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FESTIVALUL CRIZANTEMELOR 

 

 Crizantemele-au organizat un festival! 

Ştiţi şi voi – un fel de bal 

Şi-au invitat şi de pe la noi  

Flori de toamnă tot de soi. 

 

Acestea şi-au pus rochiţe de gală 

Şi-au păşit cu mare fală 

Pe-un roşu covor de frunzuliţe 

Flancat de albele dumitriţe. 

 

Dar curând atmosfera s-a destins 

Deoarece euforia le-a cuprins 

La apariţia măscăriciului vânt 

Ce li s-a-nchinat pân’ la pământ. 

 

Dânsul  le-a luat pe rând la un vals lent 

Vorbindu-le franceza fluent, 

Iar florile roşindu-se toate 

Au înţeles imediat că-s curtate. 

 

Şi mi le-a luat, măi frate, 

Şi mi le-a învârtit pe săltate, 

Încât bietele crizanteme 

Au început chiar a se teme. 

 

Apoi le-a unduit armonios 

Cum i se şade unui prinţ curajos 

Şi le-a petrecut prin pădure 

Pentru ca nimeni să nu le fure. 

 

Şi-acum aşteaptă pe rând 

Să fie sunate de vânt 

În vederea altui bal, 

Ba chiar a unui festival! 
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JOCUL IDEILOR 

 

 

Mă năpădesc ideile 

Şi le confund cu ielele! 

Iată vin buluc ... mă năucesc 

Nu ştiu de e bine să le urmăresc? 

 

Am prins azi una chiar lângă cămară 

Se tot zbenguia să iasă afară. 

Agale şi mută am examinat-o 

Până ce iute am extenuat-o! 

 

Ieri una-mi urla în ureche 

Şi-mi tot repeta că-i fără pereche 

Însă scuturându-mă tare 

Am descoperit că nu-i ca atare! 

 

Şirete mai sunt ideile toate! 

Mă chinuie ... pe bună drepate ... 

Mă izolează de mine 

Mai să le bat chiar îmi vine! 
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SEMNELE DEŞERTĂCIUNII 

 

 

Simfonia verii a trecut 

Și-mi rămâne gândul mut. 

Bucurii s-au dus departe ... 

Toate mi se par deşarte! 

 

Numai crivăţul anume  

Mai şopteşte al meu nume; 

Apoi iute el porneşte, 

Tuturor mă povesteşte! 

 

Am rămas singur pe lume ... 

Un biet val ce fierbe-n spume – 

Meditez, călătoresc 

Liniştea nu mi-o găsesc! 
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JOCUL DE-A LUNA 

 

 

Luna-mbălsămată mai respiră 

A dor lung şi a porniri deşarte! 

Spre ce oare sufletul aspiră 

Când se-nalţă-n zbor cât mai departe? 

 

Tainic cuget la visări păgâne 

Mută- mi strig durerea printre aştri 

Poate soarta va schimba chiar mâine 

Toanele-mi nebune de-a sihaştri. 

 

Dar de-ndată îmi arunc privirea: 

Iată că ... a mai căzut o stea! 

Îmi revine repede simţirea, 

Strâng lumina de pe faţa mea! 

 

Luna a scâncit un pic şi-a stat 

Ca un copilaş în albie. 

Vai! Ce iute m-a îmbrăţişat, 

Săltându-mă în alba-i corabie! 
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FARMEC NOCTURN 

 

 

Cerul lăcrimează vioriu 

Ah! Ce noapte e ... îmbălsămată! 

Umbrele joacă zglobiu 

Printre ploaia-ndurerată. 

 

Chicoteli de tunete s-aud 

Biciuri de lumină se horesc 

Greabănul pământ se roagă mut 

Taine şi fantasme tot sporesc! 

 

Crai ca de lumină războiesc 

Întrecându-se cu dibăcie, 

Teritorii noi ei cuceresc 

Pân’ ce se desfată ca-n pruncie. 

 

Micile eterne stăpânesc 

Trimiţând lumina lor gingaşă 

Celor ce în taină le privesc 

Şi în sentimente le înfaşă. 

 

 


