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POETUL 

Văd şi simi foată însulleţirea de pe pământ, 

de aceea lacrimile mi le "mec înir'un cânf, 

Trăiesc în orice fir de iarbă, 

în fiecare pom, 
în boabele de nisip 

şi "n foate gângăniile; 
înțeleg vieaţa pietrelor 

şi întreaga renaştere din cuprins. 
Desprins 
din mulțime, ascult, deoparte stând, 

cum vântul — aripa creaţiunii — 

mişcă ramurile, întorcând 
" frunzele 'ntr'o parle; 

iar Cântul meu 

ce vine de departe 
ca un ecou din adânciini, 

se 'ngână 
cu ciripitul păsărilor 

într'o melodie păgână. 

 



C. ARGINTARU 

Eu făuresc poema Îirii, — 

în sufletul meu oglindindu-se 

foată măreţia vieluirii. 

Sunt basmul nestârşii, 

mereu întinerit 

şi 'nvioraf, 

ce pe 'nserat 

îl spun bunicile copiilor s'adoarmă. 

In mine nimic nu se sfarmă 

din credința ce o am în altă lume, 

mai bună şi mai cu rost, — 
sunt înţelegător a toate 

cum nimeni altul n'a mai fost. 

Suferințele tuturora în mine sapă 

adânci brazde de văpaie și de îoc, 

înțeleg pe cei bătuţi de nenoroc 

iar tânguirea lor ființa mea adapă; 

toată nădejdea lor o strâng 

şi speranţa lor n'o îrâng, 

ci le prevestesc 

cu venirea primului stol de cocori, 

un nou revărsat de zori. 

Cunosc dragostea cea mai adâncă; 

din iubire mi-am făcut altar, 
ascult de ea ca de-o poruncă 

ce mi s'a dăruit ca un ceresc dar.
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Soarele, în zile senine, 

și nopţile cu răcori divine 

luminate de lună, 

îmi împodobesc făptura; 

iar stelele, deasupra mea, cunună, 

altfel răsar 

şi altfel dispar. 

Trupul îmi e mânăstire 

în care glăsuesc durerile mele, 

sper în devenire, — 

nu sunt copleşit de păcate gree. 

Văd prin nepătruns 

până dincolo de vieaţă 
şi străpuns 
de fiorul veşniciei reînoiri 
singur mă desvălui din ceaţă. 

Toate acestea le ştiu 

pentrucă suni cu adevăral viu 
şi eu 
sunt mai aproape de Dumnezeu.
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DE PRIN VEACUL DOUĂZECI 

Stau vlădicii duşi pe gânduri în pervaz de mănăstire, 

Privesc golul dintre ziduri şi în trista lor ochire 

Cheamă pe Cristos aevea să dea sullet iar credinții, — 

In mulțimi păhunzând duhul îndoelii nefiinţii 

Intr'o vieaţă viitoare... Şi morala e pe moarte ! 

Astăzi nu se allă omul ca mulțimile să poarte 

Pe cărările Istoriei și legende să 'mpletească, — 

In: ogoru-alât de rodnic burueni încep să crească. 

Prin văzduh nu mai trec cârduri de cocori în primăvară 

ŞI nici doine dela fârle nu se mai aud spre sară; 

Zboară m loc de rândunele numai pasări de oțel 

Purtând trista melodie cu miros de-un nou măcel. 

lar în răsărit mocneşte o epocă de 'noire 

Vrând să cârmuiască turma fără dreptul de crâcnire; 

Toate acestea se frământă pe spinare de popor, 

Până Binele să vie, Dreptul merge prin omor; 

Şi noi încă n'avem timpul să 'ntrăţim al nostru gând 

Şi s'aducem ușurare cu 0 oră mai curând. 

Soarele îl vrem al nostru, numai pentru noi răsară, 

Pentru alţii fie iarnă, pentru noi să fie vară; 

Nu cunoaștem omenia şi vorbim de ea mereu, 

Jar când îndrugăm minciuna, martor luăm pe Dumnezeu.
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GÂNDURI ARSE DE SUBLIM 

Când s'a cântat a treia oară 

opera=i plină de soare, 

Beethoven a rămas pe gânduri, 

— acum frăia o lume noavă — 

nimic în juru-i n'auzea, 

nici când Imnul veseliei 

în dulce chin se isprăvia 
şi întreagă Sim/onia a noauă. 

Având mulatra *n faţa lui 
folănită pe-un divan, 
sugrumându'i între sâni 

pulierea-i de fitan, 

Baudelaire, 
întrun famec lurburai 

scria poeme despre Nori 

şi legăna în slovă caldă 

pe Amanţii călători; 

atâta dor La otiăvit 

şi-a 'nebunit.
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Cu sănătatea lui certaf, 

peste puteri dendurerat, 

Van Gogh, 

când şi-a privit 

sufletul printre -cuiori, 

a 'nebunil. 

Vorbind mai bine cu cei morţi 

ale căror umbre vii 

în astral se proiectează, 

William Crookes le înviază; 

Huidele plutesc în juru-i, 

e/luviile divine "1 spun 

cum lumea toată îl socoate 

de nebun. 

Pe palul meu siropil cu sgură, 

dogorit d'un antic Corp, 

şoptesc cu veacuri înfr'un Op; 

spicul viersului se coace, 

din suflet mi-a rămas un strop; 

puterile dacă-mi adun 

devin nebun.
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COPILUL MEU 

Copilul meu cu ochi de roauă, 

Cu suflet crud de iniini:, 

Cu zâmbet blând 

Ca şi o rază 
Dimineaţa 'n răsărit; 
Prin suilui cald al buzelor 
Aspiri comoara mea de gând, 

lar trupul tău de-acuma poartă, 

Nădejdea mea, coril plăpând. 

Şi cu priviri așa curate 
Mâinile spre mine "'ntinzi, 

Durerea vrei să mi-o cuprinzi 

Și s'o prelaci în sănătafe. 

Să fii norocul meu perdut, 

Să lii credința mea apusă 

Şi vieaţa ta, un veac întreg 
Pe liniştite căi să îie 
In foamnele bogate dusă,
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RAZA SOARELUI MURISE 

Scumpului meu prieten Victor Stanciu 

Şi-am porni în lumea largă 

după Bine călător, 

pe cărări necunoscule, 

neumblate de picior. 

Străbătul şesuri şi văi, 

dealuri ce se prelungesc în munţi, 

ape mari cu stânci în vaduri 

le trecul fără de punți. 

ŞI la orizoni, deparle, 

în agonia unui soaren scăpătat, 

un castel cu lurhu 'n nouri 

m'atrăgea cu vagi ecouri. 

Paşii, pân'atuncea domoliţi, 

mi-l grăbil cu nerăbdare 

voind iute Viitorul mult visat, 

să-l cuprind cu [ăcomie 

întro lungă adorare. 

Drumul, când păru că se stârșeşte 

mă trezii în fala
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unui vechi mormânt barbar, 

şi-un piefroi enorm, 

scobit ia mijloc, 

arăla păgânu altar. 

Tolu'n juru=mi era rece, 

făcerea grea mă 'mvăluia, 

raza soarelui murise, 
întunericul cădea.



  

16 
€. ARGINTARU 

EU CÂNT 

Cânt uitarea ce s'aşterne pe dragostele mult trăite 

Și iubirea ce "ncolțeșie 'n fecioreşiile făpturi, 

Şi prelungul şuerat al frunzelor de prin păduri, 

Şi cânt amanţilor păcalul în patime neistovite. 

Cânt durerile ascunse "m risie ființe pământene 

Şi năzuinţa ce ne duce în calea ei spre nemurire, 

Şi suflul dornic de vieață ce cupri:ide întreaga Îire, 

Și cânt oceanul de plăcere din arcuitele sprâncene. 

Cânt a zărilor podoabă ce se revarsă în Cuprins, 

Și cânt a stelelor lucire din nopțile înseninate ; 

Destinul ce ne duce paşi — alte căi vrând să ne-arale, 

Şi cânt pe orice călător pe cate drumul nu l-a "nVins.
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IN LARGUL SENINULUI DE DIMINEȚII 

Veniţi la marginea durerii 
Să schimbăm cursul suterinţii 
Și cât mai suntem în toiul puterii 

Să cautăm leacul răului fiinţii. 
Să mergem în largul seninului de dimineţi, 
Să sorbim în noi cupele altor vieţi, 

Și soarele unei noui credinţi 
Să ne cuprindă "n vâlvătăi, — 
Şi pornind pe alte căi 
Să prindem zările în noi 
Şi răcoarea din cărare 
Prelungită după ploi. 

Veniţi şi voi, femei, ce 'ntruna 
Purtaţi oftările pe buze, 
Şi- aveţi păcate în priviri, 
Şi puneţi patimă ?n iubiri ; 
Vă mlădie trupul dorinți 
Şi-aveţi lacrime îerbinţi 
Dar nu mai aveţi căinţi. 

C. ARGINTARU — AGONIA SOARELUI       
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Veniţi cu toţi 'm acest ceas 
In care uiţi ce-ai pătimit; 
Ce-a fost eri am răstignit 

Şi-un alt eu va îi în noi. 
Ne-om crede o clipă semizei, 

“Vom fi tineri ca şi ei, 
Şi la fiecare pas 
Toţi vom spune întrun glas: 
Iubirea este un altar 
In fața căruia să cazi, 
Și s'o trăim așa ca azi; 
S'o preamărim în rugi şi cânt 
Că-i Bunul singur pe pământ,
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SINGUR 

Stau singur în casă 
Şi torc și urzesc la planuri mereu, 
Perdeaua-i sumeasă 
Şi văd patru stele ce scapăr din greu 
'Njugate la carul 
Ce pleacă cârmind spre Steaua Polară. 
Mi-e faţa ca varul 
Și tremur când ziua merge spre seară. 
Demult şi norocul 
Cu groază l-aștept să-mi bată la uşe. 
Mai tare ca focul, 
Aproape "m vecini, jelește-o mătuşe. 
In suflet colindă 
Gânduri vrăjmaşe şi pline de vise, 
Dincolo de tindă 
Căile rele 'mi sunt toate deschise. 
Ca şi un lunatic, 
Cu totul sdrobit, cad în patu- mi întins, 
lar dorul, jeratic 
Cu flăcări de somn, pe dată m'a 'ncins. 

2% 
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COPILĂRIA MEA 

Pe unde 'mpopisiratul sirgurilor 

coace plalul 

și pitpălacii cântă prin toriştile de mei, 

iar rugilor pe câmp 

le strălucesc murele — ochi de luceleri ; 

pe unde femeile '"nXlbesc la |uţuroaie pânze de in 

şi telele joacă la ierugă Rustemul cu mâinile ?n şolduri; 

pe unde Muma Ploilor stă ascunsă 'n zăvoi 

aştepiând să trecă buşneagul de căldură 

ca s3 urile apele 'm ududoi, 

lar câiliele să facă pe răcoare 

muşuroale pe răzoare; 

pe unde moş Scoabă, în follogi, 

poartă pe umerii gârbovi 

desagli plini cu roada câmpului, . o 

şi mânzeţii îşi lrâng coarnele în păduceii braniștei, 

lac guşterii nu mai au astâmpăr prin iufele de vie, — 

prin acesle locuri îmi caut copilăria 

srălă pe deşelatul murgului 

şi finerelea remasă prin aracii viilor, sl 

alnală ca drevele de smeu pe vâriul unul mălin,



Maia 
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Treceau prigorile setate deasupra miriştilor 
şi-un erete 
se da de unda morţii dup” un brabete; 
Chiva lui Ghilăială aulea şi cânta din băerile inimii 
de răsuna valea Strâmbii;: 
răceala serii se lăsa pe 'mdelete 
ca 0 geană de haiduc. 
Prin capul viilor mă 'mbăta mirosul de ciinbru 
şi nu ştiam pe care colnic s'apuc 
să mă pierd mai repede prin hăţișuri. 
Prin deșişuri, 
la câte un luminiș, 
fluturii din zăvelcile măriilor 
scânteiau ca licuricii 'n iarbă, 
iar sânii, ca grunjii de piatră, 
cu sfârcuri obraznice, 
sirăpungeau borangicul ciupagelor. 

E mult de-atunci] 

S'a schimbat o lume! 
Mă scaldă amintirile bogate, 
zadarnic îmi caut frecutul, 

nu-l pot găsi prin ziduri de cetate.
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RĂTĂCIT 

Fumul de tămâie 

umple altarul de mătănii 
şi sfinții de pe ziduri 
fremurându şi rugile 'n priviri, 
coboară rugăciuni 
în cădelniţi pline de făciuni. 

Călugărul — Cristos aievea — 
împarte darul cuminecăturii 
bătrânilor ce mai păstrează 
0 fărâmă de credință 
în cerul gurii, 

Prin ferestrele mânăstirii 
se strecoară Duhul-Siânt 
în pulbere de lumină, 
Şi revârsând”o 'n suilete smerife 
le purilică de orice vină,
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La locul închinării venii şi eu, 
purfând suferința 'n trup şi glas, 
Şi cu umilitul meu pas 
în genunchi căzui; 

Spre Tine, Doamne, 
înălțându-mi privirea, 
cu nădejde îți cerui 
izbăvirea, 

Dar patimile, 
tot mai adânc în mine sapă 
şi mă "'ngroapă.
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EMINESCU 

Tu, maestre, ai cânfat lumea şi paloarea vremii tale. 
Din amor altar tăcul-ai, închinând Măriei Sale 

Toată frudnica ta vieaţă, idealul tău cel sfânt 
Şi ai găsit o melodie la durere pe pământ. 

Glasul tău răscoli patimi şi-ţi făcu atâţi dușmani 
De-ţi grăbiră și siârşitul mai de vreme cu mulţi ani. 
Pretinii te ocoliră iar femeea te *ndrăgi, 
Dar în frista fa vieaţă chiar şi ea te amăgii. 

Cei din jurul tău, iloţii, veneticii şi Fanarul, 
Pe cari cu-afâta foc tu ţi-ai revărsat amarul, 
S'au sporit şi sunt "n slujbe sus pe frepte şi mai "alte 
Ca la glasul lor s'asculte şi mulțimile să salte. 
Astăzi doar își fac cu ochiul Şi pe jai sunt înţeleşi 
Şi se *'ntrec la "'mbogăţire că de acea sunt „aleşi“.
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N'ai trăit să vezi ospăţul de cadavre omeneşti, 
Cum sfârşeşte epopeea unui neam la Mărășești, 
Şi prăpădul ce se'ntinse peste lume'n răsărit 
Cum o 'mpărăţie veche în frei zile a murit 
Aşa mari nenorociri pe pământ nu se cunosc 
Câte aievea sentâmplară în cei câțiva ani la Mosc, 

e 

Ura *'n sufletele noastre revărsatu-şi-a risipa 
Și pe 'ntreaga omenire vrajba și a întins aripa. 

Şi de aceia fu, maestre, în prea scurta fa vieața 
Ai simi! cum adevărul stă învăluit în ceaţă. 
Astăzi de aveam norocul printre noi să poți să fii, 
Epopea Indurării numai tu puleai so scrii.
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PSALM 

Ca un blestem de femee părăsită, 
Ca o durere de copil orfan; 
Ca un frăznet de furtună însorită 
Şi ca o nădejde de călător sărman, 

Aşa se topeşte a făpturi snagă 
Ce burează o clipă în largul cuprins, 
Apoi se înalță spre o iubire dragă 
Și strop nu mai lasă din fiecare ins.
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MUMA PĂDURII 

Râde ceru 'n vâri de ulmi 
şi opeşte zarea m locul 
unde şi-a pierdut o fată 
fecioria şi norocul. 

Seara când îşi lasă geana 
drumul cântă haiducie, 

iar în plai la Fugășin 

lângă pivniţa pustie, 

Toi de iele, despletite, 

joacă m jurul nucului, 
dau fârcoale 
braniștei, 
când în noapte se descarcă 
de-un zănătec frei pistoale. 

Când se ivesc zorile 
Şi alungă neagra besnă,
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Muma Pădurii, 

cu piciorul rupt din gleznă, 
moaie troscot înir'o piuă 

şi-l descântă ?n prag de ziuă, 
stropind casa unde doarnie 
biata fată ce-a greşit; 
vorbe ne 'nţelese spune 

în grai aspru, răguşil: 

— Trupul tău să nu mai simtă 
fremurare ia dănac, 
iară sâni-ți (ari ca piatra 
ce-au "nebunii îeciorii 
să-i sugrume câte un rac, 

lon al Leancăi plecă 'n lume 
lăsând casă și copii, 
Ca perdut cu tine vremea 
toată vara printre vii, 

Gheorghe Oprea, îlăcău mândru, 
era gata de 'nsurat, 
dar când apă tu i-ai dat
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din găleata fa să bea, 

Pa lovit o boală grea, — 

şi de-atuncia zace înfr'una 
de izdat. 

Peniru așa păcate grele, 
ochii ce-ţi lucesc în cap 
ca două mure, 

îi blestem să nu mai vadă 

horă, praznic şi bordei, — 
foată vieaţa s'o petreci 
ca Sfrigoaică prin pădure.
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BINELE 

Binele să.l faci totdeauna şi oricui, 
Fără răsplată, — Şi nu spune nimănui; 
Când floarea se deschide răspândind pariuna 
Nu ştie că trece un călător pe drum.



AGONIA SOARELUI 31 
  

COPACII SATULUI 

In satul meu de pe colină 
din depărtare se zăresc 
Şi parcă tot într'una cresc 
frei stejari bătrâni 
rămași din vremea veche 
Cum tar le mai găseşti pereche ; 
Sunt stăpâni 
pe câmpie şi pe zare, 
mereu vârfurile *nclină 
de vânturi şi de lumină, 
de ani mulţi şi sănătate, — 
Şi această greutate 
clocotește ?n rădăcină, 

Unde odat a fost Zăvoi 
la o margine de sat, 
cu crengile întrun oitat 
stă copacul lui Negoi.
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Mai la vale, spre răstoacă, 

unde vara se fot joacă 

o mulțime de copii, 

de prin vii 

răsare 

tuianul lui moş Răscioacă. 

Şi copacul Giurcăi Juncu 
cu vre-o patru gemânări, 

răslețit spre răsărit 
a tămas pe runcu 

vechi — stâlp de cer — 

Și priveşte aiurit, 

In satul meu cei frei stejari 

sunt o veşnică podoabă, 

ei întruna povestesc; 

cu soare 

pe dogoare 

şi cu lună 

în noapte bună; 

iară stelelor şoptesc 

când luceferi pe cer cresc, 
câtă lume a trăit 

de când. ei: au răsărit. 

-
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MAMA 

Mamă! 
iu Şfiu 
de voi putea să fiu 
lângă tine, 
în clipa când 
durerile te-or siăşia 
şi gândurile fe vor răpune, 
că eu voiu îi departe, 
lăr a-ți putea spune 
toată suferința 
şi umilința, 
ce-am îndurat 
de când am plecat 
de-acasă, 

Era o noapte aspră 
când am eşit pe poartă 'n lume, 

C. ARGINTARI — AGONIA SOARELUI 
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sufletul mi-era scăldat în spume 

iar fu, cu privirea tremurândă, 

mi-ai sărulat fața plăpândă 
Şi, rezemaiă de stâlpul porţii, 

mai privi! în zarea 

sorții 1.,, 

Apoi 

între noi 

a căzut depărtarea... 

De-atunci m'am perindat prin ani! 

în calea mea a trebuit mereu 
să sui prin mărăcini şi bolovani, 
prin văi şi râpi urcând din greu, 
razele soarelui mă găseau obosit 
Şi adormeam de suterințe dogorit. 

Viaţa mea, cu rost sau fără rost, 
aşa a lost... 

Şi-acum, 
rămas în mijloc de drum 
Şi ştiindu-te pe tine *n pragul morţii, 

j 

n
o
a
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aşi vrea, scumpă mamă, 
să-ți vorbesc, 
să mă spovedesc, 
de ce-am văzut 
Şi-am petrecut, 
în sulerinţi 
şi umilinți, 
Şi de toată sfânta mea durere 
ce-am păstrat'o 'nfPo tăcere 
de moarte; 
ascultându- mă înfrigurată 
ca altădată, 
îmi vei ceti destinul şi ursitoarea 
ce 'n suflet port, 
fe voi îmbrăişa 
peniru cea din urmă oară, 
iu vei muri, 
eu voi frăi 
ca morf.,, 

3*
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DOR PĂGÂN 

De câte ori n'am străpuns cerul , 
cu privirea umedă de amintiri 
şi câte doruri nu ne-au năpădit în suilet 
oprindu-se în locul dulcilor iubiri. 

Dar timpul trece ca un fulger 
iar vieața ne '*mbătrâneşie cu veacuri, — 
Și acestei treceri fără vreme 
zadarnic îi mai căutăm acuma leacuri. 

Cutremuraţi de gândul morţii, 
— Şi moartea e o lege din cuprins — ne mai opintim odată în vijelia sorții Şi cădem învinşi... așa-i e dat oricărui ins.
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Şi-atunci, 
cel mai nimerit lucru 
e un frai pe mdelete, 
iără grabă, 

că *ntârziem 
şi rămânem de cete, — 
şi cine a rămas odată 
e rămas; 

în lumea asta 
are mare 'nsemnălate un ceas, — 
şi de-l petreci cu vin şi cu femei 
uitând zilei răutatea ei, 
e mai plăcut 
şi mai de preţ 
decât Olimpul plin de zei,
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COPIILOR 

Copii cu braţele deschise ca adirile de vâni, 
Sunteţi răcoarea dimineţii 'mrourată de un cânt; 
Sunteţi mireasma 'nlăcrimată a vrerilor ce sunt în noi, — 
Credinţa vechilor altare ne mântue de rău prin voi. 

Vă e făptura mai curată ca mugurii ce cresc pe rari, 
În voi se naşte viitorul Şi sănătatea unui neam, 
lar noi nu pregetăm o clipă să năzuim mereu în voi, 
Şă duceţi mai departe firul vieților ce sunt în noi.
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METAPSIHICĂ 

Domnului Mihail Drăgănescu 

Sbateri prelurgi — zadarnice chinuri — 
Spicul fericirii înfloreşte rar, 
Gându mmugurit făptura frudeşte 
Scăpărând dureri cât dai în amnar |! 

Ne cere pământul otrava din noi, 
Sufletul nostru — grăunte de vieaţă — 
Sboară 'n văzduhuri de unde se 'nfoarce 
Să 'nchege ființă din aripi de ceaţă. 

Aşa este legea oricărei vieți: 
Să nască, să moară, să 'nvie mereu 
Până devine Senină şi pură 
Găsindu-şi lăcașul lângă Dumnezeu,
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INSOMNIE 

Trece vremea a 
Şi descurajarea 
Vieaţa o ducem 
Pe cei mulţămiţi 

gale pe şubrede roate 
ne-a cuprins în foale; 
abia pe umeri, —- 
pe degete'i numeri. 

lubirea ce alp dată era adoraţă Prin colțuri de fiinţă stă aruncată; Spâncenele ne gre şi-acuma ne dor, — Soarele dorinții e "niunecat d'un nor,
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PELERINUL 

criitorului Panait Istrafi 

Pătruns de-un dor nepotolit spre soare 
cu frupul dogorit de caldă boare, 

spre limpezi orizonfu:i pas purtând, 

am adormit 
flămând 
Şi ostenit 

pe "'nalte piscuri de pămâni; 
lovit dz vreme şi de vâni, 

ori pe unde am umblat, 

vesel sau îndurerai, 
cu dragoste am înălțat, 

omului, un veşnic cânt. 

Şi tam cântat, 
Yam adorat,



tv
 C ARCINTARU 

- . 2 a —————— 

când am pului l'am ajulal; 
i-am dat bucala de la gură, 
Vam lubii peste măsură; 
în om văzând un pul de zeu, — 

cu el m'asemănam și eu. 

Cu suitelul scăldat în spume 

am vrut 

relele să 'ndrept în lume 

şi-am crezul 

că Adevărul şi Dreptatea 
peuiru om sunt făurite, 

noă ne suni dăruite, 
şi-alunci, 

în largul firii am pornit 
la omul'planetar ivit, 
în fața lui să mă închin 
Şi glas profetic şi divin 
s'asculi, 
Cum se revarsă 'nfr'un tumuli 
credință nouă, 

şi răcorit în acest rai 
să tineresc ca viţa "n plai. 

Dar cc-am văzut m'a îngrozit! 
Făpiura toată mi-se strânge | 
Sidpânul roşu avea sânge 
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pe mâini, pe faţă şi 'm priviri, 

Dreptatea o 'mpărțea ?n loviri, 
iar Adevărul Pa orbit 

şi cu glasul răguşii 

striga mulțimilor flămânde, 
de-atâtea palimi tremurânde: 

— Pacea, Binele, Dreptatea, 

numai pe cadavre cresc, — 

credință nouă aşa croesc; 

şi-acum puteţi să staţi pe loc, 

de unde nu, subt bici şi îoc. 

Cât mă simţeam de mare odat' 

şi cât de mult credeam în Bine! 

dar astăzi văd că mi-a fost dat 

să-mi port amarul pe coline, 

cum Pa purtat blândul Isus 

când Vau suit pe cruce sus. 

Mă ?ntorc de unde am pornii 

cu suilet frânt şi obosit, 

bolnav de lume și Dreptate 
să mor pe ziduri de cetate 

și nu în raiul mult dorit.
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Rupt de gânduri şi de cânt 
așa sdrobit cum astăzi sânt, 
înalţ, ca o plecată slugă, 
Celui de Sus, smerită rugă: 

De multă vreme, Doamne, durerile mă rod, 
mă sbat în desnădejde ca peştele 'n năvod; 
întreaga mea făptură e un cadavru viu, — 
scoală-mă din patu-mi ce seamănă a sicriu. 

Redă.mi ca şi naturii un mugur de vieaţă, 
un bulgăre de snagă, S'alerg cu primăvara; 
S'aşiept şi eu odihnă de cum se lasă sara, — 
nu greul suferinții ce sutletu-mi îngheaţă. 

Din ființa mea să sboare dogoarea ce m'apasă, să văd că se deschide în iața mea norocul; răcoarea vindecării pe trupul meu se lasă, — iar vieața își găsește şi ea odată locul,
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MIŞEI 

Privesc cu milă pe semeni 

Când sunt netrebnici şi vicleni, 
Codrul mi-l iau dela gură 

Şi pe urmă mă înjură. 
Eu nu-i mai blestem de loc, 

Vieaţa lor e iad şi foc; 
Au ajuns ca vai de ei, 

Nu-mi pun minfea cu mişei.
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INTR'O VEŞNICĂ ALERGARE 

O, munţi şi dealuri, 
văi şi şesnri, 
Poeni şi 'nverzile lauuri, 
Voi, păduri, Şi voi, limanuri, 
voi, ape reci, albastre, adânci, — 
voi sunteți dorul meu aprins 
ce "'nir'o nebună alergare 
Vaţi stărâmat de niște stânci. 

Acuma pașii îmi Sunt grei, 
mă simt lovit de nenoroc, 
Cuprins de groaza veșniciei 
nu mă pot urni din loc. 

Vreau zări, 
Vreau mări; 
deşeriuri pline 
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de unde line 

din palmieri 

cu adieri 

de vânt nebun 

şi de Simun; 

senin de vară 

pierdut în sară, 

şi chipul tău mândru 

să-mi fie povară.



DEPARTE 

Mă ardea o vatră de soare 
şi căldura îmi picura pe obraz, 
puternic îmi bătea inima în piepi 
Şi nu-mi dădea răgaz 
să uit ce-am pălimit 
Şi toată ființa spre Domnul s'o "ndrept. 

Cum sfam așa, 
sugrumat de lume, 
de cânt şi de vis, 
îmi aruncai privirea 
spre cerul senin 
ce sta deasupra mea deschis, 

Gândurile mă purtară 
prin fot trecutul meu 
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lin de tinerețe, 'ndoială şi iubiri, 

Gar aspra rezlilate 

îmi risipi şi această comoară de amintiri. 

Aşi vrea să fiu depariz . 

pe unde iiu-i (ipenie de om; 
să am fovarăşi 

o piairă, pe fie şi un pom. 

0. ARGINTARU — AGONIA SOARELUI 4
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CU GÂNDU 'N GOL 

Stau nopți întreg! cu gându ?'n gol 
Pătruns de boală trupu-mi flind 
Şi în somnul turburat 
Fioril morţii mă cuprind. 

Mă simt uşor ca şi o trunză 
Când de pe ram o rupe-un vânt 
Şi n'am putere să curm dorul 
Siropit c'o pulbere de cânt, 

Aşa mereu se scurge vieaţa 
Ca valurile unei ape, — 
Caron îmi cere de pe-acuma 
Obolul, ca să mă îngroape. 
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STROP DE LUMINĂ 

Mi-e gura 'nsetată ca la o prigoare 

şi pieptul îmi geme de oitaturi lungi, 

inima 'mi bate 

în doruri curmate 

urcând vieața 
cu opriri prelungi. 

Te caut pe tine 

în pustiul trecutului meu 

şi fe zăresc — strop de lumină — 
la margini de ceruri 

unde se urcă 
sufletul, greu. 

Acolo "mi pare 

că suntem doar noi 
pe osirovul iubirii, 

în lumea de-apoi. 

ik



C. ARGINTARU 

SFÂRŞIT 

Senin, ca un proiet, 

ic-aștepi să vii 

din zări pustii, 

încet 

să-mi baţi la geam, 
să intri 'n casă, 
să-mi ridici 
tot ce am: 

griji, nevoi, dureri şi gânduri, 
şi pe îfoate să-le 'mchizi 

în sicriul meu de scânduri. 

Cântări, visări — vieața mea — 
toate ?n vânt li-i spuibera. 

Moarte, moarte, — trist cuvânt! 
— cum o îi şi în mormânt?        
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JAR 

Incremeneşte zâmbeiul pe buze 
ca un nod 
p: frunchiul unui stejar 

şi bruma unei iubiri curate 

îmi degeră inima 

întrun simțământ amar. 

Şi-un fâlfăit de doruri, necurmat 
s'abate peste şubredul meu frup; 

zilele vieţii, ostenile, 

din snaga mea, 

una câte una, se rup
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Anii mi-i văd stând grămadă 
ca pielrele la margini de drum, 
locaşul unor plăceri frăife 
e prefăcut în praf şi scrum 

În juru-mi fotu-i frist . .. 

Natura-i moartă; 

rele şi trudă, 

speranțe şi boală, 
veşnic îmi intră pe poartă. 
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SE '>NOPTA 

Umblând de-a otana pe coama unui deal 

întrun astinţit de toamnă, 
subit un cer de culoarea unei ape 

umilată de ploi, 
un fulgerat prelungit 

mi-a săgefat cugefarea 
îndreptând'o spre cerescul Divin. 

Intăşurat cu veşnicul meu chin 
şi gol ca un pom, 

cerui stârşitul dela Acel ce m'a făcut om. 

O 'nserare 
ca o gură de prăpastie 

se lărgea deasupra mea, 
îndreptai privirea 

urmată de un greu simțământ de dor 

spre neagra "'ntunecare.
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Doamue, 

Tu mi-ai dat răbdarea unei stânci, 

ai încreţii în ființa mea suferințe adânci, 
wa cunoscut niciodată o bucurie 'mplinită, 

am tot alergat mereu după o plăcere mult dorită ; 

această vâlvătaie ce mă cuprinde 

o poți, cun trăzaet, stinge pe veci, — 
acum, 

vreau siârşiiul aici îu drum, 

Aşteptare zadarnică. 

Noaptea arată darnică 
în a alunga norii, 
stelele năvăleau pe clopotul cerului. 
Imi ardea toată î%ptura 
ca gura 
însetată a unei erigorii. 

Plecai urmărind Cărarea Robilor ; 
duceam în mine ascultare Stăpânului, 
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DIN VREMEA DE AZI 
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Stau pe cheiul gândului 

Ca o cruce în răstoacă 
Şi văd lumea cui: se cerre 

Şi cum relele o toacă. 

Dragostea se vinda m stradă 
Ca o mariă la mezaăt, 

Cine dă mai muli, alege 
Din ce alții-au mai lăsat. 

Și Biserica curată 

Moştenită din strămoşi 
Bate clopotu 'nzadar, — 

Nu mai are credincioși.
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Nu mai are nimeni frică 

Nici de Domnul, nici de Dracul, 

Toate sunt mai rău ca eri 

Şi de greu fuge săracul. 

Cinstea şi cu omenia 
Astăzi nu se mai zăresc, 

Doar minciuna și hoţia 
Lumea toată stăpânesc. 

Stăm uimiţi de câte rele 
Astăzi ni s'abat pe cap 

Şi nici mintea nu pricepe 
Cum atât de multe 'ncap. 

Când de capul nostru mergem 
Razna peste orice lege, 
De mirare nu e îapiul 
Că de noi, pralul s'alege.
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CEAȚĂ 

Moare un îril de îilomelă 
Sus pe creștetul pădurii, 

Zarea cerului sărută 

Pieptul falnic al naturii. 

Geana nopții fot mai aspru 

Ochii globului închide, 
Peştera vieţii negre 
Gura morţii o deschide. 

Se prelinge peste suilet 

Lunga goană după bine, 

Insă răul e în cale 
Şi pluteşte către tine.



Nici în basme bucuria 

Nu-și mai are-acuma loc; 

— Cine oare 'n astă lume 

Nu-i bătut de nenoroc? 

Astăzi vieaţa mare bunul 
Ce odat' îl mai avea, 
Pe deasupra noastră sună 

Cântecul de cucuvea. 

Cade 'n pâlcuri umbra nopții 
Să ne-acopere ființa, — 
Toate 's amorţite " noi: 

Şi nădejdea şi credinţa. 

Tu zidişi pământul, Doamne, 
Dăruindu | cu belşug 

Ca să iie lumea bună, — 
Dar nu-i bună nici de rug. 

C. ARGINTARU
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Urlă câinele pe dealul 
Cu trei case părăsite, 

Au murit de-o crudă boală 

Dragostile muli simţite. 

Stăruie în mine gândul 

Să mă duc cât mai departe, 

Să nu pot vedea pe nimeni, — 

Şi nici vorbă de vre-o carte.
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SE STING DE DOR 

Cei ce simt puternic vieaţa 
din suilet vor s'alunge ceața 
chinurilor ce-i stăpânesc. 
Nu izbutesc. 

Se sting de dor 
Și mor,
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AŞA TRĂIM 

Să nu poţi să strigi când vrei, 

Când ţi-e sete să nu bei 
Şi să frăești ?ntre mișei, — 
Răul ăsta nu-l cobim 
Dar mai foţi aşa trăim,
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VIN "ȚÂGANII 

Vir fâganii 

Vin golanii | 

Şi cu parii 
Bat măgarii. 

Căruţăle pârăie 

Căţeluşii mârăie, 
Purceii coicăie 
Joarda de-i bodicăie; 

Purdalicii negri, goi, 
Plini pe faţă de noroi, 

Larmă fac, îşi strâmbă gura, 
Peste cap se dau de-a-dura, 

lar păsatul de nu-i fiert 
Ei se bat cu pumnii 'n piept. 

Vin ţâganii, vin .
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Lairă câinii şi la poartă 
Fug copiii ca să vadă 

Lzia dacilor ce vine 

În'r'o oardă ca de pradă, 

Este plin de sgomot driimui, 

Prat:| se ridică "m nouri, 

Tânguiri şi cu jelanii 
Trec departe în ecouri. 

Cum se mişcă toată droaia 
Strigătele curg ca ploaia: 

Aorde 

cocarde 

ajutil 

pe merutil; 

Jard, bară, 

ricomard ; 

sâură îa tâură 

e mand:6 la hâură. 

Şi vătatu 'şi drege glasul 
Domolind acuma pasul: 

0. ARGINTARU — AGONIA SOARELUI 5
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Hei, leliţo, precupeaţă 
Ce te ţii așa măreaţă, 
Că şi neica-i precupej, 

Nu se fine-aşa mărej. 

Ce stai, lelio, şi priveşti 
La cine te mai gândeșşii; 
Lele mândră în papuci 

De dragoste fe usuci, 

Căci loniț al lui Pocol 
Crâşmariţii "i dă ocol; 
Mergi la baba să ți descânte 

Dragostea să-l înfierbânte. 

% 

Uiie ursul cum răgeşte 

Şi pe foţi vă 'mveseleşte. 

— Joacă bine, măi Maitine, 
Că-ţi dau pâine cu masline, 
Şi dă iaba cu boeru 
Cu Mitiţă Cimpoeru, 
Şi cu domnul perceptor, — 
E tudul că nu-i dator. 

C. ARGINTARU
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Ja, jlino, 

a, Catrino, 
Ja catâr, catâr, catâr, 

Pe la poarta lui Meai Mâr. 

Delo, în, Martine, delo, 

Ca pe deal la Orodelo. 

LL. 

Bate iundul la căldare 

Costoraru 'n gura mare: 

— Costorim căldări, 

Crătiţi şi ceaune, 
Punem mult cosâtor, 

Vi le facem bune; 

Toartă la găleată, 

Cleşte şi grătare, 

Și vatrai de jar, 
Și câte-o îrigare, 

Costorim căldări . . . 

Sobii "i punem tablă, 

59



Prea e fărâmată, — 

Parcă e o rablă, 

Peniru cleanța pusă 

Uşii la ogiac 

Numa doi cartofi 

Să-i arunc în sac, 

Costorim căldări 
Pe ceva tărâţe, 
Pe o fâr' de lapte 

Cât arunci la mâţe; 

Oțălim toporul, 
Vă scobim şi piua, 
Toate vi le facem 

Că e lungă ziua. 

Costorim căldăi .., 

Coadă pun la sapă, 
Pirostrii la vatră, 

— Daţi-ne o ceapă; 
Toate le aveţi 

Pe-un troc de mălai, 
Faceţi şi pomană 
Şi mergeţi în rai. 

C. ARGINTARU
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Costorim căldări . .. 

Dintrun ban îac doi, 

Dintr'o sută, mia, — 

Vă scap de nevoi; 

Numai pe ascuns! 

Nimeni să nu ştie 

Cum v'aduc în casă 

Multă bogăţie. 

Costorim căldări . . . 

Uite paparude, 
Sunt copiii mei, 

Cine vrea să-i ude, 
Ca să cadă 'niruna 

De joi până joi, 

Să îie bişeag, 
Peste noauă ploi. 

Costorim căldări ... 

De pe trup, Ilinco, 

Zdreanţa o aruncă
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ŞI mijlocu 'ncinge 

Doar cu boji de luncă; 
Lasă şolduri goale, 
Mâinile fă cruce 

Deo vedea boerul 
Dorul să.l apuce. 

Costoriiim ,.,
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PE COAMA UNUI MURG 

Basmul cuibăriț în tulpina vremii 

Ina! o fecioară plămădită din stele, 

In unda vieţii mă "'nvălue priviri 

Aprinse de icoana dorințelor mele. 

Făptura-i de vis va zbura pe un cânt 

Intr'o toamnă cu genele brumate, 

In empireul dragostei de îoc, 

Când crugul morții ?n frupuri va străbate. 

Să creştem în făria clipelor de azi 

Iubirea în falazuri de amurg 

Şi ?n limpezimea serilor fârzii 

Să pierdem rostul lumli pe coama unui murg.
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IUBIREA MEA 

lubirea mea a fost un nor 
şi-un zbor 
de rândunele 

şi cocori, — 

scăpărarea unor sfele 

întrun revărsat de zori; 
ea murmura 
Şi fremura 

îngânarea cucilor 

din desișul nucilor 
şi se legăna pe vâni 
ca o pulbere de cânt 
ce s'aude ?n lunci la [ii 
când strugurii 'niloresc în vii. 

In apusu 'mbujorat 
de un soare 'n scăpătat,
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iubirea mea 
ce mă durea, 

sa poruii 
în largul firii nesiârşii: 
să colinde căile, 

să străbată văile; 
să 'ntâlnească chipul ci, 

chipul ei cu mers a lene, 

arcuite de sprâncene; 

piivire dogoritoare 

ce mă arde şi mă doare.
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CÂNTAU ODATĂ... 

Cântau colnicele 'n răscruci 

Şi cucii se 'ngânau prin nuci, 
Cântau verile la stâne 

Şi spicele cântau la grâne, 

Câniau foamnele bogate 

De-atâta rod îmbelșugate, 

Amurgul cânta pe coline, 

— Cânlau toate peniru tine. 

Cântam și eu 
De dragul tău. 

Azi cântă vieaţa peste noi 
Şi ne jeleşte pe amândoi.
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DORA 

Rupt de vieaţă şi de cânt 

Aşa sdrobit cum astăzi sânt, 

Doresc o cupă cu vin bun 

Şi fata, ce subt un alun 

Fecioria şi-a lăsat 

Şi-acum frăeşie din păcal, 

Se lasă dusă de vârtej, 

Nu stă pe gânduri desi prilej. 

Umpleţi cănile cu vin 

Pentru Dora să închin, 

Că-i trează 'ntruna şi vioaie, 

Ştie trupul să-şi 'ndoaie, 

Aşa cuprinde ea pe om 

Cum iedera cuprinde un pom, 

De aceea 'm clocot ne iubim 

Să ştim şi noi că mai frăim.
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ZĂNATIC 

Joacă peste dâmburi zarea 

şi pe câmp așterne cer, 

peste dealuri deşirate 

norii vin pe rând şi pier. 

Seara pune m drumuri cânt 

şi cu cimbru 'mpodobeşte 

doine ce se duc pe vânt. 

Din al lunii jeregai 

licuricii iau lumină 

şi o varsă în susai. 

Şi luceatărul la nimfe 
face zâmbre, deochiat 

de priviri încrucişate, — 
e zănatic, căpiaf. 

E 
o
n
e
 

ME
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DORUL DE PĂCAT 

Ne duce o aripă de vâni 

Mai sus de stele, în empireu, 

Pe melodia unui câni 

Vom respira plăceri. mzreu, 

In raiul inimilor noastre 

Vom săvârşi păcatu 'nfreg 

Şi ne-om spovedi la astre 

Că numai ele ne 'nţeieg. 

Dorinţa ne va aminti 

De patima ce ne-a legat, 

lubirea noasiră va frăi 

Aprinsă 'n dorul de păcat.
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FAUNUL 

Pitulat în porumbari, 

Pe un pârci cu pălămidă, 

Aştept zâne să roiască 
Și cărarea să mi-o 'nchidă. 

Lacom să storşesc în pumni 
Tineri sâni şi fari, de siei, 
Când în Zori pesfe ogaşe, 
Cântă prin livezi cârstei. 

Vino, zână nesătulă, 

De iubire şi noroc,
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In sălbatecă pornire 

Să ne. adăpostim subi soc. 

Până cântă ?n sat cocoşii 

Şi ies iepurii 'n răzoare, 

S'amoi fim în noi dorința 

Ce ne arde şi ne doare.
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OSTROVUL PLĂCERII 

Nu mai am astâmpăr ca lupul lângă fârlă, 

Ca apa în ierugă, în iazuri și pe gâră; 

Aşi vr.a să prind în palme un bulgăr de no:oc 

Cum prinzi în sân răcoarea la umbra unui soc. 

Am alergat de-alungul puhoiului de lume 

Şi-am încercat durerea s'o trec în râs şi "m glume; 

In osirovul plăcerii am poposit o clipă, 

De dragoste şi vieaţă făcând multă risipă. 
Acuma stând de-o parte privesc răscrucea îiinții 

Şi gândurile mi sboară prin vadul suferinţii. 
Mi-am vă:guit trecuiul cu al iubirii in, 

Diu patimi de fecioare trăite 'mir'un suspin. 

Mă regăsesc aievea deşi trăiesc dormind 
lar razele-aminiirii în flăcări mă cuprind.
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CRAIUL DE NOAPTE 

Se joacă stelele 

Deasupra văilor, 

Despletite ielele 
Sar din şanţuri, 
Desleagă din lanţuri 
Robii pământului. 

Inaintea lor 
[şi tolănesc trupul 
Rotund ca şi stupul 
Şi plln de vigoare; 

Robii 'n răzoare 
Le storşesc sânii 

Şi se 'mbată 
De atâta dorit, 

De atâta iubit. 

* 

Tremură 'n tufani pădurea 

La răcoarea de izvor, 
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Un voinic își cântă draga 
Ce-a lXsat'o în pridvor. 

Sgomoi de copită 

S'aude *n răscruci, 

Pocnesc frei pistoale 

Dela trei haiduci. 

% 

Noaptea smeii ies din găuri cu balauri după ei, 

Umblă după Cosinzene cum li-e vechiul obicei; 

Sirâmbă Lemne şi frăznitul de Siărâmă la Pietroaie 
Le ţin calea, le sparg capul şi duc prada în zăvoaie. 

r 
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URME DE SĂRUT 

Muzica unei poeme 
ce pe-o coardă de vioară geme; 

zâmbetul unui cristal 
ce răsirânge clar de lună 

întrun val; 
și o aprigă îurtună 
ce din negpi nori fot varsă 

peste lanuri, ca'n vâltoare, 

grindină pustiifoare. 

O cascadă şi de stele şi de sori. 

Voi desfaceţi în culori 
faina siântă de iubire, 

ducând urme de sărut 
până 'n funduri de morminte 

când a morţii vijelie 
ne preface iar în lut. 

6*
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Trupuri clocotind păcate 

şi neistovite 'n chin; 

femei ce vieaţa vo pefreceţi 

întrun nesiârșit leşin, 

voi ne sugrumați puterea 

în văpaie şi iubire, 

clipa ce-o frăim cu voi 

ni e singur” amintire. 

n
.
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MEDIEVALĂ 

Te iubesc 
cum îşi iubea 

„Getul nemuritor“ libertatea; 

cum cavalerul medieval 

când dela luptă se 'ntorcea 

încărcat de roiee, 

ei se 'nchina lui Dumnezeu 

şi la femeie. 

Te doresc 

cum au dorit pe-ai lor viteji 

când plecau în bătălii, 

domniţele de vechi boeri 
din basmele cu voevozi 

ce trăiră până eri.
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Te-am îndrăgil 
cum şi-a "'ndrăgit Goya 

înfâia pânză ce-a pictat 

şi-a isprăvito 'ngândurat, 

Eşti începutul tuturor, 

în fine patimile dor, 

dorința veşnic are spor, 
sporind plăcerea mai cu zor, 

zorind sfârşitul tuturor. 
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OCEANUL DE PLĂCERE 

Femee mândră ca podoaba 
Unor câmpii de lanuri coapte, 

Ca luminişul din zăvoaie 
Când se ivește 'n plină noapte; 

Mă rătăceşte-a fa făptură 

Când mi-aminfesc de ea mereu 

Şi mă cutremură dorința 

De a mă şti pe veci al fău. 

Tu eşti crâmpeiul de poveste 

Din basmele medievale, 

Când aprigi cavaleri, amorul 

Şi-l cucercau cu scut şi zale. 
Şi pentru aşa făptură aleasă 

Am făurit un fainic cânt, 

In orice rând am căutat 

Cel mai nimerit cuvânt.



âa 

Pe trupul meu zbătut în plasa 

Grijilor ce nu mă curmă, 
Fii lumina şi speranța 
Suitetului meu din urmă, 

ŞI "'ncăjuşată de-al meu dor 

Cum e pământul de coline, 

Respiră gândul ce mă arde 

Și-alină patima din mine. 

Trăeşte 'm chinul meu o ciipă 
Şi vei simți ce e chemarea 
Dorului, ce m'are-astâmpăr 

Cum n'are linişte nici marea. 
Şi- atunci, pornită pe cărarea 
lubirilor nesătule, 

Ai să 'nțelegi, că în amor, 

Or câte ore, nu-s destule. 

C. ARGINTARU 
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NAIl AVUT CE DA 

În lumea suferințelor mele 

tu erai alinarea lor, 

erai păcatul meu preiăcut în virtute 

şi pe mirigurarea ranelor ce mă ardeau 
fu picurai leacul amorțirii; 

mă suiam cu fine n gând 

deasupra nemuririi 
şi priveam la iubirea noastră 
ca 'n limpezimea unui senin de vară; 

erai lot pentru mine 

şi eu ţi-am dat fot ce n suilei am avut: 

puterea unei iubiri curate 

cu cele mai îrumoase clipe de vieaţă, 

uitasem toate loviturile soartei 

cari atât de mult m'au durut. 

Dar tu, 
cu nedumerirea şi 'ndoiala
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ce-(i topeau făptura 

în neputința de a-mi dărui ceva 
decât pretăcătorie şi banal, — 
din mine ai alungat 

omeneasca dragoste ce ţi-am puriat. 
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BĂETANA 

Am vrut să fac din tine icoană de altar, 
Spre tine să-mi pori gândul ca nava spre un far; 

Să am mereu în minte a ta privire vie, 

Să-mi înviezi în suflet ca mugurul în vie; 

Să-mi fi o 'nseninare în apriga vieaţă 

Cum zorile revarsă lumina 'n dimineaţă; 
Şi 'm toat a mea nădejde piutească chipul tău, 

Toate să *'nilorească de tine 'n jurul meu. 

Ai fost însă femeea podoabă și decor, 

— Un răsărit de soare 'ntuneczt d'un nor — 

N'ai putut pricepe cu mintea fa, seninul 

Din cugetul curat. Ţi-ai revărsat veninul 

In apa de izvor, uitând, că de subit stâncă 

Tot mai curată apă izvorăște încă.
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DESPĂRȚIRE 

Nu mai sunt frist când fu te duci 

Şi nu mai râd când ne 'nfâlnim, 

De dragostea de altădată 

Ca de un vis ne amintim. 

La ce să scormonim frecutui 

Cu vraja lui din orice sară, 

Când imnuri înălţam iubirii 
Şi ne credeam în primăvară ? 

Astăzi suntem doi sireini 

Și nici prieteni n'am rămas, — 
Privirea fa e tot mai stinsă... 

Nimic în fine m'are glas.
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GREŞALA 

Şi 'n ziua când, fără să vrei, 

paşii gândului fe-or duce 

în cimitir, 

şi vei vedea 
la un mormânt 

o nouă cruce, 

vei înțelege — poate-aiunci — 

rostul ce V'ar îi avul, 

greșeala dac'o săvârșeam 
în timpul când ne-am cunoscuf,
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MORMINTELE PUSTII 

Eu am să mor, iubito, 
Mai iute decât crezi, 
Ca frunza veştejită 
Ce sboară pe livezi, 

Aşa şi eu sbura-voi 
Deapururi dintre vii 
Să ţin şi eu de veghe 
Mormintelor pustii. 

Eu am să mor, iubito, 

In foamna care vine, 
Când n'o mai îi nici soare 
Nici zările senine,
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Ci numai ploaia deasă, 
Măruntă ca prin sită, 

O ploaie care 'ngheaţă 

Și firea amorţită. 

Să vii şi tu la groapă 
Să numeri cruci oftând, 

Să vezi a câte-a vine 
Şi crucea mea la rând. 

S'o ?nsemni cu o albasiră 

Şuviţă de mătasă, — 
Trecutul, pentru o clipă, 

Te urmăreasc' acasă.
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FATĂ BĂTRÂNĂ 

Cu fire de argint în cap 
Şi lafa ta brăzdată, 

Aşa de rău îți pare-acum 

Că ai rămas lot fată. 

Copilele de seama la 

Au astăzi toate casă, 
Trecutul cu păreri de rău 

O clipă nu te lasă. 

A fost o vreme când puteai 

Să ai un rost pe lume, 

Tu aşteptai pe Făt-Frumos 

Pe-un cal scăldat în spume.
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lubire fu mai cunoscui, 

— Şi asta te omoară — 
lar pentru cei din jurul tău 

Mai eşti o grea povoară. 

Zi şi ncaple dacă trec 

De doruri de usuci; 
De multe ori, îără să vrei, 

Spre cimitir apucil 
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NOAPTEA 

Sculptorului Romul Ladea 

Pe lume, pe fire şi peste cuprins 

noaptea se lasă mereu; 

şi omul, şi pomul, și piatra 

se 'nchide în sine şi cugetă greu: 

la vieaţă, la moarte, iubire şi cânt, 

belşug fiind de astea pe mtregul pămâul. 

Subt pâcle de neguri pătrunde durerea 

vrând să ne sugrume foată puterea, 

îlacăra speranţei trezeşte norocul 

şi para ei arde mai tare ca îocul. 

Prin cute de ceață mai bine zărim 

şi timpul irăif, 

şi fot ce dorim.
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E noapte pe lume și peste cuprins... 

târziu... un glas scăpătat 

cerşește 'ndurare 
și cade învins. 

Şi 'mvinsul stă ţeapăn de chinuri luugil, 

se roagă întruna şi strigă aiuril: 

Stăpâne, 
lasă-mi suferinţa senină, 
decât tot ce-am văzut 
e mai bine în noapte 

decât în lumină. 

7e
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SOARE 

Soare, 

cu sclipiri dogoritoare, 

tu risipeşti din a fa gură 

o boare 

de lumină şi căldură. 

Cu privirea-ți argintie 

ne vindeci rănile din piepi 

şi 'mbogățeşti cu raze de-aur 

sfânta noastră sărăcie. 

Firii dai 
tot ce ai: 

strălucire, înfrățire 
şi iubire; 
sănătate, bunătate 

şi dreptate.



I
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Tu eşti sutletul naturii, 

munţilor le dai vieaţă 
şi pădurii 
cântece în dimineaţă. 

Când ziua nu fe-arăţi în zare, 
noi fe chiemăm 'ntr'o mchinare, 
soare.
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PRIMĂVARĂ 

Primăvară nou născută, 

Anotimp cu năbădăi, 

Tu mai domolești natura 

Dăruindu-i sânii tăi. 

Izbucnind în toată firea 

Intr'un amurgit de sară, 
Pân' la ziuă tot cuprinsu 

"1 năpădit de primăvară. 

Cobori soarele pe drum 

Şi scoţi vâniul pe colnic, 

Te primeşte prin răscruci 

Cântecul unui voinic.
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Risipeşti în toată zarea 

Un miros de vieaţă noauă, 

Colţul ierbii năvăleşte 

Crăpând bulgării în doauă. 

Netezești pe margini cerul, 

Alungi nourul din zare, 

Rodul muncii din ogoare 

Geme de îmbelşugare. 

Tremură în frup durerea 

De-o năpraznică povară: 

— Oare m foamna unui sullet 

Se mai îace primăvară?
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APRIL 

April, 
cu seri de răcori, 

cu ape 'mghețate 

şt văi copleșite de îrig și căldură, 
April, 

pe fine nimic nu te 'ndurăl 

April, 

plâns năbădios de copil, 
vânt primăvăratic venit prea de vreme, 

când înmugurirea vieţii geme, 
cu vuetul aprig din zări depărtate 

vii în amurguri de seri 'mbrumate, 

să desmorțeşti firea cu albe chemări 

la o vieaţă de patimi frăită haotic 

ca valuri de mări,
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April, 
fost-am şi eu odată ca fine, . 

în timpuri mai bune, 

când vieața în mine 

înflorea cu păcate 

şi 'n oase finerețea 

mcepea să răsune. 

April, 
cum eşti nesiatornic, 

nebun şi trăznif, 
cu trupul lunatic de foane lovit, 

în rău și în bine, 

April, 
m'asemăn cu line.
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VREME PESTRIȚĂ 

In plin întuneric 

când un cocoș 

sună miezul nopții, 
primăvara a picurat stropi de căldură pe coş. 

Câinele, cum sta făcut cocoloş, 

sa frezit urtând. 

O lupoaică, cu ugerul flămând, 

a adulmecat un vițel la margine de sal. 

S'a lăsat 
un ropot de ploaie 

cu măzărichie şi moaie 

întunericul, 

stropind pământul cu boabele-i risipiţe. 

Zorile vin grăbite 
să 'nfâmpine ziua c'un zâmbet, 
ghemuind nori spre Măgura Spartă. 

Umblet 

şi ceartă 
s'aude pe uliţă
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şi un dudăit se prelungeşte suliță 
spre Cornul Caprii, 

lăsând o umezeală 
'mdesată de-un buşneag de căldură. 
In bătătură 
toate orătănile au fost deşteptate 

de măcănitul unei rațe m văzduh 
abia sburată din stuh. 

A îAităit o cioară în vârful unui plop 

şi gârăitul ei vestește o ploaie potop. 

Despletită, lelea Stana, în uşe, 
îşi freacă pânfecul cu funingine 
ca să-i freacă de rac, — 

aşa a 'nvăţat'o un drac 

de mătuşe. 

Ziua se iveşte prin sireşini 

în pâlcuri de lumină 
şi aerul aşa e de încărcat 
de-ţi vine să leșini.
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S'a spari ghiața de pe ududoi; 
vântul flueră prin ramurile pomilor goi. 

Un cucuveau foală noaptea a câniat a moarte 

şi- acum, sălul 

de: atât cobii, 

siă sgribulii 

pe coama unui pălul.
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ÎN PROUR 

Cu frei ceasuri pân' la ziuă, 

de era senin ori nour, 

în noaptea de Siântul Gheorghe 

noi porneam cu foţii ?n prour. 

Cu dănaci, cu felie mari, 

cu vre-o patru lăutari, 

chiuiam mereu pe cale 

coborând la Sirâmba 'n vale; 
la fântâna dela Caldeş 
zicea Trucă un Rustem 

de răsuna plaiu 'ntreg 
ca de-un pomenit blestem. 

Pe izlaz, lângă cişmea, 
ne făceam de dragoste,
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ne siropeam cu busuioc 

de urâl şi pacoste. 

Luam poteca printre grâne, 

când se 'nălța soarele, 

rejghinam câte-un lutan 

şi tăiam ogoarele. 

Cânia satul şi văzduhul 
— se jucau copii — 
şi cu braţul de verdeață 

ocoleam spre vii.
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NOAPTE UMEDĂ DE MAI 

Noapte umedă de Mai 

Prea de vreme cazi pe plai, 

Umpli florile de roauă 
Şi îi dai podoabă noauă 

Hăţişului din bunget, 
Ce pe malul iului 

Pare-un răsărit buchet. 

Din apa umilată 'n ploi 

lasă nimfele în roi, 

lar păroşii de fauni 

Din tufișuri de aluni, 

Cu satirii și silvanii, 

Nimţelor le smulg puterea, 

Le coboară ?'n frup durerea 

Unei iubiri pătimaşe 

Inflorită pe cămaşe.
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Noapte umedă de Mai, 
Snagă tuturor le dai, 
Vreau să îiu şi eu părlaş 

La ospăţul ce-l întinzi 
In slăvitul tău lăcaş.
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DIMINEAȚĂ DE IUNIE 

Cerului i-a roşit geana 

la zenii 
şi îug negurile gonile 

de lumina ce se varsă 
în cuprinsul nesfârşit. 

Soarele şi-arată capul 
rofiungit ca un altar, 

urmărind biruitor 

iuga stelelor ce dispar. 

Pe farla zoreşte pasul muncitorul, 

să prăşească pe răcoare 

tot ogorut. 
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Spre lânlâna cea din vale 

între sălcii plitulată, 

irec cântând 

doi flăcăi, 

îndemnând s'ajung'o Îală. 

Din răzor 

s'adună roaua — 

pe "'ndelete acum se lasă 

dogoreala de Cuptor. 

aa
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DUPĂ PLOAIE 

Subt ropoiul de ploaie cu bolboroși 

țărâna a siârăif 

ca o cenuşe stropilă, 

pământul miroase a leşie 
şi de-atâta uinezeală 

pare 'nlinerit. 

S'a răcorit buşneagul de căldură 

ce “mcepuse să fiarbă; 
picură roaua din firele de iarbă. 

Pitulate în cuibul lor, 
păsările din gemânarea ramurilor, 

rămâu făcute; 
în această linişte adâncă 
doar goangele mai zumzăe încă. 

8?



  

C. ARGINTARU 

  

Pe această vreme vânălă, 

brolăceii verzi ca lrunza, 

prin poleni 

sar pe buruleni. 

  

Melcii se irudesc pe crec'le de soc 

îndoindu-şi trupul fără oase, 

lăsând în urma lor poteci de dâre cleioase. 

Gospodarul | 
a prins o mână m chimir 

şi cu alta 'şi face cruce 

ducând irei degete la mir, 
privește lacum la belșugul din ogor 

şi sătul 
de- aiâta spor, 

îşi vede de pe-acum 
arana ni pătul. 

Veselia începe prin sate. 
Vântul adie sănătate.
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E VARĂ 

Când spicul de grâu ţine 

în vârtul lui o vrabie 
ce-i ciugule semințele pline 

de lapte; 

când plugarii îşi pun pălăriile de paie 

lucrate de copiii lor 

în școala primară, — 
e vară. 

Când florile mălinului îşi cască gura 

găzduind în sălaşul lor 

poporul de albine; 

când printre aglice şi suliine 

şopârlele nu mai au odihnă 

sbeguindu-se până soarele merge spre seară, — 

e vară.
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ŞI când fetiţele şi copiii, 
desculj, 

lug chiuind pe izlazuri şi răzoare, 
dând buzna la |ghiaburi 
unde se siropesc cu apă 

de arșița de soare 

ce arde ca o pară, — 

e vară. 

Doar în sufletul meu 

unde suferința mereu 
înjugată, ară, — 

nu mai e vară. 

no 
n
e
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ZAPUC 

Se îngână firea cu un greer 

şi apa mortii cade 

în falazuri nesiârşite 

peste miriştea uscată 

şi peste îrunzele de rugi 

ruginiie. 

Către ierugi 

mă îndrepi, 

să sorb câteva găleți de aer 

în piept. 

Din soare 
picură o boare 

de îoc 

şi-o presură pe-un bolovan 

a prins o muscă m cioc,
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Doarme 1oată valea 

și pământul, 

pe unde a fosti apă, 

crapă 

în poligoane neregulate. 

Căldura a prins o râmă 

ce sia la reveneală 

lâng'un pietroi, 

şi pe dat' a sucit'o 'n spirală. 

Grivei a scos 
limba 
şi pe gir'gia unei fălci 
îi spânzură *'n jos 

ca un petec rupi de pe-o haină. 

In taină 
două lăcuste se ciugulesc 
Şi locul nu şi-l mai găsesc 
pe un spic de iarbă. 

Trece un car pe şosea 
cu boii mergând agale, 
iar ţăranul obosit 
de muncă, 

şi-a rezemat capul de-o !oitră 

şi-a adormil, 

C. ARGINTARU 
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ASFINȚIT DE VARA 

Ziua se pregăteşte să-şi ia rămas bun 

dela ctăile de iân 

şi dela izvorul 
ce-şi cântă în vale dorul. 

Soarele, 
cu părere de răv, 
în mersul lui tăcuf, 
aruncă o privire zilei ce fuge 

peste vâriui pădurii, 

obiojind'o cun sărut, 

S'a oprit roata morii. 
Pe sus frec cocoril.
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O nevastă oacheşe, haină, 
șorțul şi-l scutură 

de lăină 
şi fața şi-o spală într'o ciulură. 

Clorile, în stol, 

de-asupra satului 

dau ocol. 

Ici şi colo se ivește 

câle-un bob de lumină 
şi pe la geamuri creşte.
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SECERAT 

Gonită de zăpucu-dogoare 
frece amiaza pe spice de grâu, 

la umbră de nuc 

cu miros de răcoatre, 
o cheamă îâlfăiri de cuc. 

Şi raze de îoc 
și pologi de căldură 

S'abat peste snopii din clăi, 

iar sălciile 'n rânduri 

pe maluri de râu, 
în funduri de văi, 

dorm 
cu ramuri pioptite în prunduri. 

Şi-amiaza colindă 
gonind către sară, 

lăsând moleşită întreaga câmpie 

de chiot de vară.



124 

SEARĂ ''E AUGUST 

Poetului Lucian Blaga 

Spinarea dealurilor 
esle cârpilă cu petece de crâng, — 

cele din urmă raze de soare 

pe turla bisericii se trâng. 

Cade o pulbere de întuneric 

şi atâta linişte e 'ngrămădită 
peste tot, 

încât valza pare adormită. 

Doar pe coastă coboară 
o îată cântând, 

c'o legătură 'n subsuoară, 

C. ARGINTARU 
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Câte-un cosaş frece agale 
măsurându-şi cu privirea 
iarba doborită, 
pale, pale. 

Porumbului, 
negru ca păcura de-atâta sănătate, 

mătăsurilz îi râd 

răsi:rate. 

intunericul se lasă, 
O căruţă calul şi-l grăbezte spre casă. 

Parii de ielegrai, 
ca niște sentiiele, 
veghiază î= porțile satului 

ferindu-l de relz.
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SFÂNTUL ILIE 

Poetului Tudor Arghezi 

Călcând norii subi copită telegarii în buestru 

Varsă foc pe nări când hăţul îi sbicește de căpăsiru; 

ŞI lovindu-i cu biciuşca înirea greabăn, peste coamă, 

Cânepa din siârc pocneşte de pământul se sudoamă. 

In căruț cu două roate de şijlete stă răzmat 

Proorocul ce mânia şi-o sloboade încruntat; 

lar subit fulgerul ce cade ascuţit ca un toiag 

Vâriul unui plop rămâne ca o coadă de măiag. 

Ceaţa umple tot văzduhul şi aruncă stropi de ploaie 

Ce'n căderea lor înghiață, — se prefac în gogoloaie. 

De departe o mătăhală urcă praiul din şosele 

In vârtejuri şerpuite sus prin slăvi până la stele; 

Frunza la porumb e sdreanță, ghijura-i fără mălasă 

Şi prin şanţul dintre rânduri apa în şuvoi se lasă. 

Foişorul dinir'o vie stâlpii și i-a părăsit, 

Dus de-a-dura pe-o mirişte întrun stog a nimerit. 

Inc'un sgomo! se aude şi copacul răjghinat 

Işi jeleşte gemănarea ce un frăsnet i-a crăpai ; 

lar llie acum priveşte pe deplin satisiăcul 

Şi lumina-i râde *n îață de isprava ce a făcut,
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TOAMNA 

Obraznică din fire, 

toamna stă desirunzită 

de i-se vede cuibul de vrabie 

în gemănarea de prun, 

iar eu, năuc, 
Slau şi mă uit 
cum se mlădie ramurile goale... 

şi oitez ca un nebun. 

Şi toamna îmi pârgue obrajii 

cu sfrugurii sânilor 
copți de sărutul verii, 

apoi de ruşine 

cum stă răsgolită, 
îi îngălbeneşte îața — frunză ruginltă — 

Şi 'naintea mea, slioasă, 
aşterne patima plăcerii. 

Şi coapsele ei -— dealuri pietroase — 

mă 'mbata cu aroma din ciorchine 

pline de vinul coardelor, 

când înfrigurat o mângăi pe coline.
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VINE IARNA 

Fuge foamna alungată 

Ca un orfan gonit de rude, 

In zarea cu mălinii goi 

Doar croncănit dz corb s'aude. 

Tremură coarda la vie 
De lapoviţa prea de vreme 

Și greerul subt bolovani 

Cu fârăitul lui tot geme. 

Trec spre vetre bieţii oameni 

Venind din lume cete, cete, 

iși duc fruda dinir'o vară 
Legată 'n spate de-un curmete. 

Ciripesc vrăbii în pomi 
Şi plâng cu lacrimi de ghiaţă. 
Struie moartea în drum. 
Rânjind, mai ridic” o vieaţă.



AGONIA SOARELUI 128 

NOEMVRIE 

Răsgolită e natura ca amanta în alcov, 
Vălui i l-a tras Geriiă peste pulpele pădurii, 
In zadar cerşeşte-acuma zileie din timpul verii 

Când în zorii dimineţii avea rouă m cerul gurii. 

Tot mijlocul îi trozneşte în ninsoarea îrigului 

Şi pe muguri o sărută haimanaua de Brumar, 

Ea cu luna glăsueşie de podoaba ei pierdulă, 

Şoptind vorbe de 'ndurare ca o rugă în aliar. 

Dar Noemvrie o 'nveleşte cu halatul de zăpadă 

Şi nu-i dă răgaz să strige ajutor la primăvară, 

Căi flămând de îndrăgire şi de dragoste golaşe, — 

Şi ca nimeni să nu-i vadă lasă fulgii ca să cadă. 

€. ARGINTARU — AGONIA BOARELUI 9
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VIFORUL 

Cu viforu 'n spafe iarna porneşte 

Pribeagă în lume cu gânduri vrăjmaşe, 

Pe urme îi calcă fulgii de jale 
Şi nămeţi de necazuri lasă m ogaşe. 

Un strigăt de îriguri s'aude pe-aproape, 
Ea intră geroasă prin crăpături; 

S'aşează la vatră, privește pe laviţi 

Cum frigul sugrumă patru făpturi. 

Şi iarna le ninge moarte m cămin, 
Tăcerea cuprinde mfregul ogeac, — 
Lumina zăpezii când intră pe geam 
Sirop de vieață nu ailă de leac. 
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IANUARIE 

De-atâta frig troznesc sfoborii la garduri 

Şi găinile în crecile dudului s'au tăcut ghem, 
Luna slioasă s'a ivit pe dunga cerului 

Şi luminează colibele ce tremură și gem. 

Se lasă pâcla serii pe coastele satului 

Şi câinele sucit colac mârăie la uşe, 
Răsnilarea boilor în coşere înghiață pe nări 
Şi mârtanul foarce pe valră cu coada 'n cenuşe. 

Moş Călin s'a 'mpedicat în nojițele opincii 

Şi mormăie o 'njurălură la perleaz, 

Dada Florica adapă caii la fântână 

Şi loveşte cu biciuşca pe cel breaz.
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Copiii, pe dealul Anuţei, alunecă "m sănii 

ŞI lac larmă ca ţiganii 'm cort, 

Buricele degetelor le sunt roşii de ger 

ŞI se şierg la nas cu mâneca cămășii de tori. 

Pomii stau matestos, încărcaţi de chidă, 

Subi pași zăpada scârțăle ca o vioară; 

Cocoţată în vârlul unui mălin 
Tot fâltăie din aripi o cioară.
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MĂRUNȚĂLU 

Sus în plai la via noastră 

Unde-au fost pivnițe doauă, 

Mărunţălu stă la umbră 
Şi bea vin din ploscă noauă. 

“Trei pistoale încărcate 

Stau la şold cu feava m jos 
Şi ?n brâu verde de mătasă 

Stă cuţitu 'nfipt în teacă 
Cu prăselele de os. 

Cămașa»i cu răuri roşi 

Ca şi creasta de cocoşi, 

Cu şabace — mândră este | 

Cusute de frei neveste 

Şi pe mărgini cu chenare 

Țesute de-o fată mare.
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Nu e mare la lăpiură 

ŞI strâmbă mereu din gură. 

— „Măi voinici şi voi fărtaţi, 

De când m'am lăsat de rele, 

Din Dunăre în Carpaţi 
S'au uiiat faptele mele. 

Nu mai este de lrăif, 

lar m'apuc de haiducii. 

Să mai dau buzna m ciocoi 

Că iau totul dela noi, 

Ne jupoaie ca pe oi, 

la mai dă plosca cu viu. 
Sănătate... şi mă *'nchin.“ 

Şi-a luat bâta şi-a plecat 
Şi în urmă a lăsai 

O dragoste şi-un ofiat,
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PIGMEI 

Oi unde calea fa te duce 

— Mai ales într'o răscruce — 

Nu 'nfâlnești decât mişei 

Ce pun pe răutăţi temei, 

Au inima — un bob de mei, — 

Sunt pigmei 

Invidia le este mamă, 

Tot în jurul lor destramă; 

Toate 's amorţite "n ei, — 

Sun! pigmei. 

Intotdeauna sunt eroi, 

In alţii-aruncă cu noroi, 

Sunt patrioţi, — vorbesc de faă 

Şi ei o îac de ocară; 

lau numele "n deşert la zei, — 

Sunt piamei. 

li rabdă norodul 

Că sunt farisei, 

Şi ei îi pregătesc prohodul, — 

Sunt plgmei,.
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DUREREA GOALĂ 

Se ogoiau deasupra mea o grămadă de nori 
și prinir'o crăpătură de cer 

soarele săgeia pământul, 

orizontul părea inărginit 

Şi-un cârăit de ciori 

izgonea tăcerea ce se lăsase pripit 

peste cuprins, 

Invins 
de vremea umedă ce mă 'neca în piept, 
închisei ochii şi mă uitai în mine drept: 
sufletul mă 'ndemna la moarte 
şi doriam ca Dumnezeu de griji să-mi poarte, 

Nori întunecaţi, 
aer ceţos şi rânced — boală — 
nti mi-a mai rămas nimic 
decât durerea goală.
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ȚARA MEA 

Țară mândră și bogaiă 

Cum alta nu e subit soare, 
Starea 'n care azi fe alli, 

Românie, rău mă doare. 

Cu elan mi-am dus ostașii 
Ca să lupte la Oituz, 
Tunurile la Mărăşti 

Mereu sună în auz. 

Multă vreme tu lupiași 
Cu puhoaiele barbare 
Şi când Dacia "ntregirăm 
In străvechile hotare, 

Năvăliră toţi streinii 

La comorile ce porți, 

Lăsând pradă la cerșii 

Pe urmaşii celor morţi.
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PĂRERI DE RĂU 

Păşii pe calea atâtor sulerinţi 

Cu gândul rătăcit întrun barbar cânt, 

Se treziră în mine vechile credinţi, — 

O clipă numai şi iar sburară 'n vâni. 

Din nou mă "'nvăluiră pâclele durerii 

ŞI mă cupriuseră păreri de rău, 

Că ne-am despărți! îu toiul verii 
Rămând în toamnă şi tu şi eu. 

Şi 'n aceste clipe de vieaţă grea 
Când îmi vine m minte dragostea bogată, 

Mă cuprinde dorul de făptura fa; 
— Cât ar îi de bine să fe mai văd odată!



AGONIA SOARELUI 139 

ŞOMERII 

Risipiţi ca stelele pe un cer senin, 

ceata îlămânzilor se strecura 

pe drumuri noroioase, 
vorbeie curgeau zdreanță din gurile lor 

şi sgomotul se ftâra ameţitor, prelung 
ca un dangăt de clopot în serile răcoroase. 

Priveau spre răsărit la geana roşie a orizoniului 

așteptând ivirea unui soare a! lor 
să le încălzească inimile fremurânde. 

Din nori posomorâţi se lasă o ceaţă deasă şi umedă 

acoperind co pătură de suferință 

şi cea din urmă speranță şi credință 

ce mai aveau în ei! 

Un glas pătrunzător sirăpunse zarea: 

— Rază de soare din răsării, 

încălzeşte suiletele noastre 

răcite de greul amarului înduraf, 

vrem o scânteie de Dreptate, — 

Stăpânul roşu să-şi întindă ocrolirea şi peste noi;
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alci, la hotarul lumii vecii, 

aşteptăm raliul pământului 
făgăduit de nouii prooroci; 

nu mail ştim de Cel de Sus, 
rugându-l mereu a asurzit; 

în omul-planetar vibrează tainele viitorului destin, 

cu o altă credință 
Şi cu o allă vieaţă, — 
cerul să se limpezească odață de ceaţă. 
Din depăriări se a'zea un vaier 

ca foşnelul pădurilor desfrunzite; 
erau cetele lumii noui 
cu steaguri înroşite în trupuri de „tovarăşi“ 
îluturându-le în aer. 
Aposlolii nouii religii omorau pe semenii 

cari nu purlau icoana lor. 
Gloata încrezătorilor în Binele suprem 
era mânală de biciul „planetarului“. 

Urcau o golgotă mai dureroasă decât a nazarineanului. 
Cel care pornise cu cetele în „paradisul roşu“ 

îşi lovea tâmplele cu pumnii. 
Suit pe:o piatră la marginea cărării 
glăsui cu vocea pierdută în amăgirea mulţimii: 

— Sărmane ființe! 
ați crezut că e destul să doriţi binele 
şi râul e înlăturat, — 

amarnic waţi înşelat | 

Omul este cea mai blestemată creatură a zeului; 

în el stă cuibărită răutatea
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ca şarpele în pieitrele gropilor; 

prostia omenească e imensă ca nemărginirea, 

iar setea de sânge nu i-o astâmpără 

decât muşuroiul de pământ. 

Acei ce calcă pe cadavrele copiilor unui veac 

sunt călăii omenirii ; 

tovarășul roşu spre care v'aţi îndreptat speranțele 

e Tamerlanul zilelor noastre. 
Cine clădeşte o lume nouă pe leşuri 
nu e demn de lumina soarelui 

şi-l vor sugruma urmașii. 
Coborâţi-vă în voi şi înțelegeţi: 
Cei ce cred că 'n viitor vor trăi bine 

Jără muncă şi udă, 
mor în mizeria prezentului. 

Să ne 'ntoarcem de unde am pornit. 

Binele ţii tăureşti singur. 

Amatul ce ne arde să-l potolim la flacăra răbdării. 

Nimeni în lumea asta nu-i lipsit de clipa iericirii... 

Şi poate asia e îot pentru toți.
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ORFANII 

Copil sorliți durerii, copii ai nimăuui, 

Rămaşi în griji streine pe mâna ori şi cui, 
Când trupul vosiru Îraget, curat ca apa lină, 

Doreşte mângăerea și dragostea deplină, 

În jurul vostru este frist şi rece locul, — 

Mustrarea dela rude vă arde ca şi focul. 

Intrângerea în vieaţă de-acum răsare ?n voi 
Şi creşte cu făptura scădată în nevoi. 

Nu va privit în faţă un zâmbet părintesc, 
lar lacrima, oftarea, în piepiul vosiru cresc; 
Şi dacă pe drum mergeţi, cei tari, cu îngâmiare 

Trec şi lasă 'n urmă jignire pe cărare. 

Când dela munci vă 'ntoarceţi istoviji de trudă, 
Nimeni nu v'așteaptă dorul să v'audă. 
in lume suferința ființa vă petrece, — 
Izvorul desnădejdii din voi nu vrea să sece.
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ADY ENDRE 

Ai cuprins cu lăcomie foată măreţia vieţii 
Şi fi-ai săturat gândirea cu serinul cugefării, 

Ochii 1Xi priveau deparie cu bujorii tinereții, 

Tot flămânzi de zări albastre şi de dorul depărtăiii. 

Ai îosi singur în mulțime, ca o oază în pustiu, 

Ziua povesteai cu frunze, ierburi și cu mici gângănii, 

Noapiea, tolănit pe muze, fe-apuca întrun fârziu, 

Cu icoana lumii ?n suflet, stelelor făcând mătănii. 

Cerul ţi-a fost adăpost şi potecă fulgerarea, 

Doar în mijlocul naturii trupul fău simjia fior, 

Cu toiagul pribegiei, lu fi-ai pieiruii cărarea: 

Cu credință, cu iubire şi durerea tuturor.
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CLUJUL 

Prinde în aslali cetatea arborii din caldarâm 

ŞI femei cu paşi alene tremură 'n răcoarea serii, 

Căci trezită 'n gemănare patima topită 'n Irup 
A ?nilorit ca şi un mugur la ivirea primăverii. 

In pervazul din ferestre stau burgheze decoltate 
Cu priviri iscoditoare, lacome, mereu tot cată 
O făptură mult dorită în lungi nopți de insomnie,— 
Şi oftează când un semn îace inima să bată. 

Pe stradele tăinuite fete cu chemări în mers, 
lufe vor ca să dispară cu fovarășul ales, 

Ca să soarbă 'n plin idila începută 'nir'un sai, 
In oraşu *n care odată grofii dragoste-au cules.
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NEGURĂ 

Doarme suiletul pe sârmă, 

Pieptul mi-e străpuns de cuie. 

Suterinţa îmi îu cârmă 

iute vrând să mă răpuie. 

Imi colindă în tot trupul 

Tainice simţiri de pradă 

Şi păcatele cu grupul 

Stau deasupra mea să cadă. 

Imt târăsc încet toți anii 

Şi îi strâng în mine pungă 

Cum la fârlă strâng ciobanii 

Oile, de merg în sirungă. 
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Cu tubiri îmi tocil vieaţa, 
Cu cetilul nopți pierdui, 

Peste mine căzu ceața 
ŞI *n vâltoare încăpui. 

Ce să mal doresc acum 

Când tot răul mă 'nconjoară 

Şi când moartea 'mi iese 'n drum 

De puterile 'mi dobozră?



AGONIA SOARELUI 147 

O LACRIMĂ 

De mine îşi va aminti via mea, 

cu nucii dintre rânduri, 

cu cireșul din cărare 
în coajea căruia, faia a crestat 

Cun vâri de cuţii 
anul naşterii mele, — 
şi piersicii ce-i mângăiam 
când erau smicele. 

Făntâna dela Caldeşi 
vărsa-va din ciuturi 
o lacrimă .. . două, pe chei, 
în amintirea prourului ce-l făceam odată 

dup' un vechi obicei. 

1he
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Dealul Strâmbit 

şi coinicele pe unde-apuci 

spre felul lui Trincă, 

îmi vor păstra glasul 

din vremea când îngânam atâţia cuci. 

Şi plalu 'mireg, cu garduri vii, 

plin de jocurile mele, 

îmi va ascunde tinereţea 

prin hăţişuri şi nuele.
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EMINESCIANĂ 

Când ne-a cuprins din nou amorul 

Vechea dragoste e moariă, 

Când mugurii au înverzit 

Frunza vânturile o poartă.
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DIONISIACĂ 

Când jeregaiul de iubire cu glas de vâlvătaie cântă, 
Veniţi, ca să topim iroița dorului ce ne frământă 

ŞI să pierdem rostul lumii ca pe un strop de roauă 'n mare 

Cununându-ne făptura cu senin din larga zare; 

Să trecem chinul! îngrăgiri: peste orişice hotar, — 

Dragostea trăită 'n clocot ne vindecă de mult amar. 

In fâlfăirea lor cocorii vor duce sbor de 'mbrățişeri 

Cum îngerii la denii duc tămâia sfinfei Învieri; 

In braniştile de prin crânguri ne-or dușmăni saliri, fauni, 

Când nimtelor le aţin calea prin deșişuri de aluni 

Şi le muşcă lacom sânii de se'neacă m cerul gurii 

Când din corn Diana sună prin colnicele pădurii. 

Ochii zeilor clipi-vor din raiurile lor eterne 
Când soarele privirii noastre strălucirea îşi va cerne. 

Vom săvârşi atunci păcate ca vechii preoți egipleni 

lar crengile 'n polata lor ne vor ascunde prin poeni.
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VIOLUL 

Când Ana 'şi lăsă trupul de șarpe 'n voia mea 

Nu gândii, Stăpâne, că-i iapt aşa de rea; 

Când fremurau la Ana dorințete la piepf, 

Uilai ce nu se poate, uitai ce este drept. 

Coboară-mă de. adrepiul în iadul blestemat! 

Cu suliţi mă străpungă vr'un gâde încercal, — 

Asemenea 'ndrăzneală e demnă de tortură 

Şi orice rugăminte ştiu că nu te ndură| 

Cum patima aceasta nu poate să-mi treacă, 

În aiurări turbate, Tu, suiletu-mi îneacă; 

Balaurii din ghenă făptura-mi venineze 

Şi ochii mei zănalici să nu mai lăcrimeze. 

Şi apă clocotită la 'nchieturi să-mi puie, 

Să-mi bată drept în creer, c'o muche, patru cuie, 

Pe sticle sfărâmate genunchii mei să joace 

Şi 'n cazane aprinse trupul să mi-l toace.
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ŞI orice chin ma! greu de-ar născoci Satana 
Cu mine să.| încerce, că mult iubii pe Ana! 

L'aşa nelegiuire trebuie osândă 
SX la aminte alţii să nu mai stea la pândă, 

Să ispăşesc greșeala de-a fi iubii cu sete - 

In pulbere de patimi — vârtejuri de erete — 

Pe Ana mlădioasă ca presura în sbor, 
— Nălucă 'niro luriună din luna lui Cuptor. 

lar când vei crede, Doamne, din lume să mă ei 
Această amintire să "'nchidă ochii meil 
Acuma simt că mcepe să mi tremure ființa, — 

Poniru gene negre uşoară-i suferința!
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CRIMA STRĂBUNILOR ATEI 

Când sgomotul pașilor făi nu-l mai aud, 

Când viitorul vorbelor fale 'mcetează, 

| Abia atunci pricep iubirea fa frează, — 

Fiorul mă cuprinde 

i Ca frigul unui rod crud. 

Să fii tu îngânarea simţirilor mele ? 

Să fii tu blestemul anilor mei? 

Pe buze să ai crima străbunilor atei ? 

Sau eşti o făptură a păcatelor grele ? 

Nebuni fecioară, irăznită, ca vâriul de plop, 

Tu eşti întrisfarea unui sullet pizmaș, 

Aspra mea privire — ca piatra 'n 0gaş — 

[ți smulge veninul nelăsând un sirop.
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In trupul tău sdravăn şi plin de vigoare 

Imi văd sănătatea aprinsă 'nir'o rugă 

ŞI cum slau înainte-ţi ca o smerită slugă 

Mă prinde dorinţa cu-a focului dogoare. 

Este roşie ca macul 

Şi 'nfocată ca lumina, 

Este neagră ca şi ura 
Şi 'ndrăzneaţă ca voinţa, 

Dragostea ce-ai dăruit'o 
Intr'o zi, cu toată vina, 

Şi tăptura ta curată 

A svârlit pe loc căința. 

Sirânge-ţi vieaţa ia în fine 

Şi adoră tot ce-a tost, 

Doar frecutul — câte-odată — 

li mai dă vieţii rost.
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CĂLĂTOR 

Nu frece nepăsător pe lângă nimic! 

Chiar o vatră de cenuşe lângun colnic 

Arată că suflete s'au încălzit la foc, 

— Câţi mor îi fost bătuţi de nenoroc!
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