INIMĂ DE MAMĂ
Mă căutaţi de zor, copii,
În ostrovul de la Cernica,
Voi ce mi-aţi fost şi-mi sunteţi fii,
Căci mare-i dorul de mămica…

Mă mai găsiţi, copii, la strană;
Acolo cânt smerit şi eu,
Şi-mi saltă inima de mamă,
Când îi cântaţi lui Dumnezeu…

Când veţi putea să îi priviţi
În ochi, cu dragoste, pe fraţi,
Atunci să ştiţi, copii iubiţi,
Pe mine însumi mă aflaţi…

Cu multe lacrimi şi cu flori,
De-atâţia ani mă căutaţi
La praznice şi-n sărbători,
Dar oare toţi mă şi aflaţi?...

Mă mai găsiţi, copii, desigur,
În fapte bune şi smerite,
Făcute-n dragoste şi, sigur,
Făcute-aşa, vă sunt primite…

Priviţi-vă în ochi, copii,
Cu dor fierbinte şi cu pace!
Acolo sunt, cucernici fii,
Aceasta-i gestul ce îmi place…

Sunt la Cernica, da, desigur,
Într-un mormânt întunecat,
Dar mă găsiţi, mai mult, mai sigur,
În tot ce-n viaţ-am predicat…

Mă mai găsiţi în orice soră
Şi-n orice frate păcătos,
Dar care pacea o adoră,
Slujind în taină lui Hristos…

Eu unul sunt, de când mă ştiţi!
Să fiţi la fel şi voi, copii!
Atunci doar, când vă iubiţi,
Îmi arătaţi că-mi sunteţi fii…

Şi mă găsiţi nu doar în predici,
Din care unii vă hrăniţi,
Ci mă găsiţi şi în biserici,
Când râvnitori mai des veniţi…

În toate-acestea sunt, să ştiţi,
Dar cel mai mult, copiii mei,
Pe mine sigur mă găsiţi
În fraţii voştri mititei…

Precum Hristos, îngândurat,
Vorbind la Cina-mpărătească,
La Tatăl veşnic s-a rugat,
Ca turma-I sfântă s-o păzească,

Mă mai găsiţi şi la duhovnic,
Când lepădaţi păcatul greu,
Când lepădaţi trecutul josnic,
Dorind să fiţi cu Dumnezeu…

În cele ce v-am spus mai sus
Aş vrea ca toţi să mă găsească,
Dar cel mai mult eu stau ascuns,
Să ştiţi, în dragostea frăţească…

La fel mă rog şi eu, copii,
Îngenunchiat întotdeauna:
Să fie pace între fii
Şi vreau ca toţi să fie una…
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