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De unde atâta ură?!  

De unde atâta ură, 

Nebună?! 

Milioane, milioane, milioane 

Sub fierăstrăul suferinței 

Zdrobiți de durere 

De niște tâlhari 

Scăpați de satana în lume. 

Ce va rămâne din ei 

Ne se știe anume, 

Nu se știe că 

Au fost pe pământ 

Vânătorii, 

Vânători de Cuvânt. 

Cerul se arătase în lume 

Și tâlharii îl vânează și azi. 

Ard pădurile de brazi. 

Și satana nu-i va primi 

Să revină în iad, 

Să nu-l refabrice ei 

După chipul și 

Asemenea lor. 

Să-l înlocuiască pe el, 

Scrântitul,  

Cum s-a revoltat și el, 

Să-l înlocuiască, 

Pe Dumnezeu. 

Arde omenirea  

Și el râde, 

Însuși uluit de spectacol. 

Unde să mă ascund?! 

Nu  știu unde! 

Trupele sale colcăie 

Ard, 

Într-o combustie 
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Imposibil de oprit. 

Miros greu, 

Destrăbălat, 

Burdușit de păcat. 

Sosit-a vremea  

Să fie șterși 

Din lume, 

Din văzduh, 

Dintre stele, 

Din galaxii, 

Din păpădii 

Și din toate viețuitoarele 

De pe pământ. 

Le ascunsese Dumnezeu 

În Cuvânt. 

A răbdat, cât a răbdat, 

Iisus  

Hristos 

Și împreună 

Cu sfinții de sus, 

Cu sfinții de jos 

A eliberat universul 

Și pământul 

De fiara cu chip de om, 

Din fiece minte, 

Din fiece atom. 

Creația Sa 

Are dreptul, 

La fericire 

Și nemurire. 

Și satana a fost șters  

Definitiv 

Și din amintire. 

Bună dimineața, 

Tată Ceresc!  
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Semnează Ion cel cu Dumnezeu 

 

 

Vor veni să ne salte 

Vor veni  

Să ne salte și pe noi, 

La Covid,  

Cum l-au săltat 

Și pe Mihail, 

La nebuni. 

L-au scăldat, 

Iarna, 

Din găleți, 

Cu apă  rece 

Și l-au fulgerat, 

Cu funii, 

De-i sîngerară 

Gingiile 

Și din unghii 

Picuri de rouă 

La Maica Fecioară 

În poală.  

Semnează Ion cel cu Dumnezeu 

 

 

N-ai și n-ai și n-ai 

Nu știi 

Ce-i părerea de rău, 

Nu știi ce-i bunătatea, 

N-ai și n-ai și n-ai, 

Nu mai ai 

Un loc unde să stai, 

Nici în cer, 

Nici pe pământ. 
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Și încă nu ai 

Nici o remușcare. 

Din ură  

Ți-ai făcut 

De mâncare. 

 Nu mai ai 

Nici o boabă de Rai. 

Banditule absolut, 

Lepădătură. 

Semnează Ion cel cu Dumnezeu 

 

Unde sunteți? 

---Unde sunteți 

Adam și Eva? 

---Aici, Doamne, 

Gospodărim lumea. 

IIsus a făcut minunea. 

Și Domnul zâmbi 

Ș zâmbetul său, 

Înflori lumina 

În toți și în toate, 

În moșii străvechi, 

Înflori și în nepoți, 

În toate și în toți. 

Semnează Ion cel cu Dumnezeu 

 

 

Pare-a fi dus 

Pare-a fi dus  

Cu pluta pe alt mal 

Și dacă oamenii 

Nu-l încalță 



 

 

P
ag

e5
 

Nu ști de- vară 

Nu ști de-i iarnă. 

Trăiește într-o împărăție, 

Din care nu mai  

Vrea  

Să vie. 

Un pustnic  

Cu picioarele pe pământ. 

Nu cumva chiar așa o fi?! 

Semneză Ion cel cu Dumnezeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


