
  

Corabia Verde
                         de Aron Cotrus 

Corabia se frãmântã si se rãsuceste
în lupta cu valurile ce-o izbesc tâlhãreste
si apele cresc ca din hãu nãsdrãvane,
cãpitane! cãpitane! cãpitane!1) 

Invinsã pe-o clipã, sub valuri se pierde
parcã de-a pururi, corabia verde
nãprasnic muscatã de uragane,
cãpitane! cãpitane! cãpitane! 

Prin potopul ce zãlud o rãstoarnã,
s'aud prin vãzduh ca o goarnã,
peste-ale mãrii nesfârsite noiane,
poruncile tale de proroc, cãpitane! 

Si iatã, de odatã se'naltã semeatã...
iarãsi, Crãiasã peste timp, peste ceatã,
peste-ale apelor titanice toane,
corabia ta verde, o, cãpitane! 

Zãnatec aleargã prãpãdul pe ape,
tot mai aproape si mai aproape,
dar duhul mai tare-i ca-ale mãrii prigoane,
cãpitane! cãpitane! cãpitane! 

Gata cu totii sã murim în picioare,
pe marea aceasta ce crâncen ne doare,
spargem talazuri, înfrângem bulboane,
cu gândul la tine, o, cãpitane! 

Lupta e cântecul si biblia noastrã,
holde vor creste de samulastrã
din cremenea oarbã, din pietroase mormane
si din sângele nostru, o, cãpitane! 

Moartea însãsi de-ar sãlta pe punte,
sãrire-ar fulgeris cine s'o'nfrunte,
printre mii si mii de uragane,
cãpitane! cãpitane! cãpitane! 

                     Bucuresti, Mai 1939
___________
1) -Corneliu Zelea Codreanu, Cãpitanul Miscãrii Legionare 



TRUFASI, MISELNICI STÃPÂNI!... 

                             de Aron Cotrus 

trufasi, miselnici stãpâni!
       o zi
       va veni,
cu aripi sãlbatice de vijelii,
când crunt ni-or scãpãra cazmalele'n mâni... 

       atunci,
       atunci...
smulsi, rupti din munci,
iesiti din minti
cu pumni fierbinti
cu-otelul nostru tot,
sdrobi-vom celor ce'n picioare ne calcã,
       bot scârnav dupã bot
       si falcã dupã falcã!...
 
  

        CÂNTECUL LIBERTÃTII 

                      de Aron Cotrus 

Gata, ostasi de ne'nfrant
cu cei deopotriva cu noi:
Pe-ai Rusiei capcani si strigoi
sa-i stergem de pe pamant. 
Gata, voinici de otel!
In stepe si'n tundre de ger
ne-asteapta multimi, care pier
ca'ntr'un amarnic macel. 
Ne-asteapta popoare intregi,
ce'n tarile bastinei lor
de sdroaba si foamete mor
de groaza si faradelegi... 
Ne-asteapta in zarea de foc
Carpatii, ca niste parinti
cu piepturi si cu brate fierbinti
de atat de cumplit nenoroc... 
Si muti, cu cutitul la os
robi pe pamantul strabun
ne-asteapta bieti semeni, ce-si pun
increderea toata'n Cristos!... 
Dar zornetul lor de catusi
suna-a furtuna'n galop,
a crancen galop prin potop
prin tara stramosilor dusi... 
Din Danzig la Vladivostoc,
din Zagreb la Cluj si Shanghai,



pe-oriunde de vaere dai,
de lanturi si de cnuturi de foc... 
Gazi aspri, cu ranjete reci,
duc oameni netrebnici si goi,
ce-asteapta, cu vazuri de sloi
glontul, care culca pe veci. 
Iadul lui Ivan cel Cumplit
plumbi are si avea-va destui,
pentru fruntea si ceafa oricui
in tarcul cu foc ingradit... 
In mers, voi voinici de ne'nfrant,
spre-al stepelor puhoi de noroi!...
Darji calca alaturi de noi
ostasi de pe'ntregul pamant!... 
In mers spre Rusalii de foc
c'o turma si-un singur stapan;
spre cei ce'n picioare raman;
sa schimbe nenorocu'n noroc. 
Veni-vom pe rand inapoi
cu gandul si cu fruntile sus,
nu ca atunci cand ne-am dus
cu Marile Negre din noi. 
In cantece iuti haiducesti
cu pieptul si cu crestetul gol,
intra-vom ca dusi de parjol,
in Praga si'n Bucuresti... 
O, Baltica! O, Pont Euxin!
Pe aripi de pajuri, curand,
vom trece sub ceruri, cantand:
cruci sa'mplantam pe Kremlin! 
Lungi stele si fulgere noi,
cum altele n'au fost si nu-s,
prin gol arunca-vom de sus
in Rusia de glod de sub noi!... 
Din Dunare si pana'n Urali,
vedea-vom, prin nouri zburand,
izbite de-un crancen orand
in fuga, ostiri de muscali. 
Vom sparge ale iadului porti
si rosiile zavoare si usi,
si Uralii de grele catusi,
ce'n trup, Europa, tu-i porti! 
Ca mane, dusi parca de vant,
vom pune-un naprasnic picior
in inima Moscovei lor,
cu-ostasi de pe'ntregul pamant!... 
Si'n stramba lor lume pe dos,
vedea-vom cum lanturi se rup
scurt de pe-al Rusiei trup,
de bezna si de racile ros... 
Si'n groaznicul lor povarnis,
cu cuget fatarnic ori drept,



cruci albe si-or pune pe piept
muscalii cu vazul crucis. 
Ca dupa porunci de nou rost
vedea-vom cum tari se desfac
ca dupa boli fara leac,
din putreda Rusie ce-a fost. 
Si ca de pe-un alt Ararat,
dupa potopul de plumbi,
zari-vom in stoluri ai Romei porumbi
peste pamantul descatusat... 
Peste rosul si sterpul noroi
boit de calaii trufasi,
Isus cu albii, nevazutii lui pasi,
pasi-va noptatic alaturi de noi!... 
In inimi, in ganduri si'n suflet cu El
vom arunca in vazduh
cu armele Craiului-Duh
ziduri si temniti de bezna si-otel!... 
Si'n frunte cu Arhanghelul Lui,
cu bocanci ferecati ca pe pod
vom duce prin marea de glod,
pane si pace oricui... 
Scurt vom opri cel pradalnic puhoi
dela un pol pan' la celalt:
l'om arunca inapoi dintr'un salt
cu Romele albe si aspre din noi! 
In mars urias, de ne'nfrant
spre-ale soarelui porti de acusi:
Ai Rusiei Urali de catusi
in praf sa-i prefacem si'n vant!... 
                       Madrid, 1952 
               T  A  R  A 

                        de Aron Cotrus 

Din belsugul tau, doar grumba paine;
din timpul tau: ziua de maine...
Calcu-ti pamantul, cu gandul departe,
pe aripi albastre, frematand peste moarte... 
Cu vrere de cremene, cu privire'ndrazneata,
invalui azi tara ce-mi creste in fata,
si'n a mersului traista ce-a visului paine,
risipindu-ma pe stancile si-ogoarele veacului,
cu darnicia far'de masura-a saracului,
      spre soare-asfinte
      cu frunte fierbinte,
cu tot avutu-mi pamantesc,
darnic ma saman, ma risipesc,
spre Romaniile navalnice de dincolo de maine... 
                      (Variantã a poeziei "Mâine") 
        O ARMÃ SÃ CREASCÃ 



                    de Aron Cotrus 

O armã sã creascã din pumnul oricui
pentru ceasul mare ce-o sã vie:
sã muste tãrâna, printre slugile lui
Stalin cu'ntreaga-i Rusie!... 
    GROZA TICÃLOSUL 

                  de Aron Cotrus 

Ne-aleargã nãprasnic sângele 'n vine,
cutitul foametei ajunge-ne osul;
doar sluga lui Vâsinski spune cã-i bine,
el, Petru Groza ticãlosul.  
                H O R I A 
                                         de Aron Cotrus 
      de jos
te-ai ridicat drept, pietros, viforos,
      pentru moti,
pentru cei sãraci si goi, pentru toti...
si-ai despicat în douã istoria,
      tãran de cremene
cum n'a fost altul sã-ti semene,
      Horia!... 
te-ai desprins aspru din gloatã,
      cu-obraji supti,
      cu ochi crunti,
      sã lupti
      sã 'nfrunti
      din sãlbatecii-ti munti:
ostile craiului, temnitã, roatã... 
vrut-ai sã spinteci pe munti, pe vãi,
largi, netede, slobode cãi
      pentru-ai tãi
cei mâncati de strãini, despuiati
      de biruri, de sbiri,
      de rele-orânduiri...
      si uitati
      de regi si'mpãrati... 
pân'la Bãlgrad pe roatã,
uimind cãlãi, nemesi, gloatã,
ti-a bãtut neschimbat sub tundra sãracã
aceeasi mare, ne'nfricatã inimã romano-dacã... 
duhul trãeste încã treaz în munti
si va trãi dârz cât vor domni peste moti
sbiri crunti
si miselnici despoti... 
urias domn
pe-al adâncurilor noastre sfâsiat somn,
pe-al rãzmeritelor rosu praznic, -
mai rosi-vei oare vreodat, nãpraznic,
acestui neam, viata si istoria, -



      tu,
      munte
al vrerilor noastre celor mai crunte.
      Horia?!... 
  
I O N
                           de Aron Cotrus 

Groful intinde mana ciocoiului cel nou
in castele cu usi si trepte multe...
jandarmi cu pusti si vine de bou
stau la panda gandul sa-ti asculte. 

Ioane, 

esti unul,
poti fi milioane, -
vrerile tale ne 'nfrante
sa nu le 'nspaimante
nici temnita, nici tunul... 

Ciocoiul si groful, din totdeauna 

sunt una... 

Ioane, 

esti unul,
poti fi milioane, 

sa nu-ti poata smulge nici tunul
ogorul de putine pogoane!... 

Spre caii tai, spre voinicii tai boi
se uita, cu ura, si grofi si ciocoi... 

Ioane, 

tu esti uriasul 

ce poti osandi la pierzare orasul
de trantori semeti si misei, - 

numai sa vrei... 

Ioane, ia sama bine! 

tara aceasta se razima pe tine -
cu pumnii tai iuti
poti tu sa mai cruti 



ciocoii bulgari, grecotei, arnauti,
ce-au venit candva, goleti, de peste Dunare
sa-ti smulga munca si supunere?!... 

Esti unul, 

poti fi milioane, 

curajul tau sa 'nfrunte temnita, tunul;
sa creasca voiniceste, sa creasca, - 

vrerea ta romaneasca, - 

Ioane! 

PÃTRU  OPINCÃ 

                   de Aron Cotrus 

Io,

Pãtru Opincã,
plugar fara plug,
ciurdar fara-o vita,
imi duc viata nacajita,
fara strambatati si viclesug
si brusul de muceda pita
mi-l platesc cu sange din belsug...

o vorba a mea-i ca o mie...
am slujit cu cinste si-omenie
        satului
        si imparatului... 

de sarac ce-s toti cainii mã latrã
si seara cand pe uliti trec domol,
nu ma asteapta la nici un podmol
fete mari cu tate ca de piatra...
sapa mea musca, rupe adanc
dar nu-mi aduce nici doara cat manc...
  

       la secere 

nime nu se ia cu mine la'ntrecere...
Coasa ca a mea in tara toata nu e...
sprintena trece prin ierburi ca de cue...
  

       Io, 



Patru Opincã,
ce'ntre-atatea mosii n'am doar o sirinca
infrunt strambele legi si napasta
si'n rasmerita ce'n mine creste
sudui vartos, mocaneste
si scuip pe toata randuiala asta...  

CÃTRE  PLUGARI 

                               de Aron Cotrus 

Ce-ar face marsavii ciocoi
de n'ati fi voi,
voi, boi greoi
in juguri noi,
la pluguri noi?!... 

Ce-ar zice putrezii ciocoi
dacã-ati ara doar pentru voi,
dacã-ati sapa doar pentru voi,
de n'ati mai indura nevoi
prin vant, prin arsita, prin ploi
pe langa vaci, pe langa boi, 

          in juguri noi,
          la pluguri noi, 

pentru prasile de ciocoi
cu sufletele de noroi,
cu carnurile de puroi,
cu gand si fapte de gunoi?!... 

Ce-ar zice scarnavii ciocoi
daca 'ntr'o buna ziua, voi,
i-ati pune 'n jug, in loc de boi,
si i-ati purta, flamanzi si goi,
prin vant, prin arsita, prin ploi,
cum v'au purtat si ei pe voi?!... 

in pacea aspra, in razboi,
a tarii talpa sunteti voi,
a tarii straje sunteti voi
tarani pietrosi, tarani greoi... 

sus! -zorii vremurilor noi
vor izgoni de printre voi, 

         cu sape noi,
         cu coase noi, 

ca pe o haita de strigoi
pe cei de pe-urma grofi si ciocoi!... 



 

PESTE PRÃPÃSTII DE POTRIVNICIE
de Aron Cotrus

peste prãpãstii de potrivnicie,
eu te slãvesc, nãprasnicã Rusie,
    pentrucã nu dormi,
    pentrucã ne pândesti,
    cu ochi tâlhãresti
    si enormi...
si nu ne lasi sã ne-odihnim,
în picioare sã putrezim
lângã tine ca'ntr'un tintirim...

    în vers împãrãtesc
    as vrea sã te slãvesc,
pentru svârcolirile-ti fãr'de hotare,
pentru foamea ta sfâsietoare
    care ne izbeste
    fulgerãtor, hoteste,
ca de pe-o nesfârsitã, 'nfuriatã mare
o sãlbaticã nãvalã de-aer tare...

    cine ti-ar putea blestema
    râurile fãrã tãrm, întinderea,
    pumnii fãrã numãr, ochii hoti
si neastâmpãrul de care scutura nu te poti?!...

    pentru-un tânãr titan mereu nesãtul,
    unde-i pãmânt si cer destul?!...

vreai peste noi sã-i spinteci rosu vad
    spre Tarigrad,
cum am face si noi, poate,
rãsuciti de vreri nemãsurate,
dacã-am fi stãpâni pe nesfârsirea ta,
dacã-am fi mai cruzi, mai rãi,
     dacã-am avea:
     pumnii tãi,
     plãmânii tãi...
dacã ni l-ar arãta, alb, din a vremilor zare,
vr'un valah de statura lui Petru-cel-Mare -

vreai sã ne dai la o parte,
sã ne 'mpingi în beznã si moarte,
pentru ca sã stãpânesti cum vreai



peste aceastã gurã de rai,
pânã la Cornul de aur, supus,
    si mai departe
    cãtre apus...

vreai, pumnul lui Lenin, crâncen închis,
sã ni s'arate rosu, pe cer, ca în vis...
sã rãsune rãzboinic poruncile-ti crunte
smulgând sângerândã-ascultare
            si oarbã supunere,
            din munte
            în munte,
    dela Putna la Mare
    din Maramures la Dunãre...

pânã 'n adânc ai vrea sã crape în douã
    muntii lui Horia...
pe toti sã ne'ngroape deavalma, 'ntr'o clipã, istoria,
    într'o surdã nãruire nouã...
sã nu mai iese la drum motul cu vorba si doina lui,
aspru, ca din piatra muntelui.

dacã prin inimi nici o Volgã nu ni-a curs,
am privit de pe tãrmuri, în cojoa de de urs
la hotare, în sbatere nãvalnicã, grea
prin alviile veacurilor - Dunãrea...

ne crezi fãrã ieri, fãrã mâine
si uiti c'am fost, - pentru cine stie s'asculte
    cu-auzuri de câine, -
sub ale vremii ape sãlbatice, multe
piatra neclintitã ce rãmâne.

într'o fierbintealã ce n'o sã mai scapete,
    Rusie,
hidrã cu milioane de capete,
    cu ochi sireti
    si semeti,
    tu ne'nveti
gata sã stãm de luptã,
cu rãsuflarea ruptã,
cu pusca sãtulã-flãmândã,
pe granita verde, la pândã...

din zarea vãzduhului, destinului tãu,
    ni te uiti, fremãtând,
    ca'ntr'un hãu,
    în gând,
    în blid...
si ne faci sã facem zid
din pofta de-apãrare grea,
    în fata ta...



vom cãlca peste viatã si moarte...
    vom creste mai înalti
    ca toti ceialalti,
ca sã vedem departe...

piepturile noastre se vor oteli
    zi de zi
pentruca ghiulelele-ti atinge sã, nu poatã:
multimile ce, gloatã dupã gloatã,
    cu pas haiducesc,
la spatele nostru, s'adunã si cresc...

desculti -
ne-om încãlta cu bocanci si opinci de otel...
    cu umblete la fel...

putini -
vom creste multi, tot mai multi,
pentruca rusine sã nu-ti fie,
puternicã, trufase Rusie,
cã'n ale bãtãliilor de mâine vãpãi,
zece dintre rosii tãi flãcãi
înfruntã pe-unul singur dintre-ai nostri.

te asteptãm în gând, în porniri,
cu mii de Horia si de Cantemiri,
cu mers si cu dârjenie fãr'de pereche,
cu-aceeasi nãvalnicã fierbintealã strãveche...

în cutremurarea oarbã, adâncã,
Ioni uriasi vor creste ca din stâncã
si, poate, n'o sã ai nici tu Ivani destui,
sã-i potolesti pe-acesti ciobani hai-hui,
în potrivnicia crâncenã a muntelui...

cruzimea ta cumplitã si rece
putea-va Dunãrea pânã'n adânc s'o sece? !...

Uralii ti-or trimite oare-atâtea pusti,
sã ne 'nchizi in vrerile-ti lunatice ca'n niste custi
    destrãbãlate ciurzi de hoti,
        de boi, -
    sã 'mpusti
    si stârpi sã poti
vulturii si soimii toti,
din noi,
de peste noi?!...

ti-or trimite stepele atâtea tunuri grele,
sã mãturi Carpatii cu ele? !...



sântem dintre cei ce nu se dau la o parte...
orice prâpãd ne-ar împarte,
orice sfãrsit zdrobitor ar avea -
gata cu totii de moarte
primim, nesovãelnici, lupta cea mai grea...

au la rãspântia primejdiilor mari
n'am trãit vânjosi, voiosi, voinici? !...
si dãinuirea noastrã-aici
peste cimitire de barbari,
peste urma de pârjol a Scitilor si-a Hunilor,
nu-i oare o minune a minunilor? !

milioane de Ioni se razimã pe plug, pe sapã,
    pe coasa fierbinte,
    pe-aduceri aminte
si privirile in depãrtãri si le adapã,,
cântându-ti fiecare, dupã voia si aleanul lui,
cântece iesite ca din fundul pãmântului...

dar cântecul nostru fãr' de hotare,
cântecul nãprasnic pe care
sã se razime în spornice suisuri solare
neamul acesta, în mersul, în truda lui
si 'n sângerãrile-i rodnice, crude,
    încã nu-i...
    încã nu-i...
    nu se aude
    în sboruri zãlude
    în auzul oricui
    si 'n cuprinsul vãzduhului...

nu creste încã...
nu creste,
nu rãsbeste,
voinic, vultureste,
din bezna adâncã:
    fulger

din strãfunduri oarbe de stâncã -
    cântecul-faur,
        cântecul-munte,
    cu creste cãrunte,
cu-adãncuri si umeri de aur...

fãr-acest împãrãtesc, sãlbatic cântec,
cu aripi de flacãri si vesnicii,
pãmãntul nu ne poate primi
în nesfãrsitu-i pântec...

îti multumesc de mii de ori, Rusie,
    tie,



dãscãlitã nãbãdãioasã, cruntã, sasie
a vrerilor si furtunilor noastre de-acuma...
de n'ai fi tu,
n'ar acoperi, pe-aci, si-acu,
rugina, buruenile si bruma,
ca 'ntro sãlbãticã pustietate,
armele noastre ciunte, uitate? ! .. .

de n'ai fi tu,
ne-am ascuti noi oar', asa de iuti, acu,
cu-atâta sue patimã si zor:
auzurile, gândurile, vârful baionetelor? !...

    eu te slãvesc,
    te pândesc
pentrucã esti puternicã si nesfârsitã,
vrednicã de vecini cu vrere de cremene,
de vecini la mers sã ti s'asemene,
sã nu rãspundã potopului tãu de pietre, cu pitã...

eu te slãvesc, cu mâna pe puscã,
    de piatrã, la pândã,
printre primejdii cu limbã flãmândã
    ce tipã si muscã...
    eu te slãvesc, sângerând,
    fremãtând,
cu neamul meu intreg, în gãnd, -
tarã a beznelor,
    tu
desteptatã brusc din milioane de somnr
în cãtãrãri lunatice, de fier
    spre cer...

vrerea noastrã iute, neînfrãntã
    cântã
    în bezna de chiote sãlbatice, ruptã...
izbeste-ne, de vreai, de poti,
si dacã ne-om feri de luptã, -
sdrobeste-ne, subjugã-ne pe toti
    si arã cu noi,
    sub vânturi si ploi,
    în miazãnoapte de sloi,
    în miazãziua fierbinte,
stepele rosii, sprintene, noui,
ale mergerii tale 'nainte ! ...

potrivnicã fãrã margini, Rusie, -
de fierberi, de puternicie
        beat,
    team blestemat,
    te-am blestemat atât...
        te-am iubit,



        te-am urît...
cuvintele-mi sângerã încã în gât,
pentru sufletu-ti de vedenii junghiat,
pentru foamea ta de infinit,
    pentru ceai dârmat
cu suflet urias ori pitic...
    pentru ce-ai zidit
    din scrum, din nimic...
pentru umbletele 'mpãrãtesti
    în care cresti, te 'mpletecesti,
        între da si nu,
        Rusie, tu

tarinã 'n delir, -
trup în care milioane de pofte zãnatice latrã,
tarinã târâtã de-ostasi si mineri,
peste miile-ti de primãveri,
în paturile lor de piatrã...

tarinã sãlbaticã
ce peste veac, apocaliptic, te întinzi,
    asa la noroc,
ca peste-o giganticã terasã de foc
    si vreai sã cuprinzi,
        sã aprinzi,
    cu arma si cuvântul -
    si vreai sã strivesti
în îmbrãtiseri împãrãtesti,
sub pieptul tãu de fulgere
    pãmântul...

pasii nostri 'n tot mai sprintenã smulgere
din glodurile putrede ale stãrii pe loc,
gândul nostru 'n goanã tot mai repede
vor sti de poveri si desertãciuni sã se lepede,
    sã scapere dârzenie si foc,
    sã schimbe nenorocu 'n noroc,
si peste drumuri noui sã strãfulgere...

încã nu ne-am revãrsat in necuprins
pânã unde setea noastrã de hotare ne-a împins...
    pietre de hotar de nestrãmutat
        sau iuti ca rãsmerita,
        cresc pe unde-am cãlcat,
        pe unde-om cãlca...

de ce nu m'ai sortit
sã fiu, o, Doamne, peste-un veac împlinit
asprã cãpetenie de nebiruit,
om dârz, solar, cu steauã în frunte,
gata pãmântul întreg sã-l înfrunte,



din isbãndã 'n isbândã, aprig mereu,
sã, smulgã ochiu pentru ochiu si dinte pentru dinte,
pentruca neamul acesta al meu
sã meargã nãvalnic, mãnos înainte...

nu ne-am cântat împãrãteste încã
de pe cea mai albã si înaltã stâncã
a Carpatilor nostri de cutezantã si vis,
    peste vesnicii pustii,
    peste ape sângerii,
    peste furtuni, peste abis,
    peste lupte uriase, peste tintirim,
    cântecul mare pentru care-am trãit,
    pentru care ne sbatem,
        sângerãm
        si trãim...

drumul pe care însãr azi, si scapãt,
asteaptã sã fie bãtut pân' la capãt...
 
T A R A

de Aron Cotrus
 
uite-i ! ...

arşi de soare, aspri, 'ndrăsneti,
crainici iuti ai unei noui vieti...
 
ca printre fulgere, prin furtuni, pe sub grindini
vin voiniceşte de pretudindeni:
pădure mişcătoare de goruni nebuni,
oaste fãcătoare de minuni,
cu vrere năprasnică, vie
de-atotputernicie...
 
feţi-frumoşi ai unui nou noroc,
 cresc sprinteni, s'otelesc, se răscoc,
 sub ceruri de plumb şi de foc...
 
în foamea-i de faptă şi infinit,
ţara cu trup tîlhărit,
cu inimă arsă,
dîrză, mănoasă-i revarsă
puhoi spre 'mpotriviri,
peste porunci de sbiri,
spre încleştări ce i-adastă
pe cea mai înaltă creastă...
 
rupti de străbuni, de părinti, -
cu vreri, cu paşi fierbinti
calcă prin timp, biruindu-l
cu truda, cu'ndrăsneala, cu jindul...
 



sub paşii lor iuţi de-avangarde,
piatra, pulberea scapără, arde
şi drumuri de foc se rup, împărăteşte,
spre-un aspru destin ce se împlineşte...

tabere cresc, - veacul să-l clatine,
peste tîngueli împietrite în datine...
tabere cresc - vaste cetăti,
peste gemete si strîmbătăti,
peste schilave răsmeriti de-altedăţi,
peste 'ntinderi de plecate capete,
peste putrede robiri ce 'ncep să scapate...
 
prin ierburi ca de cue,
tabere, puterea năprasnică, sue,
    si-o sue,
pe muntele învins, despicat,
pe care-l calcă, neîncetat,
    mers apăsat,
    mers încruntat
de-opincă năzdrăvană şi bocanc ferecat...

 
fruntea se'nfră.ţes, te cu palma...
flăcăi de bronz, in arsiţi, deavalma
ţîşnesc, în cete, cu sîrg neînfrînt,
ca din fund de pământ,
    ca din piatră,
spre-o nouă, veşnică vatră...
le simţi dîrjenia, din ochi, din falcă,
    din felul cum calcă...
din patima for aspră si idolatră,
    din pumnii de piatră...
    din foamea lor grea
    de cer si de mîine...
    din mersul lor: roib fără frîne
    spre-un uriaş altceva...
 
sprintene sape
şi tîrnăcoape
schimbã trîndave alvii de ape...
le 'năbuşe răsmeriţa ce creste-potop...
le vindecă mersul zănatic si schiop...
pe urme de bălti cu ape schiloade,
slobodã, glia fierbinte dă roade...
 
ca 'n basm, biserici cresc
din vis tineresc...
sună altfel, prin veac,
toaca peste satul sărac...
    sună,
răsună-a furtună
ca o goarnă-nebună,



    mereu,
peste inima neamului meu,
peste zilele neamului meu...
 
cu foame de lup
drumuri noui rup,
adînc, pîn' departe,
peste stîncile moarte...
 
meşteri,
în repezi, năvalnice cresteri...
    ţinte -
dincolo de zarea ce minte,
dincolo de blid si cuvinte...
 
nu-i furtună nebună,
nu-i ploae de foc,
să-i oprească pe loc...
să-i oprească pe loc...
 
dîrjenie fără 'nfrîngeri
de flăcăi-îngeri,
gata să treacă, aşa la noroc,
prin gloanţe, prin apă, prin foc,
să mute munte după munte,
s'aprindă, să treacă, in frunte,
să 'nfrunte -
răsmeriţe crunte
şi nenoroc...
 
aceleaşi porniri îi adună
oaste de gînd şi furtună,
cu flintele, gata 'ncărcate,
pentru cazne vechi şi strîmbătate...
cu svelte,
darnice şi ucigaşe unelte,
din care ţîşneşte şi creşte 'ndrăsneaţă -
o nouă viată...
 
cerul, într'o zi,
 împărăteşte va răsplăti
 nemărginita lor învolburare,
 vrerea şi dîrjenia lor fără hotare:
 stîncile ce-azi paşii li-i rod, împărăţiile de nisip şi de glod,
 ca mîine da-vor rod...
 
paşii lor semeti, in glia grea,
urme fierbinti vor lăsa,
urme de foc vor 1ăsa,
drumuri năprasnice de mergere vie
spre slavă şi 'mpărăţie...
 



din multimile oarbe unu s'alege...
gîndul lui: rege...
vorba lui: lege...
vrerea-i : platoşe de neînfrînt...
 pasul lui: cutremur de pămînt...
 
veacul, sub trăsnete, în sbatere grea,
îi zice cum vrea,
îl botează cum vrea...
 
la masa de lucru adună:
azurul văzduhului lîngă furtună
şi lîngă-o inimă mai bunã ca o pâine : -
cruzimi de tigru, auzuri de cîine...
 
noua lui limbă
faţa ţării o schimbă:
grîul creşte mai plin din glia săracă,
fetele se fac mai frumoase, să-i placă,
 flăcăii, pentru el,
se'mbracă 'n muşchi mai tari ca de-oţel...
 pentru-o rază din privirea-i, ruptă,
oricine-i gata, pentru el, să cadă 'n luptă...
 bătrînii sătui de viaţă, ar vrea să mai trăiascã
 să stee drepti la vorba lui împărătească...
 
puşca, tunul, tancul, cu botul in tină
   i-se închină...
pacea-i mai pace, războiul - mai crunt...
pentru el sunt toate-aşa cum sunt...
ochii lui cu mii de uitături de-o-dată
străfulgeră şi scoală în picioare tara toată....
 
se nărue tot ce-i putred şi rău
sub furtunile destinului tău,
pentru tot ce prin timp va rămîne, -
tară, cu altă fată,
ţară ce creşti îndrăsneată
    peste glod, peste ceată,
    peste azi,
    peste mîine,
peste marea nesfîrşită de capete,
ca un soare ce n'o să mai scapete...
 
    îndrăsneti
de alte 'ndrăsneli...
    supuşi-rebeli,
crîncen biciuiti de sîrg şi fierbinteli,
    beti
de alte poveţi,
cu vreri ca pentru mii de vieti,
cruzi pîn' la uitare de sine,



pentru-un îndărătnic pas spre mai bine, -
vom alege, vom bate mereu,
drumul cel mai lung şi mai greu,
pîn' ce-om simţi că opinca răbdării se crapă,
 
pin' ce-om vedea că urmele'n veac si le sapă
 cu opinca la fel,
bocancul nostru putred, rebel...
 pin' ce 'ntr'o zi,
spre zările aceluiaş tel,
 pe creştete ni s'o topi,
de zăduful bătăliilor, - casca de-otel...
 
ieri: - stirv...
mîine: - sîngerări pe muntii aspri ping 'n virf,
 fără sudălmi, fără scrîsniri din dinţi,
cu genunchi de fier, cu tălpi fierbinti...
 
pentru fîşiile de trup, rămase'n coltii stirbi şi goi
 ai stîncilor pe care crincen le-am învins,
nu ne-om uita, cu ochii făr' de nădejde, înapoi,
 n'om îngălbeni, înspăimîntati de necuprins...
 
cu privire aspră, caldă, îndrăsneată-,
 vom privi prâpastiile, in fată...
§i pe marginile lor, colibe ne-om clădi
 din ceată §i din treceri iuti de vijelii...
 
in fiecare nouă dimineată,
 fi-va mai aspră şi mai semeată,
 foamea fierbinte
de-a răsbate 'nainte
spre piscul eel mai ascuţit, mai nins,
 pe care încă pas de om nu l'a atins...
 
in trăiri tot mai aprinse, tot mai vii,
    zi după zi,
vom stăpîni din nou, din nou vom cuceri,
-în împotrivirile ce hîrăe si latră-
cu vrere sălbatică, oarbă:
fir de iarbă după fir de iarbă
si piatră după piatră...
 
a sortii poruncă
mantauă de flacări pe umeri mi-aruncă...
 spinteeă veacul - flamură ruptă -
 năprasnicu-mi chiot de luptă...
 
crîncene pofte mă pradă, mă muscă...
 cînd, peste anii-mi lacomi şi netrebnici, într'o zi
    m'oiu poticni,
    m'oiu prăbuşi -



mina vreau să-mi împietrească pe puşcă...
te-oiu cînta, te-am cîntat,
prin veacul de furtuni spintecat, -
    pas de bocanc ferecat,
    in piatră lăsat, tăiat,
    pe unde-am călcat,
    pe unde-ai călcat ! ...
 
in arşita de-amiazi
cre§te aspru mîine peste azi
    si peste mîine:
drumul de furtuni ce ne rămîne...
 
    pasi uzi...
   de-abia i-auzi...
mii de spinări, de tălpi, pe schele...
si cutezante, pe căi fără număr...
   cot la cot
   cu-oţelul lor tot,
cu cerul pe umăr,
trece, in mars zdrobitor,
cu veacul aprins sub picior:
oaste năprasnică, sprintenă, verde,
ce nici o bătălie nu pierde...
....................................................
ce negustori de gind miselnic
 si de vorbe rele,
hulit-au visul furtunos al patriei mele?!...
 
işi uită de pline, de apă,
de truda ce inima si palma li-o crapă...
vrerea flămindă, nebună, ce-i mînă
şi răgaz nu le lasă, -
li-e singura stăpînă
si'mpărăteasă...
milioane de paşi din genunchi de otel
    samănă la fel,
    cu dărnicie după el,
prin timp ca printr'o verde iarbă 'naltă,
oricare din acesti vremelnici insi,
    solari si neînvinşi,
ce cresc sburdînd pe şes, pe munte, laolaltă...
 
pentru orice straşină valahă - nouă ori străveche, -
 unde-i pasă.rea măiastră: vorba fără de pereche, -
 poduri să ne-arunce peste vreme, peste zare,
peste pră.pastia cea mai mare?!...
 
unde-i pasul mîndru şi buiac,
drum să bată într'o ziuă ca 'ntr'un veac, -
într'un sălbatic salt
spre 'nalt,



să răsbune dintr'odată, mersul nou de foc,
atîtea şi atîtea sovăeli şi putreziri pe loc? ! ...
 
sus fruntile, cosaşi uriasi ! ...
 coasele 'n zădufurile ce ne răscoc,
 să pară, pe cer, curcubee de foc...
 

 străfulgeră, ciocan!...
 izbeste, tîrnăcop ! ...
 flacări să 'ngrop,
 să desgrob,
 sãmîntã de foc,
 de foc şi noroc...
 din orice grăunte
 să crească - un munte...

izbeşte năprasnic piatra mişea,
 scintei să tîsnească din ea,
 fulger să ne fie, soave ori stea,
 pentru truda cea mai grea...
 
flăcăi dirji, pe brînci,
 drum spintecă 'n stînci
 către cea mai bună., mai izbăvitoare pîine:
 către ziua de mîine...
 
pumni se desfac, se închid fierbinte -
 frunze rosii pe unealta ce nu minte...
 creste in ei, se frămîntă mereu:
 soartea năprasnică a neamului meu...
 
pasi... pasi...
sprinteni, mărunti, uriaşi...
 pasi adunati, împletiţi într'o zi,
 ca'n ajunul unor crunte bătălii,
 într'un lunatic mars, nebun, apăsat,
 spre zări sub care încă nimeni n'a călcat...
 
de-o fi fulgerat să scapăt,
printre chemări de goarne,
    mîine poimîine, -
    cine-o rămîne,
    puşca s'o joace,
cazmaua s'o 'ntoarne? ! ...
 
cine va, duce dornic, fierbinte,
peste zări înainte,
dîrz, dacicul drum ping la capãt?!...
 
latră cazmale deavalma...
 tresaltă inima, sîngeră palma...
 
trudă mută, trează, surdă,



la temelii de lumi ce se'mburdă...
un veac putred se'ncurcã, se clatinã...
truda preschimbându-se 'n lege, în datinã...
 
     'nainte ! ...
     'nainte ! ...
 vrerea iuţeşte braţul fierbinte...
 
pentru primejdii noui, bocancii vechi mi-i ferec...
creşte peste mine, peste timp şi 'ntuneric,
sub fulgere - un mîine feeric...
 
     troiţe,
     poduri,
     fîntîni
cresc svelte din tinere mîni,
 în zile ca'n lungi săptămîni...
 
ţara a cui e?!...
timpul al cui e?!...
cine ne bate bratele 'n cue?!...
 
'nainte !
'nainte ! ...
 trece fierbinte...
cade, se scoală si-aleargă spre faptă,
     calea cea dreaptă...
 
brînca se strînge brusc ca pe-o puscã,
pe unealta ce se smulge şi muşcă...
     zi de zi,
     săptămîni,
 an lung după an,
 ne'nfrintă se sbate, sporeşte, asudă,
 cu milioane de genunchi §i de mini,
 cu milioale de muşchi şi plămîni:
     truda zăludă
     izbînda zăludă
cu 'ndărătnicie făr' de hotare,
 bate mai aspru, mai tare,
 bate ciocan năzdrăvan,
din granitã 'n granitã să se audă,
 tara uimită să te audă !...
 
virtos, voiniceşte, izbeşte ! ...
izbeşte, ciocan năzdrăvan,
piatra să geamă, să se 'nspăiminte,
 fierul să 'mproaşte flacări, să cînte
 izbînzile muncii ne'nfrinte ! ...
 
punti peste munti,
pod lîngă pod,



peste ape ce rod...
dîrz, drumuri desnod
prin piatră, prin plod, -
pentru norocu-ti, năvalnic norod ! ...
 
peste gropi de trufaşi arindaşi,
peste gropi de tîlhari cămătari, -
plugule, tot mai aspru să ari,
petec pustiu să nu laşi,
bruş nezdrobit să nu laşi ! ...
 
peste miselnice morminte de hoţi,
de hoţi şi netoţi,
ară adînc, adînc cît doar poţi ! ...
 
căci e pe drum,
un plugar cum altul nu-i să-i semene...
după-al cărui pas ogor sălbatic n'o rămîne...
plugarul năzdrăvan ce va ara prin foe şi scrum
cu pas de fulger, cu braţe de cremene...
plugarul-impărat, de mîine...
 

pîine ca de piatră...
lenea străveche 'i latră...
strigoi fără nume şi vatră,
din scîrnava lor şatră,
îi hulesc, îi latră...

pentru drumuri noui ce'n stînci se rup,
 uită-ti foamea de lup ! . ..
uită-ti de tine, trup!...
pentru-ale zilei de mîine cîntece -
uitaţi-vă foamea sălbatică, - pîntece!...
 
strînge-te 'n trăiri tot mai iuti, tot mai vii,
      năprasnică sete de-a stăpîni!...
      nestăvilită năvală
     de vrere imperială ! ...
 
paşi de sudoare uzi...
prin pulberea clipei i-auzi...
 
ciocanul cîntă
in pulpa stîncii cînd se împlîntă...
latră cazmale deavalma...
plouă fruntea, sîngeră palma...
 
veacul călit, frămîntat,
şti-va pe unde-am călcat...
ţara, peste vremi, aduce-si-va aminte
de urma noastră fierbinte...
 
timpul al cui e?



al cui e?
cine ne bate bratele 'n cue?
 ce ne'nteles, neghiob nenoroc,
 putea-ne-ar vreodată opri iar pe loc:
       paşii de foc,
       gîndul de foc?!...
 
vremea uriaşe, izbăvitoare biserică,
de blid şi şovăeli îi desferică...
din aceleaşi străvechi, oloage cuvinte, -
      sprintenă,
      nouă,
      fierbinte,
îi îmbrînceşte 'nainte -
o altă limbă...
 
tara se sterge la ochi şi paşii si-i schimbă...
 
Arad, 1935
 

HAIDUCEASCÃ
                  de Aron Cotrus
 
de vreai, de nu vreai,
crunt călău bălai,
tara tot a mea-i...
io i-s rob si crai
pe cuprins, pe grai
      si ea
      îmi va da,
de-i vrea, de nu-i vrea,
dulci si-amare poame,
să nu mor de foame...
si izvoare 'ncete,
să nu mor de sete...
 
îmi va da, va da,
făr'a întreba
încotro mă duc
cu văz de haiduc:
codri fără fund,
unde să m'ascund,
ceafă ca de iad
lîngă orice brad,
pe cer, sori destui,
să-i pui căpătui,
căpătui haihui,
prin munţii silhui,
unde'n mila-i, Domnul
mi-o trimite somnul...
si îmi va mai da,
ca o mamã, ea,



p'oi cîte voiu vrea,
rănile să-mi spele,
să nu mor de ele...
rănile de foc
să nu stau pe loc,
de pe cale lungă
moartea să m'ajungă...
 
dîrz, din creastă 'n creastă,
ţundră de năpastă,
pădurea : nevastă...
vîntul: orb dulău,
alergînd prin hău,
latră iar a rău...
 
ursita străbuna,
mi-a lăsat, nebuna
pentru totdeauna
lumînare : luna,
colibă: furtuna...
 
mers din stîncă 'n stîncă,
răsuflarea-mi mîncă...
cărări de văpae
genunchii mi-i fae...
mã strigă pe nume
glas din altă lume...
mersul ciung si schiop,
unde să-l îngrop ? !
în ce hău afund
rana sã-mi afund ? !
 
cine te-a pus, din foc
să-ti spinteci cojoc,
să vezi, prin prăpăd,
ce-atîtia nu văd ? !
 
cine te-a 'nvătat
încăpăţînat ? !
şi cine ţi-a spus
să tii fruntea sus?!
 
când eram de-o schioapă
cei de peste groapă,
strămosi fiorosi
si iuţi feţi-frumoşi,
mi-au şopit în vis
ce mi-e 'n stele scris...
 
în sângele-ti scrie,
tot ce-o fi să fie...
ce să-ţi pară rău,



voevod peste hău,
că esti iar al tău !
 
viaţă, viata mea !
pe unde-oiu călca,
cu inima grea,
de răni să nu cad!
pe rînd brad de brad,
de mînă m'or duce
pe poteci haiduce...
 
culmile de nea
si întinderea
vor îngenunchea
înaintea mea...
 
va simti si piatra
de ce-mi lăsai vatra...
va simti si glia
că io-i port solia...
 
va simti pămîntul
că io-i port cuvîntul...
că muri nu pot
doar cu neamul tot...
 
pe unde trec eu,
cu răsuflet greu,
neamul, mut, mă strînge
la sînu-i de sînge...
mă strînge si plînge...
 
pe unde treci tu,
tara urlă : nu !
la gîndu-ti de gîde...
si de mersu-ti rîde...
 
Poiana - Braşovului, Martie 1938
 

Almanahul ziarului "Cuvântul", 1941

  

   DOINA INCHISORILOR   

                de Simion Lefter 



Du-te dorule cu bine, 
La pãrintii mei din sat 
Si le spune cã feciorul 
Lor, a fost întemnitat. 

De-i vedea plângând pe mama, 
Lângã vatrã în pridvor, 
Sterge-i ochii cu nãframa, 
Spune-i cã de ea mi-e dor. 

De-i vedea plângând pe tata, 
Pe cãrare la isvor, 
Suferinta i-o alinã, 
Spune-i cã de el mi-e dor. 

Du-te, dorule cu bine, 
La iubita mea din sat 
Si îi spune cã iubitul 
Ei, a fost întemnitat. 

Du-te dorule prin lume 
Si te'naltã pân'la cer, 
Si la toatã lumea spune, 
C'a învins Garda de Fier. 

        M A M E I 

                         de Simion Lefter 

Noapte bunã mamã, noapte bunã, 
suflet scump nepretuit balsam, 
au venit si stelele sã-ti spunã 
cã-i târziu si-ai adormit la geam. 

Luna a apus dupã ulucã 
si-ai rãmas iar singurã'n pervaz. 
Du-te mamã, du-te si te culcã 
în zadar ai asteptat si azi. 

Si icoana parcã stã sã plângã 
peste pãru-ti viscolit de nea, 
candela-i aproape sã se stingã, 
ai uitat azi mamã si de ea. 

An de an, ba azi ba mâine, poate, 
îti astepti feciorul în pridvor. 
El prin închisori se stinge'n noapte, 
biciuit pe drumul robilor. 

Noapte bunã, noapte bunã mamã, 
Domnul sã-ti aline visul drag, 
negura s'o vezi cum se destramã 



sã-ti îmbrãtisezi fecioru'n prag. 
  

  A MURIT AZI NOAPTE-UN LEGIONAR 

                                                               de Simion Lefter 

    A murit azi noapte-un legionar 
într'o celulã la etajul doi; 
era si el întemnitat ca noi 
si arestat în luna Ciresar. 

A murit azi noapte-un legionar 
când luna s'ascundea pe dupã brazi. 
L'au plâns pe brate doar trei camarazi 
cum plâng la Denii, îngerii'n altar. 

A murit azi noapte-un legionar 
si l-a'ngropat în zori un temnicer; 
se ascundeau si stelele pe cer 
de ochii ucigasului gropar. 

In satul bântuit de-un vânt hoinar 
o mamã-si plânge fiul dus, în prag, 
era din toti, feciorul cel mai drag, 
azi noapte a murit un legionar. 
  

         D I N   A I U D 

                                    de Simion Lefter 

Iti scriu o carte mamã din Aiud, 
din temnita cu lacrimi si zãbrele, 
cu ziduri reci, de unde nu s'aud 
cum mor în lanturi visurile mele. 

Trec zilele de plumb mai greu ca anii, 
se scurge viata'n silnicã povarã; 
în suflet mi se scuturã castanii 
si plâng un vis pierdut de primãvarã. 

Flãcãul tãu voinic, cu piept de-aramã 
ce haiducea adesea pe poteci, 
azi nu mai e decât o umbrã, mamã, 
în temnita cu zidurile reci. 

Cu trupul rãstignit pe gratii, sânger 
când luna s'a oprit în vârf de brad 
ca o fãclie-aprinsã de un înger 
când moare'n temnitã un camarad. 



Iti scriu o carte, poate cea din urmã 
când dansul Salomeei e în toi, 
cãci pânã'n zori o viatã iar se curmã, 
cã zi si noapte moartea-i printre noi. 
  

  SE DUC CAMARADE COCORII 

                                          de Simion Lefter 

Se duc camarade cocorii 
cu visele noastre'napoi, 
fac cerc peste ceru'nchisorii 
si-si iau rãmas bun dela noi. 

Pe tãrmuri de vis si luminã 
duc cântecul nostru pribeag, 
când îngeri de nea se închinã 
si toamna se stinge în prag. 

Din zãri, peste ziduri trec norii 
ce-apasã pe suflete, grei, 
se duc camarade cocorii, 
se duc anii nostri cu ei... 
  

DOINA NICADORILOR 

                                 de Simion Lefter 

Iarãsi noaptea s'a lãsat, 
Ca'ntr'un trist mormânt 
Printre gratii mai rãzbat 
Fulgi adusi de vânt, 

             In celula'n care zac, 
          De mult aruncati 

Undeva, înspre apus, 
Peste munti si vãi, 
Undeva, pe Mures sus, 
Trei voinici flãcãi 

         Pusi în lanturi de cãlãi 
            Si'n temnite dusi. 

Spue-asa legenda lor 
Cã, nevinovati, 
Fratii Nicadorilor 
Erau împuscati 



         Schingiuiti si aruncati, 
            Inchisorilor. 

Iarãsi noaptea s'a lãsat 
Ca'ntr'un trist mormânt, 
Printre gratii mai rãzbat 
Fulgi adusi de vânt, 

            In celula'n care zac 
         De mult aruncati. 

SCRISOAREA TATII                 

                              de Stere Mihalexe 

Fiule, fiule, ce lungã-i calea! 
Pânã la tine sunt mãri, 
trenuri, jandarmi si ocari 
si stele ce nu ne stiu jalea. 

Singurãtatea n'o mai stiu plânge. 
Te-ai dus în legendã, te ispitirã haiduci? 
Si tara-i numai morminte si cruci, 
timpul în calendar s'a fãcut sânge... 

Din fundul Aiudului, ochii tãi urcã 
pe cer ca doi luceferi de piatrã; 
îmi vâjâie vânturi sub cãpãtâi si mã latrã; 
clocesc urâturi sub bundã, sub turcã... 

Fac un pas, schioapeti alãturi în fiare; 
mãnânc, esti în lingura mea; 
aprind o fãclie de cumpãna grea, 
cad lacrimile tale din lumânare. 

Cu lungi tânguiri sã mã scoale, 
noaptea, vine lantul tãu blestematul! 
Eu strig: -Lantule, lantule, lasã-mi bãiatul, 
fereacã-mi mie gleznele goale! 

Cu pasi de umbrã din tintirim, 
uneori noaptea, maicã-ta vine: 
-Ia-ti plânsul bãtrâne si vino cu mine, 
temnita'n lacrimi sã o topim... 

  



     MOTEASCÃ 
                     de Vasile Posteuca 
Voi n'aveti tihna, biete mani. 
De ani munciti, si saptamani, 
Pentr'o letcaie, la stapani... 

V'am sangerat, ati tras in ham, 
Si eu numai pe voi va am... 

V'a frant cormanul dela plug 
S'aduceti altora belsug... 

Cand alte mani gasesc comori, 
Voi doar sudalme si sudori. 

Lucrati amar, truditi de sarg, 
Pentru strainii dela targ... 

Acum cazurati pe genunchi, 
Uscate ramuri langa trunchi... 

Curand veti odihni de veci, 
Tacute, palide si reci... 

Morman de negre bataturi, 
V'asteapta-acasa sapte guri... 

Voi mani murdare, de tizic, 
Eu fara voi nu'nsemn nimic. 

  BUCOVINÃ 
            de Vasile Posteuca 
Bucovina, Bucovina, 
Plai de basme si de stele, 
Te-a scris dorul cu lumina 
Pe cerul inimii mele... 

Cu penel de vis subtire 
Cresti in patru zari: gradina, 
Prag sfintit de manastire, 
Bucovina, Bucovina... 

Ma adun in amintire 
Si te-aud plangand straina, 
Pana'n stepele sibire, 
Bucovina, Bucovina... 

Buga dela Putna suna 
De strabate tot norodul; 
Geme'n cripta lui strabuna 
Domnul Stefan Voevodul... 



Decand Rusii te pradara 
N'avem soare, nici hodina, 
Fara tine n'avem tara, 
Bucovina, Bucovina... 

Cand intindem hora mare 
Sa le fie de pomina, 
Din hotare in hotare, 
Bucovina, Bucovina... 

  Z O D I E R 
                   de Vasile Posteuca 
A mai trecut o vara, mai gorun, 
Un an mai mult de lacrimi si surghiun. 

Te-apleci in vanturi aspre si suspini. 
Ne prinde-o noua toamna prin straini. 

Incet iti curge sangele'n noroi. 
Ne-om mai intoarce oare inapoi? 

Ce-mi spui fara nadejde si-mi arati? 
Traiesti si tu ca noi din nedreptati? 

Ti-i numai aur frunza si cercei. 
Aud intr'insa parca glasul ei... 

Apleaca-ti fruntea rece langa-a mea. 
Eu nu mai am in ceruri nici o stea. 

Cararea mi se pierde in pamant. 
Azi sunt si mane poate nu mai sunt. 

Ma duc in alta lume peregrin. 
De-acolo nu se stie de-o sa vin... 

Ma doare mai gorune, ca te las 
In lumea asta singur, de pripas. 

Dar cine stie? Poate ne'ntalnim: 
Eu pumn de lut, tu cruce'n tintirim... 

                               Buchenwald, 1943. 

CÂNTEC DE INVALID 
                                     de Vasile Posteuca 
Ne'ntoarcem de pe front infranti. 
Cei dragi ai nostri nu mai sunt. 
Tu inima, doar tu mai canti, 
Sub bratul bandajat si ciunt... 



Voi n'auziti? Am fost pe front... 
Atata moarte, foc si sange... 
-Lasati-l bietul!... Vagabont!... 
Azi nimeni nu mai poate plange. 

Straine fete trec intoarse. 
Suntem doar umbre... Ce sa vada? 
Acasa vetrele sunt arse. 
Da'n floare troscotu'n ograda. 

Nevestele demult batrane 
Si mamele plecate'n moarte. 
Aicea nu putem ramane. 
La ce sa mergem mai departe? 

Trec tinere perechi pe strada. 
Atata raset cald si glume!... 
Cui sa-i vorbesti acum de tara? 
Ne'ntoarcem azi in alta lume... 

Aceasta plata: Vagabont... 
Se uita lung si nu'nteleg. 
Se naruie pamantu'ntreg... 
-Noi am murit demult pe front... 

DOINITA SCRIE LUI MOS CRÃCIUN 
                                      de Vasile Posteuca 
O, Mos Craciun, batrane bun, 
Am vrut sa te'ntalnesc si eu. 
Si-am vrut. O Mos Craciun, 

Am vrut sa-ti spun, 
Tot chinul meu si tot amarul greu; 
Ca numai tu asculti copiii, Mos Craciun, 
Da, numai tu esti bun, 
Si Dumnezeu... 

Am, Mos Craciun, o calda rugaminte. 
Anume, de te duci prin tari, departe, 
Sa-i iesi si lui taticul inainte, 
Si roaga-l sa ne scrie grabnic, carte, 
Ca noi numai de lacrimi avem parte... 

Mamica n'a mai ras de ani de zile, 
Sau rasfoim scrisori cu invechite file, 
Venite de la dansul din razboi, 
Si oridecateori e vorba de taticul, 
De cand se mai batea cu bolsevicul, 
Se las'o toamna neagra peste noi... 

Mamica tace vesnic si ofteaza, 
Si-aprinde seara lumanarea'n sfesnic, 



De noi topim cu Precista'ntr'o raza, 
Cu plansul ei si Pruncul ei cel vesnic... 

Sa-i spui asa, tatichii, Mos Craciune, 
Ca suntem mari si-umblam acum la scoala, 
Dar basme nu mai are cin'ne spune... 
Bunica -spune mama, cand ne spala- 
S'a dus intr'o Dumineca la liturghie 
Si s'a'ntalnit cu Dumnezeu, 
Si-au tot vorbit mereu si s'au tot dus... 
Si ea acuma nu mai stie inapoi sa vie, 
Nici plansetele noastre pan'la ea n'ajung, 
Ca-i drumul lung, 
Si-a pus-o Dumnezeu, 
Ingrijitoare peste lumanarile de seu 
Ce se aprind, in ceruri, sus, 
Cand susoteste frunza si se lasa seara... 

De-o vreme Dorul nu mai canta cu vioara 
Ca n'am avut cu ce plati chirie, 
Si-a scos mamica lucruri la vanzare; 
Dar Dorul, Dorul, bietul, el nu stie, 
Si-si canta'n gand romantele lunare... 
El crede ca vioara-i la tocmit... 

Da, Mos Craciun, traim cu totii ca'ntr'un schit, 
Si ochii mamei parca's flori de tintirim... 
De cand taticu-i dus si n'a venit... 
In tot ce facem, spunem si gandim, 
Noi numai de taticul povestim... 

Asculta, Mos Craciun, mamica spune, 
-Povestea ei de leagan, cu'n taciune, 
Ce s'a'ntalnit odata cu'n carbune- 
Ca tata se mai bate... Si'ar sa vie, 
Dar n'are cum pleca din batalie. 

Ea biata spune, dar eu nu o mai cred, 
Si-i plang de mila uneori sub pled. 
Si-as vrea s'o mangai... Ah, de-as sti cum! 
De-aceea, Mos Craciune, dac'o fi si-o fi, 
Si-l vei cata si nu-l vei mai gasi, 
Sub nici o zare si pe nici un drum, 
Sa-mi spui in fata... nu ma mai minti, 
Ca mie de atat mi-i frica: 
De jalea ce-o va prinde pe mamica 
-S'o prapadi si dansa ca bunica...- 
Si vom ramane mici si fara de mamica... 

Sa-mi spui in fata ca eu n'am sa plang. 
Si mana palida la piept am sa i-o strang, 
Am s'o desmierd, obraz langa obraz, 



Si am sa-i spun tot intamplari cu haz, 
Ca sa uitam de toate... Si-or sa treaca, 
Ani dupa ani prin casa-ne saraca, 
Pan' ce vom sti cu totii, intr'o zi, 
Ca el, taticul, nu va mai veni... 
Si ne vom mangaia'n tacere, ca orfanii, 
Ce duc tristeti pe umeri si litanii... 

Ti-am pus atatea lacrimi in scrisoare! 
Intai spre rasarit si-apoi spre soare-apune, 
Acuma du-te, Mos Craciune, 
Si cata-ni-l si ada-l pe taticul. 
Si dac'ar fi sa nu-l gasesti, 
Sa nu-mi mai scrii povesti, 
Trimite-mi indarat doar plicul... 

Ca eu cunosc povestea care minte, 
Si rugaciunile si lacrima fierbine; 
Si-acuma du-te, Mos Craciun, 
Drum bun, batrane drag, drum bun... 

                Doinita, fata mamei cea cuminte... 

TÂNCÃBESTI 
                  de Vasile Posteucã 

Bucura-te, manastire, 
De Arhanghelul ce-ti vine, 
Ca sa-si zidareasca'n tine 
Inima ca o psaltire... 

Si sa-ti toarne'n temelie, 
Pentru vrerea lui de soare 
Mucezita sub zavoare, 
Cantece de vesnicie... 

Arde'n fund de helesteu 
Steaua lui ca o comoara. 
Numai el traieste'n Tara, 
Numai el si Dumnezeu... 

Si-o sa vina, mare, mire, 
Cum sta scris la Domnu'n carte, 
Peste veac si peste moarte, 
Bucura-te manastire... 

JALE BASARABEANÃ 
                            de Vasile Posteucã 

Romanie, Romanie 
Ce-ai lasat Rusii sa vie, 
Sa ne duca'n pribegie? 



Ca vin nesfarsita bruma 
Si norocul ni-l sugruma, 
Sugruma-i-ar foc si ciuma... 

Stema scumpa de domnie 
E si ea in pribegie. 
Tara-i jale si urgie... 

Lantul gleznele ne strange, 
Plange tot Romanul, plange, 
Nistrul duce numai sange... 

Parcalabii si hatmanii 
Trec prin noapte umbre stranii 
Ca i-au turburat dusmanii... 

Si in goana lor nebuna 
Se inalta'n scari si suna 
Jale grea din corn de luna... 

Scoala-ti Tara, voevozii, 
Ca paganii-s multi ca bozii 
Si ne latra ca zavozii... 

Cheama-ti codrule, voinicii 
Ca ne'neaca veneticii, 
Capcaunii, bolsevicii... 

Tu Hotin, strabun Hotin, 
Esti azi singur si strain, 
Si paganii vin si vin... 

Voi stejari de la Tigheci 
Dati alarma pe poteci 
Ca ne prapadim pe veci... 

Nistrule, sa te ridici, 
Capitan peste voinici, 
Sa-i strivim pe venetici... 

Furtunos sa iesi din maluri, 
Peste sesuri, peste dealuri 
Si sa-i ingropam sub valuri... 

Sa le dam pamant sub glie 
Tuturor ce-or sa mai vie, 
Romanie, Romanie... 

COLIND 
                     de Vasile Posteuca 



Scoala neam din departare, 
Si te uita colea'n zare: 
S'a aprins steaua cea mare, 
Si-o duce Domnul prin ger, 
Cu toti ingerii din cer, 
Lerui, Tara, Ler... 

Iar in loc de bland colind, 
S'aud codrii vechi doinind, 
Dela Nistru pana'n Pind, 
Ca nu-i pace, nici malai, 
Catu-s satele din plai, 
Lerui, colt de rai... 

Ca graul de dor subtire, 
Pascu-l hoardele sibire; 
Pasc sufletul neamului, 
Lacustele iadului, 
Lerui, Doamne, Lui... 

Tara scumpa miorea, 
Sta'n genunchi si se ruga 
La maicuta Precista, 
Cu Pruncul alaturea... 
Si radeau pagani misei, 
De plansul si jalea ei, 
Lerui, Doamne, Lei... 

Iata steaua sus rasare, 
Dela Tisa pana'n mare, 
Si nu-i stea ci mandrul soare, 
Ca-a venit moarte din cer, 
Pentru cruntul temnicer, 
Lerui, Tara, Ler. 

A CÃZUT UN CAMARAD 
                                    de N.S. Govora 
Intr'o zi cu ceata si cu fum, 
A cazut un camarad in drum. 
Leganate frunzele, nauce, 
Cad pe groapa uda si pe cruce. 

Peste capete cu par carunt, 
Toamna-si cerne apele, marunt. 
Au plecat la drum voinici ca brazii, 
Si-au albit in lupte, camarazii. 

Sirurile se raresc, se curma 
Inca unul a ramas in urma. 
S'or rari ca ceata si ca fumul, 
Pan'acasa greu si lung, e drumul. 



Toamne dupa toamne au sa treaca, 
Vanturi, brume, ploi si promoroaca. 
Si uitarea s'o asterne lin, 
Peste crucea din pamant strain. 

CÂNTEC PRIBEAG 
                                    de N. S. Govora 
Mai vine o toamna s'apese pe noi, 
Cu ceruri de pasla, cu ceturi si ploi. 
Si capul se lasa ca plumbul pe mana, 
Intoarcerea iarasi, la anul s'amana. 

Si sapa'ndoiala cum cariul in lemn, 
Cand creste rabojul cu inca un semn. 
Incepe sa doara, ne'nvinge aleanul, 
Sa spunem intr'una, la anul, la anul! 

Se tanguie-afara, cu umerii goi, 
Castanii sub ploaia, ce cade suvoi, 
Si piere in ceata, sub cerul opac, 
Iubita cu gura, ca floarea de mac. 

Mai vine o toamna cu vanturi si ploi, 
Sa sbulbere toate, nadejdile'n noi. 
Si ploua intr'una, si ploua hain, 
Si-i rece si-i umed, pamantul strain! 
  

CRÃCIUN 1951 
             (Viorelei) 
                        de N. S. Govora 
A pornit ca si-alte dati, 
Prin troiene de nameti, 
Ieri asa cam pe la toaca, 
Cu mustati de promoroaca, 
A pornit hoinar la drum, 
Si-i deja pe-aproape-acum, 
A pornit copiii spun, 
De departe, Mos Craciun. 

Mos Craciun cu barba alba, 
Vino'n noaptea asta dalba, 
Treci cortina cea de fier 
Si vino cu Lerui-Ler. 
Vino si la casa noastra 
Si ne bate la fereastra, 
Vin batrane'n fapt de sara, 
Si la cei fara de Tara. 

Mosule cu zambet drag, 
Vino si la mine'n prag. 
Si te rog sa nu-mi aduci, 



Nici stafide si nici nuci. 
Roscove si jucarii, 
Sa le tii pentru copii. 
Mie Mos Craciun iti cer, 
Sa-mi aduci un colt de cer, 

Din indepartata Tara, 
Ferecata'n grele fiara. 
Mos Craciun te rog mai adã, 
Doar un bulgar de zapada. 
Bulgaras de alba nea, 
Sa-l lipesc pe fata mea, 
Obrajii sa-l incalzeasca, 
Lacrimile sa-l topeasca. 

Mos Craciun, Mos Craciun, 
Asi mai vrea ceva sa-ti spun. 
Inainte de-a veni, 
Treci la mandra intr'o zi. 
Si din parul ei balai, 
O suvita tu sa-i tai. 
Si sa mi-o aduci apoi, 
Cand ai sa ajungi la noi. 

Mos Craciun si de-ai putea, 
Inca asi mai vrea ceva. 
Si te rog, te rog in soapte, 
Cel putin pentru o noapte, 
Pentru noaptea de Craciun, 
Mosule cu zambet bun, 
Ca'n povesti, pe-un nor de parã, 
Adã-ne, intreaga Tarã. 

A V Â N T U R I 
  Scrisoare unui erou 
                                  de N. S. Govora 

Camaradului capitan Iuga Cornel cazut la Nalcik. 

Camarade, 
Departe la Nalcik, noaptea cadea, 
Neagra, apasatoare si rea. 
Ploua! 
Intr'una, intr'una ploua, 
De parea, 
Ca s'a deschis un stavilar, in cer undeva. 
Ploua! 
Rece, patrunzator si marunt, 
Pe hainele jilave, pe sufletul frant, 
Pe casca'nrosita de sange, pe trupul durut, 
In inserarea in care, ca un brad fulgerat, ai cazut. 



Nimeni n'a gemut, nimeni n'a plans, 
Doar pumnii umflati de apa ca niste bureti, 
                  de neputinta s'au strans. 
Si ordonanta, Ion, 
Cu privirile ratacite, nauce, 
Ti-a intocmit din ramuri uscate, o cruce. 
Apoi, 
Alte si alte nesfarsite, putrede ploi, 
Si-au intiparit rugina si sgura, 
Pe numele pe care-l scrijelase Ion cu custura, 
In inserarea in care noaptea cadea, 
Neagra, apasatoare si rea. 

Ti-amintesti? 
-S'au implinit in vara aceasta 18 ani- 
In oraselul de granita, ne purtam visurile si sperantele pe sub castani. 
Eram sapte prieteni, pe toti, 
Viata ne-a faramat, ne-a rupt in bucati. 

Marin, 
Pe Dealul Capelei, la Sevastopol, doarme senin. 
Pe o colina de langa Chisinau, Vasile Achim, 
Cu sangele lui a tesut un covor basarabean, un chilim. 
Altii doi, 
Balint si Curteanu au murit si ei ca eroi, 
In timpul Dreptului, Sfântului nostru razboi. 
Mircea Spânu haiduceste in munti, iar pe mine, 
Departe de Tara, ca o boala ascunsa, ca o boala fara 
                                        de leac, ca ftizia, 
Ma roade, ma sfarteca, ma macina nostalgia. 

Si acum, 
Sa ma ierti c'am sa-ti aduc niste vesti care sa-ti chinuie somnul, 
Sa-ti tulbure pacea si linistea intru Domnul. 
Nevasta-ta, s'a maritat, nu se'mplinise nici anul, 
Iar la noi, in Maramuresul drag, stapaneste dusmanul. 
Copilul, care la plecare, abia putea sa spuna, sa gângure, "tatã", 
E mare, merge la scoala si invata ruseste, limba acea blestemata. 
Si nu stie, 
Ca tatal sau doarme la Nalcik, departe, 
La poalele Caucazului si-a gasit o crancena moarte. 
Undeva, la o raspantie, la o rascruce, 
A implantat cea mai inaintata, romaneasca, eroica, cruce. 
Nevasta-ta si nimeni nu are curajul sa-i spuie, 
De frica sa nu afle dusmanul si sa-i rapuie. 

Si alte, si alte, 
Lase figuri, asezate in scaune, in posturi inalte, 
Socotesc ca nu e bine, ca nu se cade, 
Sa se scrie, sa se vorbeasca, 
De moartea ta vitejeasca, 



A ta si a sutelor de mii de eroi, 
De Dreptul, de Sfântul nostru razboi. 

Dar camarade, 
Nu dispera, 
Nu toata lumea gandeste asa. 
Mii, 
Zeci de mii, 
Sute de mii, 
Milioane, 
Viitoare companii, batalioane, 
De tineri si oameni carunti, 
Cei ce sufar, cei ce haiducesc, cei ce sangera'n munti, 
Si cei ce-si macina sanatatea'n exil, 
De la general pana la soldatul umil, 
Pana la cer vom striga, 
Cu Universul intreg de va trebui, de gat ne-om lua, 
Pentru jertfa, pentru memoria ta. 

Si camarade, o zi, 
O sfanta zi va veni, 
Cand ca un suvoi, ca un uragan vom porni. 
Mii, 
Zeci de mii, 
Sute de mii, 
Milioane, 
De la Nistru la Tisa, din ale muntilor nostri cotloane, 
Pe drumul pe care-l cunoastem, pe drumul pe care-am mai fost, 
-Altminteri, viata nu si-ar mai avea nici un tel, nici un rost- 
Vom veni acolo la Nalcik, departe, 
Cu sangele nostru vom scrie o noua istorie, o carte, 
Si'n locul crucii intocmite de Ion din ramuri uscate, 
In locul unde ai cazut in leatul 42 pentru Sfânta Dreptate, 
-Sangele martirilor, stramosilor nostri ne-o cer- 
Vom ridica un monument inalt pan'la cer. 
Pentru Istorie, pentru gloria Neamului nepieritoare, 
Pentru veac, pentru generatiile viitoare. 

MORMÂNTUL CÃPITANULUI 

                                    de Radu Gyr 
De-aici'nainte, vremea se mãsoarã 
cu trudnicile tale oseminte, 
si veacul care curge peste tarã 
începe din cenusa ta fierbinte. 



Mergi printre noi cu sfânta-ti moarte vie, 
ne tãmâiezi cu marea ta tãcere... 
Mormântul tãu e numai înviere, 
prin tine luminãm de vesnicie. 

Prin tine bem, setosi, din Mântuire, 
prin tine doar, ne-am curãtit de zgurã... 
Izvor ne esti si cinã si zidire 
si patrafir si cuminecãturã... 

Esti azima pe care'n plâns o cere 
inima noastrã pururea flãmândã. 
Esti drumul nostru cãtre zãri de miere, 
esti perna pentru tâmpla fumegândã... 

Esti ruga Tãrii pentru biruintã, 
mistria noastrã'n aur ferecatã, 
dalta de foc înfiptã în credintã... 
Mormântul tãu e viata noastrã toatã. 

Venim lângã tãrâna ta iubitã, 
si umbra ta, prin smirnã si balade, 
ne-atinge cu plutirea ei sfintitã 
si se preschimbã'n torte si în spade. 

Cu duhul tãu -mireasmã de grãdinã- 
ne miruim, sub zâmbet de icoane. 
Culegem din mormântul tãu luminã 
si ne spãlãm obrajii de prigoane. 

Luãm un pumn de lut din groapa sfântã 
si-l punem pe vechi rãni de închisoare; 
si rãnile din noi tresar si cântã, 
se fac medalii si zâmbesc în soare... 

Dar de-or veni, cândva, cu pasi usarnici, 
la groapa ta, miseii si viclenii, 
si se vor bate'n piept cu pumni fãtarnici, 
slãvind lumina sfintelor vedenii, 

Mormântul tãu, gemând, sã se ridice 
si duhul tãu, tâsnind din vesnicie, 
într'un nãpraznic fulger sã despice 
pângãritoarea lor nimicnicie! 

                                      (Inchisoarea Aiud) 
  

TÃCEM DIN GURÃ 
                         de Radu Gyr 
Din tot, ne-a mai ramas aieve, 
acest zid grav, aceste dreve. 



Crunt ferecati in piatra dura 
cu pumnii stransi, tacem din gura. 
Tacem, parc'am tacea de veacuri 
ca niste funduri vechi de lacuri. 
Si ferecat in bezna sura, 
de mii de ani, tacem din gura. 
Ei: ziduri, lanturi, temnicerii, 
noi, numai cremenea tacerii. 
Ei, biciuri cu batai si ura, 
noi, urias inghet pe gura. 
Deasupra vremii si genunii, 
tacem ca spinii si taciunii. 
Tacem ca lama de custura, 
tacem mereu, tacem din gura. 
Ne linge frigul pe ciolane, 
ei, foame, cuie si ciocane 
si orice zi e-o muscatura. 
Scrasnind din dinti, tacem din gura. 
Tacem ca lacatul pe use, 
tacem ca focul sub cenuse, 
tacem... dar noaptea sub celule, 
vuiesc torente nesatule. 
Un zgomot bubuie departe, 
se darmã parca ziduri sparte 
si parca lanturi cad in zgura. 
Noi asteptam, tacem din gura. 
                                (Inchisoare Aiud) 
  
INDEMN LA LUPTÃ 
                                               de Radu Gyr 
Nu dor nici luptele pierdute, 
nici ranile din piept nu dor, 
cum dor acele brate slute 
care sa lupte nu mai vor. 
Cat inima in piept iti canta 
ce'nseamna'n lupta-un brat rapus ? 
Ce-ti pasa'n colb de-o spada franta 
cand te ridici cu'n steag, mai sus ? 
Infrant nu esti atunci cand sangeri, 
nici ochii cand in lacrimi ti-s. 
Adevaratele infrangeri, 
sunt renuntarile la vis. 
                                       (Inchisoarea Aiud) 
  
F O A M E A 
                 de Radu Gyr 
Parca de veacuri, parca de cinci ani 
n'am mai pranzit, n'am mai sezut la cina. 
Parca de veacuri, parca de cinci ani, 
am suge fier, am roade bolovani, 
am hãpãi moloz si rogojina. 



In foamea noastra vajaie paduri, 
se casca mãri, se surpa munti din coame. 
In foamea noastra vajaie paduri, 
si parca din strabuni sau din scripturi, 
dela'nceputul lumii ne e foame. 
Ziua pandim cu narile in vant 
naluca unui abur de mancare. 
Ziua pandim cu narile in vant, 
poate din cer, din iad, sau din mormant, 
or sa ne-arunce resturi ca la fiare. 
In bezna noptii ne visam strigoi, 
ca ne-ospatam din cate-un hoit fierbine. 
In beza noptii ne visam strigoi, 
dar numai moartea rupe halci din noi, 
ea singurã infuleca morminte. 
                             (Inchisoarea Aiud) 
  
METANIE 
              de Radu Gyr 
Doamne, fa din umilinta 
pod de aur, pod inalt. 
Si din lacrima, velinta, 
ca pe-un pat adanc si cald. 
Din lovirile nedrepte, 
faguri faca-se si vin. 
Din infrangeri, scari si trepte; 
din caderi, urcus alpin. 
Din otrava pusa'n cana, 
fa miresme ce nu pier. 
Si din fiecare rana, 
o cadelnita spre cer. 
Si din orisice dezastru 
sau crepuscul stins in piept, 
Doamne, fa lastun albastru 
si da zambet intelept. 
                       (Inchisoarea Aiud) 
  
INTELEPTUL 
                   de Radu Gyr 
Nu scuip pe'nfrangerile mele! 
Ce-am adorat nu stiu sa ard 
si nu ridic in vant obiele 
in locul ruptului stindard. 
De funia spanzuratorii 
dezastrele nu mi le-agat 
si nici mandria din victorii 
n'o pun sperietoare'n bat. 
Cu-aceleasi zambete'ntelepte 
imi port si lanturi si cununi 
urcand spre soare clare trepte 
sau coborand printre furtuni. 



Si merg pe-acelas tarm ce suie, 
la brat cu prieteni sau vrajmasi, 
de-o fi sa-mi bata trupu'n cuie 
sau sa-mi presare crini sub pasi. 
                             (Inchisoarea Aiud) 
  
M O R T I I 
                  de Radu Gyr 
Pe sub fereastra trec sicrie 
cu trupuri reci de camarazi; 
trecura ieri, trecura azi, 
numarul lor cine-l mai stie? 
Carutul tras de un ocnas 
pe drumul plopilor il duce; 
nu sunt nici prapuri si nici cruce 
si nici-o vama prin oras. 
Nici o logodnica nu plange 
in urma mortului uitat, 
ci din vazduhu'nvolburat 
o pana galbena se frange. 
Noi stam la geam, privim in zare 
cum falfaie aripa mortii 
si ne'ntrebam: pe maine, care 
o sa atinga zarul sortii? 
                      (Inchisoarea Aiud) 
  
O F R A N D Ã 
                     de Radu Gyr 
Din ranile si'nfrangerile noastre 
intindem punte noilor destine 
o punte de margean peste dezastre, 
s'o urce pasii lumii care vine. 
Cu orisicare rana care doare, 
din orice razvratire mai adanca, 
am pus o za pe piepturi viitoare 
si-o spada grea in maini ce nu sunt inca. 
Iar dacã-am plans, din lacrima maiastra 
va creste-o mangaiere de matase 
pe care maine unii au s'o lase 
la alte frunti ce cresc din fruntea noastra. 
Iar daca'n noaptea smarcului si-a roatei 
inchidem lanturi, inima si rana, 
din daruirea noastra subterana 
va creste paine pentru foamea gloatei. 
                                     (Inchisoarea Aiud) 
  
INSCRIPTIE PE O FEREASTRÃ 
                                          de Radu Gyr 
Flamand de lume, nesatul de cer, 
fereastra grea, stau ceasuri langa tine, 
cu brate'ntinse catre tot ce vine, 
cu ochii'n lacrimi, catre cate pier. 



In zori, cand te deschizi spre infinit, 
fereastra, parca aripi ti-ai deschide 
si parcã-ai vrea sa zbori spre tari toride, 
ducandu-ma, pe aripi rastignit. 
Iar in amurg, cand joaca departari 
in geamul tau insangerat de soare, 
ca aripi mari ce n'au putut zboare, 
te'nchizi ranita, peste renuntari. 
                                (Inchisoarea Aiud) 
  
BLESTEMUL AIUDULUI 
                                de Radu Gyr 
Aiudule, Aiudule, 
temnita crunta, 
fa-te zaludule 
piatra marunta. 
Focul mance-te 
ca nu te saturi. 
Mereu vrei scancete 
si bei oftaturi. 
Vantul destrama-te 
ca nu-ti ajunge 
- si'n marea-ti foamete - 
mereu vrei sange. 
Apele faca-te 
ape ca ele, 
lacrimi din lacate 
plans de zabrele. 
Grindina 'ndoaie-te 
spele-te ploaie, 
lanturi si geamãte 
sa ti le'nmoaie. 
Aiudule, Aiudule 
fiara nauca, 
face-te-ai crudule 
scrum si naluca. 
                      (Inchisoarea Aiud) 
   C  R  E  Z  U  L 
               de Radu Gyr 
Puneti-mi lanturi si catuse 
sa sune scrasnetul hain 
si mii de lacate la use, 
eu tot ceiace-am fost raman. 
Surpati asupra-mi munti si ape 
puteti chiar sa ma spanzurati. 
Cu grele, negre tarnacoape, 
credinta nu mi-o sfaramati. 
Tarati-ma de vreti sub santuri 
si ingropati-mi trupul stins. 
Eu sorb ca Fat-Frumos, din lanturi 
puteri adanci de neinvins. 



Puteti sa napustiti tot iadul 
ca sa ma franga pana'n miez. 
Eu stau in viscole ca bradul 
si tare, tare ca un crez. 
                                    (Inchisoarea Aiud) 
  
VOI N'ATI FOST CU NOI IN CELULE 
                                   de Radu Gyr 
Voi n'ati fost cu noi in celule 
sa stiti ce e viata de bezne, 
sub ghiare de fiara, cu guri nesatule, 
voi nu stiti ce-i omul cand prinde sa urle, 
strivit de catuse la glezne. 
Voi n'ati plans in palme, fierbinte, 
strapunsi de cutitul tradarii. 
Sub cer fara stele, in drum spre morminte, 
voi n'ati dus povara durerilor sfinte 
spre slava si binele tarii. 
In cantec cu noi laolalta 
trecand printre umbre peretii, 
voi n'ati cunoscut frumusetea inalta 
cum dorul irumpe, cum inima salta 
gonind dupa harfele vietii. 
Ce-i munca de brate plapande, 
ce-i jugul, ce-i ranjet de monstru, 
cum scartie osul cand frigul patrunde, 
ce-i foamea, ce-i setea, voi n'aveti de unde 
sa spuneti aproapelui vostru. 
Voi nu stiti in crunta 'nchisoare 
cum minte speranta si visul, 
cand usile grele se'nchid in zavoare, 
si'n teama de groaznica lui inclestare 
pe sine se vinde invinsul. 
Ati stat la ospete'ncarcate 
gonind dupa fast si orgoliu, 
nici mila de noi si nici dor, nici dreptate, 
nici candela-aprinsa si nici libertate, 
doar ghimpii imensului doliu. 
Asa sunteti toti cei ce credeti 
ca pumnul e singura faima. 
Fatarnici la cuget, pe-alaturi ne treceti, 
cand noi cu obraji ca pamantul si vineti, 
gustam din osanda si spaima. 
Cand portile sparge-se-or toate 
si mortii vor prinde sa urle, 
cand lanturi si ziduri cadea-vor sfaramate, 
voi nu stiti ce'nseamna'nvierea din moarte, 
caci n'ati fost cu noi in celule. 
                                         (Inchisoarea Aiud) 
VECINUL CARE-A MURIT 
                                                                de Radu Gyr  



In celula de alaturi a murit alaltaieri unul. 
Era un vietas ofticos. 
Tusea-i sunase mai neagra de cum e ceaunul, 
si-o noapte-a varsat sange pe jos. 
Sta zugravit cu vapsele sarace - sfant pe sindrila - 
cand lacatu'n zori a svacnit. 
Amar, inlemnise obrazul in crancena sila. 
Gardianul asa l-a gasit. 
Au venit alti doi paznici, tragind mohorati din tigara, 
si'ntr'o patura rupta l-au pus. 
Mana-i curgea ca o zdreanta din uniforma-i murdara, 
si ei l-au luat si l-au dus. 
Galbeni, de dupa zabrele pandeau, tacuti, osanditii 
cum lesul afara e scos. 
Pe gardieni si pe mort ploua vanat, dupa traditii, 
vanat, taraganat si cleios... 
In celula de alaturi a murit alaltaieri unul. 
L-au luat si l-au dus de la noi... 
Dar, noaptea, cand plosnita suge si luna e ca tutunul, 
ocnasul mort a venit inapoi. 
Mi-a venit la vizeta cu pasii de frunze: - Hai, frate. 
Am sarit de pe scandura mea. 
Obrazul si ochii-i luceau de fericiri dilatate, 
si putreda-i gura zambea. 
-Hai, frate, mi-a spus, si-un freamat parca-l batea intr'o dunga. 
M'asteapta afar' un landou. 
Deasupra temnitei m'am plimbat cat e noaptea de lunga, 
si plec cu landoul din nou. 
Nu, nu m'au ros niciodata oftica, foamea, paduchii, 
in stele am grajd de aur curat. 
Landoul meu are ocale de-azur pe roate, pe muchii, 
noaptea'n celula mi l-am lucrat. 
Vecine, vazduhul ne cheama vibrind din vechi violoncele. 
Vezi Calea Laptelui, sus, peste noi? 
E drumul ocnasilor: uite, i-am intalnit printre stele 
din lanturi sunind, in convoi. 
Vino cu mine. Din rogojina fa-ti verde trasura. 
Sunt paturi albe sus, si sunt paini. 
Ne-asteapta'n luceafar Iisus, cu lapte cald si prescura 
si-un pahar plin cu lacrimi, in maini. 
                                                      (Inchisoarea Aiud) 
DÃ-MI CHIPUL TÃU 
                                              de Radu Gyr 
Da-mi chipul tau, granit senin, 
da-mi duhul tau, senina iarba, 
in ne'mpacatul meu destin 
nici un tumult sa nu mai fiarba! 
Sa nu mai spumege in piept, 
sub indoieli ori sub blesteme, 
nici cate'n pofta mea le-astept, 
nici cate spaima mea le teme. 



Vreau taina nestiintei reci 
si-a nepasarii voastre, unde, 
cu negrul zbor de lilieci, 
nici o'ndoiala nu patrunde. 
Granit, da-mi neclintirea din 
dumnezeiasca-ti impietrire, 
pentru-o lumina fara chin 
si-o moarte fara rastignire! 
Vreau, iarba, 'ntelepciunea ta 
de-a nu-ti aduce'n veci aminte, 
vreau harul tau de-a infrunta 
fãr' a privi nimic 'nainte. 
Sa cresc in timp si infinit 
din duhul tau, senina iarba, 
din duhul tau, senin granit, 
in fericirea voastra oarba. 
                               (Inchisoarea Aiud) 
   
   IMN MORTILOR 
                     de Radu Gyr 
Morminte dragi, lumina vie, 
sporite'ntr'una an de an, 
noi v'auzim curgand sub glie, 
ca un suvoi subpamantean! 
Ati luminat cu jertfe sfinte 
pamantul, pana'n temelii, 
caci arde tara de morminte, 
cum arde cerul de faclii. 
Ascunse'n lut, ca o comoara, 
morminte vechi, morminte noi, 
de vi se pierde urma'n tara, 
va regasim mereu in noi! 
De vi s'au smuls si flori si cruce 
si daca locul, nu vi-l stim, 
tot gandul nostru'n el v'aduce, 
ingenuncheri de heruvim. 
Morti sfinti in temniti si prigoane. 
Morti sfinti in lupte si furtuni, 
noi am facut din voi icoane, 
si va purtam pe frunti cununi. 
Nu plangem lacrima de sange, 
ci ne mandrim cu-atati eroi. 
Nu! Neamul nostru nu va plange, 
ci se cumineca prin voi. 
                                   (Inchisoarea Aiud) 
  
A MAI MURIT INCÃ UNUL 
                                              de Radu Gyr 
A mai murit inca unul - 
cu foamea pe fata, 
cu ochii de ceata, 
cu maini ca tutunul. 



A mai murit inca unul 
din nemernica gloata 
care pe rand se gata, 
Unul cate unul. 
Trei, sase, opt, zece ... 
A mai murit un misel. 
Ce bine de el 
ca-i liber sa plece! 
Azi n'o sa-l mai friga 
in vise de fiere 
nici trup de muiere 
si nici mamaliga. 
Ah, Domnul, prea-bunul, 
il mangaie foarte. 
Tovarasi de moarte, 
poftim inca unul! 
Lasati-l sa plece! 
Nu spuneti o vorba! 
Ne lasa o ciorba 
si-o paine rece. 
                      (Inchisoarea Aiud) 
  
   CIMITIRUL DETINUTILOR 
                     de Radu Gyr 
Alaturi de temnita, pe-o rana, pe-o coasta, 
cimitirul nostru tace, adasta, 
asteapta sicrie sarace 
cu numar de smoala scris pe capace... 
Cimitir fara iarba, doar huma 
ocolit ca o molima neagra de ciuma, 
cimitir fara poveste 
unde nu'ngenuncheaza neveste, 
unde mame nu plang, 
unde nu s'aud lacrimi de tane. 
Crucile strambe si schioape 
vrura sa fuga, sa scape, 
dar numai o clipa rebele 
- parca somate de sentinele - 
au stat... s'au supus, 
au ridicat mainile in sus... 
Uite, gardianul le pune in fiare 
pentru incercare de evadare! 
Cat este ziua de lunga, 
vantul le numara'n dunga: 
cinci, zece, treizeci, toate la fel. 
Toti detinutii prezenti la apel, 
toti aliniati pe tapsan 
ca la inspectia domnului Prim-Gardian. 
Cat este seara si umbra, 
cimitirul tainelor umbla. 
Cat este noaptea de'nalta, 
cimitirul tainelor tresalta. 



Cand luna iese pe coame, 
crucilor parca le e foame, 
si in gropi de namol, osanditii, 
flamanzii, lihnitii, truditii, 
cu bratele'ntinse spre luna 
cer paine calda si buna... 
Cand stelele cad fumegande, 
crucile's haite flamande 
si gropile soptesc intre ele in soapte: 
-Hei, maine sau poimaine noapte, 
poate-or sosi sa scrasneasca'n noroi 
si cinci sute treizeci si doi*) 
sau opt sute sapte*)... 
                                           (Inchisoarea Aiud) 
  
*) 532 (numãrul de încarcerare al lui Radu Gyr); 
*) 807 (numãrul de încarcerare al Printului Alexandru Ghica). 
P O V E S T E 
                                de RADU GYR 
                       Am avut un copil si-o nevastã 
                       Acum o sutã, o mie de ani. 
                       Auziti pãianjeni? Auziti sobolani? 
                       Am avut un copil si-o nevastã. 
                       Când a fost fericirea aceea 
                       cu chipuri pãmântesti diafane? 
                       Innecuri, sfârsituri de lumi, uragane, 
                       mi-au smuls din viatã odrasla, femeia. 
                       Au trecut o sutã cinci sute de ani, 
                       s'au rupt muntii si-au crescut bozii. 
                       Rareori ca dinamita fac explozii, 
                       amintirile ascunse prin bolovani. 
                       Si în tãcerea lor scurt detunatã 
                       un chip îmi zâmbeste si coase. 
                       Din pat, douã mâini mici, somnoroase, 
                       întinse, parcã mã fulgerã: "-Tatã!" 
                       Aicea nu-mi spune nimeni pe nume, 
                       Trec sutele de ani la'ntâmplare. 
                       Aicea sunt: mã ãla, un oarecare, 
                       apoi cad iarãsi în bezne postume. 
                       Dar ce-i? S'a rupt cerul? E mort Dumnezeu? 
                       Si suntem numai trei din toate ? 
                       Viata-i de scrum si am rãmas în cetate 
                       doar noi: vesnicia, celula si eu!... 
                       De-as zãri mãcar o frânturã de stea! 
                       Ce fiarã-i vesnicia, ce fiarã! 
                       I-as cere sã-mi dea un capãt de sfoarã 
                       si de milenii sã mã spânzur cu ea. 
LEAGÃN  FÃRÃ CÂNTEC 
                                        de RADU GYR 
  
                           Nani, puiul mamii, nu mai sunt 
                           cântece de leagãn pe pãmânt. 



                           Basmele pe care nu le spun 
                           au murit sub uruit de tun. 
                           Au murit sub tancuri, de un veac, 
                           soarele si luna în cerdac. 
                           Nu te-alintã soapta nimãnui 
                           si nici lapte'n tâta mamei nu-i. 
                           Cãci pe lumea asta n'au rãmas 
                           decât vânturi cu suspin în gals, 
                           foamea ta în albia de tanc, 
                           plânsul mamei cu blestem adânc 
                           si scrâsnirea lantului zãlud 
                           prins de glezna tatii la Aiud. 
                           Nani, puiul mamii, nu mai sunt 
                           cântece de leagãn pe pãmânt. 

BALADÃ 
                                                      de RADU GYR 
                       Rãmas bun, de-acum, frãtan de cruce. 
                       Vei porni spre tara ta de lut. 
                       Eu prin sãbiile zãrii mã voi duce, 
                       Vânturi mari sã-mi iasã la rãscruce, 
                       sã-mi dea apa lor amarã de bãut. 
                       Dacã într'o zi o sã se vadã 
                       vultur de argint pe cer lucind, 
                       scoate-ti straiul tãu de nun din ladã, 
                       pune-ti zãrile la coapsã ca o spadã 
                       si sã vii la nunta-mi de zapadã, 
                       în Dumineca-mi albã de argint. 
                       Pajuri negre însã de-or sã sboare, 
                       sã'ntelegi cã ochii mi-au furat 
                       sã mi-i ducã'n stele rotitoare, 
                       si cã fruntea mea, rãpitã'n ghiare, 
                       peste vârfuri de pãduri tot mai rãsare, 
                       ca un ciob de lunã 'nsângerat. 
ISUS IN CELULÃ
                                                          de Radu Gyr 
                       Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulã. 
                       O, ce trist si ce'nalt pãrea Crist ! 
                       Luna venea dupã El, în celulã 
                       si-L facea mai înalt si mai trist. 
                        Mâinile Lui pãreau crini pe morminte, 
                       ochii adânci ca niste pãduri. 
                       Luna-L bãtea cu argint pe vestminte 
                       argintându-I pe mâini vechi spãrturi. 
                        Uimit am sãrit de sub pãtura surã : 
                       - De unde vii, Doamne, din ce veac ? 
                       Iisus a dus lin un deget la gurã 
                       si mi-a fãcut semn ca sã tac. 
                        S'a asezat lângã mine pe rogojinã : 
                       - Pune-mi pe rãni mâna ta ! 
                       Pe glezne-avea urme de cuie si ruginã 
                       parcã purtase lanturi cândva. 



                        Oftând si-a întins truditele oase 
                       pe rogojina mea cu libãrci. 
                       Luna lumina, dar zãbrelele groase 
                       lungeau pe zãpada Lui, vãrgi. 
                        Pãrea celula munte, pãrea cãpãtânã 
                       si misunau pãduchi si guzgani. 
                       Am simtit cum îmi cade capul pe mânã 
                       si-am adormit o mie de ani... 
                        Când m-am desteptat din afunda genunã, 
                       miroseau paiele a trandafiri. 
                       Eram în celulã si era lunã, 
                       numai Iisus nu era nicãiri... 
                        Am întins bratele, nimeni, tãcere. 
                            Am intrebat zidul : nici un rãspuns ! 
                       Doar razele reci, ascutite'n unghere, 
                       cu sulita lor m'au strãpuns... 
                        - Unde esti, Doamne ? Am urlat la zãbrele . 
                       Din lunã venea fum de cãtui... 
                       M-am pipãit... si pe mâinile mele, 
                       am gãsit urmele cuielor Lui. 
CÂNTEC DE LEAGÃN 
  
                           Dormi copilul mamii, nani, nani, 
                           a plecat si ultimul lãstun. 
                           Ruginirã plopii si tufanii 
                           si din temnita ce-i surpã anii, 
                           nu s'a mai întors tãticul bun. 
                           Dormi copilul mamii, toamna plânge 
                           dezgolindu-si umãrul rãnit. 
                           Cade frunza, cade si se frânge, 
                           orice frunzã-i lacrimã de sânge 
                           si tãticul nu a mai venit. 
                           Nani, nani, mâini de crin plãpânde, 
                           la fereastrã pãsãri plâng si ploi. 
                           Lupii beznelor rânjesc la pânde, 
                           Tara-i toatã temnite flãmânde 
                           si tãticu-i dus de lângã noi. 
                           Nani, nani, tata nu mai vine, 
                           maica stã cu sufletul rãpus. 
                           Cine sã-ti mai spuie basmul, cine 
                           sã-ti sãrute pleoapele senine? 
                           Maica plânge si tãticu-i dus. 
                           L-au svârlit în temnitã dusmanii 
                           pentru sfânta-i lege din strãbuni. 
                           Or sã-i ningã peste tâmple anii, 
                           sã cresti mare, puiul mamii, nani, 
                           Neamul si pãrintii sã-ti rãzbuni. 
  
                                  Radu Gyr (închisoarea Aiud) 
       RIDICÃ-TE GHEORGHE, RIDICÃ-TE IOANE! 
                           Nu pentru-o lopatã de rumenã pâine, 
                           nu pentru pãtule, nu pentru pogoane, 



                           ci pentru vãzduhul tãu liber de mâine, 
                           ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane! 
                           Pentru sângele neamului tãu curs prin santuri, 
                           pentru cântecul tãu tintuit în piroane, 
                           pentru lacrima soarelui tãu, pus în lanturi, 
                           ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane! 
                           Nu pentru mânia scrâsnitã'n mãsele, 
                           ci ca s'aduni chiuind pe tãpsane 
                           o claie de cer si-o cãciula de stele, 
                           ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane! 
                           Asa, ca sã bei libertatea din ciuturi 
                           si'n ea sã te-afunzi ca un cer în bulboane 
                           si zarzãrii ei peste tine sã-i scuturi, 
                           ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane! 
                           Asa, ca sã-ti pui tot sãrutul fierbinte, 
                           pe praguri, pe prispe, pe usi, pe icoane, 
                           pe toate ce slobote-ti ies înainte, 
                           ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane! 
                           Ridicã-te Gheorghe pe lanturi si funii! 
                           Ridicã-te Ioane pe sfinte ciolane! 
                           Si sus, ca lumina din urma furtunii, 
                           ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane!... 
  
                                 Radu Gyr (închisoarea Aiud) 
                           O, BRAD FRUMOS... 

                           O, brad frumos, ce sfânt pãreai 
                           în altã sãrbãtoare. 
                           Mã vãd copil cu pãr bãlai 
                           si ochii de cicoare. 
                           Revãd un scump si drag cãmin 
                           si chipul mamei sfinte, 
                           imagini de Crãciun senin 
                           mi-apar si azi în minte. 
                           Un brad cu daruri si lumini 
                           în amintiri s'aratã. 
                           In vis zâmbeste ca un crin 
                           copilul de-altãdatã. 
                           Intregul cer era deschis 
                           deasupra fruntii mele. 
                           Azi strâng doar pulbere de vis 
                           si numai scrum din stele. 
                           Copil bãlai, Crãciun si brad 
                           s'au stins în alte zile. 
                           Azi numai lacrimile cad, 
                           pe'ngãlbenite file... 
                           Azi nu mai vine Mos Crãciun 
                           cu barba-i jucause, 
                           ci doar tristetile mi-adun 
                           sã-mi plângã lângã use... 
                           In bezna temnitei mã frâng 
                           sub grele lespezi mute, 



                           si'mpovãrat de doruri plâng 
                           pe amintiri pierdute. 
                           Omãtul spulberat de vânt 
                           se cerne prin zãbrele 
                           si-mi pare temnita mormânt 
                           al tineretii mele... 
  
                                   Radu Gyr (închisoarea Aiud) 

 
BALADA CODRULUI FÃRÃ HAIDUC

de Radu Gyr

Ca de dincolo de lume,
vine plin de colb,
fata dârzã, mâna'n sold,
armãsaru'n spume.

Fruntea-i creste mai înaltã,
pletele în vânt.
Stânci, pãduri, furtuni îi sânt
mume, laolaltã.

Ard amurguri sub sprâncene
si, pe chip semet,
sãrutãri de bãltãreţ
si de nopti codrene.

În cãlcâie când îsi strânge
murgul nãzdrãvan
pare-arhanghel pãmântean
sau vr’un cneaz de sânge.

Flinta tot si'ndreaptã teava
sã priveascã'n sus:
ochi de uliu nesupus
care'nfruntã slava.

Ipingea bogatã poartã,
cioareci si tuzlugi…
Arnãuti si strãji si slugi
înlemnesc în poartã.

De când sunt, nu mai vãzurã
portile domnesti,
izbucnite din povesti,
astfel de fãpturã.

Arãtarea din baladã



sare jos din sea:
- Unde-i Vodã Caragea?
Iancu vrea sã-l vadã.

Toti bulbucã ochi de broaste
turcii cresc în fes:
- Cine esti, boier ales?
Cine te cunoaste?

- De la Vodã la Agie,
grecii toti mã stiu.
De la Olt si pân-la Jiu
Codru'ntreg mã stie.

Parcã trãznetul despicã
porti si arnãuti.
Cât îs la picior de iuti
si ce'nalti în chicã!

Faraonii si buzatii
scheaunã prin curti.
Lungi în mâini, la fatã scurti,
gâfâie gealatii.

Se'mbrâncesc în poticnire
turcii cu salvari
Cetele de palicari
chitãie subtire.

- Iancu! Freamãtã cerdacul.
Prinsi de tremurici,
pehlivani si mãscãrici
vin de-a berbeleacul.

- Iancu! Scãri, odãi, iatacuri
zumzãie la fel
Singur Iancu, numai el,
calcã-adânc pe veacuri.

Parcã vine din jugastri,
dintr'un pisc strãbun
unde ouãle îsi pun
vulturii si astrii.

Intrã'n curte si le face
Semn sã tacã toti:
- Nu sunt cãpitan de hoti,
Cârtite buimace.

Broaste'n fuste, slugi fricoase,
n'am venit sã prad,
nici sã vã trimet în iad



putredele oase.

Hai, lingãi surpati din sale,
duceti-mã sus.
Vorbe bune am de spus,
Azi, Mãriei-Sale…

Cine sã-i rãsarã'n fatã
asprului boier
care-si reazimã de cer
umãr si sâneatã?

Cin’ sã-l ducã sã-l prosterne
La Mãria-Sa,
Când si Vodã, pe sofa,
dârdâie'ntre perne?

Prind din coate sã se'ndemne
Si privesc mereu.
Ba e Fãt-Frumos, ba zmeu,
Ba e Strâmbã-Lemne…

-Cuvioase cicolovine
cu sfieli de sfinti,
luati-vã 'ndrãzneala'n dinti
si nãdragii'n vine.

Nimeni nu-i sã se desfacã
Din cinstitul stol,
sã-i dau flintã si pistol
Si hanger si teacã?

Din pridvor atunci 'l-îmbie
Un mosneag senin,
Scris de-un mester bizantin
Pe-o icoanã vie.

- Adã la Vlãdica'ncoace
Sculele de drac
Si pe Vodã-am sã-l împac,
dacã vii cu pace.

Iancu-si scuturã pe-o treaptã
Armele de fier:
- Iacã lege de hanger,
iacã flintã dreaptã.

Am venit sã vã dau seamã,
n'am venit sã cer…
Alb, ca visinu'n Prier,
Sfântu'n prag îl cheamã.



Mire-se arnãutime,
slugi si logofeti.
Sfântu-ofteazã din nãmeti
Si din limpezime.

- Vino cu Vlãdica, suie,
pocãit haiduc…
Între perne si ciubuc,
Vodã e si nu e.

Namila cu ochi de soare
intrã. Calcã drept.
Domnu-i numai nod în piept,
perne si sudoare.

Când mai face-un pas, doar unul,
toti boierii sloi.
Domnul, între perne moi,
galben ca tutunul.

Mâine'n zori, când va cãdea
latul unei funii,
vor jeli pe urma mea
ulmii si gorunii.
 
Insã numai ochi curati
- dimineti senine -
dincolo de cruntul lat
am sã-i duc în mine...
 
               *
 
Poarta, dis-de-dimineatã
înapoi s'a tras.
S'a sculat la rumen ceas
gloata târgoveatã.
 
Curtile domnesti sunt pline
de smerit popor.
Pildã vie tuturor
streangul se cuvine.
 
Nici cinstita boierime
nu se cade dar
sã nu-l vadã pe tâlhar
sus, la înãltime.
 
Vin boierii câtã iarbã
si-si fac loc sã stea
cât mai sus cu vreo giubea
cât mai jos cu-o barbã.
 



Parul care-asteaptã vamã
e si el de rang,
cãci pofteste doar în streang
un haiduc de seamã.
 
Du-te-vino, grecoteii
saltã nerãbdãri,
oaspeti mari, pufnind pe nãri,
sub turbane, beii.

Când haiducul, din cãlcâie,
Creste pânƒ'n pod,
Pare Iancu voievod,
Vodã, o momâie.

Doar Vlãdica blând surâde,
Domnului dând ghies
Ca sã-si dreagã grai nedres,
 spart pe buze hâde.

- Tu esti Iancule, Jiene,
Tu, haiduc hain?
- Eu, Mãria-Ta, si vin
din pãduri oltene.

Dar nu-s lotru de rãscruce,
ci, pe sub gorun,
am pândit ca sã rãzbun
Neamul pus pe cruce.

Vodã tremurã si'ngaimă
- Ba te stiu tâlhar,
mi-ai ucis un Cârc-Serdar,
mi-ai fost jaf si spaimă.

- De-am prãdat cu mâna toatã,
printre fagi si cerbi,
fost-a pentru robi si serbi,
pentru biata gloatã.

Dacã lama cu prãsele
a cârnit vr’-un grec,
o fãcui ca sã-mi înec
jalea tãrii mele.

Însã dacã azi las flintã,
codrii lungi si lati,
e cã taica si trei frati
urii tale-s tintã.

N-ai rãzbit sã'nvingi haiducul,
dar mi-i frângi pe ei.



Lasã-i. Mie dã-mi ce vrei,
streangul sau butucul.

Minunati-vã, giubele,
Si voi, bãrbi de-omãt!
Fãt de crivãt e, sau fãt
zãmislit de iele?

Doamne, esti (Vlãdica spune)
os de voievozi
si esti slobod sã slobozi
întru iertãciune.

Iartã-l, cã si-a pus de-o parte
scule si nãrav…
Vodã'ngheatã râs gângav
pe-un obraz de moarte.

Scuipã printre dinti cuvinte:
- Sâmbãtã, în zori,
lesu-i ciugulit de ciori
ti-l fac dar, Pãrinte …

              *

Tes pãienjenii'n ungher
harfe de mãtasã.
Lãcrimând departe'n cer
câte-o stea se lasã.

Bate-o razã si nu prea
printr'un ochi de bârnã.
Lacãtul, la usa grea,
cinci ocale-atârnã.

Lantul, cu turbãri de lup,
pe sub piatra boltii,
când în suflet, când în trup
îsi înfige coltii.

Ce glas dulce si adânc
soarecii îi strânge?
Si din ziduri de ce plâng
picãturi de sânge?

Umbrele ce tainã spun?
Cin’le tine hangul?
Cântã Iancu, în ajun
de-a-l rãpune streangul.

Nu e apã în ulcior,
ca sã-i stingã spuza



de urzicã sau de dor
care-i arde buza.

Nu e vânt mãcar un fir,
ca sã batã'n dungã
si cu fragedul lui mir
fruntea sã i-o ungã.

Si nu-i nici un pui de stea
Agãtat de dreve,
Sã-l culeagã'n pumni, sã-l bea
Ca'n pãduri aeve…

Codrule fãrã haiduc,
Sub minunea lunii,
Calea ta n'o mai apuc
Sã-ti slujesc gorunii.

Neamule fãrã noroc,
Pururi sub furtunã,
Teava mea cu plumbi de foc
Nu te mai rãzbunã.

Nu mi-e fricã de cãlãu,
Nici de streang n'am teamã,
Dar în piept mã frige rãu
codrul ce mã cheamã.

Si mai am un vechi alean:
Doi ochi mari de fatã.
Lunecau într'un rãdvan,
peste Olt, odatã…

Erau verzi; erau adânci,
Si-au pierit aiurea.
Si în vis îi port de-atunci,
Ochii si pãdurea.
 
Soarele pe curti aruncã
Cosuri de ciresi.
Darabane fãrã gres
Sunã la poruncã.

Vodã! Ce necaz l-afumã?
Ce omizi îl rod?
Curge-o soaptã prin norod:
Ciumã, Vodã-Ciumã!

Sade-n jiltu-i ca pe cuie,
Ca pe ghimpi de spini.
Între perne si venin,
Vodã e si nu e.



Lacomi de petreceri rare,
Lângã Domn , semeti,
Agã, strãji si logofeti
Frig în asteptare.

Dar ce crãngi de lãmîite
Si meri domnesti
Înfloresc pe la feresti?
Crengi sau jupînite?

Cã la geam când se-adunã
Albe sfiiciuni,
Parcã ning de sus cununi
Fragede de lunã.

Frãgezime, tinerete,
Cum de mai surâzi
Când stã Iancu între gâzi
Tuciurii la fete?

Frãgezime de fecioarã,
Cum mai legeni crãngi
Când stã Iancu între spãngi,
Pregãtit sã moarã?

Caldã lacrimã de fatã
cum nu cazi pe brat,
Când stã Iancu lângã lat
stâncã neplecatã?

Si tu, Iancule, Jiene,
Moartea cum o'nfrunti
Si-ti bati joc de gâzii crunti
Cu tãciuni sub gene?

Ce-ai zãrit la geam, haiduce?
Ce ochi mari şi verzi?
Cât ai da sã nu-i mai pierzi
Si'n pãduri i-ai duce…

Parcã-s ochi de nestematã,
Mãi, haiduc codrean!
Lunecau într'un rãdvan,
Peste Olt, odatã…

-Hei, nu-i pasã, cioarã slutã,
faraon urât,
cã-mi pui streangul tãu de gât,
când eu sunt lãutã.

Baragladinã, nu-mi pasã



Funia cã-mi legi,
Când eu sunt ciorchini întregi,
Dulce tãmâioasã.

Nici de corbi nu-mi pasã foarte,
Ticãlos tigan,
Când vãd ochii din rãdvan
Cã-mi zâmbesc la moarte…

Gâzii, goi ca spurcãciunea.
Iancu, falnic nuc.
- Codrule fãrã haiduc,
duce-ti-as minunea.

Sunã-a moarte darabana,
Gâzii-l smulg din loc.
-Neamule fãrã noroc,
duce-ti-as icoana.

Gloatele de ce suspinã?
Streang, de ce tresari?
Unde-s ochii verzi si mari,
Pusi în geam luminã?

Când s-au smuls -smaragde sfinte –
Din fereastra lor,
ca sã-i ardã, în pridvor,
Domnului 'nainte?

Jupânitã, creangã albã,
Ocii tãi senini
La Mãria-Sa 'i închini,
Cum închini o jalbã.

Buzele-ti nu spun nimica,
Numai ochii cer.
Alb, ca visinu'n Prier,
Lângã ochi, Vlãdica:

-Pune-ti, Doamne, mila'n faptã.
Pravila din mosi,
Dacã stai si o descosi,
Tare-i înteleaptã.

Cã ea cere slobozire
Din osândã grea,
Fatã de boier de-l vrea
Pe tâlhar de mire.

Azi, din curtea Ta se-alege
Crinul prea curat,
De osândã i pãcat



Lotrul sã-l dezlege…

Vodã'ngaimã: - Tu, sultanã,
În genunchi îmi stai?
Ochii plâng si'ntregul rai
Pâlpâie pe-o geanã.

Vrei de mire lotru mare?
Vrei din streang sã-l scot?
Ochii plâng si raiul tot
Cere'n ei iertare.

Si , deodatã, gloata cade
În genunchi, tunând:
-O, Mãria-Ta, fii blând,
iartã si sloboade!

Geme Vodã, geme Agã,
Logofetii tac.
Se cruceste în cerdac
Boierimea'ntreagã.

Domnul dã porunci. Si geme.
Gâzii sar 'napoi.
Arnãuti în fuste noi
Bombãne blesteme.

Gloata'n vuiet se ridicã.
Peste ea, domol,
Scrie cruci de aur gol
Mâna de Vlãdicã.

Numai ochii de-altãdatã,
Ochii din rãdvan,
Printre beii cu turban
Râd cu zarea toatã.

Sargii se împlântã
Codrului afund.
Surugiul cântã,
frunzele-i rãspund.

Funie usoarã,
Spânzurã-ti alti furi…
Drum de nuntã zboarã,
Zboarã prin pãduri.

Butca sau mireasma
Leagãnã pe miri
Sub catapeteasma
crengilor subtiri?



Merg sfintiti de veacul
Codrilor bãtrâni.
Râde-n zãri conacul,
Asteptând stãpâni.

Cât îi stejãrisul
De înalt în zvon,
Smirnã-i tot frunzisul,
Pomii toti, amvon.

Cât de lung drumeagul
Printre sargi si roti,
patrafir tot fagul,
flamuri ulii toti…

Unde duci cu tine,
mire nãzdrãvan,
dimineti senine,
ochii din rãdvan?

Unde duci, Jiene,
tras de telegari,
zãrii dunãrene
ochii verzi si mari?

Uite-i cum se lasã
Mai adânci, mai grei,
Lumea neculeasã
s'o culegi din ei.

Uite-i cum se pleacã
-hotule'ntre hoti-
cerul ce-i îneacă
sã li-l furi, de poti…

Surugiul mânã,
Frunzele nu tac.
Taina ta ce'ngânã,
Murmur de copac?

Duce butca'n fugã
Mirii nuntii verzi.
Creangã ca o rugã,
Mustri sau dezmierzi?

Duce butca'n goanã
Mirii albei nunti.
Frunzã ca o ranã,
Sângeri sau te'ncrunti?

Iancu când ascultã,
Când n'ar vrea de loc



Creanga tot mai multã,
Frunza grea de foc.

Ca sã nu le-audã,
Spune soapte el-
(Stropi de geanã udã
pe-un ceresc inel):

- Alba mea mireasã,
Fragedul meu rai,
Cupa-ar vrea pe masã
Umbra ta sã-i dai.

De mireasma-ti linã
Crinii toti sunt beti.
Trestia se'nchinã,
Mlãdieri s'o'nveti.

Iar si iar îl cheamã
Paltin si gorun.
Iancului i-e teamã
Parcã de ce spun.

Ca sã nu-i audã,
Cântã soapte el
(stropi de geanã udã
pe-un ceresc inel):

Toatã unda apei
Pasul tãu l-ar vrea.
Tremurarea ploapei
Ti-o îngânã-o stea.

Nuferii îti furã
Umerii rotunzi,
Verde iezãturã-
Ochii tãi afunzi…

Iar si iar îl strigã
Ulmul nimãnui.
Iancului i-e fricã
De chemarea lui.

Ca sã nu-l audã
Plânge'n soaptã el
(stropi de geanã udã
pe-un ceresc inel):

- Lunecai, odatã,
Peste Olt, în vis.
Tu erai sau toatã
Floarea de cais?



Cu ce dulci omãturi
îngerii te-au scris?
Azi îmi arzi alãturi,
Dar îmi pari tot vis…

Iar si iar, oriunde,
Teiul face semn
Iancu nu rãspunde
la grozav îndemn.

Ca sã nu-i audã
Glasul cenusiu
Suduie cu ciudã:
Mânã surugiu…

Iar si iar se zbate
fagul nepãtruns.
Iancu nu se-abate
Si nu dã rãspuns.

Ca sã nu-l audã,
Smulge-un bici acum
Si de sfichi si nu dã
Sargilor de fum.

Tu, mireasã, du-mã
Raiului tãu sfânt.
Parcã mã sugrumã
Ramurile'n vânt.

Dragostea mea dragã,
Smulge-mã de-aici…
Creanga iar se roagã,
Iancu iar dã bici.

Si cum geme ramul
Cu frunzis de foc,
Parc'ar plânge neamul
Fãrã de noroc.
               *

Cine-a muls,cu mâini blajine,
Calea-laptelui pe cer,
Cã sistarul noptii plin e,
Nevãzutule oier?

Codrul susurã din foaie
Ca o gurã de izvor
Unde îngerii îsi moaie
Gingãsia gleznei lor.



De prin râpi, de prin viroage,
Codrul vine, când pe brânci,
Când pe coate, sã se roage
Cu chemãri tot mai adânci.

La conac, sub geam, coboarã,
Ca sã-i freamãte'n auz
Când cu soapte de vioarã,
Când cu geamãt de cobuz.

Doarme Iancu, vrajã lungã,
Legãnat pe brate moi.
Crângul geme sã-l strãpungã,
Brate dulci îl trag'napoi.

Doarme Iancu, vrajã goalã,
Pe ispite de omãt.
Crângul geme, el se scoalã,
Îl trag brate îndãrãt.

Doarme Iancu, vrajã dulce,
Pe fierbinte sân zbãtut.
Crângul geme, el se smulge,
Brate cad în asternut.

Cusma, bunda, ipingeaua
Si pistoalelel'n serpar…
Fuge'n grajd si scoate seaua,
Scoate frâu si armãsar.

Du-mã'n lumea mea cealaltã,
Murgule, cã nu mai pot.
Murgul sare poarta'naltã
Cu haiduc, cu dor, cu tot…

Codru’-l simte c'o sã vinã,
De la brusturi la bureti,
Din bârlog la vizuinã,
De la gusteri la mistreti.

Taicã frasin, creangã muicã,
Vine munte de haiduc!
Mai rãsare-o nevãstuicã,
Mai tâsneste vr’un bursuc.

Îi ies carpenii'nainte,
Ca haiducii când vor pungi.
Gata sã-l binecuvinte,
Ulmii în odãjdii lungi.

Mãi, ce scârtâie'n tãcere
Peste codru si muncel?



Carul-Mic cu roti de miere
Trage luna dupã el.

Machea, luna e sau, poate,
Dintr'un put nepãmântean
Cumpãna tãcerii scoate
O gãleatã de mãrgean?

Peste scorburi, peste viezuri,
Stele tinere îsi coc
Pãduretele lor miezuri
De tãmâie si de foc.

Pe târzii poteci rãzlete
Murgul pune pasi cuminti.
Iancu suierã tristete,
Din amare foi cu zimti.

-Jelui-m-as, cã mi-e jale,
Jelui-m-as, dar n-am cui,
Nici stãtutelor pistoale
Si nici dorului cu pui.

Jelui-m-as numai tie,
Codrule fãrã haiduci…
Din desisuri vechi învie
Umbre, taine si nãluci:

Uite-aici oprisi caleasca
Unui plod de beizadea;
I-ai smuls ifosul si tasca
Si luceferii din ea.

Uite-aici cârnisi Serdarul
Cam limbut, cam grecotei,
Risipind pe tot hotarul
Potera de funigei.

Uite-aici, cu tescovinã
Te-ai clãtit, sã nu te spurci
Dupã ce-ai dat foc, la cinã,
Unui han cu nouã turci.

Si, la jar de crengi uscate,
Te-ai legat cam tot pe-aici,
Sã fi neamului dreptate
Si cocioabei de calici…

Luna pe cãrãri se varsã,
Ca o banitã de grâu,
Pe sub fagi cu frunza'ntoarsã,
Lacrimi tremurã pe frâu.



Cad pe frâu si cad pe coamã
Cad în iarbã, licãrind,
Când mãrunti bãnuti de-aramã,
Când inele de argint:

-Dragostea alunecoasã,
Inelu învârtecus,
Cu frânghii de chiparoasã
Mã legi zdravãn de culcus.

Ori de câte ori din bezne
S'a sculat vr'un brat voinic,
l-a frânt dorul sau mai lesne,
l-a stins fierul venetic.

Vino, codrule, si iartã
Pieptu-acesta slãbãnog.
Tot adâncul meu mã poartã
Tie, ceas de ceas , mã rog.

Fir-ar, codrule, s'ai parte
De-un haiduc cum n'am fost eu,
Cu hangerul fãrã moarte
Scris pe za de curcubeu.

Fi-ti-ar toatã frunza linã
Ochi albastri si ceresti,
Toatã strasnica tulpinã
Frunti si brate haiducesti.

Facã-se tot codrul pânde
De topoare si mãciuci,
Dacã gloatele flãmânde
Astãzi nu mai au haiduci.

Facã-se haiduc tot ramul,
Rãdãcinile la fel,
Dacã azi nici tu, nici Neamul
Parte n'ati avut de el…

Lacrimi curg si picã'ntr'una
Si pe sea si'n iarbã jos.
Sus, pe vârfuri, pare luna
Cusma altui Fãt-Frumos.

Ce heruv si-a spart ulciorul
sau cad stele prin fãget?
Bate vântu'ncet ca dorul
si ca jalea de încet.

Bate vântu 'nlãcrimatul



duh amar de foi de nuc,
parcã e si nu-i oftatul
codrului fãrã haiduc.

Bate vântul -carpatinul-
duh amar de busuioc,
parcã e si nu-i suspinul
neamului, spre alt noroc.
                            (Inchisoarea Aiud)

BALADA CLOPOTARULUI DIN STELE 
           
  A plecat motul cu gloata.
  Pumnii-s tari si pasii grei,
  parcã toatã Detunata
  l-a'mbrãcat în piatra ei.
 
  A plecat motul la tarã
  si tot vine'n drumul lui,
  nu fãrinã ca sã cearã
  si nici milã nimãnui.
 
  A plecat motul si mere
  si tot creste la rãscruci,
  nu cu cercuri si ciubere,
  ci cu furci si cu mãciuci.
Nu cersind din poartã'n poartã,
nici flãmând din loc în loc,
ci cu umblet ce nu iartã
în cumplite-opinci de foc.

 
Ziua tânãrã se scoalã
mai devreme, dinadins
sã se'mbete de rãscoalã
ca din rosu vin, aprins.

 
Nici Bihorul nu se teme,
Dacã-i pleacã motii toti.
Tunã cetele crisene
si Zarandu-i, lângã Moti!

 
Rãzmerita nesãtulã
umple zarea pânã'n fund,
cu tuguie de cãciulã
împlântate'n cerul scund.

 
Si cum tot coboarã tara
când din stânci, când din copaci,
veacul dã’ndarat, ca fiara
încoltitã de gonaci.

 
Si cum smulge crunta apã



putregai de rãgãlii,
strâmbãtãti rãscoapte crapã
pânã jos în temelii.

 
             *

 
Rosu taur de jãratic
cu vãpãi pe bot,
soarele, zvâcnind sãlbatic,
trece râu 'not.

 
Fulgerã iconostasul
serii de mãrgean.
Piatra tremurã sub pasul
gloatei lui Crisan.

 
Sângerând cumplit de soare
pe tãiusuri reci,
coase lucii si topoare
spintecã poteci.

 
Ca de Pasti, în noi vesminte,
printre meri si pruni,
iese Târnova'nainte
tinerei furtuni.

 
Popa'n drum înaltã cruce
spre sãrut sfios.
Ca o lacrimã strãluce
chipul lui Christos.

 
-Domnul sã te aibã'n pazã,
oaste de iobagi.
Valea Târnavei e treazã
pentru oaspeti dragi.

 
Te-asteptãm, rãscoalã sfântã,
Sã despici fãgas.
Nu mai geme azi, ci cântã
bunda pe clãcas.

 
Cântã brazda si iobagul,
strigã mortii'n glod.
Jos sub talpã, arde pragul,
fierbe mustu'n rod.

 
Arde'n mâini de rob lopata,
ard fuior si fus.
No, de-acum robia-i, gata !
Din cenusã, sus !

 
Dinaintea mândrei cete,



strasnic în suman,
fluturã încet din plete,
surâzând, Crisan.

 
Sfânt la chip si'n rãzvrãtire
si la vorbã sfânt,
rupt din cremene subtire,
ars de ploi si vânt.

 
Pupã crucea si se'nchinã.
Dar în fata lui,
rotunjesc doi ochi luminã,
mari si nesãtui.

 
Nu-l privesc, îl sorb cu sete,
limpezi si ceresti.
-Când te uiti asa, bãiete,
parcã mã sfintesti.

 
Maica Domnului -minune-
ti-a dat chip din rai.
Ce porti tu în suflet, spune,
si în ochi ce ai ?

 
-Sunt Cãlin, mãi bade. Tata
crâsnic e în sat.
Pot  sã merg si eu cu ceata,
Dârz si rãsculat.

 
Vreau si eu sã fiu cãtanã
oastei de tãrani.
Implinesc, la Sfântã-Anã,
treisprezece ani.

 
Nu mai mi-e de-acum de zburdã
cu copiii'n stol.
Stiu sã'ncarc cu plumbi o durdã
sau topor sã scol.

 
Si securi  si coase-asteaptã,
si privesc si tac.
Surâzând, Crisan si'ndreaptã
cusma lui de dac.

 
-Dogoresti de dor, copile,
arzi ca un cuptor,
dar esti mic încã de zile
ca sã scoli topor.

 
Nu ti-e vremea de cãtanã,
fiu de clopotar;
ci de buche si de stranã



lângã sfânt altar.
 

Stai la vatra ta si'nvatã
psalmi si rugãciuni ;
mâine, pentru-o nouã viatã,
clopot nou sã suni.

 
Se'ntristeazã fata micã.
Ochii mari se-aprind,
plini de lacrimi se ridicã
spre Crisan cu jind.

 
-Lasã, nu ofta, Cãline,
fii fecior ne'nfrânt;
lacrima ce plânge'n tine
lumineaz-o'n cânt !

 
Si Crisan, domol, mângâie
fragedul obraz.
Vântu-i smirnã si tãmâie,
zarea e topaz.

 
 Pomii vor si ei s'alinte,
încãrcaîi de flori,
chipul ars de plâns fierbinte,
ochii rugãtori.

 
Oachesã la trup si'nvoaltã,
seara de Prier,                                                
creste-atâta de înaltã
cã miroase-a cer.

 
            *
 
În grãdina lui Cãlin
toate pãsãrile vin,
cântã mult si dorm putin.
Toate stelele se-aninã,
toate crengile se'nchinã.

 
Doar o pasãre strãinã
n'are cântec, nici hodinã.
S'ar tot face pe tulpinã
glas de om care suspinã,
s'ar tot face dar nu poate,
pânã-i noaptea jumãtate.

 
Si Cãlin, în patul lui,
când e pasãre, când nu-i.
Când si-ar face aripi dorul,
când nu poate sã-si ia zborul.
Si când plânge, parcã scrie :



nu cu slove pe hârtie,
ci cu jarul inimii
scris pe fata perinii,
cu cerneala genelor
si  pana sprâncenelor.

 
-Mi-ai dat, Doamne, ochi senini,
dar trup mic de ani putini.
Dacã pentru libertate
nu duc sac cu plumbi în spate,
dacã pentru sfânta  pitã
nu scol coasã ascutitã ,

           dacã pentru neamul meu
nu ridic toporul greu,
batãr fã-mã, ca pe tata,
clopotar pe toatã gloata.
Fã-mã crâsnic plin de vlagã,
Sã bat clopot noaptea'ntreagã!
Batâr dãruie-mi putere,
sã sun marea înviere,
sã dau zãrilor ocol,
Neamul meu din somn sã-l scol !

 
Bate'n geamuri luna plinã.
Perna-i udã de luminã.
Toate soaptele din lunã,
toate ca un freamãt sunã,
toate vor ceva sã spunã.

 
Doar pe creanga din grãdinã,
Neagrã pasãre strãinã
n'are cântec, nici hodinã.
S'ar tot face, dar nu poate,
plâns de om care se zbate.

 
Spune glasul lunii pline :
-Hai, Cãline, vin-cu mine.
Duhul noptii cheamã iarã :
-Hai, Cãline, pân'afarã.
Crengile au viers pe gurã :
-Vin' , Cãline, pân'la surã.
Pãsãrile vor sã-l vadã :
-Vin', Cãline, în livadã.
Numai pasãrea strãinã
de pe ramura mezinã,
n'are cântec, nici hodinã.
S'ar tot face, dar nu poate,
tipãt noptii blestemate.

 
              *

 
A iesit cu pasi desculti.



Luna îl urzicã.
Si'n nesomn sunt spini prea multi
pentru tâmpla micã.

 
Bozii înãltate'n cozi
îi pândesc cãrarea.
Albi si tineri voievozi
prunii-si miscã floarea.

 
Alb, în cãmesuica lui,
printre pruni rãsare.
Parcã e si el un pui
de cires în floare.

 
Ce-i soptesc si ce-i tot spun
când o umbrã'n cale,
când o ramurã de prun,
când o razã moale ?

 
Cã pe creangã cum tãcea,
neagrã în grãdinã,
prinde viers acum si ea,
pasãrea strãinã.

 
Prinde viers si prinde grai,
Prinde glas cuminte.
-Pasãre cu negru strai,
parcã'ndrugi cuvinte.

 
-Mai Cãline, suie'n tei,
printre ramuri dese.
Din pãdurea Târnovei
vezi ce sarpe iese.

 
-Pasãre cu-aripi de scrum
de prin alte crânguri,
mult a fost sã taci si-acum
taine multe gânguri.

 
-Mãi Cãline, nu auzi
umblete de fiarã ?
Zangãte si pasi zãluzi
tot prin râpi coboarã.

 
Aud, pasãre, si vãd
printre ramuri dese.
Vãd nãluci si simt prãpãd,
luna vrãji îmi tese.

 
Parcã sclipete de spãngi
cresc din râpi, pe coaste.
-Mãi Cãline, printre crãngi



nu-s nãluci, ci oaste.
 

-Tulai , pasãrea mea, nu-s
cusme, nici sumane,
ci soldati crãiesti de sus,
falnice cãtane.

 
 Pasãre, parcã mi-a'mpuns
pieptul o frigare.
Oastea grofului pe-ascuns
îsi înfige ghiare.

 
Desprinzându-se usor
de pe'nalta-i mladã,
pasãrea cu negru zbor
piere în livadã.

 
Cine-o fi vândut, viclean,
oaspetii si satul ?
Vin sã-l prindã pe Crisan,
cum abati vânatul.

 
Vin sã-l smulgã din culcus,
sub tãcerea lunii.
Vai! strãjerii toti dorm dusi,
nu sunt treji nici unii ?

 
Nici o veghe de strãjer
chiot nu ascute ?
Sãri, Cãline, jos din cer,
sãri din tei mai iute.

 
Cui sã-i ducã vestea rea,
pe Crisan sã-l scoale ?
-Doamne, dã-mi fierbintea stea
a povetei Tale.

 
Pune'n gândul meu zbãtut
raza Ta curatã !
Si luminã s-a fãcut
în copil, deodatã.

 
 Parcã s'a cuminecat
mica lui fãpturã ;
e mai tare, e bãrbat,
cu lumini pe gurã.

 
N'o sã-i deie grofului
robi pentru belciuge !
Alb, în cãmesuica lui,
fuge, fuge, fuge.

 



Trupu-i numai scânteieri,
pasii scânteiazã.
Pe sub crãngi de pruni si meri
urma lui e razã.

 
O fi, oare, timp de-ajuns
satul sã-l destepte ?
În clopotnitã pãtruns,
fulgerã pe trepte.

 
Bat din aripi, fâlfâind,
speriati, lãstunii.
Tinerele mâini se-aprind
vâlvãtãi pe funii.

 
Tuna'n noaptea fãrã fund
dangãtul de-aramã.
Zãrile care-i rãspund
ze zbârlesc în coamã.

 
-Scoalã, satul meu iobag,
scoalã-te, furtunã !
Tunet bratelor ce-l trag,
cruntul clopot tunã.

 
 Bubuie arama grea
sã trezeascã truda.
-Scoalã, rãzmerita mea,
cã te vinde Iuda !

 
Sunã, clopote, prelung,
si desteaptã gloata.
Crâsnic m'am legat s'ajung,
Clopotar, ca tata !

 
Mai nãvalnic, mai aprins,
clopotul se-aruncã,
prãvãlind în necuprins
luna, ca pe-o stâncã.

 
Muntii toti se surpã'n gol,
tãndãri sã se sfarme.
Doamne, dã-mi puteri sã scol
Neamul care doarme !

 
                 *

 
Din ce spartã vesnicie
lespezi mari de dangãt sar ?
Ce nãpraznic clopotar
trage cerul de frânghie ?

 



E de foc sau e de piatrã,
alb în cãmesuica lui ?
N'o sã-i deie grofului
nici un rob, culcat pe vatrã.

 
Noaptea sare ca o usã
smulsã strasnic din tâtâni.
Satul de iobagi români
se ridicã din cenusã.

 
Somnul se preschimbã'n flinte,
pernele se fac securi.
Din rãscruci la cotituri,
gloata-i treazã si fierbinte

 
Turbã ciuda în otele
si'n cãtane 'mpãrãtesti.
-Inger esti sau diavol esti,
clopotarule din stele ?

 
Cin' te-a dus în turla naltã
vijeliile s'asmuti
si tot trãznetul sã-l muti
dintr'o zare'n cealaltã ?

 
De esti duh sau numai pleavã
de valah în turnul tãu,
nu te-o judeca birãu,
ci crãiescul plumb din teavã !

 
Pâlc de spãngi cãrãri îsi taie
tot pe brânci, pe dupã dâmb.
Râpâiala lor de plumb
Biciuieste ca o ploaie.

 
Aschii se desprind din lunã
si din turnul transilvan.
Clopotarul nãzdrãvan
tot mai crunt în stele sunã.

 
Altã grindinã. Alt ropot.
Aschii noi din zid se rup.
Strãluceste micul trup
ca un crin legat de clopot.

 
Nu-i muiere, n'o sã-si plângã
Bratul drept rãmas beteag .
-Clopot m'am legat sã trag?
Am sã-l trag cu mâna stângã.

 
Mai grozav furtuni prãvale
din clopotnitã, din cer.



-Ticãlos paracliser,
plumbii-ti dau în van târcoale !

 
Pustile prind iar sã batã.
Crãngi cu flori din pruni se frâng.
Cade frânt si bratul stâng,
ca o creangã 'nsângeratã.

 
-Nu-mi da plânsul suferintii,
ci dã-mi, Doamne, noi puteri,
ceasul marii învieri
sã-l sun, chiar de trag cu dintii.

 
Dintii'n funie se'mplântã,
arde micul trup bãlai.
Clopotul de lângã rai
nu mai plânge-acum, ci cântã!

 
-Lasã, nu ofta, Cãline,
fii fecior ne'nfrânt.
Lacrima ce plânge'n tine
lumineaz-o'n cânt.

 
Cine-i spuse vorbe bune,
ieri, în rumenul apus ?
O sã'nalte, cum i-a spus,
din durere, rugãciune?

 
 Trage. Clopotul se roagã.
Lungul tunet din furtuni
cântã-acuma rugãciuni
pentru rãzmerita dragã.

 
Dârzul crâsnic de-adineaur'
prins cu dintii toti de cer,
printre stele care pier
sparge cântece de aur.

 
Ca un zbor se-avântã'n spatii,
spânzurat de ruga lui !
Jos, prin oastea grofului,
Sparg  porti negre rãsculatii.

 
-N-ai stârnit destul zãvozii,
diavole de clopotar ?
Pustile crãiesti bat iar
si se pierd, pe brânci, în bozii.

 
Dintii încã vor s'apuce
funia de care-au tras.
Singur, lângã rai rãmas,
cântul vine si se duce!



 
Singur clopotul suspinã
tot mai sus si tot mai lin.
Trupul mic, de sânge plin,
parcã sângerã luminã.
 
Ochii de la Prea-Curata
cerul încã îl strãpung.
-Crâsnic m'am legat s'ajung,
clopotar pe toatã gloata !

 
 Picurii ce-i curg pe fatã
tremurã si ei putin,
dar se fac surâs senin,
limpezimi de dimineatã...

 
-Lasã, nu ofta Cãline,
sã nu plângi, fecior ne'nfrânt.
Toatã lacrima din tine,
urcã'n stele numai cânt.

 
                           (Inchisoarea Aiud)

             RUGÃCIUNE

Stãpâne'nsângerat, Domn al luminii
Si Vesnicie limpede, Iisuse!
Tu, care ai primit pe frunte spinii
Si cuie-adânci în mâinile-Ti supuse –

Tu, Domn al Rãstignirii si'nvierii,
Care din cruce ne-ai fãcut luminã
Si Rãsãrit din rãnile tãcerii
Si cântec din osânda-Ti fãrã vinã –

Pe fruntea tãrii zâmbetul ti-l pune
Si Neamul care-acum osânda-si duce
Invatã-l tu amara rugãciune
Din clipele suirilor pe cruce

Cu mâna Ta ca borangicul lunii,
Din rãni opreste sângele fierbinte,
Inchide'n piepturi geamãtul furtunii,
Sãrutã-i tãrii lacrimile sfinte!

Si sus, pe crucea crâncenã, pe care
Stã Neamul nostru'nsângerat, Tu scrie,
Iisuse, un apris inel de soare,
Ca semn al Invierii ce-o sã vie.

Si spune mortilor din lut sã nu blesteme,
Ci sub trifoi, sub dâmburi, sub secarã,
s'astepte pasii Tãi cãlcând prin tarã.



Si semnul muntilor ce vor aprinde steme.

Si spune mortilor de sub troite sfinte
Cã va veni cândva o dimineatã
Când Neamu'ntreg va fulgera la viatã,
Cuminecat prin sfintii din morminte.

POEME DE RÃSBOIU
Radu Gyr

Bucuresti, 1942
Stepă ucraineană
 
Curgând din Miază-Noapte, zbârcită, largă, arsă,
cu veacul si tăcerea în goluri verzi se varsă.
 
O simti cum vine parcă din moarte si uitare,
ducând sfâsietoarea vecie în spinare.
 
Rar, câte-un dâmb clipeste din geană sub un nor,
sau schioapătă, departe, un pom într-un picior.
 
Clocite, smârcuri negre spre zariste se lasă,
fierbându-si mormolocii sub lintita vâscoasă.
 
E-n tot o deznădejde, o dezolantă silă...
Cad din văzduh, bolnave, mari păsări de argilă,
 
si linistea se cască, setoasă, ca o fiară,
lingând pe margini cerul si apa lui amară...
 
In zori de zi, ca plurnbul topit sfârâie golul
tãriilor si urcă, necrutător, pârjolul.
 
Pământul surd se coace si crapă sub văpaie,
si arsita-l scobeste cu gheara-n măruntaie.
 
Amiaza nemiloasă, din granita ei spartă,
veninul care arde prin ierburi şi-l deşartă.
 
Si aerul trosneşte... şi zările leşină...
Ci, deodată, stepa oftează in lumină.
 
Cu nările zvâcninde, adulmecând, tresare
si, lung miroase ploaia gonind din depărtare.
 
Din adâncimi mongole, din hău fără 'nceputuri,
cresc norii cu hangere de fulgere si cnuturi.
 
Vin hoarde de cenusă si clocotesc cazane,



bat vânturile stepa cu vinete ciocane.
 
Vecia urlă. Norii îşi leapădă tăciunii,
si mormăie şi joacă ursoaicele furtunii.
 
Cu jordii, ploaia bate câmpia-n pielea goală.
Mânjind văzduhul, vântul îi card-n cârcă smoală.
 
Ies smârcurile-afară din gropnite si pleacă
să rupă clăi răzlete in goana lor buimacă.
 
Zbârlit, îsi umflă guşa şi dusmănos, nămolul,
sub tunetele care se dau de-a rostogolul.
 
Imensă, stepa geme, se clatină şi fierbe...
Târziu, aduce noaptea pe umerii ei jerbe
 
de stele şi le-aprinde opalele mirate,
sus, peste amintirea furtunii destrămate.
 
O limpezime rece îngheată juvaere
şi subtiază poduri de vis si de părere.
 
Iconostasul noptii se-naltă cu sfială,
si toată stepa-ncepe o rugă vegetală.
 
Un imn ciudat mijeşte din santuri, din băltoace
Si numai dintr-un capăt de lume fără pace,
 
flămând, ca o lupoaică la pândă, tunul latră,
scuipându-si, peste basme, plămânii lui de piatrã.
 
Saltz, August, 1941
 
Mars de noapte
 
Mărsăluim... Prin noaptea cu tăisuri,
strivim nămolul, blestemăm, scrâsnim.
Călcăm mocirle, sfâsiem hătisuri,
mărsăluim, mărsăluim...
 
Mărsăluim. Cresc aburi de sudoare
din oameni, din cărute si din cai.
A vizuină mirosim si-a fiare,
si-n gură gust simtim, de mucegai.
 
Bocancii sparti înfig amare tinte
in glod, in smârc, in morlii-ascunsi sub lut
si-n tot ce-a mai rămas din noi fierbinte:
în lacrimi, în surâsuri, în sărut.
 
Mărsăluim. Din noaptea clătinată,



ciobită, luna, cum luceste-acum,
e-o cască de metal însângerată
pe vârful unei cruci de fum...
 
Petrovcka, Septembrie, 1941
 
Cruciatii
 
Doamne, printre vâlvătăi
suntem cruciatii Tăi.
 
Cu asprime şi cu vis
cruci de foe pe piept ne-ai scris.
 
Ne-ai tăiat prin porumbişti
raiul Tău cu îngeri trişti.
 
Rai, in care branduri bat,
de chesoane spintecat...
 
Ne porti marşul triumfal
prin pucioasă şi metal,
 
mucenici cu-obraji de zinc
in urgii ce nu se sting.
 
Spre ce grav Ierusalim
mergem sâ ne răstignim ?
 
Urcăm Noul Testament
sub un dur bombardament,
 
si ne seceră din cer
heruvimi sonori de fier...
 
Doamne, printre vâlvătăi
suntem cruciatii Tăi.
 
Ritmic, cum bocancii sună,
sângerând intrăm in lună.
 
In grenade si-n rucsac
ducem crâncenul Tău veac
 
si purtăm la centiron
Cerul Tău într-un bidon.
 
Bombardament de branduri
 
In floarea- soarelui, pe dâmb, în bozii,
în mărăcini, in gropnite: explozii.
 



La dreapta,-n stânga,-'n fată, evantaie
si sfâsiate cozi de vâlvătaie.
 
Explozia acum e-un palmier,
sau un havuz cu despletiri de fier.
 
Zarea si-a smuls tunica spintecată
si pieptul, găurit de răni, si-arată.
 
Sonoră, moartea scutură pe deal
aprinse, rosii pleduri de metal.
Ba nu: si-a rupt, cu trosnet de aramă,
pe cer, incandescenta ei maramă...
 
Plesnind, vin stânci de fontă in secară
si-si varsă măruntaiele afară.
 
Fâl, fâl.... Cutremur surd. Văzduhul crapă.
Strâmbi, mortii ies din santuri si din groapă.
 
S-a spart un iad. Ne cad peste vesminte
zdrente de carne si nisip fierbinte...
 
Pe liziera arsă de salcâm
scrâsnim din dinti, murim sau ne târâm.
 
În trupul tot, un tipăt lung se frânge,
si viata toatã-i sânge, - numai sânge...
 
Karpova, August, 1941
 
Pândă, noaptea
 
Cad, peste noi, inele si podoabe,
rachetele. Salcâmii doar suspină.
Vântul, zbârlit, târându-se pe labe,
m-adulmecă pe nări ca o jivină.
 
Stăm înclestati pe arme, numai pândă,
în gropile cu veghea mlăstinoasă...
Simt viata buruienilor plăpândă
cum, duh amar, pe-obrazul meu se lasă.
 
Tac brandurile. Vânăt, cerul geme
si, scârtâind, se-nchide ca o usă
deasupra, peste noi si peste vreme,
deasupra, peste vis, peste cenusă...
 
Un fâlfâit ciudat in noapte zboară,
prin cucuruzi nelinistea tresare.
Pe dârele cartuselor trasoare
sufletul urcă, sufletul coboară.



 
Pe urmă, amintirile... Se leagă,
se despletesc, se cheamă, se-mpreună,
ca niste zarzări albi fosnesc în lună,
si inima miroase-a flori, întreagă.
 
Vigoda, Septembrie 1941
 
Cantonament
 
Zăcem si trândăvim de două zile
în satul spart Şi ars de proiectile.
Pe fundul ăsta sterp ca o găoace
întreg batalionul "se reface".
Cum stăm prin curti, pe resturi de gunoaie,
părem dospiti din carămizi si paie.
Simţim, adânc, in oase cum se trage,
si-n carne, frigul putred din bârloage.
 
Departe, câmpul susură litanii.
Zburdãm iesiti din găuri, ca guzganii.
Ne gudurăm sub soare lesiatic,
in vântul lânced cu miros sălbatic.
 
Cătiva se laie lung si pe cămasă
omoară urma gropilor vrăjmasă.
Apoi rămân cu ochii duşi departe,
în amintire poate, sau în moarte.
 
Obrajii ard, cu pâlpâiri încete,
sucim tutun in zdrente de gazete,
căscăm alene, curătăm gamele,
ne descăltăm de humă si obiele,
zâmbim mirati spre zarea dimpotrivă,
sau lustruim bocancii cu salivă.
 
În ochii tulburi încă se îngână
măcelul crunt de-acum o săptămână,
dar râdem, când, în rece tremurare,
pe mâini ne joacă gologani de soare.
 
Deodată, zvon... Gamelele dogite
sună, gemând, ca poftele lihnite.
"Bucătăria" vine fumegândă,
privirea se cutremură, flămândă,
si-obrajii arsi se-neacă, in nestire,
într-un surâs de mare fericire.
 
Petrovka, Septembrie 1941
 
Mâine în zori
 



Ne-am târât, julindu-ne pe coate,
până-n fundul gropilor posace.
Din mantăi curg mlaştini desfundate,
în bocanci ne clefăie băltoace.
Mâine-n zori atacul. Stăm prin găuri,
ni se-mpart cartuşe şi grenade.
Beznele au răbufnit din hăuri...
-Stinge, bă, tigara, camarade.
 
Mâine-n zori... Încovoiati pe armă,
strângem fierul, l-încleştăm cu foame.
Pleoapele de zinc nu pot să doarmă,
gândul tipă strâns in catarame.
 
Linistea se surpã ca o schelă.
Spaime şi nãdejdi slomnesc pe gură.
In răstimpuri, zornăie-o gamelă,
gropile o sâsâie şi-o-njură.
 
Mâine-n zori... Plesneşte aşteptarea,
praştie sârită din crăcane...
Febrele îşi amăgesc dogoarea
cu zăcuta cloacă din bidoane.
 
Mâine. Ploaia-si fumegâ lesia.
Scheaună in zloată ca un câine
vântul ud... Si toată vesnicia
s-a holbat, căscată, peste mâine.
 
Cresc, imens, pupilele flămânde,
ochii taie, sfâşie, deşiră.
Mâine... joacă-n aer numai pânde,
veghea ca o ghearâ se răşchiră.
Mâine. Cerul tot, genuna toată...
Fâşâie prin oase, negre geruri.
Mâine. Carnea cade-ngenunchiată...
 
Tatăl nostru care eşti in ceruri...
 
Vigoda, Octombrie, 1941
 
Atac
 
(poezie eliminatã de cenzurã dupã aparitia primei editii a volumului "Poeme de 
rãsboiu" [1942], volum retras imediat din circulatie, fãrã a fi reintrodusã la aparitia 
celei de-a doua editii, Gorjan, 1943)
 
Cu păru-n vânt, trăsnete ies
din largi spintecături de ses.
Băltoace, smârcuri, elestaie
sar din nămol si topăie vâlvoaie,
Ceru-ndârjit scuipă lavă,



fontă lichidă, otravă.
 
Crunt ne mai biciuie cnutul Prea-Sfântului,
Sfârsitul pământului, sfârsitul pământului.
Pământul crapă,
zările crapă,
apele crapă,
văzduhul crapă,
totul se spintecă si ne îngroapă...
 
Ura, tâsnim din gropi si din santuri.
Iadul se smulge si scapă din lanturi.
Ingeri de fier ca niste mari cruci
plutesc prin amiaza de tuci
si varsă pe noi numai stânci si butuci.
 
Toate jivinele lumii spurcate
facutu-s-au tancuri si cazemate.
Muntii s-au rupt din pripoane
si-arunca in noi cu prapastii si stane.
 
Sar giurgiuvelele lumii,
sar toate zăvoarele humii,
sare pământul, întreg, din tâtâni...
 
Scuip sânge,
scuip bucati de plămâni;
sunt tot pucioasă si zgură.
Moartea îmi intră tărână-n gură.
 
Vin proiectile, vin proiectile,
desfundă morti îngropati de opt zile,
îi smulg din norori, cu gheare haine,
si-i zvârle în sant, peste mine...
 
Doamne, nimic din prăpăd nu-Ti mai scapă!
Totul se spintecă, totul se crapă,
totul ne-ngroapă.
 
Oh, urletu-acesta, de unde
răzbate si mă pătrunde ?
 
Vine din ce zăcăminte ?
Din care profunde tării ?
 
Iesiti, voi morti, din morminte,
ca să intrăm noi, de vii...
 
Lădita cu jucării
 
Târgul arde. Fum vâscos si zgură
le simtim ca un nisip in gură.



Alergăm curbati pe baionete,
topăie pe stresini flăcări bete.
 
Azvârlim grenade. Târgul arde.
Vinele plesnesc ca niste coarde,
sângele e un ciocan si bate,
bate lung in tâmplele-asudate.
O "rafală" îl aude si-i răspunde
cu ciocanele-i de cremene, rotunde...
 
Târgul arde. Năvălim in moarte,
printre ziduri cu olane sparte.
Casele aleargă prin băltoace,
îsi smulg părul, se-nvârtesc buimace
Si-si aruncă-n iadul diminetii
geamurile, usile, peretii...
 
Izbucnim, urlând, într-o ruină,
cu priviri haine de jivină,
cu frunti tulburi, cu grenada-n mână...
Zăngănind, cad cioburi in tărână.
Ne împiedicăm, năuci, in tindă,
de-un schelet de jilt sau de oglindă.
Tropăim, murdari, cu tinte grele,
peste zdrente negre de perdele.
 
Grei, bocancii calcă pe portrete:
peste-obrajii tristi ai unei fete,
peste-un gând înseninat pe-o frunte,
peste zâmbetul unei bunici cărunte.
 
Printre dinti scuipăm moloz si zgură.
Ochii-ncremenese într-o spărtură:
pe un fund de ladă sub cenu$ă,
un călut de lemn si o păpusă
dorm adânc, ca într-o amintire,
vise de funingine subtire.
Un călut olog, fără de roate,
schiop, beteag si rupt pe jumătate,
si-o păpusă care doarme-ntruna
Somn de Portelan si păr ca luna...
 
Împietrim sub bârnele schiloade:
- Uite o păpusă, camarade,
uite un călut uitat in ladă, -
parc-ar fi păpusa de zăpadă
si călutul schiop, purtat de sfoară
prin albastrii ani de-odinioară...
 
Târgul arde. O "rafală" toacă.
Flăcările joacă, joacă, joacă.
Un călut de lemn si o păpusă



sub măcel, sub moarte, sub cenusă...
Ochii au rămas pe fundul lăzii.
Cresc împuscături de-a lungul străzii,
ca un vaiet, altă grindă cade...
 
- Uite o păpusă, camarade...
 
 Freudenthal, Septembrie 1941
 
Peste Polijova
 
Peste Poli'ova
luna a căzut,
de un tărm de lut
sfărâmându-si prova.
 
Vântu-si mână barca
neagră de postav;
pâlpâie, bolnav,
cerul spre Tătarca.
 
Cresc în noapte gheare.
Mari sălbăticiuni
scuipă-n zări cărbuni,
rumegă dogoare.
 
Şantul anticar,
rupt de proiectile,
putredele zile
ni le surpă iar.
 
Stăm ca-n muşuroaie,
îngropati de vii...
Toată viata ni-i
suptă de noroaie.
 
Unu-njură. Altul
geme printre dinti.
Tâmplele-s fierbinti,
noaptea ca asfaltul.
 
Ud până la piele
tot sunt străbătut
de un duh stătut
de hoit şi de stele...
 
- Ai, bă, o, tigară ?
Vreau s-o trag adânc,
s-o beau, s-o mănânc,
adânc să mă doarã.



 
BALADA ICONARULUI DE  LÂNGÃ  RAI 

  
Din evlavii de vlãdicã 
şi porunci de Domn pios, 
mânãstire se ridicã 
pe tulpina ei de os. 
  
Dintre schele se desface, 
pârguitã sub mistrii, 
ca un mãr care se coace 
lângã ceruri aurii. 
  
Zidurile cresc uşoare 
şi-n urcuşul alb al lor 
parcã vor aripi sã zboare 
şi sã cânte parcã vor. 
  
Turlele melodioase 
prind în aer moliciuni, 
mlãdieri de chiparoase, 
frãgezimi de rugãciuni. 
  
Dar cum creşte din luminã 
ctitoritul sfânt altar, 
n-are prânz şi n-are cinã 
mare meşter iconar. 
  
N-are pace pãmânteascã 
de când Vodã Basarab 
l-a poftit sã zugrãveascã 
mucenici cu chipul slab. 
  
De doi ani pe zid aşeazã 
când strãvechi Ierusalim, 
când Crãciun şi Boboteazã, 
când sfieli de heruvim. 
  
Se cutremurã pereţii 
de-nvieri şi rãstigniri. 
Pe iconostas, asceţii 
merg cu tãlpi de trandafiri. 
  
Doar o sfântã diafanã 
sub un limpede inel, 
tot încearcã pe-o icoanã 
sã se işte din penel. 

  
In zadar se tot frãmântã 



meşter fãrã de rãgaz. 
Pentru dulcea faţã sfântã 
încã n-a gãsit obraz. 
  
N-a gãsit nici ochi sã-i deie, 
cât îi cautã-n strãfund 
de fântâni şi eleşteie 
sau de ceruri ce se-ascund. 
  
Zi şi noapte, printre scule, 
lângã pânzã pironit, 
cu peneluri nesãtule 
muşcã zãri necontenit. 
  
Prânz şi cinã dacã n-are 
şi-n culcuş n-a pogorât, 
suspinând peste culoare 
n-o-mblânzeşte cât de cât. 
                 
Ba o roagã şi-o rãsfaţã, 
ba o ceartã cu mustrãri, 
dar vopseaua lui îngeaţã 
şi la rugi şi la ocãri. 
  
Nici alintul nu-i dã vlagã, 
nici ocãrile puteri… 
Chip şi zâmbet nu se-ncheagã, 
nu vin ochi de nicãieri. 
  
In oftatul şi-n pojarul 
care-i furã somn şi blid 
s-a uscat şi iconarul, 
ca ierarhii de pe zid. 
  
            * 
  
Peste râu, la mânâstire, 
urcã lin cu pasul mic, 
o logodnicã subţire 
şi sfioasã ca un spic. 
  
Vine-n zori şi la amiazã 
cu paner mereu adus, 
vine iar, când însereazã, 
la biserica de sus. 
  
Miere, azimã şi lapte 
pentru meşterul posac, 
care tace, zi şi noapte, 
lângã scule fãrã leac. 
-De trei ori pe zi, la tine, 
trist logodnic, meşter drag, 



vin purtând panere pline 
şi la fel le-ntorc din prag. 
  
Gura ta n-atinge canã, 
nici cu mâna blid n-atingi. 
Lâng-o umbra de icoanã 
ca o candelã te stingi. 
  
M-aş topi, dacã mi-ai cere, 
în ospãţul din paner, 
lapte, azimã şi miere, 
sã-ţi fiu cinã, lângã cer. 
  
Dar el tace. De pe buze 
nu-şi desprinde un cuvânt. 
Peste pensule ursuze 
se-nconvoaie şi mai frânt. 
  
Şi tânjeşte mai departe, 
şi vopselele tânjesc 
lângã ceaţa  umbrei moarte, 
care-aşteaptã chip ceresc. 
  
             * 
  
Peste râu, la mânãstire, 
urcã zilnic pasul mic 
de logodnicã subţire 
şi sfioasã ca un spic. 
  
Vine-n zori şi la amiazã, 
cu paner mereu adus, 
şi când umbrele-nsereazã 
la biserica de sus. 
  
-Meşter trist, ţi-aduc zadarnic 
darul meu de peste râu, 
lapte proaspãt, fagur darnic, 
pâine tânãrã de grâu. 
  
Pleacã vara, fug lãstunii, 
şi-n bisericã, aici, 
încã n-ai pus chip minunii, 
biet zugrav de mucenici. 
  
Nici un înger nu mai cade 
pe culoarea fãrã spor ? 
Din uneltele-ţi schiloade 
nu mai urcã nici un zbor ? 
  
De-aş putea vãpãi domoale 
şi dulci umbre sã mã fac, 



sã dau zâmbet pânzei goale 
şi penelului sãrac… 
  
Dar el tace. Nu-şi desprinde 
de pe buze un cuvânt ; 
cu mâini reci şi suferinde, 
cum sunt mâinile de sfânt. 
  
Şi cum tace, ea se frânge, 
în genunchi, pe lespezi, jos. 
Îi ia mâinile şi plânge, 
desmierdându-le duios. 
  
Pe mâhnirea lor se lasã 
tâmpla caldã, chipul mic 
de logodnicã sfioasã 
şi subţire ca un spic. 
  
Şi pe mâinile lui slabe, 
scrise parcã pe fereşti, 
cad din ochii ei podoabe 
şi inele îngereşti. 
  
Cad din ochii trişti inele 
şi pe mâinile ce zac, 
şi pe hârburi de ulcele 
cu vopsele fãrã leac… 
  
Meşterul acum le simte. 
Mohorât de sãptãmâni, 
simte plânsul ei fierbinte 
pe-ngheţatele lui mâini. 
  
Fiecare picãturã 
parcã-l frige dinadins. 
Ah, din nou de el se-ndurã 
un crâmpei de necuprins. 
  
Azi, din nou, un colţ de slavã 
are milã de zugrav. 
Arde pensula bolnavã, 
arde meşterul bolnav. 
  
Ard vopselele-n ulcele, 
frãmântate cu vãzduh 
şi cu lacrimile grele 
care cad sã le dea duh. 

  
Pânza moartã se deşteaptã, 
linii gureşe se-aprind, 
sfânta care chip aşteaptã 
s-a sculat din somn zâmbind. 



  
  
Din culcuşuri se ridicã 
desmorţitele culori, 
cu zvâcniri de rândunicã 
dintr-un cuib trezit în zori. 
  
Mâna meşterului treazã 
lumineazã ca şi el. 
Orice deget pare-o razã, 
când se-atinge de penel. 
  
-Plângi, tu, limpedea mea Oana 
şi vopseaua prinde chip. 
Plângi şi, fragedã, icoana 
din lumini o înfirip. 
  
Picã lacrimile tale, 
iar culorile surâd. 
Cine le-a sculat din oale 
Ca sã calce somnul hâd ? 

  
El luceşte ca o spadã 
smulsã beznei unei teci. 
Ea e freamãt alb de mladã, 
în genunchi, pe lespezi reci. 
  
E uimitã cã el cântã 
gingãşii de viers fugar… 
Dar cum ochii ei se zvântã, 
mâna lui se stinge iar. 
  
Faţa pânzei se usucã 
şi culori şi umbre mor. 
In privirea lui nãucã 
e un ţipãt de cocor. 
  
Deznãdejdea îl cuprinde 
şi el cade din avânt, 
cu mâini reci şi suferinde, 
cum sunt mâinile de sfânt. 
  
Şi din nou se-aprind de milã 
şi de rouã ochii ei ; 
în ulcele de argilã 
ard şi tremurã scântei. 

  
Pe vopselele învinse 
picã lacrimi fecioreşti, 
şi pe mâinile lui stinse, 
scrise parcã pe fereşti… 
  



Şi din nou, zvâcnind, adie 
un suspin de vânt rãzleţ 
prin culorile ce-nvie 
deşteptate din îngheţ. 
  
Fruntea lui din nou strãluce, 
gura cântã gingãşii, 
şi, trezit, penelul duce 
umbrei moarte linii vii. 
  
-Plângi, şi-n mine neprihana 
se oglindã ca-ntr-un iaz. 
Plângi, tu, limpedea mea Oana, 
iar icoana ia obraz. 
  
Plângi, si nu pricep ce vlagã, 
ce puteri m-au dezmortit. 
Plângi, şi pânza stearpã leagã, 
ca o creangã, rod sfinţit… 
Beat, lucreazã, cântã, spune. 
In genunchi, cum a rãmas 
ca-ntr-o mare rugãciune, 
ea l-ascultã fãrã glas. 
  
Şi, deodatã, înţelege 
cã icoana lacrimi vrea 
şi cã el minuni culege 
doar atunci când plânge ea. 
  
                  * 
  
Zile trec şi nopţi ca una, 
scuturate din mãnunchi, 
şi fecioara plânge-ntruna, 
jos pe lespezi, în genunchi. 
  
Tot mai tinere, mai zvelte, 
peste plânsul ei tresar 
şi vopsele şi unelte 
şi mâini dragi de iconar, 
  
Lacrimi şi culori se-mbinã 
şi se fac într-un sãrut 
ochi de dincolo de vinã, 
chip de dincolo de lut. 
  
Fata plânge, plânsul suie 
şi, pe lemn cum stã supus, 
e obrazul ei şi nu e, 
parcã-s ochii ei, şi nu-s. 
  
Cu cât urcã, mai cereşte 



faţa Sfintei din vopsea, 
trupul fetei se-ofileste 
supt de pânza care-l bea. 
  
Cu cât meşterul strãluce 
în tãria lui de-acum, 
ea se frânge ca o cruce 
povârnitã lângã drum… 
  
Par penelurile torţe, 
mâinile, fierbinţi cãţui, 
iar el arde, beat de forţe, 
sus, în fericirea lui. 
  
Şi nu vede, dintre îngeri, 
cum, sub plânsul ne-ntrerupt, 
trupul mic e numai frângeri, 
tot mai stins şi tot mai supt. 
  
              * 
  
Peste râu, la mânãstire 
nu mai urcã pasul mic 
de logodnicã subţire 
şi sfioasã ca un spic. 
  
Nu mai vine la amiazã 
cu paner mereu adus, 
nici când tainele-nsereazã 
la biserica de sus. 
  
Nici n-aduce, de cu noapte, 
pentru bunul iconar, 
miere, azimã şi lapte, 
feciorelnicul ei dar. 
  
Ci, departe,-ntr-o colibã, 
ochii vesteji de dogori 
cu lumini nu mai îmbibã 
nici peneluri, nici culori. 
  
De sub cergã, mâna slabã, 
cheamã umbrele de ieri. 
Gura tot de umbre-ntreabã, 
ofilitã de zãceri. 
  
Umbre cheamã, taine-ngânã 
sau îsi strigã, lângã pat, 
maicã blândã si bãtrânã, 
toatã bocet si oftat. 
  
-Maicã bunã, du-te-n goanã 



la biserica de sus, 
unde-un meşter pe-o icoanã 
numai zâmbete a pus. 
  
Spune-i mirelui, în şoaptã, 
cã mor ochii stinşi de dor, 
dar cã tot îl mai aşteaptã, 
scufundaţi în bezna lor… 
  
Ostenind spre mânãstire, 
suie, albã, prin livezi, 
pe sub crengi cu patrafire, 
o mãicuţã de zãpezi. 
  
Vine-n zori, la prânz, la cinã, 
cu trudit şi jalnic glas, 
mai bãtrânã când suspinã, 
şi mai albã, ceas de ceas. 
  
-Meştere cu fruntea-n stele, 
iconar cu mâini de vis, 
sã te-aduc dintre vopsele 
ochii oarbei m-au trimis. 
  
Ţi-ai sfârşit de mult icoana, 
lângã ea de ce mai stai ? 
Parcã nu-mi auzi dojana 
şi n-ai inimã, nici grai. 
  
Ci el glas lumesc n-aude 
şi nu vede chip strãin. 
Doar icoana ce-i surâde 
îl îmbatã ca un vin. 
  
Nici o vorbã nu-l îmbie, 
nu rãspunde nimãnui. 
Ca-ntr-o dulce, grea, robie, 
stã vrãjit de sfânta lui. 
  
-Meştere pierdut de lume, 
fãcãtorule de sfinţi, 
ochii oarbei de sub brume 
te vor mire; sã-i alinţi. 
  
Vino de le-nchide rana, 
iconar de lângã rai… 
Ţi-ai sfârşit de mult icoana, 
lângã ea de ce mai stai ? 
  
Dar el nu mai ţine minte 
plânsul ochilor secaţi, 
ci de ochii fetei sfinte 



se îmbatã cu nesaţ. 
  
Nu ascultã, nu rãspunde, 
şi, de vrajã istovit, 
parcã vrea sã se scufunde 
în surâsul zugrãvit… 
  
Maica pleacã, maica vine, 
pleacã iar cu jalnic pas, 
mai bãtrânã de suspine 
şi mai albã, ceas de ceas. 
  
-Fata mea, la mânãstire 
urc zadarnice poteci. 
Nu-i acolo nici un mire… 
Sunt doar sfinţi şi lespezi reci. 
  

    *   
Pajişti verzi întind chilimuri 
şi covoare ca-n povesti, 
parcã noi ierusalimuri 
cer sosiri împãrãteşti. 
  
Toatã floarea neculeasã 
pe mormântul alb s-a strâns. 
Crãngi în rochii de mireasa 
se cutremurã de plâns. 
  
Cu suspinele de mânã, 
toatã bocet şi lumini, 
maicã bunã şi bãtrânã 
rãtãceşte printre spini. 
  
Urcã pân’la mânãstire 
şi coboarã la mormânt 
Nu aduce nici un mire 
ochilor ce nu mai sunt. 
  
Urcã iar, cu trudã multã, 
printre spinii nesãtui. 
Nici un mire n-o ascultã 
sus, în fericirea lui. 

  
Paşii-abia mai pot s-o poarte 
pe poteci cu pietre seci… 
El rãmâne mai departe 
lângã sfinţi şi lespezi reci. 
  
 * 
  
-Doamne, din lumeşti podoabe 
ridicaşi, pe trudã grea, 



sfinte ziduri basarabe, 
limbã vremilor sã dea. 
  
De la sfeşnic la icoanã, 
de la stranã la triod, 
toate sunt, fãrã prihanã, 
darul tãu de voievod. 
  
Şi, smerit şi preajertfelnic, 
daniei de peste veac 
i-ai pus cel dintâi jertfelnic 
lângã cel dintâi colac. 
  
Deci,Mãria Ta, se cade 
sã ştii câte sunt şi cum : 
Iconarul încã şade 
în bisericã şi-acum. 
  
De-a sfârsit de mult cu treaba, 
nu vrea galbeni, nici arginti, 
dar întârzie degeaba 
printre candele si sfinti. 
  
De-a pus magilor privire 
şi arhanghelilor pas, 
într-o galeşã uimire, 
lângã sfântã a rãmas. 
  
Când cãlugãrii l-alungã, 
el se-ntoarce mai aprins. 
Neagrã patimã şi lungã 
de icoanã l-a cuprins. 
  
Vodã zice : Ştim icoana, 
mult ne mirã şi pe noi. 
Parc-un înger şi-a pus pana 
pe obrajii calzi şi moi. 
  
Fruntea-i scrisã –pare-mi-se- 
cu penel din alte vieţi, 
iar surâsu-i smuls, ca-n vise, 
ne-nceputei frumuseţi. 
  
Bietul vostru meşter, poate, 
s-a smintit când a crezut 
c-a scos el aceste toate 
din vopseaua lui de lut. 
  
S-a smintit şi-n pãtimirea 
grea de vinã şi alean, 
îndrãgind nemãrginirea 
unui chip nepãmântean… 



  
Cu mâhnire se cuvine 
pândã asprã de pândar. 
Azi, icoana nu mai ţine 
de-un vremelnic iconar.. 
  
Ci minunea ei seninã 
e a rugii celor mulţi, 
care vin de i se-nchinã, 
de la Vodã la desculţi. 

* 
Când o spadã de jãratic 
taie zarea, când un bici. 
Cerul negru şi sãlbatic 
varsã ploaie cu bãşici. 
  
Beznele îşi fierb ceaunul 
sus, pe tunet de potop. 
Inc-un fulger, încã unul, 
cade-n inimã de plop. 
  
Noaptea joacã-n pielea goalã 
pe lungi strune de ţambal. 
Din grozav cazan de smoalã 
iese râul peste mal. 
  
Se mai rupe-n cer o grindã 
sau în iad câte-un zãgaz. 
Strãjile se-adunã-n tindã 
cu sudãlmi şi cu necaz. 
  
Sub puhoaiele zãlude, 
prin mocirle de nãmol, 
o nãlucã-n straie ude 
dã bisericii ocol. 
  
Umbra vine pe şuvoaie, 
numai ochi adânci şi goi, 
numai zdrenţe lungi de ploaie, 
numai umblet de strigoi, 

  
Cu bufniri de vânt pãtrunde 
pe fereastrã  în altar. 
Când în beznã se ascunde, 
când pe fulger calcã iar. 
  
Paşi desculţi şi uzi coboarã 
dogorind de-aprins îndemn. 
Mâna smulge, ca o ghiarã, 
Chipul fraged scris pe lemn. 
  



-Nimeni nu ne mai desparte, 
Sfântã albã, cer deschis. 
Raiul vieţii fãrã moarte 
pe obrazul tãu e scris. 
  
Chipul Tainei, smuls din cuie, 
lângã inimã l-a pus. 
parcã-i Oana lui şi nu e ; 
parcã-s ochii ei şi nu-s. 
  
Fuge.Fulgerul l-aratã. 
-Uite meşterul nebun ! 
Pânda chiuie muşcatã, 
paşii lui nu se supun. 

  
-Dã-ne meştere, icoana, 
unde-alergi, zãnatic fur ? 
Bãlţile, zbârlindu-şi blana, 
cresc ca haitele-mprejur. 
  
Zarile-şi trimet, grãbite, 
cãtre el câte-un hanger. 
Bat nãpraznic din copite 
hergheliile din cer. 
  
Mai adânc la piept îşi strânge 
vraja sfintei fãrã veac. 
Ploaia-n drum se face sânge, 
sânge bãlţile se fac.   
  
-Meştere beteag de minte, 
dã-ne Sfânta înapoi !… 
El o strânge mai fierbinte : 
o tulpinã amândoi. 
  
Mai aproape, mai aproape, 
râul spumegã turbãri. 
Pe dihãnii mari de ape 
vin pãdurile cãlãri. 

  
-Nimeni nu ne mai dezleagã, 
Sfântã albã, rai cules. 
Ceru-ntreg şi lumea-ntreagã 
în surâsul tãu se ţes. 
  
Ape lacome şi hoaţe 
cascã negrul lor gâtlej. 
Cu icoana strânsã-n braţe, 
piere meşteru-n vârtej. 
  

* 
  



Curgi, luminã, curgi baladã, 
şi tu, râule senin. 
Ziua paşte ca o iadã 
roua câmpului sorin. 
  
Verde apa de bulboanã, 
Din adâncuri ce-ai adus ? 
Ba e zâmbet, ba icoanã, 
ba e chip cãzut de sus… 
  
Uluiţi, culeg plutaşii 
taina galeşului chip. 
Mâinile scriu cruci, şi paşii 
îngenunche pe nisip. 
  
De surâsul blândei feţe 
nu se saturã cât vor. 
Sorb senina frumuseţe 
cum ar bea dintr-un izvor. 
  
Vãd, şi nu pricep de unde 
s-o fi fost ivit în dar, 
din tãceri de ape-afunde, 
taina fãrã de hotar. 
  
Dar, cucernici în smerire, 
duc plutaşii chipul sfânt 
la domneasca mânâstire, 
peste vreme şi mormânt. 
  
Şi minunea din luminã 
se re-ntoarce celor mulţi, 
gloatei care i se-nchinã, 
de la Vodã la desculţi. 

  
                

 

                        
                        
BALADA UCENICULUI CU OCHI ALBASTRI 

  
A plecat peste argilă, 
suduind cu foc, 
biet olar fără noroc, 
o frământă-n silă. 

  
Blidele cu cerbi şi ciute, 
cu lăstuni şi flori, 
nu mai râd, ca alteori, 
prin unghere mute. 



  
Nici vioaiele ulcioare 
zvelte-n braţ şi gât, 
nu-l mai bucură, oricât 
le-ar stropi cu soare. 

  
-Oale triste şi posace, 
răsfăţate ieri, 
tot ce-am scos din mângâieri 
ţăndări azi aş face. 
  
In zadar v-am scris pe feţe 
răsărituri dulci,- 
nu vă vrea nici târg, nici bâlci, 
trista tinereţe. 

  
Mă tot duc cu hârburi goale, 
vin tot mai calic, 
parc-aş duce-n Carul-Mic, 
sus, prin lună, oale. 

  
Supte-s pleoapele nevestii, 
plozii supţi şi ei. 
Bate jalea  prin bordei 
ca un vânt prin trestii. 

  
Aşa spune, şi, de-o parte, 
oalele tresar, 
şi, ca el, şi ele par 
necăjite foarte. 

  
-Dragele tătuchii fete, 
alt olar străin, 
ni s-a pripăşit vecin, 
cu urzeli şirete. 

  
Rătăcit de nu ştiu unde, 
Spân, limbut şi şchiop, 
ne bea soarele din plop, 
zările rotunde. 

  
Nu atât din lut cuminte 
iscă frumuseţi, 
cât momeşte târgoveţi 
fermecând cuvinte. 

  
Are şoapte moi ca lâna, 
miere din ştiubei, 
grai cu salbe şi cercei, 
vorba  ca fântâna. 

  
Târgu-ntreg îi râde-n cale 



meşterului spân. 
Numai eu cu voi rămân, 
cârd pestriî de oale. 

  
Zice şi, oftând, se pleacă. 
Mângâie-o ulcea, 
Câte-o oală, ici, colea, 
câte-un blid împacă. 

  
Sau le ia de jos, în parte, 
pe genunchi niţel, 
că-s şi ele, ca şi el, 
necăjite  foarte. 

  
* 

Pe la ceasul serii, 
când, gătiţi curat, 
vişinii şi merii 
ies la porţi în sat, 

  
pe sub legănare 
albă de salcâm, 
un drumeţ răsare 
de pe alt tărâm. 

  
Tânăr ca minunea 
crăngii pe zăplaz, 
'nalt cum e minunea 
papurii pe iaz. 

  
Ochii, prinşi cu plasa 
dintr-un fund de cer, 
când sunt ca mătasa, 
când de giuvaer. 

  
Vine fără grabă,
doar cu zarea-n sac; 
bate la cocioabă 
de olar sărac. 

  
-Să nu-mi dai simbrie, 
Meştere, nimic; 
prispa ta să-mi fie 
pat de ucenic. 

  
Iar de-ţi sorbi fiertura 
Lângă muc de seu, 
cu mireazmă gura 
mi-oi clăti şi eu. 

  
-Mergi, măi, linge stele, 
biet încalţă-zări, 



să frămânţi ulcele 
altor depărtări. 

  
Cruce fă-ţi şi du-te, 
ucenic pribeag, 
dintre hârburi slute 
şi noroc beteag. 

  
Nici un blid de bozii 
n-am la cină-acum. 
Străvezii mi-s plozii 
şi muierea fum. 
  

  
Ochii, prinşi cu plasa 
dintr-un fund de cer, 
când sunt ca mătasa, 
când de giuvaer. 

  
-Ba aici mi-e locul, 
meştere amar. 
Ţi-a fugit norocul 
la un alt olar. 

  
Iarăşi o să vină 
de-om trudi în doi 
oale de lumină 
şi ulcele noi. 

  
Ochii lui, obrazul 
mai senin i-l fac, 
că topesc necazul 
de olar sărac. 

  
-Scoate-ţi, ucenice, 
cuşmă şi opinci. 
Patru guri calice 
vom spori la cinci. 

  
Tinda,  pat să-ţi fie, 
luna, strai de in, 
stelele simbrie, 
soarele, tain. 

  
Râde ucenicul. 
Ochii-adânci şi buni 
parcă-s borangicul 
serii cu lăstuni. 

  
  
Şi-atât cer închide 
fundul lor de lac, 



că surâd şi blide 
şi olar sărac. 

  
                       * 
De sub mâna ce-l supune, 
tânăr şi zburdând, 
lutul prinde chip plăpând, 
dulce goliciune. 
  
Şi cum iese din plămadă 
trupul fără strai, 
parcă gângureşte grai, 
parcă vrea să vadă. 
  
Sus, pe cântecul tulpinii, 
roata joacă şi 
născoceşte gingăşii, 
rotunjimi şi linii. 
  
Printre noi făpturi de oale 
răsărind, zvâcnesc 
ba un umăr fecioresc, 
ba o coapsă moale. 
  
Ba  pe-un fraged şold subţire, 
toarta de ulcior 
galeş cade şi uşor 
ca un braţ de mire. 
  
Colo, ca un sân de fată, 
pâlpâie-o ulcea. 
Un obraz de blid spre ea 
cu sfială cată. 
  
Dincolo, o lună plină 
a căzut din cer 
sau o strachină-n ungher 
picură lumină ? 
  
Harnic ucenic se pleacă 
smălţuind mereu. 
În spărturi de curcubeu 
huma o îmbracă. 
  
Dacă mâinile-o răsfaţă 
şi-o desmiardă lung, 
ochii lui parc-o străpung, 
vrând să-i deie viaţă. 
  
Ies familii de argilă 
de sub mâna lui: 
oale mari şi mici cu pui, 



blide cu prăsilă. 
  
Freamătă de ele, cântă 
Tindă şi cerdac. 
Cântă şi olar sărac 
şi bojdeuca sfântă. 
  
 -Mi-ai făcut aici, băiete, 
cântec din bordei, 
zâmbet, fiece crâmpei, 
fiece scaiete. 
  
Tu dai duhul tău ţărânii, 
inimă îi dai; 
porţi şi-n ochi un colţ de rai 
şi-n minunea mâinii. 
  
  
Tot nu vrei să-mi spui de unde 
vii şi cine eşti ? 
Ucenic cu ochi cereşti, 
taina ta ce-ascunde ? 
  
El zâmbeşte şi frământă 
sau, pe lutul scris 
smălţuieşte cerbi de vis 
şi cocioaba cântă. 
  
-Mi-ai sfinţit şi prag şi oale, 
ucenic senin. 
Prour, la fereşti mi-anin 
Zâmbetele tale. 
  
Soare-s genele muierii, 
Târgul larg şi bun, 
iar tu râzi, cum râde-n prun 
creanga primăverii. 
  
Tot nu vrei să-mi spui de unde 
vii şi cine eşti ? 
Ucenic cu ochi cereşti, 
taina ta ce-ascunde ? 
  
El surâde şi frământă. 
Oalele cu pui 
gânguresc în jurul lui 
şi bordeiul cântă. 
              
               * 

Cine-mi lunecă pieziş 
la uluci iscoadă ? 
Cine-şi face din frunziş 



pândă şi broboadă ? 
  

Cine din salcâmi în duzi 
şerpuie subţire, 
că nici boare nu-l auzi, 
nici nu-l simţi foşnire ? 

  
Spân limbut sub crengi în pârg 
umbra şi-o desprinde, 
ros de ciudă că la  târg 
oale nu mai vinde. 

  
Pe furiş, cu pasul rar 
şi cu umblet moale, 
dă colibei de olar 
tâlhăreşti târcoale. 

  
Şi pe prispă de bordei 
oare ce-mi zăreşte ? 
Oale scrise cu scântei 
Râd copilăreşte. 

  
Blide noi la soare-şi scot 
rumena lor faţă, 
adunând văzduhul tot 
într-un ciob de viaţă. 

  
Şi-n mijlocul lor, din plin 
frământând plămada, 
tânăr ucenic senin 
alb cum e zăpada. 

  
Ochii par din cer culeşi, 
taine fără nume; 
zâmbetul, ca un cireş, 
i-a-nflorit în lume. 
  
Licăre sub mâna lui 
lutul când l-atinge. 
Fulger care e şi nu-i 
fruntea i-o încinge. 

  
Şi tot trupul, scufundat 
trudei ce-l îndoaie, 
parcă scapără ciudat, 
când îi când, prin straie. 

  
Verzi sunt buzele de spân, 
limba şi mai verde; 
cu năpârci în gând păgân 
printre crengi se pierde. 

  



Iar în zori, când ori ce stea
fuge sus în slavă, 
spânul şchiop cu limba rea 
duce-n târg otravă. 

  
-Strâmbi am fost, smintiţi am fost, 
crunt păcat ne-apasă: 
dracul are adăpost 
la olar în casă. 

  
Ucenicul nepătruns 
ce, râzând, ne-nşală, 
fumegă miros ascuns 
de pucioasă goală. 

  
L-am pândit printre uluci, 
l-am văzut cum scoate, 
din dogori şi din năluci, 
oale blestemate. 

  
  
Ce stârneşte din vâltori 
mâna fumegândă 
cară târgului în zori, 
spurcăciuni să vândă. 

  
Vorbele de spân semeţ 
zumzăie ca stupii, 
prind spinare de mistreţ, 
se zbârlesc ca lupii. 

  
-Nu-i sfielnic ucenic 
cel răsfiert în smoală;
 iadul joacă din buric, 
pus în orice oală. 

  
Ţipă-n blide goliciuni 
vii de paparude, 
ard şi zbârnâie tăuni 
în ulcele crude. 

  
Fie blid, fie ulcior, 
pângărind, ne-ntină 
pâinea sfântului cuptor, 
sfântul vin la cină. 

  
Toate parcă-s în răspăr, 
numai iadu-n toi e. 
S-a legat cu dracul văr 
târgul, fără voie. 

  
Vorbele   -zăvozi de fier- 



scapă din belciuge. 
De la vameş la dulgher, 
geme târgul, muge. 

  
  
Vuietul, sculat întreg, 
pleacă de la vetre. 
Mâinile păduri culeg, 
cară munţi de pietre. 

  
Fierb ţn poartă de olar 
gloatele năuce. 
Ochi senini în prag răsar, 
raiul lor străluce. 

  
Creşte negrul vălmăşag, 
urlă târgoveţii. 
Bunul ucenic din prag 
luminează vieţii. 

  
Ţăndări oalele se fac, 
blidele fărâme; 
zări şi tindă şi cerdac 
stau să se dărâme. 

  
Pietre vin în joc turbat, 
Grindină nebună, 
peste tânăr trup se-abat ; 
peste blide tună. 

  
Tună pietre, fierb furtuni, 
se-ntărâtă gloate. 
Mai albaştri, ochii buni 
luminează toate. 

  
Sângeră, sub izbituri, 
oalele schiloade. 
In genunchi, peste spărturi, 
umbra albă cade. 

  
  

Geme câte-un hârb mai mic, 
plouă bolovanii. 
Ochi senini de ucenic 
luminează stranii. 

  
Mor ulcioare de pământ, 
zuruie ulcele. 
Ucenic cu trupul frânt 
arde peste ele. 

  
Şi cum sta-n genunchi, pe prag, 



cioburilor pază, 
câte răni de hârb beteag, 
toate scânteiază. 

  
Bolovanii vin duium, 
târgul creşte-n poartă. 
Ochii mari surâd şi-acum, 
ochii limpezi iartă. 

  
Alte ţăndări se-nroşesc, 
iar din luturi sparte 
frunţi, obraji şi ochi zâmbesc, 
luminând prin moarte. 

  
* 

Melcii stelelor scot coarne, 
forfotind prin foi. 
Cărăbuşi de aur, goi, 
cad prin crini cu goarne. 

  
Vraiştea de sus e toată 
freamăt, zumzet, zvon; 
la fereşti fără oblon 
tainele se-arată. 

  
Ca o pară-n cer se coace 
veacul necules. 
Ies minunile, cum ies 
puii din găoace. 

  
Noaptea-i grea de must, şi luna 
dă şi ea în copt. 
N-a dormit de nopţi vreo opt 
meşterul nici una. 

  
Somnu-abia acum prăvale 
în adânci fântâni 
tâmpla ce-a căzut pe mâni, 
omul beat de jale. 

  
Frânt pe scaun, lângă roată, 
noaptea-l suge-n gol. 
Plânsul tot îi dă ocol, 
luna, câteodată. 

  
Pe tulpină, roata moartă 
n-a mai pus zvâcniri 
rotunjimilor subţiri 
de ulcior cu toartă. 

  
N-a mai pus nici şold molatic, 
nici grumaz sfios 



lutului zvârlit pe jos, 
crâncen şi sălbatic. 

  
Blide surde, oale ciunge, 
hârburi şchioape zac 
moarte-ntr-un ungher sărac, 
unde stea n-ajunge. 

  
  

Şi, deodată, zidul pleacă, 
lunecând-napoi. 
Cu mireasmă de trifoi 
luna toate-îneacă. 

  
Dau navală-n casă nucii, 
teii buzna dau. 
Unde-a fost perete, stau 
'nalte trepte lucii. 

  
Şi pe trepte lin coboară 
şovăielnic pas; 
ucenic cu chipul tras 
intră în cămară. 

  
Parcă luna îl aduce, 
razele l-aduc. 
Vin grădinile buluc 
cu tămâie dulce. 

  
Fruntea-i picură broboane 
roşii de măceş, 
ochii par din cer culeşi, 
faţa, din icoane. 

  
Uneori roşesc o pată 
stropii pe podea, 
dar el râde, cum râdea 
lumii, altă dată. 

  
Razele vorbesc în şoaptă, 
cu polen pe guri. 
In ungherul cu spărturi 
foşnet se deşteaptă. 

  
  

Cioburi pline de sfială 
ies din morţi adânci: 
în genunchi, în cârji, pe brânci, 
orice hârb se scoală. 

  
Oale ciunge, blide surde, 
ţăndări fel şi fel 



merg de-a buşilea spre el, 
gata iar să zburde. 

  
Din surâsul lui adie 
duh de busuioc: 
toate stau, când stă pe loc, 
merge, toate-nvie. 

  
Singur meşterul suspină, 
dus în vis, afund. 
Până-n noaptea lui pătrund 
ochii de lumină. 

  
Mâini subţiri se lasă bune 
peste somnul greu ; 
ochii mari surâd mereu, 
glasul dulce spune: 

  
-Meştere cu lungi suspine 
ce-ndoieli te storc ? 
Vezi, din alte lumi mă-ntorc 
ucenic la tine. 

  
Vin aşa cum mă ţii minte, 
ca în ceasul când 
pietrele loveau, pe rând, 
trupul meu fierbinte. 

  
  

Coasta mea şi-acum dogoare, 
dar zâmbesc şi cânt. 
M-am întors ca să-ţi frământ 
alte noi ulcioare. 

  
Nu fi trist că sânger încă. 
Noaptea am să-ngrop 
în argilă câte-un strop 
şi-n tăcere-adâncă. 

  
Ziua, târgul m-ar ucide, 
se răscoală-ntreg, 
dacă vede că mă-ncheg 
în pământ de blide. 

  
El nu-mi iartă orice feric 
din surâs ceresc. 
E mai bine să-mblânzesc 
lutul pe-ntuneric. 

  
Bunul ucenic cuvântă. 
Ia, domol, de jos, 
lut zbârlit şi somnoros 



şi-ndelung frământă. 
  

Când cu mâna îl înfrânge, 
când pe roată, sus. 
Rar, în negrul trup supus 
cade-un strop de sânge. 

  
Tac străfundurile lumii, 
un cuvânt nu zic. 
Numai blândul ucenic 
Dă cutremur humii. 

  
  
Plămădeşte noaptea-ntreagă 
oale, blide, căni. 
Picurii neînchisei răni 
zâmbete se-ncheagă. 

  
Şi cocioaba iar se-ncarcă 
cu făpturi zglobii, 
ca albaştrii ochi de vii, 
de senine parcă. 

  
Chiar şi meşterul ce doarme 
râde-n somn stingher, 
în bordeiul plin de cer 
şi gingaşe larme. 

  
Zorii fâlfâie prin casă. 
Mâini subţiri tresar 
şi pe frunte de olar 
ca un mir se lasă : 

  
-Scoală, meştere, şi ia-le. 
Arde-le-n cuptor, 
mergi şi fecioria lor 
du-o lumii tale. 

  
Lasă târgul tău să creadă 
singur că le faci. 
Lumii, dacî vrei s-o-mpaci, 
dă-i mormânt să vadă. 

  
Să nu-i spui că vin pe lună, 
nici ce-ascund în lut. 
Las-o  pe mormântul mut, 
mărăcini să-mi pună. 

  
  
Nopţi la rând ţi-oi fi de-acuma 
tainic ucenic. 
Paşii par de borangic, 



faţa lui, ca spuma. 
  

Înc-odată, prin odaie, 
ochii zări trimet. 
Paşii urcă-ncet, încet, 
trepte de văpaie. 

  
Peste oale, căni şi blide 
scări de foc se-nchid. 
Unde trepte-au fost, stă zid, 
iarăşi vechiul zid e. 

  
Zorii zboară şi se joacă 
gureşi porumbei. 
Apoi meşter şi bordei 
în mărgean îmbracă. 

  
Şi, deodată, fiecare 
oală de pământ, 
lăcrimând de duhul sfânt, 
sângeră de soare. 
  

             
 
BALADA PÃSÃRII MÃIESTRE 
  

Printre luciri de cornuri şi junghiere, 
            vâna şi el cu prinţul prin pãduri. 

Gorunii-aveau suspine verzi pe guri 
şi apel , pe buze, giuvaere.             

  
Era-ntr-a patra zi de vânãtoare… 
Isteţe slugi stârneau vânaturi noi 
şi cerbii-ngenunchiau pe frunze moi 
şi vulturii se prãvãleau din soare. 

  
Iar el, dibaci şi sprinten în sãgeatã, 
tânãr  curtean cu chip strãlucitor, 
când culegea vãzduhul frânt din zbor, 
când strãpungea pãdurea-n beregatã. 

  
Uşor şi zvelt la pânde îndrãsneţe, 
Se depãrta de ceata de curteni 
şi ochii lui pareau nepãmânteni, 
scânteietori de zãri şi tinereţe. 
  
Dar cum fugea dupã sãlbãtãciune 
Incremeni. Pe crengi cu moale joc 
ardea şi nu un bulgãre de foc, 
sclipea şi nu o pasãre minune 



  
Purta  aprins, şi rãsãritu-n pene, 
cu scãpãrãri de aur şi otel, 
şi, liniştit şi dulce lângã el, 
amurgul stins al umbrei pãdurene. 
  
Safire şi mãrgeane şi rubine 
se rãzvrãteau şi se-mpãcau în ea, 
vrând izbucnirea flãcãrii sã-i dea 
şi linistea sfinţeniei senine. 
  
Un pas  şi ea zvâcnea pe altã mladã. 
Ţintea viclean, sãgeata dãdea gres. 
Ba o pierdea prin crengi de arbori deşi, 
ba, strãlucind, ea sta în loc s-o vadã. 
  
In pitulãri topea vãpãi domoale, 
ca  sã tâşneascã iar din ascunziş 
cu fulgere ciudate prin frunziş, 
şi mai ciudate stingeri de metale. 
  
Iar el, curtean cândva îndemânatic, 
o urmãrea cu arc neputincios, 
cu pas flãmând, dar fãrã de folos, 
mai lacom, mai fierbinte, mai sãlbatic… 
  
Uitase şi tovarãşii din ceatã, 
şi prinţu-mpresurat de slava lor 
şi nici, troznind, cã-l frige sub picior 
nu mai simţea vreo creangã-nsângeratã. 
  
Nu mai simtea nici muşchiul vãgãunii, 
nici putregaiul ierbii cu bureţi, 
nici smârcul fiert, nici râpa cu mistreţi, 
nici gusterii din scorburi sau tãunii. 
  
Şi nu vedea nici soarele cum cade 
şi nici cum suie luna din pãduri, 
molizii argintându-i în armuri 
şi apele în ţãndãri reci de spade. 

  
Iar pasãrea-l chema sã n-o ajungã 
şi-l tot momea, aici şi nicãieri, 
din ce în ce mai beat de scânteieri, 
ars pânã-n os de pofta s-o strãpungã. 

  
Din ieri în azi, din zori în amurgire 
şi din amiezi în nopţi cu licurici, 
cãlca pe timp, fugea pe clipe mici, 
ca pe spãrturi şi cioburi de potire. 

  
Şi, deodatã, pasãrea zglobie 



pe nici o creangã n-a mai tresãrit, 
nici rumene frânturi de rãsãrit, 
nici verzi crâmpeie dulci de veşnicie. 

  
Pierise fãrã nume nu ştiu unde, 
pierise fãrã loc şi fãrã veac, 
în miez adânc de taine care tac, 
în fundul lumii care nu rãspunde. 

  
Zadarnice şi umblet lung şi trudã 
se sfâşiau în sterpe bâjbâieli. 
Noi muguri tremurau pe crengi sfieli 
şi-alãturi omul tremura de ciudã. 

  
Scrâşnea :-Unde-ai ascuns-o tu, pãdure ? 
Urla : -Unde-aţi pitit-o, pietre tari ? 
Rupea cu ghiara scoarţa pe stejari, 
izbea cu pumnii-n cremenele sure. 

  
  
Smulgea, hain, desişuri de jãratic, 
muşca pãmânt, turba de nenoroc,- 
dar pasãrea nici veac n-avea, nici loc, 
nici nume pe hotarul pãduratic… 

  
Târziu, rãpus, cu fruntea grea ca fierul, 
cu paşi aprinşi, cu ochi amari şi beţi, 
zvârli, rupând, puţinele sãgeţi 
şi, hohotind, îşi lepadã jungerul. 

  
De-acum, numai nãluca ei în minte 
îl dogora adânc pe sub copaci, 
curtean înfrânt, cu umbletul stângaci, 
de parc-ar fi cãlcat pe oseminte. 

  
Se-napoia ursuz şi fãrã pradã, 
ca nãpãdit de fiere şi oţet, 
şi dupã el venea pãdurea-ncet, 
cu capu-n piept, pe drumuri de baladã. 

  
Mergea sã afle prinţul şi curtenii 
rãmaşi sã sãgeteze cerbi de rând, 
şi, cum ofta, necazul , când şi când, 
cu lacrimi îi sfinţea bãtaia genii. 

  
Pe vechi poteci, prin ierbi abia citite, 
cãta degeaba urme de arcaşi… 
Ci nicãieri pãrea cã n-au fost paşi, 
nici mâini cândva aprinse pe cuţite. 

  
Se cãţãra în câte-o tisã înaltã, 
striga spre rãsãrit ori spre apus. 



Ci slugi şi prinţ pãrea cã s-au tot dus 
cu vulturii şi cerbii laolaltã. 

  
  

Mai sterp bãtea viroagele ascunse, 
mai lung chema din vârfuri de goruni. 
Ci print şi ceatã şi sãlbãticiuni 
pieriserã-n adâncuri nepãtrunse. 

  
Gândea ca i-a lãsat la o frânturã, 
la un crâmpei sau aşchie de ceas, 
şi-acum pãdurea-ntreagã-avea alt glas 
şi vântul alte cântece pe gurã. 

  
Izvoare noi zvâcneau acum la viaţã, 
şoptind pre limbã nouã noi poveşti, 
şi orice luminiş cu ochi cereşti 
alt grai avea, alt zâmbet, altã faţã. 
  
Şi fiecare piatrã altã frunte, 
şi fiecare brustur alt obraz… 
Se oglindea-n bãltoace de topaz 
şi-un chip strãin sta-n ele sã-l înfrunte. 
  
Un chip tãiat de arşiţã şi ploaie, 
muşcat adânc de vreme şi de vânt. 
Se pipaia. Uscate mâini de sfânt 
îi şovãiau pe zdrenţe, nu pe straie. 
  
Din catifele vechi şi adamascuri 
lãsa în cale fleanduri prin tufani 
şi din botforii spintecaţi de ani 
tãlpile goale-i sângerau pe vreascuri. 
  
Uimit se cerceta prin noi izvoare 
şi se-ntreba de-i vis sau adevãr… 
Ci numai zvon de frunze în rãspãr 
suna din fund de taine cu zãvoare. 
  
  
Oftând, ieşea din veacuri pãdureţe, 
din codrul ce-ngropase-adânc sub chei, 
şi pasãrea cu aripi de scântei, 
şi prinţul cu alai de tinereţe. 
  
Şi cum pornea mai gârbov spre cetate, 
tot buchisind ca-ntr-un ceaslov cãrãri, 
sub paşii lui trozneau ba întrebãri, 
ba cioturi mari de gânduri rãschirate. 
  
Iar după el, fugindu-i sub câlcâie 
sau fluturându-şi zdreanţa uneori, 



vântul venea cu sânul plin de flori, 
punând pe toate smirnã şi tãmâie. 
  

* * 
  
Calca pe-aceleaşi uliţe strãbune, 
dar parcã strãbãtea un nou tãrâm, 
cu paşi tot mai miraţi pe caldarâm, 
cu ochi strãlucitori de grea minune. 
  
Cetatea era ea şi nu, sub soare. 
Arcade vechi gemeau de bãtrâneţi, 
dar alte lumi şi alte dimineţi 
râdeau pe feţe albe de fecioare. 
  
Alţi negustori vindeau în noi dughene, 
se zbenguiau în pulbere alţi prunci 
şi gloate ne-ntâlnite pân-atunci 
îl mãsurau cu milã pe sub gene. 
  
Ziceau oprind : De unde vii, strãine, 
şi cine eşti, sub zdrenţe şi rupturi ? 
El le vorbea de tainice pãduri 
şi de nãluci cu aripi de rubine. 
  
Ii cumpãneau drumeţii, a mirare, 
şi strai, şi glas, şi ochii prea fierbinţi ; 
iar el vorbea de-o pasãre şi-un prinţ 
şi de-un  curtean pierdut la vânãtoare… 
  
Spunea cum au plecat de-aici cu torbe 
şi cum se-ntoarce singur din alai… 
Fâşii de soare-i tremurau pe strai 
şi-i  aprindeau şi fleandurã şi vorbe. 
  
Lung îl priveau ori se porneau pe glume : 
-Cumplite basme, moşule, ne-ndrugi… 
Ce prinţ ştii tu, ce pasãre, ce slugi ? 
Parcã vorbeşti cu duşii de pe lume… 
  
Rar, câte-un înţelept ieşea din gloatã : 
Ba, a domnit, cândva, un prinţ pe-aici, 
dar veacul sãu s-o fi fãcut urzici 
şi, poate, brusturi slava lui uitatã… 
  
-Unchiaş smintit cu mincinoasã falã, 
îl dojeneau atuncea, rând pe rând, 
de ce ne-nşeli că te-ai pierdut, vânând, 
de-un prinţ rãmas de veacuri umbră goalã ? 
  
El surâdea şi povestea întruna 
şi soarele curgea pe zdreanţa lui, 



iar oamenii dãdeau din cap, sãtui, 
scârbindu-i şi buleandra şi minciuna… 
  
Plecau drumeţii, alţi drumeţi sã vinã, 
sã-şi batã joc de umbra de unchieş 
cu trupul frânt,cu ochii ne-nteleşi, 
scânteietori de-o stranie luminã. 
  
-Mai spune despre pasãrea vicleanã : 
unde-ai pierdut-o, falnice curtean ? 
El surâdea nãlucii de mãrgean 
şi nu-l durea nici glumã, nici dojanã. 
  
Simţea, ciudat, din ce în ce mai bine, 
cum pasãrea, pierdutã ieri în fum, 
cu aripi dulci, îi da ocol acum, 
asemenea sfinţeniei senine. 

  
Zicea, lucind de ce zãrea-nainte : 
-A fost s-o pierd în codru-ntunecos, 
dar azi îmi zboarã-n faţã tot mai jos, 
cu aripi tot mai limpezi ţi mai sfinte… 

  
Râdeau isteţi :-Nu minte, e lunatic. 
Râdeau şi se pierdeau în vãlmãşag, 

              lasãnd în urmã ciotul de moşneag , 
cu raiul lui amar şi singuratic. 
  
Şi soarele curgea pe el, subţire, 
pe zdrenţe vechi, pe trupul slãbãnog, 
şi numai ochii-adânci ca un zãlog, 
frigeau, dogorâtori de amintire. 

* * 
  

Tot mai sãtui de basme fãrã tâlcuri, 
îl ocoleau drumeţii pe nebun. 
Dar fragezi, ca zãpada la Crãciun, 
veneau acum copiii, pâlcuri-pâlcuri. 
  
Zburdând şi îmbrâncindu-se cu ghionţii, 
se îmbulzeau în juru-i tot mai mulţi, 
şi-nconjurat de heruvimi desculţi 
le desmierda pe frunte cârlionţii. 
  
Cutreierat de raze şi vedenii, 
le tot vorbea de codrul cu tãceri, 
unde-şi lãsase chipul sãu de ieri 
şi straiele şi prinţul şi curtenii. 
  
Vrãjiţi, îl îndemnau sã le mai spunã… 

             şi-n cerurile lor copilãreşti 



             urca, sublim, pãdurea din poveşti, 
             izbindu-se cu crengile de lunã. 

  
Aşa, mult timp, s-au strâns la basm seninii 

            şi fragezii obraji de aurori. 
            Cei vârstnici doar şopteau ne-ncrezãtori, 
            Cãlcau ursuzi şi-aveau priviri ca spinii. 

  
Pe urmã şi obrajii limpezimii 
venirã tot mai rar şi mai puţini. 
Creşteau înalţi copiii pe tulpini, 
dar nu mai semãnau cu heruvimii… 

  
Treceau posaci, pierzându-se-n grãmadã 
sau aruncând trufii de înţelepţi : 
-Uncheş zãlud, pe cine mai aştepţi ? 
În pasãrea ta cine sã mai creadã ? 

  
N-au mai oprit nici tinerii. Nici unii 
nu mai puneau în vorba lui temei. 
Numai moşneagul, dincolo de ei, 
strafulgera de pasãrea minunii… 

  
Închidea ochii şi-o vedea cum vine. 
Nici n-o chema şi singurã ţâşnea. 
Abia clipea şi-i sta pe umãr, grea : 
safire şi mãrgeane şi rubine. 

  
Se ruşina acuma cã plânsese 
cândva, când o pierduse printre brazi. 
Ce mare, ce aproape era azi, 
în raiul lui cu flãcãri ne-nţelese. 

  
Ah, îi pierduse zborul în risipã, 
ca s-o gãseascã-alãturi, fãrã leat… 
Vorbea cu ea pe uliţe, ca beat, 
cu mare glas de dincolo de clipã. 

  
Cu mare glas de dincolo de vreme, 
de dincolo de oameni şi de paşi… 
Ce-i mai pãsa ca-l ocoleau, trufaşi, 
 când el zvâcnea întreg de diademe ? 

  
Cãlca încet grãind minunii sale, 
iar oamenii cu suflete de tuci 
îl îmbrânceau, pieziş, pe la rãscruci 
şi cu ocãri îl vânturau din cale. 

  
Şi tot mai des l-întâmpinau sudalme 
şi pietre se-nãlţau în pumni duşmani… 
Dar ce-i pãsa cã-l bat cu bolovani, 
când pasãrea îi ciugulea din palme ? 



  
Şi-ntr-un amurg ce-şi desfoia pãunii 
pe turnuri vechi de purpurã şi os, 
cei vrednici l-au gonit pe zdrenţuros, 
cum alungau ciumaţii şi nebunii… 

  
* * 

  
Zvârlit afar’, pe poartã, din cetate, 
stãtu în loc fãrâma de unchieş. 
Sorbi mult timp apusul de mãceş 
şi  taina-ntâiei stele-nlãcrimate. 

  
Porni apoi, în zdreanţa lui amarã, 
cu paşii frânţi, cu umerii subţiri, 
spre zarea aromind a trandafiri 
şi-a fagure de miere şi de cearã. 

  
Domol şi şchiopãtând prin toţi scaieţii, 
mergea sã moarã-n marile pãduri, 
unde-şi lãsase torba cu frânturi 
şi straiele şi chipul tinereţii. 

  
Luna-aromea a cimbru şi-a ţintaur, 
suia din râpi, cãdea din nou în vãi 
şi soarele venea sã bea vãpãi 
din ape, ca un roşu cerb de aur. 

  
Prigoria urca din treaptã-n treaptã, 
amiaza se-ndulcea în moliciuni 
şi luna iar creştea din vãgãuni, 
aromitoare, albã, înţeleaptã… 

  
El însã şchiopãta fãrã s-ajungã. 
Prea slabi îi erau paşii ori prea stinşi, 
sau prea departe codrii necuprinşi 
şi calea lor prea asprã şi prea lungã. 

  
Dar nu-i pasa de-avea sã-şi mai gãseascã 
pãdurile aievea sau deloc. 
Pe umeri îi sta pasãrea de foc, 
mai mare, parcă, mai împãrãteascã. 

  
El surâdea şi şchiopãta-nainte… 
Şi stelele, ieşind din scorburi mari, 
l-împresurau cu zumzet de bondari 
şi luna-i gãlgãia peste veşminte. 

  
Iar dupã el, fugindu-i sub câlcâie 
sau fluturându-i zdreanţa uneori, 
vântul venea cu sânul plin de flori, 
punând pe toate smirnã şi tãmâie. 



             
BALADA UNUI PLAI DE MUNTE 
  

Pe-o sprânceanã de luminã, 
lâng-o lacrimã de rai, 
verde culme carpatinã 
rotunjeşte dulce plai. 

Iar în plaiul stânei goale, 
lângã strunga fãrã oi, 
crengi cu umeri frânţi de jale 
se cutremurã din foi. 

Fluier vechi nu mai îndrugã, 
nu mai latrã câini pândari. 
Singuri munţii duc în glugã 
carpatine neguri mari. 
  
Nu mai zburdã-n târlã iezii, 
nici plãpânzii miei priori, 
doar pe cearcãnul amiezii 
urcã ulii rotitori. 
  
Ulii suie, frunza sunã, 
iar în iarbã-ntins amar 
ba e somn, ba rugãciune, 
tânãr leş de pecurar. 
  
A rãmas dormind pe-o rânã, 
în culcuş de voievod, 
pe-un crâmpei de rai cu stânã 
unde brazii plâng prohod. 
  
A rãmas zâmbind -nainte, 
ca un cneaz pe pat de flori, 
parcã un cuţit fierbinte 
l-a strãpuns de douã ori. 
  
Şi cum zace tinereţe 
de cioban în fraged plai, 
jalea crãngii pãdureţe 
suna moale, ca un grai : 
  
-Nu mã plânge, maicã bunã, 
nici tu , câine credincios, 
cã de nuntã frunza sunã 
din bãtrân caval de os. 
  
Cã m-a dus rãdvan de nuntã 



tras de şase cerbi subţiri, 
mire nalt sub stea cãruntã, 
cum pe lume nu sunt miri. 
  
Mire-n straie de mãtasã 
şi nuntaşi cu flori pe frunţi. 
Mãi, şi nu e-n plai mireasã 
ca mireasa verzii nunţi. 
  
Pãr adânc şi trup suleget 
şi ochi trişti cum alţii nu-s… 
Şi mi-a pus inel în deget 
şi- n inel nopţi lungi mi-a pus. 
  
Şi la sfânta cununie 
munţii falnici ne-au fost nuni. 
Scoborând din veşnicie, 
ne-au dat vulturii cununi. 
  
Şi tulpinã de tulpinã, 
ne-au dus brazii în alai 
pe-o sprinceanã de luminã, 
lângã-o lacrimã de rai . 
  

* * 
  
Maica-n saricã de lânã 
suie cremenea pe brânã, 
printre stânci cu fierãstraie, 
în opinci de vâlvãtaie, 
printre jnepi zbârliţi de cuie, 
pe grozava cãrãruie. 
  
Şi cum plânge şi se roagã, 
plâng şi apele-n zãnoagã. 
Şi cum urcã tângile, 
plâng cu ea şi stâncile, 
plâng şi brazii plaiului 
lângã poarta raiului, 
plâng şi ulii cerului 
cu maica oierului. 
  
-Apelor, cereşti mirese, 
mire cine mi-l culese ? 
Munţilor cu patrafire, 
cununarãţi jalnic mire… 
Brazilor, nuntaşi de frunte, 
sânge-i plaiul nunţii crunte. 
Uliilor, nuni sãlbatici, 
sânge-s munţii pãduratici. 
  
Apa geme şi se-ascunde, 



piatra plânge, nu rãspunde. 
Brazii nu foşnesc rãspuns, 
ulii pier în nepãtruns…. 
  
Jalea maicii, neagrã apã, 
n-are ţãrmuri s-o încapã. 
N-are zarişti s-o cuprindã 
câte lumi de foc colindã. 
Pãru-şi smulge-n vaiete, 
cremene,-nconvoaie-te, 
codrule, jeleşte-te, 
rupe-te din creştete. 
  
-Fãtul maicii, verde mladã, 
cneaz pe-o turmã de zãpadã, 
voievod pe nouã sute 
de bârsane şi cornute, 
faţa ta de pecurar 
lapte dulce din şiştar ; 
noaptea cu mirezme-ncete 
s-a oprit la tine-n plete ; 
corbul, scuturând din pene, 
ţi-a trecut peste sprâncene ; 
plaiurile ierbilor 
ţi-au dat ochii cerbilor 
şi-un luceafãr vornicel 
ţi-a tras trupul prin inel, 
fãtul maicii, dulce, 
primãvarã dulce… 
  
Plânsul maicii pietre moaie, 
scoală scorburi şi puhoaie, 
umple vãgãunile, 
zgâlţâie furtunile.   
Ar smuci din temelie 
lumile, sã nu mai fie, 
ar surpa tãriile, 
ar seca veciile,,, 
  
-Primãvarã dulce, 
fãtul maicii dulce… 
Cine ţi-a-nroşit cununa 
vazã-ţi lacrimile-ntruna. 
Cine mi te-a rupt din rod 
vazã-ţi chipul peste tot. 
Cui îţi frânse dimineaţa 
ochii tãi sã-i frigã faţa. 
Cui ţi-a stins luna din fag, 
chipul tãu sã-i plângã-n prag, 
ochii tãi sã i se-aprindã 
ca luceferii în tindã, 
ca vârful cuţitelor, 



ca dogoarea plitelor 
  
Sã-l tot frigã, sã-l tot ardã, 
şi pe braţe ce-l dezmiardã. 
şi-n străfund de blid la cinã, 
şi-n culcuş de vizuinã, 
sclipitori ca stelele, 
limpezi ca inelele, 
aprigi ca prãselele… 
  
Maica-şi smulge pãr şi straie, 
brazi şi paltini se despoaie. 
Maica geme şi se zbate, 
munţii se târasc pe coate 
şi se frânge cremenea 
crengilor asemenea. 
  
  
Şi cum geme orice trunchi 
cade soarele-n genunchi,, 
ulii-ncep sã scapete, 
apele sã şchioapete 
şi-n vãzduh ai spune cã 
vãmile se-ntunecã. 
  

* * 
  
Colo-n margini de coştile, 
într-un fund de fãgãdãu, 
cine-mi bea de zece zile 
vijelie de trascãu ? 
  
Cine-mi bea turbat din oalã 
iad nãpraznic fãrã leac 
şi privirile nu-şi scoalã 
din venin de basamac ? 
  
-Dã-mi prãştină sã mã scurme, 
dã-mi, hangiţã, vâlvãtãi; 
banii de pe două turme 
sunt cu zimţi cu tot  ai tãi. 
  
Fruntea-i arde, grea de cute, 
sub cãciula cu ţugui. 
Pe muşcate buze slute 
sângereazã vorba lui. 
  
-Ia-mi, hangiţã, oi şi pungã, 
cã somn pleoapele nu-mi au. 
Dã-mi rachiu sã mã strãpungã, 
adu-mi trãsnete sã beau. 
  



Lung hangiţa îl măsoarã: 
cine-i baciul venetic ? 
Din lãute, ca sã-l doarã, 
baragladinile-i zic. 
  
Iar strãinul singuratic 
din ungherul fumuriu 
îşi scufundã mai sãlbatic 
ochii vineţi în rachiu. 
  
Dar trascãul gol nu-i spalã 
cruntul inimii prãpãd, 
când, aprinşi pe fund de oalã, 
doi ochi mari de mort îl vãd. 
  
Frânţi pe dible viscolite, 
faraonii nu mai tac 
din arcuşuri cu ispite 
şi din strune dulci de drag. 
  
Dar nu-l mângâie nici struna, 
nici pe-arcuş nu dã un ort, 
când, amar ca mãtrãguna, 
îl priveşte chip de mort. 
  
-N-ai rachiuri tu, hangiţã, 
în tot beciul cu gârlici, 
câtã straşnicã arşiţã 
mã rãscoace în urzici. 
  
Şi nici voi n-aveţi furtunã, 
bieţi cioroi, pe scripci de foc, 
câtã pacoste se-adunã 
sub o cuşmã şi-un cojoc… 
  
Inc-o datã, omu-nşfacã 
oala crancenã şi bea. 
Şuierând sudalmã seacã, 
Zvârle punga pe tejghea. 
  
Şi dã buzna-apoi sã piarã 
stins în noaptea cu nãluci, 
lingând bezna ca o fiarã, 
pe fierbinţi poteci de tuci… 
  

* * 
  
La pârdalnica muiere 
o fi dulce noaptea-n spic, 
când alintul curge miere 
şi-mbierea borangic, 
la pârdalnica muiere 



cu opaiţ slab şi mic. 
  
In culcuş cu levanţicã 
or fi vrãji care se-ascund, 
când e sânul rândunicã, 
nufãr –umãrul rotund ; 
în culcuş de levãnţicã 
alb şi moale şi afund. 
  
Dar dulceaţa mângâierii 
e pârjol din iad trimis, 
când şi-n braţele muierii 
frig doi ochi de om ucis, 
în dulceaţa mângâierii 
pânã dincolo de vis. 
  
Şi culcuşul cu omãturi 
e cuptor din iad adus, 
când şi-n braţele de-alãturi 
plânge-un chip de om rãpus, 
în culcuşul cu omãturi 
plin de ţepi cu vârfu-n sus… 
  
-Fă muiere, fă dogoare, 
patul rug mi l-ai fãcut. 
Vrea-ţi-aş braţele izvoare, 
iezer fiece sãrut. 
Fã muiere, fã dogoare, 
fã-te rouã-n aşternut. 
  
Fã-te iaz şi fã-te ploaie, 
sã mã stingi şi sã mã-neci 
cu alint de reci şuvoaie, 
cu desfãt de pâcle reci. 
Fã muiere, fã-te ploaie, 
stinge-mi pacostea pe veci… 
  
Sânii, braţele,-aşternutul 
parcã mai cumplit se-ncing. 
Nici culcuşul, nici sãrutul 
smoala-n clocote nu-i sting. 
Sãnii, braţele, -aşternutul 
Se fac flãcãri când l-ating. 
  
Şi, scrâşnind ocarã crudã, 
omul scuipã printre dinţi. 
Smulge uşa, ars de trudã, 
cu smintite mâini fierbinţi 
şi scrâşnind ocarã crudã, 
fuge-n beznã, scos din minţi… 
  

* * 



  
-Blid nemernic, blid drãcesc,
iarãşi în fierturã 
cei doi ochi de foc lucesc : 
sclipãt de custurã. 
  
Şi de-nmoi un dumicat, 
parcã-l moi în sânge. 
Arde-n lingurã-ncleştat 
chipul care plânge... 
  
Izbind strachina de zid, 
omul scuipã-n tinã : 
-Vijelia ta de blid, 
duhul tãu de cinã ! 
  
Tindo, şi pe pragul tãu 
cei doi ochi se-aratã. 
Cu barosul, pe ilãu, 
i-aş trãzni o datã. 
  
I-aş crãpa ca pe pãstãi, 
i-aş sufla cenuşã… 
Legea ta şi morţii tãi, 
chip ce-mi plângi pe uşã ! 
  
Omul suduie buimac 
de sudoare leoarcã. 
Cei doi ochi mai mari se fac, 
mai adânci sunt parcã. 
  
-Luno, chip de om rãpus, 
cobeo ticãloasã, 
tot boceşti pe surã, sus, 
face-te-ai pucioasã. 
  
Şi voi stele cu sãgeţi, 
târfelor spurcate, 
ochi de om ucis pãreţi, 
stinge-v-aş pe toate… 
  
Desmãţat , cu capul gol, 
omul iar porneşte 
prin amarnicul pârjol, 
prin nãpraznic cleşte. 
  
Huhurezii din copaci 
toţi în el se mutã. 
Ba dihori, ba vârcolci 
rup din carnea-i slutã. 
  
Pumnii lui ar sparge stânci, 



trupul lui s-ar trage, 
sfâşiindu-se pe brânci, 
prin adânci bârloage. 
  
S-ar târî prin vizuini 
sau pe fund de tãuri. 
Şi-ar scobi sub rãdãcini, 
ca sobolii, gãuri. 
  
-Ieşi, mãi ursule, afar’, 
dã-mi bârlogul mie… 
Cei doi ochi din nou rãsar, 
tot mai mari învie. 
  
-Veveriţo, dã-mi tu leac 
scorbura-ţi adâncã. 
Cei doi ochi mai limpezi tac, 
mai aproape încã. 
  
-Du-mã, cârtiţo, în lut, 
lutul sã m-ascundã. 
Cei doi ochi mai mult s-ascut, 
Fãrã sã rãspundã. 
  
Şerpii fug din bãlãrii, 
pier din drum bursucii… 
Pretutindeni ochii vii 
ard mai mari, mai lucii. 
  

* * 
Pe-o sprânceanã de luminã, 
verde culme carpatinã 
rotunjeşte dulce plai 
lâng-o lacrimã de rai. 
Apele, cereşti mirese, 
vãl de nuntã tot şi-ar ţese. 
  
Brazii, în odãjdii stranii, 
tot mai bat cereşti mãtanii. 
Munţii tot mai ung cu mir 
veşnicia de safir 
şi-n vãzduh, cât vezi, 
ulii tot mai sparg amiezi. 
  
-Strungă rea, fãrã mioarce, 
ce pârjol în plai mã-ntoarce ? 
Chip grozav, ce-ntruna plângi, 
tu mã chemi şi tu m-alungi. 
Ochi fierbinţi, de nesupus, 
parcã-n bice m-aţi adus… 
  
Strunga tace, chipul tace, 



cei doi ochi mai mari s-ar face, 
vârfuri lungi de lăncii 
peste munţii Vrăncii.   
Sângerã opinca spartã, 
Gâfâitu-i smoalã fiartã, 
Zdrenţe-s bundã şi cãmaşã, 
Numai geamãtul se-ngroaşã. 
  
Şi cum vântul bate-n dungã, 
tot sminteşte-o creangã ciungã, 
şi cum creanga se tot pleacã, 
ştreangu-i gros şi frunza-i seacã. 
  
-Munţilor, zãvozi cu laţe, 
chip ucis îmi plânge-n braţe… 
Munţii-n taina lor cereascã 
nu se-ntorc,sã nu priveascã. 
  
-Brazilor, frigãri haine, 
chip rãpus se-mplântã-n mine… 
Brazii fug în rai grãmadã, 
Nu se-ntorc, ca sã nu vadã. 
  
-Uliilor, gheare scoase, 
cei doi ochi mã frig în oase… 
Ulii intra-n soare, sus, 
să n-audã ce le-a spus. 
  
-Creangã de deasupra lumii, 

               ia-mi grozavii ochi şi du-mi-i… 
Creanga scârţâie cu ciudã, 
munţii nu se-ntorc s-audã. 
Ştreangul tremurã şi el, 
brazii nu privesc defel. 
  
Numai ulii, gemenii, 
trec deasupra cremenii. 
Numai ulii veacului 
deasupra copacului.   
Numai ei cu ciocurile 
smulg din slavã focurile. 
Când se fac ca aurul 
peste tot coclaurul, 
când se-aprind ca spadele 
peste toate zadele, 
când ca vâlvãtãile 
peste toate vãile… 

 
BALADA UNEI NOPŢI DE IARNÃ 



  
Crivãţul 

  
Dã şfichiuri, nemernicã slugã, 
dã bici, ticãlos vizitiu; 
nu ştiu telegarii sã fugã 
cât crivãţ în mine eu ştiu. 
  
Ah, sania-ntoarce-o mai iute; 
întoarce, buzat faraon. 
O grea presimţire se-ascute, 
mã-mpunge, turbat scorpion. 
  
Din şubã, urlându-şi sudalma, 
mugeşte cumplitul boier. 
Zãpezile-aleargã de-a valma 
şi noaptea-i tãiş de hanger. 
  
-Stãpâne, nu ştiu ce te-apasã, 
de ce sã pornim îndãrãt ? 
Plecarãm spre târg, nu spre casã, 
şi-i vifor şi ger şi omãt. 
  
-Intoarce, nemernicã slugã, 
da bici, vizitiu ticãlos. 
Nelinişti se-abat sã mã sugã, 
cuţite m-ajung pân’la os. 
  
Pun trebilor mele obloane, 
las dracilor târgul plocon. 
Mă-ntorc la conac, mãi ţigane, 
zoreşte, buzat faraon, 
  
Din şubã, tunându-şi cuvântul, 
mugeşte cumplitul boier. 
Viforniţa muşcã pãmântul, 
cãţea cu mãsele de fier. 
  
-Nu ştiu ce te roade, stãpâne, 
întorc spre conac, cum mi-ai spus ; 
troienele-s tot mai pãgâne 
şi vântul ne umflã pe sus. 
  
-Zoreşte, nemernicã slugã, 
dã bici, ticãlos vizitiu. 
Un glas de venin tot mi-ndrugã 
la curte mai iute sã fiu. 
  
Ard poate conac şi hambare 
şi grajduri, buzat faraon ? 
Ţigane, dã bice mai tare, 
sub coastã simt straşnic piron… 



  
Din şubã, zbucnind ca o lavã, 
mugeşte cumplitul boier. 
Cad bicele-n noaptea grozavã, 
nãmeţii au umerii-n cer. 
  
-Stãpâne, nu-ţi ard nici pãtule, 
nici grajduri, nici şuri, nici conac. 
Doar viforul tot nesãtul e 
şi drumul e lung cât un veac. 
  
-Ascultã, nemernicã slugã, 
auzi, vizitiu ticãlos : 
de nu-mi arde-n noaptea cu glugã 
conacul de sus pânã jos, 
  
vreo haitã de lupi, dupã pradã, 
în curte intrând fãrã zvon, 
îmi sfârtecã tot, şi cireadã 
şi turmã, buzat faraon. 
  
Din şubã, scrâşnind parcã lame, 
mugeşte cumplitul boier. 
Sãlbatici, cu ţurţuri în coame, 
lucesc armãsarii de ger. 
  
-Nu-ţi sfâşie haita, stãpâne, 
nici vite, nici turma de oi. 
Vreo poştã de drum mai rãmâne 
şi-om fi la conac înapoi. 
  
-Nu-i haitã, nemernicã slugã, 
nu-s lupi, ticãlos vizitiu ; 
dar dulce, cu ochi ca o rugã, 
muierea acasã mi-o ştiu. 
  
E fragedã cum e omãtul 
şi-i albã, buzat faraon, 
şi-i tânãr şi-nalt logofãtul 
şi pare la faţã cocon. 
  
Din subã, strângându-şi sâneaţa, 
mugeşte, cumplitul boier. 
Ii joacã pe toatã mustaţa 
Spãrturi de ciudat giuvaer. 

  
-Stãpâne, pricep ce-ai sub coastã, 
ce crivăţ te mânã-ndãrãt : 
subtire şi albã nevastã 
şi tânãr şi-nalt logofãt… 

Candela 



  
Icoana tresare în colţ 
şi candela pâlpâie moale. 
-Scufundã-mã-n braţele tale, 
ca iazul albastrele bolţi. 
  
Ţi-s slugã la curte, dar ţi-s 
mai rob mãtãsoaselor gene… 
Lumina mea, ninge-mã-alene 
cu marea ta floare de vis. 
  
Afar’ gem zãpezile. Zac 
sub ele pãduri şi pãmânturi. 
Uitat între noapte şi vânturi, 
se leagãnã tainic iatac. 
  
Icoana din colţul de rai 
şi candela pâlpâie moale. 
-Vrei apele iazului ? Ia-le . 
Vrei fagurii stupului ? Ia-i. 
  
Tu nu-mi eşti nici rob, nici argat, 
ci eu mã plec, treaptã înfrântã. 
Sunt, dragoste, creanga ta sfântã, 
culege-mi tot rodul bogat. 
  
La geam vântul latrã pieziş 
şi-şi scuturã albele laţe. 
Le tremurã dragostea-n braţe 
cum tremurã ciuta-n frunziş. 
  
Icoana suspinã zvâcnind 
şi candela pâlpâie moale. 
-Hulubi îţi sunt tainele goale, 
dar zborul în mâini li-l cuprind. 
  
Şi umerii tãi par lãstuni 
ce sus în vãzduhul meu joacã. 
Şi dragostea noastra-i bãrdacã 
din care mã-mbãt cu minuni… 
  
Uitat între veac şi zãpezi, 
iatacul în noapte se zbate. 
Pe gurile lor vinovate 
alintul aprinde amiezi. 
  
Icoana trozneşte durut 
şi candela pâlpâie moale. 
-Iubite, pãcatul pocal e, 
pe care-l sfinţim c-un sãrut. 
  
-Iubito, pãcatul e crunt, 



dar boabele lui tãmâioasã ; 
stãpânu-i departe de casã 
şi buzele lacome sunt. 
  
Pe zid ţese umbra covor, 
pe geam gheaţa coase cu acul. 
Doar ei lumineazã iatacul 
cu ochii şi braţele lor. 
  
Icoana se crãpă-n ungher, 
se stinge şi candela moale. 

 
BALADA CETÃŢII FÃRÃ ICOANE 

  
Din Urali spre Soare-Apune, 
cum veneau încinşi cu piei, 
parcã fumega din ei 
duhnet de sãlbãticiune. 
  
Blestemata Miazãnoapte 
se zbârlea pe-obrajii sluţi, 
şi pe cai mãrunţi şi iuţi – 
foamea stepelor rãscoapte. 
  
Viclenii rãsãritene 
ascuţeau ca un tãiş 
gândul galben şi pieziş 
în  ochi mici fãrã sprâncene. 
  
Toatã arşiţa din puste 
şi tot crivãţul turbat. 
Numai ciumã şi bubat, 
numai viscol de lãcuste. 
  
Bãlţi de moarte sub copite, 
scãri de leşuri sub hanger, 
ciurde-mpiedecate-n fier, 
robii ţãrii cotropite. 
  
Geamătul cetãţii slabe 
sub prãpãd şi sub mãcel. 
Evul mormãi şi el 
Ca un urs supus pe labe. 
  
In biserici şi-n altare 
caii ronţãiau ovãz – 
câtã cruce-a stat în vãz 
zãcea ţãndãri sub picioare; 
  



cât Arhanghel în icoanã 
luminând pe-un zid bãtrân – 
pradã ghearei de pãgân, 
pentru flãcara duşmanã ; 
  
câtã Precistã-n vopsele, 
câtã candelã-n ungher, 
se fãcea spãrturi de cer, 
sfãrâmat argint de stele. 
  
Chipul Domnului pe uliţi, 
dus în urlet şi ocãri, 
încã surâdea iertãri, 
sfâşiat în vârf de suliţi. 
  
Şi cum tot gonea prigoana 
prin cetate, pe sub bolţi, 
crucea nu-şi gãsea vreun colţ, 
vatra nu-şi pãstra icoana. 
  
Temãtori de buturugã 
şi de gâde fãrã greş 
prunc, muiere sau unchieş 
nu-ndrãzneau sã-nchine rugã. 
  
Numai temniţele pline 
din cetatea fãrã rugi, 
fremãtau sub chei, sub drugi, 
ca un zumzet de albine. 
  
Jos, în beznele cu gratii, 
ruga se fãcea suspin, 
iar suspinul –frunţi  de  crin, 
cãtre poarta Prea Curatei. 
  
In zadar puneau la uşe 
lanţ şi lacãt robilor – 
plânsul nu avea zãvor, 
ruga nu ştia cãtuşe. 
  
Dar afar’, cetatea –nfrântã, 
fãrã clopote şi sfinţi, 
nu ştia cã-n nopţi fierbinţi 
robii temniţelor cântã. 
  
Şi-au trecut peste cetate 
-bivoli sforãind pe nãri- 
ani cu sânge pe spinãri 
şi în coarne cu pãcate. 
  
Pãrea ziua sãptãmânã, 
luna an şi anul veac… 



molimile fãrã leac 
duceau foametea de mânã. 
  
Prin clopotniţe-n ruinã 
bufniţe şi lilieci. 
Mocneau inimile-n teci, 
sãbii roase de ruginã. 
  
  
Tot mai copleşiţi creştinii 
şi stãpânii tot mai crunţi. 
Tot mai silnice pe frunţi 
şi osândele şi spinii. 
  
Se gãtea de drum lãstunul 
pe-un cer dulce de gustar. 
Târgoveţi cu pas amar 
nu-şi zâmbeau din mers nici unul. 
  
Uliţi vechi, medievale, 
îi vedeau urcând încet. 
Un burete de oţet – 
gândul îmbibat de jale. 
  
Era ceas de dimineaţã 
de smarald şi de mãrgean. 
Şi deodatã, într-un geam, 
dimineaţa prinde faţã. 
  
Nimeni nu bãgã de seama 
cum, din aur şi topaz, 
raza se fãcea obraz, 
limpezimile –maramã. 
  
Cerul deveni privire 
şi lumina chip duios – 
Maica Domnului Hristos 
pe tulpina ei subţire. 
  
In fereastra sclipitoare – 
chipul Precistei bãlai, 
rupt din fulgere de rai 
şi din viscole de soare. 
  
Şi cum strãlucea Fecioara, 
nezãritã la-nceput, 
ochii ei din geamul mut 
luminarã ulicioara. 
  
Douã tinere drumeţe 
îi vãzurã chipul sfânt ; 
şi-ntr-un ţipãt lung s-au frânt 



cu minunea ei pe feţe. 
  
In metanie –amândouã- 
pãreau creangã de cais, 
legãnându-se ca-n vis 
de prea multã floare nouã. 
  
Se-nclinau în rugãciune 
ţânci, bãtrâni, bãrbaţi, femei. 
Uliţa sorbea scântei 
din fereastra cu minune. 
  
De mulţi ani icoana spartã 
nu lucise pe pereţi. 
Ca din somnul altei vieţi 
se scula cetatea moartã. 
  
Deşteptaţi ca din morminte, 
toţi nevolnicii de ieri 
înviau îngenuncheri 
strãlucirii Maicii Sfinte. 
  
Se-mbulzea cetatea toatã 
ca sã-nchine fruntea-n praf. 
Parcã foşnet de seraf 
plutea moale peste gloatã. 
  
Pândele de pe creneluri – 
semn şi tulnic de furtuni. 
Alelei ! Creştini nebuni, 
ştreang v-aşteaptã şi mãceluri. 
  
Cnuturi de smintitã hoardã 
peste rugile din drum. 
Caste flãcãri fãrã fum 
taina nu-nceta sã ardã. 
  
Geamul spintecat de pietre – 
pulbere şi licurici. 
Cetele-n genunchi sub bici 
nu urnirã cãtre vetre. 
  
Beţi de slavã şi mistere 
ochii lor privirã-n sus. 
Maica Domnului Iisus 
sta pe-un zid de giuvaere. 
  
Scânteia în zid granitul, 
ardea piatra de bazalt. 
Era fruntea-azur înalt, 
era zâmbet infinitul. 
  



Strigãt sfânt de adorare. 
Urlet de pãgân blestem. 
Steaua de la Betleem 
ziua fâlfâia pe zare. 
  
Gloata tot bãtea metanii 
când în zid bãteau berbeci ; 
sub divinul chip de veci 
sângerarã bolovanii. 
  
Murul se surpa cu vaier, 
spart în chiotul barbar. 
Ochi smeriţi cãtarã iar : 
Maica fulgera în aer. 
  
Peste freamãtul mulţimii, 
într-un cearcãn de safir, 
Ea lucea ca un potir 
şi zâmbea ca heruvimii. 
  
Peste haita ticăloasã, 
spumegând uimită-n loc, 
Ea-ndulcea cerescul foc 
pe-un obraz de chiparoasã. 
  

              
INTOARCEREA DIN CRUCIADĂ             
       

Trist sună cornul stinsei cruciade, 
iar noi, betegi şi jalnici seniori, 
ne-mpleticim în platoşe schiloade 
sub vechi armuri, cârpite strâmb cu sfori ; 
baroni şi prinţi ce-au fulgerat în spade 
Ierusalimul altor aurori . . . 

  
Cu trupul plin de răni ce se usucă, 
amar şi greu ne clătinăm în fier. 
Câţi au murit ? Şi câti mai pot s-aducă 
o ţandără de chivără de cer ? 
...pe-o umbră de mârţoagă , o nălucă ; 
...pe-un ciob de scut, un ciot de cavaler ! 

  
-Când am plecat demult ân Cruciadă, 

             - mai ştii Bertrand ? - eram numai lumini ; 
tot burgul sta pe ziduri să ne vadă, 
ne troienea cu roze şi cu crini, 
iar noi, pe armăsarii de zăpadă, 
treceam printre vasali şi palatini. 

  



Cetatea scânteia în mii de feţe, 
              ne aşternea covor de borangic 

sub strălucirea zalelor semeţe . 
-Îţi mai aduci aminte, Alberic ?- 
cu fruntea-n cer, cu spada-n tinereţe, 
încovoiam vecia ca pe-un spic ! . . . 

  
Iar soarele bătea medalioane 
pe scuturi şi pe platoşe -minuni-. 
Mulţimile vuiau, iar din balcoane 
madonele cu mâini de rugăciuni 
ne surâdeau prin lacrimi, ca-n icoane, 
şi ne-aruncau în suliţe cununi . . . 

  
Acum ne-napoiem : o hâdă ceată, 
pe piept cu câte-o urmă de blazon ; 
cu coiful spart, cu faţa sfâşiată, 
sub zdreanţa unui rest de gonfalon, 
strigoi de cruciaţi ce altădată 
au strălucit în zale de baron. 

  
Acum povara-ntoarcerii ne frânge . . . 
Pe cai ologi, sub zale care curg, 
convoiul de  fantome parcă plânge, 
scurgându-se spre vechiul nostru burg, 
pe când nebiruit şi plin de sânge 
Ierusalimul scapără-n amurg. 

  
O clipă numai porţile de-aramă, 
-sub care n-a fost dat să biruim- 
se fac de foc şi-n urmă se destramă, 
topindu-se sub cerul lor sublim . . . 
Şi tot mai jalnic cornul trist ne cheamă 
tot mai departe de Ierusalim . . . 

  
-Gotfrid, Gotfrid, de ce ne înspăimântă 
o rană-n piept şi-un hârb de scut beteag, 
când încă-n noi Ierusalimul cântă 
şi mai purtăm prăjina unui steag 
şi când nobleţea-ntreagă-i neînfrântă 
în sângele rămas pe zale chiag ? 

  
Iar dac-a fost armura să se spargă, 
De ce suspini, nevolnic scutier ? 
Adună-mi trupu-n platoşa prea largă, 
din spada mea dă-mi ciotul de mâner 
şi fă-mi pentru întoarcere o targă 
din crengi cereşti şi verzi de palmier ! 

  
Presară-mi-o cu crini şi roze toată, 
de dulcea lor mireazmă să mp-mbăt 
ca-n burgul fermecat de altădată, 



când ne-ngropau sub floare de omăt ; 
şi-aşa întins pe targa-nmiresmată 
purtaţi-mă spre ţară îndărăt. 

  
Azi, sfârtecaţi sub platoşe schiloade, 
ne clătinăm în zdrenţe prin furtuni, 
dar mâine-n burgul nostru cu arcade 
madonele cu mâini de rugăciuni, 
zâmbind în cinstea altor cruciade, 
ne-or împleti mai fragede cununi. 
  
Iar cei care-au căzut pe metereze, 
în piept cu-acele crunte sfâşieri, 
o veşnicie n-or să sângereze. 
Cândva uita-vor marile dureri 
şi braţele s-or ridica mai treze , 
sfinţite-n mirul rănilor de ieri. 
  
Iar mâine burgu-ntreg o să se scoale 
în cântece de calfe şi fierari ; 
săltând, vor dănţui pe nicovale 
săbii mai lungi şi platoşe mai tari, 
în focuri se vor făuri noi zale 
şi noi potcoave pentru armăsari. 

ASA TI-AU FRÂNT GRUMAZUL, CU ODGON

            de Ion Tolescu 
Asa ti-au frânt grumazul, cu odgon,
Cu ritual iudaic si mason...
Si peste tine sapte tone-au pus,
Sã nu te fure, au spus, ca pe Isus... 

De-atunci la noi cu fiece mormânt
Se'naltã muntii fremãtând,
Si creste pruncul legãnat la sân
Ca frunza'n creanga codrului bãtrân... 

Ca freamãtul pãdurilor adânci
Inima ta se'naltã'n noi de-atunci...
Cã'n piepturile noastre bate 

Lumina mortii tale'ngemãnate
Cu busuiocul sfânt de la icoane
Mireasma jertfei tale, Cãpitane!

      CÂNTEC DE LEAGÃN 



Nani, nani, copil drag,
Cãtinel adormi cu mama,
Creascã-ti pumnul, trunchi de fag,
Pieptul tare ca arama. 

Nani, nani, drag copil,
Vrere-asi mai sã-ti dau cuvânt
De tãtânã-tãu cum mi-l
Cetluirã la pãmânt. 

Nani, nani, 'n rãpejune
Treacã-ti anii'n zbor cu stolul,
Sã cresti mare, sã-ti pot spune
Unde-i stã'ngropat pistolul. 

     (Din volumul "Pãdurea dela Tâncãbesti-
      Cântec martirial", Atelierele Grafice "Marsiega",
      Madrid, 1977)

 
CÃ TU ESTI CÃPITANUL !
                                   (Ion I. Mota)
                                           Lui Corneliu Zelea Codreanu
 
Cã eu mã duc în Spania departe
Sã duc vlãstar din crezurile-ti verzi.
Cã eu mã duc -Corneliu, azi la moarte
Mâhnit nu fii cã fratele ti-l pierzi…

Mâhnit nu fii; cã tu esti Cãpitanul!
Sub spicul jertfei mele-ai ogorul!
Si de crescurã holdele si lanul,
Din grâul tãu eu sunt semãnãtorul…

Ci doar aprinde undelemnu 'n candeli
Din legãmântul meu de fier si sânge,
Cum pãzitor, din suflet de Arhanghel,
A luminat în pieptul meu un înger…

O jertfã care nu ne mai desparte…
Si mãrturie-o pun lângã Iisus!
Cã eu mã duc, Corneliu, azi la moarte,
Voi coborî cu moartea ta de sus.

O, TRUP SVÂCNIND IN STREANG, STRÃPUNS DE GLOANTE 

Cãpitanului
O trup svâcnind în streang, strãpuns de gloante 
Pe care preoti slujba n'au citit.
Pe-aici s'au stins mucenicesti sperante
Ce n'au ajuns cu ruga la sfârsit...
Ci, "tatãl nostru care esti în ceruri"...
Pãdure, tu la capul lor le-ai spus



Când ramul tãu ti-l sugrumarã geruri
Cu chiciura zãpezilor de sus. 

Pe-aicea ieri se stinse floarea tãrii
Si astãzi trup din trupul tãrii cresti
Cu vesnicã speranta primãverii, 
Pãdure, tu, din satul Tâncãbesti
Pe-aicea cot la cot legati cu funii
Urcara Cristi pe Dealul Cãpãtânii!

   De acelasi autor: 

• -"Sânziana" (versuri). Editura "Cugetarea", Buc., 1940, 112 
pag. 
• -"Din crucea pãdurii" (versuri). Editura "Carpatii", Traian 
Popescu, Madrid, 1955, 126 pag. 
• -"Arhanghelul Mihail" (versuri). Colectia "DACOROMANIA", 
Madrid, 1959. 
• -"Iconarul" (versuri, cu ilustratii de Petre Sutianu). Editura 
"Carpatii", Traian Popescu, Madrid, 1962. 
• -"Idealul românesc în lumina istoriei" (capitol comemorativ la 
25 de ani dela asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu). In volumul: 
"Corneliu Codreanu, o jertfã în numele Arhanghelului Mihail", 
Madrid, 1963. 
• -"La icoanã" (versuri, 13 Ianuarie 1937 - 13 Ianuarie 1967). 
Colectia "DACOROMANIA", Madrid, 1966, 126 pag. Ilustratiile: D. 
Anastase. 
• -"Elementele fenomenului legionar - Corneliu Codreanu si 
etica socialã a Omului Nou Crestin". 1965. 
• -"Dacoromanismo". Ed. "Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas", Madrid, 1967. 
•  -"La Bessarabie et la Bucovine du Nord, terre roumaine". 
"Le Livre Blanc Roumain". Colectia "DACOROMANIA", Madrid, 1967. 
• -"Pãdurea dela Tâncãbesti - Cântec Martirial" (versuri), 
Madrid, 1977, 76 pag. 
• -"Din nopti de sânziene" (versuri). Madrid, 1978. 

   "...Insula de mãrgean a liricii barbiene reapare la suprafatã, cu strania-i 
plutire gravã si cu lumina ei îngânduratã. Poemul inedit pe care-l publicãm 
aici, fecundat de inspiratia legionarã, e o îngenunchiere de imn, elegie si 
legendã lângã moartea de baladã a unui camarad. Reînnoit, cu vibrantã 
vigoare si sunet tânar si larg, poetul Ion Barbu îsi ridicã, astãzi, în proaspãta 

amiazã legionarã, verzile lui harfe adânci..." 
("FALANGA", 18 Noembrie 1940) 

TINDA, BISERICEI DIN JUPÂNESTI 
                               (lui Radu Gyr) 



Munte-al Muscelului: cetini 
Pe spartele pietre crãiesti, 
Domnescul râu sã-l încetini 
La locul numit Jupânesti. 

Anii mei tineri, ostateci 
Acelor nisipuri si pruni 
Feciori se întorc si sãlbateci, 
Cu scurte nume de huni. 

Calul din nou peste cremeni 
Spre râu copitele trage-si 
Sã-înnec târgovetul, asemeni 
Ei, Clarei, letinei din Arges. 

Asa cum apele Doamnei 
Prin Ponturi se-adunã cu Padul 
Ii mân acesti ani: anii toamnei 
La Stancu Ion, camaradul. 

Ca el, deslegat in cantare 
Prin plumbul sutasului beat 
Ridic spre avare cântare 
Un suflet golas de bãiat. 

Picioare de caprã Satana 
Apasã'n platan spre a mã pierde. 
Grea însã, ca zaua si stana, 
Va trage cãmasa mea verde.

       PURTÃTORII TORTEI     

                                                        de Vasile Militaru 
                (dedicatã Studentimii Legionare)

Spre voi, azi, purtãtori ai tortei, durutul suflet mi'l îndrept,
Cãci soartã bunã pentru tarã, doar dela voi am drept s'astept...
In codrul Neamului, - în care s'a 'ntins atâta putregai
Si însusi vântul primãverii n'aduce decât "of" si "vai",

- Azi, numai voi urcati spre soare, -biruitor si verde crâng,-
Si-asi vrea, la pieptul plin de doruri, cu mii de brate sã vã strâng!
Copii ai lipsei si-ai durerii, înghesuiti prin vechi mansarde,
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Al cãror foc nu arde'n vatrã, dar sufletul ca smirna arde;

Flãmânzilor, a cãror hranã adesea'i un pãtrar de pâine,
In voi, -cu spade mari de flãcãri,- eu vãd Arhanghelii de mâine,
Arhanghelii ce-or pune capãt atâtor suferinti nedrepte
Si'ntregului dezmãt ce cântã pe-ale nemerniciei trepte...
 
Sus torta sufletelor voastre, copii cu suflete curate,
Ca sã puteti curma tot jaful, sã faceti plânsului dreptate!...
Sã umpleti ocnele, pe viatã, cu-acei nemernici si misei
Ce'nfometeazã tara toatã, ca sã se ghiftuiascã ei!...

1937

SUB TRICOLOR 
                             de Vasile Militaru 

Neam Român ce vii din vifor, 
Neam ce-ai sângerat din greu, 
Dar, cu pieptul tãu, dusmanii ti-i-ai biruit mereu; 
Neam viteaz care urcat-ai culmea visului tãu sfânt, 
Dar, desi cu zori pe gene, astãzi gemi ca ieri mai frânt, 
- Smulge-ti sufletul din noaptea ce-a'nceput sã te'mpresoare; 
Urcã-te pe culmi, spre soare, 
Neam cu tara toatã flori, 
Plinã numai de comori; 
Strânge-te sub Tricolorul biruintelor strãbune: 
Pune umãr lângã umãr, suflet lângã suflet pune, 
Sã te faci nãprasnic munte, fãrã nici o cãrãrue, 
Sã nu poatã nici o fiarã pe-a lui steiuri sã se sue, 
Ci sã cadã fulgerate, 
In prãpãstii fãrã fund, 
Toate fiarele spurcate 
Ce'n hãtisuri ti-s'ascund!... 

Nu simti tu vrãjmasa haitã ce'mprejurul tãu se strânge, 
Dornicã de hoit si sânge?... 
Nu-i simti oare rãsuflarea?... 
Coltii lacomi tu nu-i simti, 
Ascutiti ca niste ace si, ca secera, cu zimti?... 

Tu privesti cu nepãsare cum se luptã ticãlosii 
Sã-ti alunge Tricolorul cu-ale lor otrepe rosii?... 
S'ajungi robul unor haite pe-ale tale plaiuri verzi?... 
Sã-ti pierzi datinile toate, hora, doinele sã-ti pierzi?... 
De prin sfintele biserici sã te lasi cu cnutul scos?... 
Clopote sã nu mai sune la'nvierea lui Hristos?... 

O, de mii de ori nemernic ar fi neamul ce sub soare, 
S'ar lãsa robit în lantul liftelor cotropitoare, 
Fãrã Dumnezeu si Tarã, - 
Când, sub focul lui de parã, 



Liftele cu zdrente rosii ar putea oricând sã piarã!... 

Neamul meu, - în miez de noapte, glas adânc, cu dor fierbinte, 
Se ridicã pân'la mine, din strãbunele morminte; 
Sunt Voivozii si plãiesii, buciumasii dela munte, 
Sunt arcasii, scutierii cei cu pletele cãrunte, 
Care, în vremuri vechi, putut-au toate liftele sã'nfrunte... 

Oare, tu nu le-auzi glasul?... 
Geamãt lung e glasul lor 
Si ne strigã tuturor: 
"Strângeti-vã laolaltã toti, sub sfântul Tricolor!... 
"Bratul tuturor sã-l tinã! 
Bratul tuturor sã-l poarte!... 
"Doar sub el e biruintã, - în afara lui, e moarte!..." 

Eu ascult si mã cutremur hohotind, cu ochii uzi... 
Neamul meu, tu n'auzi glasul marilor strãbuni?... 
N'auzi?... Stai nãuc si mi-te clatini?... 
Nu strãbate pân'la tine glasul marilor Musatini 
"Descãlecãtori de Tarã, pãstrãtori de Neam si datini"?... 

Neamul meu, - eu plâng si scriu: 
Dacã nu esti mort, ci viu, 
- Fã din Tricolor trei flãcãri, iar tu, foc mãret sub ele, 
Suie-ti flãcãrile sfinte pânã dincolo de stele, 
Ca sã nu le mai ajungã hoarda liftelor misele!... 

Dacã nu poti face astfel, 
Neamul meu, - de mii de ori, 
Mai curând sã vrei sa mori, 
Decât, rob, sã vezi de-asupra-ti cârpa steagurilor rosii 
Si s'auzi cum strãnepotii îsi vor blestema strãmosii!... 

O PRIMÃVARÃ NOUÃ... 
                                          de Vasile Militaru 

O primavara noua ni-s'a ivit in tara 
Cu raze mangaioase, cu blande adieri, 
Sub care Neamul, harnic, cu plugurile-i ara, 
Cu noi nadejdi in suflet, ca florile de meri... 
O primavara noua, -incepere de Veac,- 
Intregul Neam sa-si afle durerilor lui leac... 

Au imbracat caisii odajdii de lumina 
Si liturghii inalta mireasma lor spre cer... 
Adanc plecat pe brazde, plugarii toti se'nchina. 
In rugaciunea muncii, cu bratele de fier... 
Si'n fundurile slavii, au cine-mi poate spune 
Ca ciocarlia insasi nu canta'n rugaciune?... 

Eu sorb adanc in ochii-mi, -din primavara verde,- 



Icoana muncii sfinte, -cu oameni si cu boi,- 
Si gandul meu fugarnic alearga si se pierde 
In adancimea vremii, cu veacuri inapoi... 
Si vad, ca printr'o ceata, in vremile de-atunci, 
Cum vietuiau strabunii cei mari, pe-aceste lunci: 

Calcati mereu de hoarde, mereu cu ele'n lupta,- 
Lasand ades pe brazde plavanii cu-al lor plug,- 
Bajenarind prin codri, mereu cu fata supta, 
Cand bietele caminuri se mistuiau sub rug, 
Si cand, intorsi la vetre, cu jalistea pe drum, 
Nu mai gaseau in sate decat gramezi de scrum... 

Din jertfa lor, acuma se'nalta pacea sfanta, 
Sub care graul verde talazueste'n vant, 
Si plugurile ara, si ciocarlia canta, 
Si iese-atata paine si aur din pamant... 
Din sangele lor, brazda ce-o'ntoarce plugul greu 
Inalta rasuflarea-i spre viul Dumnezeu!... 

Azi, primavara noua ni-s'a ivit in tara, 
Cu raze mangaioase, cu blande adieri, 
Sub care Neamul, harnic, cu plugurile-i ara, 
Cu noi nadejdi in suflet, ca florile de meri... 
O primavara noua -incepere de Veac,- 
Intregul Neam sa-si afle durerilor lui leac!...

PACEA LUMII
                       de Vasile Militaru

E stiut de toatã lumea 
cã sub soare si sub stele 
animalele pãdurii 
- pline de veninul urii - 
se sfâsie între ele. 
Cerbul spune, cã'ntr'o vreme, 
nu pot sti prin ce mijloc, 
reusi precum se spune 
sã le-adune la un loc. 
Ba dorind, cu gânduri bune, 
sã le mai amestece 
a adus printre jivine 
si-unele domestice. 
Si-adunate astfel, horã, 
într'o tainicã poianã, 
cerbul, nobil în simtire 
si cu lacrima în geanã, 
a luat atunci cuvântul: 
-Haideti fratilor, fiti nobili, 
de la leu si pân'la oaie 
dela lupi pânã la miel, 
sã uitãm de-acum încolo 



pe vecie de rãzboaie, 
sã lãsãm sã se sfâsie 
numai oamenii'ntre ei. 

Vreti? - le spuse cerbu-atuncea 
vreau rãspunsul tuturor. 
-Da! Rãspunserã ferice 
animalele în cor. 

Si fãcurã astfel roatã 
la umbra unui platan; 
toti semnarã pactul pãcii 
pe o foaie de lipan. 

Dupã ce semnarã pactul 
pleacã toti spre casa lor, 
pe sub bolti de fagi si tei: 
ursul cu vreo patru miei, 
lupul cu vreo douã oi, 
un biet sarpe cu'n rãtoi, 
uliul cu'n cintezoi... 

Insã n'au ajuns departe 
si din bietele-animale, 
pân' s'apunã soarele, 
n'a rãmas decât blãnita, 
fulgii si oscioarele. 

Cred cã tâlcul celor spuse 
îl ghicesc popoarele: 
Cine face 
asa pace, 
sigur o sã-i steie capul 
unde-i stau picioarele. 

(Inchisoarea Aiud)

UNDE SÂNT CEI CARE NU MAI SÂNT?
                               de Nichifor Crainic 

  
Intrebat-am vântul, cãlãtorul,
Bidiviu pe care-aleargã norul
Cãtre-albastre margini de pãmânt:
-Unde sânt cei care nu mai sânt?
-Unde sânt cei care nu mai sânt? 
Zis-a vântul: Aripile lor
Mã apasã nevãzute'n zbor. 



Intrebat-am luminoasa ciocârlie,
Candelã ce leagãnã'n tãrie
Untdelemnul cântecului sfânt:
-Unde sânt cei care nu mai sânt?
-Unde sânt cei care nu mai sânt? 
Zis-a ciocârlia: S'au ascuns
In lumina Celui Nepãtruns. 
Intrebat-am bufnita cu ochiul sferic,
Oarba care vede'n întuneric
Tainele nespuse de cuvânt:
-Unde sânt cei care nu mai sânt?
-Unde sânt cei care nu mai sânt? 
Zis-a bufnita: Când va cãdea
Marele'ntuneric, vei vedea. 
                                            (Inchisoarea Aiud)
 

 RUGÃCIUNEA DIN AMURG
  
Mã rog si pentru viii si pentru mortii mei.
Tot una'mi sunt acuma pãrtasii si dusmanii,
Cu ei deopotrivã mi-am sfãrâmat eu anii,
Si dragostea si vrajba le-am împãrtit cu ei. 
Pe morti în rugaciunea de searã mi-i culeg.
Acestia sunt ei, Doamne, iar eu printre morminte.
Au fost în ei avânturi si-au fost si pogorãminte.
Putin în fiecare, în toti am fost întreg. 
De viforele vietii ei sunt acum deserti,
Dar dragostea, dar vrajba, din toate ce rãmâne?
Zdrobita rugãciune la mila Ta, Stãpâne,
Sunt si eu printre mortii rugandu-mã sã-i ierti. 
Si adunându-mi viii, la mila Ta recurg,
Când crugul alb al zilei pãmântul încununã:
Tu dã-le, Doamne, dã-le cu toata mâna bunã
Târzia'ntelepciune din tristul meu amurg. 
                                                 (Inchisoarea Aiud)
 
CÂNTECUL POTIRULUI
  
Când holda de seceri tãiatã fu gata
Bunicul si tata
Lãsara o chitã de spice 'n picioare
Legând-o cucernic cu fir de cicoare;
Iar spicele'n soare sclipeau mãtãsos
Sã-nchipuie barba lui Domnu Cristos. 
Când pâinea-n cuptor semãna cu arama,
Bunica si mama
Scotând-o sfielnic cu semnele Crucii,
Purtau parcã moaste cinstite si lucii
Iar pâinea, dând abur cu dulce miros,
Pãrea cã e fata lui Domnu Cristos. 
Si iatã potirul la gurã te duce,
Iisuse Cristoase, Tu jertfã pe Cruce,



Hrãneste-mã carne de sfânt Dumnezeu.
Ca bobul în spice si mustu'n ciorchine
Esti totul în toate si toate prin Tine,
Tu pâinea de-apururi a neamului meu. 
Din curpenul vitei ce'nfãsurã crama,
Bunica si mama
Au rupt un ciorchine, spunându-i povestea:
-Copile, grãirã, broboanele-acestea
Sunt lacrimi de mamã vãrsate prinos
La caznele Domnului nostru Cristos! 
Apoi, când culesul de struguri fu gata,
Bunicul si tata
In joc de cãlcâie jucând nestemate,
Ce lasa ca rana siroaie'nspumate,
-Copile, grãirã, e must sângeros
Din inima Domnului nostru Cristos. 
Si iatã potirul la gurã te duce,
Iisuse Cristoase, Tu jertfã pe Cruce,
Adapã-mã, sânge de sfânt Dumnezeu.
Ca bobul în spice si mustu'n ciorchine
Esti totul în toate si toate prin Tine,
Tu, vinul de-a pururi al neamului meu. 
Podgorii bogate si lanuri mãnoase,
Iisuse Cristoase,
E raiul în care ne-a vrut Dumnezeu.
Priveste-Te'n vie si vezi-Te'n grâne
Si sângerã'n struguri si frânge-Te'n pâne.
Ca bobul în spice si mustu'n ciorchine
Esti totul în toate si toate prin Tine,
Tu, viata de-apururi a neamului meu. 
                                                     (Inchisoarea Aiud)

 
C R E Z

                               de Mihai Vãleanu
Cred ca pamantul tarii mele 
E-un dar ceresc, un dar bogat,
Cum altora nu le-a fost dat
Si ca el trebue-aparat
Contra oricui in zile grele! 
Cred ca trecutul nostru-i mare, 
Mai sfant decat al tuturor;
El da speranta'n viitor
Si'n tara asta e dator
Sa ni-l cinsteasca fiecare! 
Cred ca in neamul meu sunt stranse 



Puteri si daruri cum nu sunt
In niciun alt neam pe pamant:
In ele cred ca'n Domnul Sfant
Ce pe dusmanii nostri franse. 
Cred intr'o lege stramoseasca 
Ce ne-a fost platosa si scut
Din vremuri vechi, dela 'nceput,
De cand pe lume s'a nascut
Suflarea noastra romaneasca. 
Cred ca in limba noastra sfanta, 
Asa cum o graiau parintii
Pot sa-si arate rodul mintii
Sau tot amarul suferintii
Si cei ce scriu si cei ce canta. 
Cred intr'o zi dumnezeiasca 
In care toti cei ce vre-odat'
Poporul nostru l-au tradat,
L-au urgisit, l-au impilat,
Sau l-au jignit, au sa plateasca! 
Si cred in ziua ceia 'n care, 
Legiunea biruind mereu,
Va fi intaiul neamul meu
Din cate neamuri Dumnezeu,
Cu mila lui, lãsã sub soare!

IN  CODRII...
                  de DELIA LUCACIU 

In codrii adânci 
In vremi de bejenii 
Se strâng toti haiducii la sfat. 
Si duc dupã ei 
Cântatul de mierlã 
Si-apusul de soare din sat. 
Cãci totu-i pustiu 
Când ei pleacã în munte 
Nu-i nimeni sã chiuie'n zori; 
Si falnici feciori 
Cu smirna pe frunte 
Pornesc vânãtori. 
Si verde e codrul 
Ce'n cetini îmbracã 
Nãluci ce se-astern pe cãrãri, 
Se clatinã'naltul 
Si hãuie valea 
De mândre cântãri. 
Tropotul creste, se-aude departe 



Când trec ca sãgeata prin noapte. 
Iar Luna, nebuna-si opreste cununa 
Pe culme în soapte. 
Soptit le e sfatul 
E tainic vânatul. 
Si vorba e dulce 
Dar gândul e tare ca stânca'n genune 
Ca puiul de vultur, aman, 
Cãci crezu-i lumina, si lupta, si moartea 
De brav Cãpitan Codrean. 

BLESTEM
                 de DELIA LUCACIU

Acolo unde pomii'n floare 
Isi scuturã din rod petale, 
Unde si ciocârlia'n zbor 
Isi cântã Doina ei de jale, 
Unde si Soarele-i mai galben 
Ca galbenul de jos covor, 
Acolo unde chiar si cerul 
E mai albastru ca oriunde, 
Unde rãcoarea'n nopti de tainã 
Pe nesimtite te pãtrunde, 
Acolo - as vrea sa fiu acuma. 
Sã'mbratisez Oceanu'n goanã 
Si ca o clipã sã mã mistui 
"In codrii vechi ca de aramã". 

Sã-mi amintesc de Primãvara 
De stropi în raze de luminã 
Ce delicat înveseleste zãpada mieilor dintâi 
Si de coroane'n spice grele 
Purtate'n brate de flãcãi 
Si de amurgul toamnei mele 
Ce stinge'naltul în vãpãi, 
De Mos Crãciun cel încãrcatul 
De daruri pentru cei cuminti 
Si de-o colindã chiar din satul 
De unde nu mai sunt pãrinti 
Pentru cã s'au sãvârsit cu totii 
Si dusi sunt toti în cimitir 
Unii purtând cu greu o cruce 
Altii-o coroanã de martir. 

Acolo-as vrea sã fiu acuma, 
Sã'mbratisez cu fiinta-mi toatã 
Tot ce mi-e drag si duce dorul 
De vatra rece si furatã. 
Si as mai vrea sã'mi spun în suflet 
Blestem de veacuri, blestem greu 



Ce doar pentru acei ce furã 
A fost lãsat de Dumnezeu. 

TRANSILVANIEI 
                                de DELIA LUCACIU 
Transilvanie! 
Pãmânt de soapte de noapte, 
De strigãt sãlbatic 
Rãsvrãtit, 
Neostoit, 
In brazde de flori 
De fete frumoase 
Si mortii feciori! 

Transilvanie! 
Ridicã-te! 
Calcã prin viatã spre moarte! 
Ogoaie-ti miresele plânse 
Si mamele ninse 
De oase cãlcate'n copite 
De hoarde salbatic 
Rostogolite!

Adunã-te'n palme 
De dar si nectar de narcise 
Ingroapã-te'n vise 
Si'n dangãt de clopote 
Si'n huiet de tropote 
Transilvanie, 
Apleacã-te! 

Adunã-te'n numãr, 
Cu numãr porneste-te 
Val nãval mic 
Opreste-te 
Doar la sfârsit 
Când Muntii Carpati 
La Bãlgradul din cronici 
Cu Tara se vor fi unit!

Si atuncea ostoaie-te 
Pe brate'nconvoaie-te 
Ca sã suspini 
Cu miresele plânse 
Si mamele ninse 
Cu tatii bãtrâni 
In brazde de flori 
Cu fete frumoase 
Pe mortii feciori.



NEAMULUI MEU DRAG
                                       de DUMITRU PAULESCU

Mãi neamule drag si frate, 
Mãi haiduc si Fãt Frumos, 
Spune-mi toatã suferinta 
Ce te-a ros pânã la os. 
Cum te-au aruncat în fiare 
Si te-au pironit pe Cruce, 
Toate hoardele barbare, 
Toate stepele calmuce. 

Ti-au ucis pãrintii, fratii, 
Jefuindu-ti Tara toatã 
Si ti-au sãrãcit Carpatii 
De codrii de altãdatã. 
Jug si temniti ti-au jurat 
Si te-au prigonit cu anii, 
Neam crestin martirizat. 

Iar când te-au legat pãgânii 
Si ti-au pregatit mormântul, 
Trãdãtorii si cu spânii 
Ti-au vândut pe-ascuns pãmântul. 

Dar fii tare, ziua'n care 
Rarãu, te vei înãlta, 
Nu-i departe si-ti v'aduce 
Toatã Libertatea ta.

CÂND PORNESTI DELA HOTIN... 

Cand pornesti dela Hotin, 
Din Cernauti spre Cosmin, 
Vezi cum se aprinde Prutul, 
Cand se lasa asfintitul. 
Mandre plaiuri musatine, 
Cu cetati si Bucovine. 
Manastiri si iconari, 
Toti arcasi si toti plugari. 
Strajuind glia strabuna, 
Si pe soare si pe luna. 
Din Tetina la Stanesti, 
Din Dornesti la Ilisesti, 
Tot te duci pe drum de tara, 
Fredonand un "Vant de seara". 
Colinzi dealuri, vai si cranguri, 



Cer de stele si Paranguri. 
Putne, Suceviti, Tismane, 
Semenicuri, Baragane, 
Mari Negre si Dunari Albe, 
Sar balauri sa le soarbe. 
Pajisti cu mandre cirezi, 
Primaveri cu Bistriti Verzi. 
Canti la Tisa si la Bug, 
Canti prin codrii si la plug, 
Cu Siretul sub suman, 
Hai mai frate nazdravan. 
Ciobanim in pragul lunii, 
Omida ce roade prunii 
Lacustele ce ne'nghit lanul, 
Naparcile ce ne smulg banul. 
Vrere-as vrea sa-mi fac din jele, 
La serpar numai otele. 
Sa ne strangem la "Rascruci", 
Arcasi, legionari, haiduci, 
Sa snopim paganii'n loc, 
Hai, mai neam fara noroc! 

ZIDUL DE FIER 

Dar'ar Dumnezeu din Cer, 
Sa cada zidul de fier. 
Sa ne'ntoarca iar cocorii, 
Cand zoresc din ziua zorii. 
Aducand din pribegii, 
Lumina si bucurii. 
Libertate pentru tara, 
Toti dusmanii ei sa piara. 
Sa vie in mars cantand, 
Cerurile rasunand. 
Sa-i primeasca codrii verzi 
Si stejarii din livezi, 
Florile de pe campii, 
Trilurile de ciocarlii. 
Gradini si lanuri de grau, 
Robiei sa-i puna frau. 
Sa rascoale gloata toata, 
Azi gemand incatusata. 
Iar tovarasii netoti, 
Sa fuga ca niste hoti. 
Politrucii, securistii, 
Ceausii si reseristii. 
Toti vatafii si toti spanii, 
Cari-au prigonit romanii. 
Toti rusnacii si hahamii, 
Ca ne-au jefuit taranii. 
Sa putrezeasca de vii, 
Toti cati ne-au ucis copii. 



Cei ce ne-au slutit cuvantul, 
Sapandu-i tarii mormantul, 
Prefacand scumpele sate, 
In kolhozuri blestemate, 
Sa umble pe sub pamant, 
Fara glas, fara cuvant, 
Pentru chinul tarii mele, 
Arsa de dor si de jele. 

VINE DUNÃREA PUHOI 

Vine Dunarea puhoi, 
Spaland tara de gunoi. 
De urgia stalinista 
Si de pleava comunista. 
Plange unda si-al ei val 
Toti mortii dela Canal. 

Vine Dunarea puhoi, 
Curmand jalea dela noi. 
Surad iar ogoarele, 
Si se'ntorc cocoarele. 
Pe camp viorelele, 
Primesc randunelele. 

De pe plai mioarele, 
Ne-aduc lacramioarele. 
Vine Nistrul leganat, 
Ca un Verde Imparat. 
Catusele sa deslege, 
Cu brat de fier si de rege. 

I se'nchina muntii toti, 
Neamu 'ntreg, sate si Moti. 
Vine Dunarea puhoi, 
Fug paganii dela noi. 
Fug tovarasii cu ei, 
Tradatori si cu misei. 

ULTIMUL MEU CÂNT 

Ultimul meu cant 
Crengi rupte de vant. 
Plai de pe Cosmin, 
Neam ce moare'n chin. 

Ultimul meu cant 
Cante-l campul verde 
Cand s'asterne seara, 
Ca'n vis primavara. 

Sa-l cante in zori 



Carduri de cocori. 
Magurile albe 
Adune-l cu drag, 
Sa-l cante ciobanii 
Din frunza de fag. 

Ultimul meu cant, 
Sa tune'n dusmani. 
Sa'nfloreasca tara 
Mii si mii de ani. 

Ultimul meu cant, 
Cante-mi-l taranii, 
Cand se'ntorc din lan 
Tarziu cu plavanii. 
Sa-l cante padurea, 
Buciumul la stani, 
Cand frange toporul 
Stejarii batrani. 

Cante-mi-l si Nistrul, 
In unda-i domoala, 
Sa se stranga tara 
Iarasi la rascoala. 

Ultimul meu cant, 
Rasuna'n pamant, 
Fara cer si luna 
Ucis de furtuna. 

Ultimul meu cant, 
Trasneasca'n Kremlin. 
Sa ne salvam neamul 
De jug si de chin. 

NE-AM INGROPAT DORUL SUB CETINI...

Sub brazda tacuta din glia strabuna, 
In freamat de codru sub falnici goruni, 
Sub cetinii verzi, in rasarit de luna 
Ne-am ingropat dorul batut de furtuni. 
Dorul nostru-i cantec, jertfa si credinta, 
Dor ce sta de veghe acolo la hotar, 
Fluerul de veacuri, fierul din serpar. 

Dorul nostru sfant pentru parinti si frati, 
Dor ce ne-arde'n inimi din zorii tineretii, 
L'am culcat sub stanci pe culmi de Carpati. 
Sa rodeasca'n legea noastra de milenii, 
Departe in Tara de Sarmisegetuzi si denii. 

Dor soptit in leagan de scumpa noastra mama, 



Sa nu-l priceapa sbirii, sa nu-l stie dusmanii 
Nici viperele rosii, tovarasii, tiranii. 

Stie-l doar ogorul, lanul si Dumbrava, 
Cat sange si lacrimi duc Nistrul si Suceava. 
Cum plange Dobrogea lui Mircea Batranul, 
Rupta'n jumatate de mujic, paganul. 

Dorul nostru poarte-l sub aripi cocoare, 
Legene-l padurea, murmure-l izvoare. 

Cu cat va trece timpul si vor apune anii, 
El va tot creste munte, dreptate pentru gloata, 
Sfarmand jugul robiei ce-apasa Tara toata. 

Va straluci in stele, in ochi de surioare 
Si-l vor doini ciobanii in asfintit de soare. 
Il vor suna din bucium prelung si'ndurerat, 
Sub streasina padurii cu turma pe'nserat. 

Il vor sorbi mioare din albii ghiocei 
Si-l vor visa branduse pe deal langa bordei. 
Il vor canta din frunza, cand ies la camp taranii 
Si-l va tot scrie plugul, cum scriu popii cazanii. 

Sa stie tot pamantul si'n Ceruri sa se stie, 
Ca ratacim prin lume, de cand nu avem Tara, 
Ca prin straini ne stingem si ne pierdem urma 
Flamanzi dupa Dreptate, batuti de soart'amara.

RÃVAS DIN PRIBEGIE

Iti trimit, mai Ghita frate 
Acest ravas de departe. 
Ca sa stiti ca mai traiesc 
Si pe-aici ma chinuiesc. 
Departe de voi si tara, 
Prin straini painea-i amara. 
Tot ce'ncerc si tot ce fac, 
Nimica nu mi-i pe plac. 
Port in suflet greu alean 
Si ma usuc an cu an. 
An cu an si zi cu zi, 
Tot asa pan'ce-oi muri. 
Ma tot rog in gandul meu, 
Doar s'a'ndura Dumnezeu 
De neamul nostrucrestin, 
Ce se stinge'n jug si chin. 
Cine-si pierde Tara lui 
E copil al nimanui, 
Ratacind din loc in loc, 
Suflet fara de noroc. 



Unde's mandrii nostri munti, 
Sate cu batrani carunti, 
Izvoare ce spun povesti 
Plaiuri scumpe romanesti, 
Dumbravi cu stejari batrani, 
Hore mandre de romani? 
Acea lume de tarani 
Ce's stapani de mii de ani, 
Peste glia cea strabuna 
Cer de stele, soare, luna. 

Cand traia mama si tata 
Si ne strangeam toata gloata, 
La un Pasti sau la Craciun 
Cu colindul de Ajun, 
Eram toti veseli, vioi 
Cu toti fratii langa noi. 
Bucuria noastra mare, 
Stralucea ca sfantul soare. 
Insusi Bunul Dumnezeu, 
Parca traia'n satul meu. 
Gradinile roditoare, 
Infloreau scaldate'n soare 
Grijite cu drag si zor 
De crestinescul popor. 

De pe drumurile straine 
Ce sa va trimit fratine? 
Bani si-averi n'am adunat, 
Doar ceva de imbracat. 
Nu mi-am ridicat palate, 
In neagra strainatate. 
Nici viata n'am avut, 
Chinul vostru m'a durut. 

Asa mi-a fost datul sortii, 
Sa nu-i vad in ceasul mortii, 
Nici pe mama, nici pe tata, 
Nici pe frati, nici pe surori. 
Cum sa mai fi strans comori, 
Pe pamanturi rosi, pustii, 
Unde nu cresc bucurii? 

Pe meleagurile straine, 
Nu gasesti umbra la nime. 
Numai pietre, numai spini, 
Sa tot plangi, sa tot suspini. 
N'ai nici frati, n'ai nici surori 
Codri verzi, gradini de flori. 

Unde-i, mai frate Mihai, 



Tara noastra ca un rai, 
Lanuri bogate, livezi 
Primaveri si rauri verzi? 
Frunza toamnei cu rugina, 
Manastiri cu Bucovina, 
Ierne grele si nameti 
Cern fulgi albi pentru poeti. 

Dormeau vaile'n zapada 
Si crestea iarba'n livada. 
Barsanele la izvor 
Fluerul ciobanilor. 

Ma rog, Doamne, si ma'nchin 
Sub streasina de Cosmin, 
Sa ma'ntorc din pribegii 
Pe carari de vesnicii. 
In pacea satului meu 
Aproape de Dumnezeu.

RIDICÃ-TE LA LUPTÃ, BUCOVINÃ!

Ridica-te la lupta, Tara musatina, 
Cu Dragos si cu zimbrii, Moldova Tu de Sus. 
Strangeti toti arcasii, Dulce Bucovina,
Taranii credinciosi, taranii lui Isus. 

Altar stravechi cu candeli, balade din batrani, 
Ogor slavit in ceruri, gradina ca un rai. 
Ti-au frant in doua trupul, satanicii pagani 
Curg lacrimi, curge sange, pe stramosescul plai. 

Veniti bravi legionari ai Bucovinei scumpe,
Sa deschidem cu pieptul, drumul nostru'n veac.
Veniti sub steagul tarii si-al Legiunii Sfinte, 
Veniti feciori viteji de neam de Geto-Dac.

Sa piara tradatorii si liftele pagane,
Sa piara politrucii si trantorii din sat.
Sa nu mai roada Tara viperele jivine,
Sa vietuiesti in pace, Tu neam reînviat.

Din temniti si din surghiun ne'ntoarcem,
Sa curatim de lepre pamantul nostru sfant.
Pieriti lacuste rosii si voi tovarasi cruzi,
Pieriti calmuci salbateci si viermi adusi de vant.

Veniti dragi legionari, din Tara cea de fagi,
Sa desrobim pe veci a noastre tarini sfinte.
Veniti plaiesi din muntii nostri dragi,
Sa ne-aparam credinta, altare si morminte.



Juram cu toti pe Cruce, pe steaguri si pe flinte,
Sa nu mai calce'n veci acesti rusnaci, iar glia.
Vom porni furtuna cu mortii din morminte, 
Cu arma si cu dintii ne-om apara mosia.

Brasilia, 23 August 1985

PROFETIA DIN DOBRINA

                                      de Demetrius Leonties 

Vor nãvãli, de dincolo de Nistru, Hunii
Sub semn de secerã si de ciocan.
Atunci, vom sta cu fata la dusman
Si-om apãra pãmântul si strãbunii! 

Dar vor veni apoi sã ne omoare,
Pe rând, batalioane românesti...
Vom fi ucisi de gloantele frãtesti,
Iar Neamul va intra în închisoare... 

Va fi discursul nostru cel din urmã
Si cel mai aprig pe acest pãmânt,
Când peste Neam - ca pe-o amorfã turmã - 
Va pune jugul, bestia de pradã...
Va fi cuvântul celor din mormânt,
Ce-au cutezat sã lupte si - sã cadã!
SE VOR LUA SI SCLAVII DUPÃ NOI
Vom frânge poftele de'mbogãtire
Si vom trãi ca sfintii de sãraci,
Iar de-om cãdea - ca si strãmosii traci,
Vom râde... si-om pãsi în nemurire... 
Vom pune poftele din noi în jug,
Vom trage brazde'n carnea noastra vie
Si vom rãcni spre cer de bucurie,
Cã ne trosnesc pãcatele pe rug!... 
Când vom porni cu flacãra spre cer,
Din greul lutului înspre luminã,
Sã biruim cu Gãrzile de Fier..., 
Se vor lua si sclavii dupã noi,
Ca trântorii din stup dupã reginã,
Sã'nvingã sau sã moarã ca eroi!... 

    ÎNAINTE,
            CU TESTAMENTUL CÃPITANULUI !
 
            Prin marea bântuitã de furtuni,

Nu stim de vom ajunge la liman,



Cãci l-am pierdut în zori pe Cãpitan
Si au pierit în valuri cei mai buni…
 
Dar vom plini un dram din "Testament"
Ce ni l-a scris pe foi de vesnicie,
Ca sã-l predãm urmasilor, solie
Si sã rãmâie tãrii, fundament.
 
Ca alte generatii, dupã noi,
Sã puie pe el piatrã peste piatrã
Si sã zideascã cuibul de eroi,
 
Sub steagul sãu, prin jertfã miruit,
În care Neamul sã-si gãseascã vatrã
Si marele destin ce i-a dorit…
 
(Din volumul "La rãscrucea neamului", Munchen, 1974. Tip. "Danubia")

LA CURTILE DORULUI
                                                       de Lucian Blaga

Prin vegherile noastre -site de in-
vremea se cerne, si-o pulbere albã
pe tâmple s'asazã. Aurorele încã
se mai aprind, si-asteptãm. Asteptãm
o singurã orã sã ne'mpãrtãsim
din verde imperiu, din raiul sorin.
Cu linguri de lemn zãbovim lângã blide
lungi zile pierduti si strãini.
Oaspeti suntem în tinda noii lumini
la curtile dorului. Cu cerul vecini.
cu toate cã mult mai putin o sa parã.
Asteptãm sã vedem prin columne de aur
Evul de foc cu steaguri pãsind,
si fiicele noastre iesind
sã punã pe fruntile portilor laur. 

Din când în când câte-o lacrim'apare
si fãrã durere se'ngroasã pe geanã.
Hrãnim cu ea
Nu stim ce firavã stea.



EVADATUL
                   de Constantin-Aurel Dragodan

Adeseori noaptea, cand linistea-i grea, 
Eu tai cerceveaua cu secera lunii, 
Cobor pe o sfoara subtire de stea 
Si sar peste ziduri si fug ca nebunii. 

Pe campuri pustii, prin parloage amare, 
Pe unde tipenie de-om nu apare, 
Prin trestia ploii, prin smarcul cel greu 
Strabat departarile dorului meu. 

Tresar speriat d'un hatis ce m'apuca, 
De-un damb ce ranjeste, cu sange pe bot. 
De stranii coclauri ma sterg - o naluca, 
Si rauri umflate ma'nghit si ma scot. 

Ma'mpiedic, ma prind ragalii de picioare 
Si ramuri cu gheare m'apuca si ele. 
Padurile astea sfarsi-se-vor oare? 
Amarnic ma smulg din prinsorile grele 

Si-ajung pe meleaguri ce-mi par cunoscute. 
Cleioasa e glia ce glezna mi-o tine 
Dar iau in spinare padurile slute 
Si tarina toata o trag dupa mine. 

Pe strazile noptii, in targul sarman 
Naluca-mi pribeaga acum se strecoara, 
Cu fuga marunta de ciuta usoara, 
Sa-si stinga oftatul si dorul avan. 

Stai, umbra! Aceasta e casa batrana. 
O, cum de cazura'n paragina toate? 
Ciulinii, ca anii, urcara pe coate 
Si poarta se tanguie, stramb, in tatana. 

Maicuta, maicuta! cu maini de zapezi, 
Jaraticul dorului stinge-mi-l bine! 
Taticule, tata! nu iesi sa ma vezi? 
De ce va jucati de-a ascunsea cu mine? 

Sunt eu, evadatul din temnite crude, 
Venit sa va strang langa pieptu-mi o clipa. 
Dar nimeni nu vede si nimeni n'aude. 
O bufnita numai, ce sare si tipa. 

Prin camere goale cu usile sparte, 
Zadarnic tot caut, zadarnic tot strig. 
Doar bufnita tipa-a pustiu si a moarte, 
Strangandu-ma, vajnic, cu gheare de frig. 



O! cum a pierit veselia de-alt' data 
Cu zburdalniciile copilaresti. 
Si sora serafica, grija de tata, 
Si mama ce coase si spune povesti. 

Dar unde sunt anii - feericii-mi, sacrii-mi? 
Gasesc intr'un colt de odaie pustie, 
In praf, jucarii dintr'o copilarie 
Si lemnul icoanelor sterse de lacrimi. 

Ruina a zidului amaraciunii!... 
Iar Eclesiastul mi-apare in gand 
Rostindu-si versetele desertaciunii. 
Si trist, ma trezesc din cosmare, oftand! 

(Aiud, 1964) 

•
C-tin-Aurel Dragodan - note biografice) 

- ALEXANDRU SILISTREANU -

     U I T A R E
  

Fratelui de cruce Gheorghe Tiponut,
ucis în noaptea de 21/22 Septembrie 1939,
la Miercurea Ciuc 

Veacuri s'or asterne peste noi,
    peste morminte tinere,
        uitate...
acoperite de ierburi,
    de lacrimi,
    de sânge,
        din ochi de mamã,
        si sorã ce plânge,
            un fiu
            sau un frate... 

Veacuri s'or asterne peste noi
    peste morminte tinere,
        cu candele stinse
        si cruci sfãrâmate... 

Sân-Fulger veni-va
    în zile cu ploi,
    pe culmile trace,

http://pages.prodigy.net/nnita/cadragodan.html


        sã frece rugina,
        s'aprindã lumina
        ce'n candele zace...
  

CAMARADULUI CÃZUT 
  

Lui Iosif Blaga, legionar
din Armata Nationalã,
cãzut pe Oder în 1945 

"Mormântul tãu, pierdut
printre spini si mãtrãgunã,
m'asteaptã sã-i duc crucea promisã..." 

Florile-s pustii,
    stele'n miezul noptii,
        buchetele vii,
            la parada mortii!
  

Luna sus pe cer,
lumânare vie.
Tunetele'n jur,
glas de liturghie... 

Lacrimile ierbii,
boabele de rouã.
Lacrimile mamii,
drum de viatã nouã... 

Gândurile noastre,
rãtãcesc nãluce,
pe mormântul tânãr,
sã-ti punã o cruce!...
  

(Alexandru Silistreanu - Printre gratii, 
Vaterstetten, 1976) 

NOUA LEGIUNE ROMÂNÃ
de Yonne Y'or

Motto:    
- Arhangelii'n cer

"Ard departarilor!"
-"Deasupra marilor"

Crucea de Fier !.
Tot ce-a fost sfânt, va fi la fel

Pe cap de miel,
Coroana de Otel !



La Nürnberg, la masa judecãtii
Am fost gãsiti fãrã de vinã,
Pe Altarul României, ni se odihnesc mortii
Scãldati în jerbe de "Luminã"!

Glasul Cãpitanului rãsunã si azi,
În cetina pãdurilor de brazi,
În trunchiurile lor verzi, tainic, de ani
Sãlãsluiesc suflete de partizani.

În venele muntilor Carpati
Curge sângele legionarior-bãrbati
Buna inimã, a muntilor, bunã
Bate pentru Legiunea Românã!

Muntii Carpati
Bunii nostri frati !

De amar de vreme un ochi ros de ghiatã
Stinge orice vlagã, orice strop de viatã
Morbul putrezirii aciuat pe aici
De hoardele rosii d'ostasi bolsevici
Infloreste neaos, sub un neam
Si "Însemnele Romei", la pubelã le-ard !

Ciocoimea rosie s'a lãtit pe tarã
Perversã, vicleanã, monstruoasã fiarã
Tine România în murdara-i ghiarã !

Vremea Mântuirii întârzie încã ?
-Unde-i generatia Românilor-Stâncã ?
-În trunchiuri de cetini, în Muntii Carpati,
În aroma purã a brazilor'nalti,
Rãsfirati prin lume, mândrii nostri frati.

N'a sosit ea Vremea Mântuirii oare ?
-Unde-i generatia jertfei viitoare ?
Când din munti Arhangheli vor sosi cãlare
Pe raze de lunã, pe raze de soare !

Ei vor fi urmasii genei ancestrale,
Din marasmul rosu Tara sã o scoale !

Din pãrinti de stâncã ies Români de Soare
Ne'narmati cu scuturi ne'mbrãcati în zale
Ci cu forta Crucii, si'n mânã c-o Floare
Cu parfum celestu, Semnul ce doboarã
Fiara comunistã culcatã pe Tarã.

Sfârtecat de crime, sete de putere
Un secol se duce ! Zorii altei ere .......
Criptocomuniste, în fundal s'aratã......



E timpul Miscãrii, cãci vremea e coapta
Martirii Luminii ne transmit în soaptã
Vremea Cãpitanului din Astrala Poartã :
-Sã iesim din trunchiuri: Verbul Viu ne-o cere !
Tetrada Sacra, Monada-Putere,
Ne naste din stâncã, din azur, din cânt
Din pãduri de cetini, arome, pãmânt,
Din apele repezi, din muntii-pãrinti
Din eroii tãrii, voievozi, regi, printi
Nasc copii tãrii, frumosi si cuminti
Fãclie din sângele martirilor sfinti.

Semnul Mântuirii pe cer va apare
Ca o ranã 'ntinsã pe-un obraz de Soare
Pe firmamentul boltii
În Catedrala Noptii
Câmpia Românã
Legiuni adunã
Când urca-va luna lânga Carul Mare
La poalele verii
Când s'or coace merii
Copilele jertfei, feciorii durerii
Pe raze de lunã croindu-si cãrare
Se vor strânge iarãsi în Noua Miscare !

Glasul Cãpitanului din Astral rãsunã
-Binecuvânteazã Doamne Noua Legiune Românã !

Vom vorbi cu Îngeri ca odinioara
Arhangheli din ceruri în inimi coboarã
Iubirea Crestina, unica comoarã
Si Fibra Latinã multisecularã
Ne-a fost scut si fi-va arma ancestralã
Prin care vom învinge ateista fiarã.

Schimbatã în cuget si gând mândra Tarã
De juma' de secol tinutã'n ocarã
Arunca-va zdreanta'n care o' mbrãcarã
Si'n ie de aur, Zeita Floralã
Fi-va iar Regina noastrã Milenarã !

Din stânca, din cetini un glas o sa tune
-"Binecuvânteazã Doamne, Cereascã Minune
Noua Românie, Noua Legiune !"

30.11.2000
Yonne Y'or
 
BÃTRÂNII LEGIONARI

Coboarã din istorie, coboarã
Din vestitele Frãtii de Cruce de odinioarã



Ducând în cugete si-n inimi sfânta comoarã
A martirajului pentru neam si tarã.

Bãtrânii Luminã
A cãror teribila vinã
De luptãtori crestini anti-bolsevici
Înspãimântã si azi cohortele de atei inamici
Cripto-Securisti ce viermuiesc pe aici
În mândra Românie a atâtor regi
Profanatã de duhoarea slavofilo-fonilor pribegi
Ce o proclamarã
Cu o cinicã ocarã
În decembrie 47, republicã popularã,
Devenind astfel, despuiatã de Gloria Regalã
Si republicã socialistã, iar în 90 sub Ilici o banalã
Republicã mafiotã cu democratie originalã.

Coboarã din istorie, coboarã
Liceenii vestitelor Frãtii de Cruce de odinioarã
Câti au mai scapat din mãcelul comunist
Al secerii si ciocanului anti-crist.
Aureolati de Flacãra Divinã
A jertfelor fãrã de vinã
Bãtrânii Luminã
Legionari
Tot mai putini, fizic tot mai rari
Inegalabili Oameni Mari
Legendari
Românii Planetari
Eliade, Cioran, Tutea, Gafencu, Manu .. Legiunea
Coloana Vertebralã Spiritualã ce tine Natiunea.
Tezaurul României Patriotice, ce va dãinui cât lumea !

Ce e nemuritor n'are cum sã moarã
Coboarã din istorie, coboarã
Bãtrânii Luminã
Flacãrã Divinã
Liceeni vestitelor Frãtii de Cruce de odinioarã
Ducând pe umeri - sfânta comoarã
Mesajul salvator
Mântuitor
Pentru neam si tarã !

Coboarã din istorie, coboarã...
 
10.05.2001
Yonne Y'or

Balada Cãpitanului Gãrzii de Fier

N-auzita-ti de-un Codrean
De-un Codrean, de-un Capitan
Arhanghel pe-un cal balan
Ce-a dat iama în dusmani
Acum câtiva zeci de ani
În evreii bogatani 
Si-n spionii bolsevici



României inamici
Aciuati puhoi pe-aici
Viespare cazute roi
Ca pacostea peste noi
Neam de comunisti ciocoi!

Vino Capitane iara
S-alungi dusmanul din tara
S-alungi noua ciocoime
Formata din securime
Sa faci ordine-n ograda
Cum ai mai facut odata!

Clopot pe cer în furtuna
Inima-ti de aur tuna
Si-aprig în tarii rasuna
(Trasnete'n soare si luna!)
Când dusmanii se aduna
Peste patria strabuna!

Bata inima ta bate
Peste catune si sate
Clopot de-aur în cetate
Vuiet prelungit în noapte
Despicând apele toate
Ne vegheaza de departe
Cu credinta si dreptate!

Prin câmpii, dealuri si munti
În cântecele de la nunti
În suspinu’ apelor iuti
Murmur sfânt, inima ta
Slaveste România
Pregatind izbavirea
Izbavirea ce-o sa vina
Peste patria româna
Din Cuvântul întrupat
Cu ani în urma semanat
Si-udat cu-n fluviu de sânge
De-un popor de înca plânge
Naucit, orfan, stingher
Cu ochii pierduti’ n eter!

II Capitane, capitan
Securismul ti-e dusman
Si-i cuprind de pandalie
La gândul c-o sa reânvie
Calarind pe cai de fier
Garda ostirilor din cer
Prin codrii înfloriti de soc
Cu parfum de busuioc
Si cu sabii mari de foc



Calarind pe cai stelari
Mucenicii siderali
Spirite Români Mari
Ce-si au locul în balade
Tutea, Cioran, Eliade
Patrund din sfintele zari
În fibra întregii tari!

Baraganul-Baragan
Striga dupa Capitan
Întreaga Câmpie Verde
Speranta'n Garda si-o vede
Din Baia-n Teleorman
Toti vorbesc de Capitan.

Ehei! Vremea-i rotunda si coapta
Românii un semn asteapta
Legiunea sta la poarta!
Înc-un pic si veti vedea 
Garda si Legiunea
În toata splendoarea Sa!

Capitanul Stea pe cer
Patroneaza acest mister
În tara, Garda de Fier!

25 Mai 2001
Yonne Y’Or

POEZII DE VALERIU GAFENCU
 

         Despre Valeriu Gafencu
   Valeriu Gafencu este unul din tinerii care a 
murit pentru Hristos, luptând pentru 
apãrarea credintei ortodoxe si a neamului 
românesc de atacurile satanei. Multi îl 
numesc Sfântul închisorilor. Si multi 
asteaptã cu nerãbdare clipa canonizãrii lui. 
S'a nãscut în judetul Bãlti în 1921, si a murit 
în temnitã. Pe când era student la Facultatea 
de Drept din Iasi, conducând un grup al 
Frãtiilor de Cruce, a fost arestat si 
condamnat la 25 de ani de muncã silnicã. 
Bolile contactate în regimul dur de detentie 
al inchisorilor Aiud si Pitesti l-au întãrit si 
desãvârsit duhovniceste. Dumnezeu l-a luat 
la Sine dupã 10 ani de detentie.



    A fost un trãitor al Ortodoxiei, pe care a urmat-o si cinstit-o cu dragoste. In 
inchisoare a compus poezii, care se cântau în celule, adevãrate rugãciuni închinate 
lui Dumnezeu. Astazi, aceste poezii se cântã în Bisericã, pe muzica lui Mihai 
Lungeanu.
    Imnul Invierii, l-am ascultat în fiecare an în noaptea de Inviere în timpul predicii, la 
Biserica Sapientei, cântat de pãrintele Constantin Voicescu. De fiecare datã lacrimi 
ne umezeau ochii si simteam puterea cuvintelor lui cum pãtrunde în noi si ne 
întãreste pe calea trãirii fierbinte a credintei si dragostei întru Hristos.
   Fie ca noi sã ducem mai departe glasul rugãciunii sale!
"Taina Dragostei", An I, Nr. 2          
 
Trãiesc flãmând
                   Versuri si muzica de Valeriu Gafencu

Trãiesc flãmând, trãiesc o bucurie,
Frumoasã ca un crin din Paradis,
Potirul florii e mereu deschis
Si plin cu lacrimi si cu apã vie,
Potirul florii e o'mpãrãtie.
Nu plãngeti cã eu mã duc pe lângã voi,
Sau c'o sã fiu zvârlit ca un gunoi,
Cu hotii în acelasi cimitir.
Cãci crezul pentru care m'am jertfit,
Cerea o viatã grea, o moarte de martir.
Cãnd rãii mã defaimã si mã'njurã
Si'n clocot de mânie ura-si varsã,
Potirul lacrimilor se revarsã
Si-mi primeneste sufletul de zgurã,
Atunci Iisus de mine mult se'ndurã.
 
      Frate dragã
                     Versuri si muzica de Valeriu Gafencu*

Frate dragã, din grãdinã,
Îti trimit în dar un crin,
Sã-ti mângâie lin privirea,
Cu vesmântul lui divin.

Floare dragã, floare dalbã,
Cât de mult as vrea si eu,
Îmbrãcat în hainã albã,
Sã mã duc la Dumnezeu.

Rãsãdit acolo sus,
În grãdina minunatã,
Sã-mi simt viata'mbãlsãmatã,
Cu iubirea lui Iisus.

Plâng înãbusit în noapte
Si suspin cu glasul stins,
Dã-mi vesmântul alb de nuntã,
Cu crini minunati încins.



*)--Compuse în temnitele comuniste, aceste cântece, memorate de camarazii întru 
suferintã si credintã legionarã, vãd pentru prima oarã lumina tiparului.

           Imnul învierii*
                             Versuri si muzica de Valeriu Gafencu

Vã cheamã Domnul slavei la luminã,
Vã cheamã mucenicii'n vesnicii,
Fortificati Biserica crestinã,
Cu pietre vii zidite'n temelii.

Refren:
Veniti, crestini, luati luminã,
Cu sufletul senin, purificat!
Veniti, flãmânzi, gustati din cinã,
E nunta fiului de Împãrat.

Sã creascã'n inimile noastre'nfrânte,
Un om nãscut din nou, armonios,
Pe chipurile voastre sã se'mplânte,
Pecetea Domnului Iisus Hristos.

Refren: ...
Un clopot tainic miezul noptii bate
Si Iisus coboarãpe pãmânt,
Din piepturile voastre-nsângerate
Rãsunã Imnul Învierii Sfânt.

Refren: ...

*-Se cântã de Sfintele Pasti, în noaptea învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

   Colind de Crãciun
                        Vesuri si muzica de Valeriu Gafencu

La fereastra robilor,
Cântã îngerii în cor
De cu searã pânã'n zori,
Au venit colindãtori,
Îngerii nemuritori,
Încãrcati cu dalbe flori.

Refren:
Lãsati copii sã vinã
Sã-mi aducã din grãdinã,
Dalbe flori de sãrbãtori,
Dalbe, dalbe flori.

Cântã robii omnului
Înjugati cu jugul Lui



Pe malul Trotusului.
Dar cântarea lor e mutã,
Cã-i cu suferintã smulsã
Si cu rugãciuni crescutã.

Refren: ...
Stã un copilas în zare
Si priveste cu mirare,
O fereastrã de'nchisoare.
Lângãmicul copilas,
S'a oprit un îngeras
Ce-i sopteste drãgãlas.

Refren: ...
Azi Crãciunul s'a mutat
Din palat, la închisoare
Unde-i Domnu'ntemnitat.
Si copilul cel din zare
A venit la închisoare
Sã trãiascã praznic mare.
 

Horia Stamatu
ACATISTUL MOTA - MARIN

Noi lacomii pământului, noi câinii
    fãră tară să scoatem capul
    din beznă să ne luminăm.
Noi uitătorii minunilor, noi batjocoritorii
    sângelui dumnezeiesc
    să ne oprim şi să ne minunăm.
Noi hulitii îngerilor, pismaşii
    neprihănirii, cupe golite
    să ne adunăm glasurile pierdute
    pe vãmile pustiei şi să cântăm:
 Slavă mortii roditoate
 Slavă mortii născătoare de viatã
 Sărăcia celor lipsiti de trup
    Pentru o mai curată înfătisare
    Pentru o mai grabnică înãltare
 Slavă fiilor tãi prigoniti Iisuse
 Slavă soldatilor Tãi
                            Ion si Vasile
Smulsi dintre vietile noastre întristate
  De o mai neauzită chemare
  De urgia dragostei Tale
  De vitejeasca lor mărturie.
  Noi cărora soarta nu ne-a dat
    atât de fericită moarte
Noi trestiile plecate de toate vânturile



Noi tãrâna risipitã de trecerei
Noi lutul frãmântat de diavoli

Să ne adunăm glasurile amutite
 de mirare si să ne rugăm

Pentru a vrednici vreodată mostenirea mortilor nostri
 Pentru a nu-i face să se cutremure
In linistea nesfârsită a cerului
 Pentru a nu le tulbura somnul
 Pentru a nu goni de la ei
Legiunile Atotputernicului
Pentru a nu întuneca vreodată
Crucea care i-a călăuzit,
Tie Ioane îngerescă întruchipare
 Tie Vasile neînfricosat însotitor
 Vouă răzbunători ai Crucii pângărite
 Luptătorii neamului să se închine
 Legionarii neamului să se închine
 Mereu văzând cumplita
 voastră întămplare
 Mereu văzând cumplita
 mortii îngenunchiare
 Cănd Bisericile se năruiau
 Când Iisus rătăcea schingluit
 Prin cetătile pângărite
De ura celor fără de tarã
 Cănd duhul Spaniei se clătina
 Lunecănd spre apele mortii
 Si Ioane, cereascã făptură
 Tu, tu Vasile iubitor al mortii

V-ati întins trupurile voastre preacuviincioase
 Pentru sprijinirea Crucii zdrobite

Pentru a feri obrazul de floare, al lui Cristos.
 Fii născuti din unirea cerului cu acest pământ
 Turma călăuzită de aurul marei stele din Răsărit
 Neam păstrător al nepieritoarelor semintii
 Arbore din care uraganele

Au smuls crengi încãrcate de rod.
Plângi si bucură-te la îngropăciunea
 Mugurilor tãi căzuti;
N-ai să-i mai vezi niciodată
 Dar din ei va răsări primăvara
 Nesfârsitelor bucurii.
Plaiurile pustiite de lupi şi tâlhari
 Vor fi iar verzi şi pline de soare
 Plaiurile bătute de viscol şi arsite
 Vor fi iar mângăiate de zefiri

Mugurii tãi se vor deschide arbore milenar
 Semintiile tale vor învia neam pãstrător
 Ca flăcările sub cenuşe
Steaua Răsăritului va lumina din nou
 Cerul nu va mai fi despărtit de pământ.
 Legiunile Arhanghelului şi legiunile satanei



 Se măcinau pe întristatul pământ al Spaniei
Şi morti nenumărati umpleau şanturile in flăcări
 Tu Ioane Făt Frumos al legiunii
Şi tu Vasile neînfricoşat luptător,
 Purtati de nevăzutul Arhanghel
De neuitata făgăduintã a Bunei Vestiri
 Treceati peste spicele mortii

Ca într'un cântec doar de voi auzit.
Prin crâncena ploaie de otel

Aruncată peste trupul Fără de moarte al Mielului
 Bratele voastre îşi făceau loc
 Secerând moartea,
 Luminând întunericul,
 Stârnind prăpădul.
Bucură-te neam si plângi năpraznica moarte
A celor plecati din trunchiul tău

Biruinta lor e mai tare decât moartea
 Bucură-te neam care după veacul din urmă
 Cu mortii tãi scumpi înainte
Te vei înfătisa la judecată
Cu legiunile răpuse de vrăjrnasi
 Gata pentru slava odihnei vesnice,
Bucură-te neam însângerat de coltii atâtor fiare
 jalea pieirii vitejilor e trecătoare
Ei ne-au deschis portile vesniciei.
 Dar bietele noastre puteri
In izvoarele Cerului găseau împrospătarea
 Si cerul si-a oprit zăgazurile
Sfântul Paraclet v-a răpit:
Pe tine Ioane spaima întunericului
 Pe tine Vasile fiu al zorilor
 Pentru odihnă şi răcoare vesnică
 Pentru linistea vietii fără sfârsit
 Pentru răsplata cuminteniei voastre.
 Bucurati-vă mame ale eroilor:
Laurii mortii lor
Pururi vă vor înălta.
Bucurati-vii camarazi ai eroilor:
Frătia voastră e cu sânge legată in vesnicie
Bucură-te că te-ai răcorit
Cu sângele cavalerilor străini
Din el vor creste florlle unei lumini
 Mai scumpe ca aurul jefuit
De piratii tăi.
Abătuti asupra ta.
Bucurati-vă morti al Legiunii Arhanghelului
 Bucurati-vă morti dintre ruinele Apocalipsului
 Bucurati-vã anonimi ai Legiunii Străine
Lei neînfricosati din El Tercio.
 Bucurati-vă de calda lor tovărăsie
 In lumea palidelor suflete
 Glasurile voastre linştite pentru vecii vecilor



Se vor întelege în aceasi limbă
In limba eroilor dăruirii vietii nesfârsite si slavei.
 Bucură-te liberatul lui Dumnezeu, Ion
Bucură-te descătusatul dintre cele pământesti, Vasile
 Bucurati-vă eroi ai Arhanghelului
Bucurati-vă nestimate ale Legiunii
 Bucură-te Ioane, Cerb al pădurilor ceresti
 Bucură-te Vasile, Vultur al stelelor
 Bucurati-vă eroi fară de moarte;

Din trupurile voastre va creste
Un pãmânt nou al libertătii şi al fericirii.
 Duhurile voastre vor adia

Priveghiul o Vată tânără şi senină.
 Bucură-te Ioane întâiul Botez al focului
 Bucură-te Vasile stanã de piatră la hotarele vietii

Din trupurile voastre vor creşte
 Mlăditele verzi ale legiunii

  Din duhul vostru se vor împărtăsi
 Cu taina neîntinatei vitejii.
 Bucurati-vă cupe ale sufletului românesc
 Bucurati-vă inimi dăruite îngerilor
 Bucurati-vă spade încrucisate

Pentru paza tronului ceresc
Bucurati-vă flăcări pierdute pentru todeauna.

Plângeti codri prin care pasii lor voinici
 Au lăsat urme in căutarea ursilor
 Plângeti coline peste care viteji înstrăinati
 Si-au purtat dorurile şi aleanurile
 Plângeti plaiuri pe care florile
Se plecau la trecera lor.
 Plângeti ziduri vechi de Biserici
 Care le-ati auzit rugăciunile
 Care le-ati alinat tânguirile
Bucurati-vă martori răstigniti
 La răscrucea lumilor.
 Bucurati-vă suflete fără prihană
 Bucurati-vă picături de cer
 Pierdute odinioară prin lume
 Amintirea voastră va fi rouă cerească
 In începutul unei vesnice dimineti
 Dimineata asteptării neamului
 Dimineata schimbării la fată
 Dimineata Bunei Vestiri.
Bucurati-vă ursitoare
Care ati vegheat nastera eroilor
 Plângeti ursitoare
Care stiati dinainte pătimirea martirilor
 Vegheati ursitoare viata lor suprafirească
 Teseti-le ursitoare pânza domnească
 Pentru înfătisarea din urmă
Pentru mărturisirea de la sfârşitul lumii
 Fiti preaslăvili îngeri care i-ati ridicat



 Îngeri ce peste vămile văzduhului
 Usurinta sufletelor neprihănite ati purtat
 Păziti-le odihna soldati ai cerului
Să nu se afle tristetea
 Camarazilor rămasi pentru luptă
Să nu se afle jalea păsărilor care nu mai cântă
 Jalea sălbăticiunilor ascunse in codri.
Când luna va goni noaptea
De pe coline, din câmpuri, din miristi
 Fecioarele neamului în van cãuta-vor
 Urmele adormitilor voinici
Zânele codrilor şi zânele lacurilor
Se vor tângui în noptile prealuminate
 Si pe tãrmul celălalt vor înălta palate
 Pentru primirea fericitilor miri.
Pentru nasterea lor în sânul vesnicei adormiri
Se vor turna peste cripte
 Râuri de apă vie
Si Fetii Frumoşi vor învia
 Cu săbii de foc în mâini
Mai tari decât viata, mai tari decât moartea
 Mai tineri ca tineretea, mai bătrâni ca vremea
 Din zori până noaptea se vor lupta
Fără să crute, fără odihnă
 Zânele codrilor, zânele lacurilor
 Si vor împărtăsi de pe cer
 Legiunea istovită de moarte
Va găsi pe o colină de trandafiri
 Fluturând flamura Bunei Vestiri
 Si-n acea minunată dimineată
Neamul osândit va primi schimbarea la fată.
 Legiunea răcorită de roua harului
Va cânta biruinta neamului
Va scoate Crucea ascunsă de hoti în pământ
 Va vedea Arhanghelul
Ridicat pe cer
Făt Frumos se va arăta
 Păsările vor începe să cânte
 Sălbăticiunile iar vor roi prin codrii
 Zânele nu se vor mai tângui
 Fecioarele neamului n-or mai rătăci
In noptile cu lună pe urmele voinicilor
 
Noi pămăntesti rămăşite, grămezi de oase
 fără suflet, robi ai păcatelor
 de moarte, încã odată să ne minunăm
Noi râmele mâncătoare de pământ
 Cârtitele oarbe şi fără Dumnezeu
Din neguri să scoatem capul
 pentru totdeauna să ne luminăm.
 Noi răufăcătorii, slugile păcătoase
Noi mutii lui Dumnezeu să ne adunăm



 glasurile si neobositi să cântăm
Slava mortilor fără prihană
 Slava primilor ucişi de satană
 Slava mieilor sfâsiati de lupi
 Slava celor rămaşi fără trup
 Slava fiilor Tãi prigoniti Iisuse
 Slava soldatilor Tăi: Ion si Vasile
 Smulşi dintre vietile noastre întristate
 Pentru o mai curată înfătişare
 Pentru o mai grabnică înăltare
De o nemaiauzită chemare
 De potopul dragostei Tale
 De înteleapta lor nebunie.

"Ideea Românească", Nr. 1, 1937

de Petru C. BACIU 
                INIMI ZĂVORÎTE 

Când usa se deschide usor în miez de noapte
Si temnicerul intrã furis, ca o jivinã,
Cu degetul la gurã, cercetãtor în soapte,
Rosteste-un numãr care-i sortit sã nu mai vinã...

Plecãm pe rând, muteste, din hruba'ntunecatã
Sã desfãtãm dezmãtul hienelor de pradã...
La brat cu tortionarul, pãsind treaptã cu treaptã,
Cu ochelari pusi mascã, ca ochii sã nu vadã.

Pândim orice miscare si fosnet de afarã,
In tâmple'nfrigurate zvâcnesc fiori de cerc,
Iar gemete afunde rãzbat parcã sã moarã
Si inimi zãvorîte se strâng ca un melc.

Impovãrat, broboane topesti în rugãciune...
Paharul neputintei îl sorbi pânã la fund.
Cu bratele deschise cersesti doar o minune
Si'nchizi furtuni în suflet si'n piept muribund.
                                                          (Inchisoarea Aiud)

        NOI AM PURTAT POVARA

Noi am purtat povara unui legãmânt pe umeri,
Cu aspre nãzuinti, aici si mai departe
Si câte-au fost în calea noastrã, de le numeri,
Refuzi sã crezi c'au fost si pleci cu ele'n moarte.

Am fost o lume ce-am purtat Neamului farul,
Ne-am logodit cu moartea si cu vesnicia,
Din hrube-adânci noi am stiut iubi altarul,
Lui Dumnezeu i-am apãrat, aici, mosia.

Voi, fratii mei, ce ati cãzut în lupta cruntã



Si risipiti prin gropi adânci si nestiute,
Vã destrãmati cu vremea ce se scurge mutã
Si revãrsati luminã, spre zori nebãnuite. 

                PERCHEZITIE 

Când zãrvãie zãvorul si usa se deschide,
In graba ma intorc cu fata la perete.
Din coridor dau buzna hãitasi cu mutre hâde
Ce vor sã ma rãpunã ca'n aprige vendete.

Ma'ntorc cum se ordonã cu mâinile pe crestet,
Hãitasii rãscolesc nesãtios, rãstoarnã,
Duhnesc a bãuturã,au ochiul sters si vested
Si scormonesc orice, bocceaua mea sãrmanã.

Si calcã totu'n cale, gamela mi-o aruncã,
Cu cizmele o spurcã, o'mpinge în gunoi,
Afurisiti si crânceni, asa cum au porunca,
Impovãrându-mi viata ca'n vremea de apoi.

Imi rup orisice zdreantã, aruncã totu-afarã,
Nici petec de obialã nu-mi lasã ca sã am,
Mã umilesc nãpraznic, anume sã mã doarã,
De tot mã despoaie, satanic si dusman.

Si revãrsându-si ura, tot praful îl rãscoalã,
Urmeazã la control vesmântul de pe mine,
Sunt dezbrãcat de zeghe, apoi la pielea goalã,
Mã tin asa, hoteste, la colt, ca pe jivine.

Când se incheie jocul si temnicerii pleacã,
Rãmas ca dupã-un film de groazã si ciudat,
Privirea-mi prãbusitã în praful des se'neacã
Si'n noaptea grea se lasã în pieptu-mi dezbrãcat.

                         PASTE

Plâng clopote în inimi departe'n amintiri,
Cu funii grele trase, pãstrate în iubiri;
Usor, pe nesimtite, în suflet nãvãlesc,
Trezind uitate taine si gândul mi-l sfintesc.

Sub fulgerele vremii si crâncene blesteme
M'au pãrãsit si codrii si inima-mi greu geme.
Sunt tintirimul tragic, cu morti ce n'au murit,
Ce'n cazne lungi si grele cu ei am zãbovit.

Sub apãsarea mortii ce stã sã ne sugrume,
In gropnite comune ascunsi de cer si lume,
Rãsunã'n piepturi stinse cântãrile de ieri,
Din stihurile sfinte, a Sfintei Invieri!



Nãdejdea neînvinsã supune gândul trist,
Ne'mbãrbãtãm la crucea durerilor lui Crist!
Te'mbrãtisezi cu mortii si ierti toti temnicerii...
Si'n suflete se-aseazã lumina Invierii.

VOI NU ATI CUNOSCUT FIARA DIN OM... 

Voi nu ati cunoscut fiara din om cum rânjeste
Cand sangele proaspãt din ranã tâsneste!
Cum bestia din el, turmentata de urã,
Iti sfâsie carnea, nãpraznic te-njurã...

Voi nu ati cunoscut ce-i foamea, nici frigul cum scurmã,
Când lespedea rece oasele goale-ti sugrumã.
Nopti, dezbrãcati, voi nu ati stat în fund de haznale,
Pe morti cãlãrind sã te'nalti din fecale...

Voi nu stiti ce înseamnã durerea ce inima-ti frânge,
Cand fratele tãu alãturi în cazne se stinge
Si tremuri, si dârdâi, te rogi nimãnui,
Urmezi la moriscã asemeni lui.

Voi nu ati cunoscut deznãdejdea cea mare,
Când sunã zãvoare, legat esti în fiare;
Cãlãii dau buzna, cu rãngi te lovesc
Si oasele rupte din tine trosnesc.

Te smulg din rugã, te calcã în cale,
Te-aruncã'n tinetã cu capu'n fecale...
Si cazi, te ridici, învii si iar mori,
Pânã în zori, de o mie de ori.

Voi nu ati cunoscut fiara din om cum rupe prosteste,
Nici stigãtul mortilor mei rãpusi miseleste! 

GÂNDURI DE BINE 

   "Trebuie sã continuãm lupta nationalã, în cadrul noilor conditii a împrejurãrilor 
istoriei; deci nu resemnare, cu capul plecat, nu tânguiri ci reactie constientã si de 
fiecare clipã, contra unor împrejurãri ostile. Cu picioarele înfipte în pãmântul 
strãmosesc si cu mâinile agãtate de toarta cerului mergem cu piepturile mereu 



înainte".
Corneliu Z. Codreanu 

   "Cuvintele Cãpitanului: 'Cine renuntã la mormânt, renuntã la înviere, pentru cã, 
conditia învierii stã în acoperirea prealabilã, nesovãitoare, seninã a durerilor si 

apãsãrii mormântului', - sunt inspirate de-a dreptul din pilda lui Iisus si contin în ele 
adevãrul vesnic, pe care vor trebui sã-l realizeze oamenii, azi ca si ieri, ca si în vecii 
vecilor, ori de câte ori vor voi sã se depãseascã pe ei si sã înceapã o viatã nouã, de 

mântuire sau mãcar de creatie."
Victor Puiu Gârcineanu 

   "Corneliu Zelea Codreanu era un bãrbat frumos, înalt, drept, construit armonios, cu 
pãrul castaniu ondulat, care îi cãdea câte odatã pe frunte. Avea ochi albastri-verzui, 

pãtrunzãtori, din care radiau raze puternice si strãlucitoare de noblete sufleteasca. Era 
un om bun, corect, cinstit, uman si plin de dragoste pentru toti din jurul sãu. Era de o 

credintã si convingere nestrãmutatã în misiunea pe care o avea de îndeplinit. 
Corectitudinea lui se împletea cu virtutea onoarei, pe care o aplica cu o mare 

severitate nu numai fatã de el si de ai lui, dar si fatã de dusmani "mai bine sã cazi pe 
drumul onoarei, decât sã învingi prin miselie" - spunea adesea. Era de o înaltã si mare 
judecatã, - Suprema judecatã cu strategia unui mare conducãtor de armatã pe câmpul 

de bãtãlie. Dacã-l cunosteai mai îndeaproape, îti dãdeai seama cã stai în fata unui 
urias, care întrece dimensiunile unei plãmade omenesti. Avea în el un magnetism din 
orbita cãruia nu te puteai elibera. De mergea pe jos, lumea se lua dupã el. In tramvai 

sau pe stradã, sopteau unul altuia: "ãsta e Corneliu Codreanu". Judeca cu o 
repeziciune uimitoare. Voia sã stie tot ce se petrece. Era pe pãmânt si parcã nu era. 

Intreaga lui fiintã ardea ca o flacãrã ce mistuia în interior probleme si gânduri greu de 
descifrat. Naturalul si supranaturalul se oglindeau în întreaga lui fiintã. Era un om si 

împãrat. Flãcãrile mistice din privirea lui dãdeau legionarilor arme sufletesti nebãnuite, 
care se înãltau pânã la devotament si sacrificiu".

Stelian Stãnicel 

   "Si si-a realizat omul acesta, coborît din munte, viata lui româneascã, adânc, cu 
o frumusete si cu o autenticitate care a pus pecete pe veacul lui. Si a izbutit, 
zugrãvind pe scut un Arhanghel, dupã îngenuncheri prelungi pe lespezile 
bisericilor si ale temnitelor, dupã jertfe si schingiuiri. A izbutit sã strângã cu 
bratele si cu ochii lui, vrerea tânãrã a Neamului, sã-i sape albie adâncã si sã o lase 
sã curgã clocotind, prin veacuri, pânã azi".
Iordache Nicoarã 
-Asistent Universitar- 

Ai nostri sunt acesti munti 
                                  de Aron Cotrus

Ai nostri sunt acesti munti 
pietrosi, mãnosi, cãrunti. 
Cãci noi ne-am cãtãrat pe ei spre Cer. 
Noi ne-am deschis adâncurile de aur si de fier 
si-am suferit cu ei prin ploi si ger... 
Noi le-am spintecat uriasele pântece, 
noi le-am proslãvit frumuseti si cântece 
Si le-am cunoscut sufletul si furtunile 



mai bine ca oricine. 

In haiducia grea ori doinind domol dupã ei 
nimeni nu i-a cunoscut si îndrãgit ca noi. 
Da, acest pãmânt daco-roman, 
Cine ar putea mai mult ca noi sa spue 
c-al lui e? 

Cine l-a arat 
din începuturile vremurilor neîncetat? 
Cine l-a semãnat? 
Cine i-a fost slugã si stãpân? 
Care dintre neamurile vechi si noi 
au îngropat în sânul lui atâti eroi? 
si cu doina de veacuri aicea plânge? 
Cine l-a apãrat mai dârz de-al nãvãlirilor puhoi 
si l-a adãpat atâtea mii si mii de ani, 
cu sânge si sudori 
Ca noi?

     De-ai iesi din mormânt
                                    de Aron Cotrus
de-ai iesi din mormânt între noi 
si-ai vedea atâtia moti zdrentãrosi pe munti goi 
si neamu-ti flãmând ca acu, 
ce-ai zice Horia, tu?!... 

te-ai jeli, ai doini din fluer 
........un nou si lung, si rosu suer, 
muntii toti sã se cutremure, 
liftele câmpiei sã tremure, 
sã le vezi, îngrozite, de pe culmea-ti sãracã, 
din ale belsugului cum pleacã?!... 

de-ai trãi tu 
acu, 
ce-ai face Horia, cu miseii ce vând 
norodul flãmând?!... 

nu ti-ar veni sã-i cauti pe toti, 
de gâturi, sã-i scoti, 
din paturi, de la cini, de la prânzuri, 
si'n mijlocul pietelor celor mai mari, 
ca pe cei miselnici tâlhari, 
de limbã sã-i spânzuri?!

   Luminã din Luminã 
                     de Dumitru Leonties

Flãmând, L-am chemat pe Dumnezeu, 
Cu preotii si dascãlii din cãrti, 
Cu geografii m'am uitat pe hãrti, 



Si nu-L gãseau nici ei, nici eu. 

Dar la întâia adunare de "Frãtie", 
Cu bratu'ntins, ca sabia spre cer, 
L-am presimtit pe undeva'n eter, 
Si parcã l-am trãit în carne vie... 

De-atunci, pasii m'au dus la întrunire 
Ca la o sãrbãtoare, sã-l privesc, 
Cum dãruie luminã si iubire; 

De stau cu fratii si cu El la Cinã, 
Din duhul Lui sã mã împãrtãsesc, 
Sã mã renasc, luminã din luminã... 

         FÃT FRUMOS 
                     de Mircea Dunãreanu

Ai apãrut ca un izvor de munte 
Crai nou pe cerul trist al tãrii mele; 
Bãtrâni viteji, cu pletele cãrunte, 
Flãcãi si fete'n zale si mãrgele, 
Te însoteau în drumul greu spre stele. 

Venit-ai Fãt-Frumos, în gânduri pure, 
Dând sens adânc avânturilor noastre, 
In vers duios, în freamãt de pãdure, 
In rugãciuni, sau în tãceri sihastre, 
Sau în mânii de fulgere albastre. 

In golul ce seca a inimii bãtaie, 
Ai revãrsat efluvii noi de viatã; 
Ardea credinta nouã 'n vâlvãtaie, 
Se risipeau genunile de ceatã, 
Se ridica din noapte-o altã dimineatã. 

Chemarilor aprinse de 'nviere, 
Ai asternut covorul fermecat; 
Se 'nvãluia pãmântul în mistere, 
Altare noi cresteau înalte 'n veac, 
Se semãnau troite 'n lung si 'n lat. 

Era un cântec tara din poveste, 
Elanul ei crestea în aprig val, 
Izvor ce sparge stânca si tîsneste, 
De la Hotin, din Pind, sau din Ardeal, 
Dinspre Moldova 'n vârfuri de Predeal. 

Si-apoi deodatã visul plin de aur, 
Urzit de cuibul verzilor zidari, 
S'a prãbusit în sânge; un balaur, 
Cu ochi sireti, cu pânde de tâlhari, 



A nimicit al Neamului tezaur. 

S'a stins cantarea 'n negre prevestiri, 
Blestemul s 'abatea peste hotare 
Sub pasul crud al grelei prãbusiri, 
Surpate 'n praf sfintitele altare, 
Si dinspre Nistru val de 'nmormântare. 

Azi tara voevozilor se zbate, 
Incãtusatã 'n temniti moscovite; 
Catapetesmele'n furtunã-s despicate, 
Mormintele ne sunt batjocorite, 
O noapte neagrã, plinã de ispite. 

De ani se taie'n carnea noastrã vie, 
Nu mai troneazã zeu decât argintul; 
Cei mari îl împãrtesc cu lãcomie, 
Iar libertatea si-a spurcat vesmîntul, 
Ialte perfide 'ntunecã pãmântul. 

Si totusi nimeni nu ne'ndoaie firea, 
Credinta noastrã'n veci nu se va pierde, 
Din tatã'n fiu va trece mostenirea, 
O sabie'nfrãtitã cu psaltirea 
Ne duce'n timp spre-o nouã Casã Verde . 

POEZII DE VASILE MILITARU, NICHIFOR CRAINIC SI RADU GYR 

 
      AURUL SI ÎNTELEPCIUNEA
                                                      de Vasile Militaru
Marele-Împãrat Luminã si-Întuneric Împãrat,
Megiesi cu'mpãrãtia, când a fost si ei sã moarã,
Cu trei zile mai'nainte de, prohod si de sicriu,
Fiecare, cu iubire si-a chemat
Unicul fiu,
Sã-i dea binecuvântare pentru cea din urmã oarã.
Si-amândoi, cu ochii'n lacrimi si cu grai întretãiat:
Fiilor ce-aveau sub soare le-au lãsat câte-o comoarã:

- Fiule, a zis Luminã, eu mã sting si plec departe...
Tu rãmâi pe lume singur...Toate'n lume sunt desarte...
Mostenire, pentru tine, n'am sã las decât o carte...
Iat-o!...Toatã fericirea vei putea prin ea sã sorbi,



Dacã ochii tãi, citind-o pururea, nu vor fi orbi!
Sunt în ea comori de veacuri: vorbe-adânci, vorbe'ntelepte;
Fiecare, la tot pasul, doar spre bine sã te'ndrepte,
Fiindcã vorbele'ntelepte, niciodatã nu te mint
Si-s ca merele de aur, în panere de argint!

- Ah, odorul tatii, zise Împãratul Întuneric;
Azi, când mor, cu fericirea, vreau, pe veci, sã mi te feric...
Iatã-ti las, ca mostenire, un fãrã sfârsit tezaur:
În aceastã raclã neagrã, numai galbeni mari de aur...
E comoarã fermecatã
Prin iubirea mea de tatã...
Galbenul cel de pe urmã, sã-l azvârli mereu în foc
Si, mereu, spre-al tãu folos,
Înmiit, au sã rãsarã, gârlã, galbenii la loc,
Pe când racla fermecatã, cum pãmântul alta n'are,
Sã cuprindã-a ta comoarã, se va face tot mai mare!...

Vorbele acestea zise, firul vietii astfel tors,
Cei doi Împãrati plecarã,
Fiecare plâns de-o tarã,
Dincolo, de unde nimeni, pânã azi, nu mai s'a'ntors,
Iar în ziua urmãtoare, chiar din zorii diminetii,
Cei doi fii pornirã si ei ca sã-si toarcã firul vietii:
Pe stãpânul raclei negre, cu însetãri în pumnul humii,
La fost smuls ca o furtunã, aurul, în largul lumii:
Bolta cerului albastru i-a'nhorito-n mii de sori;
I-a pus vrãji în toatã clipa; sub tot pasul, colb de flori;
L-a purtat pe tot pãmântul: pe cãi largi, pe cãi înguste
Si i-a dat, în fãrã seamãn pân-atunci olocauste,
Tot ce-ar fi putut sã guste!...

Dar cu anii, mergând astfel pe cãrãrile ce mint,
Cu, pe tâmple, tot mai multã promoroacã de argint,
Însetatul, dintr-o datã, rãtãcit pe-al vietii drum
Se simti mâhnit...Pe fire parcã se lãsa un fum;
Nu mai era primãvarã, nu mai era cer senin;
Fericirea de-altã datã începu sã fie chin:
Cântecul îi pãru urlet; stârvuri, florile de crin;
Simti frigul tot mai tare: sorii se stingeau într'una;
Muri cel din urmã soare, apoi stelele si luna;
Întunericul se'ntinse tot mai negru si, curând,
Noapte grea veni sã-i cadã si pe suflet, si pe gând,
Cel care viata o sorbise cu'nsetare,
Otrăvit de-a ei dulceatã, s'azvârli, plângând, în mare!
Dar, în clipa'ntunecatã, cea mai neagrã dintre toate,
El simti, din valul mãrii cum un brat pe mal îl scoate
Si'n clipita urmãtoare când în fire-a fost sã-si vinã
Vãzu'n fata lui pe fiul Împãratului Luminã:
Cu, pe cap un sfert de soare ca un sfânt din Paradis,
Zâmbitor tinzându-i cartea, cel ce l-a scãpat i-a zis:
- Nu e vina ta...E vina celui care, drept tezaur,



Nu ti-a dat o asa carte, ci izvorul sãu de aur!...
Ia-o si citeste, frate: pentru toate-ti va fi leac,
Precum leac mi-a fost si mie; si-o fi tuturor, în veac...
Ia-o si citeste'ntr'una: azi vei fi mai bun ca ieri;
Vei simti cum prinzi în Suflet boarea dulcei primãveri,
Cu miros din lãcrãmioare si din florile de meri!...
Vei simti, din întuneric cum pe toatã clipa iesi;
Cum îti înfloresc în Suflet milioane de ciresi;
În a cãror fiecare ramurã omãt de floare,
Cântã, o privighetoare!
Cartea mea e carte plinã
De miresme, de luminã,
Si mai mult îmbãtãtoare decât oricare grãdinã!
Ia-o si citeste, frate...Adevãr grãieste-mi gura!

Si-nchinându-se, Luminã, surâzând, i-a dat
Scriptura.
.......................................................................
Iarã Sufletul-ruinã, adevãr zic si eu vouã:
Prin puterea cãrtii sfinte, s'a trezit la viatã nouã!
         
ÎN TARA DE PESTE VEAC
                                       de Nichifor Crainic
În tara lui Lerui-Ler
Nu e zbor, nici drum de fier
Numai lamurã de gând
Numai suflet tremurând
Si vâslas un înger.
În tara de peste veac
Nesfârsire fãrã leac
Vãmile vãzduhului
Sãbiile duhului
Pururea de straje.
Sus pe sparte frunti de zei
Sovãielnici pasii mei
Picuri de'ntrebãri momâi
Sã rãmânã sub cãlcâi
Si genuni de zare.
În tara lui Lerui-Ler
Nãzuiesc un colt de cer
De-oi gãsi, de noi gãsi,
Nimenea nu poate sti
Singur Lerui-Ler.
 
  COLIND CERESC
                                de Radu Gyr
Cerul si-a deschis soborul
- Lerui, Doamne, Ler -
au pornit cu plugusorul
îngerii prin cer.

Merg cu pluguri de oglindã



si de giuvaer,
toti luceferii colindã
- Lerui, Doamne, Ler -

Vântul suflã cu luminã
- Lerui, Doamne, Ler -
în buhai de lunã plinã
legãnat în ger.
Pentru heruvimi cu glugã
alba de oier
sub feresti colinde'ndrugã,
- Lerui, Doamne, Ler -

N-au venit cu grâu la poartã,
ci au rupt din cer
stele mari ca sã le'mpartã,
- Lerui, Doamne, Ler -

Si'n Gustar de roade grele,
- Lerui, Doamne, Ler -
va fi câmpul cer de stele
tolãnit sub cer...

Numai tu astepti în tindã,
- Lerui, Doamne, Ler -
suflete fãrã colindã,
si fãrã Prier.
Nici un cântec alb nu vine
fâlfâind pe cer
cu o stea si pentru tine,
- Lerui, Doamne, Ler -

 
RENASTERE
                   de Radu Gyr
                               (lui N. I. Herescu)
Si stiu cã voi muri... va fi, pe semne,
într'un amurg jertfit pe jerãgai,
dintr'un sfârsit de-Octomvre sau de Mai...
 
...si mi-or închide sufletu 'ntre lemne...
 
Desi s'o face racla, putrigai,
si numai crucea groapa-o sa-mi însemne, -
eu totusi stiu: pãmântu-o sã mã 'ndemne,
ca sã renasc ascuns în proaspãt strai!...
 
...Pe groapa mea, voi fi în primãvarã,
tulpinã încãrcatã de povarã
si mã voi scutura pe mine însu-mi...
 
In toamnã-oi fi noroi dospit de ploi,
iar iarna, prins de cruce, voi fi sloi



ce-o lãcrima, topindu-se, tot plânsu-mi...
_______________________________
 
...Va fi o zi de toamnã, vei veni...
 
Si la un colt uitat din cimitir,
O cruce strâmbã va zâmbi, -
Si vei citi:
 
"Aici se odihneste Radu Gyr -"...
                   (Cea din urmã spovedanie - Gând... de Radu Gyr)
__________________________________________

 
CÂNTECE DE TARÃ VERDE

- VERSURI DE TEODOR ILIUT -

Indemn la muncã
Ai plâns în de-ajuns blestemând
Acuma din suflet clãdeste
De visuri biserici cântând
Pe veacul ce viu ne zâmbeste.
 
Aprinde-ti privirea cu doruri
Si pieptul cu aripi de zãri
Si sprinten goneste ca nouri
Spre-a boltii de-azur depãrtãri.
 
Cu palma crãpatã ridicã
Troite de glorii spre cer
Si ceata din zãri o despicã
Cu bratul - greu bulgãr de fier.
 
Revarsã de soare isvorul
In ochi ca o tainã de-adânci
Vârtos îti aruncã piciorul
Ca vântul pe aschii de stânci.
 

Drum nou
Se 'naltã pe zile
Pe secoli de jale
Din case umile
Cu frântele sale
Cu brate crãpate
Mai negre ca norii
- Lungi vreascuri uscate -
Cântând muncitorii.
 
Si glasul - furtunã
Din negura minei

Cântec de tarã verde
Tarã de cântece, falnicã,
Chiot pe buze, zburdalnicã
Sprinten cu zãrile schimbã-te
Zvârle petale de zâmbete.
 
Tremurã frunzele, vãile,
Ard în privire vãpãile,
Pârâe leaturi -cãruntele -
Veacuri de mirt beat sorb muntele.
 
Haidem cu dorul, cu mâinile,
Singuri sã strângem luminile
Aprigi, în zãri cu picioarele
Rege în pieptu-ne soarele.
 
Tara de cântece, falnicã,
Tânãrã, plinã, nãvalnicã
Strânsã de mijloc cu florile
Bat la urechea ta, zorile.

 
Muncitor Legionar

Sã strângem pãmânt!
Zid gros
Sã clãdim în isbelisti de vânt
Pentru crezu-ne nou
Dar cu aspru ecou
Din strãfund de pãmânt.
 
Pe trepte de munti -
Pas greu
Sã urcãm spre vãzduh noi cei multi
Si flãmânzi si desculti,



Cu umbre de lunã
Se umflã în noapte
Ca-un bucium de luptã.
Trosnesc plânse soapte
Ca dranita ruptã.
 
Cãlcâiul striveste
A sarpelui dinti,
Duh nou nãvãleste,
Se sting suferinti
Pe-albastre icoane
Se scuturã zorii
In aspre coloane
Pãsesc muncitorii.

Sã croim fulgerând
Cer de gând
Pe lungi creste de munti.
 
Cu brate de fier
Nou veac
Muncitor, legionar,
Sã-l urcãm pân' la cer
Pe-a pieptului vreri,
Peste-al vremii hotar,
Peste-a noastre poveri
Muncitor legionar.

Din MUNCITORUL LEGIONAR
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