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Offline pentru totdeauna
Şi tu o să fii offline pentru totdeauna
iar blogurile tale se vor împăienjeni în neputinţă
toţi aşa-zişii tăi prieteni de pe facebook
nu vor şti că filmul tău s-a terminat
vor da add unei alte persoane cu ochi căprui
şi cu asta basta…
Statusurile tale vor rugini (în minţile lor, apoi în 

uitare)...

Şi tu o să fii offline pentru totdeauna…
Ce piese or să zăngăne atunci în mintea ta?
Vei fi judecat pentru cîtă pornografie ai băgat în 

tine?
Pentru cîte înjurături şi răutăţi ai ascuns după 

tastatură?
Vei ajunge în Iad, între stafiile singurătăţii?

Sau, salvat de Hristos, vei ajunge în Rai
sub mîngîierea iubirii lui Dumnezeu?
Ca o cifră care s-a întors în marele număr.

Ca un pocăit care s-a culcuşit în iertare.
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Nea Pribeagu
Mi-a fost frică.
Pentru că nu izbuteam să te iubesc
vorba ta mi se părea o bălmăjeală neînţeleasă…

Bubuiturile din uşă m-au înspăimântat.

Eram singur şi mi se spusese
să nu le deschid străinilor…

Apoi, două ore de chin, în care mormăiam
de o parte şi alta a unui perete, răcnetele tale…

Apoi, ascultând sirena salvării care nu a vrut să te ia
m-am gândit că moartea ta cade întreagă pe mine.
Mi-a fost frică. M-am întrebat
dacă şi eu voi muri fără adăpost, fără apă,  

în scara unui bloc…
Dacă nu cumva merit asta…

Da, eu te-am omorât  
şi l-am omorât pe Iisus în tine.

Da, eu merit asta.

Mă vei ierta vreodată, Flămândule?

Mă vei ierta vreodată, Însetatule?

Mă vei ierta vreodată, Străinule?

Mortule? Mortule care n-aveai pe nimeni?

Zveruţa mea,
te aştept în parc, fetiţă frumoasă, inima mea.
Nu şti tu cât am plâns fără tine.

Dacă n-aş şti că Dumnezeu te iubeşte
mai mult decât aş putea visa să te iubesc eu
aş înnebuni.
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Zveruţa mea,
mi-e dor de tine. Crâncen.

În curând ai să ajungi
fetiţa mea imaginară.

Am o poză a ta cu un căţeluş
pe care o ţin la icoana Părintelui Arsenie Boca,
să te păzească în toate ale tale.

Am pus poza asta a ta
şi la o icoană făcătoare de minuni
a Măicuţii Domnului.

Tu nu ştii ce a fost,
dar ai nevoie…

Azi-noapte a fost un frig cumplit...

Nu mai pot să stau în frig şi departe de tine.

Măicuţa Domnului să-mi ţină locul lângă tine.

Poem pentru Zvera
Vino cu mine spre Rai,
unde e lumina adevărată,

vino cu mine spre Rai,
unde-s păşunile neştiute…

Vino cu mine spre Rai,
acolo vom găsi izvoarele izvoarelor.

Vino cu mine spre Rai,
unde inima se bucură de Hristos, Domnul.
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Bătrân şi singur
Dintr-odată sunt bătrân şi nu mai am nimic.
Numai credinţa în Dumnezeu şi gândul că merit tot.

Am mâna şi orbita dreaptă arse
şi totul era ştiut – cu o zi înainte
se băşicase de la soare pieliţa de plastic
a cărţii de rugăciuni.

Nu trebuia să o las în maşină.
Pentru asta să fi plătit?

Dintr-odată sunt bătrân şi singur
în camera bunicii mele Garofina,
de unde maică-mea a smuls-o către sfârşit
- de ce?

Dintr-odată sunt bătrân
şi nu pot să mă rog neîncetat
şi de asta am scris şi această poezie.

Dintr-odată sunt bătrân şi singur.
Soarele îmi arde rana mâinii
când urc pe drumul Mănăstirii Voroneţ,
pe jos, după ce am trecut prin Ariniş, ca în 

copilărie.

Doamne! M-ai văzut atunci şi mă vezi acum,
Tu ştii că am fost al Tău întotdeauna!
La primul semn aş fi căzut la picioarele Tale!

Ai milă de mine, acum când nimeni nu mai are!
Ridică-mă de unde am căzut!
Vezi-mi bătrâneţea bruscă şi necruţătoare!
Vezi tot ce n-am putut să fac!

Cercetează-mă, Doamne, vezi-mi viaţa şi iartă-mi 
păcatele.

Scutură preşul murdar al minţii mele de necurăţiile 
care s-au strâns pe el

şi fă-ţi din el aşternut picioarelor Tale!

Ridică-mă de unde am căzut!

Din acest şanţ stătut de la marginea vieţii mele!

Fă cu mine ceva bun.
Fă cu mine ceva folositor.
Nu mă lăsa ca un bătrân prostit la marginea 

drumului.
Nu mă lăsa ca pe unul fără Dumnezeu.

Ridică-mă, Doamne, şi îndreaptă-mi mintea!
Şi îndreaptă minţile celor care au lucrat împotriva 

mea!

Tu ştii ce am vrut eu întotdeauna!
Tu ştii câtă singurătate s-a strâns în inima mea!
Sunt fiinţa Ta!
Caut să lucrez pentru Tine!
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Pe o bancă, 
la marginea vieţii mele…

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru şansa asta.
Voi şti să o folosesc?

Inima mea e goală de iubire,
iar mintea mea e plină de păcat.
Unde să mă duc, Doamne, în halul ăsta?

Sunt ca o rană supurândă.
Nimic bun nu mai e în mine.

Îţi mulţumesc, Doamne, că văd asta.

Stau pe o bancă, la marginea vieţii mele,
în parcul Astra din Sibiu.

Un bătrân care îmi seamănă
stă pe o bancă de la marginea vieţii lui
şi îşi face o cruce mare şi scrie.

- Acum e noapte.
Prin pereţii apartamentului în care stau
se aude totul.
Cum să te poţi feri de păcate aşa?
Cum să închizi ochii? -

Cât plâns şi câte noduri amare
voi mai mânca aici,
la marginea vieţii mele?

Când se vor termina toate?

Suferinţa mi-a scormonit sufletul.

Suferinţa şi securitatea m-au distrus.

Doamne, nici ceva mai frumos decât o copilărie 
fericită

nu mi-ar spune acum mai nimic…

Vindecă rănile minţii mele!
Oblojeşte inima mea!
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Părinte Monah Arsenie,
eu n-am nevoie de ajutor,
ci de asistenţă permanentă.

Creierul meu e prins în lanţul fricii.

Am plâns în Dumbrava Sibiului
şi în pădurea de la Sâmbăta.

Ţi-e uşor ţie să afli
ce mi s-a făcut şi de către cine…

Un strop de dreptate mi-ar încălzi inima,
dar nu mi-ar ajunge.

Am nevoie de asistenţă permanentă.

Am nevoie să ştiu că eşti când te chem.

Că nu mă vei lăsa niciodată.

Arată-mi calea 
în care voi merge

Doamne, arată-mi urma pasului meu ce va să fie
Tu ştii durerea mea crâncenă.
Tu m-ai văzut zdrobit, cu ochii în pământ,
căutând orice.

Câte zile în care voi simţi că nu mai pot trăi
vor mai veni peste mine?
Când se va termina totul?
Arată-mi urma pasului pe care trebuie să-l fac.
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Doi agenţi secreţi 
ai Lui Dumnezeu

Bătrînul care a insistat să merg pe alt drum
şi nu l-am ascultat.

M-am învîrtit de două ori în Voluntari
dar mîna Domnului m-a aşezat exact ca în parcare.

Omul desculţ care mi s-a uitat în ochi
şi privirea lui
mi-a pornit maşina.

Frigul, umilinţa…
Dimineaţa mă răzbeşte frigul.
Într-o cameră neîncălzită sau într-o maşină
care îmi cere jumătate de oră
ca să o încălzesc.

Mă răzbeşte frigul, mă năpădeşte durerea.
Tu, Doamne, le rabzi pe toate,
până şi conducerea securistă a acestei ţări,
care şi-a bătut joc de viaţa mea şi de câte vieţi!

Dar eu sunt al Tău şi nu-mi voi pierde nădejdea.
Îi vei răsplăti pe cei care mi-au făcut asta atât de 

crunt
încât nu vor mai putea lega două gânduri.

Vor trăi tot ce am trăit eu, frigul, umilinţa,
de câte ori va fi nevoie,
până la sfârşit.
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Numai Tu
Numai Tu mă iubeşti cu adevărat.
Numai Tu mă poţi iubi cu adevărat.
Ajută-mă în ceasul ăsta greu,
când stau pe malul Moldovei şi plâng,
singur în toată singurătatea asta.

Sunt cel care stă şi plânge pe această bancă.
Cel a cărui privire alunecă peste aceşti copaci.

Ajută-mă, Doamne, ridică-mă din lacrimi.
Spulberă singurătatea mea. Dă-mi Viaţă.
Dă-mi Duh Sfânt.

Zveruţa mea,
într-o zi o să plecăm noi doi
într-o ţară de la capătul pământului.

Dumnezeu are să-i răsplătească atât de crunt
pe cei care ne-au făcut asta
că se vor ruga de noi să plecăm.

Iar noi vom pleca în ţara de unde venim.
Pentru că noi nu suntem din urâciunea asta.

Suntem din ţara fără sfârşit de la capătul pământului.
Suntem din ţara de peste mări şi ţări.
Suntem din ţara de peste şapte munţi,
unde credinţa stă în inima oamenilor
ca Domnul Iisus în ieslea staulului.

Noi suntem de altundeva. Ne vom întoarce acasă
şi o vom termina pentru totdeauna
cu oamenii ăştia de nimic şi cu toată nenorocirea 

asta.



Fratele Marius Versuri recunoscute din Refuz

20 21

Răspunde-mi, 
Nikolaj Velimirović !

Întrebările mele sunt tari ca piatra
şi înţepătoare ca nişte arici…
nu ştiu care o să-mi fie soarta,
mi-e frică şi nu ştiu unde o să plec de aici.

Cred în Domnul Iisus şi în Calea Sa, dar aş vrea,
dacă se poate, un pic de bine şi aici, pe pământ,
loviturile necuratului le mai duc şi nu prea,
îs ca o frunză zbuciumându-se în urma trenului, în 

vânt.

Nikolaj Velimirović, tu eşti mare sfânt al sârbilor,
iar sufletul meu e sârbesc pe jumătate…
De ce sunt atât de fragil în faţa oamenilor?
Cum să fac primul pas în ceea ce va fi mai departe?

Întrebările mele sunt tari ca piatra
şi înţepătoare ca nişte arici…
nu ştiu care o să-mi fie soarta…
Răspunde-mi, Nikolaj Velimirović!

Patria mea
Dar eu SUNT patriot – patria mea e undeva dincolo 

de întinderea cerească. Îmi doresc să fiu sfânt.
Sunt patriot! Aş vrea să învăţ o limbă îngerească şi 

în ea să învăţ să cânt.

Eu sunt patriot! Durerea care m-a lovit o arată.
M-am dus în Lăcaşul cel Sfânt al Mamei mele şi am 

plâns.
“Maica Domnului, ajută-mă”, i-am spus, “iată,
tu eşti Maica mea adevărată, ridică-mă din plâns.”

Şi Măicuţa a plâns cu mine, pentru că mă iubeşte, 
şi i-a părut rău să vadă sufletul meu distrus,

creierul vraişte, inima însângerată… Securişti 
sadici, ce va urma v-am mai spus.
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Humorul, cel mai trist pârâu
Trec peste valea Humorului cu firul ei de apă,
am fost bătut de Dumnezeu pe drept cuvânt, 

pentru desfrâu…
Obcinele împădurite stau deoparte, oraşul e preşul 

camioanelor,
iar Humorul e cel mai trist pârâu.

Unde, în ce colţ uitat al acestei ierni, aş putea găsi
ceva care să-mi facă bine, un suflet străveziu?
Pe aici se trece de la Suceava la Dorna,
iar Humorul e cel mai trist pârâu.

Dă-mi rost, Doamne!
M-a răzbit tristeţea, deznădejdea cumplită…

Beţivul pe care îl ridic de pe iarba îngheţată
şi îl urc într-un taxi
e mai fericit decât mine…

El se duce acasă să fie certat de ai lui.
Eu mă duc acasă ca să plâng.

Doamne, citeşte inima mea şi repară
rândurile ei stricate.

Ridică-mă din deznădejde,
urcă-mă într-un taxi
şi trimite-mă undeva
unde să fiu
cu adevărat 
Acasă.
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În adâncul dorinţelor mele 
Te căutam pe Tine

Ce-mi mai rămâne, Doamne?

Să stau într-un colţ al vieţii şi să plâng?

Am greşit de la bun început, nu merit mila Ta,
dar fără ea nu pot răzbi mai departe.

Pe Tine Te-am căutat toată viaţa.

Pe Tine Te căutam, fără să o ştiu.

Pe Tine Te căutam, acolo unde nu erai…

Pe Tine Te caut, ridică-mă, Doamne!

Şi semnul a venit
Doamne, cât voi mai sta în această Vale a 

Plângerii?
Am căutat, am crezut şi am aşteptat.
Totul ar fi putut să fie bine, aveam linişte,
iar acum nu ştiu nici încotro să mă duc.

Cerul e albastru, iarba e verde,
iar lumea nu mai e un adăpost pentru mine.

Dă-mi un semn că mă iubeşti cu adevărat,
arată-mi că nu sunt singur,
că nu sunt doar
acest om care plânge într-o parcare.

Cerul e albastru, iarba e verde,
iar în lume nu mai văd un loc pentru mine...
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Mai bine ras în cap 
decât nemângâiat

Mai bine ras în cap decât nemângâiat
Mai bine mort şi mântuit decât viu şi legat în păcat
Mai bine în Gura Humorului, într-un pat
decât în Germania, în maşină, însingurat.

Rugăciunea mea
Doamne,

întoarce la bunătate
şi la rugăciune
şi în Căile Tale
pe toţi vrăjmaşii mei
şi pe toţi prietenii mei
şi pe toţi cunoscuţii mei
şi pe toţi cititorii mei
şi pe mine însumi.

Îndreaptă tot răul
pe care l-am făcut eu
în această viaţă
cu voie sau fără de voie.

Apără-mă pe mine în tot locul şi în tot ceasul
şi ajută-mi în toate lucrurile mele bune.
Şi îndreaptă, Doamne, toate lucrurile mele spre bine.

Curăţeşte şi vindecă mintea şi sufletul  
şi trupul meu, care sunt bolnave.

Şi nu mă lăsa pe mine  
să mai cad vreodată în păcat.

Amin.


