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Şi dacă...  

 

Şi dacă ramuri bat în geam 

Şi se cutremur plopii, 

E ca în minte să te am 

Şi-ncet să te apropii. 

 

Şi dacă stele bat în lac 

Adâncu-i luminându-l, 

E ca durerea mea s-o-mpac 

Înseninându-mi gândul. 

 

Şi dacă norii deşi se duc 

De iese-n luciu luna, 

E ca aminte să-mi aduc 

De tine-ntotdeauna.  

 

 

 

 

Atât de fragedă...  

 
Atât de fragedă, te-asameni 

Cu floarea albă de cireş, 

Şi ca un înger dintre oameni 

În calea vieţii mele ieşi. 

 

Abia atingi covorul moale, 

Mătasa sună sub picior, 

Şi de la creştet pân-în poale 

Pluteşti ca visul de uşor. 

 

Din încreţirea lungii rochii 

Răsai ca marmura în loc - 

S-atârnă sufletu-mi de ochii 

Cei plini de lacrimi şi noroc. 

 

O, vis ferice de iubire, 

Mireasă blândă din poveşti, 

Nu mai zâmbi! A ta zâmbire 

Mi-arată cât de dulce eşti, 

 

Cât poţi cu-a farmecului noapte 

Să-ntuneci ochii mei pe veci, 

Cu-a gurii tale calde şoapte, 

Cu-mbrăţişări de braţe reci. 

 

Deodată trece-o cugetare, 

Un văl pe ochii tăi fierbinţi: 

E-ntunecoasa renunţare, 

E umbra dulcilor dorinţi. 

 

Te duci, ş-am înţeles prea bine 

Să nu mă ţin de pasul tău, 

Pierdută vecinic pentru mine, 

Mireasa sufletului meu! 

 

Că te-am zărit e a mea vină 

Şi vecinic n-o să mi-o mai iert, 

Spăşi-voi visul de lumină 

Tinzându-mi dreapta în deşert. 

 

Ş-o să-mi răsai ca o icoană 

A pururi verginei Marii, 

Pe fruntea ta purtând coroană - 

Unde te duci? Când o să vii? 



 

Lucian Blaga (1895 - 1961) 

 

Lumina  

 

Lumina ce-o simt  

năvălindu-mi în piept când te vad,  

oare nu e un strop din lumina  

creată în ziua dintâi, 

din lumina aceea-nsetată adânc de 

viaţă? 

 

Nimicul zăcea-n agonie  

când singur plutea-ntuneric şi dat-a  

un semn Nepătrunsul:  

"Să fie lumină!" 

 

O mare  

şi-un vifor nebun de lumină  

facutu-s-a-n clipa: 

o sete era de pacate, de-aventuri, de 

doruri, de patimi, 

o sete de lume şi soare. 

 

Dar unde-a pierit orbitoarea  

lumină de-atunci - cine ştie? 

 

Lumina ce-o simt năvălindu-mi  

în piept când te vad - minunato, 

e poate ca ultimul strop  

din lumina creată în ziua dintâi. 

 

 

 

Eva  

 

Când şarpele intinse Evei mărul, îi vorbi 

c-un glas ce răsună 

de printre frunze ca un clopot de argint. 

Dar s-a întâmplat că-i mai şopti apoi 

şi ceva la ureche 

încet, nespus de încet, 

ceva ce nu se spune în scripturi. 

 

Nici Dumnezeu n-a auzit ce i-a şoptit 

anume 

cu toate că asculta şi el. 

Şi Eva n-a voit să-i spuna nici lui Adam. 

De-atunci femeia ascunde sub pleoape 

o taină 

şi-şi miscă geana parca-ar zice 

că ea ştie ceva, 

ce noi nu ştim, 

ce nimenea nu ştie, 

nici Dumnezeu chiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tudor Arghezi (1880 - 1967) 

 

De-abia plecaseşi  

 

De-abia plecaseşi. Te-am rugat să pleci. 

Te urmăream de-a lungul molatecii 

poteci, 

Pân-ai pierit, la capăt, prin trifoi. 

Nu te-ai uitat o dată înapoi! 

 

Ţi-as fi făcut un semn, după plecare, 

Dar ce-i un semn din umbră-n 

depărtare? 

 

Voiam să pleci, voiam şi să rămâi. 

Ai ascultat de gândul ce-l dintâi. 

Nu te oprise gândul fără glas. 

De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas? 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenstimmung 

Tu ţi-ai strecurat cîntecul în mine 

Într-o dup-amiază, cînd  

Fereastra sufletului zăvorîtă bine 

Se deschisese-n vînt, 

Fără să ştiu că te aud cîntînd. 

 

Cîntecul tău a umplut clădirea toată, 

Sertarele, cutiile, covoarele,  

Ca o lavandă sonoră. Iată,  

Au sărit zăvoarele, 

Şi mînăstirea mi-a rămas descuiată. 

 

Şi poate că nu ar fi fost nimic 

Dacă nu intra să sape, 

Cu cîntecul, şi degetul tău cel mic, 

Care pipăia mierlele pe clape –  

Şi-întraga ta făptură, aproape. 

 

Cu tunetul se prabişiră şi norii 

În încăperea universului închis. 

Vijelia aduse cocorii, 

Albinele, frunzele...Mi-s 

Şubrede bîrnele, ca foile florii. 

 

De ce-ai cîntat? De ce te-am auzit? 

Tu te-ai dumicat cu mine vaporos –  

Nedespărţiţi – în bolţi. 

Eu veneam de sus, tu veneai de jos. 

Tu soseai din vieţi, eu veneam din morţi. 

 

 

 

 

 

 



Ion Minulescu (1881 - 1944) 

 

Romanţă fără ecou  
Iubire, bibelou de porţelan, 

Obiect cu existenţa efemeră, 

Te regăsesc pe-aceeaşi etajeră 

Pe care te-am lăsat acum un an... 

 

Îţi mulţumesc!... 

Dar cum?... Ce s-a-ntâmplat?... 

Ce suflet caritabil te-a păstrat 

În lipsa mea, 

În lipsa ei, 

În lipsa noastră?... 

Ce demon alb, 

Ce pasăre albastră 

Ţi-a stat de veghe-atâta timp 

Şi te-a-ngrijit 

De nu te-ai spart 

Şi nu te-ai prăfuit?... 

 

Iubire, bibelou de porţelan, 

Obiect de preţ cu smalţul nepătat, 

Rămâi pe loc acolo unde eşti... 

Să nu te mişti... 

Şi dacă ne iubeşti - 

O!... dacă ne iubeşti cu-adevărat - 

Aşteaptă-ne la fel încă un an... 

Un an măcar... 

Atât... 

Un singur an... 

Iubire, bibelou de porţelan!.. 

Adrian Păunescu  1943 -2010 

 

Antiprimavara  

 
Ce dacă vine primăvara, 
Atâta iarna e în noi 
Că martie se poate duce 
Cu toti cocorii înapoi. 
In noi e loc numai de iarnă 
Vom îngheta sub ultim ger 
Orbecăind pe copci de gheață 
Ca un stingher spre alt stingher. 
 
Si vin din patriile calde 
Cocorii toamnei ce trecu 
Si cuiburi si-au făcut la stresini 
Si lângă mine nu esti tu. 
Ninsori mai grave decât moartea 
Au fost si sunt si vor mai fi, 
La mine-n suflet este vifor 
Si vin nebuni să facă schi. 
 
Si ninge până la prăsele, 
Ninsoarea-mi intră-n  trupul tot, 
Un dans de oameni de zăpadă 
Ce îmbratisarea n-o mai pot. 
La noi e iarnă pe vecie 

Doi fosti nefericiti amanți. 

Ia-ti înflorirea, primăvară 

Si toti cocorii emigranti. 

 

Primăvară, care-ai fost 

Nu veni, n-ai nici un rost. 

Poti să pleci, suntem reci, 

Iarna ni-i pe veci. 



Ana Blandiana (n. 1942) 

 

Îţi aduci aminte plaja?  

 

Îţi aduci aminte plaja 

Acoperită cu cioburi amare 

Pe care 

Nu puteam merge desculţi? 

Felul în care 

Te uitai la mare 

Şi spuneai că m-asculţi? 

Îţi aminteşti 

Pescăruşii isterici 

Rotindu-se-n dangătul 

Clopotelor unor nevăzute biserici 

Cu hramuri de peşti, 

Felul în care 

Te îndepărtai alergând 

Înspre mare 

Şi-mi strigai că ai nevoie 

De depărtare 

Ca să mă priveşti? 

Ninsoarea 

Se stingea 

Amestecată cu păsări 

În apă, 

Cu o aproape bucuroasă disperare 

Priveam 

Urmele tălpilor tale pe mare 

Şi marea 

Se-nchidea ca o pleoapă 

Peste ochiul în care-aşteptam. 

Cuplu  
Unii te văd numai pe tine, 

Alţii mă văd numai pe mine, 

Ne suprapunem atât de perfect 

Încât nimeni nu ne poate zări deodată 

Şi nimeni nu îndrăzneşte să locuiască 

pe muchia 

De unde putem fi văzuţi amândoi. 

Tu vezi numai luna, 

Eu văd numai soarele, 

Tu duci dorul soarelui, 

Eu duc dorul lunii, 

Stăm spate în spate, 

Oasele noastre s-au unit de mult, 

Sângele duce zvonuri 

De la o inimă la alta. 

Cum eşti? 

Dacă ridic braţul 

Şi-l întind mult înapoi, 

Îţi descopăr clavicula dulce 

Şi, urcând, degetele îţi ating 

Sfintele buze, 

Apoi brusc se-ntorc şi-mi strivesc 

Până la sânge gura. 

Cum suntem? 

Avem patru braţe să ne apărăm, 

Dar eu pot să lovesc numai duşmanul 

din faţa mea 

Şi tu numai duşmanul din faţa ta, 

Avem patru picioare să alergăm, 

Dar tu poţi fugi numai în partea ta 

Şi eu numai în cealaltă parte. 

Orice pas este o luptă pe viaţă şi pe 

moarte. 

Suntem egali? 

Vom muri deodată sau unul va purta, 

Încă o vreme, 

Cadavrul celuilalt lipit de el 

Şi molipsindu-l lent, prea lent, cu 

moarte? 

Sau poate nici nu va muri întreg 

Şi va purta-n eternitate 

Povara dulce-a celuilalt, 

Atrofiată de vecie, 

Cât o cocoaşă, 



Cât un neg... 

Oh, numai noi cunoaştem dorul 

De-a ne putea privi în ochi 

Şi-a înţelege astfel totul, 

Dar stăm spate în spate, 

Crescuţi ca două crengi 

Şi dacă unul dintre noi s-ar smulge, 

Jertfindu-se pentru o singură privire, 

Ar vedea numai spatele din care s-a 

smuls  

Însângerat, înfrigurat, 

Al celuilalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marin Sorescu (1936 - 1996) 

 

Adam  
 
Cu toate ca se afla in rai, 
Adam se plimba pe alei preocupat si trist 
Pentru ca nu stia ce-i lipseste. 
Atunci Dumnezeu a confectionat-o pe 
Eva 
Dintr-o coasta a lui Adam. 
Si primului om atat de mult i-a placut 
aceasta minune 
Incat chiar in clipa aceea 
Si-a pipait coasta imediat urmatoare, 
Simtindu-si degetele frumos fulgerate 
De niste sini tari si coapse dulci 
Ca de contururi de note muzicale. 
O noua Eva rasarise in fata lui. 
Tocmai isi scosese oglinjoara 
Si se ruja pe buze. 
"Asta e viata!" - a oftat Adam 
Si-a mai creat inca una. 
Si tot asa, de cate ori Eva oficiala 
Se intorcea cu spatele 
Sau pleca la piata dupa aur, smirna si 
tamiie 
Adam scotea la lumina o noua cadina 
Din haremul lui intercostal. 
Dumnezeu a observat 
Aceasta creatie desantata a lui Adam 
L-a chemat la el, l-a sictirit 
Dumnezeieste 
Si l-a izgonit din rai 
Pentru suprarealism. 
 



 

Nichita Stănescu 1933 - 1983 

 

Îmbrăţişarea  
 
Când ne-am zărit, aerul dintre noi 
şi-a aruncat dintr-o dată  
imaginea copacilor, indiferenţi şi goi,  
pe care-o lasă să-l străbată.  
 
Oh, ne-am zvârlit, strigându-ne pe 
nume,  
unul spre celălalt, şi-atât de iute, 
că timpul se turti-ntre piepturile noastre, 
şi ora, lovită, se sparse-n minute. 
 
Aş fi vrut să te păstrez în braţe  
aşa cum ţin trupul copilăriei, întrecut, 
cu morţile-i nerepetate. 
Şi să te-mbrăţişez cu coastele-aş fi vrut. 

  

Ce bine că eşti  
 
E o întâmplare a fiinţei mele 
şi atunci fericirea dinlăuntrul meu 
e mai puternică decât mine, decât 
oasele mele, 
pe care mi le scrâşneşti într-o 
îmbrăţişare  
mereu dureroasă, minunată mereu. 
 

Să stăm de vorbă, să vorbim, să 
spunem cuvinte 
lungi, sticloase, ca nişte dălţi ce despart 
fluviul rece în delta fierbinte, 
ziua de noapte, bazaltul de bazalt. 
 
Du-mă, fericire, în sus, şi izbeşte-mi 
tâmpla de stele, până când 
lumea mea prelungă şi în nesfârşire 
se face coloană sau altceva 
mult mai înalt şi mult mai curând. 
 
Ce bine că eşti, ce mirare că sunt! 
Două cântece diferite, lovindu-se 
amestecându-se, 
douâ culori ce nu s-au văzut niciodată, 
una foarte de jos, întoarsă spre pământ, 
una foarte de sus, aproape ruptă 
în înfrigurata, neasemuită luptă 
a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt. 

 

Ploaie în luna lui Marte  
 
Ploua infernal, 
şi noi ne iubeam prin mansarde. 
Prin cerul ferestrei, oval, 
norii curgeau în luna lui Marte. 
 
Pereţii odaii erau 
neliniştiţi, sub desene în cretă. 
Sufletele noastre dansau 
nevăzute-ntr-o lume concretă. 
 
O să te plouă pe aripi, spuneai, 
plouă cu globuri pe glob şi prin vreme. 
Nu-i nimic, îţi spuneam, Lorelei, 
mie-mi plouă zborul, cu pene. 
 
Şi mă-nălţam. Şi nu mai stiam unde-mi 
lăsasem în lume odaia. 
Tu mă strigai din urmă: răspunde-mi, 
răspunde-mi, 
cine-s mai frumoşi: oamenii?... ploaia?... 
 
Ploua infernal, ploaie de tot 
nebunească, 
şi noi ne iubeam prin mansarde. 
N-aş mai fi vrut să se sfârşească 
niciodată-acea lună-a lui Marte. 

 



Poveste sentimentală  
 
Pe urmă ne vedeam din ce în ce mai 
des.  
Eu stăteam la o margine-a orei, 
tu - la cealaltă, 
ca două toarte de amforă.  
Numai cuvintele zburau intre noi, 
înainte şi înapoi.  
Vârtejul lor putea fi aproape zărit, 
şi deodată, 
îmi lăsam un genunchi, 
iar cotul mi-infigeam în pământ, 
numai ca să privesc iarba-nclinată 
de caderea vreunui cuvânt, 
ca pe sub laba unui leu alergând.  
Cuvintele se roteau, se roteau între noi, 
înainte şi înapoi, 
şi cu cât te iubeam mai mult, cu atât 
repetau, într-un vârtej aproape văzut, 
structura materiei, de la-nceput.  

 

Vârsta de aur a dragostei  
 
Mâinile mele sunt îndrăgostite, 
vai, gura mea iubeşte, 
şi iată, m-am trezit 
că lucrurile sunt atât de aproape de 
mine, 
încât abia pot merge printre ele 
fără să mă rănesc. 
 
E un sentiment dulce acesta, 
de trezire, de visare, 
şi iată-mă fără să dorm, 
aievia văd zeii de fildeş, 
îi iau în mână şi 
îi înşurubez râzând, în lună, 
ca pe nişte mânere sculptate, 
cum trebuie că erau pe vremuri, 
împodobite, roţile de cârmă ale 
corăbiilor. 
 
Jupiter e galben, şi Hera 
cea minunată e argintie. 
Izbesc cu stânca-n roată şi ea se 
urneşte. 
E un dans iubito, al sentimentelor, 
zeiţe-ale aerului, dintre noi doi. 
Şi eu, cu pânzele sufletului 

umflate de dor, 
te caut pretutindeni, şi lucrurile vin 
tot mai aproape, 
şi pieptul mi-l strâng şi mă dor. 

 

Si se ruja pe buze. 
"Asta e viata!" - a oftat Adam 
Si-a mai creat inca una. 
Si tot asa, de cate ori Eva oficiala 
Se intorcea cu spatele 
Sau pleca la piata dupa aur, smirna si 
tamiie 
Adam scotea la lumina o noua cadina 
Din haremul lui intercostal. 
Dumnezeu a observat 
Aceasta creatie desantata a lui Adam 
L-a chemat la el, l-a sictirit 
Dumnezeieste 
Si l-a izgonit din rai 
Pentru suprarealism. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Leonid Dimov 

 (1926- 1987) 
 
Vârcolacul și Clotilda 
Venea o seară moale ca mingile ce ni-s 
aduse din afara terenului de tenis. 
Şi chiar terenul însuşi părea curbat în 
arc, 
cărămiziu şi umed în spate de parc, 
cînd fu schimbată ultima minge. 
Pieri şi cel ce strînge 
accesoriile-n tecile lor. Îi urmă palilda 
masivă jucătoare Clotilda. 
 
Vîrîndu-şi racheta-n pînză portocalie. 
ea era albă, impunătoare, şi porni, uşor 
saşie, 
uşor obosită, legănînd un sac, 
zîmbitoare, cu pas leneş, spre terasa de 
lîngă lac. 
Iat-o fredonînd, aşezată 
la masa nichelată. 
E liberă, calmă, iubeaţă, 
coctail imens are-n faţă,  
iar pe scaunul de vizavi, 
melancolic că se duce gingaşa zi, 
în volte dulci, urmînd plan măiastru, 
execută contorsiuni lente un vîrcolac 
albastru. 
Are de-a lungul trupului din paftale şi 
inele 
trei creste paralele 
şi ochi ovali, colosali, năuciţi de reverii, 
ca două lune sîngerii. 
Privesc trist la Clotilda care, 
nepăsătoare, 

se face că nu-l bagă-n seamă. 
 
 
 
Deşi, mă rog, parcă tot naşte un pic de 
teamă 
albastrul vîrcolac consumator şi banal, 
în acest mic, dar faimos local 
de noapte, de petrecere, de nebunii, 
din nesfîrşitul parc cu arbori fumurii. 
 
Se tot lăsa o-ntunecime de vată 
cînd, fără voie parcă, dintr-o dată, 
masiva jucătoare întinde palma peste 
masă, 
iar firava labă veselă şi sticloasă, 
albastră, a fiarei, într-o clipită 
se cuibăreşte acolo, fericită. 
Şi cum scînceşte animalul de bucurie, 
un vîrf ivind de limbă purpurie. 
Şi rămîn amîndoi aşa, ca şi cum nici n-ar 
fi, 
cu capetele-ntoarse la yolele sidefii 
ce trec mirate-n mişcare centripetă 
pe apa tot mai violetă. 
Se-aud de departe - rumba, tango,song- 
orchestre calme, numai alămuri şi gong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
Mircea Cărtărescu n. 1956 

(poet, prozator, profesor – 
Universitatea Bucuresti) 
 
 

Steluţe în genele ei  
 
Ningea pe Colentina şi erau steluţe în 
genele ei.  
Tramvaiul patru cotea inzapezit la Sf. 
Dumitru  
şi erau steluţe, steluţe, steluţe în genele 
ei.  
 
Ningea, ningea, ningea peste Colentina  
demult, demult...  
da, dragii moşului, erau...  
erau steluţe în genele ei.  
 
Ningea pe firele de troleibuz, pe toneta 
de tichete ITB  
ningea pe mustaţa mea şi pe gagica în 
roşu de alături  
tramvaiele aveau ştergătoare de parbriz 
şi erau... hai, toţi în cor:  
erau steluţe în genele ei.  
 
Eram student, era studentă  
eram eminent, era iminentă  
şi erau steluţe în genele ei.  
Aerul era rece, tramvaiele reci  
maxi-taxiurile abia înfiinţate  
mergeau toate pe patru roate  
şi erau steluţe în genele ei.  
 

Ningea uşurel, cu fulgi catifelaţi peste 
fabrica Stela  
peste blocul lui Ghiu, peste pomii 
înzăpeziţi...  
Ea spunea ceva, dar camera video n-are 
sonor  
aşa că nu mai ştiu ce spunea.  
Ea ma ţinea de mână şi tramvaiul patru 
trecea  
şi ningea şi erau... da... da, dragii 
moşului...  
 
Eu eram copil, ea era o copilă  
eu stăteam la bloc, ea stătea la vilă  
şi erau steluţe în genele ei.  
Eu aveam viziuni, ea avea pandalii  
restul e în "Poeme de-amor", precum 
ştii  
 
dar lăsaţi-o baltă, copii:  
erau steluţe în genele ei.  
CORUL: Erau steluţe, erau steluţe, erau 
stelu-u-uţe  
În ge...eeneee...leeeee... nele 
eeeeeeeeei!  
 
Aici poemul ar trebui să se încheie  
dar nu înainte de-a va da o cheie  
a-ntregii întâmplări:  
Ea e o fata de peste blocuri şi mări  
acum e măritată, gravidă, n-are nici o 
importanţă.  
Amorul nostru nemuritor s-a dus 
dracului  
Acum nu mai sunt steluţe în genele ei.  
Acum nu mai e nici o steluţă în genele 
ei.  
Aşa, ca să ştiţi, dragii moşului.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Poema chiuvetei  
 
într-o zi chiuveta căzu în dragoste 
iubi o mică stea galbenă din colţul 
geamului de la bucătărie 
se confesă muşamalei şi borcanului de 
muştar 
se plânse tacâmurilor ude. 
în altă zi chiuveta îşi mărturisi dragostea: 
- stea mică, nu scânteia peste fabrica de 
pâine şi moara dâmboviţa 
dă-te jos, căci ele nu au nevoie de tine 
ele au la subsol centrale electrice şi sunt 
pline de becuri 
te risipeşti punându-ţi auriul pe 
acoperişuri 
şi paratrăznete. 
stea mică, nichelul meu te doreşte, 
sifonul meu a bolborosit 
tot felul de cântece pentru tine, cum se 
pricepe şi el 
vasele cu resturi de conservă de peşte 
te-au şi îndrăgit. 
vino, şi ai să scânteiezi toată noaptea 
deasupra regatului de linoleum 
crăiasă a gândacilor de bucătărie. 
 
dar, vai! steaua galbenă nu a răspuns 
acestei chemări 
căci ea iubea o strecurătoare de supă 
din casa unui contabil din pomerania 
şi noapte de noapte se chinuia sorbind-o 
din ochi. 
aşa că într-un târziu chiuveta începu să-
şi pună întrebări cu privire la sensul 
existenţei şi obiectivitatea ei 
şi într-un foarte târziu îi făcu o propunere 
muşamalei. 
... cândva în jocul dragostei m-am 
implicat şi eu, 
eu, gaura din perdea, care v-am spus 
această poveste. 
am iubit o superbă dacie crem pe care 
nu am văzut-o decât o dată... 
dar, ce să mai vorbim, acum am copii 
preşcolari 
şi tot ce a fost mi se pare un vis. 

 

 

Fata cu şosete de diamant  
 
zveltă ca o pipetă 
trece pe bicicletă 
fata cu şosete de diamant. 
ea are părul de diamant 
şi faţa de diamant 
şi fustă verde de brocart. 
în pulpa de sticlă a acestei fetiţe 
se vede săpat un mecanism cu rotiţe 
şi un piston de argint. 
rotiţele se rotesc 
pistonul pompează 
şi adolescenta înaintează 
târându-şi părul de diamant pe Calea 
Moşilor. 
 
sub bluza de fildeş 
sub sânul ce-ntinde-şi 
boticuri rotunde de diamant 
ea are cosiţe 
legate cu liţe 
şi coastele ei sunt cu totul de diamant. 
dar aici, în colivia toracică, ea are un colibri. 
la etajul patru al colibriului locuiesc eu. 
acum stau la fereastră şi mă uit la pomii de 
muşama. 
 
ce bine e în pieptul ei! 
cerul e albastru ca peruzeaua! 
norii sunt de plastilină colorată 
cum tu, cititorule, poate că n-ai văzut 
niciodată 
(pe tine poate nu te-a iubit nici o fată...) 
aicea soarele e de zgârci, luna de porţelan 
şi până şi tractoriştii îl ştiu pe de rost pe 
Paul Celan 
şi până şi păpădia şi muşeţelul 
sunt trase de chinezi, cu penelul. 
 
ce fermecată lume! trec prin seară 
taxiuri de cleştar şi scorţişoară 
şi printre limuzine se strecoară 
fata cu şosete de diamant. 
în şoldu-i de sticlă 
are o pâclă 
de rotiţe dinţate şi un piston de argint. 
rotiţele se rotesc, pistonul pompează 
şi adolescenta înaintează 
târându-şi părul de diamant pe Calea 
Moşilor. 



O motocicletă parcată sub 
stele 

 

sunt o motocicletă parcată sub stele, 

lângă vitrina magazinului de reparat 

televizoare. 

din gang vine curent. sunt palidă, 

slăbită. 

în magazin au lăsat un bec aprins, așa 

că vreo două tuburi catodice 

ghivece cu asparagus și cactuși, rafturi 

de cornier înțesate de carcase de 

televizor, casete AGFA și cabluri 

lucesc tulbure, îmi populează 

singurătatea. 

căci mă simt singură. 

în oglinda mea retrovizoare roiesc 

galaxiile, 

aburesc stelele în roiuri globulare, își 

trimit gâfâitul radiosursele 

toate îndepărtându-se-n fugă, ca niște 

criminali de la locul faptei 

lăsând o dâră de sânge în urmă. 

ce liniște. câteodată mă-ntreb 

ce-o însemna să faci dragoste. căci ei 

vorbesc doar de asta. în fiecare 

sâmbătă ei mă încalecă 

și mă târăsc pe șosele. văd dealurile, 

norii, soarele 

picăturile de ploaie, copacii încurcându-

se-n curcubeu … 

ah, cilindrii mei îmi ticăie nebunește. 

atunci chiar simt că trăiesc. 

ei intră în motel și fac dragoste. 

ei sunt Stăpânii și se simt liberi. 

dar cum poate fi cineva liber când e 

făcut din celule? 

… și înapoi în gang; lângă vreo dacie 

prăfuită. 

mi-e sete de dragoste. dacă aș putea 

iubi măcar vreun stecker cu prelungitor 

din vitrina asta. 

mi-aș luneca degetele pe pielea lui de 

plastic alb, dac-ar vrea 

și dac-aș avea degete. dac-aș putea să 

trăiesc 

măcar și în câmpul bioelectric al 

cactusului … 

curând, curând o să mor, și n-am făcut 

nimic în lumea asta, or să mă arunce la 

fiare vechi 

or să îmi crape farul și becul ars are să-

mi atârne de două firișoare de liță. 

toată viața i-am ajutat pe alții să facă 

dragoste 

iar eu o să mor printre bobine, magneți 

și ciulini. 

sunt o motocicletă parcată sub stele. 

dimineața or să mă-ncalece iar, or să-mi 

suceasca ghidonul, or să mă ambreieze 

și iar pe asfaltul multicolor, printre 

dealurile roșcovane, printre munții 

albaștri 

prin depresiunile strabătute de râuri 

peste pasajele de cale ferată, prin orașe 

de provincie cristaline 

rulând împotriva vântului prin stropii de 

ploaie și gazul de eșapament, mâncând 

kilometrii. 

asta o însemna să faci dragoste? 

oricum, asta e consolarea mea, e 

meseria mea, e dragostea mea. 

pentru asta merită să fii singur. 



 

Alexandru Andrieș - n 1954 

(architect, poet, cântăreț) 

Dimineața devreme 

Dimineaţa devreme, ceaţa-i lipită de 

drum, 

Trenul intră-n gară împachetat în fum... 

 

Peronu-i pustiu, vântul se joacă-n hârtii, 

Lumini colorate se-aprind ca nişte făclii! 

 

Şeful de gară mă priveşte ciudat: 

"De ce nu eşti la ora asta în pat, 

Spune-mi, de ce umbli când toţi oamenii 

dorm? 

Eu în locul tău, zău, aş fi mort de somn!" 

 

"Aici în oraş stă o fată frumoasă, 

Am venit special aşa, 

S-ajung la ea acasă: 

Vreau să-i fac o surpriză, ştii, 

Când se va trezi!" 

 

 Lucian Avramescu – poet si 

textier contemporan 

Bună seara, iubito  
 
Bună seara, iubito, te aştept ca din cer 
Să-mi aduci continente de palid mister 
Cu acest tren personal şi stingher 
Bună seara, iubito, te aştept ca din cer. 
 
Bună seara, iubito, pot să-ţi spun prin 
cuvinte 
Că puţine mai sunt pe pamânt lucruri 
sfinte 
Că intră iubiri prematur în morminte 
Bună seara, iubito, pot să-ţi spun prin 
cuvinte. 
 
Bună seara, iubito, sunt destui care vor 
Să pună la uşa iubirii noastre zăvor, 
Să pună lacăt cuvântului dor, 
Bună seara iubito, sunt destui care vor. 
 
Bună seara, iubito, te aştept ca şi când 
Numai dragostea noastră ar fi pe 
pământ 
Mai presus de căderi, de măriri, de 
cuvânt 
Bună seara, iubito, te aştept ca şi când. 

 

 

 

 



IV CEL NAIV 
(pseudonimul unui poet 
contemporan care 
dorește să rămână 
anonim) 

 

 

cincisprezece ani 

temătoare, mama 

îmi aranjează fusta proaspăt scrobită 

sperând ca diseară să nu fiu o ispită 

temătoare, mama 

mă lasă la party până la un’şpe jumate 

numărând secundele peste cu ferocitate 

temătoare, mama 

îmi explică ce şi cum despre sex 

alegandu cu grija doar cuvinte din dex 

temătoare, mama 

îmi face cadou numai cărţi 

obiecte de recuzită şi hărţi 

temătoare, mama 

schimbă canalul când e un film mai aşa 

şi evită să-mi explice ce-i je ne sais quoi 

temătoare, mama 

a ascuns pozele ei sexy din tinereţe 

şi când le-am găsit a făcut feţe-feţe 

temătoare, mama 

evită să-l sărute pe tata pe gură 

şi nu scapă nicicând vreo înjurătură 

aşa că eu 

cu primul băiat pe care îl plac 

o să fac tot ce mi-a zis să nu fac 

 

dragostea bate fizica 

îndrăgostitul e singura formă de viață de 
pe pământ 
capabilă să învingă forța gravitației. 
sute de ani de studiu se duc dracului 
când 
pașii lui calcă dezinvolt 
pe treptele nevăzute ale aerului, până 
pe nori. 
și mai sus, până în al nouălea cer. 
apoi, însă, asemenea mărului lui newton 
a cărui poveste de iubire cu copacul s-a 
încheiat, 
foștii îndrăgostiți cad cu picioarele pe 
pământ 
luxându-și un nerv, fracturându-și un 
sentiment, 
învinețindu-și sufletul, 
atrași de forța gravității situației. 
după ce se însănătoșesc, acești 
astronauți sentimentali 
o iau de la capăt, gata să promită din 
nou, 
luna de pe cer cuiva, 
împotriva tuturor legilor fizicii.  

 

Între noi 

dacă am fi pus între noi 

o cicoare 

un fir de barba împăratului 

o ferigă 

o arnica montana 

un arctium lappa 

o floare de leandru 

un fir de limba vrabiei, ceva, 

de fiecare dată când ne-am îmbrățișat 

cum ne îmbrățișăm noi, strâns și apăsat 

de parca s-ar fi anunțat ceva de la nasa, 

doamne ce mai ierbar ar fi dus copiii 

noștri la școală 

 

Notă: Vă invit sa continuați antologia 

după pofta inimii… 


