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Iubiţii mei, oportunitatea mi-a bătut la uşă  

în cele mai puţin oportune momente.  
Am dezamăgit-o mereu. Acesta e C.V.-ul meu.  
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PSALMUL II 

Transpunere în versuri proprii  
a Psalmilor lui David 

 
 
De ce neamurile s-au întărâtat 
Și de ce popoare-n van au cugetat? 
Regii pământeni, într-un tot unit, 
S-au strâns cu mai-marii și s-au sfătuit 
Împotriva Lui și-a Unsului Său: 
„Cu povara lor de pe noi să dăm 
Și de jugu” lor să ne lepădăm!” 
Cel ce locuiește-n cer va râde rău, 
Și-L vor auzi cei luați în râs: 
„Eu peste Sion chiar de El sunt pus, 
Muntele cel sfânt, oglindirea Lui, 
Uns ca să vestesc legea Domnului. 
 
El mi-a spus în ziua când m-a zămislit: 
Astăzi Te-am născut, Fiul Meu iubit; 
Cere-Mi și-Ți voi da neamuri moștenire 
Și pământu-n margini, fie-Ți stăpânire, 
Cu toiag de fier îi vei păstori 
Și ca pe ulciorul gol îi vei zdrobi”. 
 
Și-acum înțelegeți, regi și învățați, 
Voi, care pământul azi îl judecați, 
Slujiți Lui cu frică și vă bucurați, 
Tremurând, piciorul să i-L sărutați, 
Învățați să-I stingeți Domnului mânia, 
Ferciți cei care-și pun în El tăria! 

 
06.03.2009, Craiova 
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CEARTA MAMEI 
 
 
Mamă, prins cu viața mea, 
Mă gândesc mai rar la tine, 
Vinovat mă simt și-aș vrea 
Să mă cerți cum se cuvine. 
 
Că-ntr-o zi ca fiecare 
Pentru alții, rea cu mine, 
Vei fi dincolo de zare 
Și n-o să mai aibă cine. 

 
14.01.2012 
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SECETĂ DE CULORI 
 
Cu moartea nu m-amenințați 
Cât prin ferestre văd zăpadă, 
Căci viața dacă mi-o luați 
Mai am în casă o grămadă. 
 
Cu iarna de mă speriați 
Mi-e frică, jur, și tremurând 
Văz doar nămeți îndoliați 
Crescând sub fulgii albi căzând. 

 
27.01.2012 
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ÎNGERI ȘI CÂINI 

Mozaic unitar, filogenetic și ontogenetic  
al evoluției umane 

 
De la piatră la soft, 
De la crud la răscopt, 
De la lipsă la moft, 
De la zero la opt... 
 
De la dinți făcând „clanț” 
La căscat prin Bizanț, 
De la înger prin șanț 
La dulău gras cu lanț... 
 
De aur la gât 
Și-n cer nici atât. 

 
05.02.2012 
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CHINTESENȚA NEAMULUI 
 
 
Fac parte dintr-un popor 
Din stejar și din topor. 
De la Decebal încoace 
Se tot face și desface, 
Și de ce s-a apucat 
Nu-i sau e neterminat. 
La masă vin a băut, 
N-a mâncat cât a tăcut, 
Şi-a vândut printr-un sărut 
La poartă ce n-a putut 
De la masă pân’ la poartă: 
Două puncte de pe hartă, 
Ce-i lipsesc necontenit 
Coloanei fără sfârșit 
Pe care s-a răstignit 
Neamul meu ne-isprăvit. 

 
06.02.2012 
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TESTAMENT SINUCIGAȘ 
 
 
Sinucigașul se ruga înaintea morții: Sfinte, 
Doamne, dă-mi pe cineva care să mi-o ia-nainte, 
Ca să poată să mă bage, la ieșirea sufletului 
În biserica din ceruri, via cuca dealului. 
 
Căci oricine se decide fără zile să rămână, 
Și-ar dori să-nlocuiască mâna lui cu altă mână… 
Și-a jurat țăranul ăsta care viața vrea să-și curme 
Să lase la locul faptei numai propriile-i urme. 

 
13.02.2012 
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ZVÂC-TOC 
 
 
M-ai prins întorcând privirea 
Vinovat și curios; 
Pofta, nicidecum iubirea, 
Mă mai face rușinos. 
 
M-ai prins întorcându-mi ceasul 
Ruginit de-atâta vreme, 
Și-a-nceput să-ți bată pasul 
Ritmul inimii când geme. 

 
27.02.2012 
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ALAI CERNIT 
 
 
Eu am rămas la coada vieții 
Ca un țăran la coada vacii, 
Pierzându-mi anii tinereții 
Lângă părinții mei, săracii. 
 
Apoi m-am însurat cu tine, 
Să nu fiu tată prea bătrân, 
Însă nu m-am putut abține 
La coada vieții să rămân. 
 
Când o să mă vedeți în fruntea 
Unui alai cernit, funest, 
Atunci voi trece peste puntea 
Mândriei de a fi modest. 

 
26. 05. 2011. 
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ECOUL 
 
 
Anotimpurile diferă-ntre ele 
După ecou. 
Strigă la mine! 
Dacă ți-o răspunde colțul ierbii, 
Înseamnă că e primăvară; 
Dacă ți-o răspunde nisipul fierbinte, 
Înseamnă că e vară; 
Dacă ți-o răspunde frunza-n vânt, 
Înseamnă că e toamnă; 
Dacă ți-o răspunde albul, 
Înseamnă că e iarnă... 
Eu nu ți-oi răspunde, 
C-oi vrea să mai strigi. 

 
19.09.2012, noaptea 
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RĂU DE DUMNEZEU 
 
 
Fă-mă Doamne rouă 
Pentru când nu plouă, 
Și fă-mă răbdare 
Pentru așteptare...  
 
Te mai rog frumos: 
Fă-mă sănătos, 
Că-s bolnav de Tine, 
Fă-mă, Doamne, bine! 

 
19.10.2012 
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DĂ CLICK PE MINE! 
 
 
Gutenberg a creat lumea 
După cum urmează: 
La început, 
Singurătatea era singură. 
La nouă lumi după ce i-a găsit pereche 
S-a rupt apa. 
Și astfel primul cuvânt, 
Dragostea,  
A văzut lumina tiparului… 
De-atunci, dragostea e doar un cuvânt în expansiune, 
Deplasându-se în progresie geometrică 
Spre roșu 
Cu viteza întunericului 
Fugărit de lumină. 
Te iubesc în treacăt! 
Să mă ștergi e mai ușor decât 
Să mă oprești. 
                                     

24.10.2012 
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DE CE IUBESC FEMEILE 
 
 
Iubesc decât din inerție, 
Primul motor, cel nemișcat, 
Ce duduia peste câmpie, 
Pe coastă-n vale... m-a lăsat. 
 
Iubesc numai din desfrânare, 
Dar sunt poftit și admirat, 
Precum un prinț de-o fată mare, 
De toate elele din sat. 
 
Iubesc la trap și la galop, 
Fecioară, văduvă, soție... 
Secretul meu: n-am niciun strop 
De dragoste. Doar inerție. 
 

31.10.2012 
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APOCALIPSA CULORILOR 
 
 
Frunzele ude 
Pică uscate 
 
Fecioare crude 
Pică pe spate 
 
Apocalipsa 
Pică mai rar 
 
Îi simte lipsa 
Vântu-n frunzar 
 
Focul ce vine 
Galben și crud 
 
Pică pe mine 
Verde și ud 

 
02.11.2012 
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ANXIETATE POSTDEPRIMITIVISTĂ (!) 
 
 
Mi-a fost frică de iubire 
Până m-am obișnuit cu ea; 
Mi-a fost frică de mine 
Până m-am obișnuit; 
Mi-a fost frică de moarte 
Până s-a obișnuit cu mine... 
De fapt, eu sunt obișnuit 
Numai cu frica. 
Iubirea, moartea și cu mine, 
Îmi sunt străin între străine! 
Dacă există, 
Îți acordă o singură întâlnire, 
După care nu s-a mai întors nimeni 
Să spună cum e, 
Dacă sunt. 
Căci, dacă nu sunt, 
Iubirea și moartea sunt fără de mine 
Cum este Moș Crăciun 
Fără Nașterea lui Hristos: 
Un om. 
De nimic nu trebuie să-ți fie mai frică 
Decât de faptul că ești om. 
Nimic să nu te încurajeze mai mult 
Decât că nu ești, poate, Dumnezeu. 

 
03.11.2012, noaptea, Calopăr 
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PROHODUL ASIMPTOTEI TEMPORALE 
 
 
Mă caut în părinții mei 
Și văd că sunt puțin din ei, 
Mă caut în copii, apoi 
Și sunt puțin în amândoi, 
Mă caut mai târziu în tine 
Și sunt puțin. Puțin, dar bine. 
În mine mă găsesc decât 
Când voi mă căutați, încât 
Mă voi găsi tot mai puțin 
În vecii vecilor. Amin. 
 

Noiembrie  
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CHESTII DE-ASTEA 
 
 
Sunt cu Dumnezeu pe mână 
Și ne tot dăm câte ceva 
Pe sub tejgheaua tăcerii: 
Eu îi întind niște nimicuri 
Cum ar fi o rugăciune, o zi de post, 
Viața mea, chestii de-astea... 
El mă face să-nțeleg 
De ce nu ne-am întâlnit la timp; 
Dacă există suflete pereche, 
De ce nu te iubesc dacă  
Te iubesc, chestii de-astea... 
În răcoarea serii, 
Când el mă dă afară din prăvălie, 
Mă furișez și(-n) gol sar pe fereastră, 
Satisfăcut, visând frumos c-am fost la Tine, că  
Ne iubim, chestii de-astea... 

 
09.11.2012 
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DE CE VORBESC FEMEILE 
 
 
De ce vorbesc femeile, 
Când pot să tacă și pe tocuri? 
De ce se poartă cheile 
Înmănunchiate în brelocuri? 
 
De ce desculțele picioare, 
Deși mai mult pe jos purtate, 
Sunt mai puțin atrăgătoare 
Decât pe tocuri înălțate? 
 
De ce-s făcute să vorbească, 
Și cine oare le făcu 
Să tacă și să ne iubească 
La fel cum, poate, faci și Tu? 

 
11.11.2012 
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SUNT OBRAZ MIC 
 
 
Muierea are cap frumos, 
Circumvoluțiuni puține; 
Chelește doar pe didijos, 
Că pe deasupra se abține... 
 
Mai are doamna și picioare, 
Frumoase foc, dar cam puține; 
Și cum tot ce-i prea scurt o doare, 
Își pune tocuri la botine... 
 
Femeia, parcă tot mai rară, 
Visează des, dar interzis, 
Obraznicul care să-i ceară 
Să facă sex în paradis... 

 
13.11.2012 
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UMBRELA 
 
 
Dacă un om trăiește mai multe vieți, 
Și nimic din fiecare nu-i deloc întâmplător, 
La câtă apă am scos eu, și din câte fântâni, 
Și câtă apă am cărat, 
Ca pentru mii și mii de morți, 
Pentru udat, când nu ploua; 
Și n-a plouat mai toată copilăria mea, 
Tinerețea, nici ea... 
 
Ce se căznește fudula toamnă 
Să-mi picure-n suflet credința 
Că semănăm foc, dintr-o viață anterioară, 
Și că, dacă ne-am uni destinele, ar fi potop? 
Biata de ea, e udă, îmi replic sec în gând! 
Face pe filosoafa cu mine, ca toate celelalte... 
 
Eu, asemenea lui Kant, port umbrela după mine 
Chiar și când ea se face numai 
Că plouă, pentru orice eventualitate... 

 
14.11.2012 
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PASUL ȘI CEASUL 
 
 
ACUM un ceas, 
E totuna cu ÎN URMĂ cu-n ceas, 
Dar și totuna cu 
ÎNAINTE c-un ceas. 
ACUM, un pas 
Poate fi totuna cu 
În URMĂ cu-n pas 
Ori ÎNAINTE c-un pas. 
URMA este ÎNAINTEA pasului, 
Adică ÎN URMA lui; 
Pasul este, ÎN URMA URMEI, 
ÎNAINTEA lui, 
Adică ÎNAINTEA URMEI. 
Trecuși? 

 
19.11.2012 
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COLINDUL DACILOR DIN URMĂ 
 
 
Vin colindătorii 
Năpădind ca norii 
Cerul nostru, cete din Apus. 
 
Biata Țara noastră 
Șade la fereastră 
Și cu dreapta-și face semnul plus. 
 

20-21.11.2012 
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UN TĂCIUNE ȘI-UN CĂRBUNE 
 
 
M-apuc de scris... că n-am de ce, 
Mă țin c-o frază foarte lungă, 
Și-apoi comprim în fiece 
Vers, totul, după ce m-alungă. 
 
Trădez cuvintele și-apoi 
Le las în pace să se lupte, 
Sperând că din acest război 
Vine tăcerea să se-nfrupte. 
 
M-apuc de scris în așteptarea 
Unui motiv să nu mai scriu, 
Dar parcă mi-am pierdut răbdarea 
Și-ntreb orice cuvânt: Ești viu?... 
 
Și-n loc să-l scriu grăbit în piatră, 
Îl fac încet un semn în mine, 
Precum un țest plouat în vatră, 
Cu dorul focului în sine. 
 
Căci dacii nu scriau deloc, 
Deși păstrat-au Focul Viu, 
În jurul focului, ci-n foc; 
Doar eu, deși m-ai stins, mai scriu. 

 
23.11.2012 
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HORA SFÂRȘITULUI 
 
 
Mă pregătesc pentru sfârșit, 
Dar nu-i duc grija, ci-i simt lipsa; 
De-atâta vreme-s neiubit 
Și n-a-nceput apocalipsa. 
 
Se-mbogățesc oportuniștii, 
Iar demagogii spun și data, 
Mă dezarmează optimiștii, 
Căci prea de multă vreme-s gata. 
 
Și zvonurile, iuți ca norul, 
Cum vin, cum pleacă de la mine, 
Lăsându-mă numai cu dorul 
Sfârșitului ce nu mai vine. 
 
Ceva din mine profețește 
La fix, cea mai confuză dată: 
Sfârșitul va veni, firește, 
Nicicând, la ora niciodată. 

 
27.11.2012 
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ȘALOM SABAT 
 
 
Eu sunt un vultur plin de măreție, 
Trăiesc din amețeala cerului; 
Tu ești o pană dintr-o aripă 
De altă culoare: 
Nepotrivită, zbârlă, purtată de vânt, 
Ce-și caută locul prin aripi străine, 
Iar eu nimic n-aș da pe tine. 
 
De la o vreme, însă, 
Eu zbor cu șoimii și areții, 
Căci mi-am pierdut o pană care 
M-ar fi purtat unde mi-e locul, 
Cât mai apropiat de soare. 
 
De la înălțimea la care m-am coborât, 
Văd mai bine 
Că pana ta e tot ce îmi lipsește, 
Că sunt condamnat la picaj, 
Că ai o misiune mai înaltă 
și, oricum ai fi, nu sunt fără de tine 
Decât o eclipsă, pana mea lipsă. 
 
Când nu pot să zbor, de tine mi-e dor; 
Facem parte dintr-un tot, 
Fără el să zbor nu pot, 
Nici tu nu zbori, 
Și mor, și mori. 
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Fie-ne țărâna ușoară 
Ca pana ce zboară, 
Ci nu atât de grea 
Ca tine, pana mea, 
Și nici la fel ca mine 
Când zbor lipsit de tine. 
 
Sabat Șalom! 

 
28.11.2012 
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ANOTIMPUL PREZENT 
 
 
Mi-e dor de tine foarte rău, 
Mi-e dor de tine foarte bine, 
Mă simt uitat în gândul tău 
Ca sub o viță, un ciorchine. 
 
Și ceru-i tot mai jos, mai gri, 
Văzduhul parcă stă să ningă, 
Mă-ntreb cine-a putut opri 
Culegătorii să m-atingă... 
 
Dar nu răspund, căci a-nceput 
Mărunt să cearnă peste mine; 
Sunt o-ntrebare la trecut 
Și un răspuns la Cel ce vine. 

 
05.12.2012 
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NIMIC DESPRE IUBIRE 
 
 
Iubirea este interzisă 
De cele mai nescrise legi, 
La rândul ei fiind nescrisă; 
Oricât citești, n-ai s-o-nțelegi. 
 
Iubirea, când este decisă 
Nu-i niciun scrib să consemneze 
Nici până când va fi permisă, 
Nici felul cum o să-nceteze. 
 
Când vei citi mai sus ce scrie, 
Te rog să-l iei în râs pe cel 
Ce-a scris această poezie 
Și să nu faci la fel ca el! 

 
14.12.2012 
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COLIND  

Părintelui Fanurie și gândurilor lui  
la mama care i-a plecat în cer la colindat 

 
 
Pe mine iubirea mă doare, 
Nu știu de se naște sau moare, 
Că-n lume e doar sărbătoare, 
Și-n mine mă-ntreb ce-o fi oare? 
 
Că dor mi se face de tine, 
Crăciunul în cete când vine, 
Prin cetini văd stele străine, 
Ce-ncet mi te poartă spre mine. 
          

24.12.2012 
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PRINS 
 
 
Zorii m-au surprins în viață, 
Pentru-a nu știu câta oară, 
Și-n această dimineață; 
Voi fi prins până deseară. 
 
Ca un vas de sărbători, 
Plin, adică ocupat, 
Cu iubiri și cu erori; 
Zorii nu m-au revărsat. 
                            

25.12.2012 
  



36 ● MARIUS ROBU 
 

 
 
 
 
VÂRTEJUL IUBIRII 
 
 
Iubirea vine pe furiș, 
Prin ochi, prin carne și prin cuget, 
Întocmai ca un luminiș 
Ce se ivește într-un bunget. 
 
Iubirea, când a prins avânt, 
Inima ți-a bătut spontan, 
Ca-n halul halelor de vânt 
Frunza de plop sau de tufan. 
 
Iubirea, când o fi să treacă, 
Să zicem că e trecătoare, 
Întâi ucide, și-apoi pleacă; 
Iubirea, dacă moare, doare. 
 

28.12.2012 
  



APROAPE ALB ● 37 
 

 
 
 
 
FLUIER CU NODURI 
 
 
Din adâncul pământului, 
Rădăcinile mi-aduc vești; 
Voi fi iarăși ce-am fost! 
 
Din adâncul pădurii, 
Tăietorii de lemn de foc 
Îmi trimit vești; 
Voi fi iarăși ce-am fost! 
 
Am de ales între incinerare  
Și înhumare, ca ultimă dorință. 
 
Mândria mă face să mă întreb 
Dacă nu cumva sunt bun de mobilă: 
Ar fi ca o îmbălsămare, mă gândesc... 
 
Vântul se strecoară printre gândurile mele; 
Fluier cu noduri! 
 

04.01.2013 
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TROIȚA SECRETĂ 
 
 
Dormeai și 
M-am apropiat de tine. 
Îngerul tău păzitor 
Și-a dus degetul arătător 
La buze. 
Degetul său și buzele sale 
Au alcătuit o cruce, 
La care m-am închinat 
Și am plecat 
Pe furiș. 
              

08.01.2013 
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DUHNESC A ÎNGER 
 
 
Eu nu mă cert cu Dumnezeu, 
Că n-are cine să ne-mpace, 
Încât mai bine cedez eu 
Decât să n-aibă cine-o face. 
 
Îngerilor ce merg pe nori 
Picioarele nu le transpiră; 
Ai avantaje dacă zbori: 
Până și tălpile-ți respiră. 
 
Când corpul tot ți-e numai nări 
Și două buze te invocă, 
N-ai ochi să te pogori sau scări 
Să urci la Cel ce se sufocă? 
                                
08.01.2013 
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LAUDA MORTULUI 
 
 
Am avut o viață 
Cu litere mari. 
M-am născut fără să știu, 
Dar am învățat multe: 
Să merg, să număr, să iubesc... 
Am făcut totul de nota 10. 
Mi-a plăcut să se scrie despre mine 
Doar cu litere mari. 
Un singur lucru nu am învățat: 
Să mor. 
Viața e ca un examen la care intri 
Fără să știi ceva, 
Iar când ieși, uiți tot. 
Nu mă duc să văd rezultatele, 
Că sunt scrise mărunt!  
                          

13.01.2013 
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COLIVIA IUBIRII 
                pentru Camelia Mitar 
 
 
Sufletul tău e o pasăre liberă, 
Care nu știe să zboare 
Din colivia gândurilor tale 
Frumoase ca niște zăbrele 
Făurite de fierari vestiți. 
Trupul tău este liber 
Ca o pasăre oarbă, 
Care se zvârcolește în colivia 
Rochiilor tale frumoase. 
De bumbac, de mătase... 
Cum să te pot elibera din tine, 
Din ochiul meu care te ține 
Captivă în sufletul meu, 
Dacă pe dinăuntru suntem și tu și eu, 
Dacă pe dinafară nu e nici Dumnezeu? 
                                       

14.01.2013 
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POVESTE DE IARNĂ 
 
 
Îngerului meu păzitor de pe umărul drept 
I-am făcut rost de niște cipici 
De lână; unul mov și unul grena, 
Că așa a avut boangiul culorile. 
Pe îngerul de pe umărul stâng, 
L-am potcovit. 
Eram copil, ningea, și trăgeam o sanie 
Grea, făcută de tata greu, din lemn 
Spart cu o secure grea. 
Purtam un palton greu. 
Pășeam anevoios, 
Că nu era nici urmă de pas în fața mea, 
Darămite pârtie... 
Când mi-a fost cel mai greu, m-am oprit 
Și m-am răstit la cei doi îngeri: 
V-am luat ce vă trebuie, 
Că așa îmi zicea mie tata, 
Dați-vă jos de pe umerii mei, 
Din cauza voastră nu pot eu să zbor! 
                                        

15.01.2013 
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ÎNTÂLNIREA CU IUBIREA 
 
 
M-am întâlnit c-un înger care se rătăcise prin ceață, 
Și-am vrut să-l iau de mână și să-l conduc în viață. 
Mi-a spus că este îngerul păzitor 
Al unui bărbat care moare de dor, 
Pe care îl duce-n ispită 
Femeia iubită. 
M-a întrebat dacă există așa ceva în realitate 
Și dacă să-l găsească vreodată se mai poate. 
Acea ființă, i-am răspuns, există și are 
Două picioare, 
Care, 
Dacă ar fi libere, cum se cuvine, 
Acum ar alerga spre mine. 
Este stăpâna ochilor cărora, după cum îi este firea, 
Le impune ca la doi robi să-mi ocolească privirea. 
Mai este sluga libertății sale, 
Pe care, de fapt, nu o are. 
Mai ales, e o mamă frumoasă, 
Ai cărei pași țin drumul drept spre casă; 
Visând la ea, m-am rătăcit. nu știu de unde vin, unde mă 
duc... 
Am destul timp la ea să te conduc! 
În drum spre ea, ceața s-a risipit, 
Îngerul însoțit s-a oprit, 
M-a privit, 
Mi-a șoptit: 
Te-am găsit! 
Nu l-am recunoscut 
Și-a dispărut... 
 

20.01.2013  
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UN VERS 
 
 
Eu n-am timp să mai scriu perfect, 
Că, de-aș avea, nici n-aș mai scrie, 
Ci m-aș lăsa o veșnicie 
Să te iubesc fără defect. 
 
Apoi m-aș apuca să-nvăț 
La ritm, la vers, la prozodie; 
Urechile să vă răsfăț, 
Devoratori de poezie. 
 
Dar, lume, sunt dator la stele, 
Și toate versurile mele, 
Împrumutate de la praf, 
Sunt versiuni la epitaf. 
                                 

22.01.2013 
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VOI FI 
 
 
Deși sunt om și am nevoie 
De ceva care să mă ispitească, 
Nu mă mai duce nimeni în ispită. 
Pentru sfârșit mi-am pregătit un buncăr 
Cu multe provizii, dar fără provocări. 
Voi muri puțin în urma voastră, 
Doar să fiu primul înviat. 
Să văd cum pe deasupra mormintelor 
Deschise pentru marele moment, 
Corbii se vor schimba la față, 
Iar vulturii, dezamăgiți 
De veșnica și noua viață, 
Vor fi de mine ispitiți. 
Iar eu, ce n-am acum voi fi atunci: 
Ispită încălcată de porunci! 
                                   

24.01.2013 
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DUMNEZEU SE IGNORĂ 
 
 
El ne-a creat, 
Dar nu a subliniat. 
El este prea înalt, 
Dar și-a ignorat înălțimea, 
Pogorându-se. 
A mai făcut și multe alte 
Gesturi anonime: 
A înviat: S-a ignorat; 
S-a înălțat: S-a ignorat etc. 
El este Cuvânt, 
Dar se ignoră, tăcând în vânt. 
El e Cel ce E, 
Dar se ignoră, nu știu de ce. 
De-asta-L ignor și eu, iubindu-L 
Cu toată inima mea, 
Cu tot sufletul meu, 
Cu tot cugetul meu, 
Ignorându-mă! 
                           

25.01.2013 
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NINGE 
 
 
Ninge și trebuie să scriu, 
Că sunt poet din inerție, 
Nu c-aș mai fi-ntr-atât de viu 
Să nasc normal vreo poezie. 
 
Mă simt însărcinat in vitro  
Și nasc doar prin cezariană, 
Trăiesc și mă hrănesc doar dintr-o 
Iubire nord-siberiană. 
 
Ce se răcește-ncet, în sine, 
Privind pe cerul boreal; 
Și nevăzându-se cu mine 
Albește septentrional. 
                          

26.01.2013 
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URMAȘII MEI TRAG LINII  DUPĂ MINE 
 
 
Ieri mi-am plimbat copiii cu sania visată, 
Și m-am gândit la mine, cel din copilărie: 
Aveam un derdeluș, în loc de inerție, 
Și legile frecării, din fizică, de tată. 
 
  
Copiii mei n-au învățat să-mpingă, 
Le place mult mai mult să fie trași, 
Lăsând rugina de la cei doi plași 
Ca două dungi, pe pașii mei să ningă. 
 
Deși sunt încă niște copilași, 
O bucurie sufletul îmi scurmă, 
Căci fiii mei îmi vor călca pe urmă, 
Cu două dungi ningând peste doi pași. 
                                        

28.01.2012 
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CE INSTRUMENT IMIT CÂND SUNT RĂNIT 
 
 
Sunt cobză. Poți cânta la mine. 
Strănut dezacordat. Se pare 
Că merit o verificare 
La corzile subțiri și fine! 
 
Sunt răgușit precum un bas, 
Tușesc precum o tobă mare, 
Scârțâi ca o vioară care 
Fără sacâzuri a rămas! 
 
Mă trombonesc medicamente 
Și medicii mi-s toți afoni, 
Am lipsuri mari la baritoni 
Și mult prea multe instrumente! 
 
Mă simt orchestra de la Scala, 
Rămasă fără interpreți, 
Acustica de la pereți, 
Fără ecou. Ghiciți-mi boala! 
                                                         

01.02.2013 
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FRUNZE LA CÂINI 
 
 
De ce-o lătra un câine-n miez de noapte? 
Cred că s-a speriat de somnul meu, 
Care, sătul de gânduri și de șoapte, 
M-a părăsit, cum face mai mereu. 
 
Și totuși, pân-acum nu l-a simțit 
Nicio țipenie de vietate. 
Să fie semnul că s-a-ndrăgostit 
Și a călcat pe frunzele uscate? 
 
De visător, poate de somnoros, 
Cu ochii-n cer, la stele-ndepărtate, 
O fi uitat să se mai uite-n jos, 
La mine și la frunzele uscate. 
                                  

05.02.2013 
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E CEVA 
 
 
e ceva ce trece în camera mea? 
pare totul nemișcat: 
ceasul, inima, cărțile, 
tabloul acela, 
icoanele mute... 
niciun semn. 
mobila (doar cu numele). 
nu cred că m-am bucurat vreodată de ea. 
oglinda spune adevărul, 
dacă există. 
altfel, tace. 
e o tăcere bunget 
și o statică de cremene. 
aștept? 
e ceva ce trece în camera mea? 
                                      

06.02.2013 
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PLUVIODENUDAREA ȘI TORENȚII 
 
 
Sufletului nu i-am luat umbrelă. 
N-are cizme, pelerină, fâș; 
Nu foșnește, mi-am zis, nu intră la apă. 
Nu face reumatism, nu are oase 
Care să-l doară, că e duh, 
De. 
Nu m-am gândit că, măcar când plouă, 
N-ar mai vedea cerul, de umbrelă, 
Și n-ar mai fi tentat să iasă. 
Că, vedeți dumneavoastră, 
Dacă plouă la ieșirea sufletului, 
Cic-ar fi semn, 
Din bătrâni, 
Că mortul n-a trăit degeaba, 
Nu în zadar și-a primenit sufletul 
Cu fapte bune, pentru viața de apoi... 
Văzând ce e viața, 
Urmașii mortului, 
Făgăduind să-i urmeze exemplul, 
Se pregătesc și ei 
De pomană. 
                            

07.02.2013 
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PROGRESIA SFINTEI TREIMI 
 
 
Când nu mai am inspirație să scriu, 
Ce-ar mai fi de zis? 
Mă gândesc la ce nu s-a mai gândit nimeni. 
De pildă, când a zis Dumnezeu să fie lumină, 
Lumina s-a făcut singură. 
Ce, te gândeai c-a scăpărat El?! 
I-a lăsat omului să descopere scânteia 
În sine. 
De fapt, cred că la început 
Lumina era dintr-o bucată, 
Clară ca bună ziua, 
Fără foc întrânsa. Numai pentru ochi; 
Reglată bine, tot, treabă, rost... 
Curată. 
Până a intrat în cârdășie cu focul 
Și-a-nceput să ardă, știu fetele cum e... 
Mă mai gândesc la faptul că, la început, 
Și omul a fost făcut dintr-o bucată, 
Căci l-a făcut Dumnezeu bărbat și femeie, 
Nu doar una sau doar altul, ce mai una, alta!? 
L-a-mpărțit pe om în două, să nu fie singur 
La Părinte. 
Când a văzut ce prostie a făcut, a zis: 
Bă , ăștia sunt ca oile: după una sar toate în baltă! 
A deschis poarta staulului și ne-a dat drumul 
Pe drumuri, la înmulțire. 
Parcă-L văd ținându-se greu după noi, 
Ca un păstor bătrân  
După miliarde... 
Iar Ei, 
Doar Trei.  13.02.2013  
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ACEASTĂ POZĂ MERITĂ UN LIKE 
 
 
Eu nu iubesc, doar scriu despre iubire, 
Scrisori la care nu primesc răspuns; 
Destinataru-i doar o amăgire, 
Ce niciodată nu-i îndeajuns. 
 
Eu nu iubesc, doar sunt prea-plin de tine, 
Te-atrag și te respir și te resping, 
Mă zbat, aștept și te aștern pe mine, 
Să-mi ții de cald, stingher să nu mă sting... 
 
Eu nu iubesc, urăscu-ți ezitarea, 
Buzele-n șoaptă, capul pe-o ureche, 
Și te tratez precum oceanul marea, 
Deși, privit din cer, îți sunt pereche. 
 
Eu nu iubesc, urăsc acest cuvânt! 
Și tu la fel, de asta sunt convins: 
Nu ne-am făcut o poză pe pământ, 
Să ne uităm în altul, înadins! 
                                  

16.02.2013 
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3 G 
 
 
Pământul e  
Greu, 
Gestant, 
Gravid. 
Are sorocul primăvara. 
În anul acesta va face băiat. 
L-am supus unui ecograf 3 D: 
Sufletul meu de poet 
Ginecolog. 
                           

21.02.2013 
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GĂRGĂUNI DE FATĂ MARE 
 
 
Dragobete, Dragobete, 
Dai târcoale pe la fete 
Și le lași grele, băiete, 
Cu mijlocul strâns în bete 
Și cu prea multe secrete! 
 
Pe Ilinca lui Papuc 
O lăsași pustie-cuc, 
Frusinei a lui Moțoc 
I-a adus barza un cioc, 
 
Sânziana lui Gheorgiță 
Și-a dat foc la prepeliță, 
Ruxandra lui Machisân 
A ouat un pui în fân, 
 
Bombonica lui Jartea 
Și-a luat zborul după ea, 
Mardaloaica lui Mardare 
Se crede privighetoare, 
 
Iar Ghițoaica lui Ghițoi 
A rămas fără bărzoi, 
Fârțoaica lui Median 
A fugit c-un ciocârlan... 
 
Dragobete, Dragobete, 
Ce le dai aripi la fete 
Și le faci, încă de mici, 
Suflete cu păsărici!... 
                               21.02.2013  
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COLȚUL IUBIRII 
 
 
Bate vântul visurile mele, 
Fluierând o doină-n orice os, 
Chiar dacă sunt ude și sunt grele, 
Oasele de vise plâng duios. 
 
Zori de zori îmi scapătă credința, 
Despre ce nu știu ce să mai scriu 
Și m-acomodez cu neființa 
De parc-aș fi fost vreodată viu. 
 
Reacționez la nepăsare 
Tot mai rar și parcă tot mai stins; 
Prea puțin iubirea mă mai doare, 
Peste rănile-i de când a nins. 
 
Bate vântul, primăvara vine 
Și bandajul alb se va-nverzi, 
Greieri leneși, harnice albine 
Laolaltă mă vor asurzi. 
 
Iarba va crește fără s-o aud, 
Și-n ochii mei va fi doar verde crud. 
                                             

24.02.2013 
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POETUL RECE-N T 
 
 
Bate vântul, cade netul, 
Ce s-o face azi poetul? 
Fără facebook, fără blog 
E și ciung, e și olog, 
Și-așteaptă ca un milog. 
 
Când pe laptop scrie off, 
Nici poet, nici filosof 
Nu s-ar mai putea numi. 
Ce-l mai poate mulțumi, 
Când nu mai poate glumi?! 
 
Stă poetul serios, 
Răvășit și-ntors pe dos; 
Muza lui, off-line acum, 
Nu-l inspiră nicidecum, 
Pixul e ceva postum. 
 
Bate vântul, și poetul 
Și-a pierdut de mult caietul… 
Constipat, în gol tastează; 
Fără net mai valorează 
Cât un vânt și-o căcărează! 
                               

26.02.2013 
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ERATĂ LA BALADA MEȘTERULUI MANOLE 
 
 
Ora niciodată n-a fost mai exactă 
Decât în secunda când ne-am despărțit 
Frunza din privire ți-a rămas intactă 
Ignorând o clipă vântul răzvrătit 
 
Și de-atunci iubito singura icoană 
Care mă țintește când mă uit în sus 
Este chiar tabloul static în persoană 
Care-mi spune zilnic n-am nimic de spus 
 
Dumnezeul ăsta e la fel de mut 
Ca și Dumnezeul care ne-a-ntâlnit 
Ca și Dumnezeul care ne-a făcut 
Ca și Dumnezeul care ne-a zidit 
                                     

27.02.2013 
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GRIJA ĂLUI BĂTRÂN 
 
 
În această dimineață, 
Guguștiucul a cântat a primăvară. 
Verdele din glasu-i stă la pândă 
Prin muguri, pe sub scoarța pământului, 
Pe sub scoarța copacilor... 
Numai omul scorțos  nu-l aude. 
El stă ca un salcâm uscat, 
Pe care Dumnezeu îl ține ca semn, 
Pe mejdină. 
Să nu intre copiii vecinilor peste noi, 
Când n-o mai fi El. 
                           

28.02.2013 
  



APROAPE ALB ● 61 
 

 
 
 
 
BUNĂ PRIMĂVARA 
 
 
Anotimpul vostru a-nceput de-acum, 
Sunteți mai frumoase decât v-am visat, 
Ochii voștri fragezi ne zâmbesc în drum, 
Trupurile voastre-ndeamnă la păcat, 
 
Vi se întețește pasul, dragi femei 
Și vă-nmugurește sângele-n priviri, 
Vi se nasc în minte și vă zburdă miei 
Pe-al copilăriei câmp din amintiri. 
 
Bună primăvara, creaturi sublime! 
Vă presar în cale mii de ghiocei, 
Să vă poarte pașii către înălțime, 
Căci sub sfinții îngeri sunteți voi, Femei! 
                                                 

01.03.2013 
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EU, DIMINEAȚA 
 
 
Eu, dimineața, mă trezesc cu soarele în odaia mea, 
Așa că, să nu-mi spuneți voi mie că soarele-i doar una 
dintre stele; 
O fi, dar asta e a mea. 
Eu, dimineața, mă trezesc cu visul în mintea mea, 
Așa că, să nu-mi spuneți voi mie că e un vis ca toate visele; 
O fi, dar este visul meu. 
Eu, dimineața, mă trezesc cu mine în patul meu, 
Așa că, să nu-mi spuneți voi mie că sunt un om ca toți 
oamenii; 
Oi fi, dar sunt numai al Tău. 
                                  

02.03.2013 
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ÎNSERARE DE PRIMĂVARĂ 
 
 
Se duce soarele, unde s-o duce, 
Și vine noaptea, de unde-o veni, 
Se strânge multă lume la răscruce 
Și latră câinii, făr-a conteni. 
 
Pământul are un miros aparte, 
Nu de conglomerat de silicați, 
Iar carele din cer nu-s prea departe: 
Se-aud cum suflă boii dejugați. 
 
Să nu-mi furați această perspectivă, 
Căci, dacă știu prea multe, mor ca voi; 
Și n-aveți nici bomboane de colivă, 
Să-L îndulciți pe Dumnezeu, apoi! 
                                        

05.03.2013 
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E ZIUA VOASTRĂ... NU MĂ BAG 
 
 
Mă pregătesc de ziua lor, 
Și nici nu știu ce se mai face; 
Să le vorbesc despre amor, 
Nici nu mai cred, nici nu le place. 
 
Să le mințim că sunt frumoase, 
Nu prinde, că s-au săturat; 
Majoritatea sunt prea grase, 
De-atât amar de așteptat. 
 
Să le mai cumpărăm o haină 
Sau câteva bijuterii? 
Să le șoptim, precum o taină: 
Vă mulțumim pentru copii? 
 
Nimic se pare că nu ține 
Decât o zi, deci nu mă bag 
În a bărbaților mulțime; 
De ziua voastră, mă retrag. 
 
Și-aștept acele zile care 
Sunt parcă toate pentru noi, 
La fel de singur cum se pare 
Că sunteți toată viața voi. 
                                   

07.03.2013 
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CĂDEREA DIN CIREȘUL DIN GRĂDINĂ 
 
 
Îmbătrânim, femeie, și suntem tot copii, 
Împătimiți de jocul ce se numește viață, 
Și care va rămâne în urmă-ne, să știi, 
În timp ce noi, grăbito, schimba-ne-vom la față. 
 
Îmbătrânim, femeie, și nu regret decât 
Că ne-am jucat ca proștii, în loc să ne iubim; 
Te-aș prijoni din visuri în brațe, întrucât 
Ne-ntinerește jocul și noi îmbătrânim. 
 
Coboară-te din pomul cireșelor ce-ți plac, 
Visând că sub rochiță te vor privi spontan 
Băieții pentru care simți fluturi în stomac, 
În timp ce, nătărăii, bat mingea pe maidan. 
 
Îmbătrânim, femeie, căzând, precum ți-am spus, 
De sus în jos, tu, floare; eu, ram, de jos în sus. 
                                                     

12.03.2013 
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PRIVATIZARE UMEDĂ ȘI CURBĂ 
 
 
Plouă pe căile ferate. 
De vină-s cei de sub umbrele; 
Natura singură nu poate 
Să tragă linii paralele. 
 
Ca un sărut forțat, pe șine 
Cad buzele de ploaie, reci; 
De vină-i vinderea ce vine, 
Plătindu-ți plecăciuni, să pleci. 
 
Plouă pe căile ferate, 
Vândute straniu, strop cu strop, 
Și răspicat răscumpărate 
Când crește potul, c-un potop. 
                                

14.03.2013 
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VARA CARE STĂ PE VINE 
 
 
Degeaba m-am trezit la fix, 
Cu inspirația beton, 
Căci mi-a-nghețat și pasta-n pix, 
Pe vântul ăsta monoton. 
 
M-am așteptat să văd pe-afară, 
Un sân frumos, un decolteu, 
Dar astăzi nicio domnișoară 
Nu s-a-mbrăcat pe gustul meu. 
 
Urăsc aceste zile-n care, 
De la femei la domnișoare, 
Sexul frumos de pe pământ, 
Știe să facă numai vânt! 
                            

15.03.2013 
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ÎNCHIPUIRE DE PRIMĂVARĂ 
 
 
Înserarea mă pândește 
Ca pe-o floare de cireș 
Vântul, care își urzește 
Din petale, firav preș. 
 
Noaptea mă va spulbera 
Sub copite nevăzute; 
Un cioban va fluiera 
Pilda unei oi pierdute. 
 
Zori de zi, mai zăboviți! 
Vreau să țin în clar-obscur 
Ochii veșnic istoviți, 
Care mă pândesc să-i fur. 
                            

16.03.2013 
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CHIT   

(a se citi la umbra personajului biblic Iona) 
 
 
Pământul e o mamă eroină, 
În fiecare an însărcinată 
Nouă luni, 
Renaște primăvara. 
Mamă, câte fete ai? 
Cât voi mai aștepta să naști 
Și primăvara mea? 
Nu vezi că nu am de ales? 
De ce nu m-ai fi logodit de mic, 
Să nu mai am de ce s-aștept o fată 
Mare? 
Mamă, 
Scutește-mă de această povară 
Și mă însoară 
C-o primăvară 
Care-i fecioară, 
Căci mi-a trecut și vremea-n care 
Feciorul singur să se-nsoare 
Poate. 
Însoară-mă, mamă, cu toate! 
Nu vezi că sunt aproape chel? 
Nu vezi că toate-mi sunt la fel 
Cum or fi fost în clipa-n care 
M-ai zămislit 
Chit 
Că-s mai mare? 
                       

19.03.2013 
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CREDINȚĂ OARBĂ 
 
 
Merg de-a-ndărătelea de când mă știu, 
Și-această funcție, născând organ, 
Mi-a dezvoltat la spate ochiul viu 
Ce se transformă zilnic în ochean. 
 
M-oi fi-ntâlnit în cale cu iubirea, 
Pe care-oi fi călcat-o, căutând 
În față, dar în spate cu privirea; 
Ocheanul meu să vadă neputând. 
 
De-acum e tot mai clar și mai agil, 
Arareori mai dau în gropi, de prost, 
Crezând că, minte-ngustă de copil, 
Urmează ce-a mai fost sau n-a mai fost! 
 
Ocheanul meu, (de nu mi-ar fi crescut!), 
Mi-arată că nimic din ce-am văzut, 
Nici n-am avut, nici nu mai am, nici n-am pierdut, 
Ci, orbital, orbește am crezut. 
                                     

25.03.2013 
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PASTĂ CORECTOARE 
 
 
Stau căzut pe gânduri. 
Îmi spun că sunt greu. 
Stați voi pe mine, le răspund, 
Țineți-mă bine! 
 
Când eram copil, 
Înainte de Crăciun, 
Într-o dimineață, 
Tata pregătea un laț de sârmă, 
Iar mama punea la foc, în vase mari, 
Apa. 
 
Veneau cei mai voinici vecini, 
Scoteau porcul din coteț 
Și-l puneau jos. 
Eu, de obicei, țineam de coadă; 
Ceilalți îngenuncheau... 
Începea ritualul. 
 
V-am dat o idee, gânduri voinice. 
La bătrânețe, se întoarce roata: 
Ucidem la Naștere, 
Murim la Înviere, 
Iar între cele două sărbători, 
Un anotimp alb 
Ne-acoperă păcatele, 
Peste care putem scrie 
Corect. 
                     

29.03.2013 
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DOI SORI? 
 
 
Lumina soarelui se consuma degeaba, 
Căci noi nu ne vedeam; decât arar, 
Când umbra noastră, singură, făcându-și treaba, 
Ne arăta că suntem în zadar. 
 
Iubito, ne rugăm la Dumnezeu 
Să stingă dracului această lampă, care 
Consumă gazul tău și gazul meu, 
În timp ce noi visăm, la altul, fiecare? 
                                             

06.04.2013 
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VITEZA A TREIA 
 
 
Eu nu mă iscodisem ce este lumina. 
De fapt, nici nu știam că există. 
La fel a fost cu Dumnezeeu: 
Când m-am întrebat ce-o fi, 
S-a cam supărat pe mine, 
Îndepărtându-se cu viteza luminii 
La pătrat. 
Atunci, l-am conceput ca pe un triunghi, 
Întrucât mai zăream  
Numai două linii paralele, 
Îndepărtându-se asimptotic 
Spre una singură. 
Asta m-a făcut să cred că Dumnezeu 
E un punct... 
Fix atunci 
N-a mai fost. 
Cu iubirea am pățit la fel: 
Când m-a simțit iubind, și-a luat zborul 
Din stomacul meu, ca niște fluturi, 
Gonind cu viteza luminii 
La cub. 
Dumnezeu, cu viteza Lui, 
A creat lumea cu două viteze: 
Viteza luminii 
Și viteza iubirii. 
Dar cea mai mare dintre toate 
E 
Viteza iubirii! 
                        

13.04.2013 
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FAZELE IUBIRII 
 
 
Dragoste nouă: 
S-a pus lumina! 
Așa zicea mama 
Când, spre apus, după asfințit, 
Năzărea un licăr de lumină, iar ea 
Trebuia să aibă în buzunar, în mână 
Bani. Să aibă toată luna, spunea. 
Eu iubeam pe cineva care, 
Fie nu a știut niciodată, 
Fie a uitat de mult. 
 
Primul pătrar: 
Luna, plutea pe cerul amurgului, 
Ca o bărcuță de argint curat, 
Asfințind din ce în ce mai târziu, 
În urma soarelui. 
Eu iubeam aceeași fată. 
Mama și luna 
Habar n-aveau. 
 
Iubire plină: 
E altceva. Toată noaptea e ca ziua. 
Când am văzut primul trup gol 
De fecioară plinuță, perfectă, sfioasă... 
Întâia mea iubire plină. 
Coapsele sale și luna ce se lăsa furată 
Și ascunsă de vârcolaci, 
Pe cer. 
Nu i-am cerut nimic, 
Mi s-a dăruit cu totul și toată, 
Fără să știe mama, 
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Fără să-i pese „luminii”. 
Într-o noapte, sub lună plină, 
Cucul a cântat. 
 
Ultimul pătrar: 
Apare dorul. 
O barcă din ce în ce mai mică, 
Răsărea tot mai târziu, iar eu 
Mă-ngăduiam cu renunțarea, 
Lingându-i rănile. 
 
Apoi: 
O lumină se mai „pune” pe cer, 
O mamă bătrână mai zăbovește, înmurgind, 
Prin curte, 
Uitându-se în același loc, 
Ținându-și mâna tremurândă 
Pe banii tot mai neputincioși, iar eu, 
Am de la viață tot 
Ce credeam că-mi lipsește, 
Când iubeam. 
„Sunt bine, am o relație civilizată 
Cu soția mea și cu toate fostele iubiri, 
Știu când să mă opresc, joc bine fiecare carte, 
Mă abțin. 
Am un statut social demn, 
Sunt un om credincios, 
Fac tot ce pot pentru copiii mei 
Și pentru țara mea etc.” 
 
Unde greșesc? 
                         

26.04.2013 
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ÎNCOLȚIT DE ÎNVIERE 
 
 
Creşte frunza, crește iarba, 
Crește umbra-n umbra lor, 
Adumbrindu-mă degeaba, 
Cresc în sens descrescător. 
 
Pe răboj nu-mi număr pașii, 
Ce rămân tot mai puțini, 
Cresc în umbra mea urmașii, 
Tot mai grei și tot mai plini. 
 
Crește ziua, scade noaptea, 
Glasuri tot mai ascuțite, 
Cântă, prohodindu-i moartea, 
Învierii încolțite. 
                           

29.04.2013 
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CERUL CA O PATĂ 
 
 
Am trei fire de păr alb  în cap. 
Sunt, de-acum, bărbat în toată firea; 
Prea puține haine vechi mă-ncap, 
Cele noi, rar îmi atrag privirea. 
 
Începutul bătrâneții mele, 
M-a surprins atât de mult, încât 
N-am oglinzi, ca să mă văd în ele; 
Sunt la biata mama...nu-s urât. 
 
Căci și alb de tot de-aș fi și chel, 
Cerul nu mi-ar zice-o niciodată; 
Mama mea, privindu-mă din el, 
Mi-a spus că oglinda e pătată.  
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NĂLUCĂ PE APE 
 
 
Secundele, jucându-se de-a mirii, 
Trăindu-și clipa, mor în ziua nunții, 
Prinzând năvodul vechi al amintirii 
De scândurile rupte ale punții. 
 
Suntem datori în fiecare clipă, 
La câte-o nuntă veșnic trecătoare, 
Gătindu-ne bulendrele în pripă, 
Nimic, pe noi, la modă nu mai pare. 
 
Miresele furate n-au răgaz, 
La nunta lor, în viață să revină; 
Oceanul morții, fără de zăgaz, 
La fuga-le de-o clipă, nu se-nchină. 
                                            

09.05.2013 
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E SEARĂ, POVARĂ-S LA MOARĂ 
(a se citi în clar-obscurul Efectului Doppler din acustică) 
 
 
M-apasă înserarea pe tâmple, tot mai grea. 
Nimic n-are poetul, când are tot ce vrea; 
Puneți-mi, de se poate, zăbală, frâu, ham, șa, 
Duceți-vă la moară, cu mine, pe șosea! 
 
M-apasă înserarea pe tâmple, tot mai greu. 
Potcoavele tocite fac trap galopul meu, 
Bătrânul sunt, ce țipă: copile, stai mereu, 
Și nu mai bate calul, căci poate sunt chiar eu! 
 
M-apasă înserarea. Pe tâmple, tot mai grei, 
Se-aud la cotitură, spre moară, pașii mei... 
Nu Doppler e de vină, de vină sunt acei 
Ce te-au trimis în cale-mi, povara să mi-o iei! 
                                                      

12.05.2013 
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AȘTEPTARE ȚĂRĂNEASCĂ 
 
 
Înmormântările de la oraș 
Miros a înviere foarte rar, 
Cel de-abia devenit înaintaș 
Primește flori cu carul mortuar. 
 
Pomenile făcute la oraș 
În mod festiv se cheamă pomeniri, 
Se vede care-i cel mai bun urmaș 
După câți bani aruncă la opriri. 
 
Dac-aș putea să mor într-un sătuc, 
Nevestei și copiilor le-aș cere 
Să-mi pună la mormânt un pui de nuc, 
S-aștept la umbra lui, pân' la-nviere. 
 
Nici așteptările nu se compară: 
Cea din oraș cu aia de la țară. 
                                   

21.05.2013  
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SFÂNTA DUMINICĂ 
 
 
Sunt al singurătății mele, 
M-a cumpărat ca să mă pună 
Să curăț praful de pe stele, 
Nu de puține ori pe lună. 
 
Iar la sfârșit de săptămână, 
Când pleacă la vreo liturghie, 
Rămân cu sufletul pe mână, 
Dereticându-l pe chelie. 
 
Finalizându-mi episodul, 
Datoare nevrând să-mi rămână, 
Mă pune să-mi aleg din podul 
Cel vechi, o nouă săptămână. 
                                

26.05.2013, Duminică 
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PLANUL DE SUB RIDURI 
 
 
Ridul de la mine de pe frunte 
A crescut și s-a făcut un munte; 
Cât o fi de când Carpații, oare, 
Au fost rid pe-o frunte gânditoare? 
 
Și de când or crește ne-ncetat, 
Pe o frunte care veșnicește 
Și sub care tot ce-am cugetat 
S-a gândit și nu se răzgândește? 
                                  

05.06.2013 
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BIS LA PARADIS 
 
 
Ce mult aș vrea să mă mai nasc o dată 
Ca să te întâlnesc la timpul tău 
Și să-ți adulmec visele de fată 
La vremea lor, fără păreri de rău. 
 
Să nici nu știi să spui că-ți pare bine, 
De fapt să nu știi cum să ți se pară 
Venirea mea, pe lume, lângă tine, 
Când crezi că se mănâncă tot ce zboară. 
 
Ce mult aș vrea să mă mai nasc o dată, 
Să te privesc zburând, fără să știi 
Că zbori, cum n-ai făcut-o niciodată, 
Neîntâlnindu-ne fiind copii. 
                                    

18.06.2013 
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CUCERIREA SPAȚIULUI 
 
 
Într-un sat, 
Fiecare casă e un templu, 
Fiecare familie. 
Pământul e dedesubt, 
Cerul, deasupra. 
 
La mine, la bloc, 
Vecina de la etajul 4 e pământul, 
Cea de la etajul 6 e cerul; 
Și gata. 
 
Dacă mai continuăm așa, 
Doamne ferește, 
Vom ajunge la biserică, 
Duminica, Sâmbăta  
Și-n alte zile sfinte, 
Programatic. 
 
Va exista o clădire de biserici, 
Așa cum există clădiri de birouri. 
 
Biserica noastră, să zicem, 
Dacă nu va fi doar a mea, 
Se va găsi la etajul cutare 
Al complexului cutare. 
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Cred că bisericile vor fi  
Din ce în ce mai multe, 
Numărul figurilor care le conduc 
Progresând geometric. 
Vor fi nu doar multe, ci și mari 
Aceste figuri. 
 
Dacă, privind în jur, 
Voi spune cuiva 
Că nu văd nicio biserică, 
Mi se va răspunde, zâmbind, 
Că lipsa de spațiu chiar e o problemă, 
Pământul e tot mai puțin! 
 
Bă, le voi răspunde, poate, 
Cerul e tot mai puțin 
Când pământurile toate 
Omului îi aparțin! 
                         

20.06.2013 
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RUSALIILE SINELUI 
 
 
Noi serbăm, de Sânziene, 
Florile din toiul verii, 
Ce se-arată prin poiene 
Ochiului cald al muierii. 
 
Noi serbăm de Sânziene 
Florile ce vindecă 
Rănile ce trec alene, 
După ce ne spintecă. 
 
Noi serbăm de Sânziene 
Florile fără miros, 
Din copilării perene, 
Ce s-au petrecut frumos. 
 

23.06.2013 
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STROPI DE CUVÂNT 
 
 
Cuvântul nu a fost la început  
Doar la început; 
Cuvântul va fi la început  
Și la sfârșit. 
Primul cuvânt a fost despre ce a urmat, 
Adică despre sine. 
Primul cuvânt nu a fost ceva de felul: 
O, ce minune; ah, ce viață; mamă ori au! 
Acel Cuvânt suntem chiar noi; 
Fiecare om e o literă. 
Cuvântul a fost la început. 
Ne vom găsi noi locul în el, 
Până la urmă!... 
                                      

26.06.2013 
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ZÂMBETUL DE LA MASA DE CĂRȚI 
 
 
În diminețile în care scriu, 
Cărțile mele nu mă bagă-n seamă, 
Crezându-mă, pesemne, un sicriu 
De care-ncepe să le fie teamă. 
 
Ce proaste sunteți, le șoptesc zâmbind 
Cărților care veșnic mă-mpresoară, 
Precum un laț cu ochiul recitind 
Același gât, pentru a mia oară! 
 
Eu am numai o carte preferată, 
Care pe masă nu-și găsește loc, 
Până ce voi nu veți pieri odată, 
De mâna mea, zâmbind, puse pe foc! 
                                         

04.07.2013 
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FIOROS DE LUMINOS 
 
 
Câte dimineți mi-au fost furate, 
Când visam să nu mă mai trezesc 
Niciodată la realitate, 
Loc în care nu te întâlnesc! 
 
Preferam să te visez venind 
Și să-ți împrumut realitatea, 
Vrăbiile, vesel ciripind, 
Acceptându-și inutilitatea. 
 
Iar când mă trezeam, într-un târziu, 
Soarele, prea sus pe cer scăpat, 
Mă orbea de nu puteam să scriu, 
Și uitam îndată ce-am visat. 
 
Intuind a minții tale trudă, 
M-am trezit și, foarte fioros, 
Am gonit realitatea crudă, 
Colții către soare când i-am scos! 
                                         

11.07.2013 
  



90 ● MARIUS ROBU 
 

 
 
 
 
AMINTIRE DIN PREZENT 
 
 
Câte dimineți mi-au fost furate, 
Când visam să nu mă mai trezesc 
Niciodată la realitate, 
Loc în care nu te regăsesc! 
 
Preferam să te visez venind 
Și să-ți împrumut realitatea, 
Vrăbiilor, vesel ciripind, 
Imputându-le complicitatea. 
 
Iar când mă trezeam, într-un târziu, 
Soarele, prea sus pe cer scăpat, 
Mă orbea de nu puteam să scriu, 
Și uitam îndată ce-am visat. 
 
Intuind a minții tale trudă, 
Azi am răsărit mai luminos, 
Alungând realitatea crudă 
Cu prezența unui vis frumos. 
      

11.07.2013 
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A PATRA DIMENSIUNE A TIMPULUI 
 
 
Se certau pirul și grâul 
Pe marginea râului; 
Unul că e neam cu râul, 
Altul neam al grâului. 
 
Se certau pirul și râul 
Pe marginea grâului; 
Unul că e neam cu grâul, 
Altul neam al râului. 
 
Văzând că-s ca și cum nu-s, 
Mândra și-a pus fusta-n brâu, 
Trăgându-și poalele-n sus 
Când a trecut prin pârâu, 
 
Prin mine, prin pir, prin grâu, 
Doar cu visul ei s-a dus... 
 
Alergând prin munți și văi, 
Doar cu visu-i s-a-ntrecut, 
Lăsând patru nătărăi 
Cu prezentul în trecut! 
                               

14.07.2013 
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SPUNEM CUM VREM 
 
 
Floarea-soarelui răsare, 
Soarele n-ar avea cum, 
Nici din munte, nici din mare, 
Nici din curte, nici din drum. 
 
Floarea-soarelui apune 
Doar o dată, pe când moare, 
Ceea ce se poate spune, 
Dacă vrem, și despre soare. 
                                  

15.07.2013 
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DETALIU BIZANTIN 
 
 
Cad capete de îngeri pe podele, 
După ospățul ce s-a dat în rai 
În cinstea poposirii dragei mele 
Într-un harem al unui vechi serai. 
 
Zorii mă prind pe plaje musulmane, 
Pe calul alb, la piept ținând iubirea, 
Plătesc îl lire, drahme și coroane 
Un bir la fel de scump ca fericirea. 
                                        

iulie, 2013 
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REPETITIVUL TREI ÎN UNA 
 
 
Trec niște anotimpuri, niște ani, 
Trec niște roți, rotindu-se pe bani, 
Trec niște centimetri, niște cenți, 
Ne repetăm ca niște repetenți! 
 
Vin mâinile, ca mâine de curând, 
Vin ridurile, ridiculizând. 
Vin iernile, grăbindu-se ca ieri, 
Ne repetăm ca niște zilieri! 
 
Stau niște pietre-n vad și văd un val, 
Stau niște ochi, vag malformați, pe mal, 
Stau trei Tăceri în cer, cerșind întruna, 
Repetitiv: ba Trei, ba trei în Una! 
                                       

25.07.2013 
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MĂSURA 
 
 
Când îndrăgești un om până la sânge, 
O inimă-i prea mult sau prea puțin, 
Doi ochi sunt prea puțini să poată plânge, 
Sufletul poartă-n el prea mult venin... 
 
Când îndrăgești un om până la cap, 
Un creier ai: când gol, când foarte plin, 
Pe buze multe vorbe nu-ți încap, 
E ceva-n tine zilnic mai puțin... 
                                       

26.07.2013 
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EVADAREA DIN GRAI 
 
 
Se coc atâtea roade pe pământ, 
De la o stea atât de-ndepărtată, 
Încât voi spune ca un jurământ 
Că depărtarea pare vinovată. 
 
A pus-o Dumnezeu în locul său, 
Chiar după evadarea celor doi, 
Lăsând-o celui lung și celui rău, 
Și coborând să caute la noi. 
 
Răsar atâtea graiuri pe pământ, 
Din rădăcina unui rai greșit, 
Din care Dumnezeu, numit Cuvânt, 
Fără prea multe vorbe, a fugit. 
                                         

01.08.2013 
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DARNIC, DAR ZADARNIC      

pentru Maria 
 
 
Aștept să-nceapă-n viața mea 
Ceva ce n-a mai început, 
Și nicio clipă n-aș mai vrea 
Să se repete din trecut. 
 
Mă tem de viitorul meu, 
La fel de mult ca de prezent; 
M-am săturat să-l văd mereu 
Altfel, dar numai aparent. 
 
Mă rog să-nceapă-n viața mea 
O altă inimă să bată 
Și-n locul meu s-aștepte ea, 
Crezând în clipa mult visată... 
 
Căci unei jumătăți de om, 
Oricât ar fi de gură-cască, 
Nu-i pică din același pom 
Altfel de rod, fără să-l nască. 
                                                          

20.08.2013 
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CU SÂRG, ÎN PÂRG 
 
 
Se coace sufletul în mine 
De neastâmpăr și de sete, 
Mă rog la toamna care vine 
Să nu mai vină pe-ndelete. 
 
Vino mai repede cu vinul, 
Ca să-mi astâmpere obida, 
Și-n schimb îți voi mări tainul 
Când se va coace agurida! 
                                

23.08.2013 
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NOCTURNĂ 
 
 
M-am trezit cu mine lângă mine 
Și m-am speriat de hăul care se deschidea între buzele 
mele, 
Fără ca sufletul să-l mai poată acoperi. 
Vorbeam singur. 
Păianjenul din mine începuse, de spaimă, 
Să țeasă o pânză în care să cadă cuvintele. 
Când le vei auzi ecoul, urechea ta va fi bătrână, 
Sufletul meu, cântec sub lună. 
                                    

23.08.2013 
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O POANTĂ BOANTĂ ȘI TOANTĂ 
 
 
Iubirea și prietenia 
Sunt ca doi frați: nu pot avea 
Drepturi precum căsătoria, 
Ci doar îndatoriri ca ea. 
 
Prietenia și amorul 
Sunt ca doi frați odinioară: 
Agricultorul și păstorul; 
Deci unul trebuie să moară. 
 
Ce-i drept, există varianta 
Să moară ambii, dureros, 
Dar nicidecum nu cred în poanta 
Că pot conviețui frumos. 
                               

24.08.2013 
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CA CUCUL 
 
 
Se-ntoarce toamna dintr-o dată, 
După ce nouă luni a stat 
De la bărbatul său plecată 
La unul tânăr și bogat. 
 
Vorbesc muierile în șoaptă 
Că parcă s-a schimbat de când 
Bărbatul singur o așteaptă 
Și le respinge rând pe rând. 
 
Ce-o fi având, fir-ar a naiba, 
De-o iartă când se bate nucul, 
Și-n taină-și oblojește zgaiba 
Când pleacă, nouă luni, ca cucul? 
                                   

25.08.2013 
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TRAIECTORIA SCÂNTEII  

(Împreună cu Maria) 
 
 
Când ne vorbim, te simt, femeie, 
Precum o vorbă de nespus, 
Precum un foc dintr-o scânteie 
Pe care singur mi l-am pus... 
 
Când ne tăcem, te simt precum, 
Tăciunele mocnind în vatră, 
Cu sufletul aproape scrum 
Și ochii scăpărând o piatră. 
 
Mocnești în mine ca-n cenusă 
Tăciunele, odinioară; 
Nu te-am văzut intrând pe ușă. 
Nu cumva n-ai venit de-afară??? 
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DE DORURI 
 
Dacă se mișcă frunza tresar de parcă tu 
Ai fi mișcat în taină tăcerea dintre noi 
Și îmi urăsc privirea ce-mi tot răspunde nu 
La orice întrebare târzie despre noi 
 . 
Ce bine face toamna că vine șuierând 
Precum un șarpe care ne-a ispitit odată 
S-or întreba vecinii de ce nu-i mai răspund 
Și mi-or deschide ușa de doruri ferecată 
 

06.09.2013 
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ÎNGERU-MI PĂZITOR 
 
Trezirea e un înger păzitor, 
De câte ori n-aș fi murit în vis, 
Căzând în gheara morții dintr-un zbor, 
Fără de-acest înaripat proscris. 
. 
Mi-e patul mărturie, cum am aterizat 
Nocturn, pe pista morții, fără semnalizare, 
În visul meu, și-ndată, mormânt decomandat, 
Cearceaful alb mi-a fost ca norul pentru soare. 
 . 
În visurile mele sunt numai cimitire, 
Nici dacă s-ar aprinde lumina, cred că n-aș 
Mai crede în loc liber de moarte sau iubire, 
Și mi-aș închide ochii cu mâna, ca un laș. 
 

17.09.2013 
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RĂSĂRITUL PĂMÂNTULUI 
 
 
Timpul nu trece. 
Trec limbile ceasurilor, 
De la un semn la altul, 
De la o cifră la alta; 
Trec oamenii, 
De la unul la altul, 
De la una la alta. 
Timpul: spațiul fix în care se mișcă totul. 
 . 
Soarele nu răsare, 
Nu știe să răsară. 
Pământul știe să răsară 
Florile, pădurea, grâul. 
Pământul: timpul potrivit al încolțirii universului. 
 . 
Dragostea mea, 
Nu trebuie să mergem pe soare 
Pentru a privi răsăritul pământului. 
Hai să ne culcăm aici, pe creștetul său, 
Și-n zori 
Să răsărim împreună, 
Sub ochii tăi însărcinați de vise! 
 . 
Bună dimineața! 
 

22.09.2013 
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JUDECATA DE APOI 
 
 
La judecata de apoi 
Dumnezeu nu va participa. 
dacă va fi într-o duminică de toamnă, 
Dumnezeu va fi liber 
și se va odihni după ce ne-a făcut-o, 
lăsându-ne pe noi să judecăm 
cu mintea cea din urmă! 

 
06.10.2013 
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A PATRA DIMENSIUNE A TIMPULUI   91 
ACEASTĂ POZĂ MERITĂ UN LIKE    54 
3 G        55 
ALAI CERNIT      14 
AMINTIRE DIN PREZENT     90 
ANOTIMPUL PREZENT     32 
ANXIETATE POSTDEPRIMITIVISTĂ (!)   20 
APOCALIPSA CULORILOR     19  
AȘTEPTARE ȚĂRĂNEASCĂ     80 
BIS LA PARADIS      83 
BUNĂ PRIMĂVARA      61 
CA CUCUL       101 
CĂDEREA DIN CIREȘUL DIN GRĂDINĂ   65 
CE INSTRUMENT IMIT CÂND SUNT RĂNIT  49 
CEARTA MAMEI      8 
CERUL CA O PATĂ      77 
CHESTII DE-ASTEA      22  
CHINTESENȚA NEAMULUI    11 
CHIT        69 
COLIND       34 
COLINDUL DACILOR DIN URMĂ    27 
COLIVIA IUBIRII      41 
POVESTE DE IARNĂ     42 
COLȚUL IUBIRII      57  
CREDINȚĂ OARBĂ      70 
CU SÂRG, ÎN PÂRG      98 
CUCERIREA SPAȚIULUI     84 
DARNIC, DAR ZADARNIC     97      
DĂ CLICK PE MINE!      17 
DE CE IUBESC FEMEILE     18 
DE CE VORBESC FEMEILE     23 
DE DORURI       103 
DETALIU BIZANTIN      93 
DOI SORI?       72 
DUMNEZEU SE IGNORĂ     46 
E CEVA       51 
E SEARĂ, POVARĂ-S LA MOARĂ    79 
E ZIUA VOASTRĂ... NU MĂ BAG    64 
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ECOUL       15 
ERATĂ LA BALADA MEȘTERULUI MANOLE  59 
EU, DIMINEAȚA      62 
EVADAREA DIN GRAI     96 
FAZELE IUBIRII      74 
FIOROS DE LUMINOS     89 
FLUIER CU NODURI     37  
FRUNZE LA CÂINI      50 
GĂRGĂUNI DE FATĂ MARE    56 
GRIJA ĂLUI BĂTRÂN     60 
HORA SFÂRȘITULUI     29 
ÎNCHIPUIRE DE PRIMĂVARĂ    68 
ÎNCOLȚIT DE ÎNVIERE     76 
ÎNGERI ȘI CÂINI      10 
ÎNGERU-MI PĂZITOR     104 
ÎNSERARE DE PRIMĂVARĂ    63 
ÎNTÂLNIREA CU IUBIREA     43 
JUDECATA DE APOI     106 
LAUDA MORTULUI      40 
MĂSURA       95  
NĂLUCĂ PE APE      78 
NIMIC DESPRE IUBIRE     33 
NINGE       47 
NOCTURNĂ       99 
O POANTĂ BOANTĂ ȘI TOANTĂ    100 
PASTĂ CORECTOARE     71 
PASUL ȘI CEASUL      26 
PLANUL DE SUB RIDURI     82 
PLUVIODENUDAREA ȘI TORENȚII   52 
POETUL RECE-N T      58 
PRINS       35 
PRIVATIZARE UMEDĂ ȘI CURBĂ    66 
PROGRESIA SFINTEI TREIMI    53 
PROHODUL ASIMPTOTEI TEMPORALE   21 
PSALMUL II       7 
RĂSĂRITUL PĂMÂNTULUI     105 
RĂU DE DUMNEZEU     16 
REPETITIVUL TREI ÎN UNA    94 
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RUSALIILE SINELUI     86 
SECETĂ DE CULORI      9 
SFÂNTA DUMINICĂ      81 
SPUNEM CUM VREM     92 
STROPI DE CUVÂNT     87 
SUNT OBRAZ MIC      24 
ȘALOM SABAT      30 
TESTAMENT SINUCIGAȘ     12 
TRAIECTORIA SCÂNTEII     102 
TROIȚA SECRETĂ      38 
DUHNESC A ÎNGER      39 
UMBRELA       25 
UN TĂCIUNE ȘI-UN CĂRBUNE    28 
UN VERS       44 
URMAȘII MEI TRAG LINII  DUPĂ MINE   48 
VARA CARE STĂ PE VINE     67  
VÂRTEJUL IUBIRII      36 
VITEZA A TREIA      73 
VOI FI       45 
ZÂMBETUL DE LA MASA DE CĂRȚI   88 
ZVÂC-TOC       13 
 
  



APROAPE ALB ● 111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Îi mulțumesc doamnei  
A d e l a   F i l i p,  

datorită căreia volumul de față  
a văzut lumina tiparului. 
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