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Lacrima Patriei

Decebal
Bãtrâne rege Decebal de iarbã,
de ape-ncãrunþite ºi de mit,
izvor de neam de unde-ncep sã fiarbã
coborâtorii numelui de scit,

înduioºare a mândriei pure
în primul nostru monument latin
sub catedrale negre, de pãdure,
tinerii daci spre tine azi revin...

Capul de foc, când luna-i nemiloasã
ºi-ngroapã solzii ªarpelui în ceaþã,
însingurat pluteºte peste casã
ºi ni se face dor de dimineaþã.

Lumina lor ia forma de hotare
rotundã-i, cu o Dunãre-albastrã
udându-þi monumentul la picioare
ºi botezându-l: “Veºnicia noastrã”.

10 Martie 1976

Nistrule
Te strigã Prutul, Nistrule, legat
de dinþii unui þar înfometat
ºi-i plânge apa ºi e supãrat
cã nu mai vrea sã-i fie Þãrii hat.

Te strigã ªtefan, Nistrule-n mormânt
cã ai fãcut cu Dânsul legãmânt
sã-i aperi palma asta de pãmânt
care-i pe lume lucrul cel mai sfânt.

Te-ntreabã dacã te-ai înstrãinat
ºi dacã limba doinei n-ai uitat,
dacã pe malul tãu mai ai vreun sat
ori dacã prin Siberii te-ai mutat.

Mi-e dor de tine, Nistrule, mi-e dor,
va fi ºi vremea când va fi sã mor,
dar las în locu-mi, Nistrule, -un fecior
sã te aducã-n Sciþia Minor.

14 Martie 1982

Zare rãnitã
E-nsîngeratã zarea ca o ranã
care, de plâns, nu s-a cicatrizat,
de parcã cerul are-n ochi o vranã
pe care curge sânge închegat.

Oh, Doamne, pentru ce atâta sânge
aduni în gropi, de parc-ai fi spital,
mai bine-ntr-un obor pe toþi ne-ai strânge
ºi dã-ne foc, pe rug, în mod normal.

ªi lasã fruntea zãrilor albastrã
ºi nu mai arunca-n spinarea noastrã
precum un abur de omãt pe dealuri
atâtea lacrimi ºi atâtea maluri.

20 Ianuarie 1984

Explicã-te!
Explicã-te, Mãrite Iancu-Avram
la tribunalul lacrimilor mele,
de ce-ai bocit pe trunchiu-acestui neam
ºi ai murit acoperit de stele?

Tu-ntâiul nostru mare avocat
þâºnit precum un fulger din Apus,
de ce-ntr-o doinã, greu, te-ai îngropat
zicând altfel tot ce-ai avut de spus?

Ce ºtiu aceºti urmaºi de dorul tãu,
de lacrima-þi mereu neterminatã,
când se afundã-n veacuri tot mai rãu,
când sângele le-a încetat sã batã?

Te-ntoarce sub gorunul blând, bãtrâne!

E inutil sã mai boceºti acum,
cãci rana-i ranã ºi aºa rãmâne!

ªi gloria e abur ºi e fum...
1 Mai 1986

Dor de alint
Alintã, Doamne,-aceastã Þarã
ºi-o apãrã ca pe-un copil,
cã-n calendar rãsun-a varã
ºi flori sunt mugurii de april.
Decolmateaz-o de durere,
de lacrime-o decolmateazã,
sã mai trãiasc-o înviere
în veacul care expiazã.
Cu ce-þi va fi greºit ea, oare,
cã-n vremi de vremi o pedepseºti?
Lasã-i Carpaþii în picioare
ºi crucea brazdei strãmoºeºti!
De nu-þi ajunge-mpãrãþia
în care eºti eternizat,
nu-ncorpora ºi România,
ne-o lasã în strãvechiul hat!

25 Mai 1986

Bucovina
Mã gândesc, gemând, la Bucovina,
la rãnile-i ºi azi însângerate,
Istoria îmi zgãrâie retina,
un bocet sacru sufletu-mi strãbate.

De preoþi falºi, acum rebotezatã,
de maica-i adoptivã, Ucraina,
la poarta Þãrii nu mai vrea sã batã
sã o cinstim la masã, Bucovina.

Ce fulgere-ar emite Eminescu
din sunetele dulcelui ei grai,
cum ar tuna în raspodii Enescu,
ºi ªtefan, cum ne-ar azvârli pe cai!

Noi, însã, am uitat-o într-o carte
în care literele au mucegãit,
ºi nu mai ºtim cã-s haturile aparte
ºi nicidecum precum le-am moºtenit.

24/25 Iunie 1989

Craiul etern
Putem sã-l plângem, fulgerând prin veac,
cu lacrime de stele sau þãrânã,
Iancu Avram ne este singur leac
la boala care o sã ne rãpunã,
putem sã-l plângem permanent, în veac...
Suntem copiii lui, vânduþi durerii
de-un zeu tiranic, neîndurãtor,
ºi el ne este Noaptea Învierii
dintr-un mormânt, la Þebea, tricolor,
suntem copiii lui, vânduþi durerii...
Oricâte milioane ne-om mai naºte
din fluierul doinatec, de cireº,
acelaºi dor de ranã ne va paºte
de la Mangalia la Arieº
oricâte milioane ne-om mai naºte...
Când ne-ngropãm pãrinþii în þãrânã
cu lacrime de grâu ºi pãpuºoi,
Iancu Avram ne ia duios de mânã
ºi alþi pãrinþi mai seamãnã în noi,
când ne-ngropãm cu sângele-n þãrânã...
Copiii de ni-i vindem prin rãzboaie,
femeile de ni le-am vinde strâmb,
Iancu Avram în piept ni se îndoaie
ºi-i fulgerã cuþitul la carâmb
dacã ne-am rupe Þara prin rãzboaie...
La Vidra-i pântecul acestei Þãri
ºi ombilicul ei e fluviul rege,
oricâte haite ar urla în zãri
de-aici, nimic nu vor putea culege,
cãci Vidra-i pântecul acestei Þãri...
La Þebea e mormântul ei etern,
acolo dorm ªtefanii ºi Mihaii
ºi-n noi, ºi-n cei ce-or fi, prin Iancu-ºi cern
în fiecare paloºul ºi caii
spre-a merita mormântul ei etern...
Îmi este Iancu dulce-nvãþãturã
cu sâmburii cuvintelor domneºti,
cu umbra lui eu m-am crestat pe gurã
în curtea sfânt-a Limbii Româneºti
cã-mi este Iancu dulce-nvãþãturã...

25 Mai 1986
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Cu Lefter fusesem coleg în ultima clasã
a “liceului”, devenit ºcoalã medie de 10 ani,
dupã model sovietic, din Vaslui, dupã ce,
recalcitrant cu vestitul profesor de românã,
de la fostul liceu “Codreanu” din Bârlad,
Henri Zupperman, aterizasem în oraºul ve-
cin. Cu Lefter mã cunoscusem de aseme-
nea pe fondul unui  “conflict literar” la noul
liceu “Kogãlniceanu” de la Vaslui. De data
aceasta “conflictul” iniþial dãdu naºtere unei
prietenii “la cataramã” cum se poate întâm-
pla numai la vârsta adolescenþei. Diplomat
mare, conform zodiei în care sunt nãscut,

Gemeni, cedasem întâietate pretenþiei lui
Lefter de “poet al liceului”, dar din  acele
peripatetice cu el, serile, în “Copoul” vaslu-
ian, s-au nãscut primele versuri de care îmi
mai aduc aminte, dintr-un poem ciclic
intitulat “Amurguri”. Lefter era un bãiat
foarte original ºi tot timpul cu “capsa pusã”,
eu urmând, de obicei, sã aplanez toate boa-
cãnele în care se lansa; dupã terminarea
liceului ºi peregrinãrile în învãþãmânt la þarã,
tot timpul împreunã, deºi nu mereu în
aceeaºi localitate, ajunºi ºi la Bucureºti, sã
ºtie în fine toatã þara ce “granzi” eram noi,

“les grandes poètes du deuxieme siècle”.
Într-un episod, Lefter ºi-a savurat din plin
mania cu cartea de telefoane. Gãsise la
camerã în hotel o carte de telefoane ºi abuzã
de ea în prostie, dãdea telefoane tuturor
marilor personalitãþi cunoscute din literaturã
ºi artã cu precãdere, cu numere de telefon
în carte, dar nu erau cruþaþi nici actorii, in-
terpreþii de muzicã. Aºa ajunsesem, mi se
pare, sã obþinem bilete de favoare la pre-
miera operetei “Lãsaþi-mã sã cânt” de Ghe-
rase Dendrino, de la chiar marele dirijor
George Georgescu; sau telefonul la Corne-

liu Baba, în care Lefter îi cerea, printr-o
farsã de gust îndoielnic, protecþie marelui
pictor ºi profesor, “ca tânãr pictor de geniu”
el însuºi (Lefter nu a pictat niciodatã!)...
tocmai poposit de la Iaºi cu toate tablourile
lui în desagi… Marele pictor era cât pe ce
sã se prindã ºi sã trimitã un taxi la garã sã-
l ia cu tablouri cu tot, de nu aº fi scurtat
gluma pe loc, smulgând lui Lefter telefonul
din mânã, ºi conversaþia s-a întrerupt.

ªi, tot aºa, am ajuns cu Lefter sã ne
latre câinii la Mãrþiºor...

(Ion Murgeanu)


