
1-SPIRITELE VOINłEI (TRONURILE) 
 

de la Vis – la 
Gândire – de-acolo la-al 
Faptei – îmbelşugat popas – călăuză-i 
VoinŃa 
 
de la Somnul adânc – la 
orgoliul treziei – se-avântă – cumpliŃi şi 
eroici – Şerpii Luminii: săgeŃi de venin scurmă – aprins 
văzduhul – între 
Uitare  blajină – şi 
Fortificată trufaş: 
Afirmarea 
 
Sumbră elegie a Umbrei – încoronează 
vulcanul Luminii: orice Foc 
poartă-n sine – subteran – botezul 
Mâniei Străbune 
 
se-aruncă-n goană – pe-asudaŃi 
la culme – Caii Aurorei – Dumnezeu: din spuma fecundă 
egal abandonate 
naşterii: Golgota concentrică – şi 
cheag zavistiei: chipreşă nudă 
Afrodita 
 
unii se cer aduşi – în faŃa 
instanŃei – alŃii 
să cânte – din frunză în 
frunză – până la 
convingerea soarelui: dincolo de orice pădure – e 
clocotul cerului 
 
ochi otrăvit de lumină – arde domol – dumicând 
de jos în sus – verticalei 
feştila: Piramida Veciei – din 
clipocitul cel mai viclean al 
adâncului – îşi nutreşte trufia 
 
însă cât de grăbită devine lumina – ajunsă pe 
mâna vulcanilor: Icoana 
trăsneşte de Sunet – se bulbucă 
şi-i mult mai degrabă pieire-a Frumosului – şi 
mult prea curând Coamă 
fluturând Uimirea Deplină 



zeiască: pe toate le-nŃelegi mai târziu – dar le simŃi prea  
devreme  -  zăvorâri şi 
blesteme – atunci când palma lumii 
se surpă-n pâlnie – şi-n mijloc 
cerul devine îndemn la 
năbădăioasa iubire – cu 
Joasele Focuri – scăzutele 
Jocuri 
 
o – cirezile zeilor – pier sub saltul din 
umbră – al Halucinantei Pantere: licori otrăvite – şi 
rele clipiri de – fabuloase 
metale – dedatu-s-au risipei – în sângele 
Privirii 
 
congestionată – raza a frânt 
hotarele: hetairele – chemate din zori 
nu mai e 
Aici – supărat pe 
Acolo 
 
cea mai aleasă stirpe-a Luminii – Sunetele – îmbulzite de 
vreme – încearcă să-şi rărească – singure 
tragice – vieŃile: mai e mult – însă 
până la jertfire-n 
CUVÂNT 
 
coroanele lumii caută – de zor 
conştiincioase – nevăzutele 
capete – pe care 
în sfârşit – să se-aşeze 
 
Tronurile aşteaptă: de fapt 
Selectează şezuturi – îngaimă 
Începuturi: Ńes guri de 
Râuri – din Caierul Oceanului – ATMA 
 
pe cumpăna apelor dintre continente – a 
vieŃii dintre sentimente – sfidează 
greutatea – Flăcări 
Strălucitoare 
*** 
 

 

2-SPIRITELE ORDINII (HERUVIMII) 
 
coperiŃi de aripi şi ochi – ca de-ai 



oŃelului solzi – ard HERUVII: 
clăi de foc – în care 
fiece fir şi scânteie – îşi caută doar 
hotărâta – pentru el – notă-a 
slăvirii 
 
ei – portative desăvârşit încărcate 
voci peste care păşeşte 
Iisus-Dumnezeu – când trimis e-n 
oglindă – de 
TATĂL: vecìi de  
disciplină celestă – în şiruri – şi-n 
căderi – de asemeni 
 
Aliluia Aliluia Aliluia 
ei Îl văd – ei Îl 
tac – ei din ei concep - şi 
maieutic – revarsă-n eter – vibraŃii 
tot Mitul Lui 
 
Aliluia Aliluia Aliluia 
tăceŃi – şi-ascultaŃi pe cei decât care 
nimeni CUVÂNTUL mai mult nu îl are 
 
Mume-ale VERBULUI – zenituri şi 
entelehii – se-asfixiază  - în 
matematica 
ordine-a Cântului: şi CÂNTUL 
iese-n eter – şi pe sine se 
cântă 
 
albesc de har copacii-n munŃi 
arhangheli fac – din spade – punŃi 
din vizuini – spre Empireu 
e alfabet de Dumnezeu 
 
Logos Divin – Perfectă Rimă 
spre epopee se înclină 
şi stele toate – fir cu fir 
se-ntorc în Inima-Potir 
*** 
 

3-SPIRITELE IUBIRII (SERAFIMII) 
 

mai înalt decât Zborul: cercul de 
foc al Serafilor-Hore 



 
peste iubirea de Dumnezeu – doar 
misterul adânc: Dumnezeul FeŃelor 
Trei  
 
aici e salon de primire a unui 
singur invitat: Gazda a Toate 
nu e milă: aici e Iubire a 
Firii – nemiloasă Iubire de 
Tot 
 
şerpii muşcă din flacăra propriei 
Cozi – trezind-o iar 
Cap: neostenit 
muşcă – neostenit 
ard – veghetori fără saŃ – iubitori 
cu o singură Ńintă-a iubirii: Totul 
 
sălbatic – neomeneşte iubesc 
cei ce sunt deasupra 
întregii Iubiri: ei căsăpesc – încă 
din burta-nceputului – orice 
Începătură 
 
Ei – irozii de sus – neadmiŃând nici 
a lor fire: doar 
Firea 
 
devoŃiune sinucigaşă – turbare-a 
întrebării – fără drept de-a fi pusă 
 
sfere de foc: slava slăvindu-se 
negândită 
întreagă 
pururi aprinsă-n iatacul de pară – numit 
Empireu: doar acolo-i 
răcoare – sine-al lui Narcis – şi 
Vis 
 
ei sunt 
Energia-ngheŃată în lipsa de istov: ei sunt 
Nebunia orbitoare-a 
Iubirii – cataclismul 
Iubirii – distrugere sferică-a 
Sferelor – cojire-a gândului sferic – până la 
Ideea Virgină – fără 



polen – ori  
albină 
 
otrăviŃi de neantul preaplinului 
ei sunt Ideea de 
Foc – furios pe sine-nghiŃindu-se – pe sine 
geloasă – măcelărindu-se în toate oglinzile 
sparte 
 
sunt cel mai adânc întuneric – în toiul 
Luminii 
*** 
 

4-PRELUDII HIPERBOREENE 
 
la început a fost Visul 
răzoare de lumini – slăvindu-şi 
Zeul 
 
pământ de cristal apoi – înroşit de 
amurg: tot mai îndepărtat divine – vibrează 
coloniile de raze 
Bătrânul Sunetelor – e tot mai reŃinut în 
opera de purificare-a  culorilor: tot mai des 
izbucnesc revoluŃiile 
întunericului 
 
diamante se fisurează – pe linia 
melancoliei: e gata 
alunecarea luminii în 
scrâşnet 
 
cochete-aureole – mările – se chircesc 
în auz Mut Pescarului: prelungă – umbra 
aşteptării – alungă Peştii – hialine popoare – în 
Marsupiul Zeului 
 
două mâini de orator – grele 
s-au aşezat pe creştetul 
cerului: şi 
nici un cuvânt 
 
se-alungă – unul pe altul 
blestemele – prostatice vânturi 
furtuni de cafenea: femurul unui trăsnet 
vibrează reumatisme – la marginea dinspre 



latrina văzduhului: roitoare discordii – muşte de hoit 
explodează  - frenetic 
dinspre – pestilenŃial – NEVĂZUTUL 
 
zăvozii minŃii prigonesc 
IDEEA -  gonind-o-n smârcurile 
-atoateliniştirii 
 
Bătrânul Sunetului – obosit de vise 
şi-a amintit să latre – dar 
niciodată nu va răsări 
 
orb – legat fedeleş cu raze – i se-mpletesc senil 
la colŃul buzelor – hieratice 
bale: complicate 
fire scăpărătoare de imperii 
 
îŃi auzi Ńara – prelingându-se fadă 
ireal prelungindu-se – de pe buza 
tremurând bătrână 
 * 
cleştarul pământ: înfrânt 
alungat – cu aripi zimŃate 
Bătrâne Orfeu – trezeşte-te 
pune-Ńi unghia imperială – în 
gaura cheii pământului 
astupă gura de hulă-a-ntunericului 
amână robia ne-ncetării căderii 
suceşte gâtul gravitaŃiei – pasărea cu pliscul 
perpendicular înfipt – în 
buricul Demonului 
 
prefiră-Ńi – prin urechi – stoluri elegiace 
speranŃele – şiraguri epopeile 
degustă – înainte de a cădea 
ghilotina urdorii 
 * 
crestomaŃia eşecului şi-a-ncurcat paginile 
mai rău: din ce în ce 
tot mai multe-şi pierd dreptul la 
pagină 
 
Sfinxul Neantului a fulgerat – o clipă 
hidos – la fereastră 
 * 
călătorind – de milenii – prin nervuri şi 



străvezii capilare – Popoarele 
spre propria stupoare – nu-ncetează migrarea 
apocaliptică 
 
de mult se-mpăcară cu 
Moartea – dar 
nimeni nu răspunde la numele „Moarte” : omite 
-omiŃându-se 
 
Doamne privit ochi în ochi – izbăveşte-Ńi 
nimiceşte-Ńi – eliberându-le de-aşteptare 
popoarele 
 
popoare sfinte – cu aripile pătrunzând în 
trahee: se sufocă 
popoarele Tale – de 
ideea de zbor 
 
o – târâtură de neamuri 
fără profet – cu dumnezeul uitat la 
oglindă – ca un 
pieptene – de pieptănat orbitele-ncâlcite-ale 
aştrilor: 
 
vino cu stomacul la marginea lumii – şi 
vomită-te 
 * 
am fost la nunta-nsângerată-a CAVALERILOR – şi 
am văzut MIREASA LEBĂDĂ cu gâtul – străpuns de 
săgeată – şi pe 
MIRE LICORNUL – cu pieptul 
desfăcut de spadă – spre 
lumini orbitoare 
Povestea 
 
au murit – pentru ca nimeni să 
nu mai fie singur – pentru ca 
fiecare – pe-un  
clipocit de Fluviu-Amurgit– să-şi 
poarte luntre propria Nuntă – în sine 
cu sine 
 
astfel – pe creasta slăvită a 
Muntelui – s-a aprins – gigantică stea 
ANDROGINUL 
 * 



de-atunci – mi s-a crăpat palma-n degete 
mi s-a uscat şi-a plesnit în riduri de soartă 
şi-am scăpat din seamă – printre aceste fisuri de 
seisme – eonii 
*** 

 
                                Adrian Botez 

 


