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Prefață

Când un vers te hrăneşte cu lumină divină îi rămâi
recunoscător toată viața, eu am acest sentiment când
citesc poeziile Ludmilei Rain şi cred că oricine va citi
acest volum de poezie va simți acelaşi lucru. A crea
un poem înseamnă a dărui viață din viața ta celorlalți.
Bucuria pe care o oferă creațiile acestei autoare e
hrană sufletească neprețuită, fiecare metaforă lasă
amprenta Absolutului în inima celui ce şi-a deschis-o
în momentul întâlnirii cu versul dătător de nemurire.
E de neoprit emoția care te copleşeşte atunci când
lecturezi versul Ludmilei, e atât de viu şi te pătrunde
până în adâncul ființei. Ce poate fi mai înălțător decât
să te înalți pe aripi de poezie?
Lumea poeziei e cea a iubirii şi a desăvârşirii, cine
nu şi-ar dori să păşească pe tărâmul ei de vis şi să-i
guste darurile? Lirismul pasionat al poetei e cel care
te cucereşte definitiv, un stil poetic inconfundabil.
Fiecare poezie are un mesaj definitoriu, iar
originalitatea versurilor te face să le îndrăgeşti şi să-ți
doreşti a le reciti. Consider că prezentarea mea e doar
un mic exordiu ce invită la lectură, veți simți atingerea
frumuseții când o să țineți în mâini această carte.
Gabriela Docuță
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Tu, rece cald...

Îngheață pielea de pe mine
Când mă ating de mâna ta,
Atât de rece ți-e căldura
De parc-o ai din ochi de stea.
Un cârd de fluturi pasc în mine
Și tremur, tremur când nu vii,
Așa cu pielea înghețată
Te-aș pune-n patimă, să știi...
Tu rece cald, pe unde umbli,
De n-ai mai răsărit în noi?
Te-aș fi ținut un veac de mână
Iubindu-ți gheața sloi cu sloi...
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