
  

Zodiac spiritualiza(n)t

O inedită colecţie de 
previziuni, 
“viziuni” 

şi 
sugestii de “eliberare” de... animăluţele ce ne înrobesc 



  

Berbecul la atac

Nu mă compar nici vorbă  c-un bou sau cu un taur,
Deşi am şi eu coarne şi-mpung. Văd un balaur

În orice gâză mică şi îmi imaginez
Că sunt viteaz  ca-n basme…Atunci când  fantazez,

Simt provocarea-n aer, aud strigând “ en garde”
Şi mă trezesc deodată cu coarnele în gard.
Dar Tu mă ştii, Părinte, îmi place să atac,



  

Berbecul la atac

Şi, potrivit cu  firea,  mi-ai dat coarne colac.
Mă mustri cu blândeţe, doar voi scăpa de  viciu

Şi îmi  primeşti elanul  ca pe un  sacrificiu. 
Când Avraam aduse pe fiul lui iubit

Ca să-l jertfească Ţie, Tu, Doamne, l-ai oprit.
În locul lui pe mine m-ai destinat să fiu;

Mă bucur c-am fost jertfă în locul unui fiu!



  

Taurul lui Matei

Se-aude câteodată, 
Când vor ca să răstoarne
Un precedent din lume:  

“Ia taurul de coarne!”
Mobilizat de temă,
Văd roşu dinainte

Şi simt mânia-n vine,
În loc să iau aminte.

Mă las dus de spectacol,
Aplaudat la scenă...



  

Taurul lui Matei

Nu sunt doar bun de montă,
Îmi place în arenă!

Dar uit de toate astea,
Oricât mă simt de bine...

De la Matei încoace,
Eu mă cunosc. În fine:
Sunt taurul puternic 

Şi greu sunt de răpus.
Închin a mea putere

Fiului Tău, Iisus!



  

Rac predestinat

Când toţi merg înainte, eu singur înapoi
Mă ostinez cuminte cu cleştii amândoi.

Sunt dat de rău exemplu, rac încăpăţânat,
Dar nu-mi pun întrebarea de ce am fost creat.

Nu am spirit de  turmă,  nu sunt bun de corvoadă 
Şi niciodată primul, nici ultimul  din coadă.

Tu, Doamne, ştii mai bine de ce exist şi eu!
Tot neamul meu îl mântui prin chiar destinul meu.

Cum ar putea să spere conştiinţa în derivă
De n-ar avea exemple în lumea relativă?

Şi mersul înainte, şi mersul înapoi
Ajung ca să dea seamă  în  Lumea de Apoi!



  

Gemeni gânditori 



  

Gemeni 
“Gând peste gând”

Gând peste gând construiesc
joc de figuri colorate - 

cu triunghiuri, cercuri, pătrate
asamblez un destin.

Turnul  cade pe spate
cu-mpliniri răsturnate.

Când le potrivesc
ca la carte…

nu ştiu să citesc mai departe
până nu mă adun
din deşertăciuni.   



  

Leul în comunitate 

Împărăţesc în junglă, din junglă mă hrănesc
Şi pentru orice pradă eu Ţie-Ţi mulţumesc!

Când eu răcnesc, se teme şi frunza de-al meu ton.
Nimeni nu mă răpune; un singur om, Samson,
Luptându-se cu mine m-a-nvins neaşteptat...
Dar, ca să mă învingă,  putere Tu i-ai dat!

Am forţă, am tărie, voinţă-n trupul greu 
Şi mă supun poruncii de-a fi lui Dumnezeu!

   



  

Leul în comunitate 

Pe Daniel, profetul, în groapă, dat la  lei,
Mi-ai poruncit să-l apăr! L-am apărat de-ai mei!

Îmi port cu fală trupul puternic şi frumos.
Nevolnic sunt la Tine şi Mielul Sfânt Hristos!

Îţi mulţumesc, Părinte, că mi-ai dat astea  toate,
Chiar dacă nu-s iubit de o comunitate!

La stânga Ta, Părinte, pe tronul Tău din Cer,
Vreau  să rămân un simbol de forţă şi mister!

   



  

Fecioara 

Este semul zodiacal ce „gazduieste” data de nastere a Maicii Domnului
 

* 8 septembrie *



  

“Între flori (Maica Domnului copilă mică)”
- Zorica Laţcu - 

Cand pomii-s ninsi de flori si-nmiresmate,
Vin adieri din zari straluminate,

Cand fluturi albi ca fulgi de zapada
Roiesc si zburda mici prin livada;

Cand gazele prind zambet in campie,
Cand rade firea-n mugurii de vie,
Vezi ca prin vis in iarba nou mijita,

O camasuta din lumini urzita.
Si de te uiti mai bine-n camasuta,

O vezi pe Maica Domnului micuta. [...] 



  

Balanţa cu timp 



  

Balanţa
“Timpul umplut, timpul avut” 

Tot ce avem acum, aici sau am avut
Au fost în firea lumii de la început,

Într-un amestec de văzut şi nevăzut.
Gândeam şi-aveam iubind, totul era făcut

De Creatorul lumii absolut.
Neascultători şi mândri ne’ntrecut
Avem ce merităm: timpul umplut!
....................................................

Dar şi în noi e-un strop de absolut...
Mai alergăm...E încă  mic şi nevăzut:

Nu îl vedem pe-aproapele căzut!

   



  

Scorpion pătimaş 



  

Scorpion 

“Îngerul păzitor mă apară de patimi”   

Vâslesc la rama patimilor multe…
În urma mea - cohortă de galere!

Pe-aceeaşi mare sunt şi croaziere,
Şi încercaţi ce fac cârma s-asculte.

Îngerul meu nu ia la alţii-aminte,
Nici nu se plânge de a mea scădere.
Vâsleşte el când nu mai am putere
Şi nu rămân pe loc, merg înainte.



  

Săgetător fără gânduri rele



  

Săgetător  
“Îngerul păzitor mă apără de gânduri”   

Azi mă frământă gândurile firii,
M-aşează la căldură şi dospesc,
Lipseşte să fiu copt cum e firesc,
Şi să hrănesc pe hoţii mântuirii.

Smulg gândurile rele, chibzuiesc,
Fac praştii dospitura înnăcrită;

Îngerul bun mă scoate din ispită,
Şi gândurile rele le gonesc.



  

Capricorn roditor 



  

Capricorn  
“Gând de rodire nouă”   

În zori, pe răcoare,
iau talgerul mare 

de Soare
şi-l umplu cu grâu 
cât este de mare,

să fac pâine la zare.
Grâul se-nchină,

dospeşte-n lumină
o pâine divină.
N-o arde focul…

E-o pâine  pe masă-n tot locul!
De bucurie, pe la chindie,

Chem sfinţii  să vină
la cină!



  

Vărsător ştiutor 



  

Vărsător  
“Gând nemuritor”   

Mi-au gângurit zori buni la urechea gândului meu
şi-am luat în braţe dimineaţa.

Îmi râdea răsăritul înfăşat în scutec de ceaţă.
Am sărutat creştetul crud al luminii

şi mi-au înflorit buzele.
Raze de raze curgând

căutau pe Pământ
Cerul …

Cu-atâta iubire arzând,
Rugul din gând

creşte în fire
Gândul de  NEMURIRE!



  

Peştele liber     

Îţi mulţumesc, Părinte, că-n apă eu trăiesc, 
Nici nu-mi trece prin minte alt mediu să-mi găsesc.

Înot la suprafaţă şi liber mă scufund,
Nu văd de ce s-ar spune c-ades mă dau la fund.

Nu mă neliniştesc că-n aer mă sufoc,
Cât  stau cu gura-n apă şi nu-mi caut alt loc.

Nu-mi simt ameninţată grija de libertate.
Tu dai dreaptă măsură la orice vietate!

Sunt liber prin natură, chiar dacă-s  pescuit,
De-aceea m-ai dat hrană şi-Iisus m-a înmulţit.



  

Mulţumiri!

Doamnei profesoare Maria Gabor, 
care a însoţit acest “zodiac” inedit prin versuri cu tâlc, de-o 

subtilitate pe măsura profunzimii.

Versurile au fost publicate în volumul “Cuvioasele animale”, 
Ed.Agaton, 2003.
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