Pentru tine,
tine, Ioana

Aş fi vrut săsă-ţi arăt în cuvinte cât de mult te iubesc şi totuş
totuşi
simţind
simţind cât de minunată e dragostea ce ţiţi-o port îmi pare că pe
hârtie nu ajung decât umbreumbre-ntunecate de cerneală.
Când cuvintele nu mai sunt în stare să descrie ceea ce simte,
un îndrăgostit nu mai poate spera decât căcă-n liniş
liniştea ce se
aşterne privirea
privirea lui are să spună totul.
Îţi las aceste rânduri cu speranţa că au săsă-ţi poarte imaginaţia
spre cel care ţi lele-a dăruit şi care tete-asteaptă tăcut dar cu ochii
strălucitori de dragoste...
Chiar dacă nn-am talente speciale şi n-am scris eu nici una
dintre
dintre aceste poezii să şti că este în inima mea destulă dragoste
cât să inspire toţi poeţii din această carte!

Decembre
George Bacovia

T

e uită cum ninge decembre...
Spre geamuri, iubito, priveşte Mai spune s-aducă jăratec
Şi focul s-aud cum trosneşte.
Şi mână fotoliul spre sobă,
La horn să ascult vijelia,
Sau zilele mele - totuna Aş vrea să le-nvăŃ simfonia.
Mai spune s-aducă şi ceaiul,
Şi vino şi tu mai aproape, Citeşte-mi ceva de la poluri,
Şi ningă... zăpada ne-ngroape.
Ce cald e aicea la tine,
Şi toate din casă mi-s sfinte, Te uită cum ninge decembre...
Nu râde... citeşte nainte.
E ziuă şi ce întuneric...
Mai spune s-aducă şi lampa –
Te uită, zăpada-i cât gardul,
Şi-a prins promoroacă şi clampa.
Eu nu mă mai duc azi acasă...
Potop e-napoi şi nainte,
Te uită cum ninge decembre...
Nu râde... citeşte nainte

Poveste
George Bacovia

I

Ńi aduci aminte ziua când Ńi-am spus că eşti frumoasă,
Când cu buzele de sânge şi cu ochii sclipitori
Printre arborii de toamnă te opreai încet, sfioasă,
Lăsând gândul spre amorul înŃeles de-atâtea ori?...
Aşteptai să fiu poetul îndrăzneŃ ca niciodată
Ca s-auzi ecoul rece-al unor calde sărutări
Te duceai mereu nainte înspre-o umbră-ntunecată
Ca o pală rătăcire coborând din alte zări.
Ah, mi-ai spus atât de simplu că Ńi-i sete de iubire
Neascultând decât şoptirea singuratecei păduri,
ÎŃi opreai cu mâna sânul şi zâmbea a ta privire,
Chinul depărtării noastre neputând să-l mai înduri.
- Ha, ha, ha, râdea ecoul, de râdeam de-a ta plăcere,
Între om şi-ntre femeie mi-ai spus ura din trecut,
Te-am lăsat să-nşiri povestea cu dureri şi cu mistere
Pentru mine, ca oricărui trecător necunoscut.
ÎŃi aduci aminte ziua când Ńi-am spus că eşti frumoasă,
Când, în şoaptele pădurii, poate că te-am sărutat
Ascultând ecoul rece, înspre toamna friguroasă
Ce-aducea-ntâlnirii noastre un adio-ndepărtat?

Noapte de vară
George Bacovia
Bacovia

N

oaptea-ncet, ticnit se lasă Poezie, sau destin Luna urcă, somnoroasă, Vino, vin!
Este linişte, răcoare,
Codrul e de farmec plin Pe sub teii încă-n floare, Poezie, sau destin.
În suavele parfume
Poezie, sau destin Ori pe unde-ai fi în lume, Vino, vin!
Îngerii deasupra noastră
Vor cânta un imn divin Ah, ce clară noapte-albastră, Poezie, sau destin.

Rea de plată
George Coşbuc

E

a vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iaca
Nu-l poate ridica.
-łi-l duc eu!” – „Cum?” – „Pe plată!”
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?
Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi se socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!
Cu două să-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
Pe-un sing ur sărutat!

SubŃirica din vecini
George Coşbuc

E

a mergea căpşuni s-adune,
Fragi s-adune –
Eu şedeam pe prag la noi.
Ea, ca şarpele prin foi,
Vine-ncet, pe ochi îmi pune
Mâinile ei mici şi moi,
În ureche-o vorbă-mi spune,
Râde lung şi fuge-apoi.
Pieptul plin cu mâna-l Ńine,
Strâns îl Ńine,
Că-i piept tânăr şi mereu
Ar sălta, şi-n salt e greu.
Stă pe loc şi-i pare bine,
Bate-n palme: - „Te ştiu eu:
Nu mai viu! De viu la tine,
Mă săruŃi şi nu mai vreu!”
Eu o chem şi-i spui de toate,
Multe toate,
Multe bune şi-n zadar.
- „Nu-mi faci capul călindar!
Nu te cred şi nu să poate!”
Eu mă-torc: -„Ei du-te dar!”
Capul mi-l proptesc pe coate,
Stau pe prag, pe gânduri iar.

Stând aşa, un braŃ ridică,
Blând ridică,
Părul meu, pe frunte dat.
Când mă-nalŃ rămân mirat.
- „Te-ai întors?” Şi, subŃirică,
Ea pe piept mi s-a lăsat
Şi zâmbea cu-n fel de frică:
-„Răule, te-ai supărat?”

Numai una
George Coşbuc

P

e umeri pletele-i curg râu –
Mlădie ca un spic de grâu,
Cu şorŃul negru prins la brâu,
O pierd din ochi de dragă.
Şi când o văd, îngălbinesc;
Şi când n-o văd, mă-nbolnăvesc,
Iar când merg alŃii de-o peŃesc,
Vin popi de mă dezleagă.
La vorbă-n drum, trei ceasuri trec –
Ea pleacă, eu mă fac că plec,
Dar stau acolo şi-o petrec
Cu ochii cât e zarea.
Aşa cum e săracă ea,
Aş vrea s-o ştiu nevasta mea,
Dar oameni răi din lumea rea
Îmi tot închid cărarea.
Şi câte vorbe-mi aud eu!
ToŃi fraŃii mă vorbesc de rău,
Şi tata-i supărat mereu,
Iar mama, la icoane,
Mătanii bate, Ńine post;
Mă blastemă: „De n-ai fi fost!
Eşti un netot!
łi-e capul prost
Şi-Ńi faci de cap, Ioane!”

Îmi fac de cap? Dar las’ să-mi fac!
Cu traiul eu am să mă-npac
Şi eu am să trăiesc sărac,
Muncind bătut de rele!
La fraŃi eu nu cer ajutor,
Că n-am ajuns la mila lor –
Şi fac ce vreau! Şi n-am să mor
De grija sorŃii mele!
Mă-ngroapă fraŃii mei de viu!
Legat de dânsa, eu să ştiu
Că am urâtei drag să-i fiu?
Să pot ce nu să poate?
Dar cu pământul ce să faci?
Şi ce folos de boi şi vaci?
Nevasta dacă nu Ńi-o placi,
Le dai în trăznet toate!
Ori este om, de sila cui
Să-mi placă tot ce-i place lui!
Aşa om nici vlădica nu-i
Şi nu-i nici împăratul!
Să-mi cânte lumea câte vrea,
Mi-e dragă una şi-i a mea:
Decât să mă dezbar de ea,
Mai bine-aprind tot satul!

Balada unei stele mici
George Topârceanu

T

ii minte tu, iubita mea,
O noapte de argint în care
Mi-ai arătat pe cer o stea
Din Carul mare?
Cu faŃa-n sus spre Dumnezeu,
Lăsându-Ńi capul să se culce
Pe braŃul meu,
Te legănam, povară dulce.
Deasupra noastră, un castan
Cu frunze pudic răsfirate
Pentru-a servi de paravan
Iubirilor nevinovate,
łinând o ramură-n zadar
Ca să ne apere de stele,
Fusese martor ocular
La toate cele.
Şi nu mi-ai spus atunci nimic,
Dar când mi-am coborât privirea,
Un deget mic
Mi-a arătat
Nemărginirea.

Un strop de-argint a lunecat,
Şi, cu paloarea-i siderală,
Pe cerul negru a-nsemnat
Un fir subŃire de beteală...
łii minte ce fior străin
Trecu atunci, din constelaŃii,
Prin bluza ta de crepe-de-chine
Cu aplicaŃii?
Ce veşti din cerul depărtat
A nins pe fruntea ta zenitul?
Ce gânduri tainice-ai schimbat
Cu Infinitul?...
Sclipind departe, prin frunziş,
O stea smerită şi albastră
Sta singuratică, pieziş
Deasupra noastră.
Şi ca un spin,
Cu raza-i rece şi subŃire,
Mi-a strecurat un gând străin
În visul meu de fericire.

Zicea: - Sub cerul vast şi mut
V-a aruncat aceeaşi soartă
Pe-un strop de lut
Ce-n învârtirea lui vă poartă.
Sărman atom sentimental!
Nu ştii tu oare
Că viaŃa voastră-i colosal
De trecătoare?
Zicea: - Mă mir că te-ai gândit
Să-mi cânŃi o odă.
De când poeŃii s-au prostit,
Amorul nu mai e la modă.
Oricum, voi sunteŃi prea mărunŃi
Şi eu, prea mare...
N-ar fi mai bine să renunŃi
Şi să vă duceŃi la culcare?
Că nu există pe pământ
Mai venerabilă manie
Decât - sub stele jurământ
Pe veşnicie.
Şi nu există-n univers
Mai mare crimă
Decât - la coada unui vers Să pui o rimă...

Odeletă
Ion Minulescu

I

n cinstea ta Cea mai frumoasă şi mai nebună dintre fete,
Voi scrie trei ode,
Trei romanŃe,
Trei elegii
Şi trei sonete.
Şi-n cinstea ta, Cea mai cântată din câte-n lume-au fost cântate, Din fiecare vers voi face
Câte-un breloc de-argint, în care
Gândirile-mi vor sta alături, ca nişte pietre nestimate
De-a pururi încrustate-n bronzul
Unei coroane princiare! ...
Din Ńara-n care dorm de veacuri vestiŃii Faraoni,
Din Ńara
În care Sfincşii stau de vorbă cu Nilul sfânt
Şi cu Sahara,
Din Ńara-n care palmierii
Vestesc arabilor furtuna
Şi caravanelor pierdute
Că nu se mai întorc nici una,
Din Ńara asta minunată
Tăcută,
Tristă
Şi bizară,
ÎŃi voi aduce trei smaralde
nemaivăzute-n altă Ńară,
Trei perle blonde, pescuite
de Negri-n
golful de Aden,

Şi trei rubine-nsângerate,
ascunse
toate-ntr-un refren
De Triolet,
Pe care nimeni nu-l va înŃelege, - fiindcă nu-i
În lume nimeni să-nţeleagă simbolul Trioletulu

Celei mai aproape
Ion Minulescu

D

e ce-Ńi sunt ochii verzi Culoarea wagnerianelor motive Şi părul negru ca greşeala imaculatelor fecioare?
De ce-Ńi sunt buzele pătate de violete trecătoare?
Şi mâinile de ce-Ńi sunt albe ca albul tristelor altare
Din Babilon,
Şi din Ninive?
De ce, când plângi,
În plânsu-Ńi moare o-ntreagă lume de petale
De trandafiri,
De chiparoase,
De nuferi albi
Şi crizanteme?...
De ce, când plângi,
Cu tine plânge tristeŃea blondelor opale,
Iar torŃele aprinse-n umbra castelelor medievale
Se sting suflate ca de groaza demoniacelor
blesteme?...
De ce, când cânŃi,
Cu tine cântă un infinit de armonii
Ce năvălesc tumultoase
Din golul zărilor,
Din astre,
Din zborul păsărilor albe,
Din fundul mărilor albastre,
Din lumea morŃilor,
Din lumea părerilor de rău târzii

Şi când stai ochi în ochi
cu-amanŃii – poeŃi
Ce-Ńi cântă ochii,
Părul
Şi buzele Când te-nfioară cuvintele ce n-au fost spuse,
Când în penumbra violetă a trioletelor apuse
Pui într-o cumpănă Minciuna
Şi-ntr-altă cumpănă-Adevărul,
De ce te pleci spre cel mai tânăr dintre poeŃi,
Şi-i strângi cu sete
În palme capul,
Ca-ntr-o gheară de vultur însetat de sânge,
Şi dinŃii tăi
De ce-i pictează, în rozu-obrajilor, motive
Asiriene,
Din poemul trăit de sfintele poete
În noaptea-altarelor păgâne
Din Babilon
Şi din Ninive?...

Multaşteptatei
Ion Minulescu

D

e când te-aştept!...
Sunt ani...
Şi anii, ce lungi îŃi par când n-ai cu cine
S-asculŃi ciudatele romanŃe ce plâng viorile-n surdine...
Şi violetele apusuri ce triste-Ńi par când n-ai cui spune
Ce-nfiorări plutesc în zare
Şi-n plânsul celor patru strune!...
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te-am aşteptat la-ncrucişarea potecilor pe care-alt'dată
Multaşteptatele amante soseau grăbite să-şi sărute
AmanŃii,
Ce-aşteptau în umbră, tăcuŃi ca nişte statui mute...
Şi câte primăveri, de-a rândul, castanii roşii nu-mi vestiră
Că nimeni n-a trecut pe-acolo
Şi-n zare nimeni nu s-arată!...
Te-am aşteptat pe Ńărmul mării Pe Ńărmul nalt ca şi terasa
Castelului regesc, pe care un prinŃ şi-ar aştepta mireasa...
Dar valurile, ştiutoare de soarta celor ce porniră
Spre Ńărmul unde stam de strajă,
Când le-ntrebai ce ştiu de tine,
Îmi spuseră c-aştept zadarnic...
Şi azi viorile-n surdine...
Ce-mi plâng ciudatele romanŃe
Mai trist de cum le plânse ieri,
Par lacrimi picurate-n cupa
netălmăcitelor dureri...

Trei lacrimi reci de călătoare
Ion Minulescu

S

i-ai să mă uiŃi Că prea departe
Şi prea pentru mult timp porneşti!
Şi-am să te uit Că şi uitarea e scrisă-n legile-omeneşti.
........................................................................
Cu ochii urmări-vei Ńărmul, topindu-se ca noru-n zare,
Şi ochii-Ńi lăcrima-vor poate
Trei lacrimi reci de călătoare ;
Iar eu pe Ńărm
Mâhnit privi-voi vaporu-n repedele-i mers,
Şi-nŃelegând că mi-eşti pierdută,
Te-oi plânge-n ritmul unui vers.
Şi versul meu
L-o duce poate vreun cântăreŃ până la tine,
Iar tu Cântându-l ca şi dânsul,
Plângându-l, poate, ca şi mine Te vei gândi la adorata-în cinstea căruia fu scris,
Şi-uitând că m-ai uitat,
Vei smulge din cadrul palidului vis
Întunecatu-mi chip,
Ca-n ziua când te-afunda vaporu-n zare
Şi când din ochi lăsai să-Ńi pice
Trei lacrimi reci de călătoare!

RomanŃă fără ecou
ecou
Ion Minulescu

I

ubire, bibelou de porŃelan,
Obiect cu existenŃa efemeră,
Te regăsesc pe-aceeaşi etajeră
Pe care te-am lăsat acum un an...
ÎŃi mulŃumesc!...
Dar cum?... Ce s-a-ntîmplat?...
Ce suflet caritabil te-a păstrat
În lipsa mea,
În lipsa lui,
În lipsa noastră?...
Ce demon alb,
Ce pasăre albastră
łi-a stat de veghe-atâta timp
Şi te-a-ngrijit
De nu te-ai spart
Şi nu te-ai prăfuit?...
Iubire, bibelou de porŃelan,
Obiect de preŃ cu smalŃul 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 porŃelan!...

RomanŃă fără muzică
(Că ne iubim)
Ion Minulescu

C

ă ne iubim - şi-o ştie lumea toată E-adevărat;
Dar cât ne vom iubi
Nici noi nu ştim,
Nici lumea nu va şti ...
Şi nu va şti-o, poate, niciodată ...
Ne-am cunoscut în Ńara-n care-alt'dată
Manon Lescaut iubi pe Des Grieux,
Într-un amurg de toamnă, orchestrate
În violet,
În alb,
În roz
Şi-n bleu.
Şi ne-am iubit întâia oară-n parcul
În care Nimfele de marmură privesc,
Cu ochii-ntrebători, către peluza
Pe care-un Zeu îşi pregăteşte arcul,
Să-şi bată joc de cei ce-l ocolesc ...
Şi ne-am iubit cu-atâta nebunie.
Că statuele albe ne-au privit
Cu ochi geloşi,
Iar zeul a-mpietrit
În mână cu-o săgeată-otrăvitoare! ...
Şi ne-am iubit,
Şi-azi toată lumea ştie
Că ne iubim ...
Dar cât ne vom iubi
Nici noi nu ştim,
Nici lumea nu va şti! ...

RomanŃă fără muzică
(În tinetine-mi pun toată speranŃa)
Ion Minulescu

I

n tine-mi pun toată speranŃa
Şi-Ńi zic:
- De-acum pentru mine fii totul
Iar eu
Voi fi pentru tine acelaşi ateu,
Ce-afară de tine nu crede-n nimic.
Fii totul –
Trecutul, cu morŃii de ieri
Ce dorm la răspântii, de sălcii umbriŃi,
Şi ziua de mâine, cu noii veniŃi
Ce râd pe mormântul defunctei Dureri...
Spre norii de-aramă, pe-naltele scări
Urca-vom -Din goluri în goluri pribegi,
S-ajungem în Ńara în care sunt regi:
Nimicul,
Eternul,
Şi-Albatrosul din zări...
Şi-acolo-n grădina în care nu cresc
Decât mătrăgune,
Cucute
Şi laur,
Sorbi-vom cu sete din cupe de aur
Iubirea topită-n
Albatrosul ceresc!...
Iubire, bibelou de porŃelan!..

RomanŃă fără muzică
(Ca săsă-ajung până la tine)
Ion Minulescu

C

a să-ajung până la tine, i-am zis calului:
- Grăbeşte ...
Pune-Ńi aripi ca în basme
Şi te-nalŃă până-n nori ...
Tot mai sus,
Tot mai departe Ca şireagul de cocori
Ce pluteşte colo-n zare! ...
Haide, calule, grăbeşte! ...
Ca să-ajung până la tine, i-am zis vântului:
- Dă-mi mâna
Şi târăşte-mă cu tine până unde poŃi pătrunde Până-n zarea-nsângerată unde soarele s-ascunde...
Ca s-ajung cât mai degrabă,
Haide, vântule, dă-mi mâna! ...
Ca să-ajung până la tine, i-am zis morŃii:
-- Mergi-nainte
Şi coseşte-mi fără milă tot ce-i viu
Şi-mi Ńine calea ...
Netezeşte-mi munŃii-n zare
Şi-umple-mi de cadavre valea
Dintre ea şi mine Haide! ... Haide, moarte,
mergi-nainte! . . .

Ca să-ajung până la tine,
Pentru tine-au obosit
Calul,
Vântul,
Moartea Toate mi-au făcut pe voie;
Dar . . .
Dintre cutele perdelei, ochii-ti verzi nu-mi mai răsar,
Strunele ghitarei-s rupte
Şi . . . romanŃa s-a sfârşit!

RomanŃă fără muzică
(Nu(Nu-i nimeni ca să ne vadă)
Ion Minulescu

N

u-i nimeni... nimeni să ne vadă şi să ne-auză
Nu pleca.
Dă-mi degetele-Ńi inelate să le sărut ca şi-altădată,
Dă-mi degetele-Ńi inelate –
Poeme-n pietre nestimate Vreau să le-nvăt pe dinafară şi să le cânt,
Dă-mi mâna toată.
Căci nu-i în tot salonul alta, aşa, la fel ca mâna ta.
Rămâi cu mine toată seara ...
Ce-Ńi pasă dacă-o să sfârşească
Orchestra valsul? ...
Tu nu ştii
Că nu-i în tot salonul altul la fel ca mine să iubească?
Deschide-Ńi braŃele Altarul în care mă-nchinam alt'dată Deschide-Ńi braŃele şi prinde-mi în ele braŃele-obosite.
Apleacă-Ńi gura-nsângerată,
Şi sărutările-Ńi aprinse înseamnă-le pe obrazu-mi pal.
Înseamnă-le la rând, să-mi steie pe veci de pază,
Neclintite,
Ca păsările legendare pe malul lacului Stymfal!...

RomanŃa ultimei seri
Ion Minulescu

P

e buzele-mi roşii port şi-astăzi stigmatul
Dezastrelor mute din ultima seară...
Pe buzele-mi roşii - apusuri de vară Port urmele luptei pierdută-n palatul
Eternului Mâine
Şi fostului Ieri!...
Mi-ai spus într-o seară că-i ultima seară!...
Vai!... Ultima seară ce trist se sfârşea...
Te văd parcă şi-astăzi învinsă,
Culcată,
Pe-aceeaşi arabă şi veche sofa,
Cu pleoapele-nchise,
Cu gura-ncleştată
Şi mâinile-n cruce ca două stindarde
Salvate din focul cetăŃii ce arde!...
Sărmană învinsă de însuşi învinsul
VoinŃelor tale...
Supremă chemare
Ce-şi pierde zigzagul în gesturi ce mor...
Lumină nocturnă de stea căzătoare...
Pe buzele-mi roşii priveşte stigmatul
Dezastrelor mute din ultima seară
Şi-ascultă-Ńi a luptei stridentă chitară
Cum plânge,
Şi-n urmă, cum moare-n palatul
Eternului Mâine
Şi fostului Ieri!...

Sunt glasuri de clopot ce parcă te cheamă
Şi glasuri de ştreang uri ce scârŃâie-n vânt...
Un glas de frânghie şi-un glas de aramă
Se zbat împreună,
Şi două sentinŃe
Topite sunt parcă-ntr-un singur cuvânt:
"Amantul te minte"...
"Amantul te minte"...
Şi-n viaŃă, acelaşi etern Început
E doar profanarea acelor Sfârşituri,
Trăite
Şi-apuse cu cei din trecut!

RomanŃa ei
Ion Minulescu

C

ând vei vedea-ntre geamuri, la fereastră,
O cupă de cristal,
Şi-n cupa de cristal, o floare-albastră Simbolul unui rendez-vous banal Oricine-ai fi, să intri fără teamă,
Căci gura mea te-aşteaptă
Şi trupul meu te cheamă!...

Necunoscut, sau prieten vechi,
Nu-mi pasă!...
Oricine-ai fi, tu poŃi intra oricând la mine-n casă,
Căci casa mea e casa tuturora,
E madrepolul magic de mărgean
Spre care năvile-şi îndreaptă prora,
Să-şi caute-adăpost în plin ocean...
Şi-aşa cum sunt Femeie sau fecioară,
Plebeie anonimă sau regină Eu te primesc cu-aceeaşi simpatie
Şi-oricine-ai fi,
Al meu eşti pe vecie!
......... ....... ....
Bine-ai venit, preludiu de chitară!...
Bine-ai venit, final de mandolină!...

RomanŃa ultimului sărut
Ion Minulescu

O

preşte-mă!...
Nu mă lăsa
Să te sărut,
Căci gura mea
În clipa-n care îŃi sărută gura
ÎŃi soarbe lacomă şi respirarea
Cu care-Ńi prelungeşti caricatura
Pe care bunul Dumnezeu
łi-a creionat-o după chipul său Aşa cum i-a dictat-o inspirarea!...
Opreşte-mă!...
Nu mă lăsa
Să te sărut,
Căci gura mea
E gura care nu sărută
Decât cu sărutarea mută
A celor ce,-mpăcaŃi cu cele sfinte,
Pornesc cu tălpile-nainte
Şi-n gură cu câte o floare,
Culeasă-anume pentru cine moare!...
Opreşte-mă!...
Nu mă lăsa
Să te sărut,
Căci gura mea
Sărută fără...
"va urma".

Iar mâine-n zori când voi pleca,
În gura mea
Cu respirarea ta,
Nu-Ńi voi lăsa - drept amintire Decât portretul meu pe poartă,
O zi de doliu-n calendar,
Nota de plată la dricar
Şi... "Veşnica ta pomenire"
Pe fundul celor opt pahare
De Ńuică fiartă,
Golite după-nmormântare
De cei opt ciocli ce-Ńi purtară
Coşciugul în spinare.
Opreşte-mă!...
Nu mă lăsa
Să te sărut,
Căci gura mea
N-a sărutat decât aşa
Cum a vrut Ea...
Şi tot aşa va săruta mereu,
Fiindcă - fatal - nu sărut Eu,
Sărută numai Gura mea...

Basmul ce i ll-aş spune ei
Mihai Eminescu

O

, dă-mi arpa de aramă
Şi mi-o pune-n braŃul stâng,
Ochii tăi se plec cu teamă,
Tu roşeşti, glasu-mi te cheamă,
Coardele încet te plâng!
Vino dar, palidă zână,
Pune faŃa pe-al meu piept,
Gâtul tău pe braŃu-mi drept,
Tu, a ochilor lumină,
Mă iubeşti, tu? Spune drept!
Mă iubeşti! Surâzi şireată
Şi îŃi pleci ochii în jos!
O, lumină prea curată,
De-ai cunoaşte vreodată
Sufletul meu dureros;
De ai şti, palide înger,
Cât de mult te iubesc eu,
Câte nopŃi de-amor şi rău
Am vegheat zdrobit de plângeri,
Scumpa mea, odorul meu!
O, atunci mi-ai cere seama
Ca să-Ńi spun câte-am visat,
M-ai fixa fără de teamă,
Ai da-ncet neagra maramă
De pe păru-Ńi blond, curat;
Netezind cu mâna-Ńi albă
Tâmpla ta tu m-ai privi,
Cu durere mi-ai zâmbi

Eu, jucându-mă cu salba
De pe sânii-Ńi, aş vorbi.
Şi Ńi-aş spune, a mea iubită,
Că de mult eu te-am cătat;
În cărarea tăinuită,
Prin dumbrava înverzită,
Ori prin codrii cei de brad,
Lângă cântul de izvoare,
Printre stâncile de fier
Ce străbat norii din cer,
Într-a peşterii răcoare,
Într-a nopŃilor mister.
Te vedeam cu a mea minte;
Şi acum când te-am găsit
Pare-mi că-mi aduc aminte
Cum că-n vremi de mai nainte
Te-am văzut şi te-am iubit
Să-Ńi spun unde... într-o seară
Am visat un vis frumos...
Pe un nour luminos
Am văzut la cer o scară
Ridicându-se de jos.
Într-a cerului mărire
Scara de-aur se pierdea,
ar pe-un tron de nemurire,
Tron de-argint şi strălucire,
Maica Domnului zâmbea;
Iar pe schiŃele de scară
Îngeri stau treptat... treptat,
Cu chip blând şi luminat
Şi pe lire sunătoare,
Cântau dulce şi curat.

La picioarele Mariei
Genuncheat pe-un nor de-argint,
Alb ca lebeda pustiei,
Blând ca glasul poeziei,
Sta un înger cugetând;
Şi-a luat arpa-i de-aur
Şi trecând mâna pe ea
A-nceput a răsuna
Raiul... luncile-i de laur
De-un blând Ave Maria.
Acel înger!... FaŃa pală,
Ochiul negru, păr bălai,
L-am văzut o stea regală,
O lumină triumfală
Şi de-atunci îl iubesc, vai!...
L-am cătat în astă lume
Pân-ce viaŃa-mi se pierdu,
Sufletu-mi se abătu...
Ş-atunci te-am văzut: minune!
Acel înger ai fost tu.
Când ai lăsat cerul, dragă?
De ce-n lume ai venit?
Ai ştiut că viaŃa-ntreagă
Trista-mi inimă pribeagă
Tot pe tine te-a iubit?
Ai ştiut cine te-aşteaptă
Şi-ai venit să răsplăteşti
Lungi durerile-mi lumeşti,
Cu zâmbirea-Ńi înŃeleaptă
Şi cu ochii tăi cereşti.

Ce e amorul?
Mihai Eminescu

C

e e amorul? E un lung
Prilej pentru durere,
Căci mii de lacrimi nu-i ajung
Şi tot mai multe cere.
De-un semn în treacăt de la ea
El sufletul Ńi-l leagă,
Încât să n-o mai poŃi uita
ViaŃa ta întreagă.
Dar încă de te-aşteaptă-n prag
În umbra de unghere,
De se-ntîlneşte drag cu drag
Cum inima ta cere:
Dispar şi ceruri şi pământ
Şi pieptul tău se bate,
Şi totu-atârnă de-un cuvânt
Şoptit pe jumătate.
Te urmăreşte săptămâni
Un pas făcut alene,
O dulce strângere de mâini,
Un tremurat de gene.

Te urmăresc luminători
Ca soarele şi luna,
Şi peste zi de-atâtea ori
Şi noaptea totdeauna.
Căci scris a fost ca viaŃa ta
De doru-i să nu-ncapă,
Căci te-a cuprins asemenea
Lianelor din apă.

DorinŃa
Mihai Eminescu

V

ino-n codru la izvorul
Care tremură pe prund,
Unde prispa cea de brazde
Crengi plecate o ascund.
Şi în braŃele-mi întinse
Să alergi, pe piept să-mi cazi,
Să-Ńi desprind din creştet vălul,
Să-l ridic de pe obraz.
Pe genunchii mei şedea-vei,
Vom fi singuri-singurei,
Iar în păr înfiorate
Or să-Ńi cadă flori de tei.

Fruntea albă-n părul galben
Pe-al meu braŃ încet s-o culci,
Lăsând pradă gurii mele
Ale tale buze dulci...
Vom visa un vis ferice,
Îngâna-ne-vor c-un cânt
Singuratece izvoare,
Blânda batere de vânt;
Adormind de armonia
Codrului bătut de gânduri,
Flori de tei deasupra noastră
Or să cadă rânduri-rânduri.

DeDe-or trece anii
Mihai Eminescu

D

e-or trece anii cum trecură,
Ea tot mai mult îmi va plăcé,
Pentru că-n toată-a ei făptură
E-un „nu ştiu cum” şi-un „nu ştiu ce”.
M-a fermecat cu vreo scânteie
Din clipa-n care ne văzum?
Deşi nu e decât femeie,
E totuşi altfel, „nu ştiu cum”.
De-aceea una-mi este mie
De ar vorbi, de ar tăcé:
Dacă-al ei glas e armonie,
E şi-n tăcere-i „nu ştiu ce”.

Astfel, robit de-aceeaşi jale,
Petrec mereu acelaşi drum.
În taina farmecelor sale
E-un „nu ştiu ce” şi-un „nu ştiu cum”.

Venere si Madonă
Mihai Eminescu

I

deal pierdut în noaptea unei lumi ce numai este,
Lume ce gândea în basme şi vorbea în poezii,
O! te văd, te-aud, te cuget, tânără şi dulce veste
Dintr-un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alŃi zei.

Venere, marmură caldă, ochi de piatră ce scânteie,
BraŃ molatic ca gândirea unui împărat poet,
Tu ai fost divinizarea frumuseŃii de femeie,
A femeiei, ce şi astăzi tot frumoasă o revăd.
Rafael, pierdut în visuri ca-ntr-o noapte înstelată,
Suflet îmbătat de raze şi d-eterne primăveri,
Te-a văzut şi-a visat raiul cu grădini îmbălsămate,
Te-a văzut plutind regină printre îngerii din cer
Şi-a creat pe pânza goală pe Madona Dumnezeie,
Cu diademă de stele, cu surâsul blând, vergin,
FaŃa pală-n raze blonde, chip de înger, dar femeie,
Căci femeia-i prototipul îngerilor din senin.
Astfel eu, pierdut în noaptea unei vieŃi de poezie,
Te-am văzut, femeie stearpă, fără suflet, fără foc,
Şi-am făcut din tine-un înger, blând ca ziua de magie,
Când în viaŃa pustiită râde-o rază de noroc.

Am văzut faŃa ta pală de o bolnavă beŃie,
Buza ta învineŃită de-al corupŃiei muşcat,
Şi-am zvârlit asupră-Ńi, crudo, vălul alb de poezie,
Şi paloarei tale raza inocenŃei eu i-am dat.
łi-am dat palidele raze ce-nconjoară cu magie
Fruntea îngerului-geniu, îngerului-ideal,
Din demon făcui o suntă, dintr-un chicot, simfonie,
Din ochirile-Ńi murdare, ochiu-aurorei matinal.
Dar azi vălul cade, crudo! dismeŃit din visuri sece,
Fruntea mea este trezită de al buzei tale-ngheŃ
Şi privesc la tine, demon, şi amoru-mi stins şi rece
Mă învaŃă cum asupră-Ńi eu să caut cu dispreŃ!
Tu îmi pari ca o bacantă, ce-a luat cu-nşelăciune
De pe-o frunte de fecioară mirtul verde de martir,
O fecioar-a cărei suflet era sunt ca rugăciunea,
Pe când inima bacantei e spasmodic, lung delir.
O, cum Rafael creat-a pe Madona Dumnezeie,
Cu diadema-i de stele, cu surâsul blând, vergin,
Eu făcut-am zeitate dintr-o palidă femeie,
Cu inima stearpă, rece şi cu suflet de venin!

Plângi, copilă? - C-o privire umedă şi rugătoare
PoŃi din nou zdrobi şi frânge apostat-inima mea?
La picioare-Ńi cad şi-Ńi caut în ochi negri-adânci ca marea,
Şi sărut a tale mâine, şi-i întreb de poŃi ierta.
Şterge-Ńi ochii, nu mai plânge! A fost crudă-nvinuirea,
A fost crudă şi nedreaptă, fără razem, fără fond.
Suflete! de-ai fi chiar demon, tu eşti suntă prin iubire,
Şi ador pe acest demon cu ochi mari, cu părul blond.

De ce nunu-mi vii
Mihai Eminescu

V

ezi, rândunelele se duc,
Se scutur frunzele de nuc,
S-aşează bruma peste vii De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?
O, vino iar în al meu braŃ,
Să te privesc cu mult nesaŃ,
Să razim dulce capul meu
De pieptul tău, de pieptul tău!
łi-aduci aminte cum pe-atunci
Când ne primblam prin văi şi lunci,
Te cuprindeam de subsuori
De-atâtea ori, de-atâtea ori?
Căci tu înseninezi mereu
ViaŃa sufletului meu,
Mai mândru decât orice stea,
Iubirea mea, iubirea mea!
Târzie toamnă e acum,
Se scutur frunzele pe drum,
Şi lanurile sunt pustii...
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?

Floare albastră
Mihai Eminescu

-I

ar te-ai cufundat în stele
Şi în nori şi-n ceruri nalte?
De nu m-ai uita încalte,
Sufletul vieŃii mele.
În zadar râuri în soare
Grămădeşti-n a ta gândire
Şi câmpiile asire
Şi întunecata mare;
Piramidele-nvechite
Urcă-n cer vârful lor mare Nu căta în depărtare
Fericirea ta, iubite!
Astfel zise mititica,
Dulce netezindu-mi părul.
Ah! ea spuse adevărul;
Eu am râs, n-am zis nimica.
- Hai în codrul cu verdeaŃă,
Und-izvoare plâng în vale,
Stânca stă să se prăvale
În prăpastia măreaŃă.

Acolo-n ochi de pădure,
Lângă bolta cea senină
Şi sub trestia cea lină
Vom şedea în foi de mure.
Şi mi-i spune-atunci poveşti
Şi minciuni cu-a ta guriŃă,
Eu pe-un fir de romaniŃă
Voi cerca de mă iubeşti.
Şi de-a soarelui căldură
Voi fi roşie ca mărul,
Mi-oi desface de-aur părul,
Să-Ńi astup cu dânsul gura.
De mi-i da o sărutare,
Nime-n lume n-a s-o ştie,
Căci va fi sub pălărie Ş-apoi cine treabă are!
Când prin crengi s-a fi ivit
Luna-n noaptea cea de vară,
Mi-i Ńinea de subsuoară,
Te-oi Ńinea de după gât.

Pe cărare-n bolŃi de frunze,
Apucând spre sat în vale,
Ne-om da sărutări pe cale,
Dulci ca florile ascunse.
Şi sosind l-al porŃii prag,
Vom vorbi-n întunecime:
Grija noastră n-aib-o nime,
Cui ce-i pasă că-mi eşti drag?
Înc-o gură - şi dispare...
Ca un stâlp eu stam în lună!
Ce frumoasă, ce nebună
E albastra-mi, dulce floare!
......... .....
Şi te-ai dus, dulce minune,
Ş-a murit iubirea noastră Floare-albastră! floare-albastră!...
Totuşi este trist în lume!

Înger de pază
Mihai Eminescu

C

ând sufletu-mi noaptea veghea în extaze,
Vedeam ca în vis pe-al meu înger de pază,
Încins cu o haină de umbre şi raze,
C-asupră-mi c-un zâmbet aripele-a-ntins;
Dar cum te văzui într-o palidă haină,
Copil cuprins de dor şi de taină,
Fugi acel înger de ochiu-Ńi învins.
Eşti demon, copil, că numai c-o zare
Din genele-Ńi lunge, din ochiul tău mare
Făcuşi pe-al meu înger cu spaimă să zboare,
El, veghea mea sfântă, amicul fidel?
Ori poate!... O-nchide lungi genele tale,
Să pot recunoaşte trăsurile-Ńi pale,
Căci tu - tu eşti el.

Iubind în taină
Mihai Eminescu

I

ubind în taină am păstrat tăcere,
Gândind că astfel o să-Ńi placă Ńie,
Căci în priviri citeam o vecinicie
De-ucigătoare visuri de plăcere.
Dar nu mai pot. A dorului tărie
Cuvinte dă duioaselor mistere;
Vreau să mă-nec de dulcea-nvăpăiere
A celui suflet ce pe al meu ştie.
Nu vezi că gura-mi arsă e de sete
Şi-n ochii mei se vede-n friguri chinu-mi,
Copila mea cu lungi şi blonde plete?
Cu o suflare răcoreşti suspinu-mi,
C-un zâmbet faci gândirea-mi să se-mbete.
Fă un sfârşit durerii... vin' la sânu-mi.

Pe lângă plopii fără soŃ
Mihai Eminescu

P

e lângă plopii fără soŃ
Adesea am trecut;
Mă cunoşteau vecinii toŃi Tu nu m-ai cunoscut.
La geamul tău ce strălucea
Privii atât de des;
O lume toată-nŃelegea Tu nu m-ai înŃeles.
De câte ori am aşteptat
O şoaptă de răspuns!
O zi din viaŃă să-mi fi dat,
O zi mi-era de-ajuns;
O oră să fi fost amici,
Să ne iubim cu dor,
S-ascult de glasul gurii mici
O oră, şi să mor.
Dându-mi din ochiul tău senin
O rază dinadins,
În calea timpilor ce vin
O stea s-ar fi aprins;

Ai fi trăit în veci de veci
Şi rânduri de vieŃi,
Cu ale tale braŃe reci
Înmărmureai măreŃ,

Un chip de-a pururi adorat
Cum nu mai au perechi
Acele zâne ce străbat
Din timpurile vechi.
Căci te iubeam cu ochi păgâni
Şi plini de suferinŃi,
Ce mi-i lăsară din bătrâni
PărinŃii din părinŃi.
Azi nici măcar îmi pare rău
Că trec cu mult mai rar,
Că cu tristeŃe capul tău
Se-ntoarce în zadar,
Căci azi le semeni tuturor
La umblet şi la port,
Şi te privesc nepăsător
C-un rece ochi de mort.
Tu trebuia să te cuprinzi
De acel farmec sfânt
Şi noaptea candelă s-aprinzi
Iubirii pe pământ.

Sara pe deal
Mihai Eminescu

S

ara pe deal buciumul sună cu jale,
Turmele-l urc, stele le scapără-n cale,
Apele plâng, clar izvorând în fântâne;
Sub un salcâm, dragă, m-aştepŃi tu pe mine.
Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară,
Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară,
Stelele nasc umezi pe bolta senină,
Pieptul de dor, fruntea de gânduri Ńi-e plină.
Nourii curg, raze-a lor şiruri despică,
Streşine vechi casele-n lună ridică,
ScârŃâie-n vânt cumpăna de la fântână,
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână.

Şi osteniŃi oameni cu coasa-n spinare
Vin de la câmp; toaca răsună mai tare,
Clopotul vechi umple cu glasul lui sara,
Sufletul meu arde-n iubire ca para.
Ah! în curând satul în vale-amuŃeşte;
Ah! în curând pasu-mi spre tine grăbeşte:
Lângă salcâm sta-vom noi noaptea întreagă,
Ore întregi spune-Ńi-voi cât îmi eşti dragă.
Ne-om răzima capetele-unul de altul
Şi surâzând vomadormi sub înaltul,
Vechiul salcâm. –
Astfel de noapte bogată,
Cine pe ea n-ar da viaŃa lui toată?

DeDe-aş avea
Mihai Eminescu

D

e-aş avea şi eu o floare
Mândră, dulce, răpitoare,
Ca şi florile din mai,
Fiice dulce-a unui plai,
Plai râzând cu iarbă verde,
Ce se leagănă, se pierde,
Unduind încetişor,
Şoptind şoapte de amor;
De-aş avea o floricică
Gingaşă şi tinerică,
Ca şi floarea crinului,
Alb ca neaua sânului,
Amalgam de-o roz-albie
Şi de una purpurie,
Cântând vesel şi uşor,
Şoptind şoapte de amor;
De-aş avea o porumbiŃă
Cu chip alb de copiliŃă,
CopiliŃă blândişoară
Ca o zi de primăvară,
Câtu-Ńi Ńine ziuliŃa
I-aş cânta doina, doiniŃa,
I-aş cânta-o-ncetişor,
Şoptind şoapte de amor.

Noaptea
Mihai Eminescu

N

oaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin;
Dintr-un colŃ pe-o sofă roşă eu în faŃa lui privesc,
Pân' ce mintea îmi adoarme, pân' ce genele-mi clipesc;
Lumânarea-i stinsă-n casă... somnu-i cald, molatic, lin.

Atunci tu prin întuneric te apropii surâzândă,
Albă ca zăpada iernei, dulce ca o zi de vară;
Pe genunchi îmi şezi, iubito, braŃele-Ńi îmi înconjoară
Gâtul... iar tu cu iubire priveşti faŃa mea pălindă.
Cu-ale tale braŃe albe, moi, rotunde, parfumate,
Tu grumazul mi-l înlănŃui, pe-al meu piept capul Ńi-l culci;
Ş-apoi ca din vis trezită, cu mâinuŃe albe, dulci,
De pe fruntea mea cea tristă tu dai viŃele-ntr-o parte.
Netezeşti încet şi leneş fruntea mea cea liniştită
Şi gândind că dorm, şireato, apeşi gura ta de foc
Pe-ai mei ochi închişi ca somnul şi pe frunte-mi în mijloc
Şi surâzi, cum râde visul într-o inimă-ndrăgită.
O! desmiardă, pân' ce fruntea-mi este netedă şi lină,
O! desmiardă, pân-eşti jună ca lumina cea din soare,
Pân-eşti clară ca o rouă, pân-eşti dulce ca o floare,
Pân' nu-i faŃa mea zbârcită,pân' nu-i inima bătrână.

Atât de fragedă
Mihai Eminescu
Eminescu

A

tât de fragedă, te-asemeni
Cu floarea albă de cireş,
Şi ca un înger dintre oameni
În calea vieŃii mele ieşi.

Abia atingi covorul moale,
Mătasa sună sub picior,
Şi de la creştet până-n poale
Pluteşti ca visul de uşor.
Din încreŃirea lungii rochii
Răsai ca marmura în loc –
Ş-atârnă sufletu-mi de ochii
Cei plini de lacrimi şi noroc.
O, vis ferice de iubire,
Mireasa blândă din poveşti,
Nu mai zâmbi! A ta zâmbire
Mi-arată cât de dulce eşti,
Cât poŃi cu-a farmecului noapte
Să-ntuneci ochii mei pe veci,
Cu-a gurii tale calde şoapte,
Cu-mbrăŃişări de braŃe reci.

Deodată trece-o cugetare,
Un val pe ochii tăi fierbinŃi:
E-ntunecoasa renunŃare,
E umbra dulcilor dorinŃi.
Te duci, ş-am înŃeles prea bine
Să nu mă Ńin 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 răsai ca o icoană
A pururi verginei Marii,
Pe fruntea ta purtând coroană –
Unde te duci? Când o să vii?

Când amintirile
Mihai Eminescu

C

ând amintirile-ntrecut
Încearcă să mă cheme,
Pe drumul lung şi cunoscut
Mai trec din vreme-n vreme.
Deasupra casei tale ies
Şi azi aceleaşi stele,
Ce-au luminat atât de des
Înduioşării mele
Şi peste arbori răsfiraŃi
Răsare blânda lună
Ce ne găsea îmbrăŃişaŃi
Şoptindu-ne-mpreună.

A noastre inimi îşi jurau
CredinŃă pe toŃi vecii,
Când pe cărări se scuturau
De floare liliecii.
Putut-au oare-atâta dor
În noapte să se stingă,
Când valurile de izvor
N-au încetat să plângă,
Când luna trece prin stejari
Urmând mereu în cale-şi,
Când ochii tăi, tot încă mari,
Se uită dulci şi galeşi?

Adio
Mihai Eminescu

D

e-acuma nu te-oi mai vedea,
Rămâi, rămâi, cu bine!
Mă voi feri în calea mea
De tine.
De astăzi dar tu fă ce vrei,
De astăzi nu-mi mai pasă
Că cea mai dulce-ntre femei
Mă lasă.
Căci nu mai am de obicei
Ca-n zilele acele,
Să mă îmbăt şi de scântei
Din stele,
Când degerând atâtea dăŃi,
Eu mă uitam prin ramuri
Şi aşteptam să te arăŃi
La geamuri.
O, cât eram de fericit
Să mergem împreună,
Sub acel farmec liniştit
De lună!

Şi când în taină mă rugam
Ca noaptea-n loc să steie,
În veci alături să te am,
Femeie!
Din a lor treacăt să apuc
Acele dulci cuvinte,
De care azi abia mi-aduc
Aminte.
Căci astăzi dacă mai ascult
Nimicurile-aceste,
Îmi pare-o veche, de demult
Poveste.
Şi dacă luna bate-n lunci
Şi tremură pe lacuri,
Totuşi îmi pare că de-atunci
Sunt veacuri.
Cu ochii serei cei dintâi
Eu n-o voi mai privi-o...
De-aceea-n urma mea rămâi Adio!

LasăLasă-Ńi lumea…
Mihai Eminescu

L

asă-Ńi lumea ta uitată,
Mi te dă cu totul mie,
De Ńi-ai da viaŃa toată,
Nime-n lume nu ne ştie.
Vin' cu mine, rătăceşte
Pe cărări cu cotituri,
Unde noaptea se trezeşte
Glasul vechilor păduri.
Printre crengi scânteie stele,
Farmec dând cărării strâmte,
Şi afară doar de ele
Nime-n lume nu ne simte.
Părul tău Ńi se desprinde
Şi frumos Ńi se mai şede,
Nu zi ba de te-oi cuprinde,
Nime-n lume nu ne vede.
Tânguiosul bucium sună,
L-ascultăm cu-atâta drag,
Pe când iese dulcea lună
Dintr-o rarişte de fag.

Îi răspunde codrul verde
Fermecat şi dureros,
Iară sufletu-mi se pierde
După chipul tău frumos.
Te desfaci c-o dulce silă,
Mai nu vrei şi mai te laşi,
Ochii tăi sunt plini de milă,
Chip de înger drăgălaş.
Iată lacul. Luna plină,
Poleindu-l, îl străbate;
El, aprins de-a ei lumină,
Simte-a lui singurătate.
Tremurând cu unde-n spume,
Între trestie le farmă
Şi visând o-ntreagă lume
Tot nu poate să adoarmă.
De-al tău chip el se pătrunde,
Ca oglinda îl alege Ce priveşti zâmbind în unde?
Eşti frumoasă, se-nŃelege.

E-un miros de tei în crânguri,
Dulce-i umbra de răchiŃi
Şi suntem atât de singuri
Şi atât de fericiŃi!
Numai luna printre ceaŃă
Varsă apelor văpaie,
Şi te află strânsă-n braŃe,
Dulce dragoste bălaie.

Şi dacă
Mihai Eminescu
i dacăramuri bat în geam
Şi se cutremur plopii,
E ca în minte să te am
Şi-ncet să te apropii.

S

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-ntotdeuna.

Lună în câmp
Nichita Stănescu

C

u mâna stângă Ńi-am întors spre mine chipul,
sub cortul adormiŃilor gutui
şi de-aş putea să-mi rup din ochii tăi privirea,
văzduhul serii mi-ar părea căprui.
Mi s-ar părea că desluşesc, prin crengi,
zvelŃi vânători, în arcuiŃii lei
din goana calului, cum îşi subŃie arcul.
0, tinde-Ńi mâna stângă catre ei
şi stinge tu conturul lor de lemn subŃire
pe care ramurile i-au aprins,
suind sub luna-n seve caii repezi
ce-au rătăcit cu timpul, pe întins.
Eu te privesc în ochi şi-n jur să şterg copacii
În ochii tăi cu luna mă răsfrâng
... şi ai putea, uitând, să ne striveşti în gene
dar chipul Ńi-l întorn, pe braŃul stâng.

Leoaică tânără, iubirea
Nichita Stănescu

L

eoaică tânără, iubirea
mi-ai sărit în faŃă.
Mă pândise-n încordare mai demult.
ColŃii albi mi i-a înfipt în faŃă,
m-a muşcat leoaica, azi, de faŃă.
Şi deodată-n jurul meu, natura
se făcu un cerc, de-a-dura,
când mai larg, când mai aproape,
ca o strângere de ape.
Şi privirea-n sus Ńâşni,
curcubeu tăiat în două,
şi auzul o-ntâlni
tocmai lângă ciocârlii.
Mi-am dus mâna la sprânceană,
la tâmplă şi la bărbie,
dar mâna nu le mai ştie.
Şi alunecă-n neştire
pe-un deşert în strălucire,
peste care trece-alene
o leoaică arămie
cu mişcările viclene,
încă-o vreme,
şi-ncă-o vreme...

Ce bine că eşti
Nichita Stănescu

E

o întâmplare a fiinŃei mele
şi atunci fericirea dinlăuntrul meu
e mai puternică decât mine, decât oasele mele,
pe care mi le scrâşneşti într-o îmbrăŃişare
mereu dureroasă, minunată mereu.
Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte
lungi, sticloase, ca nişte dălŃi 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,
două 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
Nichita Stănescu

P

loua infernal,
şi noi ne iubeam prin mansarde.
Prin cerul ferestrei, oval,
norii curgeau în luna lui Marte.
PereŃii odăii erau
neliniştiŃi, 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, îŃi spuneam, Lorelei,
mie-mi plouă zborul, cu pene.
Şi mă-nălŃam. Şi nu mai ştiam 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.

ViaŃa mea se iluminează
Nichita Stănescu

P

ărul tău e mai decolorat de soare,
regina mea de negru şi de sare.

łărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat
ca o umbră, ca un şarpe dezarmat.
Trec fantome-ale verii în declin,
corăbiile sufletului meu marin.
Şi viaŃa mea se iluminează,
sub ochiul tău verde la amiază,
cenuşiu ca pământul la amurg.
Oho, alerg şi salt şi curg.
Mai lasă-mă un minut.
Mai lasă-mă o secundă.
Mai lasă-mă o frunză, un fir de nisip.
Mai lasă-mă o briză, o undă.
Mai lasă-mă un anotimp, un an, un timp.

Poveste sentimentală
Nichita Stănescu

P

e 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 între noi,
înainte şi înapoi.
Vârtejul lor putea fi aproape zărit,
şi deodată,
îmi lăsam un genunchi,
iar cotul mi-nfigeam în pământ,
numai ca să privesc iarba-nclinată
de căderea 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.

EmoŃie de toamnă
Nichita Stănescu

A

venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,
cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.

Mă tem că n-am să te mai văd, uneori,
că or să-mi crească aripi ascuŃite până la nori,
că ai să te ascunzi într-un ochi străin,
şi el o să se-nchidă cu o frunză de pelin.
Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac,
iau cuvintele şi le-nec în mare.
Şuier luna şi o răsar şi o prefac
într-o dragoste mare.

Muzica
Nichita Stănescu

D

eodată au venit pe sub copaci.
Duceau cu ei o chitară
care lăsa în seară
o umbră grea, triunghiulară.
După aceea au început să cânte
şi melodia a întins spre tine
braŃele ei reci.
Eu mă uitam în pământ,
în miezul pământului,
să te zăresc când ai să treci.

Melodia întindea spre tine
braŃele ei feline, braŃele ei reci,
şi n-am simŃit când te-a-mbrăŃişat
cu îmbrăŃişarea
pe care uneori Ńi-o dă înserarea,
electric şi-ntunecat.
Melodia ospăta din tine
cum ospătează dintr-o pradă
o forfotă de raci.
Deodată au plecat de sub copaci.
Duceau cu ei o chitară
cu o umbră grea,
triunghiulară,
smulsă din seară,
ruptă din seară.

Când mi-am întors spre tine chipul
văzui doar un schelet ce-l lustruia
nisipul.
O, draga mea, iubita mea,
femeia mea,
bine-ai venit dintotdeauna.
łi-am sărutat arcada, sternul,
osul suav ce-mpodobeşte mâna,
scheletul clipei străbătând eternul...

În dulcele stil clasic
Nichita Stănescu

M

ă învelesc de frig într-o speranŃă
cum se-nveleşte soba nou zidită
în reliefuri de faianŃă
cu focul pururi logodită.
Nu pune mâna peste mine dacă-i vară
căci n-ai să înŃelegi nimic
stimată doamnă-domnişoară
din frig.
Ci vino când nu merge nimeni
când nu avem picioare, vino
dar mai ales când voi fi orb,
lumino.

De dragoste
Nichita Stănescu

E

a stă plictisită şi foarte frumoasă
părul ei negru este supărat
mâna ei luminoasă
demult m-a uitat, demult s-a uitat şi pe sine
cum atârnă pe ceafa scaunului.
Eu mă înec în lumine
şi scrâşnesc în crug ul anului.
Îi arăt dinŃii din gură,
dar ea ştie că eu nu râd,
dulcea luminii făptură
mie, pe mine mă înfăŃişează pe când
ea stă plictisită şi foarte frumoasă
şi eu numai pentru ea trăiesc
în lumea fioroasă
de sub ceresc.

A mea
Nichita Stănescu

S

inguratecă ea mă aşteaptă să-i vin acasă,
În lipsa mea ea se gândeşte numai la mine,
ea cea mai dragă şi cea mai aleasă
dintre roabele sublime.

Ei i se face rău de singurătate
ea stă şi spală tot timpul podeaua
până o face de paisprezece carate
şi tocmai să calce pe dânsa licheaua.
Ea spală zidul casei cu mâna ei
şi atârnă pe dânsul tablouri
ca să se bucure derbedeul, e-hei
căzut de la uşă-n ecouri.
Ea îşi aşteaptă bărbatul beŃiv
Ca să-i vină acasă
şi degetele albe şi le mişcă lasciv
pentru ceafa lui cea frumoasă.
Pregătindu-i-le de dezbătat
ea Ńine în boluri şi zeamă acră,
părul lung şi negru şi-l întinde de la uşă spre pat
să nu greşească bărbatul niciodată
drumul predestinat

Tinerii
Nichita Stănescu

S

e sărută, ah, se sărută, se sărută
tinerii pe străzi, în bistrouri, pe parapete,
se sărută întruna ca şi cum ei însuşi
n-ar fi decât nişte terminaŃii
ale sărutului.
Se sărută, ah, se sărută printre maşinile-n goană,
în staŃiile de metrou, în cinematografe,
în autobuze, se sărută cu disperare,
cu violenŃă, ca şi cum
la capătul sărutului, la sfârşitul sărutului, dupa sărut
n-ar urma decât bătrâneŃea proscrisă
şi moartea.
Se sărută, ah, se sărută tinerii subŃiri
şi îndrăgostiŃi, atât de subŃiri, ca şi cum
ar ignora existenŃa pâinii pe lume.
Atât de îndrăgostiŃi, ca şi cum, ca şi cum
ar ignora existenŃa însuşi a lumii.
Se sărută, ah, se sărută ca şi cum ar fi
în întuneric, în întunericul cel mai sigur,
ca şi cum nu i-ar vedea nimeni, ca şi cum
soarele ar urma să răsară
luminos
abia
după ce gurile rupte de sărut şi-nsângerate
n-ar mai fi în stare să se sărute
decât cu dinŃii.

Estompare
Nichita Stănescu

D

in ce în ce te stingi, te ştergi
de peste sternul meu, făptură,
dâra lucindă şi, de melci,
tandra arsură.

Abia te Ńin într-un cuvânt,
ori în albastrul meu iris,
iarba-ncolŃind dintr-un pământ
de somn, de vis.
Dacă-nchid ochiul, te strivesc în pleoape,
dacă respir, te-mping în aer,
neoglindito peste ape
tu, dulce vaer.
Ah, vine norul şi mă şterge
cu un burete foarte rece.
Rămân ce-am fost, un tron de rege
din care ai plecat de mult...

ÎmbrăŃişarea
Nichita Stănescu

C

ând ne-am zărit, aerul dintre noi
şi-a aruncat dintr-o dată
imaginea copacilor, indiferenŃi 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 braŃe
aşa cum Ńin trupul copilăriei, întrecut,
cu morŃile-i nerepetate.
Şi să te-mbrăŃişez cu coastele-aş fi vrut.

Cântec de dor
Nichita
Nichita Stănescu

M

ă culcasem lângă glasul tău.
Era tare bine acolo şi sânii tăi calzi îmi păstrau
tâmplele.

Nici nu-mi mai amintesc ce cântai.
Poate ceva despre crengile şi apele care Ńi-au
cutreierat
nopŃile.
Sau poate copilăria ta care a murit
undeva, sub cuvinte.
Nici nu-mi mai amintesc ce cântai.
Mă jucam cu palmile în zulufii tăi.
Erau tare îndărătnici
şi tu nu mă mai băgai de seamă.
Nici nu-mi mai amintesc de ce plângeai.
Poate doar aşa, de tristeŃea amurgurilor.
Ori poate de drag
şi de blândeŃe.
Nu-mi mai amintesc de ce plângeai.
Mă culcasem lângă glasul tău
şi te iubeam.

Cântec fără răspuns
Nichita Stănescu

D

e ce te-oi fi iubind, femeie visătoare,
care mi te-ncolăceşti ca un fum, ca o viŃă-de-vie
în jurul pieptului, în jurul tâmplelor,
mereu fragedă, mereu unduitoare?
De ce te-oi fi iubind, femeie gingaşă
ca firul de iarbă ce taie în două
luna văratecă, azvârlind-o în ape,
despărŃită de ea însăşi
ca doi îndrăgostiŃi după îmbrăŃişare?...
De ce te-oi fi iubind, ochi melancolic,
soare căprui răsărindu-mi peste umăr,
trăgând după el un cer de miresme
cu nouri subŃiri fără umbră?
De ce te-oi fi iubind, oră de neuitat,
care-n loc de sunete
goneşte-n jurul inimii mele
o herghelie de mânji cu coame rebele?
De ce te-oi fi iubind atâta, iubire,
vârtej de-anotimpuri colorând un cer
(totdeauna altul, totdeauna aproape)
ca o frunză căzând.
Ca o răsuflare-aburită de ger.

Tu pluteşti...
Nichita Stănescu

T

u pluteşti ca un vis de noapte
Deasupra sufletului meu
ÎŃi sprijini tâmpla
de inima mea ca de o piatră roşie,
Şi aştepŃi să-Ńi spun numele
tuturor lucrurilor
pe care eu am isprăvit de mult
să Ńi le mai spun.
Gura mea e-n tăcerea cea mai desăvârşită,
înclinată ca mătasea unui steag
într-o zi fără vânt.
O, nu pleca nicăieri!
Îmi voi rupe inima cu un singur gest
al mâinii,
ca să răsară durerea care ştie
numele durerii,
ca să răsară dragostea mea de bărbat
care ştie numele tău ciudat, de femeie.

Cântec de dragoste la marginea mării
Nichita Stănescu

C

u gleznele julite, eu te pândesc când treci
printre rocile Ńârmului, reci.
Marea se va preface-n păsări străvezii,
câte le-ncap ochii spre ea,
şi vor zbura fâlfâind, când ai să vii,
până-n piscul văzduhului cu o stea.
Vor rămâne prăpastiile şi peşterile goale,
peştii vor plesni aerul prăbuşit cu cozile,
stârnind mărgeanele domoale
şi corzile.
Uite, epava corăbii lui Simbad, marinarul
cu un colŃ se sprijină-n scoicile cenuşii,
cu un vârf înjunghie-n mijloc cleştarul,
peste toate punŃile aleargă raci vii.
ÎŃi dăruiesc o stea la mare, un crab şi un delfin!
Adu-i în spinare până la nisipuri.
Mă voi preface orb şi am să vin
cu braŃul întins, să-Ńi mângâi chipul.

Ci dede-am fi singuri ...
Nicolae Iorga
Iorga

C

i, de-am fi singuri amândoi
Şi nime să ne asculte,
Uitându-mă în ochii tăi,
Ti-aş spune aşa de multe...

Ar trece vremea şi n'am şti
Ce e aceia vreme
Şi n-ar fi nimene din vis
În lume să ne cheme.
Am fi departe tare duşi,
Străini de lumea-ntreagă:
Pe veşnicie ti-aş fi drag,
Tu veşnic mi-ai fi dragă;
Cu sărutări am şterge-n ochi
A lacrimilor urme,
Şi cine oare s-a-ndura
Al nostru rai să-l curme?
Ti-aş spune vorbe dulci încet:
Ca să le-auzi mai bine,
Tot mai aproape ai pleca
Obrazul tău de mine.
Şi-atuncea de ne-om săruta,
A cui să fie vina?
Nici tu, ca nu mă auziai,
Nici eu n-oi fi pricina.

Fior
Nicolae Labiş

P

oate-am visat ceva rău şi-am uitat,
Poate-i doar pentru că vişinii s-au înflorat,
Poate-i doar vântul ce limpede sună,
Ori pentru că au muşcat astă noapte din lună
Vârcolacii, ori stele prea multe pe faŃă
Mi-au picurat o otravă de gheaŃă,
Ori poate e dimineaŃă.

Cine eşti, ori ce eşti,
Abur ori duh străveziu de poveşti,
Care-ai pătruns şi îmi macini mereu
Trupul şi sufletul meu?
Privesc în oglindă - acelaşi mi-i chipul
Şi buzele groase tăiate ca-n lemn.
Pe pavăza frunŃii văd bine că nimeni
N-a scris, încă nu, nici un semn.
Dar vorbele-mi murmură: sună-ne,-ncearcă-ne,
Sufletu-şi pâlpâie albe chemări,
Ochii îmi ard rotunjiŃi peste cearcăne,
Inima-şi bate ecoul de zări.
Cine eşti, ori ce eşti,
Abur ori duh coborât din poveşti,
Undă prelinsă să mă învenine,
Stea fulgerată în mine?

Primele iubiri
Nicolae Labiş
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M

i-am tăiat în suflet temple,
Chip cioplit s-aşez în ele,
Cerbii mei au să-l contemple
AdunaŃi sub ploi de stele.
Brazii mei înalŃi şi plopii
Sub poleiuri de zăpadă,
ÎnmulŃit în mii de copii,
Chipul tău au să Ńi-l vadă.
Iar izvorul înserării
Oglindi-va-n ape pale
Arcul strâns al cugetării
De pe bolta frunŃii tale.
Peste stânci mi s-or desprinde
Flăcări verzi, când ai să treci,
C-o privire vei aprinde
Roua ierbii mele, reci.
Dacă alte lumi, plecată
Cu-ai tăi paşi ai să alinŃi,
ÎŃi va fi şi-atunci păstrată
Urma paşilor fierbinŃi.

Căci foşnindu-Ńi unduirea
Calmă,-a palmelor subŃiri,
Mi-a stins până şi-amintirea
Trecătoarelor iubiri.
Doar o singură iubire
Lâng-a ta o mai păstrez Este prima mea iubire,
Ea mi-a dat în viaŃă-un un crez.
Ea, al vieŃii mele soare,
Încălzi-va din senin
Toate cântecele care
łie am să Ńi le-nchin.

Primele iubiri
Nicolae Labiş

M

ergeam tăcuŃi alături, străini, odinioară
Şi presimŃeam că astăzi voi fi îndrăgostit
De faŃa ta curată ca zorile de vară,
De părul tău de aur împletit.
Dar nu ştiam că nimeni n-are să poată şterge
Văpăile din inimi, acest pojar nestins,
Că pe cărări de sticlă alături ne vor merge
Ideile, îmbrăŃişate strâns.
Că prins de-o vrajă nouă şi-atot cuprinzătoare
Voi părăsi boema cu gustul ei amar,
Că vinul, deşi-mi place când scapără-n pahare,
Mă va-mbia din ce în ce mai rar.
Văzusem frumuseŃea privirilor semeŃe,
Izvoare de lumină, de umbre şi scântei,
Dar bănuisem numai adânca frumuseŃe
De dincolo de ochii mari şi grei,
Ce mai târziu, prin lupte lăuntrice-am aflat-o
Şi-o aflu-n întregime în fiecare zi
Iluminându-mi viaŃa cu flacăra-i curată
Fără de care n-aş putea trăi.

DorinŃa
Octavian Goga

D

eparte-aş vrea de-aici să vii,
În alte lumi senine,
În dimineaŃa de Florii
Să mă cunun cu tine.
Să ne-aşezăm în sat la noi,
S-avem în deal o casă,
Să fiu cel mai cuminte-n sat,
Şi tu, cea mai frumoasă.
Să vie şi mama la noi,
Că-i necăjită tare,
Să aibă tihn-un an ori doi,
Ori cât pământ mai are.

Acolo să trăim în munŃi
De cât trai avem parte,
Sătenii seara să-i adun
Şi să le spun din carte:
Că sunt de neam împărătesc,
Din Ńara-ndepărtată,
Că tot pământul rotogol
Era al lor odată...

Şi că azi oamenii-nvăŃaŃi
Aşteaptă să se nască
Un tânăr crai coborâtor
Din legea românească.
Copiii noştri să-i înveŃi
Tu: Crezul... Născătoarea...
S-ajung să-i văd cântând pe toŃi
În strană, sărbătoarea.
Atunce, împăcat cu rostul
Acestei lumi deşerte,
Să mor, să-mi zică satu-ntreg
Un: "Dumnezeu să-l ierte!"
Iar popii nostru-ntâmplător
Vreun oaspe-atunci să-i vie;
"Pe cine-ngropi, părinte, azi?"
"Pe-un om de omenie!..."

Melancolie
Tudor Arghezii

A

m luat ceasul de-ntâlnire
Când se tulbură-n fund lacul
Şi-n perdeaua lui subŃire
Îşi petrece steaua acul.
Câtă vreme n-a venit
M-am uitat cu dor în zare.
Orele şi-au împletit
Firul lor cu firul mare.
Şi acum c-o văd venind
Pe potecă solitară,
De departe, simt un jind
Şi-aş voi să mi se pară.

Creion
Tudor Arghezii
brajii tăi mi-s dragi
Cu ochii lor ca lacul,
În care se-oglindesc
Azurul şi copacul.

O

Surâsul tău mi-i drag,
Căci e ca piatra-n fund,
Sper care-noată albi
Peşti lungi cu ochi rotund.
Şi capul tău mi-i drag,
Căci e ca malu-n stuf,
Unde păianjeni dorm,
Pe zori făcute puf.
Făptura ta întreagă
De chin şi bucurie,
Nu trebuie să-mi fie,
De ce să-mi fie dragă?

Catrenele dragostei
Lucian Blaga

D

ragă-mi este dragostea
bântuită de sprâncene,
de sprâncene pământene,
lungi, pieziş-răsăritene.
Dragă-mi este dragostea,
soarele din an în veac,
dragostea ce poartă-n ea
moarte-ades şi-ades un leac.
Spune-se că-n holda coaptă
macul îl dezbraci c-o şoaptă.
Dragă-mi este dragostea
care zice: nu şi da.
Dragă-mi este dragostea,
mare face inima,
mare pe cât lumea-zare,
mică pe cât lacrima.
Dragă-mi este dragostea
care face stea şi stea
din pământurile noastre prin poienile albastre.

Sângele îşi ştie visul.
Dragă-mi este dragostea
cu-nălŃimile şi-abisul
şi cu ce mai are-n ea.
Dragă-mi este dragostea locului nu pot s-o Ńin,
căci frumseŃea ei dispare
în frumseŃile-i ce vin.
Dragă-mi este dragostea,
dragă uneori furtuna
şi-un păcat pe care-l arde
pe la miezul nopŃii luna.
Din aleanul trupului
sufletul se naşte.
Dragă-mi este dragostea
ce de ani mă paşte.
Dragostea ne-o Ńină zeii,
să ne-ncânte funigeii
ca urzeala inului
firele destinului.

Catrenele fetei frumoase
Lucian Blaga
I

D

eoarece soarele nu poate să apună
făr’ de a-şi întoarce privirea după fecioarele
cetăŃii, mă-ntreb:
de ce-aş fi altfel decât soarele?
II
O fată frumoasă e
O fereastră deschisă spre paradis.
Mai verosimil decât adevărul
e câteodată un vis.
III
O fată frumoasă e
lutul ce-şi umple tiparele,
desăvârşindu-se pe-o treaptă
unde poveştile aşteaptă.
IV
Ce umbră curată
aruncă-n lumină o fată!
E aproape ca nimicul,
singurul lucru fără de pată.

V
O fată frumoasă e
a traiului cerişte,
cerul cerului,
podoabă inelului.

VI
FrumseŃe din frumseŃe te-ai ivit
întruchipată fără veste,
cum “într-o mie şi una de nopŃi“
povestea naşte din poveste.
VII
O fată frumoasă e
o închipuire ca fumul,
de ale cărei tălpi, când umblă,
s-ar atârnă Ńărna şi drumul.
VIII
O fată frumoasă e
mirajul din zarişte,
aurul graiului,
lacrima raiului.
IX
O fată frumoasă e
cum ne-o arată soarele:
pe cale veche o minune nouă,
curcubeul ce sare din rouă.
X
Tu, fată frumoasă, vei rămânea
tărâmului nostru o prelungire
de vis, iar printre legende
singura adevărată amintire.

Cântec în doi
Lucian Blaga

S

i vine toamna iar
ca dup-un psalm aminul.
Doi suntem gata să gustăm
cu miere-amestecat veninul.
Doi suntem gata s-ajutăm
brânduşile ardorii
să înflorească iar în noi
şi-n toamna-aceasta de apoi.
Doi suntem, când cu umbra lor
ne împresoară-n lume norii.
Ce gânduri are soarele cu noi -nu ştim, dar suntem doi.

Dorul
Lucian Blaga

S

etos îŃi beau mireasma şi-Ńi cuprind obrajii
cu palmele-amândouă, cum cuprinzi
în suflet o minune.
Ne arde-apropierea, ochi în ochi cum stăm.
Şi totuşi tu-mi şopteşti: "Mi-aşa de dor de tine!"
Aşa de tainic tu mi-o spui şi dornic, parc-aş fi
pribeag pe un alt pământ.
Femeie,
ce mare porŃi în inima şi cine eşti?
Mai cântă-mi înc-o dată dorul tău,
să te ascult
şi clipele să-mi pară nişte muguri plini,
din care înfloresc aievea -- veşnicii.

Vei plânge mult ori vei zâmbi?
Lucian Blaga

E

u
nu mă căiesc,
c-am adunat în suflet şi noroidar mă gândesc la tine.
Cu gheare de lumină
o dimineaŃă-Ńi va ucide-odată visul,
că sufletul mi-aşa curat,
cum gândul tău îl vrea,
cum inima iubirii tale-l crede.
Vei plânge mult atunci ori vei ierta?
Vei plânge mult ori vei zâmbi
de razele acelei dimineŃi,
în care eu Ńi-oi zice fără umbră de căinŃă:
"Nu ştii, că numa-n lacuri cu noroi în fund cresc
nuferi?

Iubire
Lucian Blaga

I

ubeşti - când ulciorul de-aramă
se umple pe rând, de la sine
aproape, de flori şi de toamnă,
de foc, de-anotimpul din vine.
Iubeşti - când suavă icoana
ce-Ńi faci în durere prin veac
o Ńii înrămată ca-n rana
străvechiului verde copac.
Iubeşti - când sub timpuri prin sumbre
vâltori, unde nu ajung sorii,
te-avânŃi să culegi printre umbre
bălaiul surâs al comorii.
Iubeşti - când simŃiri se deşteaptă
că-n lume doar inima este,
că-n drumuri la capăt te-aşteaptă
nu moartea, ci altă poveste.
Iubeşti - când întreaga făptură,
cu schimbul, odihnă, furtună
îŃi este-n aceeaşi măsură
şi lavă pătrunsă de lună.

Lumina
Lucian Blaga
umina ce-o simt
năvălindu-mi în piept când te văd,
oare nu e un strop din lumina
creată în ziua dintâi,
din lumina aceea-nsetată adânc de viaŃă?

L

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
făcutu-s-a-n clipă:
o sete era de păcate, 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 văd - minunato,
e poate ca ultimul strop
din lumina creată în ziua dintâi.

Izvorul nopŃii
Lucian Blaga
rumoaso,
Ńi-s ochii-aşa de negri încât seara
când stau culcat cu capu-n poala ta îmi pare
că ochii tăi, adânci, sunt izvorul
din care tainic curge noaptea peste văi
şi peste munŃi şi peste seşuri
acoperind pământul
c-o mare de-ntuneric.
Aşa-s de negri ochii tăi,
lumina mea.

F

Strofe pentru o fată
Vasile Voiculescu

S

tiu de ce eşti albă şi nepăsătoare ...
Carnea ta e suflet îngheŃat; de ger,
Aburii stau încă şi ninsoare
Toata dimineaŃa zilei lui prier.
Gerul dimineŃii şi-al copilăriei
Dăinuieşte-n tine, dezmorŃit puŃin ...
Sânii duri, doi ŃurŃuri, spun din creŃul iei
Prourul vieŃii rece şi senin.

Carnea Ńi-e de suflet, sufletul de carne,
Unul şi acelaşi sloi, de ce să-l rup?
N-a-nceput în aburi gheaŃa să se-ntoarne,
Albă, numai suflet, suflet încă trup!...
Dar, încet, sub ochiul soarelui de vară,
Moleşită-n zâmbet, sau în lacrimi noi,
Toată amintirea strânsă-n carnea clară
Aburind, sui-va sufletul înapoi ...
Izvorăsc din carne sufletele oare?
Ştiu atât, că dacă astăzi eşti de stei,
Carnea-nduioşată şi-atotştiutoare
ÎŃi va face-un suflet din topirea ei.
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