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I
Cum sufletu-adev\r e doar în duh
[i trupu-adev\rat numai în suflet,
d\-mi s\ beau, Doamne,-ntregul t\u v\zduh,
sufl\rii Tale f\-m\-acum r\suflet!
Cum ne-ai scris vie]ile-n Pentateuh
[i fiece silab\ e-n noi sunet,
în fulger scrie tot ce-n vers }i-aduc
[i, ca s\ fiu viu, strig\-mi verbu-n tunet!
În inima Ta rupe-m\ canal,
pe pulsul T\u s\ izbucnesc cuvînt
[i-arterele în fl\c\ri s\-mi erup,
c\ci — act al min]ii, consubstan]ial
realit\]ii înse[i — cu-acest cînt
— verb — intru-n Verbul însu[i. Mi-l fac trup!
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II
M-a viscolit din cer o fulguran]\
de aripi, [i-un cuvînt de peste mii
de-abise s-a f\cut în mine-actan]\,
iar lancea lui de tunet m\ lovi.
{i-n verbu-acest ce mi-e acum substan]\
tr\iesc nu via]a oamenilor, ci
a tot ce e realul o mutan]\
[i-o zguduire-a lui din temelii.
Viez via]a Ta; nu-i tot aprinsul
ne]\rmuririi-naltului de-ajuns
s\-mi inima încap\. Duhu-mi ]ine
al tuturor sufl\rilor deschisul,
[i izbucne[ti cu sfînt v\zduhu-n mine,
s\ se-nsteleze-nuntrul meu Iisus.
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III
În psalmu-acesta-s în]eles de vînt,
de [arpe [i de frunz\ [i de stea,
[i stea, vînt, [arpe sunt l-în]elegînd,
cum î[i cunoa[te pulsul inima.
C\ci toate-s pl\smuite din cuvînt
[i, de nu [tiu, sunt în]elegerea
care se face-n mine semn [i gînd
[i rug\ — lumea înc\pînd-o-n ea.
{i, dincolo de spa]iu [i m\sur\,
hristic vorbit\-a lumilor fiin]\,
viaz\-n toate-acela[i adev\r,
[i-n cîntu-acesta, spirit [i f\ptur\,
îmi reg\sesc mirifica putin]\
s\ m\ unesc cu chipul meu din cer.
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V
Tu m\ vorbe[ti în Tine adev\r
[i eu, în în]eles, rostesc cuvînt
cu suflu-acelei, Doamne,-ncredin]\ri
de dinainte de-a purcede gînd.
{i îmi r\sari în inim\-nsc\r\ri
de ceruri, în chip crucii, se-atingînd
de numele T\u însu[i cu-n\l]\ri
într-o sfin]ie-a tot ce este sfînt.
Comuniune energetic\ total\!
Î]i recuno[ti în mine puls cu puls
[i psalm cu psalm structura lumilor,
[i-n bucuria mea-}i tr\ie[ti real\
fapta Genezei [i-mi e[ti mie-impuls
verb s\ devin existen]iator!
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VI
Tr\iesc în Cel Ce-{i este via]\ Sie,
în El m\ mi[c, respir, rostesc fiin]\
[i, logosificare-n bucurie,
m-aprind cu El de-aceea[i cuno[tin]\,
strigîndu-I, cu tot ceru-nuntru mie,
numele singur într-o juruin]\
a tot ce sfînt asum\-se-n sfin]ie
[i se însum\ ca atotputin]\.
Vorbind, primesc putere. Pe v\zduh
se scrie-n fulger verbul ce m\ duce,
lumin\-aprins\, în lumina Fe]ii,
cînd, lumii, psalmul viu se face-n duh
text [i textur\,-ncruci[are, cruce —
[i intru-n via]\, în via]a vie]ii!
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VII
Tot ce mai sunt vorbe[te-acum din Tine
sau Tu-mi vorbe[ti v\dit din inima
aceasta ne-nc\put\ ce Te ]ine,
Tu bucurie, bucuria sa.
{i ce-i rostit — foc fl\c\rii devine
care irig\, imn, cunoa[terea,
[i viul vie]ii-adeverit e, Crine!
Cuvînt vreau s\ urzesc cu plasma mea
[i, nu aflînd — f\cîndu-m\-adev\r,
nu zbor, ci largu-a tot ce-i în\l]ime,
nu foc, ci o etern\ cincizecime,
însumi — cheie de bolt\ — s\ irup
puterea care fulgerele-n cer
zvîcniri de nervi le face-acestui trup!
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VIII
Sub sonurile p\mînte[tii-evlavii
[i ale omene[tei consfin]iri
a facerii luminii,-etern al slavei
sunetul sun\-al primei pl\smuiri,
textul divin care-i textura navei
crea]iei [i-a-naltei noastre firi
[i-n care, Verb viu!, trup rostit lua-vei,
sum\ [i sens al cosmicei v\diri.
O, logosificare-a existen]ei!
Cine cuvînt încape ]ine via]a,
vestind ca dar al sfintei plin\t\]i
deschiderea canalelor prezen]ei
[i,-nuntrul nostru, dezvelit\ Fa]a
întregii-n noi iubiri [i frumuse]i.
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