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ROGOJINARU CAMELIA, Premiul „Grigore Tocilescu”
Mi-e țara
Mi-e țara slovă! Literă-i de jar
Și tricolorul, piatră de hotar.
Port cu mândrie ia și opinca,
Rămase din bătrâni, de la bunica.
Mi-s pe cămeșă macii... Și marama
Rămasă-i moștenire de la mama.
Am în cosiță rumene mușcate
Și cu mândrie-am să le port pe toate.
Mi-e glia pled, pe care-mi vântur pașii,
Și vulturii îmi sunt, de-o vreme, nașii.
Mi-e viața zâmbet, muntele icoană!
Câmpia-mi este dragoste de mamă...
Fântâna-mi este dor de libertate.
Îmi apăr țara pân’ la moarte,
Îmi apăr neamul, vatra strămoșească...
Ca mine toți românii să iubească!
Mi-e imnul clopot, care-n piept îmi bate.
Sunt adevăr, lumină și dreptate
Și sunt din neam în neam pui de român.
Am fost şi sunt și-așa am să rămân!
Mi-am întins brațele
Mi-am întins brațele și am străpuns zarea,
Din care au căzut în palmele strânse căuș
îngeri și stele,
ce mi-au mângâiat rana sufletului,
aliniind ca-ntr-o zidire continuă
cărămida faptelor,
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împărțită în fotoni căzând circulare
pe sfera ochiului căutând aleea speranței,
dintre cer și pământ –
precum ultimul gând
al singurei petale de adevăr
ce a deschis poarta dreptății și drumul
spre libertate –
Și lumea spirituală lipsită
De hotare și disensiuni.

În ochii lui Prometeu

În ochii lui Prometeu
Se derula ca firul dintr-un caier
Povestea iubirii pentru cei de jos
Și ura ca pedeapsă
De la zeii Olimpului, primită în dar,
când cutia Pandorei
a dezlănțuit minciună și secetă, ură și boli,
răzbunând focul
adus pământenilor în tulpina de soc.
Iar lui, nesocotința
I-a însemnat cruntă pedeapsă,
durere și singurătate, calea spre moarte –
Privind înlănțuit și îndurerat
Pedeapsa pentru al iubirii păcat.
Dar veghea lui se înfrățise cu stâncile
și lacrimile cu apa, trăind pentru ei, pentru oamenii,
care se vor închina mereu lui.

