te-ai f\cut,
dar nu ne-a fost dat a ne fi,
floare vom da-n Dumnezeu.

Pe nume te cheam\ tot mai pierdut
dorul ce nu-]i va mai r\s\ri
din noaptea sîngelui meu.
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Atîta dor de rug\ ne duru,
c\ doar durere mai sîntem acum.
Privim cum ni se trece sufletul
pe-un drum al s\u, [i nimeni nu-i pe drum.

{i cum nu ne mai sîntem, Ruth, [i nu
mai este haru-acel c\ ne v\zum,
cu scrumu-amestecîndu-ne [i cu
uitarea-n noi a ce s-a-ntors în scrum.

{i-atît ne-am dep\rtat, c\ ne-am f\cut
departele c\rui pierdute-or fi
iubirea noastr\ [i via]a toat\

[i îndurarea-a tot ce ne-a durut
[i toat\ dus\ slava inimii,
cum este drum, dar nimeni s\-l str\bat\.
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De-n urm\ toamne [i de p\s\ri duse
m\-nnegurînd, m\ tot însingurînd,
icoanei umbrei tale-adînc cum nu se
închin\ om, voi tot fi pogorînd.

{i cu afundu-a toate-n veac apuse
iubirile-am s\-]i cînt atît de sfînt,
cum numa-n aur aura-n Isus e,
[i-am s\ m\ rog pîn’ la pustie blînd.

{i dac\-n lume alta n-o mai fi
decît s\ m\ destram de rug\-nvins
durerii tale decît cerul scump\ –

stihirile întoarc\-se-n stihii
[i sting\-se ce-am fost c-un cer aprins,
[i inima de pulbere se rump\.



77

UMBRA TA, RUTH

LXXIII

Cît\-ndurare-i lumea, dac\ tu
durere mi-ai fost dat\ dintru-ntîi
[i, cît va ]ine nop]ii sufletul,
durere-n ruga mea ai s\ r\mîi.

{i cît\ mil\-n moarte, dac\ nu
m\ las\ s\-]i ad\st la c\p\tîi,
ci-mi risipe[te trupul cum fumul
se risipe[te-al ultimei t\mîi.

{i ce blînde]e, c\ mi-e dat s\ plîng
eonii care vin, de jalea ta,
în desp\r]irea-ne de netrecut...

Ce cur\]ie-n toate, c\ m\ frîng,
[i cît de sfînt\ este inima
în care ve[nic voi tot fi durut...
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Cînd a c\zut [i cel din urm\ drum
spre tine, cum doar frunzele mai cad,
[i-n gol de vremi se vede pîn\-n iad
z\d\rnicia-n care ne pierdum,

[i peste apa nop]ii nici un vad
nu ne mai duce, [i iubirea-i scrum
în scrumul nimicirilor precum
sîngele-n mîini purtat de Galaad, –

se face vremea-n noi tot mai sihastr\,
inimile – asemeni pulberii;
tot mai în urm\, ca-n adînc Uruk,

pierdut\ este toat\ via]a noastr\,
cum în vecie nu s-or mai g\si
însîngerate frunze ce se duc.
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N-o s\ mai vii, cît vremea n-o s\ vii,
nici vremea asta [i nici cea de-apoi
[i, f\r\ tine, negrelor pustii
se va întoarce via]a înapoi.

Ca pe un mal de Styx voi r\t\ci,
nici între mor]i primit, nefiind doi,
nici lutului întors, nici negurii,
ci dezn\d\jduirii duce-m-oi.

Cui o s\ strig [i cine-o s\ mai vrea
s\ m\ aud\-n veci, pierdut\ tu
de mine-n umbra Celui singur blînd?

Întoarce-te, suflarea, via]a mea,
cre[te în mine întunericul
[i-n gol m\ pr\bu[esc cu tot ce sînt...
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Cad frunze f\r\ vînt, plîng pomii goi,
c\dem [i noi unul de altu-adînc,
[i stea de stea; se vede-n cer din crîng
toat\ singur\tatea dintre noi.

Cum, din surparea lumii s\ te strîng,
ce rug\ s\ adun din amîndoi,
cînd tu te duci cu vremile-napoi
[i-n van, s\ te-aduc vie]ii, via]a-mi frîng?

Cum po]i s\-mi fii luat tu, sfînt chivot?
N-am s\ te v\d, n-ai s\ mai [tii c\ sînt?
În veci [i-n nici un ]\rm n-ai s\-mi mai vii?

Se frînge-n mine duh, [i lut, [i tot...
Uit\-te-n urm\, spune-mi un cuvînt
nainte de-a pleca [i-a nu mai fi.
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Nu, n-ai s\ spui în veci acel cuvînt,
s-or trece iasomiile-n zadar
[i pogorîre nop]ii voi fi doar,
cu-adîncul m\rii-ntregi m\-ntunecînd.

Mi-ar fi de-ajuns dac\ l-ai spune-n gînd,
oprit\ de-a-l rosti de-un sor] amar,
[i-a[ [ti c\ sînt cu tine-ntr-un hotar,
pîn’ nu se face inima p\mînt.

Dar tu nu rost, nici gînduri ]i-ai închis,
ci sufletul cu totul, în Carmel.
F\, Doamne,-atunci, s\ nu m\ fi n\scut,

]\rîna ia-mi [i-arunc\-mi-o-n abis,
[i-n cartea vie]ii [terge rîndu-acel
în care-o clip\-al\turi ne-ai ]inut!



82

NICOLAE IONEL

LXXVIII

Cînd axa lumii,-n urm\, se va frînge
[i spa]iul, zguduit, nu va mai fi
decît, de-olalt\,-a stelelor de sînge
imens\ pr\bu[ire de stihii,

[i-n g\uri negre h\ul se va strînge,
-nghi]ind roirile de galaxii,
c\ nici o raz\ nu va mai str\punge
pustia neagr\ a ne-ntoarcerii, –

distan]ele-ntre ceruri cre[te-vor,
[i-ntre atomi, [i-ntre globi grei [i goi,
und\ pe und\ nemaiajungînd, –

dar frig [i-ntunec nu va fi, nici gol
mai mult decît, iubirea mea,-ntre noi,
cînd ax\ vie]ii, inima s-a frînt.
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Ne desp\r]im cum nu s-o desp\r]i
nimic nicicînd, de dor dor, om de om;
se surp\ galaxii de galaxii
[i stea de stea în noi, atom de-atom,

parc\ fiin]\-n veci nu va mai fi
[i va c\dea etern al bol]ii dom,
iar noi un de-altul ne vom pustii
[i-n golul beznei pr\bu[i-ne-vom.

Unde-i ]\rîna care te-a iubit,
s-o strig din vîntu-ntregii risipiri
a lumii-n care arc\ ]ie-]i fui?

Unde ]i-e umbra, Ruth, cer înflorit?
Sînt, Doamne ce ne-ai uns cu-acela[i mir,
al pulberii din vînt [i-al nim\nui.
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Ca stelele atît de-ndep\rtate,
încît lumina lor luînd la rînd
roiuri de spa]ii dinspre noi c\zînd,
pustietate de pustietate,

tot h\u-afund, precum un gînd în gînd,
n-a avut înc\ vreme de-a str\bate
întreaga dintre lumi singur\tate
[i de-a ajunge nou\ pe P\mînt, –

a[a, iubirea ta exist\ poate
[i, din adîncul sufletului t\u,
spre mine, raz\-n cer, va fi urcînd,

f\r\ s-o pot vedea pîn\ la moarte,
f\r\ s\ pot s-o cer lui Dumnezeu,
f\r\ s\ pot s-o [tiu cu tot ce sînt.



85

UMBRA TA, RUTH

LXXXI

{i-i cu putin]\ ca, a[a precum
cînd raza lor, din veacuri, în sfîr[it
a str\b\tut spre noi întregul drum
[i unei vremi izvorul [i-a v\dit,

dar nu g\se[te nici ca nor de scrum
P\mîntul destr\mat în infinit,
ci numai locul unde – via]\ – fum
[i nu avur\m cum s-o fi z\rit, –

la fel, iubirea clar s\ se v\deasc\
a sufletului t\u iluminat
asupra mea [i-a singurei primiri,

îns\ s\ nu mai poat\ s\ g\seasc\
decît peste mormîntul meu uitat
petala ars\-a unui trandafir.
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M\ uit în urm\... frunze, vînt [i gol,
nici urma pa[ilor, nici z\ri, nici drum,
ca [i cum n-ai fi fost, Ruth, ca [i cum
s-a dus [i lumea cum se duce-un stol.

{i strig pierdut, prin cernerea de scrum,
[i n\p\dit de-ntunec de la pol...
Întoarce-te pe ultimul atol
al dragostei, iubirea mea de fum...

Unde e[ti suflet, suflete a tot
ce-a fost suflare-n mine? -N ce genuni
te pr\bu[e[ti cu întreg timpul, Ruth?

Din ce lumin\-apus\ s\ mai pot
s\ mi te-ncheg icoan\, cum s-adun
în sfînt chip roua care te-a ]inut?
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Sunt frunze-n drum, [i toamn\ înc\ nu-i,
[i cea]\-n crengi, [i n-aud corn la vii,
[i tu te duci pe urma vîntului
asemeni, sfînto, vremii, pulberii.

S-adumbr\-oglinzi, [i nu tu-n ele-apui;
pustiu pustiei, nici în somn nu-mi vii,
r\mas\ jalei lungi, eu nim\nui,
în lumi ce nu ne pot din nou ursi.

Numele nop]ii, Ruth, s\ nu-l fi spus,
menind durerii toat\ ruga ta,
[i noima toat\ unui gol de gînd;

floare-am fi dat de-a pururi în Isus,
n-ai r\t\ci, n-a[ ]ine negura,
tot mai uitat, mai singur pe p\mînt.
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Mai mult ca lumea: mi-e[ti durere tu;
ca sufletul, mai mult: în tine-mi st\
deplin\ moartea care m\-nv\scu
[i din l\untru blînd fiin]\-mi d\;

moartea ce pe-amîndoi atît ne vru
[i-n jalea ta acum m-acoper\;
îndur\-m\,-ndur\rilor m\ du,
duruto, floare-a m\rii, singur\.

C\ci mai mult decît ce-mi e dat a fi:
l\untrul e[ti a ce m\-ntîmpinînd,
m-a înflorit întreg într-un amin;

tu care nu vii, floare, nu mai vii,
c\rei nici umbr\ n-am fost pe p\mînt,
c\rei – p\mînt [i umbr\ – m\ închin.
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Ca locu-n cer în care-o stea s-a stins,
[i nu ne mai trimite raza ei,
[i-un gol de vremi [i spa]ii s-a întins,
o groap\ neagr\ a materiei,

a[a, de mîna mea cînd te-ai desprins
[i-n h\u orb ai apus de ochii mei,
întunec în adîncul meu a-nvins,
fiin]a s-a surpat din sfînt temei,

[i ce-a f\cut substan]\ Dumnezeu,
spre-a nu mai fi nimicul, ci nalt viu
de bucurie-eternei învieri,

s-a pr\bu[it cu tot rupt rostul meu
[i nu mai pot, pustie-ntr-un pustiu,
s\ te întorc, în inima mea,-n cer.



90

NICOLAE IONEL

LXXXVI

Cînd mie însumi nu-mi mai sunt nimic
decît loc jalei de-a te fi z\rit,
nici mîinile spre tine îmi ridic
[i nici spre cerul neîmp\rt\[it,

ci,-n rîpi de scrum de mine m\ dezic
[i de-orice dor [i gînd [i chin v\dit,
[i-n candela durerii dau în spic,
pîn\-n t\g\duirea priimit

de a fi fost vreodat\ suflet viu
[i-adîncul însu[i ]ie-al inimii
[i-izvorul rugii rugilor din noi, –

[i-atîta pustiirii-i sînt pustiu,
c\, în z\d\rnicirea de-a-mi mai fi,
lumea-[i întoarce valul înapoi.
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C\zute frunze, p\s\rile duse,
roiuri de roiuri, stoluri dup\ stol...
Cu mîinile dup\ icoana-ntinse-n gol
a umbrei tale singure ce nu se

va mai în veci întoarce de la pol,
din negurile m\rilor apuse,
m\ n\rui – unde-i ceru-ntreg, Isuse? –
[i lumile se surp\-n sumbru-ocol.

Unde e harul care roura-va,
în nedezam\girea de-a fi fost,
mila iubirii tale, dus\ Ruth?

Nu cade-o via]\, cade toat\ slava,
se pr\bu[e[te-ntregul lumii rost,
[i-n noi tot cerul e pe veci c\zut.
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Te las acum. M\ duc unei pustii
din care nu mai este-ntoarcere.
Ce noapte e... ce dezn\dejde e...
fac\-se voia ta [i-a pulberii.

{i voia-ntunec\rii fac\-se
cu cel ce singur s-o tot pr\bu[i.
Sîngele meu în floarea candelii
de-a pururea de-acum lumine-te.

{i orice fir de dragoste ce fu
vreodat\-n lumi, deie-]i c\ldura sa
[i mila sa durut\, scump\ Ruth;

unde sînt aripi, ruga lor fii tu,
[i rugii îngerilor – marginea...
[i-uit\ pe cel ce, lui cer, te-a pierdut.
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De-o stea [tiu în genuni atît de sus,
c\, raza ei spre noi se îndreptînd
de mii [i mii de evi, nu ne-a ajuns
[i ochii nu o vor privi nicicînd,

pentru c\-atunci cînd ea va fi str\puns
în locu-n cer unde-i acum P\mînt,
el va fi fost de veacuri ars [i dus
în golul negru, nici un chip l\sînd.

A[a iubirea ta e-aprins\, Ruth,
în tine-n dep\rt\ri atît de-n cer
[i-ntr-o-nflorire-atîta de curat\,

c\ m-o ajunge cînd voi fi doar lut,
ne[tirea de noi – singuru-adev\r
[i nu-mi va fi lumin\ niciodat\.



94

NICOLAE IONEL

XC

Nu are lumea-n sine dep\rt\ri
precum cea-n care, m\ l\sînd, te-ai dus.
Din toat\ slava vie]ii sînt apus,
r\mas pe ]\rmul ve[nicei pierz\ri.

Pe nici un drum nu vor mai fi chem\ri
[i nici o rug\ s\ te-ntorci de spus.
Singur singur\t\]ilor, fum îs
[i chip unei de-a pururi neiert\ri.

Las zilele s\-mi [tearg\ urma-n lumi,
nimicul de nimic a-mi fi cuprins,
în desp\r]irea de-al t\u sfînt chivot.

O inim\-am avut, [i-i prah pe drum,
tot naltul reg\sirii-n ea e-nvins
[i-afund m\ surp cu inim\ cu tot.
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Anii cei lungi [i goi cu frunza du-mi-i
[i nime,-n urm\,-a [ti de ei, r\mîie.
În inima t\cînd tot mai pustie,
m\ sting de jalea ta [i jalea lumii.

De mila ta, tu ultim\ [i-ntîie,
pierdut\ nop]ii, pierdut rostul cum mi-i.
Cînd ]ie a mai fi, nici mie nu mi-i,
înal]e-m\ fum fumul de t\mîie.

{i cad\ pulberi pulberii-n genune
de-ntunecimi iubirea mea – nici boare
s\ nu r\mîn\ din atît har sfînt

[i pentru veci s\ nu se mai adune
nici doru-nfrînt, nici frînta adorare,
ce n-au g\sit primire pe p\mînt.
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Pierdut\-aici, te pierd [i-n ceru-ntreg,
departe-aici, vei fi cu un departe
al tuturor c\derilor în moarte
de neajuns, cu tot ce-am s\-n]eleg.

Din pogorîre cum s\ te dezleg,
de-astral adîncul care ne desparte?
{i cum s\ intru-ntr-a vie]ii carte,
scrisul s\-l schimb, cu tine-un drum s-aleg?

S\ fie sonuri care pot urzi
textura lumii-n alt chip, [i cu h\u
cu tot un cînt cer s\ mi te ridice?

Cu toate-n vremuri rugile pustii,
strig sfintei jale sfînt numele t\u –
etern Orfeu, etern\ Euridice.
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Toate se duc, se pierd, toate se stîng,
de-s vie]i de om, de-s frunze scuturate,
toate se-ntorc aceluia[i adînc,
singur\tate în singur\tate.

A[a [i tu, la margine de crîng
[i cer, spre c\i ne-mpulburate
de stele, nici de gînduri ce se frîng,
uitîndu-m\,-]i devii pustietate.

{i eu r\mîn cu mîini întinse-n gol
spre un departe-n tine plin de jale,
în care-ntors nu, nici oprire nu-i;

[i-n tot mai frig [i-ntunec de la pol,
strig umbra de-aur a splendorii tale
în lung de vînt, în urma nim\nui.
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XCIV

Dac\ te-ai dus, dac\-s surp\ri de vînt,
[i orice plîns în urma ta s-a stins,
[i nim\nui nu mai e[ti nume sfînt,
nici stea în cerul inimii de-aprins,

[i dac\ toate cad, ]ie-]i urmînd,
[i rostul lumii-n miezul lui e-nvins,
întoarc\-se p\mîntul în p\mînt,
golul ce sînt fie de gol cuprins,

[i noima fie pulberea, de vrei,
slava f\pturii aburu-unui nor,
voia cereasc\-n noi – nes\buin]\.

Cînd dragostea nu ne mai e temei,
ce rug\ va mai [ti a ne fi dor,
din ce-ndurare vom cer[i fiin]\?
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XCV

Te duci cu nori, cu ape, unde-i pus
hotar de h\u la ultimul colnic;
din jalea ta, din orice dor apus,
nici gînd spre tine [i nici ochi ridic,

doar mîini întind durerii ca Isus
spre mila lumii înghe]at\-n spic;
tot ce-ai fost tu iubirii-i frînt [i dus,
nici umbr\ nu sînt, nu mai sînt nimic.

{i-n gol de tine, stea de stea-n genune,
urmînd c\derii tale, se desparte
[i, lut frînt, mîna mea de mîna ta;

[i-uite, cu cea din urm\ rug\ciune,
via]a ce mi-o d\du Cel f\r’ de moarte,
via]a pe care Dumnezeu mi-o ia.
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XCVI

Ne-om desp\r]i, o, dor sfînt, desp\r]i,
[i praf [i pulbere ca pîn\-n astre
s-o-nvîrteji pe reci urmele noastre,
[i amintirea îns\[i va pieri

a c\ilor ce le trecum, dezastre,
[i din lumini [i chipuri stin[i vom fi,
din îndurarea rugilor sihastre
[i-a tuturor iubirilor tîrzii,

cum stinse-n cer sînt [i pe-un cer de sînge
pe care au ie[it – acele stele
atît de vechi, încît lumina toat\,

oricît ar merge, nu mai poate-ajunge
din urm\ timpul, desp\r]it de ele,
[i nu ne-o mai atinge niciodat\.
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XCVII

Cum am murit, cum nici cît dus de vînt
praful pe drum mai sînt, ca s\ te chem,
cum s-a stins rugii rugul cel mai sfînt
în care ne-aprinsesem s\-nviem,

[i cum ai frînt, în inim\ [i-n gînd,
min]indu-te, al lumii dar suprem!
Ca a[tri unul de-alt se dep\rtînd,
în h\ul timpului din noi c\dem.

Acum tîrziu, acum zadarnic e
s\ chemi din moarte-adîncu-ntreg c\zut
[i peste stele bra]e s\-mi întinzi:

se pr\bu[esc peste noi vremile...
Tot mai departe, mai din urm\, Ruth,
treci ca de fum o umbr\ prin oglinzi.
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XCVIII

Cu frunze risipite,-a[a m\ duc
pe c\i de-apus, de pa[ii t\i de[arte;
de-a ta fiin]\-un dor tot mai din moarte
m\ prinde, Ruth, [i lui m\ face rug.

{i-o jale din adînc în alt departe
rote[te-n noi întregul lumii crug,
ca [i cum înd\r\t, în negru-Uruk,
suflet de suflet frînt ni se desparte.

Dar o-ndurare-a nop]ii umbra ta
icoan\-adînc durerii mele-o pune
[i-n pustiire drum mai poate fi,

c\ci toat\-a lumii în]elegerea
[i-a noastr\, Ruth, se face rug\ciune
[i ne prime[te nunta lacrimii.
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XCIX

Cum vremea-n vreme nu-i, nici gîndu-n gînd,
[i eu mie nimic, doar pulberea
pe care-o sufl\ vîntu-n calea ta –
iubirea-n chin, nu în iubire dînd

floarea ce-ndrept\]e[te inima –
cui se întoarce dorul nalt [i sfînt
a tot ce-a fost iubire pe p\mînt,
ce mil\ rug\ sie-l va-nc\pea?

Cum stea pe cer de stea depart\-se,
a[a [i noi, ne-adeverind fiin]a-n
etern departe cercuri de v\p\i,

ne-aducem unul altui frîngere
a dragostei, c\ci numai suferin]a
mai poate, Ruth, privi în ochii t\i.
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M\ uit la tine cu un plin de moarte,
tu, chip în mine-oric\rei învieri,
[i n-am, din tot ce-i sfînt, cui s\ te cer,
cînd tot noianul de-aripi ne desparte,

nici vis s\ cred, nici în]eles s\ sper,
cînd gîndu-n mine un atît departe
al îndur\rii roag\ s\ te poarte,
c\ î]i str\bat inima cer cu cer.

{i, de sfîr[e[te timpul [i m\ n\rui,
întors-am lumii plin\tatea ei:
cu tot ce-a fost via]\ te-am iubit;

[i via]a, ca pe însu[i adev\ru-i,
p\stra-va chipul pururei femei
iubirii celei f\r\ de sfîr[it.
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Cu ploaia se va [terge urma ta?
{i a ta, Ruth? Uitîndu-m\-napoi,
nu va mai fi r\mas nimic din noi,
dintr-o iubire ce-a ]inut lumea?

Dac\ [i chipu-n care-aflatu-[i-a
noima tot al luminilor [uvoi
sub greu de lut va fi [i greu de ploi,
ce mil\-n veci ne va mai lumina?

Ce-ndrept\]ire-[i va în veci g\si
inima mea, s\ nu se fac\ scrum,
cu-ntunec orb s\ nu se-ntunece?

Nu vei mai fi-n veci, Ruth, nu vei mai fi?
F\-m\, timp negru, pulbere pe drum,
vînt de-ntuneric s\ m\ spulbere.
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CII

Sfîr[it e totul, s\vîr[itu-s-a,
chip sie-n tine lumea nu-[i mai e,
z\d\rnicit\-i toat\ noima sa
ca-n pr\bu[irea-a toate stelele.

Cu ce mil\ te rogi, inima mea,
cine te mai prime[te, pulbere?
Oprit\ de-a-mi fi dat fiin]a ta,
etern întunec m\ împrejmuie.

{i, dac\, f\r\ tine, mai exist,
cum de-i l\sat\-asemenea putin]\,
însu[i izvorul vie]ii-l astupînd?

Toat\-ndurarea-adun\-}i-o-acum, Crist,
[i stinge-m\ cu totul din fiin]\,
nu s\ nu fiu, s\ nu fi fost nicicînd!
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CIII

M\ rog durerii, du acest lut frînt
pe-un ]\rm de întuneric, nu-l l\sa
s\-i mai ating\ nici în praf urma
de umbra ei l\sat\ pe p\mînt.

M\ rog s\ n-ajung\ pierzarea mea
floarea-i de aur, lujerul ei sfînt,
[i-aici s\ uite c\ icoan\ sînt
nemilei lumii, pîn\ va pleca.

{i cînd, lumit\, nalt duce-se-va,
atît de nalt, c\ sl\vile ve[mînt
suirii ei abia putea-vor fi,

rugi contenind, f\ s\ fiu candela
iubirii care-aici atît ne-a-nfrînt,
pîn\ cînd moartea-abia ne va uni.
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CIV

Te duci, [i-i frunz\ pogorît\,
surp\ri de vînt pe urma ta,
[i vremuri raza ta iubit\
nu-mi va veni din nici o stea.

{i vremuri, [i eoni, [i cît\
vecie va mai fi a sta, –
tot mai departe, mai pierdut\
de ceru-ntreg, de ruga mea.

De ceru-ntreg, cu cerul poate,
ai c\rui a[tri, ne-ntîlnind
orbita dusului t\u lung,

stin[i vremii, dep\rt\rii toate,
sfîr[itului a tot ce-i gînd,
cu ce abis s\ te ajung?
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Mai este-un drum, dar numai negur\
[i frunze merg pe el, cînd vînt le duce,
[i umbra toamnei tale, singur\,
pîn’ la amurgu-n sînge, sus, la cruce.

{i-un timp mai e, ce ne descrîngur\
de vie]i [i de iubiri. {i-n rug\, tu, ce
durere e[ti ca Maica Vergur\,
cînd nici o stea-ndur\rii nu str\luce.

De mai p\rem departele a fi
acelui drum ce nu se mai str\bate
cu tot adîncul lumilor ‘napoi;

[i-ntre o frunz\ [i-alta ve[nicii
î[i poart\-n noi acea pustietate,
tot înzadarul dragostei din noi.
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CVI

Durerea-i ca o rug\-acum. I-aproape
ce nu e de cuprins [i-atotdeparte
l\untrul unui gînd ce ne încape
[i pe noi de noi singuri ne desparte.

{i-n rug\, ca-ntr-o candel\ pe ape,
durerea mea încearc\ s\ te poarte,
dar tu-nchizînd a’ inimii pleoape,
cu ce vom fi str\b\t\tori de moarte?

Iubirii cum o clip\ crin n-ai fost
[i, veacuri vin\, n-ai s\-i fii nicicînd,
c-un nalt de stele-n h\u de vremi m\-nec,

întunec e-n noi tot al lumii rost.
Cui chip e[ti, Ruth, acum? Eu cui mai
sînt?
Ne-ad\ug\m la umbrele ce trec.
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CVII

Iubire-a fost nu cum un dram de lut
spre-un dram de lut n\dejdile [i-ar prinde,
ci, cum puterea de-a fi cunoscut
de Domnul Însu[i ]ine [i aprinde

viu universu.-N tine m-am [tiut
adeverire, floare-a vie]ii sfinte
[i c\ putem, nu cu-aripi, de-un s\rut
aprin[i, atinge-a lumilor decinde.

Dar de-a putut în noi z\d\rnicire
s\ î[i devin\, va mai fi vreodat\
iubire-iubirii sfinte sfînt se dînd?

Negîndu-]i propria îndrept\]ire,
fiin]a îns\[i n\ruie-se toat\,
cum, de m\ uit, Ruth, nu e[ti [i nu sînt.
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CVIII

F\r\ rugi, f\r\ gînd, f\r\ sine,
jalei din lumi [i din noi ne-am supus
pe c\i pr\bu[ite adînc în apus,
unde nu-i mil\ s\ ne lumine.

Durerii arderi de tot ne-am adus,
alin de ar fi, nu mai e ce s-aline.
Spune pustiei din noi s\ ne-nchine
cu psalmi de sînge ce nu sînt de spus.

{i uite surpate aceluia[i sînge,
crengi ude frunzele-[i scutur\-n drum,
vînt [i nemil\ pe toate le duce;

plîns sfînt în lucruri iubirea ne-o plînge,
înaltele ceruri ce le pierdum,
umbr\ Ruth; sîntem carne de cruce.
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CIX

S-au lini[tit gr\dini, [i drum, [i vînt,
[i sîngele-n adînc, apa-n fîntîni.
Nu mai e azi, nu e nici ieri, nici mîni,
departe,-n alt t\rîm, cele ce sînt.

{i noi din via]a dus\-ntindem mîini
spre timpul cu to]i a[trii se surpînd
celei mai sfinte-iubiri de pe p\mînt
pe care, Doamne, ca pe-o frunz\-o mîni.

{i-acum, cînd nun]ii a r\mas din noi
doar sarea lacrimilor singure
pe nesfîr[it al lumilor înghe],

întoarce, Doamne, stelele-napoi,
cu-adîncul nop]ii s\ n-o-ncrîngure
z\d\rnicia-ntregii noastre vie]i.
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CX

Se-ndep\rteaz\ galaxii de galaxii,
c\zînd, frunz\ de frunz\, stea de stea,
[i eu, în timpu-adînc, de calea ta,
de dor sfînt tu, cui floare nu vei fi.

Clip\ de clip\ cade, [i vremea
cu noi cu tot se surp\-n ve[nicii;
n-ajunge-o raz\-n noaptea inimii...
Asemenea sîntem cu pulberea.

Cum lumi de-olalt\ pr\bu[i-se-vor,
c\rei fiin]i iubire s\ te strig,
în desp\r]irea-a toate cîte sînt?

Departe-al înse[i dep\rt\rilor,
ce, dac\, gol stins, nu-]i mai sunt nimic,
ce, dac\ timp dus, m\ fac praf în vînt...
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Cînd flori vom fi acolo unde gînd
ca ne-nserat\-o raz\ s-a oprit
[i ne vom [ti atît de-adînc [i sfînt,
c\-n noi tot cerul se va fi g\sit

înalt întîmpin\rii-unui Cuvînt
cu care lumea lumen s-a rostit, –
prive[te-m\ doar, mîna mi-atingînd,
cum pe p\mînt nu ni s-a h\r\zit.

{i mergi cu mine-al\turi, uit\-te
cum dep\rt\rile-n l\untru ni-s
curata îndurare ce ne duce

[i tot ce-a fost vreodat\ dragoste
în lujerele noastre va fi scris
necoborîre-etern\ de pe cruce.
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