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[discurs mistic]

ce asemănare mai pot numi-ntre
trupul meu mizer mâncat de boli şi
ros de bătrâneţe şi trupul tânăr veşnic
mereu întinerit al existenţei ordinii
depline?
şi mai ales ce semn de-asemănare
pot scrie între firea-mi pătimaşă
războinică şi pusă pe gâlceavă pe
desfătări pe jocuri vinovate şi marea
dragoste în care Iisus pe păcătoşii
lumii i-a iubit?

Daniel Drăgan
[fragmente]

XVII
La început a fost Cuvântul
Cuvântul era Dumnezeu
dar în limbajul folosit la piaţă la
bâlci sau în tramvai cuvânt şi vorbă
par a fi la fel
şi Domnul Dumnezeu ar fi putut
să fie
doar o vorbă?
de n-ar fi fost omul mai presus de
vorbă şi Dumnezeu de n-ar fi mai
presus de om uşor m-aş legăna-n
hamacul mulţumirii!

nu îndoiala oare ne îndeamnă să
căutăm dovada asemuirii noastre cu
Dumnezeu chiar unde El însuşi ne
îndrumă?
căci ce ne cere pas cu pas doctrina
supremei Lui învăţături decât să ne
armonizăm fiinţa Fiinţei lui de ordine
deplină şi bunătate-n tot ce este dat?!

El e asemeni
însă nu oricui
nu omului ce-şi scaldă spada în
sângele sărmanilor copii nici cu acel
ce lup se face în contra semenului său
nici cu acel ce se întoarce în contra
firii şi dreptăţii nu fariseului şi nici
trufaşului umflat de pizme şi hoţie nu
omului nevolnic pe care-l surpă
amarnice otrăvuri ce şi le toarnă-n
trup sau în vorbire şi striveşte floarea
candorilor ce cresc în jurul său
nu
nu omului aşa cum este azi îi e
asemenea Cel Care Este Asupra
Tuturor Desăvârşit
ci omului ce poate fi de-ndură
povara grea a luptei cu ispita
aceluia ce-ncearcă să devină
asemeni lui Iisus în bunătate
asemenei Lui în jertfa Lui de Sine şi
ca El în dragoste ne-nvins
*
Efebul mă privea tăcut şi parcă eu
desluşeam convingerea comună că
drumul către sfânta-asemănare este
ne-nchipuit de dureros şi lung

ei vechii greci şi arameeni mult
mai adânc coboară cu înţelesurile lor

XVIII
Sfânta Treime unitatea tainelor
Tatălui (marea ordine a iubirii
universale)
Fiului (chipul ei uman faţa văzută
a nevăzutului)
şi Sfântului Duh (mesajul înaltei
uniuni)
Sfântă Treime! Cuvânt ce include
sferele într-o singură sferă al cărei
centru e mai mare prin sine ca sfera şi
sferele toate ce le cuprinde
Doamne!
cu aritmetica noastră creştină
învaţă-mă Doamne să număr până la
trei

El
Logos va fi fost gând ordonat şi
legiure universală destin cosmic fărănceput şi fără sfârşit lege înaintea
tuturor
pentru
ca-nţelesul
ei
desăvârşit să lege tot ce n-ar fi putut
să fie dezlegat şi existenţa însăşi se
suspune unei sublime sfinte rânduieli
Acesta e Cuvântul
şi să-nvăţăm a-l scrie pe faţa lumii
cu altfel de semn căci altceva decât o
vorbă limpezeşte El însăşi existenţa e
în toată infinita ei splendoare
acesta e îmi pare Dumnezeu!
şi eu asemeni Lui? spuneţi-mi
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