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În pini e ceaţă... dar eu nu
aparţin acestei lumi

Iulia Patiu

Dumnezeu: Iulia, unde eşti tu în
lumea ta?
Eu, emoţionată de glasul Lui: în
punctul în care imi doresc să trăiesc
destinul Tau, Doamne!

Dumnezeu: unde eşti tu, Iulia, în
lumea Mea?
Eu, smerită: sub aripa de Înger, la uşa
grădinii în care razele soarelui
pârguiesc merele între înalt şi târziu.
acolo unde Tu, Doamne, ne-ai nascut
şi pămantul l-ai facut.

Dumnezeu, mirat: ce zici, fata mea,
despre căderea în păcat?
Eu: Doamne, căderea în pacat este
spre a doua creaţie! creaţia
neintreruptă a sufletului spre
mântuire.

Dumnezeu: dar ce e pentru tine
pocăinţa, Iulia?
Eu, privind flacăra ce s-a aprins în
inima mea: catharsisul, Doamne,
catharsisul!

Dumnezeu : şi ce aştepti tu de la
Mine?
Eu : propria mea Fire demnă de a fi
iubită! Doamne, mi-e un aprig război
în fiece sămânţa, în oricare
înmugurire, în fiecare înflorire.

Dumnezeu : nu moartea te doare, ci
felul cum te agăţi de viată. vezi? e
primăvară! e timpul să renaşti!
Eu, cu inima bătând uşor mai tare:
iubirea mă ţine şi Te intreb cum să
conţin eu moartea în existenţă când
dansul flăcării alunecă ochii, alunecă
gândul?

Dumnezeu, blajin : Iulia, trage aer în
piept! priveşte cum noaptea-şi picură
dimineaţa pe aşternut ridicând vocea
în zori, bucură-te de lumina zilei şi
miroase iarba crudă şi dulce, iarba
verde ce te vindecă de dor. Iulia,
respiră! respiră soarele şi picurii de
ploaie, căci copiii tăi vor moşteni şi
cerul şi pământul!
Eu, Maria mică: Doamne, cu lacrimile
neplânse la vreme, cu gânduri strânse
şi nerostite, Te rog fă-mă femeie
uşoara, să zbor precum o balerină
dincolo de malul inimii, să zbor pe
Cale, să nu ies din Cuvânt! Doamne,
să Te respir ca pe-un parfum!

Autopsia semnului

şi dacă dorul e cuprins de dor
însemn un semn
cu ochiul ce pe ochi coboară
în largul întârziat al lacrimei

şi dacă bruma se topeşte în rouă
ca semn pe geana vântului
îmi flutur gândul între palme
să-mi netezesc privirea gestului

şi dacă desăvârşirea
stă în spectacolul nemişcării trupului
e semn c-am început fierbinţi
războiul rece
cu valuri interne pe care
afluenţii cerului prind să întunece

Trăim de parcă n-am muri
nicicând

Ioan Marcus

Trăim de parcă n-am muri
nicicând

şi nu-i pe lume mai nevolnic
gând -

de cum e-acela c-am putea să fim
mai mult decât puţinul ce-l

iubim.

Plutind inerţi între pământ şi cer
din graba vieţii zămislim mister -
mai trainic decât timpul să

răzbească
din visele ce n-au puteri să

crească.

Murim de parcă n-am trăit
nicicând

şi nu-i tristeţe să o porţi în gând -
cum este-al clipei zbucium

necurmat
sau trupul cald al vieţii sfârtecat
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