Pentru tine,
tine, Radu

Dragostea e cea mai preţioasă comoară pe care o putem
câştiga în viaţă.
Dragostea e singura comoară pe care o putem dezvăluii întregii
lumi fără să ne fie teamă că poate fi furată.
Vreau sa îţi multumesc iubire ca mi-ai îmbogăţit sufletul şi mi-ai
făcut inima atât de fericită, de dragul tău aş vrea uneori să fiu o
pasărică, să mă aşez pe umărul tău şi să-ţi şoptesc în triluri toată ziua:
”te iubesc! te iubesc! te iubesc!” sau poate o talentată poetă, să-ţi dedic
cele mai frumoase poezii de dragoste scrise vreodată pe acest pământ.
Dar sunt doar o femeie, o femeie îndrăgostită nespus de tine; am
să-ţi dărui dragostea mea, trupul meu şi suport total şi necondiţionat.
Sper că eşti fericit, sper că te simţi mai bogat cu fiecare clipă petrecută
împreună şi sper să îţi placă această carte, e la fel ca inima mea, plină
de dragoste... şi de tine!

Am învăŃ
învăŃat...
Octavian Paler
Avem timp pentru toate.
Să dormim, să alergăm în dreapta și-n stânga,
să regretăm c-am greșit și să greșim din nou,
să-i judecăm pe alŃii și să ne absolvim pe noi înșine,
avem timp să citim și să scriem,
să corectăm ce-am scris, să regretăm ce-am scris,
avem timp să facem proiecte și să nu le respectăm,
avem timp să ne facem iluzii și să răscolim prin cenușa
lor mai târziu.
Avem timp pentru ambiŃii și boli,
să învinovăŃim destinul si amănuntele,
avem timp să privim norii, reclamele sau un
accident oarecare,
avem timp să ne-alungăm întrebările,
să amânăm răspunsurile,
avem timp să sfărâmăm un vis şi să-l reinventăm,
avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem,
avem timp să primim lecŃii şi să le uităm după-aceea,
avem timp să primim daruri şi să nu le-nŃelegem.
Avem timp pentru toate.
Nu e timp doar pentru puŃină tandreŃe.
Când să facem şi asta murim.

Am învăŃat unele lucruri în viaŃă pe care vi le
împărtăşesc şi vouă!
Am învăŃat că nu poŃi face pe cineva să te iubească
Tot ce poŃi face este să fii o persoană iubită.
Restul ... depinde de ceilalŃi.
Am învăŃat că oricât mi-ar păsa mie
Altora s-ar putea să nu le pese.
Am învăŃat că durează ani să câştigi încredere
Și că în doar câteva secunde poŃi să o pierzi
Am învăŃat că nu contează CE ai în viaŃă
Ci PE CINE ai.
Am învăŃat că te descurci şi Ńi-e de folos farmecul cca 15
minute
După aceea, însă, ar fi bine să ştii ceva.
Am învăŃat că nu trebuie să te compari cu ceea ce pot
alŃii mai bine să facă
Ci cu ceea ce poŃi tu să faci
Am învăŃat că nu contează ce li se întâmplă oamenilor
Ci contează ceea ce pot eu să fac pentru a rezolva
Am învăŃat că oricum ai tăia
Orice lucru are două feŃe
Am învăŃat că trebuie să te desparŃi de cei dragi cu
cuvinte calde
S-ar putea să fie ultima oară când îi vezi
Am învăŃat că poŃi continua încă mult timp
Dupa ce ai spus că nu mai poŃi
Am învăŃat că eroi sunt cei care fac ce trebuie, când
trebuie
Indiferent de consecinŃe

Am învăŃat că sunt oameni care te iubesc
Dar nu ştiu s-o arate
Am învăŃat că atunci când sunt supărat am DREPTUL
să fiu supărat
Dar nu am dreptul să fiu şi rău
Am învăŃat că prietenia adevărată continuă să existe
chiar şi la distanŃă
Iar asta este valabil şi pentru iubirea adevărată
Am învăŃat că, dacă cineva nu te iubeşte cum ai vrea tu
Nu înseamnă că nu te iubeşte din tot sufletul.
Am învăŃat că indiferent cât de bun îŃi este un prieten
Oricum te va răni din când în când
Iar tu trebuie să-l ierŃi pentru asta.
Am învăŃat că nu este întotdeauna de ajuns să fi iertat
de alŃii
Câteodata trebuie să înveŃi să te ierŃi pe tine însuŃi
Am învăŃat că indiferent cât de mult suferi,
Lumea nu se va opri în loc pentru durerea ta.
Am învăŃat că trecutul şi circumstanŃele Ńi-ar putea
influenŃa personalitatea
Dar că TU eşti responsabil pentru ceea ce devii
Am învăŃat că, dacă doi oameni se ceartă, nu înseamnă că
nu se iubesc
Și nici faptul că nu se ceartă nu dovedeşte că se iubesc.
Am învăŃat că uneori trebuie să pui persoana pe primul
loc
Și nu faptele sale

Am învăŃat că doi oameni pot privi acelaşi lucru
Și pot vedea ceva total diferit
Am învăŃat că indiferent de consecinŃe
Cei care sunt cinstiŃi cu ei
înşişi ajung mai departe în viaŃă
Am învăŃat că viaŃa îŃi poate fi schimbată în câteva
ore
De către oameni care nici nu te cunosc.
Am învăŃat că şi atunci când crezi că nu mai ai
nimic de dat
Când te striga un prieten vei găsi puterea de a-l
ajuta.
Am învăŃat că scrisul
Ca şi vorbitul
Poate linişti durerile sufleteşti
Am învăŃat că oamenii la care Ńii cel mai mult
ÎŃi sunt luaŃi prea repede ...
Am învăŃat că este prea greu să-Ńi dai seama
Unde să tragi linie între a fi amabil, a nu răni
oamenii şi a-Ńi susŃine părerile.
Am învăŃat să iubesc
Ca să pot să fiu iubit

Decembre
George Bacovia

T

e uită cum ninge decembre...
Spre geamuri, iubire, 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

Noapte
Noap te de vară
George 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.

Nu tete-ai priceput
George Coşbuc

N

u te-ai priceput!
Singur tu nu mai plăcut,
Că eu tot fugeam de tine?
O, nu-i drept, nu-i drept, iubite!
łi-am fost dragă, ştiu eu bine,
Dar, să-mi spui, tu te-ai temut.
Şi eu toate le-am făcut,
Ca să poŃi să-mi spui odată,
Să mă-ntrebi:”Mă vrei tu, fată?”
Şi plângeam de supărată
Că tu nu te-ai priceput.
Nu te-ai priceput!
Zici că-s mândră şi n-am vrut
Ca s-ascult vorbele tale?
Dar de unde ştii? În cale
łi-am umblat şi-n deal şi-n vale,
Şi-oriunde te-am ştiut.
Zile lungi mi le-am pierdut,
Să mă-mprietenesc cu tine:
Tu-mi umblai sfios, iubite,
Şi plângea durerea-n mine
Că tu nu te-ai priceput.

Nu te-ai priceput!
Am fost rea şi n-aş fi vrut
Să te las , ca altă fată,
Să mă strângi tu sărutată?
Dar m-ai întrebat vreodată?
Mă-nvingea să te sărut
Eu pe tine! Pe-ntrecut
Chip cătam cu viclenie
Să te fac să-ntrebi, şi mie
Mi-a fost luni întregi mânie
Că tu nu te-ai priceput.
Nu te-ai priceput!
Zici că de m-ai fi cerut
Mamei tale noră-n casă,
N-aş fi vrut să merg? E, lasă!
Că de-o fată cui-i pasă,
Nu se ia după părut!
De-ntrebai, ai fi văzut!
Tu să fi-nceput iubitul,
Că-i făceam eu isprăvitul –
Tu cu pâinea si cuŃitul
Mori flămând, nepriceput!

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,
Mătănii 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!

TeTe-am aşteptat...
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 călător
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 călător ;
Iar eu pe Ńărm
Mâhnită privi-voi vaporu-n repedele-i mers,
Şi-nŃelegând că mi-eşti pierdut,
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 adoratu-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-n zare al tau vapor
Şi când din ochi lăsai să-Ńi pice
Trei lacrimi reci de călător!

RomanŃă fără 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-atîta 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
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 tine
tinene-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 el 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-Ńi frumoşi 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 nestemate Vreau să le-nvăŃ 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 alta 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 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...

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
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.

De ce nunu-mi vii
Mihai
Miha i 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 vom adormi sub înaltul,
Vechiul salcâm. –
Astfel de noapte bogată,
Cine pe ea n-ar da viaŃa lui toată?

DeDe-aş avea
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,
Undoind 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.

Şi dacă

S

Mihai Eminescu

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

Şi dacă stele bat în lac
Adâncu-i luminându-l,
E ca durerea mea s-o-mpac
Inseninându-mi gândul.
Şi dacă norii deşi se duc
De iese-n luciu luna,
E ca aminte să-mi aduc
De tine-ntotdeuna.

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?

Luceafărul
Mihai Eminescu

A

fost o dată ca-n poveşti
A fost ca niciodată
Din rude mari împărăteşti
O prea frumoasă fată
Şi era una la părinŃi
Şi mândră în toate cele
Cum e Fecioara între sfinŃi
Şi luna între stele
Din umbra falnicelor bolŃi
Ea pasul şi-l îndreaptă
Lângă fereastră unde-n colŃ
Luceafărul aşteaptă
Privea în zare cum pe mări
Răsare şi străluce ,
Pe mişcătoarele cărări
Corăbii negre duce.

Îl vede azi, îl vede mâini,
Astfel dorinŃa-i gata
El iar privind de săptămâni,
Îi cade dragă fata.

Cum ea pe coate-şi rezima
Visând ale ei tâmple,
De dorul lui şi inima
Şi sufletu-i se umple
Şi cât de viu s-aprinde el
În ori şi care sară
Spre umbra negrului castel,
Când ea o să apară
***
Şi pas cu pas pe urma ei
Alunecă-n odaie,
łesând cu recile-i scântei
O mreajă de văpaie.
Şi când în pat se –ntinde drept
Copila să se culce,
I-atinge mânile pe piept,
I-nchide geana dulce.
Şi din oglindă luminiş
Pe trupu-i se revarsă,
Pe ochii mari bătând închişi,
Pe faŃa ei întoarsă

Ea îl privea cu un surâs
El tremura-n oglindă,
Căci o urma adânc în vis
De suflet să se prindă
Iar ea, vorbind cu el în somn,
Oftând din greu suspină:
“O, dulce-al nopŃii mele Domn,
De ce nu vii tu? Vină!
Cobori în jos, Luceafăr blând,
Alunecând pe-o rază,
Pătrunde-n casă şi în gând
Şi viaŃa-mi luminează !”
El asculta tremurător,
Se aprindea mai tare
Şi s-arunca fulferător,
Se cufunda în mare;
Şi apa, unde-au fost căzut,
În cercuri se roteşte,
Şi din adânc necunoscut
Un mândru tânăr creşte.

Uşor el trece peste prag
Pe marginea ferestii
Şi Ńine-n mână un toiag,
Încununat cu trestii.
Părea un tânăr Voievod
Cu păr de aur moale
Un vânăt giulgi se-ncheie nod
Pe umerele goale.
Iar umbra feŃei străvezii
E albă ca de cearăUn mort frumos cu ochii vii
Ce scânteie-n afară
“Din sfera mea venii cu greu
Ca să-Ńi urmez chemarea,
Iar cerul este tatăl meu,
Şi muma-mea e marea.
Ca în cămara ta să vin,
Să te privesc de aproape,
Am coborât cu al meu senin
Şi m-am născut din ape.

O. vin’ , odorul meu nespus,
Şi lumea ta o lasă;
Eu sînt Luceafărul de sus,
Iar tu să-mi fii mireasă
Colo-n palate de mărgean
Te-oi duce veacuri multe,
Şi toată lumea-n ocean
De tine o s-asculte”
-“O eşti frumos, cum numa-n vis
Un înger se arată,
Dară pe calea ce-ai deschis
N-oi merge niciodată;
Străin la vorbă şi la port
Luceşti fără de viaŃă,
Căci eu sunt vie, tu eşti mort,
Şi ochiul tău mă-ngheaŃă”
***
Trecu o zi, trecură trei,
Şi iarăş noaptea vine
Luceafărul deasupra ei
Cu razele-i senine.

Ea trebui de el în somn
Aminte să-şi aducă,
Şi dor de-al valurilor Domn
De inim-o apucă:
-“Cobori în jos, Luceafăr blând,
Alunecând pe-o rază,
Pătrunde-n casă şi în gând
Şi viaŃa-mi luminează !”
Cum el din cer o auzii,
Se stinse de durere,
Iar ceru-ncepe a se rotii
În locul unde piere.
În aer rumene văpăi
Se –ntind pe lumea-ntreagă,
Şi din a chaosului văi
Un mândru chip se-ncheagă
Pe viŃele-i negre de păr
Coroana-i arde pare,
Venea plutind în adevăr,
Scăldat în foc de soare

Din negrul giulgi se desfăşor
Marmoreele braŃă,
El vine, trist şi gânditor,
Şi palid e la faŃă;
Dar ochii mari şi minunaŃi
Lucesc adânc, chimeric,
Ca două patimi fără saŃ
Şi pline de-ntuneric.
-“Din sfera mea venii cu greu
Ca să te-ascult ş-acuma,
Şi soarele e tatăl meu
Iar noaptea-mi este muma.
O vin’, odorul meu nespus,
Şi lumea ta o lasă;
Eu sunt Luceafărul de sus
Iar tu să-mi fii mireasă
O vin’, în părul tău bălai
S-anin cununi de stele,
Pe-a mele ceruri să răsari
Mai mândră decât ele”

-“O eşti frumos, cum numa-n vis
Un demon se arată;
Dară pe calea ce-ai deschis
N-oi merge niciodată !
Ma dor de crudul tău amor
A pieptului meu coarde,
Şi ochii mari şi grei mă dor,
Privirea ta mă arde.”
-“Dar cum ai vrea să mă cobor ?
Au nu-nŃelegi tu oare,
Cum că eu sunt nemuritor
Şi tu eşti muritoare?”
-“Nu caut vorbe pe ales,
Nici ştiu cum aş începe;
Deşi vorbeşti pe înŃeles,
Eu nu te pot pricepe.
Dar dacă vrei cu crezământ
Să te-ndrăgesc pe tine,
Tu te coboară pe pământ,
Fii muritor ca mine.”

-“Tu-mi ceri chiar nemurirea mea
În schimb pe o sărutare?
Dar voi să ştii asemenea,
Cât te iubesc de tare.
Da. Mă voi naşte din păcat,
Primind o altă lege.
Cu vecinicia sunt legat,
Ci voi să mă dezlege.”
Şi se tot duce, - s-a tot dus
De dragu-unei copile,
S-a rupt din locul lui de sus
Perind mai multe zile
***
În vremea asta Cătălin,
Viclean copil de casă,
Ce umple cupele cu vin
Mesenilor la masă.
Un paj ce poartă pas cu pas
A-mpărătesii rochii,
Băiat din flori şi de pripas,
Dar îndrăzneŃ cu ochii.

Cu obrăjei ca doi bujori
De rumeni bată-i vina,
Se furişară pânditor
Privind la Cătălina.
-“Dar ce frumoasă se făcu
Şi mândră ,arz-o focul!
Ei, Cătălin, acu-i acu
Ca să-Ńi încerci norocul”
Şi-n trecăt o cuprinse lin
Într-un ungher de grabă;
-“Dar ce vrei, mări Catălin ?
Ia las’, cată-Ńi de treabă.”
-“Ce voi? Aş vrea să nu mai stai
Pe gânduri todeauna,
Să râzi mai bine şi să-mi dai
O gură, numai una.”
-“Dar nici nu ştiu măcar ce-mi ceri,
Dă-mi pace, fugi departeO, de Luceafărul din cer
M-a prins un dor de moarte.”

-“Dacă nu ştii, Ńi-aş arăta
Din bob în bob amorul;
Ci numai nu te mânia,
Ci stai cu binişorul.
Cum vănătoru-ntinde-n crâng
La păsărele laŃul,
Când Ńi-oi întinde braŃul stâng,
Să mă cuprinzi cu braŃul;
Şi ochii tăi nemişcători
Sub ochii mei rămâie;
De te înalŃ de subsiori,
Te –nalŃă din călcâie;
Când faŃa mea se pleacă-n jos,
În sus rămâi cu faŃa,
Să ne privim nesăŃios
Şi dulce toată viaŃa;
Şi ca sa-Ńi fie pe deplin
Iubirea cunoscută;
Când sărutându-te mă-nclin,
Tu iarăş mă sărută.”

Ea-l asculta pe copilaş
Umilă şi distrasă,
Şi ruşinos şi drăgălaş
Mai nu vrea mai se lasă.
Şi-i zice-ncet: “Încă de mic
Te cunoşteam pe tine,
Şi guraliv şi de nimic
Te-ai potrivii cu mine;
Dar un Luceafăr, răsărit
Din liniştea uitării,
Dă orizont nemărginit
SingurătăŃii mării;
Şi tainic genele le plec,
Căci mi le umple plânsul,
Când ale apei valuri trec
Călătorind spre dânsul;
Luceşte c-un amor nespus
Durerea să-mi alunge,
Dar se înalŃă tot mai sus
Ca să nu-l pot ajunge;

Pătrunde trist cu raze reci
Din lumea ce-l desparte;
În veci îl voi iubi şi-n veci
Va rămânea departe
De aceia zilele îmi sunt
Pustii ca nişte stepe,
Dar nopŃile-s de-un farmec sfânt
Ce nu-l mai pot pricepe.”
-“Tu eşti copilă, asta e !
Hai, ş-om fugii în lume,
Doar ni s-or pierde urmele
Şi nu ne-or şti pe nume;
Căci amândoi vom fi cuminŃi,
Vom fi voioşi şi teferi,
Vei pierde dorul de părinŃi
Şi visul de luceferi.”
***
Porni Luceafărul. Creşteau
În cer a lui aripe,
Şi căi de mii de ani treceau
În tot atâtea clipe.

Un cer de stele dedesupt,
Deasupra-i cer de stele,
Părea un fulger neîntrerupt
Rătăcitor prin ele.
Şi din a chaosului văi,
Jur împrejur de sine
Vede, ca-n ziua cea dintâi,
Cum izvorau lumine,
Cum, izvorând, îl înconjor
Ca nişte mări, de a înotul;
El zboară, gând purtat de dor,
Până piere totul, totul.
Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochiu spre a cunoaşte,
Şi vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se naşte.
Nu e nimic şi totuşi e
O sete care-l soarbe,
E un adânc, asemene
Uitării celei oarbe.

-“De greul negrei vecinicii,
Părinte, mă desleagă,
Şi lăudat pe veci să fii
Pe-a lumii scară-ntreagă !
O cere-mi, Doamne, ori-ce preŃ,
Dar dă-mi o altă soarte,
Căci tu izvor eşti de vieŃi
Şi dătător de moarte.
Reia-mi al nemuririi nimb
Şi focul din privire,
Şi pentru toate dă-mi în schimb
O oră de iubire!
Din chaos Doamne-am apărut
Şi m-aş întoarce-n chaos,
Şi din repaos m-am născut..
Mi-e sete de repaos”
“Hyperion, ce din genuni
Răsari c-o întreagă lume,
Nu cere semne şi minuni
Care n-au chip şi nume

Tu vrei un om să te socoŃi,
Cu ei să te asemeni?
Dar piară oamenii cu toŃi,
S-ar naşte iarăşi oameni.
Ei doar cu stele cu noroc
Şi prigoniri de soarte;
Noi nu avem nici timp, nici loc,
Şi nu cunoaştem moarte.
Din sânul veşnicului ieri
Trăieşte azi ce moare,
Un soare de s-ar stinge-n ceri,
S-aprinde iarăş soare.
Părând pe veci a răsării,
Din urmă moartea -l paşte,
Căci toŃi se nasc spre a murii
Şi mor spre a se naşte.
Iar tu, Hyperion, rămâi
Ori unde ai apune,
Tu eşti din forma cea de întâi,
Eşti veşnică minune.

Şi pentru cine vrei să mori?
Întoarce-te, te-ndreaptă
Spre acel pământ rătăcitor
Şi vezi ce te aşteaptă.”
***
În locul lui menit din ceri
Hyperion se-ntoarsă
Şi ca în ziua cea de ieri,
Lumina si-o revarsă.
Căci este seară-n asfinŃit
Şi noaptea o să-nceapă
Răsare luna liniştit
Şi tremurând din apă
Şi umple cu-ale ei scântei
Cărările din crânguri…
Sub şirul lung de mândrii tei
Şedeau doi tineri singuri.
-“O lasă-mi capul meu pe sân,
Iubito, să se culce
Sub raza ochiului senin
Şi negrăit de dulce.

Cu farmecul luminii reci
Gândirile străbate-mi,
Revarsă linişte de veci
Pe noaptea mea de patemi.
Şi deasupra mea rămâi
Durerea mea de-o curmă.
Căci eşti iubirea mea dintâi
Şi visul meu din urmă.”
Hyperion vedea de sus
Uimirea-n a lor faŃă,
Abia un braŃ pe gât i-a pus,
Şi ea la prins în braŃă.
Miroasă florile-argintii
Şi cad, o dulce ploaie,
Pe creştetele-a doi copii
Cu plete lungi bălae.
Ea îmbătată de amor,
Ridică ochii, vede
Luceafărul, şi-ncetişor
DorinŃele-i încrede:

“Cobori în jos, Luceafăr blând,
Alunecând pe rază,
Pătrunde-n codru şi în gând.
Norocu-mi luminează !”
El tremură ca alte dăŃi
În codrii şi pe dealuri,
Călăuzind singurătăŃi
Pe mişcătoare valuri;
Dar nu mai cade ca-n trecut
În mări din tot înaltul:
“Ce-Ńi pasă Ńie, chip de lut,
dacă-oi fi eu sau altul !
Trăind în cercul vostru strâmt,
Norocul vă petreceCi eu în lumea mea mă simt
nemuritor şi rece.”

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.

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.

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.

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 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 palmele 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.

Dreptul la timp
Nichita Stănescu
u ai un fel de paradis al tău
în care nu se spun cuvinte.
Uneori se mişcă dintr-un braŃ
şi câteva frunze îŃi cad inainte.
Cu ovalul feŃei se stă înclinat
spre o lumină venind dintr-o parte
cu mult galben în ea şi multă lene,
cu trambuline pentru săritorii în moarte.
Tu ai un fel al tău senin
De-a ridica oraşele ca norii,
şi de-a muta secundele mereu
pe marginea de Sud a orei,
când aerul devine mov şi rece
şi harta serii fără margini,
şi-abia mai pot rămâne-n viaŃă
mai respirând, cu ochii lungi, imagini.

T

Sunt un om viu
Nichita Stănescu
unt un om viu.
Nimic din ce-i omenesc nu mi-e străin.
Abia am timp să mă mir că exist, dar
mă bucur totdeauna că sunt.

S

Nu mă realizez deplin niciodată,
pentru că
am o idee din ce în ce mai bună
despre viaŃă.
Mă cutremură diferenŃa dintre mine
şi firul ierbii,
dintre mine şi lei,
dintre mine şi insulele de lumină
ale stelelor.
Dintre mine şi numere,
bunăoară între mine şi 2, între mine şi 3.
Am şi-un defect un păcat:
iau în serios iarba,
iau în serios leii,
mişcările aproape perfecte ale cerului.
Şi-o rană întâmplătoare la mână
mă face să văd prin ea,
ca printr-un ochean,
durerile lumii, războaiele.
Dintr-o astfel de întâmplare
mi s-a tras marea înŃelegere
pe care-o am pentru Ulise - şi
bărbatului cu chip ursuz, Dante
Alighieri.

Cu greu mi-aş putea imagina
un pământ pustiu, rotindu-se
în jurul soarelui...
(Poate şi fiindcă există pe lume
astfel de versuri.)
Îmi place să râd, deşi
râd rar, având mereu câte o treabă,
ori călătorind cu o plută, la nesfârşit,
pe oceanul oval al fantaziei.
E un spectacol de neuitat acela
de-a şti,
de-a descoperi
harta universului în expansiune,
în timp ce-Ńi priveşti
o fotografie din copilărie!
E un trup al tău vechi,
pe care l-ai rătăcit
şi nici măcar un anunŃ, dat
cu litere groase,
nu-Ńi oferă vreo şansă
să-l mai regăseşti.
Îmi desfac papirusul vieŃii
plin de hieroglife,
şi ceea ce pot comunica acum, aici,
după o descifrare anevoioasă,
dar nu lipsită de satisfacŃii,
e un poem închinat păcii,
ce are, pe scurt, următorul cuprins:

Nu vreau,
când îmi ridic tâmpla din perne,
să se lungească-n urma mea pe paturi
moartea,
şi-n fiece cuvânt Ńâşnind spre mine,
peşti putrezi să-mi arunce, ca-ntr-un râu
oprit.
Nici după fiecare pas,
în golul dinapoia mea rămas,
nu vreau
să urce moartea-n sus, asemeni
unei coloane de mercur,
bolŃi de infern proptind deasupra-mi...
Dar curcubeul negru-al ei, de alge,
de-ar bate-n tinereŃea mea s-ar sparge.
E o fertilitate nemaipomenită
în pământ şi-n pietre şi în schelării,
magnetic, timpul, clipită cu clipită,
gândurile mi le-nalŃă
ca pe nişte trupuri vii.
E o fertilitate nemaipomenită
în pământ şi-n pietre şi în schelării.
Umbra de mi-aş Ńine-o doar o
clipă pironită,
s-ar şi umple de ferigi, de bălării!
Doar chipul tău prelung iubito,
lasă-l aşa cum este, răzimat
între două bătăi ale inimii mele,
ca între Tigru
şi Eufrat.

Ci dede-am fi singuri ...
Nicolae Iorga

C

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

Ar trece vremea şi n-am şti
Ce e aceia vreme
Şi n-ar fi nimenea 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, că 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
2

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 îndrăgostită
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 prinsă 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
Oc tavian 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!..."

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.

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 înfloreasca 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.
Iubire,
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.

Noi şi pământul
Lucian Blaga

A

tâtea stele cad în noaptea asta.
Demonul nopŃii Ńine parcă-n mâini pământul
şi suflă peste-o iască
năprasnic să-l aprindă.
În noaptea asta-n care cad
atâtea stele, tânărul său trup
de vrăjitoare-mi arde-n braŃe
ca-n flăcările unui rug.
Nebun,
ca nişte limbi de foc eu braŃele-mi întind,
ca să-Ńi topesc zăpada umerilor goi,
şi ca să-Ńi sorb, flămând să-Ńi mistui
puterea, sângele, mândria, primăvara, totul.
În zori când ziua va aprinde noaptea,
Când scrumul nopŃii o să piară dus
de-un vânt spre-apus,
în zori de zi aş vrea să fim şi noi
cenuşa,
noi şi - pământul.

Lumina
Lucian Blaga

L

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?
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 - minune,
e poate că ultimul strop
din lumina creată în ziua dintâi.

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.

Lui X
Veronica Micle

V

ârful nalt al piramidei ochiul meu abia-l atinge…
Lâng-acest colos de piatră vezi tu cât de mică sunt
Astfel tu-n a cărui minte universul se răsfrânge,
Al tău geniu peste veacuri rămâne-va pe pământ.
Şi doreşti a mea iubire… prin iubire pân-la tine
Să ajung şi a mea soartă azi de soarta ta s-o leg,
Cum să fac! Când eu micimea îmi cunosc atât de bine,
Când măreaŃa ta fiinŃă poate nici n-o înŃeleg.
Geniul tău, planează-n lume! Lasă-mă în prada sorŃii
Şi numai din depărtare când si când să te privesc,
Martora măririi tale sa fiu pân` la pragul morŃii
Şi ca pe-o minune-n taină să te-ador, să te slăvesc.

Sunt LăcrimioareleLăcrimioarele-nflorite…
Veronica Micle

S

unt lăcrimioarele-nflorite
Şi când duios mă uit la ele
La tine mă gândesc, iubite,
Şi-mi amintesc vremile-acele
Când înflorite lăcrimioare
Cu drag îmi trimeteai tu mie,
Şi când era în orice floare
Un semn de-amor, de bucurie.

Ah! florile atuncea date
N-a mai rămas nimic din ele
În vânt sunt toate spulberate,
SimŃirea ta, vremile-acele!

Lacrime şi lacrime
Veronica Micle

I

ncetează de-a mai plânge
Inimă făr’ de noroc
Căci prin lacrime de sânge
Nu s-alină, nu se stinge
Al durerii mele foc.
Foc ce arde în tăcere
Şi-i ascuns în pieptul meu,
Unde jalnica durere
Picurând amară fiere
Aşezat-a jugul greu.
Ah! şi-Ńi adă tu aminte
C-acest chin de foc nestins
Prin duioase jurăminte
Tot o lacrimă fierbinte
De iubire, l-a aprins.

Când îmi plec
Veronica Micle

C

ând îmi plec fruntea pe mână
Fuge gândul meu pribeag
Şi mă cred că-Ńi sunt stăpână
łie, vecinic mie drag.
Şi mai cred, ca altădată,
Că tu mie te închini,
Şi cu inima-ntristată
Greu, de dorul meu suspini.

Atunci câte sunt în lună,
Câte-n stele şi poveşti
Trec prin mintea mea nebună
Socotind că mă iubeşti.
Dar tresar… şi de pe mână
Ridicând fruntea încet,
Eu din visu-mi de stăpână
Tristă roabă mă deştept.

DeDe-ai şti…
Veronica Micle

D

e-ai şti, iubite, cât de mult
Mi-i dor ca glasul tău s-ascult,
Ai veni pe-aripi de vânt
Şi mi-ai spune un cuvânt.
Vorba fie rea sau bună,
Am vorbi-o împreună,
M-ai vedea, eu te-aş privi,
Vorbele s-ar înmulŃi.
Tu mi-ai spune una mie,
Eu Ńi-aş spune multe Ńie
Făr-de rost şi chibzuire,
Însă toate de iubire.
Vino dar pe-aripi de vânt,
Vin de-mi spune un cuvânt,
Că mi-i dor atât de mult
Glasul tău să-l mai ascult.

Să pot întinde mâna…
Veronica Micle

S

ă pot întinde mâna s-o pun pe fruntea ta
Încetul la o parte şuviŃele le-aş da,
Senină să rămâie, curată ca un crin,
Icoană de iubire la care să mă-nchin.
Dar tu ca un luceafăr departe străluceşti,
Abia câte o clipă în cale-mi te iveşti,
Apoi dispari; şi-n urmă rămâi în gândul meu
Vedenie iubită la care mă-nchin eu.

Albăstrelele
Veronica Micle

P

rintre galbenele spice albăstele mândre cresc
Şi-n a dimineŃii farmec soarele cu drag privesc;
FermecaŃi de-a lor privire şi cuprinşi de-un
tainic dor,
Mii de fluturi pe câmpie s-au lăsat din al lor zbor.
Prin frunzişul des şi verde se aud frumoase cânturi
Fluturaşii stau şi-ascultă legănaŃi de blonde vânturi
Lângă flori o zi de vară o petrec în desfătări
Şi-a lor dragoste de-o clipă ei le-o spun prin sărutări!
Însă iată, noaptea vine cu-a ei ceasuri de tăcere;
Fluturaşii cu-a lor jocuri s-au tot dus ca ş-o părere,
Păsările nu mai cântă şi fumoasele-albăstrele,
Dup-o zi de fericire, rămân iarăşi singurele.

Fugi
Fugi
Veronica Micle
ugi, îŃi zic, căci a mea minte
Prevesteşte numai rău;
“Nu te du”, şopteste-n taină
Sufletul şi dorul meu.
Tu cunoşti câtă iubire
Pentru tine eu păstrez,
Şi-apoi cu cuvinte rele
Cum mereu te depărtez;
Şi nu ştii cui a te-ncrede
Vorbelor ce Ńi-am rostit,
Sau iubirii făr’ de margini
Ce tu-n ochii-mi ai cetit.
Vai! Şi eu nedumerită
Mă muncesc cu mult mai mult
Căci nu ştiu ce-a fi mai bine :
Mintea, inima s-ascult?

"F

În cenuşă
Veronica Micle

I

n cenuşă stă ascunsă
Foarte-adese o scânteie
Şi-o iubire nepătrunsă
Într-un suflet de femeie.

Şi de patimă e arsă
Inima ce Ńi-am dat Ńie,
Dar iubirea-n ea neştearsă
A rămas pentru vecie.

