
Privind Florile                                          
 
  
 
 Privind Florile                          
 din jurul nostru, păşim  
 într-o Primăvară cu toate uşile şi ferestrele deschise. 
 Mâna sufletului meu se apleacă…  
 Le sărută… 
 În inimă mi se deschid toate stăvilarele  
 spre a intra tot mirul lor suav.  
 În geana de seară,   
 Florile mă inundă cu râuri de parfum.  
 Nu mai e seară.  
 Pe creştetul meu sunt petale de zori,  
 cântec de ape şi fâlfâiri de îngeri.  
 Noaptea grăbită se cerne-n miresme.  
 O văpaie de foc, ţâşneşte din Leandrul sfânt al Neamului. 
 
 
    
  
 
 
    A înflorit Caisul ! 
 
    Cugetul mi se-ncălzeşte 
    sorbind roua Trandafirului… 
    Umbra mi se strecoară în grădină 
    să-i adune văpaia.  
    Din pleoapa sa deschisă,  
    cad lacrimi de smirnă.  
    O dâră de luceafăr îmi pune crini pe umeri.  
     Uitat în geana vremii,  
     sufletul ascultă madrigalul greierului. 
     Cantata lui sună parcă de recreaţie, 
     vibrându-mi în inimă doina şi dorurile… 
     Florile mă cuprind într-o rodită aşteptare.  
     E noapte…  
     Şi în tinda sufletului înfloreşte o ramură de cais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     
 
 
 
      Mă dor umbrele vieţii 
 
       Un clinchet prelung de parfum, 
       mă-mbie în profundul meu vis… 
       Ziua întârzie ca o adolescentă,  
       nehotărâtă cu ce să se-mbrace.  
       Drumul nopţii mă poartă  
       prin tufe de liliac.  
       Steaua mea încă veghează  
       deasupra-mi.  
       Bolta cerului se răsfrânge 
       pe catifeaua unui bujor.  
       Toată noaptea am purtat pe cap 
       o cunună de stele… 
       Au licărit în vis, ca lacrima de zambilă.  
       Mă doare gândul, 
       când aspru rup florile copilăriei.  
       Mă dor umbrele vieţii,  
       în care s-au uscat garoafe.  
       Dangătul soarelui mă trezeşte… 
       Florile mai picotesc în vecernii.  
       Un cor heruvimic, departe, în şoapte se aude… 
       Un Corb alb,  
       cu ochi de azur mă priveşte.  
       Din aripi bate ritmat rapsodia Dacă.  
       Urc Florile de colţ ale Strămoşilor…  
       În Altarul Carpaţilor,  
       Zamolxe aprinde narcise.                                         
       Cerul se-nseninează… 
       Mieii zburdă printre maci,  
       strivind romaniţele din vale. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 Doamne, dă-mi lacrimi ! 
 
  Cred  că întotdeauna am iubit 
  Păpădia.                                                                   
  Toate stelele căzătoare                      
   în ea se-ntrepătrund 
   îngemănate în rugi de lumină. 
   Păpădia,  
   Pantheon de cruci, 
   se frânge-n mătănii 
   smerită ca o sfântă. 
   Trăindu-şi suferinţa-n Lumină, 
   Răzbeşte şi Învinge  
   Ea, steaua coborâtă în arşiţa câmpiei 

   În firida 
   Păpădiei, 
   ard lumânările pentru toate 
   Fecioarele Neamului, 
   Flori smulse, 
   prematur jerfite… 
   Doamne, 
   dă-mi lacrimi să-mi plâng, 
   Păpădiile  
   ucise cu coasa nepăsării ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     Am găsit Infinitul      
        
       În dimineţile dorului meu,  
       mă afund tot mai mult  
       în taina suavă a mirificelor Flori.               
       Totul, mă bucură:  
       şi florile, şi copiii, şi beteala luminii,  
       şi apa cu doinele ei,  
       şi cărţile înţelepţilor,  
       dar şi psaltica Liturghiei. 
       O albă lumină  se lasă din pleoape în mine… 
       Ca fluturele, pe floarea- mireasă.  
       Afară e soarele meu… 
       Din el mi-am luat lumina florilor… 
       Acum în mine e din nou cer şi pământ,  
       câmpie şi cântec de zefir… 
       Ape în care peştii îşi joacă broderia lor… 
       Tăpşanul pe care zburdă mieii… 
       Şi pajiştea de stele şi flori,  
       pe care se opreşte drumeţul.  
       Nelipsindu-te de toate acestea, 
       realitatea ta se schimbă, 
       se luminează,  
       se înrourează,  
       se înmiresmează… 
       Devine un plus infinit. 
       Care adunat cu minusul egoismului nostru, 
       nu dă zero, ci infinit.  
 
         
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    Lăsaţi Copiii să surâdă a floare! 
 
 
 
        Iubind Cuvântul,  
        cuvintele mi-s muze,  
        lumina lor, balsam, mir şi cântare.                         
        Doamne, lasă-mă în această rugă de floare! 
        Alungă-mi din păr frunzele veştejite! 
        E atâta primăvară în bulbul de floare,  
        că rodul lui dă binecuvântare şi pace.  
        In cuibul Nădejdii, 
        Credinţa e Floarea românului,  
        ce nu-şi scutură niciodată petalele,  
        ci numai mireasma.  
        Cu zăvoare de crin.  
        ferestrele inimii îmi sunt închise… 

        Ce Floare mi le va deschide? 
        Cine mi-a luat mugurii Copilăriei  
        şi-a pus răsad de abanos? 
        Lăsa-ţi Copiii să crească prin flori!  
        Lăsa-ţii să pună răsad  
        cu mânuţele lor de petale!  
        Lăsa-ţii să-nmiresmeze ţărâna,  
        ca pâinea scoasă din ţăst! 
        Lăsaţi Copiii să surâdă a floare! 
 

 
         
      Aş vrea 
 
           Sufletul Copilăriei, 
           să crească ca un Copac cu flori… 
           Să-l altoiască albinele cu credinţa lor… 
           Din fructele adolescenţei să de-a tuturor… 
           Din crengile mature să-mpletească  
           coşuri de flori… 
           Trunchiul secular, miresme de cărţi 
           să rodească… 
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
              Binecuvântare  de crin 
 
              Floarea… 
              Între cer şi pământ,                    
              Pământu-i e pâine şi Ceru-i este vin.  
              Din iia florilor 
              Inima lui Hristos e ţesută  
              de mânuţe de prunci…  
              Lumina… 
              Floare de taină.  
              În candela ei, arde copilăria noastră.  
              Mireasma florii  
              e o chemare.  
              Sau o amintire dintru-nceput?  
              Atât de aproape îmi sunt Florile… 
              Le simt răsuflarea.  
              În Tainele lor mă descopăr pe mine.  
              Gândurile albe  
              mi se  aprind din polenul lor… 
              Lumina florilor mă filtrează,  
              ca pe o Cămăşe de mire,  
              pe care se aruncă sorţii lui Christ.  
              Să fie o  binecuvântare 
                                      de crin? 
 
 
 
 
          Mila florilor. 
 
            Florile,  
            primesc lumina de la îngeri… 
            Mlădiindu-ne bucuria,  
            o zămislesc în noi . 
            Ne cheamă din noi,  
            dorul de Dorul nemărginirii. 
            Cor de albine, 
            plâng idilele lor,  
            zugrăvite pe aripi-şevalete. 
            Fluturaşii,  
            pier în soare…  
            Se ascund în mila florilor.  
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              Muşcata 
 
            Toate bătăliile daco-române, 
             În vâlvătaia Muşcatei renasc… 
             Oricât de mare ar fi grădina 
             Tot îşi mai cată un martir 
             Floarea…  
             O pană de vânt, 
             brusc se smulge 
             din aripa furtunii… 
             În lacrimile lor înmuindu-şi vârful 
             o nouă Muşcată-nroşită 
             dăruieşte Grădinii…  
 
 
 
   
 
 
 
        Uit uneori să fiu fericit 
   
    Lalelele cu căuşurile pline de rouă, 
    în pridvorul de argint al dimineţii,      
    sting rugul vişiniu al zorilor… 
    Sub Stejarul pribeag 
    viaţa se deschide ca o pajişte, 
    ia trup de femeie 
    plină de gingăşie şi rod… 
    În  cenaclul albăstrui al serilor de April 

    Harfele de liliac un psalm mi-au şoptit… 
    Alunecă, sub foşnetul de mătase  
    al Rândunelelor, 
   umbra-mi crucificată… 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Hristicul Dar 
Toate Florile 
la un semnal îşi aprind candelele 
sub streaşina norilor albi.  
O mierliţă îşi fluieră balada… 
Aplaudă prelung 
Soarele aruncând cu lumină ! 
Dorinţi înviorate 
Zefirul concertează… 
E darul vieţii 
Pentru Mame ! 

E hristicul sărut pentru mugurii lor  
Înfăşaţi în dor 
Şi eternitate… 
 
 
  
 Marină 
   

       Un dangăt de Corb  
       vesteşte simfonia cerului.  
       Deja ciufulit, Vântul  
        umflându-se în pene 
        bagheta şi-o ia… 
        Peste linţoliul de alge,  
        cade un val alintând  
        Pescăruşii.  
        Ţipetele lor voioase 

        scrijelesc mulţumirea 
        pe plaja încă umedă… 
        Sinele meu poartă în el  
        urmele valurilor  
        şi neaua căzută 
        din marea de flori…  
        În cuiburi de scoici  
        Lumina se frânge blajină… 
        Omul  
        suspină cu lacrimi  
        vraja sirenelor.  
        În pasăre albă 
        Dorul său îl preface 
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                                        Sacrificiul 
                                                                                        
          Cad picături de petale roşii,  
          peste  foşnetul întors al mieilor.  
          Flăcări se mistuie  
          în ochii lor înlăcrimaţi.  
          cu jale Mioarele bocesc… 
           Îi pasă omului hulpav ? 
           Foamea şi setea lui  
           ar  trebui să fie lumină,  
           aer, apă, floare, rugă,  
           poezie, cântec,  
           cer şi dragoste. 
           Mai ales Iubire ! 
           E Omul făcut din lumină? 
 

 
     
 
 
       Rugă 
          
         Mâinile mele,  
         boabe subţiri de lumină,                               
         sărută Florile în mângâierea lor… 
         Aud şoapta lor parfumată,  
         şi leagănul pădurilor m-alintă.  
         Ca  aripa  Ingerului meu păzitor,  
         o lume de lumină mă cuprinde,  
         clipele-mi sbor pe aripile florilor.  
         Mireasma lor îmi deschide noi înţelesuri...  
         Mă simt copleşit… 
         Mă-ntind bucuros pe prispa nădejdii.  
         Lumina aprinde pe pieptarul meu veşnicia.  
         Corbul Alb îşi cîntă dorul  
         ascuns în vârtejuri celeste.  
         O Floarea se –nmiresmează de alta,  
          ochii se privesc în alţii,  
          lumina ta, se-mprăştie în surâsul meu, 
          apele lui se răcoresc într-ale mele, 
           un cântec se-ncântă cu altul,  
          gândurile-mi răsună vesel în celălalt,  
          cuvântu-mi binevesteşte bucuria ta,  
           o mână caută pe alta,  
           şi ambele-L caută pe Dumnezeu.  
           Iată ruga creştinului!  
           Iată Ortodoxia- 
           Floarea Darurilor Sfântului Duh!      
 



 
 
     Darul 
         
        Cămaşa de in a sufletului meu,  
        MAMA  mi-a brodat-o, 
        Cu norii de argint ai Credinţei,  
        Cu stelele dantelate  
        ale străbunilor lovişteni, 
        Cu azurul cerului Iubirii.  
 
 
 
              Poemul naşterii     

 
        M-am născut în ţara lui Litovoi , 
        Tara Loviştei ,  
        a doua zi, după sărbătoarea  
        Sf. M.Mc. Gheorghe… 
        În vinerea Sfintei  Răstigniri ,                               
        într-o zi de post negru,  
       “parfumat “de mireasma cozonacilor,  
        sarmalelor , ouălelor roşii ,  
        pâinii făcute în cuptor însemnată cu pristol… 
        M-am născut la ţară , 
        într-o zonă de deal ,  
         un urcuş deci ,  
         împodobit cu viţă-de-vie ,  
         cu păduri de salcâm , fag şi stejar … 
         M-am născut în casă, 
         la câteva ceasuri după prânz ,  
         pe la chindie .  
         În casă era mireasma bucatelor ,  
         afară parfumul florilor de liliac , 
         de zambile , de bujor ,  
         de mărgăritar… 
         Cred că rândunele, 
         curioasele de sub streaşină,  
         mi-au zis primul 
           “ Bun venit ! “ 
        Uneori am crezut că a fost cucul…  
        Sau poate calofirul , 
        rabsodul codrului  
        ce începea la câţiva metri de casă…  
        La porţile mari şi mici , 
        de  lovişteni  înstăriţi , 
        fluturau crengile de fag :  
        flamura biruinţei Sf. M. Mc. Gheorghe … 
       Gospodarii încetaseră munca la câmp … 
       Se salutau mai cald , 



       îşi cereau iertare,  
       chiar îşi strângeau mâna invitându-se  
       în ziua de Paşti la un ou roşu  
       şi la un pahar de vin…  
       Toţii se îmbăiau cu iarbă mare , 
       apoi îşi puneau straie de sărbătoare 
       şi plecau la Biserică ,  
       la Prohodul Domnului… 
       Toţi se întorceau acasă cu flori  
        şi cu lumina aprinsă . 
        Părinţii mei, Gheorghiţa şi Constantin , 
        îşi trăiau fericirea : naşterea mea  
        întru slujirea  Domnului . 
        Bunica Maria ,  
        o ţărancă înaltă şi mândră ,  
        mi-a zis mai târziu ,  
        când ajunsesem deja ucenicul ei ,  
        că de pe talerul dătător de ursită,  
        am pus mâna dreaptă pe Sf. Scriptură .  
        Ce îmi puteam dorii mai mult ?! 
 
Prof. drd. Gheorghe Constantin Nistoroiu 
 
 
 

 
 


