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CLOPOTELE LUI BRÂNCOVEANU

Unde Brâncoveanu n-a-n\l]at

Nici pridvoare [i nici mân\stire

A trimis `n fiecare sat

Câte-un clopot `ntru pomenire

Pân\ ]ara toat\ s-a umplut

Din Transilvania pân\ la mare

De-un ison mai tainic [i t\cut

De b\taia mai de s\rb\toare

S\ nu-l r\scoale `ntru p\timiri

De suflete s\ se a]in\

Pân\ lacrimile din priviri

Str\vedeau p\mântul ce-o s\ vin\

Glasul al optulea ne`ntinat

Cel lipsit de modulare
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Cum este apa de izvor curat

~mp\carea faptei jertfitoare

De trei ori `n fiecare zi

Clopotele nu-ncetau s\ spun\

Cei ce-au fost [i cei ce vor veni

C\ suntem de-a-pururi `mpreun\

La botez [i nun]i [i-nmormânt\ri

Acelea[i clopote de mângâiere

Zi [i noapte de mai multe ori

Ne fr\mânt\ `ntru `nviere

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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SALAMANDRA

pentru Zoe Dumitrescu-Bu[ulenga

Numai din foc tr\ie[te m\nânc\ numai soare

{i-ns\mân]area-n foc i s-a promis

Singur\ f\ptur\ târâtoare

Ce joac\-n fl\c\ri ca `n paradis

Spre b\trâne]e cade `n orbire

Dar doru-n ea e `nc\ nesfâr[it

Cu ghearele `[i sap\ o ie[ire

Spre jarul soarelui din r\s\rit

Atât de neclintit\ st\ la pând\

Pân\ ce focul razelor fierbin]i

Se r\suce[te-n pe[tera str\fund\

S\ picure un svon de suferin]i
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Fier\struind `n stânca uria[\

Cale `ngust\ focului dintâi

{i funia de fl\c\ri se `ngroa[e

Pân\-i str\mut\ cerul c\p\tâi

Sf. Teodor Studitul

8 Febr 1980

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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IMNUL LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

pentru Constantin

~n pustie cresc oasele

Vulturului, se `nt\resc curate [i devin

Umbre-n lumina neamului. El nu vede p\mântul

De zbor [i ce prevede din `nalt se las\ peste lume s\ vesteasc\.

~n ritm ceresc `ntemeiaz\ deschise cuiburi pe drumuri ad\post

Pruncii vin ca dar [i mângâiere [i, locuind p\mântul, `i dezvelesc

Matca de har [i fagurii cu miere plini de lumin\ strâns\-n amurg.

~n pala blând\-a Duhului lucreaz\ omul p\truns de graiul Patriei.

{i ctitoria izvor\[te din adânc, `[i desf\[oar\ umbre [i

Firea precum stejarul sem\nat pe locul lui cerut de focul gliei

Tu, Constantin, din vulturul Ioanic r\mas f\r\ ]\rân\ `n Bizan]

Cobori `n ]\rna româneasc\ pe sângele martir decapitat prodrom.

Patru feciori [i [apte fiice au odr\slit

~n lin\ umbra ta [i-au dat degrab\-n floare c\ci ai
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L\sat lumina prin ferestre din R\s\rit

De la Hurez curat\ s\-i p\trund\ pruncii `nc\ s\ltând cu bucurie

-N pântecul domnesc; Maria soa]\, roaba evlaviei `n vegherea ta.

Constantin fiul {tefan [i Radu, Matei copii lua]i din ]\rna acestui

Blând p\mânt fragili [i boteza]i cu foc [i prea str\vezii ulcioare

Cântând pe drumuri de prea plin [i frânte-au fost prelungi cum plopul

`mpov\rat,

Aur pe cre[tetul divin când se r\scoal\ Borasul r\zboinic [i mân\

Vijelii spre R\s\rit `nn\molind fântâni [i peste holde l\sându-[i

Neamul putred de t\ciuni ce fumeg\ `n vetre [i `nghea]\ pruncii

~n pântec [i mor]ii `n p\mânt c\ci astfel vrut-a Mirele s\ revin\

~n strai de purpur\ [i peste semin]ia ta. ~ns\ nu

Tu ai fost ceva sub soare,

Ci vulturul din stem\ sub coroan\ `n trei

Desf\[urat\-n cântecul de trâmbi]e pe Patmos, lemnul spânzur\tor

Al c\p\]ânii `n plisc de-aram\ coborât din slav\ singur pe cerul

Constantinilor peste Bosfor. Ctitor de neam e[ti al treilea `n ]ar\

Dup\ ~ntemeietorul Basarab c\ruia Mircea `i urmar\. Ai

Redeschis izvoare gata s\ se sting\ de boala f\r\ leac a vremii

{i dup\ maic\ Stanca sor\ de domn drept mo[teni s\ por]i mai departe
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Zidu-nceput sub turn [i acoperi[. ~ns\ de sine-n lumini[ sub munte

~ntr-o poian\ st\ podoaba semin]iei. Loc de mormânt patriarhal

Cu neamul strâns s\rb\toresc icoan\. Ramuri de busuioc sl\vit `n mâini.

Domni]ele firave sub

Coroane stinse sobor `n chor r\s\ritean

Sub flamura Carpa]ilor. P\duri de fag se-ntind [i

Stej\ri[ [i pân\ peste Istros se vede c\tre toamn\ când oamenii

Scad brusc sub Dumnezeu [i ]ara lor e-o patrie de oase. ~n templu arde

M\rturie `nscris\-n]elepciunea ta de om `n Duhul solomonic.

Dup\ Adam pronaosul coboar\; pân\ la Ioan p\mântul e pustiu

{i sângele s\ curg\ nu-nceteaz\. Pute istoria de idolism

Lege [i f\r\ lege aceea[i oarb\ team\ str\juie pe sub cerul

Nedeschis, cifru de tain\ poart\ creatura la sub]ioar\ f\r\

Grai, pecete-i pus\-n aer pe p\mânt [i `n afar\-i frig [i necuprins

St\m blânzi aici `nf\[ura]i eroic `n bunzi de capre-n pe[teri pe sub mun]i.

Nu cânt\ instrumentele, ci numai cel viu

A lui r\mâne bucuria peste gr\dini [i `n

Livezi de aur când clopotul

S-a potolit `ncepe omul harului s\ cânte. Sub bolta blând\ nu-i
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Sprijin decât vocea anahoretic\. Nu mo[tenire-i cântecul. Se

Duce sub p\mânt cu cel retras [i pruncul e organul nou ce trebuie

S-aud\ totul de la cap\t. P\trunde vânt ceresc `n sacrele f\pturi

{i-ncep armonicele straturi s\ gr\iasc\. Fiece om e-ntâiul [i

Ultimul. Athosul se-nmul]e[te f\r\ trup. S\mân]a lui se-ngroap\ `n

Aripe ce nu se v\d decât trecând prin foc spre R\s\rituri. Fragil\-i

Umbra lumii l\sat\ pe p\mânt s\ prind\ gust de patrie. Locul mai

~ntâi `n grab\ trebuie g\sit nainte de-a intra `n nav\ s\ fie

Unde a[eza lumina neamului, f\pturile

La rând trup lâng\ trup, os lâng\

Os, nainte de-a p\[i v\zduhu-n nav\ [i

Hora murmur `n amurg s\ nu-[i fi tras din ]\rn\ leg\narea; pân\ `n

Pronaos ai apucat s-aduci `ntreaga ta str\bun\ semin]ie din ur-

-Letul vremii nainte de-a se rupe de p\mânt flac\r\ de aur. El a

Vorbit [i graiul ]i-a d\ruit via]\ [i apoi ctitoria ta. Piatra

Se-a[eaz\-n loc lâng\ cuvânt [i `mpreun\ apare bun\ cas\. Ia chip

{i stâlpul [i fiecare-i altfel precum s\lb\ticiunea din p\duri. Nu

Locuim acela[i strai ci slava fiec\ruia e alta [i nici nu

Regret\m când zilele doboar\ cu putere `nsemn pe drumuri, altul

Peste noi. Odat\ z\mislit, dup\ iure[ul când s\mân]a cearc\ din
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Labe agere t\râmul

Mai potrivit s\ `[i `mping\ somnul greu la

R\d\cini de ape pe zvâcnete ce [i-au g\sit r\s-

Puns, cre[te un altul. Nu-i al meu precum purt\m un jug din tinere]e, vul-

-Turul ne poart\ [i el trimes. C\ci [i `n acel smoc puhav de nimic `n

Smârcurile-acelea de duhoare, `n pic\tura acr\ de bur\ [i

De frig, `n cleiurile acelea ude cuvântul arde-ncruci[at, b\tut

Pe-acelea[i fulgere. Nu-i mâna mea chemat\ s\ r\stoarne ci-n]eleag\

{i mângâie coroan\ de pe rai. {i-odat\ r\s\rit\-n lume fire

{i dat `n floare soarele vl\star acela[i lucru e cu rodnicia.

Nu se urmeaz\ ci deodat\ `mpart din harul lor r\scolitor [i când

Se duc chemate brusc nu las\ urme neterminate ci totul e de

Mult, de la-nceput `nscris `n cel ce este [i

Doar a[ezarea-aici nu-i decât scut ca l\ncile s\

Prind\ gust de sânge. ~ns\

N-am avut graiul [i timp ci numai locul `n care ne `nsp\imânta s\

Coborâm f\r\ foc. Cenu[\ numai z\d\rnicia ]\rnii-n care

Nu poate rodi nimic. Steril\-i ]ara f\r\ oseminte [i Patrie-

I departe de a fi. Aur ceresc `n noi nu coborâse pe Aure

Apoi s\-l tragem sub p\mânt. Cu cal [i câine c\l\re]ul se mistuia `n

Fl\c\ri mortul dac. Nu aveam str\mo[i decât `n vijelie [i Duhul lor s-a
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Spulberat `n vânt. Toate erau `n grab\ [i nu durase vatra [i `n

Temei nu era timp c\ci focul ager mistuise totul. Cenu[ile

Cohorte cu viforele vremii pe sub u[i [i ce `i `n aier

Piere `n n\luc\. Singur

P\gânul rege `[i reteaz\ cre[tetul po-

-Var\, dar tu r\mâi `ntreg de al]ii tras pe limba

Sabiei ca s\ te-ntorci `n ]ar\ nev\t\mat [i neatins curat [i

Neam [i f\r\ nici-o urm\ de ur\. Domnul iubirii [i al milei nu ai

Chemat focul pe urme s\ pogoare ci vulturului sfânt te-ai fost promis

~n zborul s\u ceresc s\ se-nf\[oare cu sângele t\u pururi circumscris.

Numele-i una cu persoana [i are chip [i nu te po]i `mpotrivi

Poruncii lui. ~nalte nume `mbr\c\m cu to]i [i-adesea f\r\ [tire

Tragem cortul lor la un liman de tain\ [i li se las\ vreme s\ `[i

Asculte str\vechiul leg\mânt `n murmurele apelor ce ling botul 

Corabiei `mpotmolit\-n ]\rmul blând. Se aude-ncet povara cum

P\trunde `n ]es\tura

Sângelui [i-apoi cum se deschide gura ves-

-Titoare `nflorind cuvânt necunoscut din mare.

Departe sacru. Ai ctitorit `n ]\rna româneasc\ locul Constantin
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Urechi `n cosmos `n care s\ captezi zvonirea cerului nemaisp\[it.

Acela[i necuprins divin se `nfioar\ [i-n tihna ta ca-n trestia

Pl\pând\ a eremitului de pe Iordan. Din pe[terile catacombe

Dezvelit pe[tele Ihtis era l\sat pe ]ar\-n cer s\ `[i atrag\

M\rile reci de dedesubt `n voia lui pe veac aici s\ st\pâneasc\.

Bisericu]a dintr-o zi Hurezi [i Sâmb\ta [i Mogo[oaia. Mamul

Viforâta Polovraci Sinaiul Fundenii Doamnei Potlogi [i Brâncoveni

Satul natal ethernul Athos [i-n scaunul p\storului Bucur sfântul

Soldat Gheorghe Noul candel\ ]i-a aprins [i sfântul

Ioan [i Sfântul Saba, la

Râmnic, Ismail Galata. Pe Deal [i lui Antim [i

De un Lemn [i Bistri]a Mitropolia Sfântul Dumitru la Arge[, Doamna

Maria Surpatele [i Bolni]\ adaug\ clopotni]e [i schit

Poiana-i loc [i culmile rotate ce stau cu fa]a-ntoars\-n R\s\rit

Unde p\mântul cere odihnire pe limba clopotului s\ fie-m-

-Pins `n sus. Elibereaz\ dealul neputin]a v\ii [i `i roste[te

Firea-n Dumnezeu, [i-n sate cincizeci [i cinci ai a[ezat fereastr\

strâmt\   

Ochi prin care cerul s\-[i zvoneasc\ trecerea sfânt\ [i de zi cu zi prin

Nop]i. Deasupra-i Nebo-n R\s\rit [i fa]\-n fa]\ cu muntele-n pustie

Unde pietroaiele tânjesc s\ fie pâini. Lege [i mil\ dar spaim\ [i
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Credin]\ pisc `ndreptat cu fa]a spre apus, munte-

-Ntors etern spre R\s\ritul

Tain\. Doi vulturi sub coroan\ se smeresc pe

Dou\ aripi ce sorb t\rie dintr-un singur trup p\strând `n ghear\ crinul

Sabie `nmugurit `n floare. Dar dedesupt `n zbor u[or se na[te

Basarabic numai unul ce poart\-n plisc mireasm\ busuioc din lemnul

Sfânt aflat afar\ din cetate lâng\ colinele restaur\rii

Elena, maica d\ruit Mariei stem\ prin mâna ta de domn sub har

Preafericit Io Constandin os basarabic n\d\jduind `n Domnul cu

}\rn\ [i cu flac\r\ cu tot. La Sfântul Saba sub ocrotirea ta se

Citea din Imnele lui Pindar [i Grigorie de Nazianz [i-n Fapte

{i Evangheliile mereu [i cu r\bdare pân\ la sfâr[it. Astfel

{tiau rosti evlavios

Hrisoavele str\bune [i milostivi [i iu]i

S\ taie vad `n veac focului sfânt ce bântuia `n

Vreme `n alte semin]ii peste p\mânt. Zugravii locu-l `mbr\cau

Cu slav\ [i cânt\re]ii-n grai `ntemeiau v\zduh [i tu cet\]ii `i

Potriveai putere atât cât poate ca s\ poarte f\r\ s\ piar\-n jug.

Fereastra ctitoriei nu duce `n afar\ ci este ochi ceresc ce

Te-a g\sit [i-a spart `n casa ta o ran\ prin care s\ te [tii legat de

Rana cosmosului mare ce sânger\ pe lemn ne`ncetat. Veghe-i
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~n\untru, candel\ [i piatr\ icoanele de lemn pâlpâie pale

L\sând aure blânde ce se ating `n mers prin spa]iul de tain\. Mir-

Oase-a slav\ [i a mir [i-a ]ar\ c\utând `ncet `n grai brâncovenesc. Ochi

M\surat [i ager st\pânit de mil\

Rob evlaviei [i peste trup st\pân, cuget atins

De har picurat cu miron

Din candelele unsului amurg. Mân\-mbr\cat\-n duhul mângâierii

Deget prelung [i stins `nmiresmat pe piept atinge fruntea `n trei [i se

Pogoar\ spre umeri pa[nic precum un stol de miei. Trupul fragil nu-i 

urm\

De trufie [i `n pasul pa[nic [i ne[ov\ielnic p\truns de umbra

Crinului de pe covor. Coroana-i semnul sacru pe fruntea monahal\.

Aierul sol columb\ p\trunde `n piept [i `ntreab\ [i se `ntoarce-n

Lini[te vestind cu ramura-nverzit\ c\-i pe p\mânt via]\ [i este

Pace `n cer [i `ntre oameni pace [i leag\ norii curcubeul sfânt.

Cuvântu-i laud\ [i nu coboar\ de pe corola buzelor decât

Atins de vestea fluturelui sol ajuns aici de

S\rb\toare c\ raclele

Clepsidrei s-au smintit [i giulgiurile moarte

S-au cur\]at cu solzii [arpelui brusc izgonit din iarn\ când `ngerul `n



Ioan Alexandru

62 

Poart\ lovi din R\s\rit. Nume de rege de pe rai `nconjurat de

Pruncii t\i [i ]ar\ ca matca-n stup de faguri [i de roi. Rumoare rupt\,

Mir v\rsat `mpr\[tie ]\râna ta `n lumea mea [i-a noastr\ a celor

Ce tr\im aici `nconjura]i de soli [i ve[nicie. Adesea cei tre-

Cu]i sunt viitorul [i timpul de asemenea este dat s\ descifr\m strâmt\

Poteca ce sânger\-n putin]a neamului. Ceas nu-i oricând v\lul s\ fie 

smuls

Ochiul s\-[i spele r\nile prin mor]i. Cel dus e veghe cât\ vreme fiul

R\mâne Metanoia. Altfel acum e idol, ieri mort, na[tere destin.

(Din Imnele Bucuriei, 1973)
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SCHIT BRÂNCOVENESC

lui Paul Gherasim

~mprejmuit de roiuri [i fântâni

St\ schitul picurat `ntr-o poian\

Un glas de maic\ tremur\ `n turn

Când steaua-n cer love[te `n aram\

Icoanele sunt coapte pe iconostas

Faguri greoi [i galbeni se-nfioar\

Când `n genunchi c\lug\rii cârpesc

O brum\ lin\ de lumini spre sear\

Ferestrele `nguste abia de le strecor

Luminile ce vin mai de departe

{i firea lor e rupt\ de p\mânt

{i-ncep s\ lumineze dup\ moarte.

(Din Imnele Transilvaniei, 1976)


