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Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 01:09

Iubire

Un răsărit, un asfinţit,
o floare prin formă chemare;
un cer senin, un timp sfinţit,
o lume pusă în mişcare...

Un orizont deschis şi luminat,
născut sub semn de fericire;
un vis prin stele înălţat
atins spre contopire...

Un mal de mare şi o picătură
unite prin valuri sub lună;
un strop de rai plin de căldură
căzut pe inima cea bună...

Iubire de viaţă colorată
peste umbră de lumină;
iubire prin faptă aşezată
peste forma cea senină...

Iubire atinsă, iubire depărtată,
iubire stinsă, iubire încercată,
iubire magie, iubire miracol,
iubire ce ştie să fie oracol:

iubire, iubire, iubire,
împlinire, pasiune, dăruire...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 02:06

Fericire

Din fericire este fericire
în lipsa de griji lipsită de amăgire,
din fericire există fericire
în clipa aceasta trăită în iubire,
din fericire trăim în fericire
când inima noastră se află în unire...

Din fericire putem să visăm,
să ne odihnim şi să cugetăm;
din fericire putem să ne jucăm,
să ne amintim şi să uităm;
din fericire putem să aflăm
că fericirea vine dacă o chemăm...

Din fericire suntem fericire
când dăm vieţii preţuire,
din fericire simţim fericire
prin locuri pline de înflorire,
din fericire gustăm fericire
când ne vedem spre împărtăşire...

Din fericire putem să zâmbim,
să ne cunoaştem, să ne întâlnim;
din fericire putem să dăruim,
să ne ascultăm şi să ne preţuim;
din fericire putem să mulţumim,
să ne ajutăm şi să ne iubim...

Din fericire este fericire
şi o putem simţi, 
şi o putem trăi;
din fericire este fericire
şi noi o putem dărui...
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Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 02:32

Plăcere

Plăcut, plăcută, din plăcere;
plăcut, plăcută, o plăcere;
plăcut, plăcută, spre plăcere;
plăcut, plăcută -
Mersi de plăcere!

Plăcut, plăcută şi plăcere;
plăcut, plăcută, în plăcere;
plăcut, plăcută, spre plăcere;
plăcut, plăcută -
Cu mare plăcere!

Plăcut, plăcută, prin plăcere;
plăcut, plăcută, de plăcere;
plăcut, plăcută, spre plăcere;
plăcut, plăcută -
Mi-a făcut plăcere!
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 03:48

Dragoste

Dragostea? Un fel de iubire...
Cu inimioare atinse la mare
sub un cer de stele şi de flori,
cu gânduri bune sărutate
sub un copac de amor...

Dragostea e o îmbrăţişare
trăită prin lume fermecată,
dragostea e o sărbătoare
prin plăcere duios dezlegată...

Dragostea este un „te iubesc”
rostit pe câmpul înflorit,
o inimă aprinsă de lumesc
sub cerul de ploaie despletit
şi un moment de viaţă îngeresc
prin clipa zborului adeverit...

Dragostea e un fel de iubire
ce aleargă desculţă pe nisip,
dragostea e un fel de fericire
simţită în trup şi văzută la chip.

Dragostea e un sărut
şi o lacrimă de fericire,
o atingere dansată în nori,
un chip învelit de privire,
un cosmos plin de fiori
şi o foarte tandră încercuire...

Dragostea e o îmbrăţişare
trăită prin lume fermecată,
dragostea e o sărbătoare
prin plăcere duios dezlegată...
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Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 04:37

Dăruire

Eşti dăruită de cosmos
spre îmbrăţişare:
a unui dar
cinstit spre dăruire...

Eşti înzestrată de lume
spre amorezare 
şi consacrată vieţii 
spre reîmplinire...

Eşti darul care mulţumeşte
şi dăruirea care înfioară,
eşti zâmbetul ce cucereşte
şi cântecul iubit de vară...

Tu eşti dorită 
şi te poţi dărui,
tu eşti iubită 
şi te poţi împlini,
tu eşti atrasă 
şi te simţi dorită
spre a fi mireasă
iubirii dăruită...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 05:28

Bunătate

Eşti o bunătate şi eşti foarte bună,
eşti foarte amabilă şi plină de spumă,
ai ieşit din mare păşind cu bunăvoinţă,
cu a ta mişcare plină de dorinţă...

Te aşezi pe nisip cu maximă blândeţe,
te întinzi la soare şi aştepţi poveţe,
vrei să fii atinsă, fiindcă tu eşti bună,
plăcută la chip şi frumoasă în făptură...

Tu ai însuşirea de a fi plăcută,
fără doar şi poate eşti bine-făcută
şi ai înclinaţii native spre a face bine
bine-facerea aceea dăruită de tine...

Ai o fire bună şi eşti bine-voitoare,
eşti prietenoasă şi ispititoare,
ai multă bunătate şi căldură trupească,
eşti delicată şi ai graţie cerească...

Eşti o bunătate şi eşti foarte bună,
şi vrei să fii atinsă, fiindcă tu eşti bună,
şi vei fi cuprinsă de o mare bunătate
de ai bună-voinţa de a sta pe spate...
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Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 07:30

Compasiune

Îmbrăţişează pământul ca pe o unică fiinţă
luminată de roadele pomului înstelat
cuprins de iubire spre viaţă de conştiinţă
şi de ostenire spre faptă de lăudat...

Încearcă să prinzi necuprinsul cu a ta simţire
şi să atingi abisul apropierii de timpul vindecat
atras către ceruri deschise şi nemărginire
prin faptul alungării gândului întunecat...

Fii senin precum e cerul, dar şi darnic precum el,
fii în lume o lumină şi o floare-ghiocel... 
Nu mai stărui în nepăsare şi în răutate:
e vremea compasiunii trăită în bunătate...

Lasă-ţi vorba în mângâiere către cel neconsolat
şi umple-o de bucurie pentru cel îndurerat...
Găzduieşte în tine fapta omului ce dăruieşte
şi cuprinde în tine lumea timpului care iubeşte...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 09:35

Bucurie

Bucuria culorilor prin timpuri de forme
galben luminează pe un alb intens
peste nuduri-portret şi pe uşoare vorbe,
peste lumile învelite în peisajul cel dens
prin locuri de mişcare spre viul din vers...

Bucuria sunetelor prin bătăi de mare,
grăbit întâmpinate spre reconsiderare,
se întinde prin urme de linii ascultate
spre strălucirea aripilor solare răsărind
prin ritmuri de mişcare iubite-dorind...

Bucuria florilor simţite-n parfum
adie grăbită prin miros de câmpie,
prin lumea dezgolită de cerul plumburiu
luminat spre albastrul care stă să învie
din cadrul întins pe adâncire-n pribegie
în ţinut de atingere trăită pe drum...

Bucuria gustării dansului pe înserate
degustă vinul martor dinspre masă
şi mestecă pâinea răscoaptă în casă
spre dulceaţă de prune şi clătite bune,
spre ciorbă de legume şi salate minune...

Bucuria atingerii înspre obiect
deschide cuprinsul unei dimensiuni
prin spaţiul ascuns într-un subiect
aşezat instinctiv, frumos şi ordonat
în senzaţii plăcute, chiar de neuitat,

care ne apropie şi ne depărtează
de simţirea trează, de trăirea ce visează,
de somnul care ne uită către dimineaţă
spre veghea care mereu se bucură de viaţă...
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Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 09:59

Comuniune

Două feţe întoarse una către alta,
două priviri despărţite de spaţiu,
două simţiri apropiate de asemănare,
două tablouri pictate din mişcare...

Două fiinţe îmbrăţişate cu bucurie,
două zări adunate sub aceeaşi privire,
două crengi înălţate în rugăciune
atinse de magia unei lumi mai bune...

Două lumini întrepătrunse pe o umbră,
două cărări îndreptate către întâlnire,
două minţi dezbrăcate de distanţă şi ură,
două figuri relaxate prin joc de iubire...

O armonie de culori înflorite
pe portativul cântecelor de unire;
o armonie de gânduri regăsite
în plăcerea trăirilor de fericire...

O armonie şi două fiinţe,
o lume îmbrăţişată cu două conştiinţe...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 15:35

Prietenie

Singurătăţi împărtăşite
consumate la masă
şi prin parc,

singurătăţi plictisite
întâlnite în public
pe la bar,

singurătăţi sălbăticite
îmblânzite prin piaţă
şi pe la servici,

singurătăţi camuflate
descoperite în casă
şi pe drum,

singurătăţi alintate
practicate social
prin coabitare,

singurătăţi împrumutate
învăluite în valuri
de umanizare...

Singurătăţi desprinse
de singurătate,
singurătăţi seduse
din locuri izolate,
singurătăţi retrase
din pustietate...

Singurătăţi uitate:
prietenie...
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Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 15:58

Preţuire

Resursă de joc, izvor de stele,
purtată cu noroc, legată cu inele;

resursă nuanţată prin tradiţie
devenită lanţ şi condiţie;
resursă de întărire şi de confirmare,
dulce plăcere primită spre orientare...

Sursă de joc, izvor de stele,
purtată cu noroc, legată cu inele;

sursă de exprimare însemnată dual
prin semn adeverit şi gând pasional;
sursă captivantă de idei rotite,
minte fascinată prin lumi descoperite...

Resursă de joc, izvor de stele,
purtată cu noroc, legată cu inele...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 16:45

Mulţumire

Mulţumire – mulţumesc:
Tu eşti preţuire!
Mulţumire – mulţumesc:
Tu eşti regăsire!
Mulţumire – mulţumesc:
Tu eşti întâlnire!

Îţi mulţumesc pentru darul tău,
pentru jocul tău, pentru semnul tău...
Îţi mulţumesc pentru înflăcărare,
pentru înfocare, pentru îndemnare...

Îţi mulţumesc pentru răsplătire,
pentru lumină şi pentru strălucire...
Îţi mulţumesc pentru neclintire,
pentru sprijin şi pentru amintire...
Îţi mulţumesc pentru făurire,
pentru creaţie şi pentru iubire...

Mulţumesc prea-bună mulţumire!
Îţi mulţumesc pentru a ta ivire,
pentru lucrul tău şi pentru fericire!
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Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 17:02

Întâlnire

Mă voi odihni şi mă voi înviora,
mă voi reface şi mă voi relaxa,
voi fi prezent la întâlnire
cu făptura ta...

Mă voi răzvrăti şi mă voi răscula,
mă voi zbate şi mă voi revolta,
voi fi prezent la întâlnire
cu făptura ta...

Voi fi acolo şi te voi aştepta,
voi fi destin şi te voi adora,
voi fi dăruire şi te voi purta,
pe tine, în inima mea...

Mă voi lipi şi mă voi ataşa,
ne vom uni şi ne vom îmbina,
voi fi prezent la întâlnire
cu făptura ta...

Mă voi opri şi mă voi avânta,
te voi iubi şi te voi alinta,
voi fi prezent la întâlnire
cu făptura ta...

Voi fi acolo şi te voi aştepta,
voi fi destin şi te voi adora,
voi fi dăruire şi te voi purta,
pe tine, în inima mea...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 17:39

Apreciere

Te-am apreciat în acea împrejurare
în care te-ai rezumat să fii o întrebare...
Te-am apreciat şi te apreciez,
fiindcă ştii să taci şi să aprofundezi...

Am apreciat la tine a ta ilustrare
învestită cu forţe supreme de revelare;
am apreciat, ştii bine, a ta cuvântare
plăcută în idee şi în emancipare...

Voi aprecia mereu cugetul limpede
şi fapta de bunătate aleasă,
inima clară, coerentă, frumoasă
şi gândirea din practică culeasă...
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Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 18:07

Susţinere

Susţin pământul să nu se răstoarne,
susţin şi cerul să nu se ascundă,
susţin şi luna ca să se întoarne
şi timpul din clipă şi secundă...

Susţin privirea aceasta luminată-n lume,
susţin şi întâmplarea văzută la faţă,
susţin repetarea ritmată prin nume
şi universuri de vorbe jucate prin piaţă...

Susţin aşezarea, dar susţin şi călătoria,
susţin cumpătarea, dar şi veselia;
susţin sentimentul, la fel şi raţiunea,
susţin neprevăzutul, dar şi previziunea...

Susţin o lume de idei şi fapte
şi păşesc prin viaţă ca un iluminat,
căci înţeleg de mult că dincolo de acte
nu stă decât întâmplarea ce s-a repetat...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 19:14

Revigorare

Norii se remodelează prin plutire de apă,
pământul se revigorează, cu lapoviţă se adapă;
glia se trezeşte udată şi în sine absoarbe
nectarul de viaţă curată ce din ceruri cade...

Coboară zâmbind pe vântul cel rece,
ninsoarea cea albă care se întrece
cu fulgii de zăpadă purtaţi de plutire
să învăluie solul sub strat de adormire...

Visează la vremea cea anticipată,
geruri cuibărite laolaltă,
aşteptând să lase aerul din ele
să se ridice şi el către stele...

Colo jos lângă o pădure fumul se înalţă,
focul arde în sobă, moşul dă povaţă,
căldura iernii vine şi ne linişteşte
cu senzaţia ei ninsă de dalbă poveste...
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Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 19:56

Mărturisire

Mărturisesc că acum nu prea am nimic de mărturisit,
mărturisesc că scriu poezii cu un cuprins neştiut,
mărturisesc că aşez cuvintele aşa precum îmi vin,
mărturisesc că uneori vorbele nu au conţinut...

Mărturisesc... Da! Mărturisesc şi dau mărturie
că eu găsesc plăcere în poezie...
Iată deci că-ţi mărturisesc şi ţie că versul meu
este un flux şi o ritmare, şi un semn de serbare...

El avansează sub inspiraţie de moment
şi trece prin noi ca un râu sau ca un torent.
Şi uneori se regăseşte reverberând prin mine,
iar alteori el găseşte ecou doar în tine...

Mărturisesc că îl scriu mai mult spre cântare
şi că nu caut grabă, dar nici amânare...
Versul meu nu se zbuciumă şi nu e tulburat,
el doar se priveşte pe sine cum e închegat...

Şi nu se miră, şi nici nu se uimeşte,
şi nu e misterios, dar nici nu dezveleşte:
el este acum joc de cuvinte prin înşirare
sedus de frumuseţe spre a ei izvoare...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 20:17

Iertare

Te rog rabdă a inimii iertare
şi veghează spre a ei căinţă,
nu o rătăci prin amânare
şi ascultă de a iubirii voinţă!

Nu te lăsa ostenit de lupte chinuite
prin poveri de durere şi suferinţă,
lasă-ţi de o parte răutăţile închipuite
şi iubeşte lumea de vrei biruinţă!

Nu te sărăci spre gol şi deprimare
şi nu te amăgi cu realitatea cea dură.
Nu te închide sub lacrimi amare,
iubeşte viaţa şi uită de ură!
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Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 20:38

Împăcare

A trăi în pace, a fi în schimbare,
a vieţui în stare de adâncă relaxare,
a te odihni lucid în tandră desfătare:
iată a ta împăcare...

A trăi în pace şi în sărbătoare,
a rosti cuvântul ce aduce înălţare,
a iubi bucuria venită prin cântare: 
iată a ta împăcare...

A trăi în pace spre valorizare,
a-ţi vedea idealurile puse în mişcare,
a-ţi dori clipa spre a ei creare:
iată a ta împăcare...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 20:59

Comunicare

Necunoscutul straniu separat 
prin necomunicare
aduce glasul spre încercat
de vorbe legate către dezlegare
de cuvinte nuanţate
prin ton, prin gest
şi prin înflăcărare
spre drum de întâlnire
şi redescoperire
material ţesută către înfăşurare
de goliciune brută
şi uşor machiată
sub corpuri de umbră
şi piatră sculptată...

Necunoscutul straniu separat 
(prin necomunicare)
se epuizează pe sine
sub povară de tăcere
şi apoi se ridică,
se apropie 
şi strigă cu voce stăpânită,
doar la suprafaţă,
că vrea să se dezică
de norul de confuzie
şi să se dezbrace
de nesiguranţă şi de iluzie...

Necunoscutul nu mai rămâne separat
de a lui încercare
dacă uitând de sine se lasă mişcat
către ispită eternă de comunicare
trăită în timp de neamânare...
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Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 21:31

Încântare

Când te privesc pe tine privesc o încântare,
când te ascult pe tine aud o chemare,
când te ating pe tine simt o îmbrăţişare...

Când îţi gust sărutul pe buze mă întind
şi îţi adulmec părul, şi-n braţe te cuprind...

Iar când ne contopim şi când ne iubim,
în extaz trăim şi dragoste simţim...
Şi de n-ar fi repetată n-ar fi niciodată:
încântarea e o lume prin cântec dezlegată...

Şi când te privesc parcă te doresc,
şi când te ascult parcă eu sunt mut,
şi când te ating parcă te conving...

Şi când parfumul vin de ţi-l deschid
tu mă atingi pe buze cu un sărut lucid...

Iar când ne contopim şi când ne iubim,
în extaz trăim şi dragoste simţim...
Şi de n-ar fi repetată n-ar fi niciodată:
încântarea e o lume prin cântec dezlegată...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 21:59

Veselie

Joc de afecţiune printre flori atrăgătoare,
dans şi bucurie cu femei fermecătoare,
zgomot plăcut, discuţie la început,
prăjituri de gustat şi bere de încercat:
veselie...

Joc de priviri spre fiinţe cuceritoare,
glume prin sens de prietenie,
muzică plăcută, întrebare începută,
magie de gustat şi lume de încercat:
bucurie...

Joc de vorbe cu o fată curioasă,
schimb de slove cu o prea-frumoasă,
melodie plăcută, abia începută,
buze de gustat şi iubiri de încercat:

timpuri de bucurie şi de veselie,
locuri vrăjite spre căsătorie,
inimi dispuse spre joc şi încercare,
vieţi plăcute la chip înspre cuvântare...

25



Radu Lucian Alexandru

20.12.2012; 22:14

Simpatie

Izvor de apropiere şi de preţuire
este simpatia cultivată în tine,
sursă de mângâiere şi de mulţumire
este simpatia născută spre bine.

Este doar zăpăcire şi dezorientare
în cel care nu simte empatie,
rezultă doar ură şi divizare
din cel ce trăieşte în antipatie...

Izvor de apropiere şi de preţuire
e doar simpatia cultivată în tine,
sursă de mângâiere şi de mulţumire
e doar simpatia născută spre bine...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 22:29

Armonie

Seninătate prin glas de liniştire,
cântec de păsări prin pădure,
paşi purtaţi domol spre centru de fire,
zgomot de frunze întinse sub mure...

Fericire şi tihnă limpezită şi curată,
lumină de soare pe iarbă relaxată,
tăcere exprimată şi foarte stilată,
apus de agitaţie şi răsărit de odihnă...
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20.12.2012; 22:55

Exaltare

Înflăcărare învăluită în ardoare,
avânt înălţat cu entuziasm,
însufleţire puternică prin exaltare,
elan spre pasiune de împreunare...

Emoţie unduită sub bucurie,
iubire trăită prin armonie,
fericire cunoscută spre înflorire,
timp de taină şi de izbăvire...

Foc aprins şi poftă degustată,
dragoste şi plăcere întruchipată,
întâlnire de sens trăită de îndată
ce te laşi iubită spre dragoste curată...
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Clipe Cuvântate

20.12.2012; 23:05

Extaz

Nu poate fi transpus în versuri
şi nu poate fi auzit:
când este în tine şi în universuri
cosmosul e magie şi tu eşti vrăjit...

Nu poate fi tradus în cuvinte
şi nu poate fi cântat:
când extazul se aprinde-n minte
lumea e vrăjită şi tu eşti descântat...
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20.12.2012; 23:26

Beatitudine

Bea cu atitudine, bea cu plăcere,
bea cu simţ de măsură
apă şi bere...

Dar nu te aştepta ca cel care bea
să ajungă la beatitudine...

Pentru ea e nevoie să bei 
idei aprofundate,
iubiri abisale 
şi emoţii nemăsurate...

Trebuie să trăieşti 
în bunătate
spre a fi, ca în poveşti,

fericire şi veselie,
armonie şi încântare,
iubire şi bucurie,
simpatie şi exaltare,

dragoste şi dăruire,
susţinere şi revigorare,
prietenie şi mulţumire,
extaz şi comunicare, 

plăcere şi preţuire,
apreciere şi mărturisire,
comuniune şi împăcare,
compasiune şi iertare,

inspiraţie şi împlinire,
fiinţare şi întâlnire...
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Inspiraţie

Să inspirăm inspiraţie, să trăim în inspiraţie
şi să expirăm inspiraţie:
să cântăm şi să dansăm, să pictăm şi să jucăm
şi să ne relaxăm!

Inspiraţia vine mereu când noi o căutăm
dacă o dorim şi nu o amânăm...

Inspiraţia e felul nostru de existenţă,
ea e impulsul care ne dă coerenţă,
ea e legătura ce se leagă neîncetat
şi se întinde peste tot ce e de admirat...

Inspiraţia este fiinţă, ea este vorbire,
inspiraţia este voinţă - ea e împlinire...
Ea ne însoţeşte în fiecare clipă de poveste
şi prin minuni cotidiene mereu ne ispiteşte

să o vedem ca pe o magie,
să o simţim ca pe o solie,
să înţelegem că ea este pulsul vieţii
şi că în ea stă ascuns, mereu la vedere,
secretul tinereţii...
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Împlinire

Timpul se împlineşte ciclic,
fiindcă se mişcă-n repetare...
Şi de aceea el se trăieşte 
cu plăcere,
chiar şi-n reluare...

Împlinirea 
e astfel mereu regăsită
spre a fi din nou citită,
spre simţ şi cugetare,
prin timp de încântare...

Şi cel care ştie să o vadă
în tăceri şi-n şoapte
se bucură şi-o cheamă
să-i fie mereu aproape
spre a-l reinventa periodic
prin faptă de împlinire
simţită până la capăt
prin clipa ei de fericire...

Timpul se împlineşte ciclic,
fiindcă se mişcă-n repetare...
Şi de aceea el se trăieşte
cu plăcere,
chiar şi-n reluare...
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Fiinţare

Nu poţi să fii decât fiinţare,
nu poţi să fii decât poezie,
iar ale tale dogme
nu le poţi opri decât prin erezie...

Nu poţi să fii decât existenţă,
nu poţi să fii decât întâlnire,
iar ale tale poveşti
doar tu le aduci în simţire...

Nu poţi să fii decât fiinţare,
nu poţi să fii decât aparenţă,
iar faptele tale prin lume
în tine îşi găsesc coerenţă...
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