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Apocalipsa timpuriE

Sufletul meu este trist
(îl doare cerul până în măduva pământului
gândurile nu-l mai recunosc
crucea de pe el s-a cariat încet
lege cu lege…)
Sufletul meu nu mai are ochi
(să vadă în jur lumina căzută din cer
ca o piatră roşie din apă şi sânge
sufletul meu este adunat
cuvinte din Cuvânt)
Sufletul meu plânge acum
(topind gheţarii din trupul soarelui
pentru venirea celui de-al doilea potop
sufletul meu este aruncat
prin arşiţă şi ură)

5

6

Pr. Sever Negrescu

Apus seniN
o margine de cer senin
îmi curge prin inimă târziu
în noaptea existenţei mele
încet şi fără de venin
sângele albastru – străveziu
înseninează privirea-mi cu stele
tâmplele îmi bat puternic
porţi de biserici căzute
respir ca o mireasă de zăpadă
la apus de gând eretic
înconjurat de vorbe mute
de amintiri ce vor ca-n iad să ardă
unde eşti Doamne Dulce Sfinte
spune-mi acum când noapte s-a făcut
şi-mi este cald şi teamă rece...
sfios Te caut dincolo de cuvinte
ca un Homer creştin şi mut
nu mă uita să pier ca verbul care trece
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CredO
Am pus picioare soarelui
lumânări din ceară curată
pentru a merge pe pământ
şi vulcanii au râs cu pucioasă
Am pus mâini pământului
miresme de smirnă curată
pentru a atinge-n rugăciune cerul
şi norii au plâns cu stele
Am pus ochi stelelor
candele din untdelemn curat
pentru a se vedea între ele
şi oamenii s-au răsculat
Am pus cerului cruce la gât
din lemn de măslin verde
pentru a pipăi coasta împunsă
şi lumea a-nceput a crede
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PovestE
Focul are-un obicei
când deschid uşa la sobă
să desfacă-n glas de miei
viaţa îngheţată-n vorbă
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RugăciunE
Spală-mi Doamne praful de pe suflet
prin cuvânt aprins din nevedere
urcă-mă din nou la Tine-n umblet
pe de-a-ntregul rupe-mi tainica durere
Rogu-Te Părinte Sfinte îndoiala
nu mi-o răstigni pe drum
pune-o-ntr-o icoană seara
când şi soarele adoarme-n scrum
Şi să ne rugăm alături mâine
ardere de tot în zori de veşnicie
eu pentru un Trup de Pâine
Tu pentru cereasca mea Împărăţie

9

