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Pulbere de lumina
Pulbere de lumina
presară cineva din cer
asemeni ninsorii ce ne cuprinde
lumina devine cuvântul din noi
ce rosteşte în şoapta taina
în care tu şi cu mine suntem
lumina în pulbere ne dansează uşor
ninsoarea se aşează pe mâinile noastre
privirile noastre sunt curcubeu
şi cel care presară lumină tace.
Copilul din mine mă priveşte din cer
Copilul din mine mă priveşte din cer
Eu zbor, eu zbor într-o lume launtrică
În sfera mea de foc
Din depărtare copilul priveşte spre mine
Cu privirile lui asemenea unor glasuri
Ce mă cheamă să privesc cu pace
Stau pe o treaptă a scării
Ce mă leagă pe mine de mine,
De zborul meu şi nu îndrăznesc
Să fac următorul pas.
Aşteptăm ca timpul
Să se transforme într-o rază de soare
Să călătorim unul spre altul
Şi să fim una într-un zbor nesfârşit
Eu să fiu acelaşi copil ce priveşte şi zboară
În universul ce ne-a primit să-l privească.
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Călătoream cu tine
Călătoream cu tine
în lumea mea perfectă
tu căutai
sunetele viorii tale
ce sunau în mine de departe
eu călătoream, călătoream,
călătoream spre tine
pe un drum de lumină
ce strivea spaŃiul parcă nemărginit
dintre mine şi tine
am ajuns în sfârşit obosită de drum
şi priveam amândoi pe-o fereastră
fereastră deveni unica lume
prin care puteam să privim
unul spre altul, eu priveam spre tine.
tu priveai departe spre infinit
Muzica din tine călătorea
Muzica din tine călătorea
prin toată creaŃia lui Dumnezeu
s-o slăvească, s-o mărească,
să-l laude pe El, pe El,
Cel Ce a făcut toate,
tu dădeai glas acestei călătorii
către El printr-o vioara măiastră
toate stelele tăceau ascultând,
ascultând sfioase cântecul tău,
simfonia ta adusă ,
darul cel mai de preŃ lui Dumnezeu
Zâmbetul tău în mine
Zâmbetul tău în mine
e ca un izvor
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în care eu ma privesc
ca într-o oglinda.
Dragul meu,
Dragul meu,
în astă noapte eşti obosit,
atât de obosit încât munŃii
se înclină la pasul tău
făcut cu greutate
dragul meu prinŃ
tu dormi şi munŃii tac
şi-Ńi păzesc somnul
ca tu să te odihneşti
iubirea mea e o stea
ce sta aprinsă
printre crestele munŃilor
lumina din mine
împreună cu munŃii înalŃi
îŃi vegheaza somnul
şi tu devii copilul ce creşte
mângâind steaua cu zâmbetul tău.
Hei, hei, Tu,
Hei, hei, Tu,
Dumnezeul meu,
Tu, ce m-ai creat din iubire,
de ce iubirea este
cel mai minunat dar al Tău ?
Tu, TU, Tu cel care eşti
Lumina cea de dimineaŃă,
De ce m-ai trezit pe mine,
De ce l-ai trezit pe el,
Să ne prindem de mână
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În aceeaşi iubire
Şi să călătorim acum
Până în vârful muntelui
Cel mai înalt,
Noi doi să ne-ntalnim cu Tine.
Copacul violet a crescut
Copacul violet a crescut
La temelia bisericii albastre.
Era atât de înalt copacul acesta ,
Eram îmbrăcată în alb
Şi mă ardea soarele cu putere.
Era cald…era vânt de vară.
Gardurile bisericii erau munŃii,
MunŃii cei înalŃi,
MunŃii cei înfloriŃi
În culorile apelor
În culorile visului,
În transparenŃa mâinii
Să prindă razele de soare şi de vânt.
M-am rezemat de tulpina copacului
Ce–si desfăcea crengilie înflorite uşor
Şi mă îmbrăŃişau crengile,
Mă sărutau frunzele verzi,
Frunzele verzi, albastre, străvezii.
Rădăcinile copacului înfloriră
Boboci de trandafir violet
Şi îmbrăŃişară biserica şi pe mine
Şi pluteam peste zidurile de munŃi
Într –un dans nebun la cântecul vântului .
O lacrimă transparentă căzu
In palma mea intinsa sa mangaie florile,
Fruntile muntilor si radacinile copacului
Si zidurile transparente ale bisericii…
Cand am strans lacrima in pumn ,
Soarele aparu dintr-o data la rasarit
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Si te-am vazut in fata altarului
Ingenunchiat in rugaciune.
Altarul era numai flori vii ce cantau,
Cantau cu vocile de inger o simfonie sublima.
Te –ai ridicat si mi-ai luat cealalta mana
Intinsa spre tine si m-ai dus
In fata acestei minuni a lui Dumnezeu.
Noi doi locuiam in biserica asta transparenta
In mii de culori si radacinile copacului crescute
Pana la cer ne dansau prin univers
Cantul infioarator al iubirii umane
Si al iubirii nebune a lui Dumnezeu.
......................................
RAFAEL
Odata stam sub un tei
Si zidul vechi al bisericii imi statea in fata,
Stateam cu mana intinsa sa prind,
Sa prind lumina in pumn
Si s-o strang,
Sa intre in mine adanc….
Deodata o floare mi-a cazut in mana ,
Era galbena , cu raze de soare in ea,
Ca parul tau lung si ochii tai albastri.
Rafael, tu semanai cu ea,
Cu acea floare de tei
Si te-am revazut,
Parca erai langa mine, te rugai,
Eram in genunchi amandoi, ne rugam
Si ne-am prins privirile de petalele florilor
Si apoi mainile
Si noi aveam aripi in spate frate
Si am zburat pana in varful teiului inflorit
Aripile noastre intinse-n vazduh
Formara biserica lui Hristos,
El veni si ne prinse de mana
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Si in aceasta treime sfanta
Am fost rapiti la ceruri…
Rafael, tu nu stiai si nu stii,
Te-am legat frate de cruce,
Dar de fapt te iubesc fara sa stiu
Daca te-oi mai vedea vreodata
Aici , pe pamant….
As vrea sa ne-ntalnim in pustiu
Si apoi in ceruri ,
Prinsi de mana si de lumina dragostei noastre !
TRANDAFIRUL LUMINII
M-am prins de o raza de soare
Si am vrut sa ma inalt spre cer
Dar soarele m-a lasat jos
Binecuvantata
Am luat atunci lumina
Revarsata in apa lacului
Si mi-am pus-o pe umeri
Ducandu-ma pe apele lui
Spre un trandafir ce plutea
Pe ape…
Am simtit ca iubirea din mine
Si lumina razei
Ma tin deasupra apelor
Spre trandafirul iubirii
Ce ma astepta intr-o luntre
De raze de soare,
Luntre vaslita de cineva
Si eu nu-L vedeam.
***
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Te iubesc!!!
Te iubesc!!!
Si-mi raspunde padurea…
Te iubesc !!!
Si-mi raspund muntii…
Te iubesc !!!
Si-mi raspund apele…
Te iubesc !!!
Toata natura-mi raspunde
Iar in universul iubirii noatre
Prins de tortele vazduhului
Imi aduci glasul de margaritar
Al iubirii tale
Si strigi din marginile orizontului
Spre mine
Teeeee …. Iubesc!!!!!
Si strigatul nostru
Simfonizat cu cel al naturii
Se rupe de timp si de spatiu
Aruncandu-ne in vesnicie
In lumea luminii
Si-a existentei depline
Teee …iubesc !!!!
Striga muntii, padurea si noi…
În univers suntem noi doi
În univers suntem noi doi
doua jumatati separate
in lumi abstracte de vis
sortite a se cauta una pe alta
prin acea lumina
si acea chemare din noi
ce ne duce spre infinitul iubirii
spre creanga de aur
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ce straluceste in sine
dincolo de timp si de spatiu
pentru ca asta e soarta
domnitelor si a fetelor de crai
isi cauta fiecare imparatia
luminii si a visului lor
prin fuga noastra de realitate
si cufundarea adanca
in lumea visului lor
ce se intampla cu poezia
din noi insine ?
rugaciunea iubitului meu
rugaciunea iubitului meu
ma face sa ma cutremur
ma indeparteaza de mine
si ma arunca pe puntea de ghiata
peste abisurile cufundate ale ploii
rugaciunea iubitului meu
suspendata prin cantec si vers
ma inalta pana dincolo de negru
de lumina din luna
ce el o absoarbe
rugaciunea iubitului meu
rugaciunea….
Cantecul din altar
Din altar
Si din tot cuprisul fiintei mele.
Am intins mana mea spre rasarit
Am intins mana mea spre rasarit
Printul meu blond si te-am zarit
Cum te jucai cu florile copilariei
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Si cum binecuvantai izvoarele
Te-am zarit apoi
Feciorule cu ochii albastri
Cum dadeai muntii la o parte
Cum pluteai pe ape
Cum cantai mangaind copacii
Si cum ma desenai
Cu degetul prin aer
Cautandu-ma mereu
Ma visai noptile
Cand veneam la tine
Sa te privesc
Te priveam ingenunchiata
La patul tau ce dormeai,
Dormeai ,nu te puteai trezi
Tu ma visai, ma visai
Te sarutam pe frunte si plecam
Insingurata mai departe
Cautand florile muntilor
Florile pietrelor, florile cerului
Cand oboseam te cautam in ape
Si te zaream cum cantai
Te auzeam punand urechia
Pe tulpina unui copac
Sau sarutarea ta pe o floare
Erai cu mine mereu
Capriorul meu pana intr-o zi
Cand te-am zarit
Sculptand intr-o stanca de marmura
Soarele si valurile
Iti erau ochii atat de negri
Feciorul meu cu ochii albastri
Toate florile mele au venit
Si s-au asezat la picioarele tale
M-am asezat si eu
Te-am privit mai departe in mine
Am inceput sa adorm, sa visez,
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Ca florile,plang si rad spalate de ape.
Te-ai intors
Te-ai intors
Te-ai intors minune a sufletului meu
Si ma intreb de sute de ori
Ce anume ai gasit, ce anume ai pierdut
Si ce anume cauti ?
Vrei oare sa-mi interzici prin prezenta ta
Zborul spre infinit si privirea spre cer ?
Sau poate ca tu mergand prin paduri
Vii cu furtuna de ganduri pe valuri
Si-mi rascolesti trezindu-ma-n vis
Fata chipului luminos plutinda
Sa reziste oare dorindul meu
Si puterea sacra a cautarii luminii
Sa-mi aduci oare prin ochiul tau
Acea izolare si tacere tacanda
Pe care o caut, o caut mereu ?
Ce anume cauti si ce anume vrei sa intrebi
De altfel sa stii, sunt la fel ca si tine
Goala de ura si idei uneori
Si ma sperie vantul ce suiera-n mine
Ce cauti oare caut si eu
Si pot sa cred ca vom fi impreuna
Vom putea oare cauta mereu
Intinzand mainile spre vazduhul albind
Deschis de lumina in dimineata de mai
Cautand spre locuri cu sclipire muta
Spre barci sfaramate si trestii strivite
In cantecul lebedei ce cade la mal
In apusul de soare albind-inrosind
Albastrul sacru al diminetii dorinde.
Rafael
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Izvoarele vieŃii
VictoriŃa DUłU

Rafael, nu-ti doresc decat
Un singur lucru
Sa ajungi la propriul tau sistem dogmatic
Sunt sigura
Dumnezeu iti va ajuta sa gandesti
Si vom ajunge sa spunem
In final ca eu nu exist decat atunci
Cand Dumnezeu exista in mine.
Nu auzi
Nu auzi?
Nu auzi
Raspunsul padurii
In ecou infinit
La strigatul meu
Ce se pierde-n natura
Hei, poet
Ce-ti refuzi poezia iubirii
De ce ai plecat
De ce , de ce ?
Il cauti pe Dumnezeu
Te-nteleg, te-nteleg
Ai mare nevoie de stele
Ca de aer si suflet
Ca de aer si foc
Dar cu iubirea ce faci poete
O lasi aruncata
La margini de loc ?
de ce plangi iubire
de ce plangi iubire
in noaptea de inviere
de ce plangi iubire
cand a inviat Iisus
ti-am vazut chipul
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poleit in lacrimi
in lumina plina
ce naste din altar
de ce plangi iubire
tinanad luminarea
tinand-o aprinsa
in intuneric mut
de ce ma tii de mana
strans langa tine
si plangand continuu
ca a inviat Iisus
de ce plangi iubire
in noaptea de Pasti
si ma chemi la tine
sa-mi dai lumina ta
de ce plangi iubire
de ce plangi iubite
si vineri si sambata
si in noaptea de Pasti
hei, iubirea mea
iubirea mea
de ce nu vrei sa vezi
si lacrimile mele
de ce ai fugit atat de repede
de ce-ai fugit, iubirea mea
si m-ai lasat iar singura
cu lacrimile multe
cu fata la altar
Iubitului necunoscut
Tu ingere cu ochii albastri
Ce mi-ai trecut mana prin plete usor
Iti erau ochii in lacrimi
In timp ce soarele iti saruta privirea
Tu, ingere cu ochii mari
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Iti plouau teii in plete
Si tu stateai cuminte langa izvor
Si asteptai caprioare sa vina
Sunandu-ti din corn
Tu ingere cu ochii de vis
Abia ti-ai scos varful de-argint
Luci in soare margaritarul aprins
Si ai lacrimat peste fruntea-mi bolnava
Imi tremurau mainile si glasul si inima
Ploaia asta minunata de vara
Ploaia asta minunata de vara
Care mi-a udat hainele si pletele
Parca ar fi fost sarutarile norilor
Si parca ingerii ar fi plutit
Cu mine alaturi si au facut
Hora in jurul meu,
Dar eu ma plimbam prin ploaie
Si singuratici imi erau ochii
Sa te privesc undeva departe ,
Sa te gasesc, sa te chem,
Sa te privesc si sa-ti cant numele.
Dar cat de singuri imi erau pasii.
As fi vrut sa zbor pana la tine,
Dar eu nu stiam unde esti,
Niciodata nu te-am gasit,
De cate ori am vrut sa te aflu.

15

Izvoarele vieŃii
VictoriŃa DUłU

VICTORIłA DUłU TELEFON: Mobil: 0740-279-908 
www.victoritadutu.wordpress.com
http://vicdutu.blogspot.com/
www.ilincanatanael.wordpress.com
E-mail: victoritadutu@yahoo.com
născută la 12 august 1971 

STUDII
1990-1995 Facultatea de Matematică- Univ. “Al.I.Cuza” Iaşi
1994-1999 –Facultatea de Filosofie –Universitatea . “Al.I.Cuza”
Iaşi
1998 Masterat in “Logică şi Hermeneutică’’
EXPERIENłĂ PROFESIONALĂ
1.

REALIZATOR al Emisiunii "Gandesti, deci existi ",

la televiziunea TVRM cultural si educational
2. Din 2000 Profesor de matematică titular la ” Colegiul Tehnic
Traian” Bucureşti, sc. 2
3.A publicat sase carti si a facut expozitii de pictura in tara si
strainatate.
ABILITATI: Limba engleză, Limba germană
Activitate literarã si artistica
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24. Organizeaza şi participa in perioada 1-14 septembrie 2008,
Expozitia Internationala de Pictura, romano- polona, la CENTRUL
CULTURAL MIRA.
23. CASTIGA LOCUL III la CONCURSULUI
INTERNATIONAL DE POEZIE AL ROMANILOR DE
PRETUTINDENI
” STARPRESS ” www.valcea-turism.ro
organizat din initiativa a doua forte scriitoricesti , din MONTREAL
-CANADA (poet-GEORGE FILIP) si RM.VALCEA-ROMANIA
(editor-LIGYA DIACONESCU),
de Revista Internationala STARPRESS(www.valcea-turism.ro), in
Parteneriat cu RADIO ROMANIA INTERNATIONAL,
22. Colaborarila reviste literare din tara si ale roamnilor de
pretutindeni, “AGERO”Stuttgard, Observatorul-Canada, Romanian
Times, Amurg sentimental, Tomis, Cuvântul, ROMANIAN
GLOBAL NEWS, Asymetria, POLANICY,
21. Centrul cultural M.I.R.A. 1 februarie-14 februarie 2008, Foaierul
“ NICHITA Staneascu”.
20. Expozitie de pictura la “GALERIA ARTELOR”, CERCUL
MILITAR BUCURESTI28 ianuarie 2008-7 februarie 2008
19. Festivalul “Carte si arte”, expozitie de pictura si recital de poezie
, organizat in foaierul Teatrului de Opereta “Ioan Dacian”, 3-7
octombrie, 2007
17. In 11 august, 2007 lanseaza antologia de versuri Drumurile vietii,
la Constanta publicata la editura Anamarol.
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16. In 20 august apare la postul de teleziziune Cosmos tv, la
emisiunea Star Fame emisiune de o ora, unde preznta cele doua
expozitii, la invitatia lui Carmen Stoian si a lui NiKos Koudounis.

15. Din mai pana in septembrie 2007 expune in POLONIA cu un
itinerariu de 10 orase, expozitie organizata de domnul consul
onorific al Romaniei Cornel Calomfirescu. EXPOZITIE
ROMANEASCA DE PICTURA in POLONIA organizata de
DOMNUL CONSUL ONORIFIC AL ROMANIEI CORNEL
CALOMFIRESCU EXPOZITIE cu titlulPUNCTUL DE LA
INFINIT a artisteiVICTORITA DUTU
14. Din 24 mai pana in octombrie 2007 expune in ELVETIA, in
tinutul Ticino, la Bellinzona, impreuna cu alti patru pictori.
13. EpoziŃie de pictură la Sala Polivalentă în cadrul Congresului
“Zilele frumuseŃii”,Bucureşti, 1,2,3,4 martie, 2007,aceeaşi expoziŃie
de la Teatrul NaŃional, “Lumina de pe umărul stâng”
12. EpoziŃie de pictură şi poezie la Teatrul NaŃional Bucureşti, în
cadrul expoziŃiei “Body-Mind-Spirit”, intitulată “Lumina de pe
umărul stâng”, 23,24,25 martie, 2007
11. expozitie permanenta la ceainaria RADEZ-VOUS, Calea
Floreasca ,42 incepand cu decembrie 2006
10. expozitie permanenta la CENTER CLUB , str. Academiei, nr
19, langa universitate, incepand cu 16 ianuarie 2007 pana la 28
februarie 2007.
9. Expozitie de pictură de grup la Club Caffe Asimo
,Smadan,41,Bucuresti expozitie permanenta in perioada 8 iunie
2006-30 decembrie 2007
8. Publicarea de versuri “Cea care as fi”in antologia “Spiralele
vietii”2006,la Editura Anamarol,Bucuresti,unde au scris romani din
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diaspora roamneasca, romani din Canada, SUA, Germania,
Chisinau, Australia, Timisoara, Iasi, Constanta, Bucuresti
7. Publicarea volumului de versuri de poezie religioasǎ “VREAU O
ALTÃ LUME” la editura ANAMAROL, cu lansare la MALL
PLAZA ROAMANIA( distribuirea acesteia în toate Mall-urile din
tara şi în librǎriile din Bucureşti. aprilie 2006).
Cartea înmpreună cu autoarea au apărut la Radio Cultural la
emisinea de joi seara, la orele 22,10 intitulată “Creatori între sacru şi
profan”, si pe postul de televiziune TVRM.
6. Aparitia celui de la doilea volum de versuri : ”Cuvintele”, la
Editura Muzeului Literaturii Romane , noiembrie 2005
5. Expozitia de pictura si poezie “ Punctul de la infinit” la Biblioteca
Centrala Universitara, (Fundatiile Regale) la Sala Profesorilor, in
perioada 31 octombrie-12 noiembrie 2004 Volumul de versuri
“Cuvintele” a avut o prezentare televizata , la postul B1.TV, la
emisiunea “Lumea Cartilor.Un poem pe zi”
4. Expozitia personala de pictura la biserica ”Doamna Oltea” in
saptamana patimilor, 5-10 aprilie, 2004, cu tema: ”Crucea in viata
noastra”.
3. Aparitia cartii de debut, placheta de versuri : “Spatii” , la Editura
Muzeului Literaturii Romane, august , 2003.
2. Debut in proza in revista literara “Caligraf” decembrie 2004
1. Debut literar în revista literară “Sud”, august, 2003
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