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SPRE LUMINA TIPARULUI 
 (Notă asupra ediŃiei) 
 
   Fiecare epocă a vieŃii Magdei Isanos (1916-1944) a 
avut manuscrisele ei: cele din anii de liceu basarabean 
(1930-1934), cele din perioada ieşeană (1934-1940) şi 
cele din ultimii ani, marcaŃi de război, de refugii şi de 
suferinŃa bolii (1940-1944).1 Ultima perioadă, de la 
refugiul din martie 1944 până în toamna aceluiaşi an, al 
morŃii, a petrecut-o întâi la Bucureşti, iar după 
bombardamentul din 4 aprilie, în refugiu în două sate din 
judeŃul Argeş, Costeşti şi Drăganu, de unde a revenit în 
capitală pe 11 sau 12 septembrie 1944.  
   Ca şi viaŃa poetei, soarta manuscriselor oglindeşte 
zbuciumul timpurilor. Când familia Magdei Isanos s-a 
refugiat din Costiujeni-Chişinău la 28 iunie 1940, plecare 
precipitată, fără bagaje, mare parte din cele ale primei 
perioade, ca şi multe fotografii, s-au pierdut. E posibil, 
totuşi, să se fi păstrat o parte din cele aflate în posesia 
colegelor şi a prietenilor2, ştiut fiind că ea dăruia poeziile, 
uneori scriindu-le, cum se obişnuia pe atunci, în 
„albume” personale. Manuscrisele din perioada ieşeană 
sunt considerate pierdute, în urma exploziei unei bombe 
în curtea casei din strada Mihai Săulescu 19, locuinŃa 
Magdei şi a lui Eusebiu Camilar; am auzit că unele dintre 
acestea ar fi fost recuperate de o prietenă a lor, dar în 
Bio-bibliografia poetei, alcătuită la Iaşi (Biblioteca 

                                                
1După 1940, Magda Isanos a mai locuit la Iaşi, cu întreruperi, 
aflându-se când la Bucureşti, unde i se refugiase familia, când la 
Costiujeni-Chişinău, unde părinŃii ei reveniseră ca medici în 1941.  
2Unele s-ar putea să fie păstrate în arhiva rămasă de la profesorul 
Leon Grama, din Pucioasa.  
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centrală universitară) în 1974, nu sunt menŃionate. Sora 
Magdei Isanos, Silvia Isanos-Munteanu, a păstrat două 
dactilograme, prima cuprinzând numai poezii din 
perioada ieşeană (1936-1937), vreme a studenŃiei, când 
cele două surori au locuit împreună. A doua conŃine şi 
câteva poezii din perioade ulterioare; am datat-o ca fiind 
din anii 1950-1960, şi cred că a precedat tipărirea 
volumului de poezii din 1964, ediŃia Marin Bucur. Pentru 
uşurinŃa expunerii, le voi numi dactilograma I şi 
dactilograma II.1 Aceste documente au ajuns la mine prin 
fiica Silviei, Irina, care ştia de la mama ei că prima 
dactilogramă fusese pregătită de Magda Isanos „în 
vederea publicării unui volum”.  
   Dactilograma I, exemplarul doi, cel din spatele foii de 
indigou, imprimat pe foiŃă subŃire, poartă titlul „Versuri”, 
iar ceva mai jos, numele autoarei; foile sunt legate cu un 
şnur şi fiecare poezie este separată printr-o foiŃă de 
protecŃie. Cuprinsul este următorul: „Dragostea mea”, 
„DorinŃa”, „Atavism”, „Jucăria”, „Rochia”, „La marginea 
cimitirului”, „Învr ăjbire”, „Blestem”, „Calul de la birja 
de noapte”, „Lacul”, „Logodnă de primăvară”, „După 
Scriptură”, „Risipire”, „Vis vegetal” („Aş vrea să fiu 
copac şi-aş vrea să cresc”), „Greşală de tipar”, „Murim... 
ca mâine”, „Capricii”, „RomanŃă”. În total, optsprezece 
poezii, majoritatea apărute în revistele „Însemnări 
ieşene” şi „Via Ńa Basarabiei”. Cuprinsul nu corespunde 
celui din volumul „Poezii” din 1943, aşadar Magda 
Isanos intenŃiona încă mai demult să-şi adune într-o carte 
poeziile din perioada succesului ei literar, când a fost 
„copilul-minune” al revistei „Însemnări ieşene”. Cum se 
                                                
1Silvia Isanos a purtat cu ea poeziile surorii pretutindeni unde au 
dus-o evenimentele propriei vieŃi şi obligaŃiile profesiunii de medic.  
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explică, totuşi, faptul că din cele optsprezece poezii 
pregătite pentru tipar, Magda Isanos nu a reŃinut nici una 
pentru volumul din 1943? Interveniseră experienŃele 
recente: izbucnirea războiului, apoi primul puseu al bolii 
de inimă în 1942. Moartea, o simplă ipoteză în versurile 
din tinereŃea basarabeană şi ieşeană, devenise o teribilă 
prezenŃă reală, şi astfel, cu primul volum de poezii, 
profilul ei poetic începea să prindă un alt contur, faŃă de 
cel meditativ, uneori graŃios, al poeziilor de început.    
   Dactilograma II (tot exemplarul 2, cu litere de culoare 
verzuie) cuprinde, pe foi disparate, 39 de poezii, 
majoritatea din perioada „Însemnărilor ieşene” (1936-
1938); acestora li s-au adăugat1: „Între oglinzi”, „Când 
fânul cosit”, „Iarba”, Întâlnire în noaptea de primăvară”, 
„Rătăcind cu luna”, „Strofele poetului bolnav”, 
„Gândeşte-te, n-ar fi păcat”, „Cântecul deşertăciunii”, 
„Stângăcie”, „Sunt sora ierbii” şi varianta acesteia; 
dactilograma II mai cuprinde două poezii apărute în 
„Almanahul Universul 1948” („Să vă cânt, fructe...” şi 
„După ce...”) şi alte două apărute deja în volumul 
„Cântarea munŃilor” din 1945: „Cântecul adormiŃilor” (în 
volum va avea titlul „Cântarea adormiŃilor”) şi „Aceste 
mâini”. În concluzie, dactilograma II este posterioară 
anului 1948; alcătuitorul a avut la dispoziŃie dactilograma 
I sau periodicele respective („Însemnări ieşene” şi 
„Almanahul Universul 1948”), indicând, după fiecare 
poezie, numele publicaŃiei şi anul; de asemenea a avut la 
îndemână şi manuscrise din ultima perioadă (1940-44), 
din care a extras poezia „Singură stau...”. Poate a folosit 
şi alte surse. Luând în consideraŃie toate acestea, se poate 
presupune că dactilograma II a servit la compunerea 
                                                
1incluse ca inedite în ediŃia Marin Bucur 
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volumului apărut în 1964, în măsura în care conŃinea 
texte din afara volumelor anterioare. 
   Există, de asemenea, caietele cu poezii păstrate de 
mama Magdei Isanos până când i le-a încredinŃat lui 
Marin Bucur în vederea întocmirii volumului. Nu au mai 
fost înapoiate familiei, ci au rămas în posesia istoricului 
literar şi apoi a soŃiei sale. În prezent, aceste manuscrise 
sunt în arhiva domnului profesor Nicolae Scurtu, 
preluate, după mărturia d-sale, de la soŃia lui Marin 
Bucur. 

    În afară de caiete, singurul manuscris mai cuprinzător 
care a scăpat după trecerea prin vijeliile vremii este cel 
păstrat de Eusebiu Camilar într-un dosar, denumit de el 
„Manuscrisul de la Drăganu”, în care se află poeziile 
scrise sau prelucrate de Magda Isanos în vara refugiului 
din Argeş. A fost salvat, ca şi manuscrisele lui Eusebiu 
Camilar, de către Magda Isanos însăşi, după cum arată  
scrisoarea ei din toamna anului 1944: „Nu ştiu unde eşti 
şi dacă o să-Ńi parvină scrisoarea aceasta; dar cum am 
plecat de la Drăganu, înainte de a fi primit vreo veste de 
la tine, îŃi scriu, poate eşti mai norocos decât mine şi 
primeşti scrisoarea asta. Am sosit, după  multe peripeŃii şi 
un drum foarte greu, pe-o vreme ploioasă, la Bucureşti; o 
parte din bagaje nu le-am putut lua, de teama 
aglomeraŃiei din trenuri/.../. În privinŃa manuscriselor,  n-
ai grijă, le-am adus pe toate.”1 Acest manuscris se află 
acum în posesia mea. Într-un dosar de culoare verzuie, pe 
care e scris cu creionul: „Manuscrisul de la Drăganu”, 
sunt cuprinse optsprezece poeme: „Am fost departe de 
oameni”, „Aştept anul unu”, „Imn pentru soare”, „Imnuri 
pentru pământ”, „Mă gândesc la oamenii risipiŃi”, „Râuri 
                                                
1Scrisoare către Eusebiu Camilar, din 18 septembrie 1944, Bucureşti.  
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sfinte, mări netulburate”, „Sângele”, Trebuie să plec astă 
seară”, „UrcaŃi ca fumul, imnuri liniştite”, „Am scris 
cartea asta”, „Cel puŃin legănaŃi-vă ramuri”, „Doamne,   
n-am isprăvit”, „Doamne,  unde-ai să ne-aşezi pe noi”, 
„Spital”, „Zâne de rouă”,  „Pustnicul”,  „N-auzi cum bat 
şi cheamă”, „În asfinŃit”, unele în formă definitivă, şi mai 
multe eboşe. Versurile sunt scrise cu cerneală sau cu 
creionul pe hârtie de slabă calitate, ca de caiet maculator. 
Între pagini s-au păstrat flori de câmp presate, iar pe 
unele foi sunt desene pentru amuzamentul copilei, 
însoŃitoarea ei în livadă; un alt desen reprezintă schiŃa 
locurilor unde se desfăşura acŃiunea romanului „Valea 
hoŃilor”, la care lucra pe atunci Eusebiu Camilar.  
   Aş mai adăuga, pentru completarea atmosferei acelor 
ani, faptul că poeziile au fost pregătite pentru tipar de 
poeta însăşi, între 18 septembrie şi prima decadă a lui 
noiembrie 1944, şi au fost predate la Editura FundaŃiilor 
Regale cu numai câteva zile înainte ca ea să se stingă din 
viaŃă la 17 noiembrie 1944.1 Nu ştiu sub ce formă, în 
manuscris sau dactilografiate; Eusebiu Camilar depusese 
cu câŃiva ani înainte la aceeaşi editură romanul „Cordun” 
în manuscris, deci este posibil să fi procedat la fel ca 
„mesager” al poeziilor ei. Oricum, manuscris sau 
dactilogramă, acest document este, probabil, pierdut; încă 
din octombrie 1944, Editura FundaŃiilor Regale era 
atacată în presa de stânga, colaboratorii ei erau trecuŃi pe 

                                                
1După necrologul semnat de Ion Caraion în „Tribuna poporului” nr. 
67, 20 noiembrie 1944, intitulat „La moartea Magdei Isanos”: „În 
ultimele săptămâni, ziarele i-au publicat unele din poemele pe care 
le-a depus în volum acum zece zile la Editura FundaŃiilor Regale.” (s. 
n.).  
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lista neagră a „criminalilor de război”1, iar în toamna 
anului 1947, odată cu înlăturarea monarhiei, editura avea 
să dispară. 
   O situaŃie aparte are în opera Magdei Isanos lungul 
poem „Prin el am cunoscut norodul”, apărut prima oară 
în finalul volumului „Cântarea munŃilor”, 1945. Nu l-am 
găsit în „Manuscrisul de la Drăganu”, aşadar cred  că a 
fost scris după întoarcerea la Bucureşti, în intervalul 
septembrie-noiembrie 1944. Într-un interviu din ziarul 
„TinereŃea” (I, nr. 17, 28 octombrie 1945), referindu-se la 
această perioadă, Eusebiu Camilar spunea că drama 
„Focurile”, recent premiată de FundaŃiile Regale, o 
scrisese împreună cu Magda Isanos, până la actul III; îi 
rămăsese lui definitivarea actului IV, pe care îl 
„plănuiseră” împreună, dar la a cărui scriere ea nu a mai 
apucat să participe. O martoră2 care a locuit cu ei în acel 
timp mi-a scris că Eusebiu Camilar lucra tot atunci la 
romanul „Negura”, iar Magda Isanos îşi revizuia poeziile 
pentru publicare. Era modul lor obişnuit de lucru „în 
doi”, fiecare la cărŃile proprii, citindu-şi apoi reciproc şi 
comentând cele scrise. O lectură din această perspectivă a 
poemului „Prin el am cunoscut norodul” duce la ipoteza 
că a fost continuat de soŃul ei, după moartea Magdei 
Isanos, iar din împletirea glasurilor lor a ieşit un „bocet” 
care povesteşte la persoana I viaŃa celei dispărute, 
                                                
1„Scânteia”, 1 octombrie 1944, articolul intitulat „Ce au făcut 
scriitorii români în timpul războiului?”: „Pe unii gravul moment de 
sălbăticie fascistă îi găsea colaborând la Revista FundaŃiilor Regale 
de sub conducerea agentului hitlerist Caracostea...”. Magda Isanos şi 
Eusebiu Camilar erau încă mai demult cunoscuŃi la FundaŃii, el 
publicase aici romanul Cordun, iar Magdei Isanos îi apăruseră în 
revistă versuri în câteva numere din 1940 şi 1943.  
2Doamna profesoară Antonina Brichiuş.  
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insistând asupra momentelor trăite împreună. Aşa cum 
războiul şi boala au făcut ca moartea ipotetică evocată în 
poeziile din primii ani să devină o realitate cumplită, 
viaŃa în vremuri grele alături de cel pe care-l numeşte 
„omul meu”, „bărbatul meu” i-a adus poetei mai aproape 
cealaltă realitate: condiŃia omului care nu are „pâine            
de-ajuns”. Două realităŃi dure care au modificat vocea 
poetică a Magdei Isanos până la timbrul grav, profetic 
din ultimii ani. La o analiză a textului se poate vedea că, 
aşa cum în drama „Focurile” apare într-o replică a 
Rafaelei o frază reluată în poemul „Nu pot înŃelege de 
ce...”1 al Magdei Isanos,  în poemul „Prin el am cunoscut 
norodul” figurează un scurt pasaj din romanul lui 
Eusebiu Camilar „Negura”2, ceea ce vine în sprijinul 
ipotezei de mai sus şi contribuie, pe de altă parte, la 
datarea romanului ca fiind în stadiu avansat de lucru în 
toamna anului 1944. 
   Magda Isanos a avut parte, în timpul vieŃii, de apariŃia 
unui singur volum, Poezii, tipărit în 1943, la Iaşi, la 
Institutul de Arte Grafice „Brawo”, editură aparŃinând 
„trustului” editorial al lui Athanase Gheorghiu; apariŃia 
Poeziilor i s-a datorat lui Eusebiu Camilar, care tipărise 
tot atunci, la editura „Cartea Moldovei” a aceluiaşi 
proprietar, romanul Prăpădul Solobodei; Athanase 

                                                
1„Iată: dac-aş şti că, murind eu, aŃi porni mai degrabă, pumnalu-i 
gata” („Nu pot înŃelege de ce...”, în volumul „Cântarea munŃilor”, 
1945) şi „Dac-aş şti că prin moartea mea se schimbă măcar un strop 
din nedreptăŃile lumii, sunt gata să mor...” (replica Rafaelei, în 
„Focurile”, actul II, scena a VI-a).  
2„Trosnesc meridianele sub tancuri! Războiul se apropie de 
Răsărit!”; fraza apare în „Negura” vol. I, partea I, cap. III, şi în formă 
uşor diferită în poemul „Prin el am cunoscut norodul”: „Urechea lor 
tocită auzea/cum tancurile zdrobesc meridianele/şi vin spre răsărit.” 
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Gheorghiu îi plătise „în natură”, dându-i „o căruŃă de 
lemne”, şi cum mai rămăsese totuşi dator, i-a tipărit şi 
versurile Magdei Isanos.1 După moartea poetei, au 
apărut: Cântarea munŃilor  (Editura FundaŃiilor Regale, 
1945), łara luminii (aceeaşi editură, 1946), Poesii 
(editura Casa Şcoalelor, 1947, Bucureşti), Versuri 
(Editura de stat pentru literatură şi artă, 1955, Bucureşti), 
Versuri, (ediŃie îngrijită şi prefaŃată de Marin Bucur, 
Editura pentru literatură, 1964, Bucureşti), Poezii 
(antologie de Magda Ursache, editura Minerva, 1974, 
Bucureşti), Magda Isanos - Drumul spre Eleusis 
(antologie de Horia Bădescu, editura Albatros, 1975, 
Bucureşti, colecŃia „Contemporanul nostru”), Cîntarea 
munŃilor  (cuprinzând versuri, proză şi publicistică, ediŃie 
şi tabel cronologic de Margareta Husar, prefaŃă de 
Constantin Ciopraga, BPT, Minerva, 1988), Confesiuni 
lirice, (editura „Literatura artistică”,Chişinău, 1989, una 
dintre primele, dacă nu chiar cea dintâi carte tipărită cu 
caractere latine), Poezii/Poésies (ediŃie bilingvă 
română/franceză, în traducerea mea, editura Libra 1996, 
Bucureşti).  
   Cea mai elegantă şi cuprinzătoare ediŃie a poeziilor 
Magdei Isanos, volumul Versuri din 1964, îngrijită şi 
prefaŃată de Marin Bucur, include poeme din volumele 
Poezii (1943), Cântarea munŃilor  (1945), łara luminii 
(1946)2, şi unele publicate antum (1932-1937) şi postum 
în periodice sau rămase inedite până în 1964. La fel de 

                                                
1Informatie din mărturia orală a sorei Magdei Isanos, Elisabeta 
Isanos-Botez. 
2În ediŃia sa din 1964, Marin Bucur păstrează titlul ini Ńial al 
volumului, „Imnuri pentru pământ”.  
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important, ca amploare şi noutate, este şi volumul 
Cîntarea munŃilor  (1988) al Margaretei Husar.   
   O comparaŃie între diferitele ediŃii duce la concluzia că 
editorii mai noi s-au bazat pe volumele apărute la editura 
FundaŃiilor Regale. Marin Bucur a avut avantajul de a 
putea consulta caietele cu poezii aflate în posesia mamei 
poetei, şi manuscrisele păstrate de Eusebiu Camilar; de 
asemenea, profitând de relativa relaxare politică, a 
cercetat ziarele şi revistele din epocă, extrăgând versurile 
necuprinse în volumele din 1945 şi 1946. După ediŃia 
Marin Bucur, o alta care a amplificat corpus-ul cu poezii 
preluate din publicaŃiile vremii şi câteva inedite, 
devenind astfel încă una de referinŃă, este aceea îngrijită 
de Margareta Husar. Dacă ediŃia Marin Bucur indică într-
o Bibliografie sursele poeziilor luate din periodice, 
menŃionând, unde a fost cazul, variantele, în ediŃia 
Margareta Husar, pentru poeziile din periodice este 
indicat doar anul apariŃiei. În ediŃia bilingvă din 1996, o 
selecŃie din volumele anterioare, am adăugat la rândul 
meu două inedite din „Manuscrisul de la Drăganu” 
(1944).  
   La ora actuală, pe ce se poate baza editorul care vrea să 
realizeze un volum din opera poetei? Mai puŃin pe 
manuscrise şi mai mult pe volumele apărute anterior, 
piatra de temelie fiind ediŃiile Marin Bucur şi Margareta 
Husar. Acestora, ca şi celorlalŃi care au dat la lumină 
ediŃii ale poeziilor Magdei Isanos, li se cuvin mulŃumirile 
noastre. 
   Aşa stând lucrurile, de vreme ce ele vor alcătui baza 
ediŃiilor viitoare, este necesar un examen riguros al 
textelor tipărite. De-a lungul timpului, dar mai ales în 
perioada când am tradus poeziile Magdei Isanos în limba 
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franceză, am constatat că există în unele poeme pasaje 
obscure, şi am încercat să mă detaşez de textul scris, 
pentru o lectură logică. În ediŃia Marin Bucur, aceste 
pasaje sunt: 
1. „Eu nu mă pot face nici frunză, nici floare./Sunt sânge-
strigoi,/din trupurile celor plecaŃi în război,/pentru-o 
lume mai bună.../Lady Macbeth, ajută-mă şi-adună/de jos 
acest sânge./Prea mult se zbuciumă singuratec şi 
plânge,/cerând să fie vărsat/şi celălalt sânge, greu          
şi-ntunecat,/al căilor încă vii...”(SÂNGELE, fragment)1 
Ultimul vers citat a fost preluat în această formă din 
„Cântarea munŃilor” (1945) şi perpetuat astfel de la un 
volum la altul, în discordanŃă cu restul poemului, unde 
este vorba despre victime şi călăi: sângele victimelor 
cere, ca răscumpărare vechitestamentară, după legea 
talionului, sângele călăilor . „Sângele căilor” nu are, de 
altfel, nici o semnificaŃie, nu numai poetic vorbind. 
Confruntarea cu „Manuscrisul de la Drăganu”, unde 
apare forma: „şi celălalt sânge, greu şi-ntunecat,/al 
călăilor  încă vii” , mi-a confirmat intuiŃia erorii. Aceasta 
formă, „al călăilor încă vii”,  intră în logica poemului şi 
este în concordanŃă cu spiritul acelei epoci, dominate de 
„pedepse” şi „purificare”. A fost un caz fericit, când am 
avut posibilitatea să confrunt textul tipărit cu 
manuscrisul. 
2. „Acuma pământu-ntreg putea/mărturisi pentru noi;/ca 
unele văratece, luminoase ploi,/plânsul şi râsul între noi 
plutea.//Eu eram principiul neschimbat,/Ńărâna, 
întunericul roditor,/luna, spre care mareele 
tuturor/oceanelor adânci au urcat.//Tu, soarele care-
                                                
1Sublinierile din textele poeziilor îmi aparŃin.  
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aruncă-n spaŃii/arcul superbei graŃii,/amintind chiar în 
somn nemişcarea...   /Nu-mi clătina întunericul şi 
nemişcarea...” (NUNTĂ, fragment) 
Reprodus în ediŃia Marin Bucur după textul din volumul 
„Îmnuri pentru pământ” (1946), poemul prezintă forma 
repetitivă „amintind chiar în somn nemişcarea”, ceea ce 
anulează sensul întregului: soarele care trezeşte la viaŃă, 
pe de-o parte, şi Ńărâna, „principiul neschimbat”, pe de 
alta. O eroare de tipar. Poezia este construită pe temeiul 
antinomiei: plânsul şi râsul, Ńărâna şi spaŃiile cereşti, 
întunericul şi lumina, luna şi soarele; în consecinŃă, logic, 
mişcarea face pereche cu nemişcarea. łărâna se roagă 
să-i fie lăsată liniştea, dar soarele o scoate din inerŃie, o 
însufleŃeşte, o cheamă spre un alt mod, dinamic, de a fi. 
Aşadar, forma logică este: „amintind chiar în somn 
mişcarea” . 
3. „...O floare albastră şi crudă/se-nalŃă sfioasă spre 
soare/şi cată un loc să se-ascundă/de firea zăpezii ce 
moare.//Tu, soare, trimite lumină/în raze bogate spre 
noi/şi fă să răsară-n grădină/frunzişul, pe arborii goi...” 
(PRIMĂVARA [Un aer călduŃ, parfumat], fragment)  
Aşa cum a fost luat, probabil, din revista „Licurici” (an. 
I, 1932, nr.2, 28 mai), versul din ultima strofă, „de firea 
zăpezii ce moare”, conŃine o greşală de tipar, care aduce 
o complicaŃie inutilă; de fapt, verbul să se-ascundă cere 
firesc expresia de frica: floarea albastră şi crudă, care se-
nalŃă sfioasă spre soare, cată să se-ascundă de frica 
zăpezii.  
4. N-aş fi crezut că suferinŃa poate/de la un timp plăcere 
să devină,/că deopotrivă se găseşte-n toate/amestecată 
umbră şi lumină.//Eram asemeni unei moarte/care-
oglindeşte fără să-l încapă/un cer de dânsa pururi prea 
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departe./Tu m-ai făcut să fiu şi cer, şi apă... 
(CUVÂNTUL EVEI, fragment) 
În ansamblul poemului (reprodus din „Pagini 
basarabene”, an. I, 1936, nr. 8), versul „Eram asemeni 
unei moarte” este discordant cu urmarea: „care-
oglindeşte fără să-l încapă/un cer de dânsa pururea 
departe”. O greşală de tipar. Logica poetică impune aici: 
„Eram asemeni unei ape moarte”; apa stătătoare 
(„moartă”) oglindeşte cerul, dar rămâne, faŃă de el, 
pururea departe, imagine confirmată în finalul strofei: 
„Tu m-ai făcut să fiu şi cer şi apă”.  
5. „Eu ştiu că tu nu meriŃi dragostea/şi-mi place totuşi să 
Ńi-o dăruiesc;/dar parcă bolta merită vreo stea,/şi totuşi, 
câte-ntr-însa        s-oglindesc...//Nu meriŃi iarăşi clipele 
de-acum/şi gândurile bune câte Ńi le-am dat,/dar parcă 
merită noroiul de pe drum/petalele ce peste el   s-au 
scuturat?//Iubirea însă e ca soarele,/care rămâne pururea 
curat/şi după ce – milos – i-a sărutat/leprosului, pe uliŃă, 
picioarele...” (DRAGOSTEA MEA) 
Din nou, perechi de contrarii; aici, simbolul purităŃii, 
icoana zonelor înalte, este soarele, iar la antipodul lui se 
află noroiul pământesc. Nu bolta e aceea în care se 
oglindesc stelele, o răsturnare imposibilă şi pentru 
universul real, şi pentru cel al poeziei Magdei Isanos, 
care nu forŃează ordinea dumnezeiască a lumii. Bolta 
merită stelele, căci i-au fost hărăzite din vremea genezei, 
spre deosebire de balta de jos, în care aştrii se reflectă ca 
printr-o înduioşare divină, fără să-i fi fost dăruiŃi de la-
nceput. De altfel, în strofa următoare, ideea revine sub 
altă formă: „dar parcă merită noroiul de pe drum/petalele 
ce peste el    s-au scuturat?” În mod evident, e vorba de o 
eroare de tipar. Am corectat-o intuitiv, şi am avut bucuria 
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să văd că în poemul publicat în „Însemnări ieşene” (an. I, 
1936, vol. II, nr. 17-18) apare forma corectă logic: „Dar 
parcă balta merită vreo stea...”1  
6. „...stă calul şi nu poate să priceapă/întunecoasa lege 
care-l mână/prin nopŃi mucegăite şi prin apă./Şi-n sinea 
lui se roagă să rămână,/cum a rămas şi celălalt, pe 
paie,/nesimŃitor la bici                 şi-njurătură./Fierbinte 
fulger gândurile-i taie,/şi-adânc simŃind încă-o 
înjurătură,/porneşte,-n spate roŃile s-aud,/ca ieri, ca-
ntotdeauna, şi departe/locomotive,-n aerul cel ud,/ca 
strigăte de dincolo de moarte.” (CALUL DE LA BIRJA 
DE NOAPTE, fragment)  
Comparând textul cu cel apărut în „Însemnări ieşene” 
(an. II, vol. III, nr. 7, 1 aprilie 1937), se poate vedea că în 
revistă versul „şi-adânc simŃind încă-o înjurătură”, apare 
în forma „şi-adânc simŃind înc’o jupuitură”. De altfel, 
forma transcrisă în volumul din 1964 suferă o „aritmie” 
faŃă de context. O greşeală de transcriere.  
7. ...Ne-or primi pădurile şi turma/ierburilor alergând 
aproape/de pământ... Şi zânele din ape/ne-or cunoaşte pe 
nisipuri urma...  //Umbre-n asfinŃit ne-or face 
semne,/vom striga ecoul să                   ne-ndemne,/şi 
luminându-i urma, vom cunoaşte/locul unde căprioara 
paşte...//Vom cunoaşte scunde-mpărăŃii/de ciuperci şi 
vizuini pustii,/de duşmani sau poate de prieteni,/ce-şi 
uitară oasele sub cetini.//După urma ciutei fără vină,/ne 
vom face drum şi-apoi hodină/pân’la stâncile ce nu-
obosesc s-aştepte/pasul Domnului, pe primele lor trepte... 
(RUGĂCIUNE ÎN PĂDUREA DE BRAD, fragment) 
 Aceeaşi situaŃie: o greşală de transcriere, confirmată de 
textul apărut în „Însemnări ieşene” (an. III, 1938, vol. V, 
                                                
1Aceeaşi formă („balta”) am găsit-o şi în dactilograma I.  
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nr. 1): „şi luându-i urma vom cunoaşte...”  Firesc, de 
vreme ce-i vorba despre o vânătoare în doi, un fel de 
nuntă primitivă, în acelaşi timp o iniŃiere: mirii iau urma 
căprioarei, spiritul care-i conduce, ca să descopere lumea,                 
„cu scunde-mpărăŃii”.  
8. Cântecul încă necântat al vieŃii/s-a stins în pieptul ei 
sub multe şaluri,/şi ea visează munŃi ca-n basme, baluri/şi 
sănii svelte străbătând nămeŃii.//Ai săi au putrezit de mult 
sub dealuri;/când iese-n prag în clarul dimineŃii,/ca buhna 
fac la ea din drum băieŃii;/nepăsător, oraşul curge-n 
valuri... (FATA BĂTRÂNĂ, fragment) 
În revista „Vremea” (an. XVI, 1943, nr. 708, 25 iulie), de 
unde a fost preluată poezia, în prima strofă apare forma 
de mai sus, „şi ea visează munŃi ca-n basme”, iar  
editorul volumului din 1964 a transcris-o ca atare. 
Trecând peste faptul că expresia curentă este: nunŃi ca-n 
basme, rămâne greu de explicat de ce o fată bătrână 
visează munŃi, când mai natural ar fi să vadă în visul ei 
minunatele nunŃi, pentru ea inaccesibile. Forma 
perpetuată de la un volum la altul, cu munŃii  din visul 
fetei bătrâne, este discordantă, chiar caricaturală la urma 
urmei, ducând gândul la o pasiune (neîmplinită) pentru 
ascensiunile pe creste. Presupun că a fost, la origine, o 
greşală de tipar.  
9. „Eu nu regret povestea de iubire,/dar e nespus de trist 
şi de ciudat/să simŃi c-asemeni unui fir subŃire/ceva 
frumos din tine s-a sfărmat.//Şi nu mai ştiu anume ce, şi-
anume când,/căci toate ca-ntr-un vis s-au petrecut,/de-Ńi 
vine să porneşti, de alŃii întrebând/de-au fost aievea cele 
ce-au trecut.” (EU NU REGRET...) 
Preluată, probabil, din caietele de poezii aflate pe atunci 
în posesia familiei, şi publicată ca inedită în volumul din 
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1964, în ultima strofă găsim: „de alŃii  întrebând”, când 
logică este aici forma „pe alŃii  întrebând”, cerută de 
urmare: „de-au fost aievea cele ce-au trecut”. Cred că 
este o eroare de transcriere. 
   Corpus-ului din ediŃia Marin Bucur i s-au adăugat în 
„Cîntarea munŃilor” (BPT, 1988) treisprezece poezii 
publicate antum sau postum în periodice. Următoarele 
situaŃii se referă la unele dintre acestea. 
1. Săracii sunt închişi în viaŃa lor/Ca-n temniŃă, şi totuşi 
sunt loviŃi/De vânturi mari în faŃă şi când mor/Se fac 
deodată albi şi lini ştiŃi.//Dar Doamne pân-atuncea ei 
trăiesc/Şi visează mereu nişte lucruri ciudate,/Despre 
camere largi, despre pături curate,/Şi visează mereu şi 
tuşesc.//Dar niciodată – nimic nu se-ntâmplă,/O, desigur, 
nimic, niciodată!/Şi viaŃa care le mai este lăsată/Când 
sunt tineri, parcă-i arde sub tâmplă.//Şi pe urmă se 
petrece cu ei un destin,/Totdeauna acelaşi meschin:/Între 
fabrică, tramvai şi tractir/Se-ncălzeşte viaŃa lor ca un fir. 
(SĂRACII, fragment) 
Poezia a apărut în ziarul „Iaşul” (an. IX, seria a II-a, nr. 
636, 28 aprilie 1940), unde există în text diferenŃe faŃă de 
forma din volum, şi anume: „Săracii sunt închişi în viaŃa 
lor/Ca-n temniŃă, şi totuşi sunt loviŃi/De vânturi mari în 
faŃă şi când mor/Se fac deodată albi şi lini ştiŃi.//Dar 
Doamne pân-atuncea ei trăiesc/Şi visează mereu nişte 
lucruri ciudate,/Despre camere largi, despre paturi 
curate,/Şi visează mereu şi tuşesc.//Dar niciodată – nimic 
nu se-ntâmplă,/O, desigur, nimic, niciodată!/Şi viaŃa care 
le mai este lăsată/Când sunt tineri, parcă-i arde sub 
tâmplă.//Şi pe urmă se petrece cu ei un destin,/Totdeauna 
acelaşi meschin:/Între fabrică, tramvai şi tractir/Se-
ncâlceşte viaŃa lor ca un fir.” E vorba aici de două greşeli 
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de tipar survenite în volumul din 1988. Se poate observa 
că expresia din ultimul vers citat nu se justifică: firul nu 
se încălzeşte, ci se încâlceşte, mai ales când e vorba de 
firul vieŃii.  
2. „Şi-odată scripturile spun c-au adus –/O mână de 
făŃarnici farisei,/Cu gând ascuns şi rău ca de-obicei –/Pe-
o păcătoasă-n faŃa lui Isus.//Profetul tânăr şedea-n gloată 
trist/Şi pe nisip scria îngândurat;/Femeia cunoscându-l că 
e trist/Sandala pe furiş i-a sărutat.//Şi lucru plin de taină 
i-a părut/Că fiecare-o piatră-n pumn strângea,/Numai cel 
ce n-a păcătuit cu ea/Şedea cu mâna goală şi-a tăcut.” 
(DUPĂ SCRIPTURĂ) 
A fost transcrisă după „Însemnări ieşene” (an. II, vol. III, 
nr. 8, 15 aprilie 1937), unde prezenta de asemenea forma 
repetitivă „Femeia cunoscându-l că e trist”, cu toate că şi 
sensul şi ansamblul poeziei cer aici „Femeia cunoscându-
l că e Crist” , ceea ce explică gestul de închinare, 
sărutarea sandalei. Probabil, la origine, o greşeală de 
tipar. În dactilograma II, apare forma corectă. 
3. „Desprinsă de pământ şi uşoară/pădurile cu flori de 
zăpadă/în cerul adânc se temeau să nu cadă,/se temeau 
nişte păsări să zboare...//Însă prin arborii deşi steaua 
ivindu-se/lumina întinse-amintiri şi-mi spunea/c-am mai 
văzut toate acestea undeva/în tristeŃi fără fund 
oglindindu-se.” (AMURG, fragment) 
Aici avem de-a face cu erori de transcriere. În ziarul 
„Iaşul” (an. VIII, vol. II, nr. 532, 25 decembrie 1939), 
după care a fost, probabil, reprodusă poezia, fragmentul 
citat apare în forma: „Desprinse de pământ şi 
uşoare/pădurile cu flori de zăpadă/în cerul adânc se 
temeau să nu cadă,/se temeau nişte păsări să 
zboare...//Însă prin aburii deşi steaua ivindu-se/lumina 
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întinse-amintiri şi-mi spunea/c-am mai văzut toate 
acestea cândva/în tristeŃi fără fund oglindindu-se...” 
Acordul cerea, oricum, în primul vers pluralul; iar aburii 
deşi, risipindu-se, lasă mai uşor să se ivească steaua decât 
ar putea-o face arborii deşi... 
4. „În dimineŃi de mai demult uitate/Treceau pe lângă 
mine stânjinei,/Ca nişte pete oarbe-ncet purtate/Şi 
trandafiri treceau şi crinii grei.//O, toate-aceste flori ca-n 
somn senine/Se ridicau asemeni unor frunŃi,/Sau atârnau 
în somptuos ciorchine,/Gătite pentru lungi, voioase 
nunŃi.” (FLORI ADORMITE, fragment) 
   În revista „Însemnări ieşene” (an. V, vol. XIV, nr. 4, 1 
aprilie 1940), versul al treilea din prima strofă apare în 
forma de mai sus, preluată ulterior în toate volumele, „Ca 
nişte pete oarbe-ncet purtate”, expresie obscură, 
perpetuată până azi, când a ajuns şi în manualul de Limba 
română pentru clasa a V-a (teste de evaluare curentă, 
editura Tamar, Bucureşti, 2009). O greşală de tipar. 
Evident, forma corectă este: „Ca nişte fete oarbe...” 
   În consecinŃă, propun următoarele rectificări: 
– în poemul „Sângele”, pasajul „al călăilor  încă vii”, în 
loc de „al căilor  încă vii” ; 
– în poemul „Nuntă”, „amintind chiar în somn 
mişcarea”, în loc de „amintind chiar în somn 
nemişcarea”;  
– în poezia „Primăvara (Un aer călduŃ parfumat)”, „şi 
cată la loc să    se-ascundă/de frica zăpezii ce moare”, în 
loc de „şi cată la loc să       se-ascundă/ de firea zăpezii ce 
moare”; 
– în poemul „Cuvântul Evei”, forma „eram asemeni unei 
ape moarte”, în loc de „eram asemeni unei moarte”; 
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– în „Dragostea mea”, „dar parcă balta merită vreo stea”, 
în loc de „dar parcă bolta merită vreo stea”; 
- în „Calul de la birja de noapte”, „şi-adânc simŃind înc’o 
jupuitură”, în loc de „şi-adânc simŃind încă-o 
înjurătură”;  
– în „Rugăciune în pădurea de brad”, „şi luându-i urma 
vom cunoaşte”, în loc de „şi luminându-i urma vom 
cunoaşte”; 
– în „Fata bătrână”, „ şi ea visează nunŃi ca-n basme”, în 
loc de: „şi ea visează munŃi ca-n basme”; 
– în poemul „Eu nu regret...”, „de-Ńi vine să porneşti, pe 
alŃii întrebând”, în locul formei „de-Ńi vine să porneşti, de 
alŃii întrebând”;  
– în poemul „Săracii”, „Despre camere largi, despre 
paturi curate”, în loc de „ Despre camere largi, despre 
pături curate”, şi „Se-ncâlceşte viaŃa lor ca un fir”, în loc 
de „Se-ncălzeşte viaŃa lor ca un fir”;  
– în poezia „După Scriptură”, „Femeia cunoscându-l că e 
Crist”, în loc de „Femeia cunoscându-l că e trist”; 
– în poemul „Amurg”, „Desprinse de pământ şi uşoare”, 
în loc de „Desprinsă de pământ şi uşoară”; „Însă prin 
aburii deşi steaua   ivindu-se”, în loc de „Însă prin 
arborii  deşi steaua ivindu-se”; „c-am mai văzut toate 
acestea cândva”, în loc de „c-am mai văzut toate acestea 
undeva”.    
– în „Flori adormite”, „ca nişte fete oarbe”, în loc de „ca 
nişte pete oarbe”.  
   Erorile pomenite mai sus s-au perpetuat de la o ediŃie la 
alta, preluate tels quels din volume sau din publicaŃii, ori 
au apărut pe parcurs, pe lungul şi greul drum al textului 
către tipar. Corecturile propuse sunt o pledoarie implicit ă 
pentru o citire logică a textelor. Departe de mine gândul 
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de a le face vreun reproş editorilor care s-au ostenit, de-a 
lungul timpului, să adune şi să tipărească poeziile Magdei 
Isanos, dovedind, prin însăşi abŃinerea de la orice 
intervenŃie pe text, respectul faŃă de litera tipărită şi faŃă 
de autoare. Am încercat doar să descopăr, pe cât mi-a 
fost posibil, sursa a ceea ce consider a fi nişte erori de 
lecŃiune ori greşeli de transcriere sau de tipar. Ştiu, în 
acelaşi timp, că „protocolul” muncii de istoric literar şi 
de editor cere, în mod firesc, lipsa oricărei intervenŃii pe 
text şi respectul absolut al paginii scrise. Dar aici nu e 
vorba de o desconsiderare a literei autorului, ci de 
corijarea unor erori care survin de obicei în cursul 
tipăririi sau al transcrierilor, şi nu au putut fi îndreptate 
din cauza lipsei manuscriselor, fie distruse între timp, fie 
inaccesibile dintr-un motiv sau altul. E vremea să se 
renunŃe la formele eronate, în interesul Magdei Isanos şi 
al cititorilor ei.  

 
* 

 
   În cursul căutărilor mele, am descoperit în periodice, în 
„Manuscrisul de la Drăganu” şi în dactilograma II câteva 
poezii inedite. Am preluat din reviste următoarele poeme, 
nepublicate până acum în volume: „Ploaie” („ViaŃa 
Basarabiei”, an. III, nr. 3, martie 1934), „Greşală de 
tipar” („Însemnări ieşene”, an. II, vol. III, nr. 9, 1 mai 
1937), „Bunicul” („Însemnări ieşene”, III, nr. 3, 1 martie 
1938), şi „Călătorul” („Cetatea Moldovei”, an. V, vol. 
XII, nr. 1, ian. 1944). Din „Manuscrisul de la Drăganu” 
am desprins câteva inedite şi variante: „Imnul verdelui 
văratec”, „Râuri sfinte, mări netulburate” (variantă), 
„Râuri”, „Imnul soarelui” (variantă), [UrcaŃi ca fumul 
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jertfelor străvechi] (variantă), [Am scris cartea asta ca un 
copac...], [Plină de bucurie m-am deşteptat...]. Poemul 
[Uşa s-a-nchis] l-am tipărit în volumul bilingv din 1996, 
împreună cu cel intitulat acolo „Charon”; acum, 
constatând că există o legătură între fragmentul „Charon” 
şi altul din acelaşi manuscris, adăugându-le un vers-
notaŃie, grifonat pe o pagină separată, le-am reunit într-un 
poem „hibrid”, cu titlul [Am scris poemele mele de lângă 
moarte...]. 
   În dactilograma II am găsit câteva poezii nepublicate 
nici în periodice, nici în volume: „Singură stau”, „ViaŃa”, 
„Cina cea de taină”, „Agonii”, „M ă gândesc ca la rudele 
mele”, „Fericită de trandafiriul zilei”.  
   Din Bibliografia anexată de Marin Bucur la ediŃia din 
1964, se poate vedea că, între 1944 şi 1948, multe dintre 
poeziile Magdei Isanos au apărut în reviste şi ziare 
(„Revista literară”, „Tribuna poporului”, „”Victoria”, 
„Revista FundaŃiilor”). Poeziile ei apăreau în publicaŃiile 
la care lucra pe atunci, ca redactor sau colaborator 
permanent, Eusebiu Camilar, iar absenŃa ei din periodice 
coincide cu o perioadă agitată şi tulbure, cu succese 
ambigui, à la Pyrrhus, din existenŃa lui literară, şi 
dovedeşte că versurile Magdei Isanos nu corespundeau 
cerinŃelor din acele vremuri dogmatice. Bibliografia 
întocmită de Marin Bucur, cu poeziile tipărite în 
periodice, se opreşte la anul 1948. Şi în Bio-Bibliografia 
poetei din 1974 (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 
Eminescu”, serviciul bibliografic, Iaşi), apare un hiatus 
între anii 1948 şi 1963, adică între cele două poezii 
publicate în „Almanahul Universul 1948” şi grupajul 
apărut în revista „Luceafărul” (VI, nr. 20, 28 septembrie 
1963). Interesantă eclipsă! Magda Isanos a trebuit să 
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aştepte, ca şi alŃi poeŃi trecuŃi în umbră, venirea 
relativului dezgheŃ din anii ’60 pentru a i se publica 
poeziile din perioada antebelică. Grupajul din 
„Luceafărul” cuprinde: „Aş vrea...”, „Belşug trist”, 
„Ciuta”, „DimineaŃa”, „Înrudire”, „ÎnŃelepciune”, 
„Iubirea”, „Sapho”, „Târziu”; aşadar nouă inedite care 
vor apărea în 1964, în ediŃia Marin Bucur.  E vorba de 
poeme din perioada ieşeană, unul, „Ciuta”, este din 1934. 
O lungă aşteptare, de zeci de ani... Însă în tot acest timp, 
versurile Magdei Isanos au circulat „pe sub gheŃuri”, ca 
izvoarele care rămân pururi vii, chiar şi în miezul celui 
mai friguros anotimp. 

 
Elisabeta Isanos 

 
 
Post Scriptum. Îmi cer anticipat scuze pentru erorile posibile din 
această ediŃie şi sper că vor fi corectate în viitor.  
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POEZII (1943) 
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POMII CEI TINERI 
 
Pomii cei tineri, în dimineaŃa de marte, 
unii lângă alŃii au stat să se roage –  
frunŃile lor străluceau inspirate deasupra  
pământului încă-n zăpezi. 
 
Şi-n aerul în care nu erau zboruri, 
pomii, ale căror umbre nu se născuseră, 
cântau un imn pentru viaŃă, 
ca nişte oameni goi şi frumoşi ei cântau: 
 
„Soare de-aramă, zeu popular printre plante, 
priveşte oastea noastră-ndrăzneaŃă; 
ici-colo aerul e rumen de tot printre ramuri, 
că viitoarele fructe acolo vor sta... 
 
Noi nu ne-nchinăm de fel şi nu plângem, 
ci pregătim un loc cât mai înalt pentru cuiburi 
şi pregătim o orgă de brazi pentru vânturi, 
soare de-aramă, zeu totdeauna rotund... 
 
Ni s-a povestit despre tine-n pământ, 
când nu cunoşteam dimensiunile cerului; 
ni s-a povestit despre tine-n leagănul cald. 
SeminŃele-n somn visau că există colori,  
roşu, albastru şi gri, minunate colori. 
Tu, peste frunŃile noastre, soare, cobori. 
Şi noi vom da fructe, şi noi vom fi hore de flori. 
Gloria noastră toată-n vârf se presimte. 
 
Şi-un curcubeu pe deasupra tulpinelor strimte 
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cade vestind: nu moarte, desigur, nu moarte, 
pomilor tineri în dimineaŃa de marte. 
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CINE VA CÂNTA 
 
Cine va cânta cântecul mare, 
în care să-ncapă pământul şi toate 
lucrurile blânde şi întunecate, 
rădăcini, amintiri amare? 
 
Un cântec aproape neauzit 
prin care să poată turmele trece – 
şi seara să crească înaltă şi rece, 
un cântec de pom desfrunzit. 
 
Lumină, lumină, din nou tu cazi, 
şi cântecul vieŃii n-a răsunat. 
Mereu cheltuindu-mă-n timpul bogat, 
eu sunt ca un cer printre brazi. 
 
Trebuie să preamăresc ceva şi să mor. 
Slavă pământului plin de morminte... 
Trebuie să scriu, cu puŃine cuvinte, 
de Ńarini şi oamenii lor. 
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DEPARTE SUNT VOLBURI 
 
Departe sunt volburi, furtuni. 
În insula noastră calmă noi aşteptăm. 
Fiecare-n insula noastră visăm. 
Cine pentru frunŃile noastre-mpleti-va cununi? 
 
Căci frunŃile ni-s anume boltite 
pentru-a purta cununi înflorite. 
Au trăit, se va spune, -n această cetate. 
Au trăit, au murit în simplicitate. 
 
Se va vorbi despre noi. Nu-i ciudat? 
Pentru că stând în insula noastră-am visat, 
am fost tineri şi-am avut lumină multă de dat, 
până-am scăzut şi ne-am întunecat. 
 
Se va vorbi despre noi. Nu-i ciudat? 
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NU ŞTIU CUM S-A FĂCUT 
 
Nu ştiu cum s-a făcut. 
TinereŃea s-a dus, a trecut. 
Arcul sprâncenelor mele s-a mai lăsat. 
Nu mai e mândru şi încondeiat. 
 
Ce s-au făcut zilele răsunătoare, 
vara mea cu grâu şi cicoare? 
N-am să caut, n-am să-mi aduc aminte. 
Toate erau mai frumoase-nainte. 
 
Lumina egală 
nu m-ademeneşte, nu mă-nşală. 
Toate fructele spre care-am râvnit 
s-au copt şi-n vis din nou au înflorit. 
 
Da. Nu ştiu cum s-a făcut. 
Pământu-i mic şi zările-au scăzut. 
Nu se petrec minuni şi nu cad stele, 
ca-n nopŃile copilăriei mele.    
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LAMPA 
 
S-aprinde-n oglindă lampa bătrână 
cu picior şi bonetă de-atlas – 
şi nu ştiu, eu povestesc, sau ea, fără glas, 
amândouă cuprinse-n lumină. 
 
Noaptea uneori se desface uşor, 
c-un sunet de mătase lovită sau zbor, 
trece-albăstrind toate zările, 
până unde stau singure mările... 
 
Dreaptă luci tinereŃea mea, ca o sabie, 
şi fiece vis păzit de dânsa-nflori; 
buzele mele spuneau uneori: „voi muri...”, 
însă pe toate mările-aveam o corabie. 
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ÎN DIMINE łILE CLARE 
 
Uneori, în dimineŃile clare, 
mă uit drept în soare râzând 
şi nu pot crede c-am să mor în curând; 
viaŃa mea sună înalt, fără-ntristare. 
 
Cred în ea, cred în numele ei 
şi-n colorile-anotimpului meu, 
sveltă ca mestecenii, mereu, 
să freamăt aş vrea, în soarele-acesta dintăi. 
 
Poate nu va fi seară, poate nu va cădea 
în putred octombrie fruntea-mi aprinsă; 
în glumă pun mâinile mele pe piept şi zic: 
viaŃa e stinsă de mult, viaŃa e stinsă... 
 
Însă mai plin decât grădinile-n vară, 
sângele meu sună atunci ridicând 
o dulce-auroră-n obrajii de ceară: 
o, nu-i adevărat c-am să mor în curând... 
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CLIPĂ, DESFĂ-łI ARIPILE 
 
Clipă, desfă-Ńi aripile tale bogate; 
mările se clatină departe, 
undeva un curs de râu s-abate, 
oamenii se nasc, oamenii s-acopăr cu moarte... 
 
Şi tu, nesigur, îndepărtat anotimp... 
Nouri şi soare şi iarăşi nouri adânci, 
ca şi când pe rând se descopăr frunŃi gânditoare, 
toate se-ntunecă, se luminează pe rând, 
 
până ce luna loveşte umbrele toate; 
iată mormintele, Ńărmul scânteie gol, 
şi-n casa de piatră fântânile cântă culcate, 
dulce răsună brăŃările, părul domol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

VIA łĂ, NU MĂ PĂRĂSI 
 
ViaŃă, nu mă părăsi în răsăritul acesta, 
priveşte fruntea mea de pe-acum aurie. 
Şi aerul din cauza viitoarelor fructe 
e rumen şi plin. 
 
ViaŃă, -ncălzeşte puŃin începutul acesta,  
ascultă numele meu de pe-acuma sonor. 
O pasăre zbura-n cea dintăi zi repetându-l, 
şi pomii ceilalŃi atunci mă luară de mână: 
– Hai să-nflorim... 
 
Tu nu mi-ai spus despre toamna frunzelor roşii, 
tu nu mi-ai spus despre moartea copiilor, 
nici pentru ce trandafirul spălbatec 
râdea-n cimitir... 
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AUZ 
 
Căzând din nori, 
ploile capătă crengi şi flori. 
Aud şi vizuinile şi-aripa 
care bate deasupra mea clipa. 
 
Piticii care bat pe sub pământ, 
căutând vâna de aur, râul sfânt, 
ochii diamantului nesăgetat 
şi degetul unui urs împărat. 
 
Toate le-aud. 
Şi-auzul încă mi-i crud. 
Clopotul sângelui molatec, rotund 
Ńine veştile care nu mai pătrund. 
 
łine veştile de la stea, 
să n-ajungă în inima mea. 
łine veştile de la şerpii de casă, 
şi-n amiaza cuprinsă mă lasă 
să cad şi s-adorm profund, 
clopotul sângelui molatec, rotund. 
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AMIAZ Ă 
 
Nu ştiu ce-a fost mai demult. 
Am uitat. Din trecut m-am ales 
ca să fiu singură, ca să te-ascult 
înainte de-amurg şi cules. 
 
Cu fiecare lucru, azi ştiu, 
mă-nrudesc şi de zarea mea Ńiu. 
Revolta s-a făcut surâs, durează 
această plină, fără greş amiază. 
 
Ce-a fost mai demult am uitat. 
Poate-am dormit şi-am visat. 
În bulbii de morcovi şi cepe 
e încă un vis care-ncepe. 
 
În toate-i prea multă lumina. 
Soarele l-aş culege cu mâna. 
Dar pân’ la urmă eu voi fi cules 
şi voi cădea în întunerec des. 
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ÎNGER DIN LUMIN Ă 
 
Înger din lumină, roagă-te pentru mine, 
ieşi din casa ta zidită-n rază 
şi zi: „Doamne, mă rog pentru pâne, 
pentru somn şi lini şte-n amiază”. 
 
Mânile mele grele nu se ridică. 
Îngere, m-aş ruga şi mi-i frică; 
însă tu cu aripa roagă-te tare şi zi: 
„Să fie cu soare, să treacă repede ultima zi...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

CÂND CEL IUBIT 
 
Când cel iubit departe plecase, 
toate s-au retras în liniştea lor, 
numai vremea nefolositoare rămase 
şi numele-n suflet, sonor. 
 
Moartea veni atât de simplu, tăcut. 
Mânile care nu puteau cuprinde-au zăcut, 
puse una lângă alta, cum sunt uneori 
anume aşezate unelte sau flori. 
 
Părea că n-au fost niciodată 
verile nalte, toamnele-n zarea cu steme. 
Sub iarbă, poate, sânul mic de fată 
respiră încă noaptea şi se teme.  
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FLORI 
 
Vijelioase flori, din pământ aburind, 
ca nişte strigăte cresc, saltă zâmbind. 
Care e vrerea lor gingaşă-n vreme? 
Noaptea-n grădinile mari nu se vor teme? 
 
Însă-n mijlocul lor, bolnav de vis, 
ochiul lui Dumnezeu şade deschis... 
Haina lui mirosind a ierburi şi cer – 
fără să ştie oraşul de piatră şi fer. 
 
Mânile micilor flori intră-n pământ. 
MorŃii când le sărută ştiu dacă-i vânt, 
şi de pe dânsele sorb ploaia şi veştile. 
Astfel, în flori îşi deschid morŃii fereştile... 
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ÎNTOARCERE 
 
Vor fi şi-atuncea ierburi şi zăpezi... 
Tu, ochi, cum ai să rabzi să nu le vezi? 
„Ba nu, mai pe-nnoptate-am să mă scol, 
să dau livezii, stupilor, ocol, 
să mângâi lemnul uşilor de-acasă 
şi păpuşoii galbeni pe mătasă. 
 
Dulăii vor veni să mă miroase, 
cu boturile negre, somnoroase, 
şi gudurând spinările: «stăpână, 
de unde vii, că miroşi a Ńărână?»...” 
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COPILĂRIA MEA 
 
Mi-i fraged sufletul, până pe buze mi-i fraged, 
poate de iarba ce creşte acuma la noi; 
cu bice de aur trec sub fereastra mea ploi – 
stau singură şi-mi aduc aminte de multe: 
 
Când eram mică legasem un leagăn de-o creangă. 
„Vreau s-ajung steaua de-acolo...” strigam bunicului. 
O, cât de sus s-au suit duşmănoasele stele... 
Nu le mai văd, le-am uitat lumina curată. 
 
Mi-i inima tristă. Mama mi-a scris c-au tăiat 
pomii din fundul grădinii, leagănul putred; 
odată cu dânsul, va fi căzut în buruieni 
copilăria mea – şi o mănâncă furnicile... 
 
                        II 
 
Cine povesteşte în mine, cine 
mi-aduce aminte c-am trăit acolo, 
în Ńara dintre sobă şi genunchii bunicului, 
întâia poveste cu zmei? 
 
Vă voi face să trăiŃi de-a pururi, 
ani duşi, miraculoase răsărituri. 
Deasupra gardului unde lumea sfârşea, 
azi ştiu, de-acolo începea tărâmul zmeului. 
 
Însă toate s-au sfârşit odată, 
când ardeau lumânările ziua. 
Bunicul dormea într-o cutie frumoasă – 
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şi l-au luat şi l-au dus pe sub marii castani. 
 
Toată noaptea m-am temut pentru dânsul. 
Văzând că nu se mai întoarce, ziceam: 
„Dacă se-ntâlneşte cu scorpia? Haide, 
Azor, să ne ducem la el.” 
 
Şi singură mai târziu am plecat. 
Pe tărâmul zmeului mişună oameni. 
În jurul inimilor lor un şarpe mic 
se-ncolăceşte; ei sunt trişti şi răi. 
 
Dar pentru dânşii scriu poemele mele, 
scutur deasupra lor copacii de-atunci şi ploile: 
amintiŃi-vă că sunt copii pe lume, 
şi plante albastre, şi duioşii câni.   
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MULTE CHIPURI 
 
Multe chipuri s-ascund în oglinzi, 
obraji şi mâni ca nuferii deschise, 
străbat la suprafaŃa multor vise 
străbunii mei cucernici şi plăpânzi. 
 
Ştiu eu de câtă vreme n-au merinde? 
Ştiu eu de când ca umbre rătăcesc? 
Oglinda-ncet răsună şi s-aprinde 
şi-n fundul ei pădurile-nverzesc. 
 
Şi mâna mea se face grea, precum 
sunt cele care-or fi murit de-acum. 
Ascult cum plouă nopŃile şi-aştept 
un arbore să-mi crească peste piept... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

NOAPTE 
 
Cât de-ncet acei fulgi de-ntuneric căzură, 
deasupra lumii, ca o cenuşie nedumerire, 
până ce neagra noapte cu stoluri veni. 
Totul ca-n apele adânci acuma era, 
pomii atenŃi, casele, însăşi lumina 
era undeva în calma, umeda noapte, 
ce nevăzută zâmbea. 
Şi timpul însuşi mai curgea acolo 
prin umbră ca printr-un pământ afânat. 
Dar cine respiră uşor, fericit? 
Poate păsări ce se visează zburând. 
Noapte. Dumnezeu însuşi sărută  
cu gura lui neagră pământul, 
ca şi când cu duioşie ar spune: 
„Haide, -nvăŃaŃi-vă câte puŃin să muriŃi...” 
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CERUL ACELA 
 
Cerul acela fără de grabă căzu 
şi mirosi albastru lângă mine, 
la ceasul trist când stelele luceau 
cum cupele pe jumătate pline. 
 
Ca ochii obosiŃi de vis, aşa 
se desfăceau astralele pleoape, 
şi tulbure, ca-n fundul unei ape, 
cocorii nopŃii, ultimii, treceau. 
 
Era hotar şi lini şte-n hotare 
de s-auzea cum florile trosnesc, 
ca nişte-aripi de înger care cresc 
departe,-n mari grădini neştiutoare. 
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PRIMĂVARA 
 
Frumoşii arbori dorm acum sau zac; 
zadarnic ai asculta pieptul lor mut, 
pe care muşchi şi zăpezi au crescut. 
Însă crengi noaptea-n cer se desfac. 
 
Apoi deodată zările-nfloresc 
şi clopote mari, clopote s-aud, 
departe-n cerul vesel şi rotund 
hulubii albi şi roşii se rotesc. 
 
Tu, feciorelnică lume, bună-vestire 
de undeva din pământ suie spre tine; 
soarele-i ca un inel subŃire. 
Sună-n salcâmul pustiu verile pline. 
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MĂ SCALD ÎN ZI 
 
Mă scald în zi ca un copil în râu. 
N-am ieri, nici mâne, şi voioasă-n uliŃi 
privesc cum trece soarele cu suliŃi, 
şi mă gândesc la vară şi la grâu. 
 
Voi scrie despre-acea necruŃătoare 
bucurie de-a fi tânăr sub soare; 
cu fruntea lângă cer voi scrie despre viaŃă. 
Tu, sărută-mi cartea, dimineaŃă... 
 
Fereastra se umple de-amurg şi-ngândurată 
se uită la mine cum mă bucur şi cred – 
ca şi când eu am scornit grădina-ntomnată, 
şi stelele nalte, şi coarnele scunde de ied... 
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PĂDUREA 
 
Pădurea, când s-a făcut toamnă târziu, 
a scoborât, ca pe nişte odoare, 
clopotele ei de verdeaŃă răsunătoare, 
de care faurii pământeni nici nu ştiu... 
 
Şi ea – bătrâna – le-ngropă ca pe morŃi 
aceste clopote de stejari şi de ulmi, 
ce scufundate-n pământ mai visau despre culmi 
şi dulce prin somn sunau după grelele porŃi. 
 
Atunci ca orbită lumea rămase, 
crezând că mai vede înflăcăratele coame, 
în vreme ce putred sânge de poame 
spre buzele fetelor moarte-ncepea să se lase... 
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CAVALERUL 
 
Ploaia de prămăvară singură, 
cu suliŃă şi cu chivără, 
a trecut prin pădure la pas, 
pe calul ei verde. 
 
În glumă-mplinind minunile, 
mugurii pocneau ca alunele, 
şi-atingându-i haina şi părul, 
înflorea măcieşul şi mărul. 
 
Cu platoşă strălucind şi cu pene 
deasupra coifului său, alene, 
cumpănindu-se şi visând războaie, 
trecea tânăra ploaie. 
 
Gorunii spuneau: „Făt-Frumos, 
dă-te de pe calul tău jos. 
Aici doarme pajura şi balaurul, 
strălucind la soare ca aurul.” 
 
Sub copite, sub potcoave mici, 
se trezeau popoare de furnici. 
Un melc mare auzea din casă 
iarba cum creşte grasă. 
 
Se făcea senin, mai senin. 
Cavalerul pălea ca un crin. 
Nu i se vedea coiful, nici faŃa. 
Îl fura soarele, ceaŃa. 
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Calul cădea în genunchi şi cădea 
suliŃa, în vârf cu o stea. 
Numai steagul în zare se vede, 
pentru cine nu crede. 
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MAMA 
 
Cu-ncetul, spaŃiul s-a mai lărgit. 
Lucrurile devenind bogate-au sunat, 
zările ca piepturi de dor s-au mişcat, 
către mine venind. 
 
De fapt, eram Cenuşăreasa, eram 
cea care poartă viaŃa şi cântă, 
eram aproape de pământ şi frântă 
de marea mea putere ca un ram. 
 
Priveam în tăcere pământul, zările, 
brazdele-arcuindu-şi spinările; 
eram singură şi-nrudită cu toate 
lucrurile blânde şi-ntunecate. 
 
Dac-ar fi venit cineva şi-ar fi zis: 
„Am hotărât să-Ńi dăm coroană, vină...”, 
fruntea nu mi-o plecam pentru altă lumină, 
inima n-o deschideam altui vis... 
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ION 
 
Aş cânta liniştea din ograda mea. 
Seara – când creşte în cireş o stea – 
mă mai uit o dată la curechi şi bostani, 
că sunt pulgar de-atât amar de ani. 
 
FaŃa dumnezeului meu e-mblânzită. 
Când mângâi pe grumaz câte-o vită, 
sau când m-aplec să culeg un trifoi, 
văd urma lui în Ńarină la noi. 
 
Cea mai frumoasă unealtă e coasa! 
Cine-i toarce păpuşoiului mătasa? 
Eu cred în dumnezeul Ńarinei mele – 
printre cartofi dormind ca printre stele. 
 
Nu mă tem de fulgerul lui; e-un amnar, 
Dumnezeu, ca şi mine,-i plugar; 
seamănă, pune vie, culege. 
Uneori nici n-aşteaptă să lege... 
 
Şi pe mine-o să mă strângă-ntr-o zi. 
Am să mă culc, n-am să mă pot trezi. 
Chipul lui din nori va zâmbi: 
„Ioane, astăzi nu mai este zi”. 
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DIMINEA łĂ DE PRIMĂVARĂ 
 
Început de primăvară. Câmpii, 
peste care gâlgâie întâiul austru, 
şi ramuri palide, mişcându-se-n cer. 
Acuma dimineaŃa sărută fereştile. 
 
Spun „viaŃă”... şi inima-mi bate deodată, 
grăbită ca o pasere plină de spaimă. 
Afară, noaptea de mart păleşte cu-ncetul, 
şi arbori şi turnuri răsar. 
 
E ziuă şi departe m-aşteaptă lucrurile 
şi oamenii, cu-nŃelesul lor bogat şi trist. 
Fiecare va avea în curând o umbră, 
întunecată ca cele mai ascunse gânduri, o umbră. 
 
Soarele va striga lumii: „Exişti...” 
Şi toate vor fi în ziua cuprinzătoare. 
Chiar mormintele-n cimitirul de Ńară 
vor fi ca nişte mici grădini multicolore. 
 
Lucruri. Voci de femei, aproape cântece. 
Fereşti deschise. Vrăbii pe-acoperiş. Drapele. 
Cineva se ceartă. Lăptarul pune doniŃa jos şi zice: 
„Bună dimineaŃa, domnişoară Magda!”... 
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ZEII 
 
Ieşind din pământ, 
zeii cu creştetul sfânt 
semănau a pomi şi tufişe. 
Luna cu raze furişe 
lumina coroanele lor – 
de laur şi mirt mirositor. 
 
Unde puneau piciorul sau mâna 
înflorea îndată Ńărâna, 
şi chiar în cer se făcură poiene 
de stele clipind alene. 
 
Apoi cântece s-auziră, 
de cimpoi şi de liră, 
şi multe glasuri subpământene. 
 
Aurul spunea vorbe viclene: 
„Sunt ascuns şi totuşi lucesc.” 
„Sunt marmora din care templele cresc.” 
„Sunt piatra preŃioasă, safirul.” 
„Sângele mi-i ca trandafirul.” 
 
Zeii stăteau pe pietre aşezaŃi, 
luminoşi – în afară – şi-ngânduraŃi, 
până ce florile-ncepură zglobii 
melodii. 
 
ClopoŃei erau, clopoŃei – 
la un loc câte cinci, câte trei. 
Şi răcoros sunau albastrele, 
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cărora le răspundeau astrele, 
cald, ca-ntr-o guşă de turturică, 
floarea roşie cânta – şi frică 
răspândeau mortuarii crini, 
de lună plini. 
 
Geniile veniră 
din scorburi, în sunet de liră. 
Săreau, jumătate oameni, jumătate fiare, 
centauri, zâne şi vrăjitoare. 
................................................................. 
 
Era plină grădina. 
Cu fiecare zeu creştea lumina. 
„Se face primăvară, zise-un arbust, 
mugurii mei s-au umplut de must.” 
„Şi noi, vorbiră broaştele Ńestoase, 
simŃim pământul bine cum miroase.” 
 
Şi nu ştiu cine râse cristalin. 
Cu toŃi ciocniră şi băură vin, 
sau poate numai lumină de lună, 
care ameŃeşte şi-mbună 
la fel oamenii şi stafiile... 
„Înflorească viile...” 
striga zeul mic cât un ciot. 
Doamne, se face ziuă de tot... 
 
Şi pământul sorbea încet 
visul acesta de bătrân poet, 
întăi picioarele întraripate 
ale zeilor care ocroteau o cetate, 
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apoi coapsele, umerii lini, 
mânile purtând lalele şi crini, 
 
şi-n fine creştetul lor luminos. 
Câteva ramuri văzui pe jos. 
O broască şi-o aripă de corb – 
însă soarele-n cer era orb. 
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INSULĂ 
 
Mă simt în camera mea ca pe-o insulă. 
Seara când arde becul – amiază egală – 
ies ploşniŃe şi gânduri în haine de gală. 
Ca un Robinson visez departe oraşul. 
 
Mă gândesc tot mai grăbită şi sufăr 
de tinereŃe, ca de-o boală sau dragoste. 
Fereastra miroasă frumos şi adie, 
dreptunghiulară, ca un drapel pe-o corabie. 
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RĂDĂCINA 
 
Unii dau sânge altora-n dar. 
Eu tinereŃea Ńi-am dat-o, plină de har. 
Am spus zilelor: „Nu sunteŃi ale mele. 
Nu vă rătăciŃi printre vise şi stele.” 
 
De la douăzeci la treizeci, număraŃi, 
Ńi-am dat anii bogaŃi; 
unul câte unul, luminând 
calea ta, s-au trecut curând. 
 
Poate-au fost flori şi s-au stins. 
Acuma s-a făcut târziu. A nins. 
Nimeni nu caută vechile cărări, 
nimeni nu plânge moarte primăveri. 
 
Şi anii mei au fost pământ bogat. 
Stejarul a crescut. Nu s-a plecat. 
Sevele acelor vise de demult 
în tine-s biruinŃă şi tumult. 
 
Bătrâna rădăcină uneori 
caută muguri în pământ şi flori, 
uitând că ce-a fost viaŃă şi mister 
se leagănă deasupra ei, în cer. 
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LA MARGINEA CIMITIRULUI  
 
Este la marginea cimitirului, 
lângă bunic, un loc prea potrivit, 
să-mi uit de toate şi să-i Ńin şi lui 
când noaptea-i lungă, iarna, de urât. 
 
Mi-ar fi-n pământul cald aşa de bine 
şi trupu-n iarbă bună mi-aş preface, 
să-l pască vite pripăşite şi sărace, 
ce-or cere şi-o-ndurare pentru mine, 
 
la marea judecată. Voi uita 
ce-am fost, şi-mprăştiată-n forme noi 
voi pierde până şi-amintirea ta... 
Legându-mi ochii prăbuşiŃi şi goi 
 
cu veşnicia, mă voi odihni. 
Şi puf de păpădii m-a tămâia, 
nici nu m-oi bucura, nici m-oi mâhni 
că-i neagră Ńărna de deasupra mea. 
 
Dar ploile cu-ncetul m-or pătrunde – 
păcatele să-mi spele de pe oase – 
şi-asemeni rădăcinii ce s-ascunde, 
eu presimŃi-voi zilele frumoase 
 
şi-oi scoate-n chip de floare, din pământ, 
obrazul tinereŃii de-altădată, 
să-l ardă soare şi să-l bată vânt, 
voioasă să şi-l prindă-n păr o fată! 
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SPITAL 
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FEBRĂ 
 
În termometrele strălucitoare 
erau lacuri arzând sub soare. 
Bărci clătinate-n ceasuri de-noptare 
şi-un orizont; păsări, plutiŃi uşoare! 
 
 
                       II 
 
Nimeni-acolo-n moarte nu credea. 
Febra venea, dansa şi strălucea. 
Avea instrumente ciudate-n care lovea 
şi măşti pe care le punea şi le scotea... 
 
O dată numai a pus masca morŃii 
şi-a stat sfioasă sub arcada porŃii. 
„Bravo! Bravo!” am strigat toŃi deodată. 
Moartea însă era devărată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

SOLII PĂMÂNTULUI 
 
În cameră se făcuse iar ceaŃă. 
Melcii urcau din verdeaŃă. 
La temeliile râului, jos, 
mirosea ca-n pădure frumos. 
 
S-auzeau gheŃurile pornite 
mugind ca nişte cârduri de vite, 
şi zânele vorbeau de-nviere. 
Piticii mi-aduceau giuvaere, 
inele, cupe, hangere, 
se prăvăleau în umbra din unghere... 
 
De ramuri şi flori, 
eram plină până-n subŃiori. 
„N-ai să zbori, suflete, n-ai să zbori”... 
strigam şi hohoteam uneori. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 62 

ICOANA 
 
Şi Maica Domnului a venit. (Albastră 
era haina ei ca-n icoană.) 
A luat de pe masă o cană 
şi-a dat să bea soldatului din stânga noastră. 
 
Apoi s-a aşezat mai deoparte, 
cu fruntea plecată. 
Înconjurată de raze, ca-n carte, 
şi-ngândurată. 
 
Nu ştiu cine-a zis: 
„E un vis.” 
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ÎNGERII 
 
Îngerii veneau noaptea târziu. 
S-aşezau în rând şi vegheau, 
rezemaŃi în suliŃi cu vârf auriu. 
Aripile lor stufoase ne-năbuşeau. 
 
„łi-a venit îngerul?” întrebam uneori. 
Şi-ndată vedeam strălucind, 
la picioarele patului şi albind 
penele până-n tavanul cu flori. 
 
N-aveau fulgere: erau serafimi, 
bătrâni oşteni şi paşnice mulŃimi. 
Când se făcea dimineaŃă zburau, 
în fereastră o dungă albastră lăsau. 
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PĂSĂRILE 
 
Păsările cu aripi molatece, 
din smârcuri sălbatece, 
au zburat cât au zburat – 
pe spatele lor era cerul culcat – 
apoi începură să ciocănească 
tâmpla mea, gata-n vis să-nflorească. 
 
Altele, mici, plutiră ca un roi 
multicolor şi-asurzitor spre noi. 
Odaia se umplu de vânt şi pene; 
clipeam alene. 
 
Toate cântau soarele. 
Ploaia, care-şi varsă ulcioarele. 
Vântul, care clatină toate 
cuiburile lor cocoŃate... 
 
S-aşezau pe pernele mele, 
pe lampă şi-n dantela din perdele, 
şi cântau, umflând guşele, 
c-au început să răsară brânduşele. 
 
„Oh, goniŃi-le”... strigam şi, iată, 
venea pajura întunecată, 
care spunea cu voce omenească: 
„un pom vrea din tine să crească”. 
 
 
 
 



 65 

BĂTRÂNA 
 
Azi-dimineaŃă, 
intrând în ceaŃă, 
bătrâna văzu lângă pat 
pe Isus răstignit şi-nviat. 
 
Nu l-a recunoscut 
de la-nceput. 
Însă din straie 
Ńâşnea o văpaie 
care-i curgea pe mânile bălaie. 
 
PuŃin albastru din cer 
i se lipise de frunte şi păr. 
Şi-n mâni 
ducea nişte peşti, nişte pâni. 
 
„Doamne, şopti bătrâna, 
mi-ai luat durerea cu mâna.” 
Dar Isus a mai stat şi-a zis: 
„Uit ă acest vis.” 
„Şi păcatele?” întrebă ea mirată. 
„Nu Ńi le-aminti niciodată.” 
 
Când n-a mai sunat nici o şoaptă, 
cineva a luat mâna dreapră 
şi-a pus-o peste stânga, pe piept. 
Ochii erau închişi. Piciorul, drept. 
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ZÂNELE 
 
Atunci m-au chemat la viaŃă 
zânele mici din ceaŃă. 
Mi-au făcut semn că-n pământ 
s-aude alt clopot, mai sfânt, 
al florilor şi pădurilor care încă nu sînt. 
 
Erau zâne batjocoritoare, 
luminoase, nerăbdătoare; 
prin fereastra deschisă intrară, 
cu ramuri în mâni se-nchinară. 
 
Jumătate şopârle, jumătate fete, 
le curgea apa din plete – 
şi vorbele lor ca un foc risipit 
alergau în oraşul adormit... 
 
Fata tuberculoasă le-auzea şi ea, 
şi plângea. 
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POEMUL FEMEII CARE IUBEA PRIM ĂVARA 
 
Va veni primăvara. 
Florile pe creştete-or duce 
lumina care luce-străluce 
a soarelui 
şi-a marelui 
anotimp visător. 
 
„Floare, răsai...” 
va murmura lumina de mai. 
Aripe 
se vor desfăşura în prielnice clipe, 
şi fiece lucru va fi prelungit în umbra de taină. 
Pentru dragoste îmbrăcând altă haină, 
şi totuşi, sfărâmicios, pieritor, 
va fi şi floare şi om şi zbor. 
 
Ce rămâne?  
Urâtă-ntrebare... 
Cine-a scornit-o oare? 
Cine-a scornit vorbele „astăzi” şi „mâne”? 
Ca şi când n-ar fi totul veşnic, 
şi soarele şi lumânarea din sfeşnic, 
în măsura-n care ard şi există... 
Tu nu fi tristă. 
Priveşte: 
lumina cade-n flori, se roteşte, 
se face fluture şi albină. 
 
Umbra, şi ea ca o apă, 
lunecă nu ştiu cum şi ne scapă, 
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apoi se umple de luceferi. E noapte. 
Toate-acestea într-o zi vor fi coapte. 
Florile din pomi vor fi mere. 
Cântecul din iasomii – tăcere, 
şi stelele – pulbere-n vânt şi părere... 
 
Tu cântă şi nu te teme. 
Mai înainte de vreme 
nu vei muri. 
Vei culege şi vei huzuri 
în lungă toamnă. 
Vei şti ce-nseamnă 
cu aripa lor cocorii pe cer 
şi pe pământ ce scrie plugul de fer, 
 
însă nu vei şti toate. 
Umbrele şi luminile neîmpăcate 
vor juca pe mânile tale-ngheŃate. 
Şi tu vei zâmbi. 
PuŃinul sânge ce te va-ncălzi 
va fi încă preŃios şi viu. 
Şi-n moarte vei intra mai târziu, 
ca-ntr-o apă  
răcoritoare. 
 
Ce oră e oare? 
Cine mă scapă 
şi cine-mi vine în întâmpinare? 
Tu eşti, tovarăş al tinereŃii, 
din anotimpul privighetorilor, 
stăpânul tuturor florilor 
vieŃii. 
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Vrei să mă iei? Dar unde? 
Umbrele noastre-acum vor pătrunde 
taina cea de pe urmă. Tăcere. 
În paradis nu-s vegetaŃii efemere. 
Nici râuri ce-ngheaŃă. 
Să mergem, dar, cu soarele-n faŃă.  
 
Mă părăseşti, viaŃă... 
Lumina fuge. Unde-s minunile? 
Nu pot muri ca sălbătăciunile, 
în resemnare şi pace. 
 
Am iubit pământul. 
Fiecare umbră aruncată pe el. 
Zborul fiecărui porumbel. 
Şi cântecele pe care le şoptea vântul. 
 
Acum mă părăsesc colorile 
ca nişte păsări sperioase. 
Amintirile se usucă, şi florile 
cad lovite de-o mână misterioasă. 
 
Cine spune: „Dormi, iubita mea, 
s-a stins blânda stea, 
dormi...” 
Şi anii mei vor cădea, uniformi, 
în uitare, 
despoiaŃi de calda suflare 
a povestitorilor răsfăŃaŃi. 
O, ridicaŃi-mă încă-ntre perne, oameni ciudaŃi, 
fără chipuri şi fără umbră. 
Văd soarta mea sumbră 
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în ochii voştri solemni. 
Să nu mă-ndemni 
să mă închin, părinte. 
Picăturile sângelui meu sunt sfinte. 
 
Să mergem, tovarăş al tinereŃii, 
din anotimpul privighetorilor, 
stăpânul tuturor florilor 
vieŃii. 
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EPILOG 
 
Spitalul a rămas departe, 
cu trâmbiŃe şi-alămuri sparte. 
Pentru unii a sunat judecata, 
şi moartea, întunecata, 
 
a luat fata tuberculoasă, 
care voia să plece acasă, 
a luat bătrâna şi mama 
şi n-a dat seama. 
 
Îngeri stufoşi, cu săbii luminate, 
mai zboară sub tavane aplecate, 
şi lângă patul strâmt, necunoscut, 
vine Isus, strălucitorul scut. 
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CÂNTAREA MUN łILOR (1945) 
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AŞTEPT ANUL UNU 
 
Aştept anul unu. 
Anul  păcii între popoare. 
Ale istoriei mari abatoare 
vor fi dărâmate. 
Inima mea de pe-acuma murmură: „Frate, 
iartă-mă pentru urile strămoşeşti 
şi-n numele suferinŃelor omeneşti, 
dă-mi mâna.” 
Şi eu am muşcat Ńărâna 
şi-am plâns. 
Cei scumpi erau morŃi şi focul căminului stâns, 
în patria incendiată. 
Sângele lumina, auroră ciudată. 
Zare după zare cădea, 
înainte şi-n urma mea. 
 
Treceam fruntarii, 
râuri şi munŃi. 
Şi nimeni nu era mai mare ca marii 
soldaŃi anonimi. 
Înfricoşate, cenuşii mulŃimi 
din calea noastră se trăgeau ca apa. 
Obuzele ucideau şi săpau totodată groapa 
copilului nevârstnic şi mamei. 
Apoi, spectrul foamei 
colinda câmpiile pustiite. 
 
În vremea asta, iahtul cu punŃi aurite 
de soarele Sudului 
plutea ca o pasăre imaculată. 
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Miliardarul îşi fuma havana: 
„O, lume minunat aşezată!...” 
(Viermele îngrăşându-se-n rana 
veşnic însângeratei omeniri...) 
 
Frate, să nu mai avem amintiri 
şi visuri şovine. 
Tu făureşti unelte ca şi mine. 
Lucrezi pământul. Poate scrii cărŃi. 
Sunt vetre sărace şi-n alte părŃi 
de lume, şi eu te cunosc după faŃă 
că-n fiecare zi te scoli dimineaŃă, 
şi seara te culci târziu. 
 
Dă-mi mâna, să dărâmăm abatoarele 
istoriei. Ieşi din sicriu 
şi priveşte: răsare soarele... 
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ZĂRIłI VEŞNICUL MUNTE? 
 
ZăriŃi veşnicul munte, 
după atâtea dealuri mărunte? 
 
DesfăşuraŃi drapelul! 
AŃi pregătit oŃelul? 
 
L-aŃi turnat în zale şi săbii? 
De nu ne-ar întrece alte corăbii... 
 
După munŃii mărunŃi, 
cel mai înalt dintre munŃi. 
 
Avem, oare, lauri destui 
pentru colinele lui? 
 
Printre munŃii mărunŃi, vreau s-ajung cea dintâi sus pe                                                                               
                                                                             munŃi. 
 
Drapelul meu cu falduri grele 
să fâlfâie întăiul între drapele. 
 
Tot mai sus şi mai sus! 
Întăi l-a urcat domnul Isus, 
 
printre facle, printre grădini, 
cu cunună de spini. 
 
Vreau s-azvârl lumii dinari: 
pentru vameşi, pentru tâlhari. 
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ToŃi cei străini, fără casă, 
să şadă  cu mine la masă. 
 
Ce-ar fi şi tu să te-nalŃi 
cu mine, peste munŃii înalŃi, 
 
să fim împreună, holdă şi soare 
în alte câmpii, viitoare? 
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DOAMNE, N-AJUNG PÂN’ LA TINE? 
 
Doamne, n-ajung pân’ la tine 
vârfurile acestei păduri de suspine? 
Cum eşti tu atotştiutor, 
să fi dat pâne de-ajuns tuturor, 
culcuş pentru copiii îngheŃaŃi, 
câte puŃin din lumina celor bogaŃi, 
câte puŃin din cerul lor senin, 
de care îngeri întraripaŃi se Ńin. 
 
Să fi dat, Doamne, fiecărui om, 
câte-o bucată verde de pământ şi câte-un pom 
al tuturor speranŃelor pământeşti, 
şi nu te-am fi-ntrebat unde eşti. 
Am fi spus că te-ai răspândit 
în noi, ca un fluviu liniştit, 
că te-am băut fără să ştim... 
N-ai fi rămas în biserică şi-n Ńintirim, 
 
ci ai fi mers împreună cu noi 
şi te-am fi pus între coarne la boi, 
ca pe un ciucure frumos de mătasă – 
să ne-ajuŃi la plug şi la coasă. 
 
În loc să pleci pe celălalt tărâm, 
ai fi avut la masa noastră un tacâm – 
şi seara, obosit şi făr’de alai, 
în loc să te-ntorci înapoi în rai,  
adormeai undeva pe-aici, 
printre copii şi pisici, 
într-un colŃ de vatră luminat. 
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Doamne, de ce Ńi-au crescut aripi 
şi-ai zburat? 
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PESTE CÂMPIILE VIITOARE 
 
Peste câmpiile viitoare 
vor străluci curcubeie mai falnice. 
Cântec şi petrecere va fi 
semănatul şi seceratul 
acelor câmpii. 
 
Mărire vouă, munŃi! 
Laudă 
mânilor care vă caută 
luminoasele frunŃi! 
 
Holde şi imnuri vor secera 
mâne popoarele. 
Vor lăuda soarele 
şi vor cânta. 
 
Peste câmpiile viitoare, 
vor străluci curcubeie mai mândre. 
În strălucitoare ogoare 
pluguri de-argint au să intre. 
 
Oameni, cântaŃi! 
Una suntem: argaŃi, împăraŃi. 
Spre-aceeaşi cumpănă lină, uşoară,  
unii urcă, alŃii coboară. 
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PENTRU PACE MĂ ROG... 
 
Pentru pace mă rog, pentru lucruri uitate 
şi pentru oameni din singurătate. 
Un cerc vrăjit se-nchide-n jurul lor. 
Şi fruntea-ngheaŃă, orele cobor, 
spre zi, mai albe, orele cobor. 
 
Mă mai rog pentru sângele plin 
de întuneric şi spaimă, sânge străin, 
nicicând să nu fie vărsat pe pământ, 
unde morŃii aproape ca florile sînt. 
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CÂNTAREA ADORMI łILOR 
 
Vom pune goarne de aur, 
lângă dânşii, pentru fiecare, 
pentru vestea cea mare, 
pentru soare, ceruri, popoare. 
 
Pe-aceste vârfuri de lănci 
înfipte-ntre dânşii, aici, 
au poposit, gata de zbor, 
hulubi, rândunici. 
 
Să-i învelim cu pânze de in, 
purpurii, uşurele, 
pentru că pânzele-acestea 
vor fi, mâne, drapele. 
 
Să le ocrotim umerii 
de tăiuşul iute al vântului, 
căci ei au să zguduie munŃii 
şi munŃii  
pământului. 
 
Vor zgudui continentele 
din ciclon în ciclon, 
steag nou flutura-vor pe turlele 
noului Vavilon. 
 
Pentru-adormiŃii de-aici 
au venit hulubi, rândunici, 
să le-arate 
calea nopŃilor depărtate. 
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Le zăriŃi? BucuraŃi-vă... 
Cât cerul, şiraguri-şiraguri, 
numai steaguri şi ramuri, 
numai păsări şi steaguri. 
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ACESTE MÂNI 
 
Aceste mâni prea mult întârzie, 
sus, printre ramuri 
şi printre flamuri, 
prea mult întârzie... 
 
Ce fac, oare? 
Poate-au să coboare 
cu-o cunună de raze 
strălucitoare... 
 
Cunună? 
Pentru fruntea cui? 
Suntem sătui! 
N-avem lauri destui? 
 
Printre ramuri 
şi printre flamuri, 
mânile-acestea pipăie alte geamuri, 
mult mai sus aşezate, 
mânile mele întârziate. 
 
Coborându-le, oamenii-au spus: 
„A... Voi aŃi fost sus...” 
Şi-au ridicat spre-aceste mâni 
priviri de vulpi, boturi de câni. 
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CÂNT 
 
Cânt ca privighetorile oarbe. 
Nu ştiu, eu sorb cântecul sau el mă soarbe. 
Atât de sus ne-nălŃăm câteodată... 
Sufletu-mi arde de-o flacără înfricoşată. 
 
Ca rugul din care a vorbit Dumnezeu, 
aşa arde sufletul meu. 
Cred în zâne, în sfinŃi şi minuni; 
prieteni, nu-mi împletiŃi cununi. 
Cântecul e-n mine ca-n voi tăcerea; 
îi bănuiesc uneori puterea, 
însă nu ştiu nimic şi mă-nchin smerit 
îngerului lângă mine ivit. 
 
Fă-mă să cânt despre oameni şi suferinŃi, 
şoptesc cu buzele reci, fierbinŃi, 
despre săraci, despre copii şi foame... 
Şi-n mijlocul cereştii mele spaime, 
întrezăresc cuvintele de foc, 
cu care-ar trebui să creez lumea, s-o pun la loc. 
 
Apoi rămân singură. Nu ştiu nici eu 
de ce mi-a vorbit din stufişul aprins Dumnezeu. 
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MOARTEA PROROCI łEI 
 
V-am lăsat vâslind cu apele 
şi cu soarele, 
şi v-am găsit ucişi cu sapele 
şi cu topoarele. 
 
V-am lăsat vouă şi vouă 
grădina asta cu rodii şi rouă, 
ca s-o culegeŃi şi s-o cosiŃi – 
şi fraŃi să fiŃi! 
 
Dar abia am închis uşa, 
şi mi-aŃi şi măturat cenuşa. 
Abia coboram pragul, 
şi mi-aŃi şi rupt cartea şi steagul. 
 
Şi încă mai eram în ogradă, 
când unul a ieşit să vadă 
dacă nu cumva mă întorn. 
Altul privea cerul prin horn 
şi prin spaŃii zărea, 
pe punŃi de argint, glezna mea. 
 
M-aş întoarce acasă pe drumul vaselor, 
urmărită de vânătoarea cicloanelor, 
dar mă apasă putreda Mare-a Sargaselor, 
mă apasă greul zid al oceanelor. 
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DUMNEZEU 
 
Oamenii bogaŃi au făcut icoane, 
catapitezme-aurite şi strane, 
însă Dumnezeu n-a venit 
în locul astfel îngrădit. 
 
BogaŃii stăteau groşi, împovăraŃi 
şi se uitau la sfinŃii frumos îmbrăcaŃi. 
 
În vremea asta, Dumnezeu zbura-n copaci,  
făcându-i să-nflorească. Fugea la săraci,  
cerându-le mămăligă şi ceapă. 
Era când câmpie verde, când apă. 
Alteori se făcea mic 
şi s-ascundea în floarea de finic, 
ori s-apuca să crească-n păpuşoaie,  
s-ajute furnicile la muşuroaie, 
să-i dea pământului mană şi ploaie. 
 
Avea atâtea de făcut Dumnezeu, 
şi oamenii îl plictiseau mereu, 
cerând unul pentru altul rău. 
Îi auzea strigând: „Pământul meu...” 
Îi vedea punând semn de hotar,  
ciopârŃind, împărŃind minunatul dar. 
 
Atunci se supăra. Pornea furtuna. 
Cu secetă şi ploaie-ngheŃată lovind întruna, 
se făcea mare şi-nfricoşat, 
ca muntele cu păduri îmbrăcat. 
Până venea o pasăre la el. 
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Codobatura, sau un porumbel, 
şi spunea: „Doamne, mi-a căzut puiul jos. 
Zi să se facă iară frumos, 
să răsară soarele şi să-l găsesc...” 
 
„Facă-se voia ta, sol păsăresc...” 
Şi Dumnezeu punea fulgeru-n teacă 
şi s-apuca alte lucruri să facă. 
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NU POT ÎNłELEGE DE CE... 
 
Ei cresc lângă mestecenii albi, 
împreună cu gorunii, cu brazii, 
şi totuşi se gârbovesc aşa repede. 
Nu pot înŃelege de ce 
Ńin privirile-n pământ, 
la fel cu vitele. 
 
Oameni, înălŃaŃi-vă! 
 
Voi, care cetiŃi zodiile, cunoaşteŃi 
vămile văzduhurilor, 
potriviŃi cumpăna ploilor 
cu degetele voastre scurte, 
voi, care cetiŃi în urma râmelor 
veşti de peste veacuri, 
nu pot înŃelege de ce 
muriŃi în umilinŃă şi sărăcie. 
 
Oameni, porniŃi! 
După pilda şuvoaielor revărsate, 
porniŃi! 
Ştiu că nu vi-i teamă de moarte, 
căci moartea pentru voi e-o laudă. 
Atunci, de ce staŃi? 
Iată: dac-aş şti că, murind eu, 
aŃi porni mai degrabă, 
pumnalu-i gata. 
Oameni, daŃi-mi drapelul! 
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DIN ORAŞE ARZÂND 
 
Ei vin galopând, galopând, 
din cornuri sunând, 
răsunând, 
din oraşe arzând. 
 
ÎntrebaŃi, 
ce-i acolo? StrigaŃi, 
copii, femei şi bărbaŃi 
speriaŃi... 
 
Corbi şi negre stindarde. 
Îngeri sau hoarde? 
Au inimi în lănci, sau stindarde? 
Zarea arde şi arde. 
 
Oare de când 
vin aşa tropotând? 
BogaŃii i-aşteaptă gemând, 
săracii, cântând. 
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IARTĂ-MĂ, FRATE 
 
Iartă-mă pentru urile strămoşeşti. 
Vrei peste sânge-n casă să păşeşti, 
să-mpărŃim prânzul sărac, 
să vorbim despre noul veac 
al dragostei dintre oameni? 
Fratele meu, ce bine te-asameni 
cu mine! NăscuŃi din pământ, 
am fost purtaŃi de-un potrivnic vânt 
între drapele şi săbii. 
 
Acum sosesc în port corăbii,  
sosesc, 
vânturi bune desfăşurând 
stindardele altor continente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

AM FOST DEPARTE DE OAMENI 
 
Am fost departe de oameni şi eu. 
Într-o insulă secetoasă 
lâncezeam. Uneori Dumnezeu 
se făcea porumbel şi-mi intra în casă. 
 
Dar nu puteam pricepe nimic. 
Sufletul meu era mic 
şi orb. Atunci au venit 
suferinŃele-omeneşti şi-au vorbit 
înaintea mea. 
Inima-mi singuratecă s-a trezit 
şi-a plâns. Războiul începea 
să secere vieŃile nevinovate. 
Steag negru flutura peste cetate. 
 
Incendiile, numai, luminau; 
copii în toiul jocului mureau. 
Mame jefuite de fii mă priveau 
cu ochi arzători. 
Mi-era ruşine să mai scriu despre flori 
şi stele, 
şi iar auzeam în visele mele 
largi, zbuciumate, 
inima omenirii întregi cum bate: 
„Vrem pâne, dreptate”. 
 
Vedeam continentele, 
rasele 
înfrăŃite. 
„GrăbiŃi-vă, timpuri grăbite...” 
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şopteam, şi vedeam transparentele 
ceŃuri risipindu-se-n zare. 
E ziua păcii. Vrednice popoare 
clădesc acum din temelii o lume 
pentru care nu-i nici un nume 
prea mare. 
Între cele două cercuri polare 
e patria mea. 
Ecuatorul nu-i decât un drum 
care-o străbate, fără s-o despartă. 
Sub Crucea Sudului, undeva pe hartă, 
oriunde e patria mea... 
Astfel visam, în sânge şi fum 
trăind. O nădejde-arzătoare 
creştea în inima mea în fiece zi, 
odată cu iubirea de oameni prin care 
puteam, în sfârşit, înŃelege şi auzi... 
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DE-AM FI ÎMP ĂRłIT PE DREPTATE 
 
La trecătorile stâncilor 
gem cu tâmpla pe stâncă. 
Şi-aş fi vrut să te mai laud încă, 
luminată culme a munŃilor. 
 
De-am fi împărŃit pe dreptate 
toate durerile lumii, 
cât pe inima mea, cât pe inima ta, 
eu n-aş muri aşa tânără. 
 
Puteam încă mult să mă bucur 
râzând, sub verzile ramuri, 
puteam să mai cânt încă mult 
cu tâmpla pe orga pădurilor. 
 
Mai erau atâtea grădini de cules... 
Aş fi împodobit pân’ la fund 
blidul acesta rotund, 
cu năframe şi mere. 
 
De-am fi împărŃit pe dreptate 
toate durerile lumii, 
ani mulŃi aş mai fi secerat 
strălucirea câmpiilor. 
 
Prietene, adă-mi spice de grâu, 
sus, pe culmile munŃilor, 
lângă ceruri şi vânturi, 
lângă focul tăcut al păstorilor... 
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ViaŃă, pentru unii ai fost 
masă pururi întinsă, 
pentru mine – ploaie pustie, 
tu, cu nedreptele-Ńi cumpene; 
şi totuşi, plecând, te salut regretându-te. 
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DIN DRAGOSTEA DE OAMENI 
 
Din dragostea de oameni neînvinsă 
răsar aceste poeme. 
Cetitorule, nu te teme, 
dacă inima Ńi-i o faclă stinsă. 
 
N-au s-o învie vorbe-nflăcărate, 
dar sunt şi alŃii care-au murit 
pentru pâine şi pentru dreptate. 
Lor li se-nchină gândul meu smerit. 
 
Ca la prieteni veşnici mă gândesc 
la cei plecaŃi-asupra muncii lor, 
la gestul larg şi chipul gânditor 
al oamenilor, care făuresc 
 
o lume nouă, din ruini şi moarte. 
Auzi-mă tu, frate de departe, 
şi-ntinde-mi mâna peste morminte, 
ca să păşim cu veacul înainte. 
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MAMA 
 
Mama a  trecut printre plumbi, 
ducând la sân ceva nevăzut. 
Peste râul albastru, 
mama printre plumbi a trecut. 
 
Tinerii muriseră-n temniŃă. 
Bătrânii se furişaseră-n munŃi, 
şi-acel ceva trebuia dus, 
numaidecât, peste punŃi. 
 
La pândă, ochii aspri, înguşti. 
Buze aspre de puşti. 
Strâmbele guri 
o pândeau din păduri. 
 
Mama cobora şi cânta. 
Plângea sau cânta? 
Ghemuită în inima ei, 
mama gemea. 
 
Intrând în apa albastră, 
întinereai sub şal, ca o ramură. 
Mamă, spune-mi, ce duci? 
O flacără sau o flamură? 
 
Când ai căzut printre plumbi, la punŃi, 
cânta cineva sus pe munŃi. 
Ai murit cu gura-n Ńărână, 
cu flamura desfăşurată-n mână. 
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BraŃul meu tânăr ca ramura, 
iată, îŃi ridică flamura, 
să Ńi-o poarte, 
peste punŃi şi munŃi, mai departe! 
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VOI N-AłI AFLAT? 
 
Voi n-aŃi aflat? 
De ce întârziaŃi? 
RidicaŃi-vă şi cântaŃi 
noului împărat. 
 
Au fost cumpene, secete, 
că n-aveŃi pâne de grâu? 
AŃi scăpat printre degete 
toată apa din râu. 
 
V-au fost de zgură gurile, 
cuvintele – bani mărunŃi, 
şi v-au cuprins marii munŃi, 
şi pădurile, 
 
fără a bănui 
că purtaŃi ramuri şi tâmpine, 
care-au să-ntâmpine 
veacul, când va veni. 
 
Bat vânturi mari peste Ńări. 
Din zări în zări, 
din măgură-n măgură, 
vine focul din negură. 
 
V-am văzut semănăturile. 
Pot s-adorm de-acum lângă punŃi, 
să mă acopăr cu marii munŃi 
şi cu pădurile. 
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MĂ GÂNDESC LA OAMENII RISIPI łI 
 
Mă gândesc la oamenii risipiŃi 
pe-ntinsul pământului: 
plugari, făuritori de unelte, 
spre zorii păcii porniŃi. 
 
La orizont, ca-n cea dintăi zi, 
ceŃuri opace 
se ridică deasupra mării. 
ToŃi poartă semnul spaimei şi-al aşteptării. 
 
Sunt fraŃii mei. Şi-mi pare că le-aud 
inimile bătând în inima mea. 
O, numai de s-ar putea 
clădi pe pământul de sânge ud... 
 
Vorbim diferite limbi, dar am plâns la fel 
lângă mormintele proaspete; în măcel, 
ne-am temut şi-am strigat de groază. 
Acum toŃi căutăm un liman şi-o oază 
de dragoste.   
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VEAC MARE, VEAC LARG 
 
Veac mare, veac larg... 
Vestea s-apropie, focul s-apropie. 
Câmpia-i plină de tropote. 
DaŃi fuga la clopote! 
 
Veac mare, veac luminat 
pe câmpia lumii a coborât. 
ToŃi cei cu fierul pe gât 
s-au bucurat şi-au cântat. 
 
Iată-i înălŃând, înălŃându-se. 
Uli Ńi de suliŃi  
mişcându-se, 
la ceruri mari ridicându-se. 
 
Spune-mi, Ńi-i fric ă? 
Aceste coase, topoare 
parcă se urcă în soare, 
aşa de sus se ridică... 
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ÎN PĂDURILE łĂRII MELE 
 
În pădurile Ńării mele, 
trăieşte balaurul, 
care ne-nghite fierul, argintul, 
grâul şi aurul. 
 
În aurie câmpie, 
mulŃi l-au pândit să iasă, 
dar el şade ascuns în casă, 
încolăcit pe-un divan de mătasă. 
 
Când cântă-ntâia oară cocoşii 
sub streşina lui, 
el întinde douăsprezece gâturi gălbui 
spre douăsprezece perni roşii. 
 
Când se-ntoarce prin somn şi se clatină, 
i se văd, cât palma, solzii de platină. 
Şi are, grosul balaur, 
pe câte labe, inele de aur? 
                          
                     *  
 
Doarme balaurul. 
Mistuie pânea, argintul şi aurul. 
Numai câteodată tresare, 
când, jos, Ńara geme prea tare. 
 
MulŃi viteji de demult 
s-au furişat acolo, să-l scapete. 
Să-l suliŃeze cu suliŃa, 
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să-i reteze măcar unul din capete. 
 
A sărăcit, fiara, 
munŃii şi Ńara. 
Haiducilor şi pandurilor 
le putrezesc ciolanele-n fundul pădurilor. 
 
Te-aşteaptă murgul, gata de ducă. 
I-am dat jăratec şi miez  de nucă. 
I-am gătit cu panglici frâurile, 
să sară munŃii şi râurile. 
 
łi-am gătit suliŃa cu urmuz şi beteală. 
łi-am pus la piept, sub căptuşeală, 
trei fire dintr-o perie, 
gurile munŃilor să nu te sperie. 
 
De-i cădea, iubitule, sub streşina lui, 
sugrumat de labe gălbui, 
norodul cu flamuri şi sfeşnice 
te va-ngropa-n legendele veşnice. 
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SÂNGELE 
 
Ce-i dacă se varsă sângele cald al martirilor? 
PoeŃilor, nu-i un subiect pentru voi, 
sângele-amestecat cu noroi. 
CântaŃi roşul macilor şi-al trandafirilor! 
Dar celălalt sânge, atât de luminos, 
al victimelor nevinovate? 
Să-l căutăm, să-l căutăm pe jos, 
lady Macbeth, cu mânile pătate. 
 
Ajută-mă. Sângele este aici,  
în fărădelegile mari şi mici, 
murmură cald şi s-aude. 
E sângele tânăr, uşor, 
al celor care plini de viaŃă mor. 
Vai, palmele ministrului sunt ude... 
PriviŃi şi hermina 
frumoasei doamne. 
 
Ce pot toate-acestea să-nsamne, 
şi cine-aruncă lumina 
de-amurg înflăcărat asupra lumii? 
S-a înroşit şi albul spumii 
lăsată de valuri pe Ńărm. 
Unde-i ocheanul mincinos, să-l sfărm? 
Dar nu-i un ochean mincinos. 
Sângele luminează de jos, 
din pământ, 
şi strigă: „Aicea sînt, 
nu călcaŃi peste mine. Mă doare. 
Flacăra mea clipeşte mustrătoare. 
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Eu nu mă pot face nici frunză, nici floare. 
Sunt sânge-strigoi, 
din trupurile celor plecaŃi în război, 
pentru-o lume mai bună”... 
Lady Macbeth, ajută-mă şi-adună 
de jos acest sânge. 
Prea mult se zbuciumă singuratec şi plânge, 
cerând să fie vărsat 
şi celălalt sânge, greu şi-ntunecat, 
al călăilor încă vii... 
O, toate sunt acum trandafirii... 
Un vaier s-aude. 
Ministrul îşi ascunde mânile roşii şi ude, 
dar nici nu-l privesc. 
Sunt fascinată de pădurile care cresc, 
repede, ca-ntr-un vis. 
Dar nu-s păduri. Sunt oameni 
desculŃi, care vin prin ploaie. 
(Nu ştiu pe unde-au pătruns în odaie.) 
Sau poate că Infernul s-a deschis. 
S-a stârnit un vânt. 
Oamenii-aceştia sunt morŃi 
şi miroase-a pământ. 
Oare ce vor? 
Copiii s-agaŃă de mamele lor. 
Sunt victime necombatante. 
Au murit pe sub dărâmături. 
Un singur strigăt: „La moarte...” 
iese ca aburul, 
din sute de mii de guri. 
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Din sângele Meduzei, în vechime, 
se născu întraripatul Pegas. 
Acum, din sângele tău, mulŃime, 
poezia nouă se naşte şi capătă glas. 
Nu vom vorbi despre flori, 
care se deschid şi surâd dimineaŃa. 
Ci despre zbuciumul nostru şi viaŃa 
care-aşteaptă cântăreŃi nenfricaŃi. 
Despre moartea milioanelor de bărbaŃi, 
femei şi copii, 
despre războiul nedrept, despre pace, 
şi încă despre oamenii gigantici şi vii, 
în mijlocul lumii, care se cutremură 
şi se preface. 
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OSPĂł 
 
Credeai că tinda-i asta-i scundă 
pentru întreaga lume rotundă, 
şi, totuşi, lumea a-ncăput. 
A ospătat, a plâns, a cântat, a gemut. 
 
Răsărea soarele 
când am auzit picioarele 
mulŃimilor. 
NaŃiile, rasele 
şi-au părăsit vasele, casele. 
 
Să nu taci.  
Ce-i dacă suntem trudiŃi şi săraci? 
Noi n-avem nimic de pierdut. 
Vezi? Lumea-ntreagă a-ncăput 
într-o simplă tindă. 
Pune-Ńi secera sub grindă. 
 
Soarele a lunecat pe-un fir, 
din zenit în nadir, 
şi fâlfâind din flăcări, apoi, 
s-a aşezat pe casă la noi. 
 
Tindă scundă a inimii... 
Tu, pe toŃi Ńine-mi-i! 
Să-i ascultăm. Ei vin 
de sub asprele cercuri polare, 
de la Gange, de la Congo, de la Rin, 
din continentul lui Columb, 
trudiŃi, mărunŃi, 
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toŃi au la glezne plumb 
şi urcă munŃi. 
 
Zăreşti vârful coaselor, 
gura topoarelor? 
Ei vin acum în vârful picioarelor, 
dar lasă... 
Când pasărea soarelui va zbura de pe casă, 
dârji şi crunŃi, 
vor dărâma zid după zid, 
munŃi după munŃi. 
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EI SUNT SĂRACII 
 
Ei sunt săracii pământului, ei sunt umbroşii 
oameni care răspândesc întristare, 
şi lumea lor n-are măsură, n-are coloare. 
Ei sunt săracii, ei sunt umbroşii. 
 
Nimic nu-nfloreşte acolo, nimica nu strigă, 
ci totul se stinge-n umbra covârşitoare. 
Ei sunt săracii pământului care-aşteaptă-anotimpul 
făgăduinŃelor toate. 
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MUNłII LUMII, PE INIMA MEA 
 
Un plug roşu umblă şi ară 
hotarele, din Ńară-n Ńară. 
Pe munŃii lumii urcă glorioşii, 
trâmbiŃaşii, stindardele roşii. 
 
Oameni de sub toate stelele, 
meridianele şi paralele, 
sub strălucitoare cunună 
zorii noi vă adună. 
 
Pe munŃii lumii, trâmbiŃele sună, 
răsună. 
 
Oameni de toate rasele, 
părăsiŃi-vă legile goale şi casele. 
E ziua mare. 
Plugul roşu vine să are. 
 
Pe munŃii lumii, 
trâmbiŃele sună mai tare. 
 
Oriunde e patria mea. 
Pe cărarea ecuatorului 
am trecut desculŃă, cântându-vă, 
din cinci continente chemându-vă. 
 
Din munŃii lumii 
strigându-vă. 
 
Cântecul meu fie-vă leagăn. 
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Prispă caldă fie-vă inima mea, 
vouă, oropsiŃi ai pământului! 
 
Eu pentru voi am purtat munŃii lumii 
pe inima mea. 
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FLORILE ŞI FIECARE SENS LUMINOS AL 
LUMII 
 
Florile şi fiecare sens luminos al lumii 
să poposească-n cartea mea deschisă, 
şi ca-n pământul milei şi minunii 
să-nvie-aicea pasărea ucisă. 
 
Mi-i dor să scriu de-o dreaptă dimineaŃă 
şi mă-nfioară fila fără semn; 
mi-i dor să săp în inimi ca-ntr-un lemn 
un nume ce-l purtăm cu toŃii: viaŃă. 
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SERILE 
 
Serile, mă gândesc la oamenii 
care se-ntorc în casele sărace. 
S-aşează-n jurul mesei 
şi vorbesc despre pace 
şi despre război. Se ceartă. 
 
De ce oare nu se mai înŃeleg 
tinerii cu bătrânii? 
 
După ce nu vor mai fi războaiele, 
convulsii demente 
ale unei lumi prea bătrâne, 
am să pot îmbrăŃişa cele cinci continente. 
Strigătul „Dreptate...” şi „Pâne...” 
va înceta. 
 
Atunci se vor risipi ceŃurile 
de pe faŃa pământului. 
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TESTAMENT PENTRU FATA MEA 
 
Să nu uitaŃi, oameni, 
că eu am secerat pentru voi 
grâne, din toate hotarele. 
Toate veştile mari 
vouă întâi vi le-am spus, 
cântând vi le-am spus 
toate veştile mari. 
 
Steaguri şi imnuri am împletit, 
aici, printre coase şi seceri, 
numai steaguri şi imnuri, 
pentru zorile Binelui. 
 
Eu mă cobor acum, 
adânc, în verzile ierburi. 
Copila mea, vino pe creştetul munŃilor, 
coroniŃă, cunună, 
să te-ncredinŃez viitorului. 
Să fii cu oamenii blândă şi bună. 
Să nu uite ochii tăi miraŃi 
că toŃi au fost odată fraŃi, 
dar străbătând prin cicluri nisipurile, 
şi-au uitat unii altora graiul 
şi chipurile. 
 
Fata mea, draga mea. 
Mânile tale mici, 
paşii tăi mici 
să lase urme de aur aici, 
unde eu am plâns şi-am gemut, 
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pe-atâtea prispe de lut. 
 
łi-am împletit steaguri şi imnuri, 
pentru ziua când te vei ivi, 
mirată, pe creştetul munŃilor, 
printre steaguri şi imnuri. 
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AM VĂZUT ŞI EU OAMENI PLECÂND 
 
Am văzut şi eu oameni plecând 
la război. 
Erau tineri Ńărani, jumătate goi, 
în vagoane de marfă, cântând 
cântece monotone şi triste. Plecau. 
Erau atât de mulŃi, că-ntunecau 
zarea zilei de vară. 
Şi nu s-au mai întors. Secară 
şi grâu a crescut din ei în Rusia. 
 
În vremea asta, acasă, 
se plimba arătoasă-n oraşe 
neruşinarea şi nemernicia. 
Ei nici măcar nu ştiau 
pentru cine mor. 
Erau numai simplu popor. 
Oameni care ca plantele creşteau, 
în simplitate, lângă pământ. 
 
Doamne, ochii lor unde sînt? Unde sînt 
braŃele lor pline de forŃă şi de supunere? 
Oare mai-marii lor s-au trudit să numere 
crucile şi schilozii? 
Mie, când bate vântul, mi se pare 
că aud cântece, mulŃimi de picioare 
călcând în cadenŃă. Nerozii 
care-au murit în Rusia se-ntorc 
să te judece, rât de porc, 
îmbogăŃitule de război! 
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Ai dreptate să tremuri. Ascultă: 
E ziua de-apoi!  
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PRIN EL AM CUNOSCUT NORODUL... 
 
                          
                    I 
 
Prin el am cunoscut norodul. 
Încrezătoare, la braŃul lui, 
am coborât tot mai jos, 
până la prispele verzi ale Ńării. 
 
Fiecare femeie seamănă cu Fecioara Maria acolo. 
Fiecare om poartă un jug blestemat, 
care-l apasă crâncen. 
Şi-s prea puŃine bucuriile 
în satul bărbatului meu, 
deşi-i aşa de mult soare şi cântec acolo. 
Fetele, 
Catrinele, Mariile, Savetele, 
înfloresc o singură zi, 
atunci când îşi pun cununia. 
După aceea vine sărăcia, pustia. 
Ce deosebire e între ghiontul tatălui 
şi al bărbatului? 
 
Deşi ară şi seamănă cu mânile lor, 
culeg cu mânile lor, 
totuşi, niciodată n-au pâne de-ajuns. 
Iar din lipsa pânii ies şerpii. 
Le intră întăi în gânduri, 
după aceea li se cuibăresc în inimi. 
Oamenii gem şi încărunŃesc repede. 
Simt în preajma lor un duh negru vâslind. 
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Apucă topoarele şi – fără să vrea – 
le aruncă spre cer. 
Chiaburii îi privesc. Şi râd la garduri. 
Ei ştiau cauza. Căci ei sunt cauza. 
Şi se pleacă adânc, 
furişându-se pe sub arbori, 
căci, Doamne fereşte de mânia desculŃului 
şi a flămândului... 
 
În vara când am fost acolo, 
la prispele verzi ale Ńării, 
într-o noapte a bătut clopotul. 
Cerul era roşu ca sângele. 
oamenii răcneau, chiuiau. 
În noaptea aceea ardeau 
gospodăriile chiaburilor. 
Au ars casele, şurile, cu vite cu tot. 
Şi-am auzit şoptindu-se 
c-au ars copii de ŃâŃă şi nişte bunici. 
Şi azi mai umblă prin Ńară 
nişte bătrâni cerşetori, orbi, cu armonici. 
Sunt chiaburii de-atunci, 
din satul bărbatului meu. 
Cineva le-a turnat între pleoape, 
în noaptea focului,  
scântei şi zgură, 
şi le-a turnat jăratec în gură. 
 
De câte ori îi văd trecând, cântând 
din armonici, nu ştiu cum, 
îmi vine parcă să ies în drum 
şi să pornesc cu dânşii spre surele Ńarini, 
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acolo, departe. 
 
Oameni dragi şi mărunŃi... 
O singură dată am stat sub secete, 
sub cumpene o singură dată, 
şi m-am chinuit să pricep 
cum de nu porniŃi mai curând, 
cu vijeliile, 
să ne doborâŃi pe noi, 
cei cari ne-ascundem de secete, 
ne-ascundem de cumpene –  
şi totuşi avem totdeauna la masă 
pâne de-ajuns... 
 
 
                    II 
 
Cine va mai întoarce anii? 
În 38, în vara aceea, 
cea mai luminoasă vară a vieŃii, 
m-am cununat cu pădurile. 
Am văzut ploile verzi atunci, 
şi-am alergat desculŃă, despletită, 
prin trestiişul ploilor verzi. 
Atunci am zărit printre fulgere 
o coasă de aur 
şi straiul alb al unui cosaş. 
Vrăjitoarele-mi spuneau: 
„Moare de tânără cine-l vede...” 
şi c-un ochi râdeau şi cu unul plângeau. 
 
După aceea toate s-au dus. 
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Bătrânele satului vedeau semne, sus. 
Spuneau că vor veni peste lume 
cumpene grele. 
Fără ştiri din gazete, 
ochii lor stinşi, osteniŃi 
pătrundeau munŃii timpului, 
dincolo de munŃii timpului, 
şi vedeau cum pornesc, în marş repede, 
oştile Satanei cu zvastică. 
Urechea lor tocită auzea 
cum tancurile zdrobesc meridianele 
şi vin spre răsărit. 
Auzeau motoarele marilor fabrici de tunuri, 
şi priveau, noaptea, cerul, 
simŃind apropierea paserilor 
apocalipsului. 
 
„Draga mamei, vin nourii. 
Păzeşte-te. A pornit Anticrist”... 
Şi, nu mult după vestea lor, 
au bătut clopotele, au sunat goarnele. 
Fiecare bărbat a primit ordin verde. 
Ordin verde, blestemat de-atâtea femei... 
Unde mi-ai dus bărbatul? 
Fiecare şi-a părăsit uneltele. 
Al meu şi-a închis cărŃile. 
Într-o noapte, s-a dus. 
Blestemele erau fără folos. 
Şi totuşi, cerul era limpede 
în acel septemvrie 39, 
când au început concentrările. 
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Îmi scria rar, 
De pe Siret, de pe Ceremuş. 
Şi simŃeam din felul cum îmi scrie, 
că-i lipseşte libertatea gândirii 
şi mai cu seamă tutunul. 
Îmi scria despre Ńăranii lui, 
că-mparte cu dânşii 
ploile, somnul, cântecul, foamea, 
dar mai cu seamă acelaşi muc de Ńigară. 
Printre dânşii, el a devenit iar Ńăran. 
Îmi scria despre ei cu-atâta căldură, 
că parcă fiecare i-ar fi dăruit 
nu ştiu ce Ńundre de aur, sau fiecare din ei 
ar fi avut deasupra capului nu ştiu ce steag, 
ei, cari dormeau pe pământul gol 
şi gemeau prin somn. 
 
La-nceput, am spus: cine ştie... 
łara-ntreagă se duce. 
Omul meu de ce să rămâie? 
Şi simŃeam ruşinea cuprinzându-mă 
la gândul că al meu ar fi rămas, 
în vreme ce toată Ńara pornea. 
Ani amari... Prea târziu 
m-am luminat asupra unor rosturi. 
Prea târziu am aflat că războiul 
îl fac numai calicii, numai norodul de jos. 
Ce-i sus rămâne-acasă. 
Sau, chiar dacă se duc, 
ei, feciorii bogaŃilor, 
tot sus rămân şi-acolo, 
şi coboară-n gropile comune 
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numai cei din norod. 
 
 
         III 
 
A venit peste Ńară 
nu ştiu ce zbor de arhangheli. 
Purtau steaguri verzi. 
Ucideau. 
Copiii se-narmaseră. 
Îşi ucideau fraŃii, părinŃii. 
Iarna aceea din 40... 
Cei cu steaguri verzi, cu frunŃi înguste 
m-au găsit vinovată 
că n-am deosebit oamenii 
după naŃie şi după religie. 
Iar omul meu era mereu dus. 
Pe Ceremuş. Pe Siret. 
De-ar fi ştiut el cât îndur, 
ar fi fugit. Nu cu puşca. 
El ar fi luat toporul. 
L-ar fi învârtit mult deasupra capului, 
înainte de a-l izbi, gemând, 
drept în fruntea arhanghelului... 
Iarna din 40 
mi s-a ghemuit în inimă. 
Şi-mi stă ghemuită acolo. 
 
 
                    IV 
 
Oamenii au ridicat steaguri mai nalte. 
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Au răsunat clopotele Ńării. 
Iunie, 41. 
Cât de mândri erau soldaŃii din poze, 
de prin gazete! 
Cât de trişti erau ei, pământiii,  
care mureau acolo în negură! 
Doamne, cum aş fi tăiat degetele 
celor care scriau minciunile 
despre nu ştiu ce eroisme! 
Ca şi cum norodul n-ar fi murit şi-aşa... 
Doamne, cât mi-i de ruşine! 
Omul meu, bărbatul meu, 
căminul s-a stins de mult. 
Vino acasă! 
Cât ai să mai stai, în toate Rusiile? 
Căci dacă boierii caută glorii, 
de ce nu-şi trimit ei feciorii? 
Vino acasă! 
La ce te-ai dus în Rusia? 
Nimic nu s-a schimbat în Ńară. 
Doamnele mari umblă cu-aceleaşi podoabe. 
Tinerii feciori ai ciocoilor 
se plimbă la munte. 
Nimeni nu ştie despre voi, cei mulŃi, 
care zi de zi vă măcinaŃi. MulŃimi. 
Întunecate mulŃimi. 
Zid de glorie? Nu! Ce ruşine! 
Bărbatul meu,  omul meu... 
Pe Ńăranii, pe fraŃii tăi, 
la judecată, cine-o să-i scoale din văi? 
Cât veşnicia  
vor creşte din ei 
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buruiene galbene-n Rusia. 
 
 
                    V 
 
La prispele verzi ale Ńării, 
încă mult se vor zări pe ceruri 
umbrele-ntinse-ale lupilor galbeni, 
alergând cu limbile scoase; 
la prispele verzi ale Ńării, 
mâne, pruncii, bătrânii 
vor răscoli cu toiegele 
cenuşa focului nostru. 
Şi veacuri la rând vor stărui în cenuşă 
urmele lupilor zvasticei, 
din pădurile Miezului NopŃii. 
 
Bate tunetul. Răsună tunetul. 
Peste prispele verzi ale Ńării 
sar speriate 
haitele lupilor galbeni, 
înfricoşatele haite,  
revărsate asupra câmpiilor lumii; 
sar înapoi, spre pădurile 
Miezului NopŃii. 
Săgetătorul, cu părul pe ochi, 
răcneşte-n pădurile negre. 
Nici un arc nu-i primeşte săgeŃile. 
Şi toate vânturile i le-abat  
înapoi, 
către inima lui. 
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Să răsune goarnele... 
VestiŃi zarea 
şi zarea 
c-a început vânătoarea! 
Cu arcanele, cu securile, 
înconjuraŃi pădurile! 
Cu butucii, cu stâncile, cu morile, 
astupaŃi trecătorile! 
Sau să vină marii zidari, 
cu măsurile, 
să zidească toate pădurile! 
 
DestupaŃi toate sondele lumii! 
Mări de păcură, cumpeni de flacără, 
din toate sondele lumii, 
să se reverse asupra pădurilor negre, 
acolo unde Săgetătorul 
şi-a tras mai tare părul pe ochi, 
asmuŃându-şi haitele. 
 
Omul meu, du-te cu bine... 
Auzi hăitaşii şi trâmbiŃaşii? 
Alergătorii şi vânătorii? 
Chiar din prag, soarele te-a cuprins. 
Să răsune goarnele... 
Chiuie şi vesteşte zarea 
şi zarea 
c-a început vânătoarea! 
Bărbatul meu, du-te cu bine... 
Focul să te arate falnic, pietros, 
pe fundul verde al cerului,  
în fruntea Ńăranilor tăi. 
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Aruncă suliŃa... S-ajungă 
şi să se-nfigă în alt veac... 
 
Răsună goarnele. Bate tunetul greu. 
Păzeşte-Ńi glezna, bărbatul meu, 
de zăvozii galbeni din munŃi. 
Să te-ntorci sănătos din război. 
În veacul nou să răsărim amândoi, 
cu cununi de aur pe frunŃi! 
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IMNURI PENTRU P ĂMÂNT               
                   (1946) 
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łARA LUMINII 
 
Ne-nchinam pământului-Dumnezeu,  
care ne trimitea puterea şi somnul său. 
Spuneam florilor: Bine-aŃi venit... 
Ploile, bătând într-un zid aurit, 
scoteau măreŃele fulgere. 
Animale cu coarne şi ugere 
îngenuncheau să le mulgem. 
Crengile se plecau la poame s-ajungem – 
şi de câte ori vântul trecea 
un cântec de cristale lovite pornea. 
 
Câte-o insulă desprinsă de continent 
pleca în largul ocean transparent, 
vedeam grădinile ei suprapuse,  
păsările-n zbor o urmau supuse. 
Alteori ciocăneam în stâncă-ntrebând 
izvorul, care s-auzea murmurând: 
ce-ai de gând? 
Şi-ndată sărea ca un ied. 
Toate lucrurile şi fiin Ńele spuneau: cred, 
şi luminau atât de puternic, 
că niciodată nu se făcea întuneric. 
 
 
                        II 
 
OrbiŃi de verdele-atâtor câmpii, 
de cântec de mierlă şi ciocârlii, 
ne duceam în peşteră să dormim; 
şi când se-ntâmpla să murim,  
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eram zidiŃi acolo, uitaŃi, 
căci de-acum se născuseră alŃi bărbaŃi, 
alte femei, la fel de frumoase. 
De ce-am fi plâns deasupra acelor oase? 
 
Numele, nici ele nu se pierdeau. 
Tinerii ca pe nişte mantii de preŃ le purtau. 
Erau aceleaşi nume sonore,  
aceleaşi astre şi ore 
licăreau în răstimpuri, 
aceleaşi cortegii şi anotimpuri, 
încât numirăm acele Ńinuturi ciudate, 
ale luminii de nimic tulburate. 
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ÎNGERII MOR łII 
 
Cine cânta şi sta drept în picioare 
credea în soare. 
Cine se uita în pământ 
credea în ierburi şi vânt, 
dar nimenea nu se temea. 
„Voi tr ăi în veci, veŃi vedea”, 
spunea stejarul măreŃ. 
Minta cu părul parfumat şi creŃ 
povestea nu ştiu ce florilor: 
„Nu vă temeŃi, surorilor, 
suntem fiicele soarelui 
şi-ale norilor...” 
 
Numai omul, printre toate păşind, 
auzea îngerii morŃii cântând un colind; 
viermii în sânul rodiilor mari, 
oştile de omizi şi de cari, 
furnicile şi muştele isteŃe, 
în soarele descompunerii dându-şi bineŃe, 
trena morŃii foşnind erau ele, 
mantia ei cu ibişi şi asfodele... 
Un nour cuprindea capul meduzei, 
râsul hidos, fără petala buzei, 
era mut şi-auzit în toate. 
Degetul uscat părea măsura că bate... 
 
Şi-n vremea asta îngerii cântau: 
pentru moarte fiinŃele farmec au. 
Pentru secerişurile morŃii, 
în fiece zi tragem sorŃii. 
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Lanurile blând clătinate-n amurg, 
oştile şi copiii spre dânsa curg, 
fructele cad, frunzele-n vânt s-aruncă – 
fără poruncă, fără poruncă. 
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PLOAIA 
 
Ploi verzi, de vară, sufletu-mi vrăjiră, 
şi-n melodia caldă, rămuroasă, 
eu auzeam pământul cum respiră,  
iarba cum creşte, noaptea cum se lasă. 
 
Nu era nimic trist, dar solemn, 
sufletul lumii închis în lemn, 
în flori palide, în hribi şi scaieŃi 
revărsa bucuria tainicei vieŃi. 
 
Cerul pierdut în ceŃuri îl uitam.  
Nu mai eram nici eu decât ram, 
decât rădăcină avidă şi pace 
de ierburi vâscoase, opace... 
 
Însă irizata, subtila apă voioasă 
avea licurici, clopoŃei în plete; 
jumătate din fiinŃa ei luminoasă, 
lăsând să-i cadă văluri încete, 
 
apărea-n pajişte sau lângă bălŃi, 
o zână pe care-o văzusem şi-n alte dăŃi. 
Numai picături de apă, văpăi 
de fosfor era frumuseŃa-i dintăi. 
 
Sunt ploaia, spunea, sunt ploaia de vară,  
voi face să-nverzească pietrele şi să răsară 
ochii morŃilor în câmpia cu flori... 
Tu m-ai visat, poete, de-atâtea ori. 
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Când vei muri, ai să-mi cunoşti puterea, 
dizolvantă, murmurătoare.  
Oxigen şi... H2 – mi se pare, 
chicotea lângă mine tăcerea. 
 
Şi-ndată vraja căzu, vraja cea mare, 
din care cresc poeme, fiinŃi ireale; 
spaŃiile fură din nou uscate, goale, 
din apus până-n soare-răsare. 
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NU VĂ SCUTURAłI, FLORILOR 
 
Nu vă scuturaŃi, florilor, 
ascultaŃi-mă bine, surorilor. 
Toamna-i departe; 
departe-al clopotelor cântec, de moarte. 
 
Să ne rugăm, numai, lumina 
atotputernică-n cer să Ńină. 
Alai oprit în mersul lui, grădina, 
să nu răspundă morŃii când o să vină... 
 
Să nu răspundem visului rău, 
care vâsleşte deasupra noastră mereu... 
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PRIMĂVARĂ 
 
Cum răsună soarele-n câmpie, 
ca trâmbiŃa tuturor învierilor... 
Trezeşte-te, iarbă, treziŃi-vă, merilor, 
şi tu, măruntă floare, păpădie, 
 
treziŃi-vă. Şi totul se trezeşte. 
E zeul lumii, care porunceşte 
fiin Ńelor câte-a ivit din sine, 
şi vânturilor să se facă line. 
 
Ascult-acum măreŃul imn-al vieŃii, 
în revărsatul roş-al dimineŃii, 
mă simt şi eu ca frunza ce se zbate 
jumătate-n umbră şi jumătate 
luminată de-un zeu nevăzut. 
 
Iată, pitulicea a şi-nceput 
imnul pe care eu nu-ndrăzneam  
să-l cânt. Fericitul neam 
păsăresc se deşteaptă-n crâng; 
aş vrea să văd codobaturile cum strâng 
paiele lungi, de aur, pentru cuib. 
Şi ca un arbor tânăr să mă-mbuib 
de seva nouă, care curge-n toate 
plantele, duios aplecate 
cătră pământ. 
 
O, spune-mi, vânt, 
s-a dezgheŃat lacul? Vorbesc izvoarele? 
Sau poate uşoarele, 
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străveziile zâne nu s-au trezit; 
dorm pe pământ, cu părul despletit, 
visând ceŃosul anotimp şi clara 
cădere-a ploii când începe vara, 
şi când din ape se născură ele, 
a lacului năluci şi albe iele. 
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ÎN PĂDURE 
 
Primăvara-n pădure văzui 
cum trecea Dumnezeu cu cetele lui, 
şi-aprindea în fiecare mugur un fir 
de lumină, ca un safir. 
 
Plecarea sevelor murmurătoare 
şi-ntâlnirea lor cu puterea din soare; 
într-o dimineaŃă, după zăpadă, 
fiecare frunză-ncepea să vadă. 
 
Apoi orice lucru părea 
plin de rouă şi sărutat de stea, 
în noaptea care ne Ńinea ca pe toate 
plantele nenflorite, neclătinate. 
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ÎN CRÂNG 
 
În crângul plin de-a primăverii udă 
podoabă verde şi lumină crudă, 
m-am dus să văd şopârle şi gândaci 
şi să vorbesc cu tinerii copaci. 
 
Lira mi-am prins-o-n ramul înflorit 
al măcieşului ce-am întâlnit. 
Bondari de aur s-au suit pe strune 
şi paseri începură să s-adune. 
 
Hulubi sălbateci se roteau pe sus. 
„Surorile mele, le-am spus, 
nu vă temeŃi, nu-i laŃ, nici căpcană; 
e-o scornitură-omenească şi vană...” 
 
Atunci pitulicile se bucurară. 
„Vrei să-Ńi cântăm eterna primăvară?” 
„Vreau, paseri bune, 
care n-aveŃi braŃe, nici strune.” 
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OAMENII M Ă UIMESC 
 
Oamenii mă uimesc şi-acum. 
Aş vrea să cunosc ca ei 
toate lucrurile pe numele lor şi-n drum 
larg să-mi alătur paşii de paşii lor grei. 
 
Fiecare zare să nu aibă-n spatele ei înc-o zare, 
fiecare cuvânt să nu aib-un clopot mai mult, 
de care numai eu, când se face noapte, s-ascult. 
O viaŃă-aş vrea, o viaŃă oarecare, 
atât de strâmtă,-ncât să pot dormi 
şi uita vocile nepământene; 
cerul molatec, destrămat în gene, 
să nu mai poată visuri zămisli. 
 
Uneori îmi spun: am să mor 
atât de singuratecă-n mijlocul lor; 
limba simplă-a bucuriilor n-am învăŃat; 
am să mor ca o pasăre care prea mult a zburat, 
dar n-a făcut cuib nicăieri. 
În loc să trăiesc, am cântat melacolicul ieri; 
şi semnele pe care le-am primit n-au fost de la oameni, 
au fost de la flori. Tu cu cine te-asameni? 
mă-ntrebau pururi privirile omeneşti. 
Din pământ ca noi toŃi porneşti, 
dar este-n inima ta o pace şi-o întunecime 
din care cresc nişte vorbe ciudate. „MulŃime, 
nu mă goni, ca voi sunt, ca voi sunt şi eu!” 
Dar ei mă lăsau deoparte mereu, 
şi cuvântul „poet” răsuna în râs, 
pe buzele lor, care n-au sărutat, n-au surâs. 
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NOAPTE 
 
Ascultam astă-noapte 
crescând pădurile pline de şoapte, 
cât spaŃiul nalte, 
aceleaşi şi alte; 
cu crengi felurit înflorite, 
nu mai ştiu de unde pornite. 
Stufos întunericul se făcea – 
şi rece-mprejurul tău, stea... 
 
Unde sînt acum, unde sînt 
fiin Ńe, lucruri tainic împăcate, 
lângă pământ ca umbrele culcate, 
şi mirosind a pământ? 
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CONFESIUNI 
 
Am multe lucruri de scris, 
de plante şi ape line, 
care toate-nchid câte-un vis, 
mai rămuros, mai ciudat ca mine. 
 
Când plouă nu se-ntâmplă nimic. 
Oamenii spun: asta vine de sus; 
streşinile-ngână: pic, pic, 
şi gâlgâie-n putred apus. 
 
Totuşi, am văzut zânile 
cum Ńineau deasupra capului mâinile 
şi dansau în iarba cea nouă, 
bucuroase că plouă. 
 
Am văzut în fiece lucru-o mişcare 
de rugăciune şi adorare; 
în arbori, dimineaŃa, o strălucire. 
Nu te speria, trandafire! 
 
E-atâta freamăt nebănuit 
din cauza ceŃei, deasupra lacului adormit... 
Şi-apoi, fiecare spune: o floare, 
ca şi când n-ar fi o minune destul de mare. 
 
Primăvara sta, o bucată grea de pământ,  
poate chiar un mormânt; 
şi-apoi deodată-aceste fiinŃi, 
străvezii ca îngerii, păşind cuminŃi. 
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„De unde veniŃi? întrebam,  
aproape palidă de mirare şi frică, 
margarete, petunii, şopteam, 
cine din noapte, cine vă ridică?” 
 
Oamenii însă râdeau de-aceste cuvinte; 
pentru dânşii, auzul şi văzu-i tocit. 
Nimic nu luau aminte, 
şi jumătate parc-ar fi dormit. 
 
Spuneau: „E nebun poetul, 
vorbeşte cu arborii şi cu pietrele”... 
Atunci m-am depărtat de dânşii cu-ncetul, 
le-am uitat graiul şi vetrele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143 

NICI O FRUNZĂ NU SE CLATINĂ SUS... 
 
Nici o frunză nu se clatină sus. 
Cine Ńi-a spus că-i toamnă, cine Ńi-a spus? 
În fructe dimineaŃă-am văzut 
luciul morŃii, zâmbetul ei temut. 
 
Şi-un strigăt verde-n câmpii mi-a venit: 
nu mai putem îndura acest zenit, 
lumina şi fulgii albaştri de cer. 
O, vie, împlinească-se tristul mister! 
 
Cât de repede se petrecu! 
Noaptea, un înger trecu. 
Nu era un înger de pace, avea 
zale de ploaie, fulgeru-n mâna sa. 
 
ÎntoarceŃi-vă, întoarceŃi-vă în pământ... 
Şi aripa-i mare de vânt 
făcu să se scuture-ntreaga livadă, 
să fie toamnă, apoi zăpadă; 
 
caldă zăpadă, somn îngeresc 
pe toate pleoapele, pe toate grădinile. 
O, cum se bucurau rădăcinele, 
care paşnic respiră, cresc! 
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FATA 
 
Anume deschise, zările 
vesteau pământului primăverile. 
Drumul fugea purtând călăreŃii; 
pomii de aur şi-azur ai dimineŃii 
creşteau ca-n poveşti, 
acoperind înaltele fereşti. 
 
Printr-atâtea urme şi cimitire, 
fata purta tulpina ei subŃire. 
Neliniştite glasuri în frunzar 
povesteau şi râdeau amar; 
toate râurile plecau undeva,  
păsările toate cântau ceva,  
zburând în cer şi iarăşi pe pământ, 
unde-nflorea ici-colo un mormânt. 
 
„Câtă grabă e-n lume, gândea 
fata, care-n fereastră vestejea; 
aş vrea să nu fiu singură printre ruine.” 
Şi zise cocorului: „Ia-mă cu tine, 
deasupra, ceru-n care-aleargă stele 
nimica nu ştie de visele mele.” 
 
Mă tem. Aştept. Ascult mereu pământul. 
Un nume poate mi-aduce vântul, 
şi paşi aud grăbind ncontenit, 
pe drumuri care încă n-au sosit. 
 
Ci de-o veni restriştea pământească 
nu va putea să mă mai biruiască. 
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Împrejmuind casa şi grădina, 
vom domestici visele şi lumina. 
 
Vom fi ca la-nceputul lumii: doi 
şi toate-animalele blânde cu noi, 
toate soiurile de poame dorite, 
toate frunzele frumos împărŃite. 
 
Încât cimitirele-adânc îngropate 
vor fi temeliile vieŃii bine-aşezate. 
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BĂRBATUL 
 
Umplând încăperea şi inima toată, 
bărbatul veni de-afară, din zloată; 
glasul lui mare făcu să se sperie focul. 
Suduia lepădându-şi cojocul. 
 
Parc-ar fi un stejar stufos, 
gândii în taină, dar era frumos. 
Se supăra şi-ndată râdea. 
Acum-am să-l fac să nu mai poată pleca. 
 
„Tu eşti subŃire şi ageră ca o nuia, 
îmi spunea uneori, 
eşti plină de ghimpi şi flori; 
teme-te de mâna mea, c-ai să mori...” 
 
Puterea izvora potolit, 
din braŃele şi pieptul lui dezgolit... 
 
Doamne, fă-mă ca Dalila, vicleană, 
când o da geană prin geană, 
să-i aflu taina şi să-l robesc 
visului meu pământesc. 
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TOAMN Ă 
 
Acum se cheltuia înalta oră 
de lumină sonoră – 
şi de desăvârşire şi tăcere 
soarele putrezea în mere. 
 
Moartea-ncepea în fructele prea coapte; 
în prune se făcuse-aproape noapte, 
în gutui îngheŃa lumina de zi 
şi nu puteau putrezi... 
 
Ploua, ne scuturam cu toŃi în vânt, 
ne-ntorceam în pământ... 
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ÎNGERUL 
 
Şi pe mine îngerul m-a vestit; 
faŃa lui albă durea. 
– Nu sunt Maria, nu, i-am şoptit, 
nu-i vestea mea. 
 
Iată un ram înflorit, 
lui să-i vesteşti, 
dac-ai venit, părăsind  
cete cereşti. 
 
– Prunc ai să naşti, auzii, 
şi m-am plecat. 
Înger, aripi azurii 
n-am mai aflat. 
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ZÂNA 
 
Către sfârşitul zilei, ades,  
oameni şi lucruri capătă alt înŃeles. 
Sub raze lungi, piezişe, de-asfinŃit, 
un arbore odată mi-a vorbit. 
 
Or s-a-ntâmplat din păpuriş să iasă 
zâna cu părul verde, rochii verzi, 
cântând o baladă frumoasă 
şi-ntrebându-mă: „Cum nu crezi?” 
 
„O, zână, a cui eşti tu, a izvoarelor?” 
Degetele-i picură mireasmă, râzând 
se ridică în vârful picioarelor 
şi spune: „Eu sunt un gând, 
 
o părere, o nefiinŃă”. 
Nici nu poŃi crede-atâta necuviinŃă. 
Dar când întinzi mânile, s-a topit. 
Ştiu eu? Poate-un arbore trist mi-a vorbit. 
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LUMINA ASTA 
 
Lumina asta vine din pământ, 
nu se sperie, nu se scutură-n vânt. 
O redau plantele sătule de vară, 
toate fiinŃele gata să moară. 
 
SpaŃiului o redă fiecare 
om singuratec, ori floare, 
c-un gest melancolic, ciudat, 
şi-o pasăre parc-a zburat; 
 
aşa Ńi se pare mereu pe-acest cer, 
c-a trecut un înger, un mare mister. 
 
Însă pe pământ a-nceput  
descompunerea lentă; 
poame târzii cu carnea transparentă 
s-au desprins şi-au căzut. 
 
O, totul se petrece-n tăcere! 
Să reluăm grozava putere, 
pe care-am împrumutat-o fiinŃelor trecătoare, 
aşa spun zeii din pământ, din soare. 
 
Îi aud şi-n sângele meu sărăcit; 
stau în lumina de toamnă, zâmbind liniştit, 
şi-i aud cum se sfătuiesc: 
să luăm fiinŃelor harul ceresc. 
 
Da, e lumina vieŃei ce ni se ia, 
nu te teme, păpădie, nu tremura, 
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am să-Ńi spun, am să-Ńi spun ceva: 
zeii nu ştiu, însă noi vom învia. 
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CĂLĂTORIE 
 
Am să-ncep o călătorie, 
cătră sud, cătră sud, cum îŃi place Ńie. 
Pe frunte-am să-mi pun viorele, 
şopârle-n loc de salbe uşurele, 
 
şopârle verzi, din verzile păduri, 
vor înălŃa fierbinŃile lor guri 
pân’ la urechea mea, să-mi dea poveŃe, 
ziua şi noaptea drumul să mă-nveŃe. 
 
Pădurile şi toate florile 
vor creşte-acoperindu-mi pieptul şi subŃiorile, 
însă eu am să merg mereu – 
deasupra capului c-un curcubeu. 
 
La dreapta c-un râu încă tânăr, voios, 
pornit şi el, ca şi mine, pe jos, 
râu străbătut de fulgere de mrene; 
şi-ndată ce-om ajunge ne-o fi lene, 
 
şi ne-om culca-n nisipuri amândoi, 
de soare străvezii, sătui de ploi, 
vom adormi cu pleoapele deschise, 
prins fiecare-n delta lui de vise. 
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łII MINTE-NTÂIA PLOAIE ? 
 
łii minte-ntâia ploaie cum cădea, 
cu fulgere, cu stele lungi în ea? 
Arborii stăteau drept, intonând 
imnul vieŃei şi-n zarea foşnind, 
 
verde ca un codru lichid, 
s-auzeau cerurile cum se-nchid, se deschid. 
 
Şi noi stăteam ca pomii în picioare, 
„Nimic nu moare, mi-ai şoptit, nimic nu moare...” 
 
Şi plantele creşteau, ne făceau semne, 
ca nişte mâini, ca umbre nempăcate, 
se străduiau spre viaŃă să ne-ndemne 
şi iar cădeau în deznădejde toate. 
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ANOTIMPURI 
 
Întâlnindu-se cu puterea din soare,  
sevele se făceau când frunză, când floare. 
Glasuri de zâne, sus, s-auzeau, şi mulŃi 
zei de lumină şi apă trecând desculŃi. 
 
Apoi, primăvara cu flamuri, 
goruni şi fagi şi alte dârze neamuri, 
iar mai în fund mestecenii subŃiri, 
visătoare, lunatece firi. 
 
Câte zale, câte platoşe, câte hangere! 
Nici noaptea-n pădure nu se făcea tăcere. 
Numai toamna când venea se plecau toate 
pletoasele oşti şi steaguri însângerate. 
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PÂLC DE STEJARI 
 
O, răcoroasa taină care-adie 
în jurul vostru, arbori seculari, 
goruni, şi fagi şi pâlcuri de stejari, 
cu platoşa de ploaie fumurie. 
 
Alături staŃi şi sfătuiŃi, s-ar spune, 
nişte bătrâni, pletoşi oşteni de-al’dat’. 
Vântul învie, soarele apune. 
– Unde sunt roibii? unul a-ntrebat. 
 
Unde-i cetatea, s-o despresuraŃi? 
Ici, colo câte-o stea vă amăgeşte, 
ca focul de popas frumos luceşte; 
voi aŃintiŃi urechea şi-ascultaŃi. 
 
Dar miezul nopŃii când răsună-n toate 
turlele cetăŃei-apropiate, 
vin telegari cu scările-atârnând 
şi bat pământu-n preajmă, nechezând. 
 
Atunci încălecaŃi, sub luna plină, 
vă strălucesc armurile ca noi. 
Stă câmpul singuratec în lumină, 
foşneşte zarea Ńărei de strigoi. 
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RAIUL 
 
Primăvara m-aş culca pe pământ, 
când bate austrul, întâiul vânt 
deschizător de muguri şi sfânt. 
 
Soarele mi-ar veni drept în faŃă, 
ca un râs larg, ca un strigăt de viaŃă 
străbătător prin amintiri şi ceaŃă. 
 
Aproape tare de urechea mea, 
flori mici, în formă de inel şi stea, 
s-ar îmbulzi, iar ploaia de-ar cădea, 
 
eu m-aş lăsa de ierburi biruită, 
de blândele brânduşi acoperită – 
ca o colină-abia din mări ivit ă. 
 
Da. Somnul meu ar fi adânc şi bun, 
visul mai verde, geana-n funigei, 
şi n-aş dori nicicând, copiii mei, 
în raiul trist, cu sfinŃii să m-adun. 
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LOGODNĂ 
 
Logodnicul vine-n amurg, 
vesele pletele-i curg. 
PuneŃi-mi rochii albastre, flori. 
N-auziŃi paşii biruitori? 
 
Unde-i inelul scump, dăruit? 
Luna nu vreau să-l zărească. 
O, ce poveste copilărească: 
cum ne-am văzut, ne-am iubit. 
 
Fragedă, inima ni s-a frânt. 
Prielnici de-acum ne fie 
zeii cei blânzi din pământ 
şi-ai cerului zei o mie. 
 
Creanga belşugului, necontenit 
scuturată de noi, rodească. 
O, ce poveste copilărească: 
cum ne-am văzut, ne-am iubit. 
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BĂTRÂNUL REGE 
 
Arborele bătrân aŃipea; 
multe lucruri uitase. Ştia 
să ridice seva, să ivească florile. 
Îl supărau paserile şi zorile. 
 
Atâta cântec nu putea pricepe; 
auzea pitulicea că-ncepe, 
şi se trezea-n lumina încă slabă: 
nu-i grabă, gândea, nu-i grabă. 
 
Dar piŃigoi, botgroşi şi ciocârlii, 
zvârlind în aer notele-argintii, 
umflau guşele cu-nfocare, 
cu ochii Ńintă spre imensul soare, 
 
care-ncepea, la margini de pământ, 
să suie pe aripele-acestui cânt... 
Atunci bătrânul, deşteptat de-a bine, 
simŃea cu vârful vânturile line, 
 
şi-ncet, încet, de cântec legănat, 
el se lăsa, ca regii, lăudat.  
 
  
 
 
 
 
 
  



 159 

DUHURILE PĂMÂNTULUI 
 
Am văzut duhurile pământului. 
Aproape de moarte – le-am implorat; 
pe repezi aripile vântului 
au venit în cortej ciudat. 
 
Cu rădăcini subŃiri în loc de păr 
şi cu seminŃe nencolŃite-n mâni, 
a venit Urieşul care doarme-n grădini 
şi m-a-ntrebat: – Te temi într-adevăr? 
 
– De cine? – Se-nŃelege, de moarte; 
florile mele-nfloresc, nu cugetă mai departe; 
însă tu mă tot chemi. Acum, 
sufletul Ńi se poate risipi ca un fum. 
Nu striga, linişteşte-te; încă 
decât moartea ta este-o moarte şi mai adâncă... 
 
Şi-au mai venit – Ńinându-se de mâni –  
cele mai frumoase iele şi zâni, 
unele ivite din apele stătătoare, 
altele din umbroase izvoare. 
 
Limpede glas aveau, verde cunună, 
şi-mbrăcate-n lumină de lună, 
povesteau despre moartea-mpăcată 
a frunzişului care cade deodată. 
 
Erau aici şi parcă nu erau; 
– Nu te teme, nu, murmurau, 
toate se refac şi durează 
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cât o rază care tremură, cât o rază... 
 
Ce frumos miroseau mânile ciotoroase 
ale Urieşului şi-ale frumoaselor între frumoase! 
Mi se părea că sunt culcată-n fân; 
duhurile pământului mă rugau să rămân, 
să nu zbor într-un cer depărtat, 
pe care niciodată nu l-am ştiut, care nu m-a chemat. 
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OGLINZI 
 
De oglinzi mă mai tem şi-acum. 
Este înăuntrul lor ca un fum, 
care noaptea se-ntinde-n odaie, 
mai ales când e luna-n văpaie. 
 
Se deschide-n oglindă o poartă 
spre nu ştiu ce lume moartă; 
şi ca un clopot sună, străluceşte 
iluzia care mereu pândeşte. 
 
Nu mi-ar părea nicidecum ciudat  
să iasă din oglinzi-un cavaler, un pirat, 
şi să-nceapă-a-şi povesti toată viaŃa, 
înecându-se-n apele lor dimineaŃa. 
 
Foarte mulŃi oameni se-neacă-n oglinzi, 
femei palide, prunci suferinzi 
s-apleacă-aşa şi se privesc spre seară – 
puterea lor îi soarbe şi-i omoară. 
 
Însă noi, când intră-n odaie 
luna cuprinsă-n veştedă văpaie, 
acoperim ciudatele oglinzi: 
suntem poeŃi şi suntem suferinzi. 
 
 
 
 
 
 



 162 

CINEVA TREBUIA S Ă IUBEASCĂ... 
 
Cineva trebuia să iubească 
armonia lumii, ascunsa lege-a cadenŃelor; 
cineva trebuia să fie singur 
şi s-asculte-ndelung. 
 
Acuma, din nou creată, 
lumea scânteie, arborii, iată, 
sus în cer mişcă crengile, 
fără să scuture stelele. 
 
Slavă vouă, slavă vouă, lucruri, 
spaŃiu creator a toate, 
culori şi clopote redeşteptate, 
slavă Ńie, bătrână cetate. 
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RUGĂCIUNE 
 
Pentru pace mă rog, pentru lucruri uitate, 
şi pentru oamenii din singurătate. 
Un cerc vrăjit se-nchide-n jurul lor. 
Şi fruntea-ngheaŃă, orele cobor, 
spre zi, mai albe, orele cobor. 
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FRUMOASE-S CÂMPIILE VIE łII... 
 
Frumoase-s câmpiile vieŃii, 
frumoasă primăvara de aur; 
ci eu se cuvine să plec înainte 
de-a-ntomna în pădure. 
 
Se cuvine să plec înainte 
de-a vedea miezul zilei, 
când nu s-au copt încă perii vărateci 
şi grâul nu sună. 
 
Frumoase-s câmpiile vieŃii. 
Întorc capul să mai văd o dată 
ceea ce ani în şir am privit; 
ceea ce şiruri lungi de ani n-am să mai văd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 165 

LA-NCEPUT, PRIN FERESTRE DESCHISE 
 
La-nceput, prin ferestre deshise, 
fel şi chip de nădejdi îmi veneau şi vise. 
Eram ca o turlă înconjurată de porumbei, 
mereu cercetată de îngerii mei. 
 
Somnul venea şi ploaia miresmată 
când începeau din aripi să bată. 
 
Apoi, nu ştiu cum, s-a-ntunecat, 
din fundul cerului pân’ lângă pat; 
duhuri fără pace, văpăi, 
jucau peste tot în odăi. 
 
Hohoteau, s-ascundeau în oglinzi. 
Atunci te rugam s-aprinzi 
şi pentru mine-o stea, o lumină. 
Statornică, pământească nădejde, vină! 
 
Dar nu venea. O umbră prin unghere 
se furişa c-un pas tăcut, şi lângă 
picioarele patului meu aştepta, nătângă, 
sufletul veşted să mi-l poată cere. 
 
– Ascunde coasa sub veşmânt, priveşte, 
dacă-i prieten, pentru ce pândeşte? 
– Ce-a mai căzut din cer, ce-ai auzit?   
Doi munŃi aproape-ntregi au înverzit. 
Nu simŃi, miroase-a apă şi-a grădini? 
– Un arbore să-mi răsădiŃi pe mâni. 
Drept în mijlocul pieptului să-l puneŃi cu rădăcinile, 
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să pot sui cătră soare-n toate zilele. 
Păsări să zboare-n jurul frunŃii mele, 
şi să-nfloresc, mirată, printre stele. 
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ÎNTOARCERE 
 
Acuma totul e altfel, chiar viaŃa, 
că fără veste s-a făcut primăvară 
şi-n prag un pom frumos o să răsară: 
statura ta, şi-n loc de soare – faŃa. 
 
De bucurie, n-o să vorbim şi-o să-mi cadă 
cartea din mână. Ziua scădea-va la geamuri. 
Când ai plecat, urma-Ńi vedeam pe zăpadă. 
Astăzi te-ntorci – frunzele toate-s pe ramuri. 
 
Dragul meu, stai; vrei să mănânci şi Ńi-i sete. 
Iată, m-aplec, singură-Ńi scot încălŃările; 
oare eşti tu? Umbra-i a ta pe perete? 
Poate mă-nşeală ceasul târziu, aşteptările. 
 
Ca mai demult, m-aşez la picioarele tale; 
tu povesteşti, noaptea-i afară deplină, 
stelele ies cu lucitoare paftale, 
luna coboară – lebădă albă-n grădină. 
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SPITAL 
 
În aerul dens, gălbui – 
mereu s-auzea numele lui, 
al Dumnezeului tuturor îndurărilor; 
eram sub temeliile mărilor. 
Ceruri crepusculare 
mureau acolo-ntr-o tăcere mare. 
 
Şi câte umbre erau... 
În timp ce dormeam, creşteau 
pe tâmple şi mâni 
imenşii polipi marini. 
Venea dragonul, şarpele de mare, 
şi s-aşeza pe pieptul meu. Acum 
trebuia să-i îndur privirea strălucitoare 
şi trupul greu, deşi era de fum. 
 
Din când în când, răcoarea eterului 
ne-amintea lumea cealaltă. 
Pajiştile verzi sub lumina cerului, 
dimineŃile, seara-ncărcată 
de-atâtea parfumuri uşoare; 
oameni verticali, libertate, culoare. 
 
Cei care până-n seară 
trebuiau să moară 
căpătau aripi, nădejdi, 
vedeau sfinŃi în odăjdi, 
ori cântau câte-un cântec uitat. 
Îngerul speranŃei stătea lângă pat. 
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Avea straie de vânt; 
mirosea a cer şi-a pământ 
şi murmura c-un glas neauzit: 
„Chinurile tale-au luat sfârşit”. 
– Vreau să mă-ntorc acasă, 
gemea bolnavul, şi-un grai uşor, 
ca şi când ai fi lovit o mătasă, 
murmura: „Vom pleca în zbor”. 
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DOAMNE, N-AM ISPRĂVIT! 
 
Doamne, n-am isprăvit 
cântecul pe care mi l-ai şoptit. 
Nu-mi trimite îngeri de gheaŃă şi pară 
în orice seară. 
 
Nu pot pleca. Arborii îmi şoptesc; 
florile calea-mi aŃin şi mă opresc. 
Despre toate-am început o cântare 
de laudă şi naivă mirare. 
 
Oamenilor voiam să le las 
sufletul meu, drept pâine la popas, 
drept păşune, livadă şi cer. 
 
Tuturor acelora care nu mă cer 
şi nu mă cunosc, am vrut să le fiu 
o candelă pentru mai târziu. 
 
Căutam în iarbă şi-n mohor 
tainele ascunse tuturor. 
Mă uitam în fântână şi-n iaz, 
şi-ascultam – îndelung – sub brazi... 
 
Atunci au venit îngerii şi m-au chemat. 
Doamne, nu pot pleca, n-am terminat! 
Deschide colivia, fă să zboare 
cântecele mele nerăbdătoare. 
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DOAMNE, UNDE-AI SĂ NE-AŞEZI PE NOI? 
 
Doamne, unde-ai să ne-aşezi pe noi, 
visătorii, 
care-am băut din corola florii 
de mătrăgună – şi-am trăit goi? 
N-am avut altă-avuŃie 
decât praful de pe tălpile noastre, 
altă casă decât zările-albastre 
din copilărie. 
 
Oamenii, ocolindu-ne,-au zis: 
cine sunt aceşti vânzători de vis? 
N-am avut linişte, n-am avut masă-aşezată, 
însă tu ne zâmbeai câteodată. 
Te-arătai la sfârşitul câte unui cuvânt, 
erai ca un fulger, ca o pală de vânt. 
Şi noi ne spuneam rugăciunile, 
încrezători în toate minunile. 
 
Doamne, dintre toŃi copiii tăi, 
numai noi am fost ca paserile-n aceste văi. 
Iartă-ne ce-am greşit şi primeşte-ne în grădinile 
pe care îngerii tăi le-au plivit. 
Pune-Ńi mânile 
pe ranele noastre prea pământeşti 
şi spune că ne vindeci şi ne primeşti! 
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TREBUIE SĂ PLEC ASTĂ-SEARĂ 
 
Trebuie să plec astă-seară 
sau mâine. Un înger de pară 
lângă patul meu va veni: 
scoală-te, nu zăbovi. 
 
Îngere, lasă-mă pe pământ. 
Strânge-Ńi aripele pline de vânt 
şi priveşte: 
totu-nfloreşte şi creşte. 
 
Lasă-mă să-mi trec umbra pe-aici, 
peste ape-n tremur şi potici, 
să culeg flori, să-mpletesc cununi... 
Iată, nu cer multe minuni. 
 
Ia o ramură şi prefă-o-n femeie, 
du-o-naintea dumnezeului tău să steie; 
ea va răspunde nevinovată 
despre viaŃa mea toată. 
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 CEL PUłIN, LEGĂNAłI-VĂ, RAMURI... 
 
Cel puŃin, legănaŃi-vă, ramuri, 
străluciŃi, fericite neamuri 
de dalii multicolore, 
să fie vesele-aceste ore 
câte-au rămas 
înaintea marelui, singuratec popas. 
 
Aş vrea să trăiesc în toate vieŃuitoarele, 
să privesc, să privesc soarele, 
s-aud toate glasurile, toate murmurile, 
să-nverzească-n inima mea pădurile. 
 
Stoluri de frunze şi de ciuperci 
să mă-ntrebe: „Nu vrei să-ncerci 
viaŃa noastră, nu vrei să fii 
în toate-ale lumii cupe ciudate, vii?” 
 
Dar, Doamne, toate mi se par puŃine; 
veşnicia va cădea peste mine 
ca un bloc de-ntuneric. Şi-atunci 
am să vă uit, păduri frumoase, lunci. 
 
Oricât aş fi trăit de multe vieŃi, 
naive bucurii şi dimineŃi, 
în vremea nesfârşită le voi pierde... 
Leagănă-te, codrul meu verde!  
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PLECÂND 
 
NopŃile uneori se deşteaptă 
un clopot ori geme o treaptă, 
ca şi cum ar veni cineva, ca şi cum 
m-ar chema către Ńara de fum. 
 
Se-ntunecă şi se clatină cerul. 
S-alege de-o parte lemnul, de alta ferul. 
Toate lucrurile se-nfioară. Din ape 
uscatu-nvolburat vrea să scape. 
 
Nu-i nici o lumină, nu-i nici o floare. 
Şi iată: vieŃile viitoare 
nu mă mângâie că mă duc de-aici, 
lăsând ogoarele, copiii mici. 
 
Aş fi vrut să mai am răgaz, 
să mai fac o grădină şi-un iaz; 
să zidesc case, să pun livezi, 
şi vie să cresc, şi cirezi. 
 
Doamne, ce mult aş fi vrut 
să le fac toate de la-nceput! 
 
Însă Dumnezeu m-a strigat, 
în mijlocul zilei de foc, şi-am plecat, 
lăsând uneltele, lăsând ogoarele, 
pământul cel vesel şi soarele! 
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COPILUL MEU, SĂ NU MĂ CAUłI 
 
Copilul meu, să nu mă cauŃi. Toate 
îŃi vor vorbi de mine cu dreptate. 
După ce n-am să mai fiu, 
să nu spui: „Pentru mama-i târziu”. 
 
Să ştii c-am să râd în flori 
şi c-am să-nconjor de multe ori 
cu nourii şi cu ploaia ogrăzile 
unde mi-am petrecut amiezile. 
 
Dacă suferi, să mă chemi serile, 
şi-am să vin lângă inima ta, 
de-ar trebui să străbat zările 
şi marea cu aripa mea. 
 
Să nu te temi de faŃa mea schimbată. 
Să nu spui: „Mama n-a fost aşa niciodată!” 
Ai să-mi cunoşti glasul poveştilor 
în arborii din faŃa fereştilor. 
 
Din multe semne-ai să-nŃelegi că-s eu, 
când am să vin lângă patul tău 
şi-am să fac aerul răcoros, 
scoborând toate stelele jos. 
 
Ai să cunoşti că-i mama după pace 
şi după felu-n care totul tace – 
durerea şi grija de mâine – 
după mirosul de gutui şi pâine. 
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Ai să mă ştii şi-ai să zâmbeşti dormind. 
Eu, când am să văd soarele răsărind, 
de teamă să nu mă fac rouă şi să nu mor, 
am să-mi iau îngerii şi-am să zbor. 
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CORTUL SINGURĂTĂłII 
 
În pădure mi-am aşezat 
cortul singurătăŃii şi-am ascultat 
cântând urieşii culmii – 
stejarii şi ulmii. 
 
Acolo veneau până jos 
poalele cerului răcoros. 
Şi-n nemişcare stând şi-n rugăciune, 
munŃii aşteptau o minune, 
 
care să-i ridice-n picioare 
şi să-i poarte înapoi spre mare, 
să-i facă iar nisipuri de-nceput de viaŃă 
pentru moluşti şi soiuri de peşti – 
într-o marină, caldă dimineaŃă, 
cu arbori de mărgean la fereşti. 
 
Aşa visau munŃii. Dar nu mai ştiu. 
În cortul singurătăŃii mele se făcuse târziu. 
Trebuia să mor. Mi-am pus mânile 
pavăză-n dreptul feŃei, să nu văd zânile 
cum veneau să-mi ia trupul pentru temeliile 
pădurilor de stejar. Toate stihiile 
zburau împrejurul lor; 
mă temeam, mă temeam să mor. 
 
Însă ele-mi spuneau: – Ai să fii 
într-o sută şi-o mie de lucruri vii! 
– În flori aş vrea, murmuram. 
– Ai să fii, spuneau zânele. – N-am 
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să uit cântecele, n-am să orbesc? 
– Scutură-te, pom pământesc! 
au strigat zânele şi stihiile cu putere, 
şi m-am prăvălit deodată-n tăcere 
şi-ntunecime... 
 
Cu mine mai erau o mulŃime.... 
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ECHINOX 
 
Acum cea mai înaltă zi 
a echinoxului se trezi. 
Aur era şi miere-n toate cele; 
pe fundul florilor grele 
adormeau bondarii, albinile, 
arborii îşi uitau rădăcinile, 
clătinându-se-n ceru-nsorit 
şi-n apele c-un suflet liniştit. 
 
Nu se ridica dimineaŃa din văi 
ceaŃa primăverii dintăi. 
Lumina biruise-n mii de feluri; 
în spic, în maci şi-n bobul de nectar 
erau atinse minunate Ńeluri, 
şi umbra nu cădea pe minutar. 
 
Câteodată, paseri obosite 
de-o lungă zi 
adormeau printre frunze-aurite. 
Puteam auzi 
clopote de la mari depărtări... 
Albastre flori şi proaspete mirări 
nu mai creşteau în lume nicăieri. 
 
În lac, fugeau undele circulare, 
zburau păpădii uşoare – 
şi totul cunoştea acum cea 
mai naltă culme pân-a nu cădea 
spre toamnă şi amurgire... 
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S-alegeau seminŃele sub coaja subŃire 
şi încă verde-a fructelor. Apoi 
despletitele ploi 
străbăteau Ńinutul dansând 
în sunetul tobelor şi Ńimbalelor; 
era vremea taclalelor 
lângă vetrele bine-aburind... 
 
Ci pururi înăuntrul nostru trăiau 
zilele-acelea de vară; sunau 
clopotele, luminà mierea şi aurul. 
Sfântul Gheorghe ucide în icoană balaurul, 
şi noi ne gândeam: 
iarna va fi la fel ucisă. Beam 
vinul plin de soare şi închinam 
pentru morŃi, pentru Lari şi Mani. 
Cel puŃin de n-ar trece pe râu-ngheŃat duşmani, 
de-ar ploua la vreme... 
Şi-ascultam cum geme 
furtuna! 
 
Femeile se ridicau-atunci câte una 
şi stingeau lumânările. 
Doamne, fii în inimile noastre 
şi la toate intrările. 
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ZÂNE DE ROUĂ 
 
Zâne de rouă, 
mă rog vouă, 
să mă primiŃi 
în pajiştea unde dormiŃi. 
Drept lumânare, aş vrea o floare. 
Drept rugăciuni şi tropare,  
vântul să bată, iarba s-aplece mai tare. 
 
Voi, zâne bune, 
zvârliŃi-mi un brâu, 
să se facă râu 
şi să sune. 
 
Apoi, sub torentul spumos, 
îngropaŃi-mă jos, 
s-aud prin piatră, 
ca şi cum aş sta lângă vatră, 
poveştile-acestui Ńinut luminos... 
 
Aşa mă rog vouă, 
zâne de rouă, 
să mă dezmierde 
şi-n moarte 
zarea pământului verde. 
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IMNURI PENTRU P ĂMÂNT 
 
Acum vreau să cânt 
imnuri pentru pământ, 
păduri şi izvoare; 
străvechea ta laudă, soare, 
îmi arde buzele. Toate 
plantele răspândesc visuri ciudate. 
Răcoarea nopŃii, stelele nestinse, 
într-un cuvânt le-aş voi cuprinse. 
 
Dar mai bine s-ascult. 
Oare n-am fost şi eu un arbore mai demult? 
Şi astăzi nu-s tot materie? 
Forme pieritoare, vise puzderie, 
de unde veniŃi? 
Laudă, oricum, laudă Ńie, 
natură şi forŃă vie, 
mamă care ne legeni pe jumătate-adormiŃi. 
 
Tu, care-ai născocit soarele, 
umbra şi apele – 
şi numai o dată mişcând pleoapele – 
stelele, strălucitoarele! 
Ai creat spaŃiul, 
fiin Ńele chinuite de nesaŃiul 
vieŃii, 
mările licărind îndărătul ceŃii 
celei dintăi; 
amiaza de foc 
şi-nfloritele pământului văi. 
Apoi, după larmă şi joc, 
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somnul cel bun al morŃii. 
 
Tu, ca o mamă stai îndărătul porŃii; 
s-a-nserat, se-ntorc risipiŃii copii, 
şi tu-i primeşti în câmpiile liniştite; 
fiin Ńe-obosite! FiinŃe-obosite! 
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IMN PENTRU SOARE 
 
Eram singură. Mi-aminteam nisipul 
în care mi-apăsam mânile reci şi chipul. 
Cât a trecut? 
Soarele m-a privit, zeul temut. 
Şi ridicându-mă ca şi alte fiinŃi, 
cu buze fierbinŃi, 
am cântat: 
fii l ăudat, soare... 
Arborii, frunzele nerăbdătoare 
repetau ca ecoul trezit: 
şi fii slăvit. 
Apoi verdele câmpului, 
cântecul adânc-al pământului, 
imnuri pentru soare, sonore, 
laude, pământeşti-aurore 
şi curcubeie 
strigau: cine-ar putea să steie 
înaintea ta dintre zei? 
Biruită-nchideam ochii mei 
plini de umbră. Plecam 
fruntea-n amurg şi-aşteptam 
răcoroasa noapte. 
 
Ca mine, multe rodii prea coapte 
sufereau în lumină. 
Suntem oarbe, o, prea senină 
ni-i carnea şi sângele sfânt. 
Soare, nu ne privi, pulbere suntem şi pământ! 
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Astfel, imnul se făcea rugăciune. 
Văile bune, 
pline de ceaŃă-ale pământului 
ne primeau pe rând, 
odată cu sfârşitul cuvântului, 
oarbe, cântând.  
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RÂURI SFINTE, M ĂRI NETULBURATE 
 
Râuri sfinte, mări netulburate 
visam ades. 
Inima pământului liniştită bate – 
acolo-n şes. 
 
Lacuri se fac potolitele ape. 
Cine-ar fi zis? 
łărmul scoboară, marea-i aproape, 
cerul deschis. 
 
Bine miroasă cerul din apă, 
algele vin 
să ne cuprindă, dar mâna-mi scapă, 
şi-ncet mă-nchin. 
 
Lunec cu râul, cu soarele-odată, 
pătrundem greu 
în marea densă, marea sărată... 
Frânt curcubeu 
 
atârnă încă deasupra ceŃii. 
Ceru-i deschis. 
Noi părăsim câmpiile vieŃii, 
spre care vis? 
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URCAłI CA FUMUL, IMNURI LINI ŞTITE! 
 
UrcaŃi ca fumul, imnuri liniştite, 
pentru pământ şi soare, pentru zări; 
pentru văzduhuri bine cumpănite 
şi pentru munŃii singuri, lângă mări. 
 
FiŃi rugăciuni, voi imnuri, fiŃi chemarea 
acestei inimi mai adânci ca toate 
apele care-mplinesc oceanul şi marea. 
Pasăre-n zbor şi clopot care bate 
 
aş vrea să-mi fie glasul. Poate-n fund, 
unde ceru-ntâlneşte câmpiile; 
poate la temeliile 
lacului, unde stele s-ascund, 
să se deştepte-un zeu şi să m-audă; 
păzeşte-mă ca pe iarba câmpului, crudă. 
Doamne, aş striga, coboară-te-n sângele meu, 
care-amurgeşte şi-ngheaŃă mereu... 
 
Cine ştie, 
poate m-ar auzi 
zeul luminii şi vieŃii, 
mările licărind înapoia ceŃii 
ca-n prima zi, 
sau munŃii m-ar auzi... 
 
Voi, prin văzduhuri bine cumpănite, 
urcaŃi ca fumul, imnuri liniştite, 
pentru soare, pentru pământ 
şi pentru puŃina flacără care sînt. 
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PUSTNICUL 
 
Doamne, mi-am întors faŃa 
de la lucruri vagi, omeneşti; 
am ascultat în ploaie cum creşti 
şi-am cântat dimineaŃa 
 
creaŃiunilor tale. 
Fumul focurilor risipite-n vale 
nu m-a mai ispitit. 
Eram ca un arbore singuratec şi fericit. 
 
Anii treceau. Cunoşteam acum 
povestea râului întors din drum 
spre izvoarele care nu istovesc. 
Aveam drept casă cortul tău ceresc, 
 
cele patru zări, pereŃii de cleştar 
al templului în care mă umpleam de har, 
sunau uneori pentru mine. 
Sălbătăciuni supuse, vânturi line 
 
veneau lângă peşteră să se-nchine. 
Şi prin aceste glasuri, prin toate 
semnele care-ncepeau să s-arate 
pricepui că s-apropie ceasul... 
 
Prea scurt îmi părea popasul. 
Aş fi vrut multă vreme încă 
s-ascult în munte vocea ta adâncă; 
dar era vremea. Mi-am ales sub stâncă 
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un loc ferit. Acum aştept să vii. 
Leii îmblânziŃi mă-nconjoară. 
Oare se vor întoarce la fiare iară? 
 
Vai, ochii li-s ca focurile vii 
care cândva m-au ispitit în vale! 
Doamne, primeşte-mă-n rândul oştilor tale!  
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N-AUZI CUM BAT ŞI CHEAM Ă? 
 
N-auzi cum bat şi cheamă, 
în soare, clopote mari de-aramă? 
Din ceŃuri se iveşte cetatea 
şi toate există în claritatea 
ceasului fără-amintiri. 
 
Fire de iarbă subŃiri 
se înalŃă şi cântă; 
crinii câmpului se-nveşmântă, 
mii de flori cu cădelniŃe şi căŃui 
au ieşit întru slava lui. 
 
„Nici un bob de nisip, spun ele, 
nu se mişcă fără voia ta. 
Doamne, nu ne uita.” 
Numai mânile mele grele 
 
nu se ridică pentru-nchinăciune. 
Sufletul plin de umbre clătinătoare 
nu mai pricepe zilnica minune 
a răsăritului tău, soare. 
 
În toate-i o lege profundă, 
de care neamul meu omenesc 
a fugit. În arborii liniştiŃi care cresc 
în fuga timpului, albă, rotundă... 
pe care numai noi o simŃim. 
 
În fiece lucru e zeul de care fugim. 
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ÎN ASFINłIT 
 
În asfinŃit regăseam 
umbra şi sufletul meu liniştit, 
acela cu care nădăjduiam 
să trec în eternitate. 
Auzeam strigătele cum se-ntorc mirate 
iar pe pământ. Şi cerul se făcea 
albastru-mprejurul tău, stea 
a serii... 
 
Era pe la mijlocul verii, 
când grâul se coace şi sună. 
Nu eram singură, ci-mpreună 
cu arborii şi alte fiinŃi 
plămădite din cel dintăi lut 
al lumii, în ere uitate, fierbinŃi. 
 
Cu toŃii atârnam în picătura 
luminoasă ce precede noaptea. 
O presimŃire străbătea făptura 
mea pieritoare: 
oare-avem să te vedem, încă, mâine, soare? 
Nu-i asta ultima clipă? 
Şi asfinŃitul, strălucita risipă 
a culorilor ne-nspăimânta. 
Adio, adio, sufletul pâlpâia, 
şi-n timpul veşnic clipa mea cădea. 
 
 
 
 



 192 

NUNTĂ 
 
Acuma pământu-ntreg putea 
mărturisi pentru noi; 
ca unele văratece, luminoase ploi, 
plânsul şi râsul între noi plutea. 
 
Eu eram principiul neschimbat, 
Ńărâna, întunericul roditor, 
luna, spre care mareele tuturor 
oceanelor adânci au urcat. 
 
Tu, soarele care-aruncă-n spaŃii 
arcul superbei graŃii, 
amintind chiar în somn mişcarea... 
„Nu-mi clătina întunericul şi nemişcarea”, 
 
voiam la-nceput să strig; 
şi-auzii murmurul ŃurŃureilor mici de ghiaŃă. 
Stând în lumină tremuram de frig 
şi nu ştiu cine mă chema spre viaŃă. 
 
Trebuia s-ascult negreşit acele porunci. 
Ca şi când aş fi dormit pân-atunci, 
priveam verdele ca un fum 
al primăverii şi simŃeam precum 
 
nişte muguri de aripi pe umeri. 
„PoŃi să trăieşti şi fără să numeri 
zilele.” Glasul tău plutea 
ca duhul deasupra apelor şi creştea 
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parcă noaptea primului somn din noi... 
Sunt unele văratece, luminoase ploi, 
care prefac pământul şi apa din temelii. 
Şi eram străvezii, străvezii. 
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ANTUME  ŞI POSTUME DIN PERIODICE (1932-
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 195 

AŞ VREA UN BASM 
 
Aş vrea un basm, dar cine să mi-l spună 
când a tăcut de-o vreme chiar şi vântul? 
E focul stins şi noaptea-i fără lună, 
şi muzei mele i-a-ngheŃat cuvântul. 
 
Era o fată şi-un bunic bătrân; 
erau poveşti şi maci aprinşi în lunci; 
parfum şi greieri ce cântau în fân – 
şi-i mult de tot de-atunci. 
 
Bătrânu-i mort acum, şi buzele-i sunt mute. 
El doarme-n sânul bunului pământ, 
şi de-ar trăi, azi, cine să-i asculte 
povaŃa înŃeleptului cuvânt? 
 
A scârŃâit o mobilă prelung, 
şi vântul parcă plânge la fereşti – 
neostenite clipele se scurg. 
..................................................... 
 
Nu-i nimeni să m-adoarmă cu poveşti. 
 
1932 
 
 
 
 
 
 
 



 196 

PRIMĂVARA  
 
Un aer călduŃ, parfumat, 
sub cerul de-un pal ivoriu, 
în vale pârâul umflat 
aleargă sălbatec şi viu. 
             În zori m-a trezit sărutarea 
             trimisă pe-o rază de soare; 
             lumina-neca depărtarea – 
             tot răul murise-n uitare. 
Veni pe aripă de vânt 
o veste frumoasă din cer. 
Şi-acuma bătrânul pământ 
îşi lasă cojocul de ger. 
             E vestea ce-o murmură sara 
             zefirul. Pădurea o ştie; 
             soseşte de-acum primăvara, 
             să bucure lumea pustie. 
Prin dealuri sărace se-aude 
un zvon care creşte mereu. 
Îl spun a pârâului unde, 
îl cântă tot sufletul meu. 
             O floare albastră şi crudă 
             se-nalŃă sfioasă spre soare 
             şi cată un loc să se-ascundă 
             de frica zăpezii ce moare. 
Tu, soare, trimite lumină 
în raze bogate spre noi 
şi fă să răsară-n grădină 
frunzişul, pe arborii goi... 
 
1932 
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GELOZIE 
 
Ai ochi fascinatori de şarpe; 
ai ochii verzi ca lacul blestemat, 
în care, -atraşi de schimbătoare ape, 
atâŃia trecători s-au înecat. 
 
Ai ochii mincinoşi şi-atât de verzi; 
când mă aplec şi-i cercetez de-aproape, 
eu văd un chip pe care tu-l păstrezi 
în taina luminoaselor lor ape. 
 
Un chip ciudat, un chip ce nu-i al meu 
şi mă căznesc să aflu-al cui e oare? 
Cine-i străina care-mi fură gândul tău 
şi ochii tăi cu ape schimbătoare? 
 
Când văd privirea ta nepăsătoare, 
Ńigara stinsă-n colŃul gurii mută, 
cum o urăsc pe-acea necunoscută 
din ochii tăi cu ape schimbătoare! 
 
1933 
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TOPORAŞI 
 
Cu sacu-i de banalităŃi s-a prezentat 
şi anul ăsta zâna primăvară; 
cu toate acestea noi ne-am bucurat 
de parc-ar fi venit întâia oară. 
 
Contrazicându-mă cu mine însumi şi,-n sfârşit, 
riscând să-mi stric pantofii prin noroi, 
m-am dus să văd ce flori au răsărit 
în parcul vast şi gol de lângă noi. 
 
De mult nu mă-ncercase aşa dor 
de viaŃă, şi călcam nepăsătoare; 
simŃeam cum se-nfioară sub picior 
pământul umed, fecundat de soare. 
 
Copacii goi mi s-au părut încântători – 
parc-aş fi vrut să-i strâng în braŃe, să-i sărut 
(trecusem pân-atunci de-atâtea ori 
pe lângă ei şi nici nu i-am văzut). 
 
Iar ceru-albastru, vag, nedefinit 
(ca rochiile care ies la spălat), 
cu capul dat pe spate l-am privit 
şi l-am găsit de-a dreptul minunat. 
 
Pe urmă-am dat de toporaşi lâng-un stejar; 
erau aşa de-albaştri, delicaŃi – 
ca nişte firmituri de cer lăsate-n dar 
de primăvară, printre pomii întunecaŃi. 
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M-am aplecat, cu inima bătând, 
dar când era să-i rup, nici eu nu ştiu 
de ce şi cum, dar mi-a venit în gând 
că pentru ei paharu-i un sicriu. 
 
Şi m-am întors spre casă mai agale, 
c-o oboseală fericită-n paşi, 
iar dacă mâinile-mi erau la fel de goale, 
în schimb aveam în suflet toporaşi.  
 
1934 
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MACII 
 
Ardeau ca nişte facle vii, 
în vârf de firave tulpini. 
Îşi înălŃau râzând zglobii 
obrazul roşu dintre spini. 
 
I-am adunat cu mâini avare, 
am rătăcit în seara blândă, 
umplându-mi braŃele de floare 
învăpăiată şi plăpândă. 
 
Şi m-am întors într-un târziu, 
departe câmpul rămânea, 
atât de singur şi pustiu, 
în urma mea. 
 
Dar când acasă-am încercat 
să-i strâng într-un aprins buchet, 
toŃi macii mei s-au scuturat 
ca nişte lacrimi pe parchet. 
 
1934 
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DORINłA 
 
N-aş vrea ca după moarte să-nvii 
în alt tipar de om sau animal, 
sau floare cu petale străvezii, 
ci-aş vrea să trec în regnul mineral. 
 
Să fiu bucată rece de granit, 
ascuns filon de marmoră să fiu, 
să-mi dorm, în fine, somnul liniştit 
sub straturi suprapuse mai târziu. 
 
Eu n-o să simt rozându-mă izvoare, 
şi peste-un veac o mână de artist 
va nemuri minuni strălucitoare 
din trupu-mi fără linişte şi trist.   
 
1936 
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TOAMNA 
 
E-atâta frig în mine,-ncât îmi zic, 
ca o livadă toamna: „Oare n-am visat 
c-a fost frumos şi vară,-n vreme ce nimic 
din toate-acestea nu s-a întâmplat?” 
 
Dar sufletul, întocmai ca livada,-i greu 
de ramuri frânte, frunze putrede şi spini, 
sunt semne că n-a fost la mijloc visul meu 
ci-aievea dragostea trecu, lăsându-ne străini. 
 
Sau poate şi mai rău: iubirea, ca o floare, 
şi-a scuturat petalele pe jos, 
şi dorul, fructul ei cel veninos, 
se coace-acuma liniştit la soare. 
 
1936 
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CAISUL 
 
Azi-dimineaŃă m-am trezit, 
căci mi-a bătut nerăbdător în geam, 
cu degetele sale fragede de ram, 
caisul, care peste noapte-a înflorit. 
 
Şi nu-l recunoscui de la-nceput... 
Atâta alb şi roz îşi răsfăŃa risipa, 
că m-am gândit un înger c-a trecut 
şi-n ramurile lui şi-a frânt aripa. 
 
Dar poate nu-i caisul, m-am gândit, 
şi-atuncea, supărat că tac astfel, 
obrazul mi-a lovit cu ramul înflorit 
şi-ndată l-am recunoscut că este el, 
 
prietenul copilăriei, mult iubit. 
 
1936 
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CUVÂNTUL EVEI 
 
N-aş fi crezut că suferinŃa poate 
de la un timp plăcere să devină, 
că deopotrivă se găseşte-n toate 
amestecată umbră şi lumină. 
 
Eram asemeni unei ape moarte 
care-oglindeşte fără să-l încapă 
un cer de dânsa pururi prea departe. 
Tu m-ai făcut să fiu şi cer, şi apă. 
 
Ca lumea mai-nainte de-a fi soare, 
pe mine însămi nu m-am cunoscut, 
şi-n căutarea ta, rătăcitoare, 
eram asemeni unui rece strop de lut. 
 
Dar tot aceeaşi taină care face  
să se-ntâlnească suflete şi stele 
mi te-a adus, ca tu, de-acum încoace, 
să fii puterea slăbiciunii mele. 
 
1936 
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DRAGOSTEA MEA 
 
Eu ştiu că tu nu meriŃi dragostea 
şi-mi place totuşi să Ńi-o dăruiesc; 
dar parcă balta merită vreo stea, 
şi totuşi, câte-ntr-însa s-oglindesc... 
 
Nu meriŃi iarăşi clipele de-acum 
şi gândurile bune câte Ńi le-am dat, 
dar parcă merită noroiul de pe drum 
petalele ce peste el s-au scuturat? 
 
Iubirea însă e ca soarele, 
care rămâne pururea curat 
şi după ce – milos – i-a sărutat 
leprosului, pe uliŃă, picioarele... 
 
1936 
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JUCĂRIA 
 
Duşman grozav e timpul, mi se pare 
acuma, ca şi când te-aş fi visat, 
cum poate mai visează câte-o floare 
pământul, iarna, după ce-a-ngheŃat. 
Iubirea noastră astfel a trecut, 
ca dâra luminoasă a unei stele, 
şi bezna-n urma ei s-a refăcut, 
de-mi pare steaua fericirii mele 
că niciodată n-ar fi strălucit. 
Şi nu mai ştiu acuma dac-am stat 
cu tine, dacă-n pieptul tău iubit 
eu inima-ntr-o zi Ńi-am ascultat. 
Cuvintele pe care le rosteai, 
din depărtări de basm răsună parcă, 
pentru că mierea tot acelui grai, 
lângă urechea alteia le-ncearcă. 
Din ce în ce mai şubred e sub pas 
pământul amintirilor, şi-mi pare 
că dintr-un vis frumos mi-au mai rămas 
frânturi ciudate şi strălucitoare. 
Zadarnic între ele să le leg 
încerc acuma, fiindcă nu se poate 
din cioburi vasul să-l mai faci întreg; 
şi tristă, surâzând, mă joc cu toate 
aducerile-aminte la un loc, 
ca un copil cu jucăria care 
i s-a stricat, dar n-a dat-o pe foc, 
pentru că alta mai frumoasă n-are.  
 
1936 
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ROCHIA 
 
Din lada mirosind a molii şi-a parfum 
a scos o rochie din tinereŃea ei bunica. 
SubŃire-i şi uşoară ca un fum, 
de parcă-ar fi Ńesută din nimica. 
 
Ce trist foşneşte crinolina de mătase, 
volanele i se distramă şi se taie, 
şi-n joc de raze, siluete graŃioase, 
din alte vremi, dansează prin odaie. 
 
Revede balul cel dintâi bătrâna, 
îşi recunoaşte rochia de fată 
şi-i tremură pe-atlasul rece mâna, 
de-nduioşare multă-nfiorată. 
 
Şi cum îşi pleacă fruntea tot mai tare, 
i-aşa de gârbovă bunica-n vechiul şal... 
Ce s-a făcut frumoasa dansatoare 
care-a plutit în rochia de bal? 
 
Picioarele uşoare şi micuŃe, 
şi ochii, şi surâsul strălucit, 
în trupul gârbovitei bunicuŃe 
cum, oare, pe vecie, de-au murit? 
 
Şi mi-au răspuns mătăsurile moarte, 
sau poate chiar bătrâna-n vechiul şal: 
nu, n-au murit, dansează mai departe, 
mereu în alte rochii, primul bal. 
 
1936 
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ÎNVRĂJBIRE 
 
Aş vrea să mor alăturea de tine 
şi tâmpla lângă tâmpla ta s-o pun, 
ca, ascultându-Ńi gândurile bune, 
să ştiu dacă mai eşti şi-acuma bun 
şi fără ascunziş ca mai nainte, 
şi să te-ntreb dacă-i adevărat 
că nu mă mai iubeşti şi m-ai uitat. 
E lumea rea pe-aicea şi mă minte 
c-ar fi aşa, dar dacă te-aş vedea, 
cu gura, de pe ochi şi de pe gură 
îndepărtând oricare vrajă rea, 
iubirea din tăciunele de ură 
aş reaprinde-o şi ne-am recunoaşte, 
mirându-ne c-atâta învrăjbire 
în suflet din cuvinte poate naşte. 
Şi-am fi pe urmă cum îs două fire 
într-o împletitură, să nu poată 
o umbră între noi să se strecoare 
şi astfel să-mi întunece c-o pată 
surâsul care-mi Ńine loc de soare. 
 
1937 
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BLESTEM 
 
Sunt mii de ani de când ne-am întâlnit, 
şi-am pus vânatul nostru la un loc, 
şi-n grotă – după ce-am aprins un foc – 
legându-ne tovarăşi, ne-am iubit. 
 
Mi-i glasul tău aşa de cunoscut, 
şi-n ochii tăi e-un soare de demult 
(de care-Ńi aminteşti că ne-am temut 
şi ne-nchinam la dânsul). Când te-ascult, 
 
străveche bucurie creşte-n mine, 
şi toate parc-au fost, dar le-am uitat 
şi mi le-aduc aminte lângă tine. 
Eu şi pe-atuncea-n tine-am căutat 
 
iubire, şi-am găsit numai durere; 
sunt mii de ani şi pentru totdeauna 
e blestemul, de n-au avut putere 
atâtea nopŃi din noi să facă una. 
 
1937 
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LACUL 
 
În inima pădurilor bătrâne, 
spun basmele c-ar fi un mândru lac, 
de nuferi plin şi locuit de zâne, 
cu ape care totdeauna tac. 
 
Pe Ńărmuri iarba-i scurtă, mătăsoasă; 
poteci, nici urme într-acolo nu-s; 
se strânge-n jur pădurea tot mai deasă 
şi blând lumina picură de sus. 
 
E-aşa de clară apa, că pe-alocuri 
se vede bine fundul presărat 
cu pietre verzi şi umede, cu smocuri 
de alge şi de muşchi catifelat. 
 
În neclintitul luciu tremur vii 
toŃi brazii de pe Ńărmuri, bolta goală; 
că, de priveşti o vreme, nu mai ştii 
de-ntr-adevăr privirile te-nşeală. 
 
Din când în când, vin ciute, căprioare, 
de-albastrul adâncimilor atrase; 
cu botul ars de sete şi fugare, 
înaintează-n salturi graŃioase. 
 
Şi se opresc, adulmecă pe vânt, 
de-atâta linişte fricoase şi uimite, 
s-adapă lung şi-n umedul pământ 
rămân o vreme urme de copite. 
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Când cade noaptea, codrul se-nfioară, 
dar lacul e la fel de nemişcat, 
cu apa mai adâncă şi mai clară: 
un hârb de cer pe pajişte uitat. 
 
Şi, una câte una, mari şi mici, 
s-aprind pe cer şi-n lacul străveziu 
ciudate lampioane de pitici, 
cu focul rece, albăstrui şi viu. 
 
Până când tot cerul nopŃii, aplecat 
deasupra apei cu tezaure ca-n vis, 
şi-admiră frumuseŃea lui mirat 
şi pătimaş, întocmai ca Narcis. 
 
1937 
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CALUL DE LA BIRJA DE NOAPTE 
 
Parcă s-ar fi-nchegat din ceaŃă: şade 
bătrâna birjă-n gară şi se-aud 
locomotive triste-n aer ud – 
în care-aşteaptă ploaia şi nu cade; 
şi se gândeşte calul fără vlagă 
la biciul ce-l pândeşte şi la drum, 
la umezeala grajdului şi cum 
e hamul greu şi nu i-l mai dezleagă. 
Iar buza lui bătrână se-nfioară 
de-o suferinŃă fără răzvrătire, 
simŃind aroma fragedelor fire 
de iarbă, ce răsar pe câmp afară; 
şi, pirotind, urechea-şi aŃinteşte, 
s-audă glasul aspru care-i cere 
mereu să-şi mişte trupu-ntr-o durere, 
ce, ca şi drumul, nu se mai sfârşeşte. 
O vreme-avu pe-alăturea tovarăş, 
şi boturile când li s-atingeau, 
povara mult mai lesne-o dovedeau, 
dar a căzut prietenul – şi iarăşi 
stă calul şi nu poate să priceapă 
întunecoasa lege care-l mână 
prin nopŃi mucegăite şi prin apă. 
Şi-n sinea lui se roagă să rămână, 
cum a rămas şi celălalt, pe paie, 
nesimŃitor la bici şi-njurătură. 
Fierbinte fulger gândurile-i taie, 
şi-adânc simŃind înc-o jupuitură, 
porneşte,-n spate roŃile s-aud, 
ca ieri, ca-ntotdeauna, şi departe 
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locomotive,-n aerul cel ud, 
ca strigăte de dincolo de moarte.  
 
1937 
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ULTIMUL S ĂRUT 
 
Buzele tale scumpe-n astă-seară 
inima tristă mi-au pecetluit, 
ca dragostea, ce-acolo a-nflorit, 
cât vei fi departe să nu moară. 
 
Şi toate câte vieŃii i-am furat, 
cu lacomă şi-nfrigurată mână 
(orice-ar veni de-acuma), să rămână 
ca-n clipa asta bun şi nentinat. 
 
Buzele tale triste mă rugară 
– pecetluindu-mi inima, tăcute – 
să nu las amintirile să moară 
când numai ele n-or mai fi trecute. 
 
1937 
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LOGODNĂ DE PRIMĂVARĂ 
 
Vai, frumuseŃea ceasului de-acuma 
de ce nu-mi este dat s-o sorb cu tine, 
şi-alături să simŃim sub talpă huma 
de iarba vieŃii grea, cum de suspine 
mi-i inima de când nu te-am văzut? 
Vreau soarele, pe degetele noastre 
unite, un inel să făurească; 
albastre zările-n privirile-Ńi albastre 
să le privesc şi dragostea să crească 
din rădăcini bătrâne ca grădina 
(mai mândră decât cea care s-a dus), 
să-mi ierŃi, şi eu să-Ńi iert, de-asemeni, vina 
de-a fi iubit mai mult decât am spus. 
Şi să ne ducem colo,  sub coline, 
a primăverii zână-nduioşată 
să ne prefacă-n gemene tulpine, 
pe care-aceeaşi moarte să le-abată. 
 
1937 
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RISIPIRE 
 
S-a scurs din inima mea tinereŃea ca vinul 
dintr-un vas prea plin, care s-a revărsat, 
şi astăzi sângerează sufletul de spinul 
regretului că nici o picătură n-am păstrat. 
 
Pentru că numai ea, cu ochii săi, făcea 
să strălucească-aşa de tare soarele, 
şi florile se desfăceau frumoase pentru ea, 
şi visurile toate-i sărutau picioarele. 
 
De când s-a dus, sunt ca o creangă veştedă, 
care-nainte de-a-nflori se scutură, 
şi lumea nici o bucurie nu-i mai dă 
inimii mele, goală şi putredă ciutură. 
 
1937 
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VIS VEGETAL 
 
Vreau, suflete, să mă dezbar de tine 
şi să trăiesc ca pomii de pe vale, 
cu flori în locul gândurilor tale, 
o viaŃă fără rău şi fără bine. 
Departe,-ntr-o pădure de la munte, 
când păsările toate-or face haz, 
să mă trezesc cu soarele pe frunte 
şi lacrimile cerului pe obraz. 
Şi despletita ploaie să mă spele 
de pulberea durerii de demult, 
din care rădăcinile mi-am smult, 
iar nopŃile să-mi dea cercei de stele. 
Luna cea plină vreau s-o cumpănesc 
mirată-n lanŃul crengii ca pe-un cuib. 
De raze şi de sevă să mă-mbuib, 
ca tot deasupra altora să cresc. 
Atunci mi-oi face ferecate strune 
din ramurile mele şi-am să cânt 
doar bucuria fragedă că sînt; 
pădurea-n jurul meu o să s-adune. 
 
1937 
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MURIM... CA MÂINE 
 
E-aşa de trist să cugeŃi că-ntr-o zi, 
poate chiar mâine, pomii de pe-alee 
acolo unde-i vezi or să mai stee 
voioşi, în vreme ce vom putrezi. 
 
Atâta soare, Doamne,-atâta soare 
o să mai fie-n lume după noi; 
cortegii de-anotimpuri şi de ploi, 
cu păr din care şiruie răcoare... 
 
Şi iarba asta o să mai răsară,  
iar luna tot aşa o să se plece, 
mirată, peste apa care trece – 
noi singuri n-o să fim a doua oară. 
 
Şi-mi pare-aşa ciudat că se mai poate 
găsi atâta vreme pentru ură, 
când viaŃa e de-abia o picătură 
între minutu-acesta care bate 
 
şi celălalt, – şi-mi pare nenŃeles 
şi trist că nu privim la cer mai des, 
că nu culegem flori şi nu zâmbim, 
noi, care-aşa de repede murim. 
 
1937 
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CAPRICII 
 
S-apleacă primăvara pe fereşti, 
cu părul tot numai zulufi de soare, 
aşa cum stai în umbră şi zâmbeşti, 
o fi crezut că gura ta-i o floare. 
 
SimŃi răsuflarea ei cu iz de ploi 
şi iarbă crudă scânteind sub coasă? 
Să nu te mişti. Poate că intră-n casă. 
Vom prinde-o, să rămână printre noi. 
 
Ba nu, că – cine ştie – eşti în stare 
mai mult decât pe mine s-o iubeşti; 
şi-apoi, îmi face rău atâta soare. 
Fii bun şi lasă storul la fereşti. 
 
1937 
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ROMANłĂ 
 
Albastru marin, 
n-am mâni să mă-nchin, 
şi-albastru ceresc, 
simt aripi pe umeri că-mi cresc. 
 
Se clatină-n mine catarguri 
şi doruri de larguri, 
de lanuri cu spicul de spumă, 
cu sarea deasupra drept brumă. 
 
łi-s ochii ca două fereşti 
spre mare, chenare cereşti; 
şi genele-o sută de furturi, 
comise-ntr-o Ńară de fluturi. 
 
Pe ce nesfârşituri de-ocean 
găsit-ai inel de mărgean, 
cu margini atâta de dulci, 
în mijlocul feŃei să-l culci? 
 
Şi curge pe tâmpla ta bună 
de-acolo, şi-adesea răsună, 
când scoica urechii e-aproape – 
atavice certuri de ape. 
 
Pricepi tu tăcerea-ntristării 
ciudate, de-a fi lângă tine, 
cum lângă miracolul mării 
stau Ńărmuri, s-apleacă ruine... 
 
1937 
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RUGĂCIUNE ÎN PĂDUREA DE BRAD 
 
Ca să ne-ntâlnim noi doi acum, 
stelele-au făcut atâta drum, 
şi-a fost soare-n lume, şi-au fost ploi, 
cer rotund şi lanuri pentru noi... 
 
Doamne, n-am genunchi să-Ńi mulŃumesc 
pentru pomi şi turme câte cresc, 
ocrotite-n poala ta albastră, 
toate pentru bucuria noastră... 
 
Ne-nchinăm de-aceea Răsăritului, 
apei şi pământului, truditului... 
Şi-o să-Ńi sărutăm, colo, pe munŃi, 
marginea veşmântului, să-Ńi spunem 
lauda, şi sub picior să-Ńi punem 
praful nostru, praful de pe frunŃi... 
 
Ne-or primi pădurile şi turma 
ierburilor alergând aproape 
de pământ... Şi zânele din ape 
ne-or cunoaşte pe nisipuri urma... 
 
Umbre-n asfinŃit ne-or face semne, 
vom striga ecoul să ne-ndemne, 
şi luându-i urma, vom cunoaşte 
locul unde căprioara paşte... 
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Vom cunoaşte scunde-mpărăŃii 
de ciuperci şi vizuini pustii, 
de duşmani sau poate de prieteni, 
ce-şi uitară oasele sub cetini. 
 
După urma ciutei fără vină, 
ne vom face drum şi-apoi hodină 
pân’la stâncile ce nu-obosesc s-aştepte 
pasul Domnului, pe primele lor trepte... 
 
1938 
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REGRET 
 
Ceva nespus de tânăr s-a pierdut... 
Aşa, cu golul fiecărui ceas, 
s-a risipit în mine, s-a retras, 
ca un izvor de nimenea ştiut. 
 
Mi-a fost de mine însămi tot mai dor, 
ca de-un prieten bun care-a murit... 
Şi m-am întors adese şi-am privit 
la toate cu tristeŃi de călător. 
 
1938 
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FRAGMENT 
 
Oare voi avea destulă putere să scriu 
despre grădina cu verdele ei timpuriu, 
despre lumina ce-ncepe lângă pământ, 
tunsă ca iarba, şi despre multe ce sînt? 
 
Uneori, când mă trezesc dimineaŃa, 
parc-aş striga cuiva: frumoasă-i viaŃa. 
DaŃi-mi o sută de ani s-o trăiesc şi s-o spun, 
vreau să cobor în poemele mele soare bun. 
 
PlantaŃiile albastre ale cerului 
cine le va cosi lângă Ńările gerului? 
........................................................ 
Când inima, ca şi luna prea plină, e tristă, 
Doamne, te plâng că vezi lumea 
ca pe-o batistă... 
 
1938 
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INTERIOR 
 
În casa asta trecură zilele mele, 
leneşe ca pernele pe canapele, 
cuminŃi ca nişte fete de pe vremuri. 
Candelă de sub icoană, de ce tremuri? 
 
Maica Domnului seamănă nu ştiu cu cine! 
Mamă, câteodată seamănă cu tine. 
Amândouă aŃi împletit şi-aŃi spălat, 
noaptea mai târziu decât toŃi v-aŃi culcat... 
 
Mi-s dragi portretele, mi-s dragi ungherele 
pe unde se-ascund să toarcă tăcerile, 
ca nişte pisici singuratece. 
Casa e plină de zbor de perdele lunatece... 
 
M-aş duce să caut în scrinul de lemn 
(pe care se lasă lumina ca un îndemn) 
portocale şi mere şi să-ntâlnesc printre rufe 
mâinile unei fetiŃe, fragede tufe... 
 
1939 
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FATA BĂTRÂNĂ 
 
Cântecul încă necântat al vieŃii 
s-a stins în pieptul ei sub multe şaluri, 
şi ea visează nunŃi ca-n basme, baluri 
şi sănii svelte străbătând nămeŃii. 
 
Ai săi au putrezit de mult sub dealuri; 
când iese-n prag în clarul dimineŃii, 
ca buhna fac la ea din drum băieŃii; 
nepăsător, oraşul curge-n valuri. 
 
De leturghie clopotul când bate, 
cu grabă merge-n strană să se-nchine, 
dar nici acolo nu e pietate... 
 
łinând copilu-n braŃele ei pline, 
Madona spune: „Dacă n-ai păcate, 
nefericito, nu veni la mine...” 
 
1943 
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MAI SUNT CÂTEVA VERI 
 
Mai sunt câteva veri 
de trăit sub soare. 
Câteva cântece şi tăceri 
roditoare. 
 
CâŃiva strălucitori 
ani de ramură verde şi flori. 
Câteva popasuri cu sfat 
şi vin în pahare turnat. 
 
 
Câteva sărutări mai sînt, 
până la sărutarea ta, pământ. 
Nu vă certaŃi, prieteni drumeŃi, 
pentru nălucirile-acestei vieŃi. 
 
1943 
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AŞTEPTÂND 
 
Aşteptând să vină cel drag, 
am pus o ramură verde pe prag. 
Fereştile nu ştiu cum luminau. 
Parcă râdeau. 
Florile aduse din câmp 
au fost şi ele vesele-un timp. 
Toate lucrurile care erau în casă 
se făcuseră de-argint şi mătasă. 
 
Dar a trecut amiaza. E seară. 
Oamenii reintră în casele lor. 
Păsări, obosite de zbor, 
în cuiburi ascunse coboară. 
 
Ridic ramura stinsă de jos: 
amândouă suntem de prisos. 
 
1943 
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CA FLORILE NE-AM SUPUS 
 
Ca florile ne-am supus iubirii: 
„Meşterul ştie taina zidirii...” 
Cântau în jurul nostru pădurile. 
Ne-am unit mâinile, gurile. 
Şi despărŃindu-ne ca lumina de noapte, 
sângele se umpluse de şoapte. 
 
1943 
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DRAGOSTEA 
 
Dragostea care ne purta pe noi 
nu ştia de amintiri şi strigoi. 
Venea din pământ, din ape, 
poruncindu-ne să ne Ńinem aproape. 
Şi-avea puterea plantelor tăcute, 
de multe ori în jurul trunchiului petrecute. 
 
1943 
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INSULA SCUFUNDATĂ 
 
În podul palmei sale ridicase 
zeul mării insula cu terase 
şi munŃi de safir. 
O scufunda din când în când, o trăgea c-un fir 
nevăzut, înapoi, în mare, 
când s-arătau corăbii în zare, 
sau când bătea vântul prea tare. 
 
Altfel, plutea 
ca o frunză de aur pe ape. 
Zeul dormea pe-aproape, 
undeva, pe nisipul mărunt, 
cu părul de sare cărunt, 
plin de crabi şi de scoici. Vedeam 
prin pânza de apă subŃire 
tâmpla-i cu vinişoare de mărgean. 
O, câtă pace era-n ocean 
atunci... 
Odihnindu-se de asprele lui porunci, 
meduzele şi peştii străvezii 
dormeau lângă albastrele temelii 
ale insulei. Beau apa uşoară 
din gura râului. Poate-ascultau 
păsările, care-n fiece seară, 
ascunse-n stufiş, cântau. 
 
Nimenea nu călcase încă 
nisipul. Vedeam urma adâncă 
a unui monstru marin mort de mult. 
Oasele lui albesc lângă munŃi. I-au smult 
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păsările carnea înc-aburind. 
Şi algele, cu fiece val tresărind, 
s-au depărtat. 
Marea s-a zbătut şi-a oftat: 
– Unde mi-i fiul, 
întraripatul şi străveziul? 
 
De-atunci insula s-a încins 
c-un inel de coral 
de care se sparge întâiul val 
de mânie-al oceanului necuprins. 
 
Stă singură. MunŃii din mijloc sclipesc. 
Pădurile cad într-o pulbere neagră. Altele cresc. 
Pasărea paradisului, schimbându-şi penele, 
presară poienele. 
S-aud căzând fructele cocotierului, 
care-ndată se desfac pe nisip. 
Şi-ndoita splendoare a cerului 
şi-a mării luminează-ntr-un chip 
nefiresc 
toate lucrurile care-aruncă umbre şi cresc, 
până când se deşteaptă zeul şi trage c-un fir 
nevăzut insula de safir, 
înapoi, pe nisipul mărunt, 
în fundul mării, unde-atâtea sunt.  
 
1945 
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VISUL E-APROAPE... 
 
Aştept primăvara  
în fiecare zi. 
Aş vrea să pot auzi 
cum naşte ziua şi cum scade seara. 
 
Pe sub pământ 
a-nceput urcuşul 
şi-adâncul avânt. 
Greierii îşi caută arcuşul. 
 
Visul e-aproape, 
fă-i numai semn, 
călător pe pământ şi ape, 
în corăbii şi cară de lemn... 
 
Întârzie seara... 
„Va veni primăvara”... 
spune el, şi zâmbeşte. 
Zarea din vis, visul din zare 
creşte... 
 
Acuma-n februar 
se petrec minunile. 
Pădurea-şi făureşte cununile. 
Pământul se umple de har... 
 
Şi fiecare floare,-n ascuns, 
ridică creştetul uns 
de Dumnezeu cu lumină. 
Cine-o să vină?                              
 
1947 
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VEAC DE SÂNGE 
 
Veac de sânge şi zgură, 
vâlvătaie de ură... 
Minciuna-i stăpână. 
Urlă urât şi ne-ngână. 
 
Nu mă tem 
să strig şi să chem, 
în numele vieŃii, 
în numele dimineŃii 
ce va să vină, 
din ruină, 
ca o nouă religie, caldă lumină... 
Striga-n câmpii Dumnezeu: 
„Cain, ce-ai făcut cu fratele tău?” 
Şi spicele de grâu se plecau 
şi murmurau: 
„L-am văzut, l-am văzut 
pe Abel, în Ńărână căzut...” 
 
1947 
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ACUM, DIMINEA łA 
 
Acum, dimineaŃa e-naltă şi plină 
de arbori care tremură uşor 
şi de coline singure-n lumină, 
ce-n respiraŃii unice cobor. 
 
E vară, până sus în cer e vară, 
şi verdele acestor mari câmpii 
ne-nvaŃă că şi morŃii au o Ńară, 
şi mările, tăcute temelii. 
 
1947 
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ALBASTRE SUNT SERILE 
 
Albastre şi-acuma sunt serile, 
sfârşitul de toamnă cel jalnic, 
cad frunze, cad grabnic 
şi cresc peste noi depărtările. 
 
Ce vreme, ce vreme haină! 
łi-aduci tu aminte de mine? 
Departe, -n câmpia străină, 
cad frunze, sfârşitul meu vine. 
 
O floare pe-ngustul pervaz 
mai ştiu eu de-unde-a venit... 
Şi-n ceasul ciudat de-asfinŃit, 
te-apropii, văratec obraz. 
 
Albastre şi-acuma sunt serile, 
cocorii-n ceruri strigă, i-ascult; 
Ńi-aduci tu aminte mirările 
şi dragostea cea de demult? 
 
1947 
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DORMI łI, DORMI łI... 
 
DormiŃi... dormiŃi, sub proaspătă zăpadă, 
morminte rotunjite-abia-n câmpie. 
Aşa de rece noaptea o să cadă, 
aşa degrabă vremea o să vie. 
 
Şi voi sunteŃi cupole scufundate, 
dintr-un oraş odată-nfloritor, 
când ca un ultim clopot mai străbate, 
azi, sufletul poetului, sonor. 
 
Dar auziŃi-l, auziŃi-l, voi, 
morminte reci, cetăŃi nepăsătoare, 
prin care se coboară negre ploi 
şi subŃirică, albă, trece-o floare. 
 
DormiŃi, dormiŃi cu stelele de pază 
şi-ntr-un crepuscul dulce-ngrămădite, 
popoare-ntregi de plante-acum visează 
furtuna unor crengi nebiruite. 
 
1947 
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SĂ VĂ CÂNT, FRUCTE... 
 
Să vă cânt fructe, să vă cânt... 
Adânci îs rădăcinile-n pământ. 
Dar gloria-mprejurul frunŃii voastre 
e ca un nimb de tresăriri albastre. 
 
Merele-n iarbă rostogolite, 
prasade pe creanga plecată, gutui... 
Ce veselă horă de fete gătite! 
Şi viermele doarme pe laurii lui. 
 
În carnea cu miros de floare 
aurora boreală răsare; 
harbuzul trosneşte, seminŃele curg. 
Şi-i toamnă şi-amurg... 
 
1948 
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DUPĂ CE... 
 
După ce frunzişul fu plin de şoapte, 
după ce soarele privi îndelung lucrurile 
cele vii şi moarte de pe pământ, 
atunci îşi aprinse toamna-n cer rugurile. 
 
Şi-ntr-o zi văzui că totul e gata. 
Rotunjimea merelor egal răsuna; 
prasadele, poama ciugulită şi coaptă 
în zarea lovită de aripi sclipea. 
 
Frunzele încă nu cădeau. Florile încă 
întârziau pe-un pământ sunător. 
Jur-împrejur atunci izbucniră pădurile:  
aur, şi sânge, şi flăcări. Toate mă dor! 
 
1948 
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[O, PRIMĂVARĂ...] 
 
O, primăvară, de temut eşti, zână, 
când oarbă treci şi mâinile-Ńi întinzi 
spre mugurii din vârf cu totul blânzi 
şi loc de cuiburi cauŃi în grădină. 
 
Tu încă nimica nu ştii de culori, 
de vocea calelor, gravă. 
Tu nu ştii nimica de fata bolnavă 
ce stă la fereastră-ntre flori. 
 
Eşti naltă, eşti naltă, copacii 
spre umerii tăi se ridică, 
o, zână, tu nu ştii nimica, 
şoptesc lângă praguri săracii. 
 
Acuma tu nu şii nimica şi-asculŃi 
tăcerea din arbori şi oameni; 
acuma tu nu ştii nimica, dar mulŃi 
te-aşteaptă să ari şi să sameni. 
 
Eu văd faŃa ta calmă încă: 
mari gheŃuri o acopăr; ci toate 
luminile-n preajma ta sunt bogate. 
Ce melodie, ce melodie adâncă! 
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IARBA 
 
Şi-n trup şi-n spice viaŃa grea s-adună 
şi, fără să păstrăm vreo amintire, 
eu şi cu iarba, sora mea cea bună, 
voioase creştem peste cimitire. 
 
Deasupra noastră cerul întretaie 
cărări de stele, fără să ne vadă, 
şi pentru amândouă-aceeaşi ploaie 
din ochii lui albaştri o să cadă. 
 
Şi eu şi iarba ne-nchinăm la soare; 
de-a lungul primăverilor visăm, 
şi-i ducem zării triste la picioare 
tot aurul pe care i-l furăm. 
 
Ni-i dragă lumea pururea frumoasă, 
dar paiul vieŃii noastre e subŃire; 
şi eu şi iarba vom cădea sub coasă, 
ca să ne căutăm prin cimitire. 
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VARIANT Ă 
 
Sunt sora ierbii tinere de-afară. 
Aceleaşi seve curg într-amândouă, 
şi ne-a lăsat aceeaşi primăvară 
pe gene suferinŃa, ca o rouă. 
 
Privirea dimineŃilor albastre 
mirată soarbe boabele de rouă, 
care străbat prin zâmbetele noastre 
când ne-nfioară toamna pe-amândouă. 
 
Ne-am copt încet, ca pâinea-ntr-un cuptor 
şi, spic de aur, sufletul aşteaptă, 
culegător ales, cu mâna dreaptă 
s-adune bobul dulce-sunător. 
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ÎNTÂLNIRE-N NOAPTEA DE PRIM ĂVARĂ 
 
Prin vreme, dintr-o altă primăvară, 
se-ndreaptă către mine-agale-o fată 
(ce cunoscută mi-i şi-ndepărtată!); 
ea-ntinde mâna, parc-ar vrea să-mi ceară 
un zâmbet, dintr-acele fără rost, 
şi mă priveşte-n faŃă, cu mirare, 
şi tristă, fata asta despre care 
fotografii şi oameni spun c-am fost. 
Aş vrea s-o iau de mână şi să plâng, 
dar nu ştiu pentru ce nu pot s-o fac – 
e-n jurul ei un farmec de copac 
abia-nflorit – şi-n scoica mea mă strâng, 
s-adorm, să nu mai simt că-i primăvară, 
întocmai ca şi-atuncea când o fată 
(ce cunoscută mi-i şi-ndepărtată!) 
se-ndrăgostise pentru-ntâia oară. 
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RĂTĂCIND CU LUNA 
 
E-aşa frumos să rătăceşti o noapte, 
cu luna, ca o amforă, pe umăr, 
să simŃi, asemeni fructelor prea coapte, 
cum cad în tine gânduri fără număr. 
 
Se-ntinde caldarâmul ca o apă, 
ademenind molatecă piciorul, 
şi casele-şi răsfaŃă larg pridvorul, 
în care luna n-a putut să-ncapă, 
 
şi-a curs – argint şi miere – prin grădină... 
Splendoarea ei poate-a făcut să cadă 
– pierdute-ntr-o beŃie de lumină – 
atâtea flori de-acacia pe stradă, 
 
şi ea-i aceea care-n astă seară 
îŃi face dor de-o vorbă de iubire 
şi de-un fermecător odinioară 
pierdut în nu ştiu câte cimitire. 
 
Asemeni unui braŃ de fată moartă 
e luna ce te duce-aşa, de umăr – 
stafie, tu şi ea, din poartă-n poartă, 
să numeri gândurile fără număr. 
 
Opreşte-te, cuprinde-Ńi capu-n mâini, 
şi, dacă nu se poate altfel, plângi. 
Că luna, luna asta n-o s-o stângi 
decât cu jarul soarelui de mâini... 
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GÂNDEŞTE-TE, N-AR FI PĂCAT... 
                    RomanŃă 
 
ÎnvaŃă-mă cu ce să-ncep întâi 
şi-n care vorbe-anume tuturor 
să spun ce-albastru-i ceru-n ochii tăi, 
şi cum, de-atâtea lumi luminător, 
 
pe gura ta surâsu-i ca un soare; 
ei poate niciodată n-or să ştie 
din fiecare clipă trecătoare 
cum ne-am durat noi câte-o veşnicie 
 
iubindu-ne; şi nu vor şti că-n glas 
îŃi cânt-atâtea cântece când spui 
cuvinte ce pe buzele oricui 
nişte cuvinte simple-ar fi rămas. 
 
ÎnvaŃă-mă cu ce să-ncep şi cum 
să-i spun acestei lumi cât mi-i de dragă 
că te-a născut, cu truda ei întreagă, 
pe tine, bucuria mea de-acum. 
 
Ea, poate, niciodată n-o să ştie 
c-a înflorit în flori şi curs de ape, 
ca din pământ şi sură vecinicie 
să mi te-aducă,-aşa cum eşti, aproape; 
 
şi, fiindc-o să murim şi noi odată, 
gândeşte-te: n-ar fi păcat să moară, 
cuprinsă-n noi, atâta primăvară, 
şi dragostea cu inima deodată?... 
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De-aceea, spune-mi cum să-ncep anume, 
şi eu voi scrie toate, fir cu fir, 
ca, dispreŃuitori de cimitir, 
să ne iubim de-a pururea pe lume. 
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CÂNTECUL DE ŞERTĂCIUNII 
 
Îmi risipesc ca o miliardară 
comoara mea de zâmbete şi versuri, 
şi-n toate aflu proaspete-nŃelesuri, 
cum află flori o zi de primăvară. 
 
Asemenea fărâmelor de stele 
în august, eu alunec către moarte, 
de care numai clipa mă desparte, 
şi scrumu-i taina strălucirii mele. 
 
De la un loc cu pulberea şi iarba 
am legănat sub soare câte-un vis 
şi tânără şi mândră l-am şi scris, 
ca vremea să-şi împiedece-n el graba. 
 
Eu voi trăi puŃin, însă prea mult 
când cuget cât cules-am din durere, 
şi-adesea-mi par şi mie că-s părere, 
şi nu mă cred, cu toate că m-ascult. 
 
M-am copt asemeni spicelor şi-aştept 
să vie secerişul şi să cad 
într-un hambar de scândură de brad, 
în care stai cu mâinile pe piept. 
 
Şi, iată, de nimica rău nu-mi pare, 
la gândul că m-apropii de-acel ceas, 
ca de iubirea câtă mi-a rămas 
necheltuită-n suflet, şi de soare. 
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STÂNGĂCIE 
 
Tu ai Ńinut cândva întreaga-mi viaŃă 
în mâna ta cam mare şi stângace, 
cum Ńii un pui, care-ntr-o dimineaŃă 
năuc şi fraged iese din găoace, 
 
şi-i simŃi bătaia inimii atunci 
cum asurzeşte dramul lui de lut, 
de frică să nu-l sfarmi ori să-l arunci, 
dar tu se vede că n-ai mai avut, 
 
în mâna ta, o floare ori un pui, 
pe care – asta-i trist – să-l fi iubit, 
şi nu e vina ta că l-ai strivit; 
se-ntâmplă dintr-acestea orişicui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 250 

STROFELE POETULUI BOLNAV 
 
De trupu-n care mă pândeşti, durere, 
m-aş despărŃi cu inima uşoară, 
ca să răsar într-o împrăştiere 
de iarbă şi de flori la primăvară. 
 
I-o taină pentru ce i-a trebuit 
lui Dumnezeu acest clondir de sânge 
(dizgraŃios şi greu de mânuit), 
când gândul se putea, de-o pildă, strânge, 
 
scânteietor, pe-aripa unui flutur, 
ori între două foi de trandafir, 
care-s aşa frumoase când se scutur 
pe-al straturilor verde cimitir. 
 
De câte ori îmi simt putrezăciunea 
în care sufletul mi-ai răsădit, 
eu, Doamne, nu-Ńi contest înŃelepciunea, 
da-mi zic c-a şasea zi ai obosit. 
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[CÂND FÂNUL COSIT...] 
 
Când fânul cosit miroasă 
a vară sfârşită, a flori, 
spre zarea pământului joasă, 
cu seara, cu basmul cobori. 
 
Şi greierii sună – pământul 
s-ar zice că murmură, plin 
de cântece-n ceasul senin, 
când tace şi apa, şi vântul. 
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ÎNTRE OGLINZI 
 
Aprind candela anume, 
ea clipeşte-n ceea lume. 
Ceea lume cine-o ştie? 
Străvezie, cenuşie... 
 
Candelă întârziată, 
cine, oare, ne momeşte? 
Ochiul meu, clipind, clipeşte 
în atâtea lumi deodată. 
 
Şapte uşi s-au dat în lături. 
Au intrat, cu paşii rari, 
şapte domni în haină neagră, 
lăcrămând sub ochelari. 
 
Lângă doamnele acestea, 
despletite, fără număr, 
s-au oprit şapte odată 
şi le-au pus un braŃ pe umăr. 
 
M-am întors Ńipând spre dânsul. 
„Cât de cunoscut îmi pari, 
vreau să te privesc în faŃă, 
domnule cu ochelari!...” 
 
Din pădurile oglinzii, 
mă pândeşte iar. Îl simŃi? 
I-am văzut sub haina neagră 
vârful aripei cu zimŃi. 
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Candelă întârziată, 
te-am aprins târziu, anume, 
să clipeşti doar pentru mine. 
Tu clipeşti în ceea lume. 
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[ACUMA CÂNTECUL S-A SFÂR ŞIT...] 
 
Acuma cântecul s-a sfârşit. 
Nu ştiu de-i bine ori rău. 
Din frunze-am cântat. Dumnezeu, 
lângă mine stând, mi-a şoptit. 
 
De fapt, nu era Dumnezeu, era pom. 
Şi câteodată-avea glas de om. 
„Sărbătoreşte, mi-a spus el, aceste 
câmpii dezmierdate şi creste...” 
 
Şi ca o pasăre neînvăŃată 
m-am apucat să cânt. Eram mirată 
şi bucuroasă, şi nici n-am simŃit 
cum trece anotimpul fericit! 
 
ZburaŃi, cântece, zburaŃi departe, 
scuturaŃi-mă de pământ şi moarte, 
şi preamăriŃi natura-n care încă 
e linişte şi-nŃelepciune-adâncă. 
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[CA NI ŞTE PAŞI...] 
 
Ca nişte paşi, ca aripi muiate-n lumină 
trec amintirile peste sufletul meu, 
şi fermecată de zborul acesta, senină, 
asemenea zărilor, toamna, sunt eu. 
 
Vin amintirile către inima mea 
ca navele care se rentorc de departe, 
şi pe covertă, dulce povară şi grea, 
ele-mi aduc bucuriile dragostei moarte. 
 
Poate că – cine ştie – chiar tu le-ai trimis, 
ca-n plasă de fire vrăjite să mă-mpresoare 
şi să mă ducă spre tine prin poartă de vis, 
cum duce pescarul prada fără de păsare. 
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STRĂBUNII 
 
Simt în mine neliniştitul vostru suflet, străbuni 
de mult putreziŃi în Ńărâna străvechii Helade, 
semizei îndrăgostiŃi de-adevăr şi frumos, iluştri nebuni, 
în faŃa cărora însăşi puterea timpului cade. 
 
Simt în bătăile inimii mele-arzătorul elan, 
şi-ndrăzneala, şi chinul ce v-a făcut să săpaŃi 
marmora albă de Paros, ca şi cuvântul viclean 
în care pâlpâie sufletul vostru, corăbieri şi piraŃi. 
 
Curtezane şi filozofi libertini, pentru ce mi-aŃi lăsat 
firea voastră-nsetată de aur şi desfătare, 
de dragoste multă şi-ameŃeala oricărui păcat, 
curtezane şi filozofi ai Greciei arse de soare. 
 
Vă simt retrăind în sângele meu laolaltă, 
vă blestem, sunt mândră de voi şi sufăr prea mult – 
moştenirea ce mi-aŃi lăsat-o e grea şi-i bogată, 
străbuni putreziŃi în Ńărâna Heladei, demult.  
 
1934 
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CIUTA 
 
Din umbră şi desişuri o ciută naltă sare 
ca-n basmul Genovevei, speriată şi fugară, 
cu nările pe dunga de vânt tremurătoare, 
nencrezătoare-n pacea din juru-i, se-nfioară. 
 
Picioarele-i sunt nalte, subŃiri, atente, pline 
de tresăriri nervoase, abia s-ating de stâncă. 
Grumazu-ntors şi neted, cu şnurul unei vine, 
de-o graŃie perfectă, tot mai zvâcneşte încă. 
 
Sub pielea ei lucioasă cu păr catifelat 
şi sumbru ca-nnoptarea, ca fumul şi ca ceaŃa, 
toŃi muşchii se-nfioară, şi-n trupul nemişcat 
auzi cum bate, parcă, înspăimântată, viaŃa. 
 
Atentă şi-ncordată, pe cer se profilează 
atât de lămurită, c-o clipă ciuta pare, 
aşa cum şade-n coasta pădurii şi veghează, 
o piatră viu cioplită, simbolică-ntrupare. 
 
1934 
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FLOARE RARĂ 
 
Cândva, pe vrejul sufletului meu 
o floare-a-mbobocit, o floare rară, 
ce se numea iubirea, însă eu 
am rupt-o şi-am lăsat-o ca să moară. 
 
De-atuncea sufletul, bătrân şi obosit, 
n-a mai putut să deie altă floare 
ca dânsa, care timpuriu s-a vestejit, 
frumoasă şi plăcut mirositoare. 
 
Şi-adesea dorul florii minunate 
şi unice, pe care n-am ştiut 
s-o strâng pe veşnicie dintre toate, 
asemeni unui ghimpe m-a durut. 
 
1934 
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FATA DE CINCISPREZECE ANI 
 
Fata de cincisprezece ani şi jumătate unde-i? 
Era la chip ca mine şi cozi purta pe spate; 
mi-i dor de voioşia, de îndrăzneala ei, 
acuma, când nădejde şi visuri mi-s uscate. 
 
O caut în inima mea bătrână şi seacă, 
în ochii fără zâmbet şi-n gura mea amară 
pe-adolescenta care nu m-a vestit că pleacă 
şi care spune lumea c-am fost odinioară. 
 
Aş vrea măcar alături de mine să mai vină, 
cu păr rebel, cu suflet de-a pururea bogat, 
şi-n ochii goi şi singuri privirea ei lumină 
să-mi verse şi să-mi zică: „Eu încă n-am plecat!” 
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ÎNRUDIRE 
 
Nu-i vina mea, nu-i vina nimănui 
că sufletul ca Ńărna mi-i bogat, 
că pătimaş şi bun ca dânsul nu-i 
un altul, sau ca dânsul nempăcat.. 
 
Inima mea-i ca Ńărna-n care toate 
îşi au înfipte trainic rădăcina; 
iubirea, ura, şi chiar gândul, poate 
că-şi trage din adâncul ei lumina. 
 
De-aceea cred că cerul m-a făcut 
cu inimă cu tot aşa cum sînt 
şi cum vorbeşte biblia, din lut, 
legându-mă cu totul de pământ.  
 
1934 
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SAPHO 
 
Sapho, te văd ca şi-aievea, frumoasă străbună, 
aşa cum vechiul basorelief te arată, 
cu dulci palori de fildeş şi de lună 
pe-obrazul supt şi fruntea ta curată. 
 
Cu ochii adânciŃi şi arzători, 
pe care pleoapele-ostenite s-au lăsat 
ca două vinete petale-a unei flori, 
iar nările sculptate chiar se zbat. 
 
Şi nu ştiu ce enigmă mai pluteşte 
în jurul pătimaşei tale guri, 
ce desfrânat şi tainică zâmbeşte 
plebeicei batjocure şi uri. 
 
Străbuno, chipul tău i-aşa divin, 
că piatra-n care-i migălit respiră viaŃă 
şi-aievea parcă buzele suspin 
pe palida şi oacheşa ta faŃă. 
 
Iar dac-aş îndrăzni să te sărut 
în lutul modelat şi ars de soare 
de peste-atâtea veacuri ce-au trecut, 
m-ar frige gura ta nemuritoare. 
 
1935 
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NAUFRAGIU 
 
Ca cerul peste ape mă aplec 
peste sufletul meu singur şi trudit, 
lumini şi umbre ca-n oglindă trec 
şi toate doar de tine-au povestit. 
 
Basmul dragostei noastre nu l-a uitat 
apa cea stătătoare a inimii mele, 
cum nu uită lacul nuferi c-a purtat, 
sau, în zori, că noaptea oglindise stele. 
 
Din adâncuri neştiute nici de mine, cheamă 
sufletul imaginea pe care-a scăldat-o 
şi tremură de bucurie şi de teamă 
văzând că nici o trăsătură n-a uitat-o. 
 
Amintirile ca algele şi mâlul mă cuprind, 
şi iată-mă împotmolită, tristă barcă, 
fără catargul voinŃii şi cârmă de gând. 
Cine către Ńărmuri are s-o întoarcă? 
 
1935 
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SEARĂ DE PRIMĂVARĂ 
 
Cu mii de ochi ceru-ntreabă de tine 
– ce mă-nvăŃaseşi limba să i-o ştiu – 
şi-a tresărit noianul tăcerilor din mine 
la glasu-i de lumină, ca o dojană viu. 
 
Copacii de pe strada noastră mă-ntrebară, 
amestecându-şi umbrele sub paşi, 
zvonind din crengi chemări de primăvară, 
ci eu, simŃindu-mi sufletul de-ocnaş, 
 
tăceam; dar iată că tăcerile din mine 
s-au rupt ca gheaŃa de pe râuri şi-au pornit 
să plângă – nu ştiu, pentru mine, pentru tine, 
sau pentru dragostea dintâi, care-a murit. 
 
1936 
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TORENTUL 
 
Astă-noapte ploaia scoborî din nori 
un torent de munte, care-acuma saltă, 
străbătut de raze şi-ndrăgit de flori, 
către şesul unde îl aşteaptă-o baltă. 
 
FaŃa ei sclipeşte vrajă-nşelătoare 
şi-l ademeneşte, mincinos tezaur; 
stele mari şi nuferi desfăcuŃi în floare 
par s-aştepte-acolo pe-o tavă de aur. 
 
Şi torentul n-are pic de somn pe prund, 
vrea să vadă totul bine şi de-aproape; 
când va fi acolo nămolosul fund 
lacom o să-l sugă şi-are să-l îngroape. 
 
Şi-n beznă-o să se-ntrebe torentul chinuit: 
„Dar unde e comoara de nuferi şi de stele 
în care-atât crezusem, pe care le-am iubit 
şi viaŃa mi-am jertfit-o ca să ajung la ele?” 
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MÂNA TA 
 
Mâna ta nu-i fără de temei fierbinte, 
sau rece, grea ca plumbul, sau uşoară; 
eu vorba i-o-nŃeleg, şi ea nu minte, 
cum are obicei stăpânul, bunăoară. 
 
E ca o frunză mare, pală, ce s-a scuturat 
pe fruntea mea, să steie răcoroasă, 
şi, când pe umeri câteodată mi se lasă, 
eu ştiu de eşti sau nu eşti supărat. 
 
În părul meu ce albe-s degetele mâinii tale, 
şi-aşa de visătoare, că de femeie-mi par, 
dar ard şi dor pe braŃe până la umeri goale, 
de-mi zic că au în vârfuri şi-n podul palmei jar. 
 
Ştiu orice linie sau vinişoară albăstrie 
a mâinii tale, orişicât de nensemnată, 
după cum şi dânsa pe de rost mă ştie 
şi să mă mai uite n-ar putea vreodată.  
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BELŞUG TRIST 
 
Inima mi-i pom împovărat 
de rodii sângerii; 
le-am scuturat, şi nu s-au scuturat, 
şi trebuie să vii. 
 
Ramurile să se-ndrepte vor 
către cer şi soare uşurate, 
tu ştii că doare bogăŃia lor, 
culege-le cu mâna ta pe toate. 
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[EU NU REGRET...] 
 
Eu nu regret povestea de iubire, 
dar e nespus de trist şi de ciudat 
să simŃi că-asemeni unui fir subŃire 
ceva frumos din tine s-a sfărmat. 
 
Şi nu mai ştiu anume ce, şi-anume când, 
căci toate ca-ntr-un vis s-au petrecut, 
de-Ńi vine să porneşti, pe alŃii întrebând 
de-au fost aievea cele ce-au trecut. 
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CUM POVESTEŞTE VIA łA 
 
La-ncheietura mâinii mele-ascult 
cum povesteşte viaŃa, şi mă mir, 
şi-mi amintesc şi-acuma c-am fost fir 
de iarbă, şi-am fost scoică, mai demult. 
 
Şi poate mai-nainte-am respirat 
pe-ntinderile vaste, şi-am privit 
în faŃă cerul tainic şi-am dorit 
să nu mai fiu ocean, şi-am fost uscat. 
 
Eu ştiu ce simt copacii care cresc, 
şi fructele pe creangă când se coc, 
ce simt vulcanii care izbucnesc, 
c-am fost copac, şi ramură, şi foc. 
 
Cu şerpii pe nisip am stat la soare 
şi-am mers la vânătoare, şi-am ucis, 
în piatră spaima gândului mi-am scris 
când îmi făcusem braŃe din picioare. 
 
Şi câte somnuri nu mi-au trebuit 
ca de la capăt truda să mi-o ieu, 
şi multe le-am uitat, dar pururi eu 
am fost, şi niciodată n-am murit. 
 
1937 
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DARURI 
 
Tu eşti în inima mea ca un dar 
neaşteptat şi mult prea scump, 
pe care îl cercetez mirată iar şi iar, 
cu-aceeaşi nesecată desfătare. 
 
Eşti tainica-mi putere şi mândrie, 
de când te ştiu mi-i cerul mai aproape 
şi nu mai pot durerile să vie, 
să-mi tulbure-ale sufletului ape. 
 
Tu mi-ai făcut Ńărâna mai uşoară 
şi inima aşa de dulce grea, 
ca ramura ce toamna se-mpovară 
de greutatea roadei de pe ea. 
 
Asemeni unui mare cer cu stele, 
mi te-ai răsfrânt în suflet ca-ntr-un lac, 
şi-adânci de-atuncea-s gândurile mele, 
de aur glodul inimii, sărac. 
 
Aceste toate să Ńi le plătesc 
nu voi putea, ci lasă-mă măcar,  
risipitorul meu, să te iubesc, 
din darurile tale dându-Ńi dar. 
 
1936 
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LECTURĂ 
 
O carte-mi Ńine-ades tovărăşie 
şi-a mai rămas pe rândurile ei, 
ca pulberea de soare străvezie, 
lumina unui gând din ochii tăi. 
 
Din când în când, cu buzele-o ating, 
căldura mâinii tale s-o culeg, 
şi bucurii trecute să-nŃeleg 
eu nu-ndrăznesc, de teamă să nu plâng. 
 
Stau astfel vremea fără s-o mai număr; 
mă-nşeală visul bun şi mă gândesc 
că-mi urmăreşti lectura peste umăr, 
şi, dacă taci, e pentru că citesc. 
 
1937 
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INSOMNIE 
 
Noapte, noapte, caută mai bine 
în burduful tău cusut cu stele 
căpătâiul ce mi se cuvine, 
somnul meu şi visurile mele. 
 
În zădar cu faŃa la perete 
m-aş întoarce, că din orice parte 
mă privesc, de dincolo de moarte 
şi de vreme, tristele portrete. 
 
Ceasul e, sau inima ce bate? 
din adânc de suflet mai aproape 
vine să-nflorească sub pleoape 
amintirea dragostei bogate. 
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TRIUMFUL IUBIRII 
 
            Motto: „Lângă fereastră, unde-n colŃ 
            luceafărul aşteaptă...” 
                                                    Eminescu 
 
Aş vrea să fiu ca aerul uşoară, 
şi să mă sui la cer, şi să-l sărut, 
de bucurie că se desfăşoară 
deasupra mea şi-a ta şi c-a făcut 
să ne-ntâlnim mereu în câte-o stea, 
la care încă de copii priveam 
când răsărea-n anume ceas la geam, 
şi eu şi tu spuneam: „E steaua mea”. 
 
                       * 
 
Şi-asemeni stelei, va fi fost şi-o carte 
care-n aceeaşi vreme să ne placă 
mie-ntr-o parte, Ńie-ntr-altă parte 
a strâmtei lumi; şi cine ştie dacă 
ne-am despărŃit cândva cu-adevărat 
privirile pe cer şi paşii pe pământ, 
de vreme ce ni s-au amestecat 
într-un universal şi orb alint... 
 
                      * 
Aş vrea să fiu ca aerul uşoară 
şi m-ating de toate ce-ai atins, 
sărutul meu de-a pururea aprins        
să fie-acela care te-nfăşoară; 
când vei privi-ntr-o apă, să mă vezi, 
şi clătinarea fiecărei flori 
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aminte-aducă-Ńi că de-atâtea ori 
ne-au cununat macabrele livezi, 
şi mâna mea pe umăr Ńi-a fost stat 
acolo,-n întuneric, ochii mei 
şi-amestecară lacrima cu-ai tăi 
mult mai naintea primului păcat. 
 
                     * 
łii minte limba-n care mi-ai vorbit 
întâia oară, şi-n ce Ńară-anume, 
şi câte trupuri am schimbat şi nume, 
când trecătoare morŃi ne-au adumbrit? 
............................................................. 
Eu nu mai ştiu, dar amintirea ta 
e ca un fir pe care-l simt prin vreme, 
şi nu m-aş rătăci, şi nu m-aş teme 
decât în clipa-n care m-ai uita. 
 
Atunci, atâtea lumi ce plămădiră 
cu truda lor fiinŃa noastră, una, 
s-ar sparge-n haos pentru totdeauna 
ca să desfacă ceea ce-mpletiră. 
Din cer, ca dintr-un pom, când s-ar desprinde, 
ciocnindu-se bezmetice-ntre ele, 
ca focuri de-artificii; şi din stele, 
ca la-nceput, un soare s-ar aprinde, 
împrăştiind pe-ntinderea albastră 
noi sateliŃi, că viaŃa n-o să stea... 
Şi fiecare, surghiunit pe câte-o stea, 
am aştepta-o seara la fereastră 
şi-am spune tresărind: „E steaua mea”. 
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VORBELE LA CARE M Ă-NTORC 
 
Vorbele la care mă-ntorc uneori 
ard ca nişte flăcări pe comori. 
Aş vrea să scriu despre oameni săraci, 
despre dobitoace, despre copaci. 
 
Universul meu vesel sau crud 
aş vrea să-l sun şi să-l aud, 
nu ştiu, dar dintr-o dată mi-i jale şi dor, 
şi-s ca un steag în lumină, multicolor. 
 
Fie, numele meu nu va rămâne, 
nimica n-am desăvârşit. În amurg 
privesc la ape care totuşi curg 
şi se-ntâlnesc în mările regine. 
 
Sicriul meu va fi mic, va fi mic, 
undeva, în pământ, fără glorie stând, 
mâna mea, ca o frunză uscată de vânt, 
o să fie uitată-n curând. 
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[IUBIREA...] 
 
Iubirea. -N jurul ei frumoase-s toate, 
de-Ńi vine să.ngenunchi, şi de mirare 
Ńi-i sufletul mai fraged ca o floare, 
înmlădiat pe lanuri de păcate. 
 
Sunt oameni trişti, sunt oameni care mor 
în ceasu-acesta, însă tu nu vezi 
decât prea sus – albastrele livezi 
a unui cer ce râde tuturor. 
 
Din creştet până-n sprintenul călcâi 
simŃi viaŃa ca un val domol şi plin, 
a cărui spumă spulberă spre sân 
o bucurie fără de temei, 
 
ce creşte-n tine-asemenea c-un soare, 
de-Ńi vine să-ntinzi braŃele spre zări, 
pământul să-l presari cu primăveri, 
aşa cum ai zvârli – glumind – o floare. 
 
1937 
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ULTIMA ZI 
 
Când voi muri, ştiu că va fi o zi 
frumoasă, voi culege-n palme soare 
şi voi simŃi întâia sărbătoare, 
gândind că mâine n-am a mă trezi. 
 
Copacii, doar de dânşii de-o să-mi pară 
rău, când îi voi vedea cu ceru-n braŃă 
vestind la geam ciudata dimineaŃă 
în care toate trebuie să moară. 
 
Mă va cuprinde-o dragoste nătângă 
de mine, lacrimi tulburi de pământ 
în colŃul gurii mele-or să se strângă 
şi voi zâmbi, mirată că mai sînt. 
 
Dar pe neaşteptate o să crească 
o noapte pe deasupra frunŃii mele, 
şi deopotrivă, zâmbete şi stele, 
departe, mai departe-or să păleaacă. 
 
Prin somn, ca printr-un zid voi auzi 
cum se loveşte-un ram de cercevea, 
cum plânge lângă mine cineva 
încet, de parcă m-aş putea trezi. 
 
Şi dintr-o dată totul sub pleoape 
căzând adânc spre liniştea de-apoi, 
ca-ntotdeauna, eu voi fi aproape, 
şi totuşi prea departe, lângă voi.  
 
1937 
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łARA AMINTIRILOR 
 
Adună-mă la pieptul tău. Pe-aproape 
simt Ńara amintirilor comune, 
în care încă dragostea n-apune. 
Să mergem. Cu-o bătaie de pleoape 
am şi ajuns; pământul e uscat 
şi câte ploi pe-aicea n-au trecut, 
dar noi suntem de-asemenea din lut, 
eu plâng şi tu zâmbeşti – şi-am şi uitat. 
Mai arde-n capul crângului şi-acum 
frumosul ceas de vrajă şi de seară; 
pe lângă noi, tovarăşă de drum, 
tăcută, luna plină-o să răsară. 
Să mergem reculeşi, destăinuiri 
prea multe sunt în linişte, nu-i nime – 
şi inima, de-atâta frăgezime, 
se teme c-ai sfărma-o sub priviri. 
Din tot trecutul, cum culegi o floare 
îndepărtând frunzişul în pădure, 
hai, pân’ nu vine toamna să ne-o fure, 
să regăsim întâia sărutare. 
........................................................... 
 
Că Ńara amintirilor comune 
luceşte-n stropi de lacrimi sub pleoape, 
atât de-ndepărtată şi de-aproape 
(şi mă-nfior, gândindu-mă că-apune). 
Dar cade stropul, visu-ntreg apune. 
 
 
 



 278 

VIS VEGETAL 
 
                          Motto:  
                          „Crescu la fereastra împăratului                                   
                            un brad nalt şi frumos de era minune     
                            cum de crescuse într-o noapte.” 
                         (Rodiile aurite din Basmele românilor   
                               de P. Ispirescu) 
 
Aş vrea să fiu copac şi-aş vrea să cresc 
lângă fereastra ta, te-aş auzi 
şi-n voie te-aş privi întreaga zi. 
M-aş apuca şi iarna să-nfloresc, 
ca să te bucuri. Păsările cele 
mai mândre-ar face cuib pe creanga mea, 
şi nopŃile mi-ar da cercei de stele, 
pe care, ca pe frunze, Ńi le-aş da. 
Prin geamul larg deschis, de-atâtea ori 
m-aş apleca uşoară, să-Ńi sărut 
când părul ce pe frunte Ńi-a căzut, 
când buzele, cu buze moi de flori. 
Spre toamnă m-aş juca, zvârlindu-Ńi mere 
şi foi de aur roşu prin odaie, 
cu-a ramurilor tânără putere 
Ńi-aş apăra obloanele de ploaie. 
Şi, cine ştie, poate că-ntr-o seară 
de primăvară, când va fi şi lună, 
va trece prin grădină-o zână bună, 
făcându-mă femeie să fiu iară. 
Atuncea, sprijinindu-mi de pervaz 
genunchiul ud de frunze şi pământ, 
cu părul încă doldora de vânt, 
cu rouă şi cu lună pe obraz, 
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eu Ńi-aş sări în casă, şi senină 
(uitând de-atâta vreme să vorbesc), 
cu câte-un cuib în fiecare mână 
întinsă, aş începe să zâmbesc. 
 
1937   
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[CÂTE LUCRURI...] 
 
Câte lucruri au sunat inimii mele? 
Grabnic a trecut pe faŃa mea umbra, 
şi tu, luminătoarea vremilor duse, 
toamnă, de ce întârzii? 
Soarele tău străbate departe-n urmă 
prin zare de copaci desfrunziŃi. 
Văd casa-n amurg tupilată, 
castanii de aur domnind. 
Acolo am fost tânără, acolo, demult, 
în altă parte visam să mă duc, 
acum să mă-ntorc mi-e teamă – 
vechile ziduri n-or fi căzut? 
Seara dacă va fi albastră 
voi mai vedea umbra unei femei 
în rochia ei lungă, frumoasă, 
umbra unor ani minunaŃi.  
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SCĂLDĂTOAREA-N ZORI 
 
Călcâiul ei ca soarele scânteie, 
ducându-se spre lac să-şi spele faŃa 
de cer, zglobie trece dimineaŃa, 
pierzând conduri de aur prin aleie. 
 
S-adună norii toŃi să-i facă scară, 
genunchiul i se-ndoaie luminos. 
Ea, dezbrăcându-şi haina, scoboară – 
s-ar bate pentru dânsa Făt-Frumos. 
 
Încearcă-nfiorată primul val, 
din fund vin peştii, palma de-i dezmiardă; 
fac trestiile semne către mal 
c-au început şi apele să ardă. 
 
Pluteşte printre nuferi zâmbitor 
al dimineŃii chip împărătesc – 
Când fără veste broaştele pornesc 
să cheme valea toată-ntr-ajutor.  
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ÎN LUMEA ASTA... 
 
În lumea asta de n-ar fi culori 
şi sunete, uşor Ńi-ar fi să mori; 
sau, de-ai putea, măcar un strop de soare 
s-aduni şi pentru viaŃa viitoare; 
 
unde pământul pururea e ud, 
nici gândurile tale nu s-aud, 
şi-n ochii tăi nu tremură măcar 
o stea, din câte altora răsar. 
 
Pe unde-mi vor fi buzele şi nara 
cea lacomă de flori, când primăvara, 
cu glezna-n iarbă, părul roi de-albine, 
va trece pentru toŃi, nu pentru mine? 
 
Când viaŃa, ca o insulă-nsorită, 
de unde s-a desprins cândva o barcă, 
mă va uita sub Ńărmul său, de parcă 
nici n-aş fi fost, cu inima răzbită 
 
de frig şi umezeală, fără gând, 
mi-oi număra mătăniile albe 
a degetelor mele tot mai slabe, 
din care cad falangele pe rând.  
 
În lumea asta de n-ar fi culori 
şi sunete, uşor Ńi-ar fi să mori, 
de n-ar fi pomi înalŃi, cu ceru-n braŃă 
şi pe mormântul tău – atâta viaŃă. 
 
1937 
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[CU OCHII MEI...] 
 
Cu ochii mei închişi eu pot vedea 
atâtea lumi, cât numai creatorul, 
cercând azurul trainic cu piciorul, 
în ziua cea dintâi închipuia. 
 
Şi-apoi aleg cuvintele, că ştiu 
că-s rude cu metalul care-nşală, 
cu vremea strălucirea lor se spală, 
dar, dacă-s bune, sunetul e viu. 
 
Aleg cu trudă vorbe: când înalte, 
când mici, când mătăsoase; drept unelte, 
doar ritmul şi cu rima, ci nimic 
nu-mi place; a doua zi, ce-i gata stric. 
 
Întocmai ca Manole, simt eu bine, 
c-am să-mi durez atuncea mănăstire 
în veacuri, când te-oi pune şi pe tine 
la temelia versului: iubire. 
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DIMINEA łA-N BALT Ă 
 
Pierzând conduri de aur pe-o aleie 
albastră, trece-n ceruri dimineaŃa, 
să-şi spele-n lacul lebedelor faŃa; 
călcâiul său ca soarele scânteie. 
 
S-a-ncins cu curcubeul la mijloc, 
şi-n poală duce stele vestejite, 
căzute de pe fruntea sa de foc 
la roua cea dintâi. Pe sub răchite, 
 
de-un sânge tainic apa se pătează 
(fu printre peşti, pesemne, un omor), 
ascute săbii trestia vitează 
şi broaştele fac repede sobor. 
 
Cu burta grea de gheme, robotesc 
păianjănii de la un ram la altul 
spânzurătoarea. Unde-i vinovatul? 
Pe-aproape, prunduri albe licăresc 
 
de urma unui pas cu soare scrisă, 
respiră cineva prin pomi şi este 
pe buza nenufarilor deschisă 
un început de cântec sau poveste. 
 
1937 
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APUS 
 
În ape foarte limpezi şi-n lumină, 
sunt gânduri care nu pot să ne vină, 
sunt îngeri ce-şi contemplă transparenŃa 
şi lasă să le picure din poală 
luceferi galbeni, până când prezenŃa 
lui Dumnezeu devine materială. 
 
Dac-aş întinde mâna, l-aş atinge, 
şi rănile lui sângeră lumină. 
Îmi amintesc de-un suflet fără vină, 
pe care nu-l mai am, şi-ncep-a plânge. 
 
1937 
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CASA 
 
Voi fi visat, ori am văzut o casă 
ce stă-n grădina galbenă şi-ascultă 
cum câte una frunzele se lasă 
pe streşină şi mor de toamnă multă; 
 
cum câte una urmele se şterg 
sub iarbă, dar s-audă ea nu poate 
picioarele copiilor cum merg 
şi ostenesc pe drumuri depărtate, 
 
picioarele copiilor ghiduşi, 
care-au crescut acolo-n bătătură, 
treceau furtună veselă prin uşi 
şi se-ntreceau cu plopii la statură. 
 
Pe unde-or fi? Şi-n serile cu lună, 
şi-acum, de larma glasurilor lor, 
inima ei de piatră mai răsună 
şi toate-ncheieturile o dor. 
 
Doi lilieci deretecă odaia 
de musafiri, în vreme ce-n pământ 
scoboară zidul, ajutat de ploaie, 
să-i caute pe cei ce nu mai sînt.  
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NU-I VINA MEA 
 
N-aş vrea să fiu cum sînt, nu-i vina mea, 
mi-i drag pământul, dragă dimineaŃa, 
ca celui dintăi om ce se-nchina 
la soare, aşa de dragă-mi este viaŃa. 
 
Nu pot urî nimic, nu-i vina mea – 
presimt în toate ochiul de lumină 
a celui fără timp şi fără vină 
care-a tăiat din beznă prima stea. 
 
Şi ca şi valul, sufletul meu clar 
zvâcnind de bucurii şi trecător, 
de se revarsă-n calea tuturor, 
în sine se retrage mai amar. 
 
Nu-i vina mea, n-aş vrea să fiu cum sînt 
şi-mi par şi mie fără de-nŃeles, 
ulcior stângaci şi şubred de pământ, 
în care toŃi străbunii s-au cules. 
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DIMINEA łA 
 
Vreau să descopăr lumea, niciodată 
n-am crezut, cum spun poeŃii, că-i frumoasă. 
Însă astăzi, cu lumină pieptănată, 
dimineaŃa mi-a intrat în casă. 
 
Fumegam de somn, când am simŃit 
paşii cuiva lângă perete – 
ea dansa cu trupul arcuit 
sub priviri mirate de portrete. 
 
Cu picioare goale ea păşea, 
în oglindă răsuna cristalul, 
dimineaŃa strămutase balul 
fetelor-lumini în casa mea. 
 
Şi privind, eu mă gândeam: e bine 
să fii tânăr când afară-i soare. 
Zi frumoasă, îŃi voi pune legătoare 
după gât şi-o să te iau cu mine. 
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PLÂNG MORłII 
 
Colo-n foc, ce plânge şi suspină? 
Nu-i copac, nu-s lăcrămi de răşină, 
e străbunul care l-am uitat, 
osul lui, cu pomii cununat. 
 
Ochii lui şi mâinile cum gem... 
Şi se lasă flăcărilor ghem, 
după cum iubirii se lăsară 
într-o neştiută primăvară; 
 
cum iubirii, soarelui şi vieŃii, 
când nu-i năpădiseră scaieŃii, 
pe privirea naltă şi pe trup. 
Inima lui, pajişte şi stup, 
 
va fi fost ca inima ta plină 
când treceau Ńinându-se de mână 
şi zâmbeau gândindu-se: „Departe 
eşti de noi, şi nu ne temem, moarte”. 
 
Colo-n foc, şi-n pietre, şi-n pământ, 
nu simŃiŃi ce trişti străbunii sînt? 
Paşii tăi să fie mai uşori 
peste ochii lor clocotitori. 
 
Peste pieptul lor, peste picioare 
subŃirele-n fluier şi uşoare, 
şi pe tâmpla lor care-a fost vatră 
gândurilor, ca s-ajungă piatră. 
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Sufletu-i ca ceara de pios, 
pentru somnul fetelor mlădii, 
creşte pretutindenea pe jos, 
părul lor cel galben, păpădii. 
 
Al Ńii pentru noi o să se-ndure 
când vom fi câmpie, şi pădure, 
că mi-i trupul candelă şi pâine 
pentru foamea dragostei de mâine. 
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CRĂCIUNUL ALTORA 
 
Oare pentru cine vine 
Crăciunul cu clopoŃei şi beteală? 
Nu pentru mine,  
nici pentru tine, 
care eşti departe şi trist 
ca la sfârşitul povestei lui Crist. 
 
Oare pentru cine 
s-aprind pretutindeni lumine? 
Ale noastre s-au stins, 
şi-n suflet ne-ai nins, 
întunecime. 
 
Mă gândesc totuşi la mâinile 
tale sărutate de zânele 
nenorocului, şi-n inima mea 
totuna e cântec de moarte, cântec de stea. 
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ÎNłELEPCIUNE 
 
ÎnŃelepciune este să respiri 
uşor, şi după lacrimi să zâmbeşti, 
petalele ce cad din trandafiri 
şi nu s-aud când mor, să le iubeşti. 
 
Priveşte pomii drepŃi din bătătură – 
ei cată totdeauna cătră cer, 
şi-n ruga lor cea verde parcă cer 
mai multă ploaie, mai puŃină ură. 
 
Nu te gândi la mâine, nici la ieri. 
Poate naintea spicelor să cazi, 
stăpâni când nu suntem decât pe azi, 
nu te gândi la mâine, nici la ieri. 
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TÂRZIU 
 
Copacii spun foşnind: „E-atâta soare, 
că Ńi-ar veni şi toamna să-nfloreşti” – 
şi-asemeni unor frunŃi copilăreşti 
stau frunzele la geam nerăbdătoare. 
 
Dar chiar sub ochii mei îmbătrânesc 
şi galbene şi triste se desprind; 
pân’ mâine, cine ştie, mă gândesc... 
Şi frunze cad, şi orele pe rând. 
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[AŞ VREA...] 
 
Aş vrea acest poem să-l ridic ca un val, 
s-acopăr cu el partea neagră din lume, 
totul să fie alb ca-ntr-un mare spital, 
fără morŃi, fără nume. 
       
                         * 
 
În vreme ce orele zilei, rotunde şi descrescând în lumină, 
trec pe dinaintea mea şi se sfarmă-n grădină, 
o, s-ar zice că toate se joacă în lume, 
numai eu cu meşteşugul meu nenŃeles 
stau aicea fără să cos, fără să Ńes. 
Cum voi găsi acestora toate un nume? 
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POEZII ANTUME ŞI POSTUME APĂRUTE ÎN 
PERIODICE ŞI PUBLICATE ÎN VOLUMUL 
„CÎNTAREA MUN łILOR” (1988) 
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GRĂDINĂRIE 
 
MorŃii s-au făcut petale şi tulpină, 
Părăsind sicriile înguste, 
Mângâioasa soarelui lumină 
Vor – cu ochii florilor – s-o guste: 
 
Din pale mâni de fată şi din sâni 
Crescură ca ninsoarea răcoroşi 
Şi albi în albul rochiilor: crini, 
Din buze macii câmpurilor roşi. 
 
De-aceea toate cimitirele-s livezi 
Grădini şi lanuri care n-au hotar, 
MorŃi sunt în toată Ńărna câtă vezi 
Căci Dumnezeu e harnic grădinar. 
 
1936 
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ATAVISM 
 
Mă simt bătrână şi înstrăinată, 
Străbunii mei – azi pulbere şi scrum 
În biata mea Ńărână zbuciumată 
Au pus sămânŃa eului de-acum: 
 
Nici lutul trecător nu-mi aparŃine 
Căci simt în ochii mei şi-n glasul meu 
ToŃi morŃii care retrăiesc în mine 
Precum voi retrăi cândva şi eu. 
 
FiinŃa mea-i o-nvălmăşeală dură 
Căci fiecare mi-a lăsat o parte 
Din ceea ce a fost fiinŃa lor obscură 
Şi toŃi se ceartă-n mine după moarte. 
 
1936 
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DUPĂ SCRIPTURĂ 
 
Şi-odată scripturile spun c-au adus – 
O mână de făŃarnici farisei, 
Cu gând ascuns şi rău ca de-obicei – 
Pe-o păcătoasă-n faŃa lui Isus. 
 
Profetul tânăr şedea-n gloată trist 
Şi pe nisip scria îngândurat; 
Femeia cunoscându-l că e Crist 
Sandala pe furiş i-a sărutat. 
 
Şi lucru plin de taină i-a părut 
Că fiecare-o piatră-n pumn strângea, 
Numai cel ce n-a păcătuit cu ea 
Şedea cu mâna goală şi-a tăcut. 
 
1937 
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CÂNTAREA PĂSTORIłEI 
 
Dac-aş fi fost un lan m-ai fi cosit 
De dimineaŃă până-n asfinŃit, 
Şi-n mers domol de care m-ai fi dus 
Să mă presari în ieslea lui Isus. 
 
Sau măr dac-aş fi fost mă culegeai 
Să muşti din mine ca demult în rai, 
Şi cât de fericit-aş fi-nflorit 
Deasupra casei unde-ai adormit! 
 
Mă tot gândesc ce-aş fi putut să fiu 
Ca paşii cei mai tainici să Ńi-i ştiu, 
Şi-n ceasurile vieŃii mele, toate 
Tu să m-atingi cu mâinile bogate. 
 
Dar orişicum de-un lucru-s bucuroasă: 
Voi fi pământ şi Ńie-Ńi voi fi casă, 
Şi cea din urmă dezmierdată gazdă 
Când vei veni pe braŃul meu de brazdă... 
 
1937 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 300 

ZIUA MEA NETR ĂITĂ 
 
Ce luminoasă eşti, ziua mea netrăită... 
Nimbul tău după fruntea mea ia măsură. 
Trec prin pădurea de oameni şi spun fericită: 
„Vreau să sărut o singură stea pe gură...” 
 
Dreaptă luci tinereŃea mea ca o sabie 
Şi fiece vis păzit de dânsa-nflori. 
Buzele mele spuneau uneori: „voi muri”... 
Însă pe toate mările, aveam o corabie. 
 
Până ce sara veni şi pălind m-am temut. 
Iată sicriul meu care creşte-n grădină. 
Cine pe-aicea-ntr-un april o să vină, 
Umerii mei de bronz să-i privească tăcut?... 
 
1938 
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AMURG 
 
Când ultimul soare se-mparte 
pomilor pe colina cea clară, 
cuprinsă-n albastru, seara de primăvară 
visa strălucind pân’departe. 
 
Desprinse de pământ şi uşoare, 
pădurile cu flori de zăpadă 
în cerul adânc se temeau să nu cadă, 
se temeau nişte păsări să zboare... 
 
Însă prin aburii deşi steaua ivindu-se 
lumina întinse-amintiri şi-mi spunea 
c-am mai văzut toate-acestea cândva 
în tristeŃi fără fund oglindindu-se... 
 
1939 
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ÎN CIMITIR 
 
Floare fără nume nu mă privi, 
Tu eşti steaua cea mică a Ńărnii, 
Şi-n liniştea unde curând voi dormi 
Eşti clopot temut de vedenii. 
 
Gura ta spune de multe-ntristări 
Şi râde domol pe morminte; 
Floare pornită pe-a ierbilor mări 
De chipul tău adu-Ńi aminte 
 
Căci te-am văzut nu ştiu unde plutind 
Şi rochia-Ńi albă şi-acum – 
În mersul de fată s-aude pornind 
În vreme ce creşti lângă drum. 
 
Sub brazda adâncă un fildeş zăresc, 
Obrazul de tot liniştit 
Şi mânile tale ciudat înfloresc 
Din umărul palid boltit. 
 
Eşti toată acolo sub micul tău dâmb, 
Şi moartea îmi pare deodată – 
O fără nume floare de câmp, 
De mult şi cu dor căutată. 
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FLORI ADORMITE 
 
În dimineŃi de mai demult uitate 
Treceau pe lângă mine stânjinei, 
Ca nişte fete oarbe-ncet purtate 
Şi trandafiri treceau şi crinii grei. 
 
O, toate-aceste flori ca-n somn senine 
Se ridicau asemeni unor frunŃi, 
Sau atârnau în somptuos ciorchine, 
Gătite pentru lungi, voioase nunŃi. 
 
Atuncea bănuind profunda viaŃă 
Pe toate-aş fi dorit să le respir 
Şi albul care-n crinii mari îngheaŃă 
Şi roşul care geme-n trandafiri. 
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SĂRACII 
 
Săracii sunt închişi în viaŃa lor 
Ca-n temniŃă, şi totuşi sunt loviŃi 
De vânturi mari în faŃă şi când mor 
Se fac deodată albi şi lini ştiŃi. 
 
Dar Doamne pân-atuncea ei trăiesc 
Şi visează mereu nişte lucruri ciudate, 
Despre camere largi, despre paturi curate, 
Şi visează mereu şi tuşesc. 
 
Dar niciodată – nimic nu se-ntâmplă, 
O, desigur, nimic, niciodată! 
Şi viaŃa care le mai este lăsată 
Când sunt tineri, parcă-i arde sub tâmplă. 
 
Şi pe urmă se petrece cu ei un destin, 
Totdeauna acelaşi meschin: 
Între fabrică, tramvai şi tractir 
Se-ncâlceşte viaŃa lor ca un fir. 
 
Până ce vine şi unica lor sărbătoare, 
Boala cea de pe urmă şi moartea ce pune 
Deodată mâna ei calmă pe fruntea-n sudoare 
Şi buzele ei care pot orice lucru s-adune.  
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PLOAIE 
 
Domol răsună ploaia-n geamuri, 
Cu-acelaşi ritm melodic şi egal, 
Cu miros cald şi umed de pe lanuri; 
Cu lungi tristeŃi de toamnă şi caval – 
 
O fină pânză de argint 
Se Ńese luminoasă şi lichidă 
Din cerul trist şi palid spre pământ, 
Învăluindu-l ca-ntr-o crisalidă; 
 
Pe flori înviorate şi pe-alei 
S-au risipit şirag de nestimate 
AtâŃia stropi nepângăriŃi şi grei, 
Cu străluciri de grele diamante. 
 
Aş vrea aceste lacrimi lucitoare, 
Păşind cu glezne goale prin verdeaŃă, 
Să le culeg în poală răbdătoare 
Şi-n dar să Ńi le-aduc de dimineaŃă. 
 
 
 
(„Via Ńa Basarabiei, an. III, nr. 3, martie 1934) 
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GREŞALĂ DE TIPAR 
 
Pe fiecare filă-a vieŃii mele 
E-o lacrimă mai mult lângă surâs; 
Dar e-un belşug de dragoste şi vis, 
Ca-n nopŃi de toamnă risipiri de stele. 
 
Îmi răsfoiesc adesea trista carte 
Şi-n foşnet de-amintiri surâd şi-mi zic: 
Că-n drumul care duce către moarte 
Eu n-am uitat pe margine nimic. 
 
Sînt pete, însă petele-s de-argint 
Ca nişte fluturi morŃi, ca nişte flori, 
Din câte-au răsărit de-atâtea ori 
Şi s-au uscat pe-al inimii pământ. 
 
Ici, colo, stropi albaştri de cerneală 
Şi urmele durerii, ca de praf; 
Dar vina este-a unui tipograf 
Cu litera destinelor în poală. 
 
 
 
(„Însemnări ieşene”, an. II, vol. III, nr. 9, 1 mai 1937) 
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BUNICUL 
 
Din inima matale multe rânduri 
De stânjenei, bunicule, crescură... 
...Şi te-am uitat, că zilele cu ură 
Ne-ntâmpinau... şi nopŃile cu gânduri... 
 
E-adevărat că seara, din portrete, 
Ni se părea cu jale că priveai; 
Dar ne gândeam: „Desigur că-i în rai...” 
Şi ne-ntorceam cu faŃa la perete... 
 
 
 
(„Însemnări ieşene”, an. III, vol. V, nr. 3, 1 martie 1938) 
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CĂLĂTORUL 
 
Unde-ai zburat liniştea inimii mele? 
Ca o pasăre-ai desfăcut aripile şi-ai plutit. 
Nici un lucru nu-i cum a fost. Înalte stele, 
SpuneŃi-mi pentru ce străinul, călătorul, a mai venit? 
 
Pentru ce-a căzut umbra lui pe răzor, 
Ca un nour atât de rău prevestitor? 
Într-o dimineaŃă m-a-ntrebat nu ştiu ce, râzând 
Şi-am rămas visând. 
 
Caut de-atunci să-mi întorc inima cătră flori. 
Liniştea mea, ce te-a făcut să zbori? 
Pe pământ când privesc sau în apa izvorului 
Văd faŃa zâmbind a călătorului... 
 
Nu ştiu, drumul lui pe-aici va mai trece? 
Nici o toamnă nu mi-a părut aşa de rece. 
Tu dormi, grădină; câte frunze pier, 
La anul iar le vei sui spre cer, 
 
Şi vei sclipi-n podoabe noi pe când 
Inima mea pe-aproape putrezind, 
Aflându-şi pacea-n iarbă şi-n pământ 
Nu va simŃi al primăverii vânt. 
 
 
 
(„Cetatea Moldovei”, an. V, vol. XII,  nr. 1, ianuarie 1944) 
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POEZII INEDITE DIN DACTILOGRAMA II  
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SINGURĂ STAU... 
 
Singură stau cu povestea aceasta ce-o duc, 
Pentru visul meu frăgezit în vânt, 
Pentru nuiaua mea necioplită de nuc, 
Cu care mă jucam şi scriam pe pământ. 
 
Grădina-şi aduce aminte, 
Dar câinele Azor a murit: 
Unde-i? Poate-ntr-o seară 
În cer s-a suit... 
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VIA łA 
 
ViaŃa nu se trăieşte-aşa, ca-ntr-un somn, 
Trebuie să ne grăbim, să ne grăbim, 
O, frumosul, albul Ńintirim 
Stă pe deal şi râde ca un domn. 
 
Uneori când mă deştept dimineaŃa, 
Nu ştiu de ce mă tem şi grăbită respir. 
La fereastră creşte-un trandafir 
Roşu, precum sângele şi viaŃa. 
 
Toate sunt crude, fără de milă săpate-n lumină: 
Fructele strigă toate deodată-n grădină, 
Şi parcă-i ultima zi de trăit pe pământ 
Aşa de frumoase şi tragice florile sînt... 
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CINA CEA DE TAIN Ă 
 

„Adevăr, adevăr grăesc vouă: unul dintre voi mă va 
vinde...” 

Evanghelia lui Ioan, vers 22 
 

 
Cei doisprezece stau acum la masă, 
Isus e trist şi spune-n astă seară 
Cuvinte care-aşa de greu apasă 
Pe inimile lor: „De ce să moară?” 
 
„Şi cine-i vânzătorul?” Fiecare 
Priveşte-n ochii celuilalt cu frică; 
Făclia peste ei, tremurătoare, 
O umbră-n forma unei cruci ridică. 
 
Ioan ca un copil s-a ghemuit 
La pieptu-nvăŃătorului: „Stăpâne, 
Sînt eu acel de care ne-ai vorbit?” 
Şi drept răspuns a rupt Isus din pâne 
 
Şi-a-ntins-o celui care-avea arginŃii 
Zicându-i: „Isprăveşte mai curând 
Ce vrei să faci”, şi-o clipă-acelaşi gând 
I-a înfrăŃit sub semnul suferinŃii. 
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AGONII 
 
Din ce în ce mai tristă mi se-nşiră 
În spate-o zi asemenea cu alta, 
Şi port singurătăŃi pe sub înalta 
Cicoare ce deasupra se resfiră: 
 
Polenul ei de stele niciodată 
N-o să-mi atingă buzele şi mâna, 
Ce, pe tăcerea pieptului culcată, 
Va cântări deapururea Ńărâna; 
 
De-acolo din albastru, numai ploi 
Când o să stau la câteva picioare 
Sub iarbă, de-or să poată să coboare, 
Şi-acelea pe din două cu noroi! 
 
Premergătoare nopŃilor în mine 
Au năpădit durerile, şi-aş vrea 
Tot sufletul să mi-l anin de-o stea 
Pe care-o ştiu că-n geamul tău rămâne. 
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MĂ GÂNDESC CA LA RUDELE MELE... 
 
Mă gândesc ca la rudele mele 
La lebede parcurgând asfinŃitul, 
La sinucigaşele stele 
Ce-n lac îşi găsiră sfârşitul. 
 
Cuiburi căptuşite cu cântec, 
Grele ca-n somn, tot mai murmură, 
Plopul bănuŃii şi-i numără. 
Oameni şi zări vestejim... 
 
Şi ca de-o toamnă lungă vestejim, 
Văzând cu ochii, oameni şi-ntâmplări, 
Şi zările se năruie pe mări, 
Să caute-ntre alge-un Ńintirim... 
 
Şi chiar văzând cu ochii vestejim 
Păduri întregi de oameni şi-ntâmplări. 
 
                    
                  II 
 
Zi calmă, asfinŃit ca o stemă, 
Pomii nemişcaŃi te salută, 
Ca pe-o regească moarte, tăcută, 
Şi lacuri se-ntunecă-n funduri. 
 
E poate unicul ceas 
Când vastele-amintiri se revarsă, 
O, cât de răcoroase, pe-o arsă 
ViaŃă ce nu s-a-mplinit... 
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Cuiburi căptuşite cu cântec, 
Plopi ce bănuŃii şi-i numără, 
Lumea cu taina ei murmură, 
Oameni şi zări vestejesc. 
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FERICIT Ă DE TRANDAFIRIUL ZILEI 
 
Fericită de trandafiriul zilei, 
Era vara, şi-nfloreau grădinile. 
M-am gândit la tine, dragul meu, 
Şi mi-am spălat părul şi mâinile. 
 
Am ascultat până seara târziu, 
Paloşul meu, frumoasa baladă. 
Şi Dumnezeu a vrut un fruct să cadă, 
Din mărul răcoros, pe pragul meu. 
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DIN „MANUSCRISUL DE LA DR ĂGANU” (1944) 
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IMNUL VERDELUI V ĂRATEC 
 
Imnul verdelui văratec, imnul pădurii 
Mi-a răcorit buzele şi cerul gurii, 
Am simŃit pe ochi pajiştea de trifoi, 
Stufoasele ploi 
Mi-au bătut pieptul pieziş, 
Până m-am făcut şi eu un stufiş 
Cu păsări şi flori. 
Imnul meu povestea despre nori 
Care vin. 
Apoi se urca în senin 
Ca ciocârliile. 
Acolo unde cerul întâlneşte câmpiile 
Veghea Dumnezeu. 
Într-un foişor albastru mereu 
Se plimba cercetând zările, 
MunŃii-n depărtare-şi plecau spinările, 
Totul se potolea până-n preajma lui, 
Stolurile pluteau liniştit. 
Cerul bălŃii verzui.  
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RÂURI SFINTE, M ĂRI NETULBURATE 
 
(variantă) 
 
...Vrei tu odată cu râul să mergem, 
DrumeŃ voios? 
Nu putem loc mai frumos s-alegem 
Sub Ńărmul jos. 
 
Oh, temeliile-ntregi de safiră şi de-agat 
Nu simt furtuna, secolul nu le-a 
Prea tulburat... 
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RÂURI 
 
Râuri străbăteau Ńara, 
Fumurii, argintii – 
Sufletul lor odată cu seara 
Creştea în câmpii, 
 
Alergând către marea-mpăcată. 
 
Râuri sfinte, mări netulburate 
Visam mereu. 
Lângă temeliile de safir şi agate 
Palatul meu. 
 
Vuia ca o scoică imensă 
Palatul meu. 
O, marea sărată şi densă, 
Ce suflet greu... 
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IMNUL SOARELUI 
 
(variantă) 
 
Imnul soarelui am cântat 
Când din nisipuri m-am ridicat, 
Abia ieşite din mări 
Colinele unduiau liniştite spinări 
În lumina de diamant cuprinse, 
Toate erau neatinse. 
 
Atunci am auzit întâia oară 
Cântecul de dragoste şi mirare, 
Nimeni nu ştia c-o să moară, 
Nerăbdătoare 
Jerbe de flori, curcubee 
Se plecau din mare să beie 
Verdele adânc, pământesc, 
Ploile care foşnesc 
În zare 
Numai de soare, numai de soare 
Vorbeau, 
Şi ceŃurile încă pluteau. 
 
Şi biruită-nchideam ochii mei 
Plini de umbră, plecam 
Fruntea-n amurg şi-aşteptam 
Răcoroasa noapte; 
Ca mine alte rodii prea coapte 
Sufereau în lumină, 
Le-auzeam cum suspină: 
Suntem oarbe, oh, prea senină 
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Ni-i carnea şi sângele sfânt! 
Soare, părăseşte-mă, pulbere sunt şi pământ! 
 
Astfel se făcea rugăciune 
Imnu-n amurg, văile bune 
Pline de ceaŃă-a pământului 
Auzeau sfârşitul cuvântului 
Şi ne primeau... 
Sufletul, trupul de fum. 
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[URCAłI CA FUMUL JERTFELOR STR ĂVECHI ] 
 
(variantă) 
 
UrcaŃi ca fumul jertfelor străvechi, 
Imnuri de slavă îngropate-n mine! 
Oh, nu ştiu, oh, nu ştiu cine 
Mi-a picurat cântecul acesta-n urechi. 
 
UrcaŃi ca fumul jertfelor acum, 
Imnuri de slavă îngropate-n mine, 
Oh, povestiŃi de câmpii şi coline 
Şi de voiosul râurilor drum. 
 
UrcaŃi ca fumul, imnuri liniştite 
Pentru pământ şi soare, marii zei, 
Şi pentru ape bine răspândite, 
ZburaŃi cuvinte albe, porumbei, 
 
UrcaŃi ca fumul, imnuri liniştite 
Pentru pământ şi soare mai întăi, 
Pentru văzduhuri bine cumpănite 
Şi pentru ploaia aşteptată-n văi. 
 
UrcaŃi ca fumul, imnuri liniştite 
Pentru pământ şi soare, pentru mări, 
Pentru văzduhuri bine cumpănite 
Şi pace-n cerul ultimei plecări. 
 
Aud mereu aceleaşi ciocârlii 
În nesfârşita vieŃii dimineaŃă, 
Râul mă cheamă lângă temelii, 
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În cerul plin de nuferi, trista ceaŃă 
 
N-ajunge-acolo, lespezile clare 
Mă vor păzi de zgomot şi noroi; 
Imnuri adânci pentru pământ şi soare, 
Nu voi trăi, dar voi trăi cât voi. 
 
Cine ştie, poate că-ntr-o zi 
Dumnezeul luminii şi vieŃii, 
Mările licăresc îndărătul ceŃii 
Ca-n prima zi... 
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[AM SCRIS CARTEA ASTA CA UN COPAC ] 
 
Am scris cartea asta ca un copac 
Răcoros în câmpie 
Pentru fraŃii mei care zac 
Ca şi mine-n spitale 
Şi sărăcie, 
Cu mâinile goale 
De orice dar, 
Singuri, c-un petec de cer murdar 
În fereastra deschisă, 
Ei vor ceti... 
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[UŞA S-A-NCHIS...] 
 
Uşa s-a-nchis, mama s-a dus. 
-„Copilule, în spital e bine. 
Nu plânge, sunt îngeri cu tine 
Şi Domnul Isus.” 
 
Îmi vine să râd. Sora Ana 
Arată c-un deget icoana 
Şi-mparte pesmeŃi şi mere. 
Tăcere, copii, tăcere. 
Că moartea vine şi auzi fluturând 
Veşmântul ei şi îngeri cântând. 
 
Pe unul de tot liniştit 
Au tras cearşaful, l-au acoperit. 
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[PLINĂ DE BUCURIE M-AM DEŞTEPTAT...] 
 
Plină de bucurie m-am deşteptat: 
Mai am o zi. 
 
Am scris poemele mele de lângă moarte, 
Răcoarea tărâmului necunoscut mă bătea în faŃă, 
Eu socoteam: mai am o dimineaŃă, 
Şi scriam mai departe. 
 
Oamenii se ucideau între ei 
Uitând frumuseŃea dintâi 
A lumii, şi legea iubirii, 
Prea simplă, o ştiau trandafirii 
 
Şi câinii mereu credincioşi. 
 
Mă bate în faŃă răcoarea morŃii, 
S-au fost deschis canaturile porŃii, 
Văd întunericul. 
Vâsleşte, vâsleşte puternicul 
Charon, aud lopeŃile. 
În urma mea rămân dimineŃile. 
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POSTFAłĂ 
 
 

 
„Copilul meu, să nu mă cauŃi...” 
Dar ce altceva aş fi putut să fac? 

 
   Cei care-i ştiau doar poeziile nu puteau bănui că 
autoarea lor era o fată veselă. Iar cei care o ştiau doar pe 
ea nu aveau cum să-şi închipuie câtă tristeŃe se ascundea 
în versurile ei. Cum se împăcau, oare, lumina şi umbra, 
cele două feŃe ale Magdei Isanos? Veselia îi filtra ca o 
rază de soare tristeŃea din versuri. Cred că ea se ferea de 
sinceritatea impudică a confesiunii directe, de 
mărturisirea spontană, uneori necugetată, a celui care 
mută povara pe sufletul altuia relatându-şi necazurile sub 
formă de veşti din infernul personal. Structurată în 
adâncime, ca o eclipsă, când între Soare şi Terra se 
interpune Luna, iar pe cer se iveşte „soarele negru al 
melancoliei”, Magda Isanos avea forŃa născută din 
echilibrul energetic al contrariilor. Ştia că oamenii nu vor 
să plângă, ci să râdă ori să fie mângâiaŃi. Râsul, o altă 
faŃetă a hohotului de plâns, e mai greu de stârnit, iar a 
mângâia e un har pe care puŃini îl au, de obicei aceia care 
au suferit. Din îmbinarea între râs vădit şi plâns ascuns, 
izvora farmecul ei. Nu alesese calea egoistă şi uşoară a 
celor care se gândesc doar la durerea lor, afişându-şi 
nefericirea, încerca să-i vindece pe cei din jur de 
melancolia vieŃii, ca şi cum rostul ei pe lume nu era să le 
risipească lacrimile, ci să le sporească surâsul.  
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   TristeŃea din poeziile Magdei Isanos este reversul 
veseliei: un Narcis numai zâmbet se vede în poezie 
plângând, ori, înlăcrimat în versuri, îşi zăreşte în lumea 
de-afară surâsul. Amândoi aceşti Narcişi sunt autentici, 
căci ea îşi cuprindea propriul dublu: personajul fascinant, 
cuceritor, cu care ziua nu te puteai plictisi nici posomorî 
vreodată, îşi avea în sine antiteza noptatecă, şi astfel era 
ea însăşi, cu umbre şi lumini, o operă de artă a lui 
Dumnezeu. DistanŃa dintre tristeŃea din adânc şi veselia 
de-afară dă nu numai măsura sufletului, ci şi a talentului 
ei: spuse de-a dreptul, zvârcolirile care o frământau nu ar 
fi interesat pe nimeni, dar estompate de surâsul diurn ele 
nasc gingăşia din versuri, o delicată prudenŃă a spunerii, 
provenită din teama subînŃeleasă şi profundă că ar putea 
răni. Lacrimile sunt cernute prin surâs, şi zâmbetul este 
filtrat prin lacrimi. 
   În viaŃa de toate zilele, când alŃii în situaŃia ei ar fi 
plâns ori ar fi încremenit încruntaŃi, ea râdea! Printr-o 
putere izvorâtă din marea ei generozitate, a fost în stare 
să-i facă pe ceilalŃi să râdă chiar şi atunci când 
înăbuşitoarea boală de inimă ajunsese aproape de final. 
Râdea pentru a-i scuti pe cei din jur de tristeŃe, ori pentru 
a le atenua disperarea. Era înconjurată de o aură de umor, 
care făcea parte din frumuseŃea şi din farmecul ei. 
Umorul altoit pe tragismul existenŃei dă vieŃii şi scrisului 
ei o lumină eroică, poate mai mult, sau cel puŃin la fel, ca 
implicarea în diversele cauze ale celor năpăstuiŃi.  
   Îşi scria poeziile solare noaptea, sub ocrotirea umbrei. 
Antiteza era perfectă: insomniacă, nocturnă, se situa în 
contrast cu lumina despre care scria. Aşa cum noaptea 
este reversul zilei, poezia era cealaltă faŃă a zâmbetului ei 
diurn. Poate de-aceea nu-i plăcea să-şi citească poeziile 
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cu glas tare. Mamei ei, dacă o-ntreba, i le dădea să le 
citească singură, iar surorilor le cerea să i le copieze „pe 
curat”, cu chenar în două culori, căci ea avea, încă de la o 
vârstă foarte tânără, un scris „urât”, dar cu trăsături 
ferme, bine formate. Văzându-şi poeziile copiate 
caligrafic, zâmbea: „Dacă se vor găsi vreodată caietele 
astea, se va spune cu uimire: Ce scris pueril şi ce gândire 
profundă!” Din când în când, îşi rupea caietele sau le 
ardea; pe unul l-a aruncat, într-o vară, în mare. 
   Împăcată cu moartea ei n-am fost niciodată, doar 
resemnată, ca în faŃa unui munte. AbsenŃa ei era la fel de 
reală ca şi lucrurile din jurul meu, ca şi ploaia sau 
întunericul. AbsenŃa continuă, faptul că nu mai era deloc, 
îi dădea o consistenŃă paradoxală. Mult mai efemeră, mai 
ireală fusese înainte, ca prezenŃă intermitentă, mereu 
întreruptă de plecări; după ce nu a mai fost, se afla 
incontinuu aici şi acum, prin absenŃa ei uniformă, şi 
puteam s-o văd oricând în orice lucru care nu era ea. 
   Totuşi, am pornit în căutarea Magdei Isanos, şi m-am 
trezit explorând lumea, descoperind locuri şi evenimente, 
cărŃi şi idei; multe dintre cunoştinŃele de-a gata mi s-au 
risipit pe parcurs, la fel şi unele păreri preconcepute. În 
timp ce o căutam, m-a înrâurit printr-o tainică pedagogie 
de dincolo de moarte. Am început să întrezăresc 
adevăruri, m-a făcut să aflu lucruri noi, să străbat cărŃi şi 
să murmur rugăciuni ignorate. Am călătorit în spaŃiu şi 
timp. Ea, care mă sfătuise să nu o caut, atâta aştepta: 
începutul căutării mele, ca să-mi fie călăuză.  
   Pe tot parcursul călătoriei, misterele erau nada cu care 
mă atrăgea mereu mai departe de lucrurile deja cunoscute 
şi chiar de mine însămi. M-a dus pe unde nu mai 
fusesem, mi-a spus ce nu-mi spusese nimeni, şi acum îmi 
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dau seama că în timp ce o căutam, m-am transformat, 
trecând printr-o foarte târzie, dar radicală pubertate a 
spiritului. S-a folosit de tot ce nu ştiam pentru a mă 
şlefui, netezind cu răbdare materia grosolană. Nu pe ea 
am descoperit-o, căci e de neatins, m-am găsit pe mine şi 
am redescoperit lumea. 
   În ceremoniile pythagoreicilor, pe lângă muzică şi       
dansuri, gimnastică filozofică, exerciŃii mnemotehnice şi 
recitări de eufonii, un rol de seamă îl aveau parfumurile. 
ReŃeta unuia, furnizată de Plutarh, cuprinde: miere, vin, 
stafide, căprişor (fuscus), răşină, smirnă, lemn de 
trandafir, fistic, bitum, trestie parfumată numită 
obligeană, ştevie, ienupăr, mentă... Încerc să-mi imaginez 
amestecul, în care par a se concentra, subtil, în proporŃii 
atent cântărite, ape, munŃi, vii, grădini, străzi, păduri... 
Dacă poezia ar putea impresiona nările, cred că versurile 
Magdei Isanos ar fi aureolate de acest miros, făcut din 
maluri de pârâu, livezi cu stupi, bucătărie vara, pădure de 
brazi, asfalt de oraş, biserică, tufiş aprins... I-aş spune 
parfumul pythagoreic al lumii. Acest parfum ar putea fi 
povestea ei cuprinsă într-o aromă: născută pentru a 
percepe şi a întruchipa armonia, mereu sub impulsul 
iubirii, şi-a trăit bucuria şi suferinŃa până la capăt şi a 
pornit spre lumină, strângând în mâini semnul Crucii. O 
ursită cu parfum de păgânătate creştinată. 
 
 
                                                      Elisabeta Isanos 
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MAGDA ISANOS 
(Notă biobibliografică) 
 
   Magda Isanos este fiica lui Mihai Isanos şi a Elisabetei, 
amândoi doctori psihiatri. Mihai Isanos, născut la 4 
octombrie 1886 în Comuna Rogojeni, judeŃul Covurlui, 
era fiul unui mecanic agricol, Iosif, provenit din familia 
unui „emigrant” din Ardeal, fugit peste munŃi în 
Moldova, la Focşani; Iosif şi-a schimbat numele de 
familie, din Şanta în Isanos, îndeplinind astfel condiŃia 
pusă pentru căsătoria lui cu o grecoaică din GalaŃi, 
Hrisopia Papadopol, fiică de negustori scăpătaŃi, veniŃi pe 
la 1750 din insula Samos. Aşadar, numele Isanos este un 
pseudonim avant la lettre. Sensul lui, „egal cu cei de 
sus”1, cuprinde povestea lui Iosif, devenit prin căsătorie 
„egalul grecilor”, admis în comunitatea lor. Mama 
Magdei Isanos, Elisabeta, fiica preotului Vasile Balan şi 
a Lisavetei Gândea, era născută la 9 martie 1889, în 
comuna Roşu de pe malul stâng al Prutului, vecină cu 
comuna de pe malul drept, unde se născuse Mihai Isanos. 
PărinŃii Magdei Isanos s-au întâlnit la Iaşi, unde au 
studiat amândoi medicina. 
   Magda Isanos s-a născut la Iaşi, la 17 aprilie 1916, cu 
puŃin înainte de intrarea României în Primul Război 
Mondial. O boală grea, poliomielita, pe atunci încă 
imposibil de prevenit prin vaccinare, i-a marcat profund 
primii ani ai copilăriei. După Unirea Basarabiei cu 
România, Mihai şi Elisabeta Isanos au lucrat la spitalul 
de boli nervoase Costiujeni, din apropiere de Chişinău. 
Magda Isanos a urmat şcoala primară în incinta 
                                                
1is- particulă de la isos, „egal”, şi -ano, „ceea ce este sus”.  
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spitalului1, apoi, cursurile liceale la Liceul Eparhial din 
Chişinău. În anii de liceu, a colaborat la reviste şcolare 
din Chişinău, „Licurici”, a Liceului de băieŃi „Bogdan 
Petriceicu Hasdeu”, în care a debutat în 1932, şi 
„Ghiocei”. În toamna anului 1934, s-a înscris la 
Universitatea Mihăileană din Iaşi, la două facultăŃi, drept 
şi filozofie; din raŃiuni practice, deşi o atrăgea mai mult 
filozofia, va termina numai facultatea de drept. După 
absolvire, a lucrat scurt timp ca avocat stagiar la Iaşi. 
Aici a cunoscut o perioadă de glorie literară, în cadrul 
cercului de la „Însemnări ieşene”. A mai colaborat în acel 
timp la revistele „ViaŃa Basarabiei”, „Cuget 
moldovenesc”, „Pagini basarabene”. Ulterior, va publica 
în „Revista literară”, „Adevărul literar şi artistic”, 
„Revista FundaŃiilor”, „Jurnalul literar, „Vremea” ş.a.  
   După o efemeră căsătorie ratată, cu profesorul de latină 
şi greacă Leon Panteleev, Magda Isanos l-a întâlnit în 
1937, la „Însemnări ieşene”, pe cel care avea să-i fie soŃ 
şi cu care avea să împartă masa de scris, bucuriile şi 
necazurile: poetul şi prozatorul Eusebiu Camilar. La scurt 
timp după căsătorie, oficiată în martie 1938, Eusebiu 
Camilar a fost „chemat sub arme” şi a fost pe frontul de 
est până în preajma Odesei. Din căsătoria lor s-a născut, 
la Bucureşti, la 8 iulie 1941, o fată, Elisabeta. Războiul, 
refugiile, evenimentele tragice, traiul precar şi boala de 
inimă, generată de un reumatism infecŃios, intratabil la 
acea vreme, au dus la stingerea din viaŃă a Magdei 
Isanos, la 17 noiembrie 1944, la Bucureşti. 
   Un singur volum de versuri al Magdei Isanos a fost 
tipărit în timpul vieŃii ei: Poezii, în 1943, la Iaşi, la 
                                                
1După sistemul de atunci, personalul locuia în incinta spitalului, unde 
existau cele necesare, inclusiv grădiniŃă şi şcoală primară. 
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Institutul de Arte Grafice „Brawo”. După moartea poetei, 
au apărut: Cântarea munŃilor  (Editura FundaŃiilor 
Regale, 1945), łara luminii (aceeaşi editură, 1946), 
Poesii (editura Casa Şcoalelor, 1947, Bucureşti), Versuri 
(Editura de stat pentru literatură şi artă, 1955, Bucureşti), 
Versuri (ediŃie îngrijită şi prefaŃată de Marin Bucur, 
Editura pentru literatură, 1964, Bucureşti), Poezii 
(antologie de Magda Ursache, editura Minerva, 1974, 
Bucureşti), Magda Isanos - Drumul spre Eleusis 
(antologie de Horia Bădescu, editura Albatros, 1975, 
colecŃia „Contemporanul nostru”), Cântarea munŃilor  
(cuprinzând versuri, proză şi publicistică, ediŃie şi tabel 
cronologic de Margareta Husar, prefaŃă de Constantin 
Ciopraga, BPT, Minerva, 1988), Confesiuni lirice, 
(editura „Literatura artistică”,Chişinău, 1989, una dintre 
primele, dacă nu chiar cea dintâi carte tipărită cu 
caractere latine), Poezii/Poésies (ediŃie bilingvă 
română/franceză, în traducerea Elisabetei Isanos, editura 
Libra 1996, Bucureşti). De-a lungul anilor, versurile ei au 
fost traduse în engleză, franceză, germană, maghiară, 
rusă, spaniolă ş.a. 
   Au scris despre opera sa, de-a lungul timpului, 
Pompiliu Constantinescu, Ion Caraion, Al. Piru, Marin 
Bucur, Horia Bădescu, Constantin Ciopraga, Adrian Dinu 
Rachieru şi mulŃi alŃii. În prefaŃa sa la antologia „Poezia 
română modernă de la G. Bacovia la Emil Botta”, vol. I 
(BPT, Editura pentru literatură, 1968), Nicolae 
Manolescu scria despre Magda Isanos: „poetă 
excepŃională, cu mare influenŃă asupra întregii poezii 
feminine de după război...” Şi încheia astfel: „PresimŃirea 
că va muri a Magdei Isanos s-a împlinit repede şi nu 
putem decât să regretăm că n-a trăit mai mult cea care se 
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anunŃa, chiar şi printr-o activitate atât de restrânsă, drept 
cea mai profundă poetă a literaturii române.”   
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CUPRINS: 
 
SPRE LUMINA TIPARULUI (Notă asupra ediŃiei) 
 
POEZII (1943) 
 
Pomii cei tineri  
Cine va cânta  
Departe sunt volburi  
Nu ştiu cum s-a făcut 
Lampa  
În dimineŃile clare  
Clipă, desfă-Ńi aripile  
ViaŃă, nu mă părăsi  
Auz  
Amiaza  
Înger din lumină  
Când cel iubit  
Flori  
Întoarcere  
Copilăria mea  
Multe chipuri  
Noapte  
Cerul acela  
Primăvara  
Mă scald în zi  
Pădurea  
Cavalerul  
Mama  
Ion  
DimineaŃă de primăvară  
Zeii  
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Insulă  
Rădăcina  
La marginea cimitirului  
 
SPITAL 
Febră  
Solii pământului  
Icoana  
Îngerii  
Păsările  
Bătrâna  
Zânele  
Poemul femeii care iubea primăvara  
Epilog  
 
 
CÂNTAREA MUN łILOR (1945) 
 
Aştept anul unu  
ZăriŃi veşnicul munte?  
Doamne, n-ajung până la tine?  
Peste câmpiile viitoare  
Pentru pace mă rog...  
Cântarea adormiŃilor  
Aceste mâni  
Cânt  
Moartea prorociŃei  
Dumnezeu  
Nu pot înŃelege de ce...  
Din oraşe arzând  
Iartă-mă, frate  
Am fost departe de oameni  
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De-am fi împărŃit pe dreptate  
Din dragostea de oameni  
Mama  
Voi n-aŃi aflat?  
Mă gândesc la oamenii risipiŃi  
Veac mare, veac larg  
În pădurile Ńării mele  
Sângele  
OspăŃ  
Ei sunt săracii  
MunŃii lumii, pe inima mea 
Florile şi fiecare sens luminos al lumii 
Serile  
Testament pentru fata mea  
Am văzut şi eu oameni plecând  
Prin el am cunoscut norodul... 
 
 
IMNURI PENTRU P ĂMÂNT (1946) 
 
łara luminii  
Îngerii morŃii  
Ploaia  
Nu vă scuturaŃi, florilor...  
Primăvară  
În pădure  
În crâng  
Oamenii mă uimesc  
Noapte  
Confesiuni  
Nici o frunză nu se clatină sus...  
Fata  
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Bărbatul  
Toamnă  
Îngerul  
Zâna  
Lumina asta  
Călătorie  
łii minte-ntâia ploaie?  
Anotimpuri  
Pâlc de stejari  
Raiul  
Logodnă  
Bătrânul rege  
Duhurile pământului  
Oglinzi  
Cineva trebuia să iubească...  
Rugăciune  
Frumoase-s câmpiile vieŃii...  
La-nceput, prin ferestre deschise  
Întoarcere  
Spital  
Doamne, n-am isprăvit!  
Doamne, unde-ai să ne-aşezi pe noi?  
Trebuie să plec astă-seară...  
Cel puŃin legănaŃi-vă, ramuri...  
Plecând  
Copilul meu, să nu mă cauŃi  
Cortul singurătăŃii  
Echinox  
Zâne de rouă  
Imnuri pentru pământ  
Imn pentru soare  
Râuri sfinte, mări netulburate  
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UrcaŃi ca fumul, imnuri liniştite!  
Pustnicul  
N-auzi cum bat şi cheamă?  
În asfinŃit  
Nuntă  
 
 
ANTUME ŞI POSTUME DIN PERIODICE (1932-
1948)   
 
Aş vrea un basm  
Primăvară  
Gelozie  
Toporaşi  
Macii  
DorinŃa  
Toamna  
Caisul  
Cuvântul Evei  
Dragostea mea  
Jucăria  
Rochia  
Învrăjbire  
Blestem  
Lacul  
Calul de la birja de noapte  
Ultimul sărut  
Logodnă de primăvară  
Risipire  
Vis vegetal  
Murim... ca mâine  
Capricii  
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RomanŃă  
Rugăciune în pădurea de brad  
Regret  
Fragment  
Interior  
Fata bătrână  
Mai sunt câteva veri  
Aşteptând  
Ca florile ne-am supus  
Dragostea  
Insula scufundată  
Visul e-aproape  
Veac de sânge  
Acum, dimineaŃa  
Albastre sunt serile  
DormiŃi, dormiŃi...  
Să vă cânt, fructe...  
După ce...  
 
 
POEZII RĂMASE INEDITE PÂN Ă ÎN 1964 
 
[O, primăvară...]  
Iarba  
Variantă  
Întâlnire-n noaptea de primăvară  
Rătăcind cu luna  
Gândeşte-te, n-ar fi păcat... (RomanŃă)  
Cântecul deşertăciunii  
Stângăcie  
Strofele poetului bolnav  
[Când fânul cosit...]  
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Între oglinzi  
[Acuma cântecul s-a sfârşit...] 
[Ca nişte paşi...]  
Străbunii  
Ciuta  
Floare rară  
Fata de cincisprezece ani  
Înrudire 
Sapho  
Naufragiu  
Seară de primăvară  
Torentul  
Mâna ta  
Belşug trist  
[Eu nu regret...]  
Cum povesteşte viaŃa  
Daruri  
Lectură  
Insomnie  
Triumful iubirii  
Vorbele la care mă-ntorc  
[Iubirea...]  
Ultima zi  
łara amintirilor  
Vis vegetal  
[Câte lucruri...]  
Scăldătoarea-n zori  
În lumea asta...  
[Cu ochii mei...]  
DimineaŃa-n baltă  
Apus  
Casa  
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Nu-i vina mea  
DimineaŃa  
Plâng morŃii  
Crăciunul altora  
ÎnŃelepciune  
Târziu  
[Aş vrea...]  
 
 
POEZII PUBLICATE ANTUM SAU POSTUM ÎN 
PERIODICE ŞI APĂRUTE ÎN VOLUMUL 
„CÂNTAREA MUN łILOR” (1988) 
 
Grădinărie 
Atavism 
După Scriptură 
Cântarea păstoriŃei 
Ziua mea netrăită 
Amurg 
În cimitir 
Flori adormite 
Săracii 
Mi-a fost, se vede, scris aşa 
Pentru tine 
Macabră 
Sărută-mă 
 
POEZII PUBLICATE ANTUM ÎN PERIODICE ŞI 
NEPUBLICATE ÎN VOLUME  
Ploaie 
Greşală de tipar 
Bunicul 
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Călătorul  
 
POEZII INEDITE DIN DACTILOGRAMA II 
Singură stau... 
ViaŃa 
Cina cea de taină 
Agonii 
Mă gândesc ca la rudele mele... 
Fericită de trandafiriul zilei 
 
 
DIN „MANUSCRISUL DE LA DR ĂGANU” (1944) 
Imnul verdelui văratec 
Râuri sfinte, mări netulburate (variantă) 
Râuri 
Imnul soarelui (variantă) 
[UrcaŃi ca fumul jertfelor străvechi] (variantă) 
[Am scris cartea asta ca un copac] 
[Uşa s-a-nchis...] 
[Plină de bucurie m-am deşteptat...] 
 
MAGDA (postfaŃă de Elisabeta Isanos)  
MAGDA ISANOS - Biobibliografie  
 
 
 
 
 
 
 


