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POEMELE A LUÑINĂěEI  

Eu nu zdrumin corola di ciudii a lumiĜei 
Luñina 
Voiu s-giocu 
Cupaciulu 
Ună toamnă va vină 
Trei făŃ 
Pax magna 
Noi ş-loclu 
Bubuchile 
Eva 
Muşate mîñi 
Ma munŃîĜi – iu-s? 
Izvurlu a noaptiĜei 
Hiorlu 
Ñi-aştept amurgul 
Dit perlu a tău 
Loclu 
Arihate 
Noapte 
Lăcriñile 

PAŞIěI A PRUFITULUI 

Pan 
ViniŃ după mine soŃ 
Leagănlu 
La monăstire 
DaŃ-ñi un trup voi munŃîlor 

TU MAREA TRIłEARE 

Cătră cititori 
Tu marea triŃeare 
Tr-aduŃerea aminte a hurğiatlui zuğraf 
Căluğrul bitîrnu ñi-şuputeaşte dit prag 
Psalm 
Bunădimîndare 
Bunătate toamna 
Un om si-apleacă priste mardzine 
Arihate ntră lucre bitîrne 
HiĜia a loclui gioacă 
Carte 
Suflitlu a hoarăĜei 
Pluguri 
AduŃeare aminte 
Noi cîntăreŃĜi leproşi 



 3 

HiĜiu a faptiĜei nu hiu 
Aduchii amîrtia Ńe angreacă priste casa a mea 
Heraclit ningră lac 
Di mînă cu marile orbu 
Anviare di tute dzîlile 

ALĂVDAREA A SOMNULUI 

Tu munŃî 
Somnu 
Ioan s-dirină tu irñie 
Bitisire 

LA CÎNDAREA A APILOR 

Furlu 
Colindă 

LA AVLIILE A DORLUI 

La avliile a dorlui 
Bunădimîndare tră lilicea a merlui 
Cînticlu a bradlui 
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EU NU ZDRUMIN COROLA DI CIUDII A LUMIěEI 

Eu nu zdrumin corola di ciudii a lumiĜei 
ş-nu vatîm 

cu mintea mistirğile Ńe-andămusescu 

tu-a mea cale 

tu flori, tu ocĜi, pri budză i murminŃî. 

Luñina-altor 

zmurtică vraja a nipitrumptului ascumtu 

tu-aduncuri di ntunearic, 

ma eu, 

cu-a mea luñină-adavgu a lumiĜei mistirğiu – 

ş-aşi cum luna cu radzăle a Ĝei albe 

nu ñicşoreadză, Ńi trimurătoare 

măreaşte şi ma multu a noaptiĜei mistirğiu, 

aşi înavuŃăscu ş-eu întunicata andzare 

cu lărdzi hiori di sînt mister 

ş-tut Ńe-i niaduchit 

tu niaduchiri ma mări si-alăxeaşte 

sun ocĜiĜi a meĜi – 

că eu ağăpsesc 

şi flori şi ocĜi şi murminŃî. 
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LUÑINA  

Luñina Ńe-u-aduchesc 

ğiurse dînda-ñi tu chept cînd ti ved, 

nu easte nă chicută di luñina 

faptătu dzua di ntîñiu 

di luñina-aŃea nsitată aduncu di bană? 

 

Niñiclu dzăŃea tu-ağunie 

cînd singur mblătea tu ntunearic ş-deade 

un semn Nipitrumtul: 

“S-hibă luñina!” 

 

Nă-amare 

ş-un turlu turin di luñină 

s-feaŃe trîoara: 

ună seate era di-amîrtii, di pothuri, di doruri, 

 

ună seate di lume ş-soare. 

 

Ma iu chiri urghitoarea 

luñină di-atumŃea – cari ştie? 
 
 
Luñina, Ńe-u-aduchescu dînda-ñi ğiuruse 

tu chept cînd ti ved – nişinlitcă, 

poate că-i chicuta di ma napoi 

dit luñina faptă tu dzua di ntîñiu. 
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VOIU S-GIOCU 

O, voiu s-giocu, cum vîrnă oară nu-am giucată! 

s-nu si-aduchească Dumnidzău 

tu mine 

un rob tu hapse – mbrăndzat. 

Loc, dă-ñi peane: 

săită voiu s-hiu s-dispîntic 

nimărdzinirea, 

s-nu ma ved varliga dicît Ńer, 

prisupră Ńer, 

ş-Ńer sun mine –  

ş-apres tu tălăzi di luñină 

s-gioc  

sfuldzirat di-avînturi niavdzîte 

tra si-arăsuflă liber Dumnidzău tu mine,  

s-nu cîrtească: 

„Hiu rob tu hapse!” 
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CUPACIULU 

Tu limbidz dipărtări avdu dit cheptu di pirğu 

cum bate ca nă inimă un cloput 

ş-tu dulŃi adiĜeri 

îñi pare  

că di-arihate chicute ñi-cură prit vine, nu di sîndze. 

 

Cupaciu dit mardzine di codru, 

tră Ńe mi-anixeaşte, 

cu peane moĜi ahîntă pace 

cînd dzac tu-aumbra-a ta 

şi-ñi mi disñerdz cu frundza-Ń giucăuşă? 

 

O, cari ştie? – Poate că  

va-ñi ciuplească dit truncĜiul a tău 

nu priste multu feretrul, 

ş-arihatea  

Ńe va u ngustu ntrî scîndurile a lui, 

u-aduchescu s-veade di-amu: 

u-aduchescu cum frundza-a ta ñi-u chicură tu suflit – 

ş-mut 

ascult cum creaşte n truplu-a tău 

a meu feretru, 

cu cathe stic Ńe treaŃe 

cupaciu dit mardzine di codru. 
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PAX MAGNA 

Tră Ńe tu-aprease dimneŃ di veară 

hiu ca nă chicută di dumnidzîire pri loc 

şi-ndzinucĜedz năintea-a ta ca năintea-a unui idol? 

tră Ńe tu-ună-amare di luñină ñi si neacă eulu 

ca fexea di lihnar tu-a dzuăĜei piră? 

 

Tră Ńe tu-adunŃi nopŃ di iarnă, 

cînd sori dipărtaŃ si-aprindu pri Ńer 

ş-ocĜi di luchi prădători pri loc, 

nă boaŃe ñi-aurlă struxit tu-ntunearic, 

că draclu iuva nu-arîde ma-acasă 

ca tu cheptul a meu? 

 

S-veade – duşmăniŃ 

di ună etă Dumnidzău ş-cu Sătănălu 

aduchiră că-I ma mare cathiun 

macă şi-tindu mîna tră pace. Şi-s Ĝirtară 

tu mine: dadun ñi-au chicurată tu suflit 

fedea ş-vrearea ş-amfivulia ş-minciunea. 

 

Luñina ş-amîrtia 

angăĜisanda-si si-nfrăŃiră ntîñia oară tu mine 

dit apîrñita-a lumiĜei, di cîndu anghiĜiĜi 

zdrumină cu aurîre năpîrtica cu soldzi di ispită, 

di cînd cu ocĜi di fărmac şarpile s-bagă cartere 

cîlcîñiulu-a adivărlui s-lu mîşcă fărmăcusinda-l. 
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NOI Ş-LOCLU 

Ahînte steale cad tu noaptea-aestă. 

Ḑemunlu-a noaptiĜei Ńîne canda loclu tu mîñi 

ş-suflă priste el scînteĜi ca priste iască 

furtună s-lu-aprindă. 

Tu noaptea-aestă n cari cad 

ahînte steale, tinirlu-a tău trup 

di măğistră ñi-arde tu braŃă 

ca pirile di rug, 

Turlu, 

ca nîşte limbe di foc eu braŃăle-ñi tindu, 

tra s-Ńă tuchescu neaua-a umirilor goĜi, 

ş-tra s-Ńă sorbu, agiun s-Ń-astingu 

putearea, sîndzile, măreaŃa, prumuveara, tut. 

Hîrğie cînd dzua v-aprindă noaptea, 

cîndu scrumlu-a noaptiĜei va chiară dus 

di-un vimtu cătr-ascăpitată, 

hîrğie di dzuă vrea vream s-him ş-noi 

cinuşe, 

noi şi – loclu. 
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EVA 

Cîndu tease ali Eve merlu năpîrtica, Ĝi zburî 

c-ună boaŃe, Ńe-arăsuna 

di prit frundză ca un cluputiciu di-asime. 

Ma s-feaŃe c-apoia Ĝi-ma şuputi 

ş-Ńiva la ureacĜe 

pağalea, multu pağalea, 

Ńiva Ńe nu si-aspune tu scripturi. 

 

Ni Dumnidzău nu-avdzî, Ńe ipitiḑis îĜi şupoti 

cu tute că ş-Elu ascultă. 

Ş-Eva nu vru si-u dzîcă niŃi alu 

Adam. 

 

Di-atumŃea ascunde-un mistico sun peane muĜiarea 

şi-şi mină peana ca trî dzîŃeare 

că ea ştie Ńiva, 

Ńe noi nu ştim, 

Ńe vîrnă nu ştie, 

ni pînă ş-Dumnidzău 



 11 

MA MUNłÎLI – IU – S? 

Ditu-astreaha curată-a etiĜei 

cad sticurile ca chicuta di ploaie. 

Ascultu ş-suflitlu îşi dzîŃe:  

 

Eu am criscută hrănit di-a lumiĜei mistirğiu 

ş-calea-a mea tu pălñi mira u Ńîne, 

mi-are băşată nimărdzireapri frîmte 

ş-tu cheptu-ñi largu 

fedea-ñi u sorbu dit soare. 

 

Ditu-astreaha curată-a etiĜei 

cad sticurile ca chicuta di ploaie. 

Ascultu ş-suflitlu si-ntreabă: 

 

Ma munŃîĜi – iu-s? MunŃîĜi 

pri cari s-Ĝi mut dit cale cu-a mea fede? 

 

Nu-Ĝi ved, 

îĜi voiu îĜi grescu şi – nu-s! 
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IZVURLU A NOAPTIěEI 

Muşată îŃî suntu ocĜi-ahît di lăi 

că seara, 

cînd stau culcat cu caplu tu-a ta poală 

îñi pare, 

că ocĜi-a tăĜi, adunŃ, suntu izvurlu 

dit care pri-ascumptu noaptea cură priste văĜiuri 

ş-priste munŃî ş-priste cîmpuri, 

acupirinda loclu 

c-un-amare di ntunearic. 

Ahît di lăi sunt ocĜi-a tăĜi 

luñina-a mea. 
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ÑI-AŞTEPT AMURGUL 

Tu bolta nstilată ñi-ascaldu mutrirea –  

şi ştiu că ş-eu portu 

tu suflit steale multe, multe 

ş-căĜiuri lactee, 

ciudiile-a ntunericului. 

 

Ma nu li ved, 

am multu soare ntru mine 

tr-aŃea nu li ved. 

Aştept s-ñi-ascapită dzua 

ş-andzarea-a mea peana si-şi încĜidă, 

ñi-aşteptu amurgul, noaptea ş-durearea, 

tut Ńerlu s-ñi si ntunică 

şi si-arăsară n mine stealile, 

stealile-a meale, 

pri cari vîrnă oară ninga 

nu li-am andzărită. 
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LOCLU 

Pri plătări nă teasim tu iarbă: tine ş-eu. 

Aeră tuchită ca Ńeara tu pira du soare 

ca un arîu de-a lungul priste cîmpuri cura. 

TăŃere greauă Ńînea loclu 

ş-nă-ntribare tu suflit pîn tu fundu ñi-cîdzu. 

 

Nu-avea s- ñi dzîcă 

Ńiva loclu? Tut loclu aestu 

nindurător di largu ş-vătămător di mut, 

Ńiva? 

 

Ñi-alăchii, tra s-lu-avdu ma ghine, 

di Ńară ureacĜea – amfivulsit ş-sunpus – 

ş-pri sun Ńară Ń-avdzîî 

a inimăĜei băteare vrundutoasă. 

 

Loclu arăspundea. 
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LĂCRIÑILE 

Cînd dit a etiĜei cuibar avinat 

ntîñiulu om 

triŃea ciudisit prit codri I pri cîmpuri, 

îl piḑipseau ngăcinda-l 

luñina, andzarea, nioriĜi – ş-dit iŃe lilice 

l-săita c-ună aduŃire aminte paraḑislu – 

ş-omlu di ntîñiu, pondul, nu ştia s-plîngă. 

Nă oară dirnat di mult sirinlu albastru 

a prumuvearîĜei, 

cu suflit di ficior ntîñiulu om 

tu pulbirea-a loclui cu faŃa cîdzu: 

“Doamne, Ĝia-ñi videarea, 

i macă Ń-sta n puteare înpăindzineadză-ñi ocĜiĜi 

c-ună schepe 

s-nu ma ved 

niori, ni flori, ni Ńer, ni arîslu ali Eve, 

că vedz – luñina-a lor mi doare. 

 

Ş-atumŃea Ñilustivlu Ń-un stic di Ĝirtare 

îĜi deade – lăcriñile.  
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PAŞIěI A PRUFITULUI – 1921 
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PAN 

Acupirit di frundză uscate pri-ună chiatră dzaŃe Pan. 

Easte orbu ş-bitîrnu. 

Peanile-Ĝi suntu sturnare, 

nu poate s-li mină 

că Ĝi si-ncĜisiră ocĜiĜi – ca melŃiĜi – priste iarnă. 

 

Pri budză Ĝi-cad chicute calde di-aroauă: 

ună, 

doauă, 

tri. 

Fisca şi-adapă dzăulu-a Ĝei. 

 

Ah, Pan! 

L-ved cum şi-tinde mîna, acaŃ-un ram 

şi-Ĝi puşputeaşte 

bubuchile cu hîiḑipsiri lişoare. 

 

Un ñel si-aproache prit Ĝianuri. 

Orbul lu-avde ş-hamuarîde, 

că nu-are harauă ma mare Pan, 

dicît si-acaŃă tu pălñi ağalea a ñeĜilor căpşor 

ş-curniŃile s-lă caftă sun moĜile di lînă fuliŃe. 

 

TăŃeare. 

 

Di el varliga spiĜeile cască sumnuroase 

ş-Ĝi si mută-amu ş-a lui căscarea. 

S-tinde şi-şi dzîŃe: 

“Chicute di-aroauă suntu calde ş-mări, 

curniŃile deadiră, 

ş-bubuchile suntu mpline. 

  S-hibă prumuveară?” 
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DAł-ÑI UN TRUP VOI MUNłILOR 

Maşi pri tine ti am tricătorlu a meu trup 

ş-cu tute aeste 

albe ş-aroşe lilice, eu nu-Ń bag pri frîmte ş-tu perce, 

că slablu-a tău lut 

ñi-easte strimtu multu tră gionile suflit 

Ńe-l portu. 

 

DaŃ-ñi un trup 

voi munŃîlor, 

amărilor, 

daŃ-ñi alt trup zurleaŃa s-ñi-u versu 

trît etă! 

Loc largu fă-ñi-ti truncĜiul a meu, 

s-hii cheptul aeştei iniñi-furtună, 

prifă-ti piştireaua-a furtuñilor, cari mi zdrumină, 

s-hii amfora-a eului a milui tersu! 

 

Prit cosmos 

va si-avdă cioarile-ñi di ğiğant 

ş-va dau cap ğiuruse ş-liber 

cum hiu 

sîntule loc. 

 

Cînd v-ağăpsescu, 

cătră Ńer tute-amările va-ñi tindu 

ca nîşte ağre, aslane braŃă di her, 

cătră Ńer 

s-lu-acaŃ, 

mesea s-Ĝi frîngu 

s-Ĝi baş ğilicioasile steale. 

 

Cînd v-aurăscu, 

va frimintu sun cioarile-ñi di chiatră 
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fucăradz sori 

călători 

ş-poate va hamuarîd. 

 

Ma pri tine maşi ti am tricătorlu a meu trup. 
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TU MAREA TRIłEARE – 1924 

 



 21 

TU MAREA TRIłEARE 

Soarile n zenith ziğ-a duăĜei Ńîne. 

łerlu s-ḑurseaşte a apilor di nghios. 

Cu ocĜi cuminŃî, prăvdzî tu triŃeare 

şi-mutrescu făr di trom aumbra tu-arîuri. 

Frundzare si-apleac-adunŃi 

Priste-un părămith întreg. 

 

łiva nu va s-hibă altă aoie dicît easte. 

Maşi sîndzile a meu greaşte prit păduri 

după ndipărtata-Ĝi ficiuriĜe, 

ca un Ńerbu bitîrnu  

după Ńearba-Ĝi chirdută tu moarte. 

 

Poate chiru sun piştirei. 

Poate s-cufundă tu loc. 

Geaba Ĝi-aştept dimîndările, 

maşi spiĜei arăsună, 

arîuri s-caftă tu-aduncuri. 

 

Sîndze făr di-arăspunsu, 

o, ca si-era arihate, cît di ghine vrea si-avdă 

Ńearba călcînda prit moarte. 

 

Tut ma diparte mi leagăn pri cale, - 

ş-ca un fuñe Ńe-astupă cu şimia 

ună nichisită gură 

ncĜid cu buşlu tute izvurle, 

tră totîna s-tacă, 

s-tacă. 
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BUNĂDIMÎNDARE 

Tu noaptea-aestă lungă, fără bitisire, 

ună muĜiare imnă sun apruchiatlu Ńer. 

Ea ma puŃîn di cariŃindo aduchiaşte 

ciuda Ńe si-are faptă. 

Avde sori cîntăreŃ, ntreabă, 

întreabă ş-nu aduchiaşte. 

Tu truplu-a Ĝei sta ncĜis ca t-ună hapse bună 

un nat. 

Di nouauă ori si-anvărteşte ḑiscul a lunăĜei 

di nat divarliga. 

El armîne niminat ş-ciudisinda-si creaşte. 

--- 

Tu noaua noapte fără bitisire 

amindarea a unor seamne Ńereşti picurariĜi veagĜe. 

Ntrî eĜi mi du s-dimîndu: 

TăĜiaŃ-vă ñeĜiĜi pri cruŃe 

tr-aduŃearea aminte a curbaniĜei Ńe va s-facă. 

SculaŃ-vă di ningră foc 

tu tîmbări cu pire di lînă. 

LoaŃ lihnarlu Ńe lu-am apresă 

tu steaua aripidinată 

priste păhniile aroase di boi 

ş-daŃ-lu ma diparte 

dit mînă tu mînă. 

Curundu hiĜilu a omlui va caftă un loc 

iu caplu si-şi culcă 

arădzimînda-şi-l ca ş-voi  

di chetri I di cîñi adurñiŃ. 

Curundu pliğiile purtate tu văĜiurile-a noastre 

va s-vindică 

ncĜidzînda-si ca lilicile tu ntunearic. 

Curundu cioare albe 

priste ape va imnă. 
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BUNĂTATE TOAMNA 

Nă ies tu cale poñi hivriŃ di gălbinare. 

Ună ciudie-I cîte vîrnă oară hiavra. 

Pitrumte di duh 

făŃle şi-lundzescu Ńeara, 

ma vîrnă nu ma caftă vindicare. 

 

Toamna surîdz Ĝirtător pri tute cărările. 

Toamna tuŃ oamiñiĜi ncap dadun. 

Iară noi ŃeĜi altă oară ahîntu-arăi 

az him buñi, canda fără bană ŃriŃem 

pri di sun loc aurore. 

 

Si-au discĜisă porŃîle-a loclui. 

Tră bitisire mîñile daŃ-vă: 

anghiĜi au cîntată tută noaptea, 

prit păduri au cîntată noaptea tută 

că bunătatea-i moarte. 
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ARIHATE NTRĂ LUCRE BITÎRNE 

Aproapea-I muntile-a meu, munte vrut. 

Anvărligat di lucre bitîrne 

acuperite cu muşcĜiu dit dzîlile-a făŃeariĜei, 

tu seara cu-aŃeĜi şapte sori lăi 

cari aduc bunlu ntunearic, 

ifhăristisit va prinde s-hiu. 

Easte mult-arihate tu ŃercĜiul 

Ńe Ńine dadun a boltăĜei dodzi. 

Ma ñi-aduc aminte di chirolu cîndu ninga nu eram, 

ca di-ună ficiuriĜe dipărtată, 

şi-ñi pare-ahît di-arău că nu-am armasă 

tu Ńara făr di numă. 

Ş-iară ñi-dzîc: 

vîrnă vreavă nu fac stealile n Ńer. 

Da, ifhăristisit va prinde s-hiu. 
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HIěIA A LOCLUI GIOACĂ 

Cătră dimneŃle-a tale arîd, 

Soare vecĜiu, soare nou. 

PuĜi apreşi si zbat prit văzduh. 

Cari mi-acĜeamă, cari mi-avină? 

A – la – la! E – la – la! 

 

Sun vragurile verdzî nă bisearică easte. 

Aua ş-ună ñiĜe di-añi 

tu loc si-ahundusi. 

Şapte prefŃ Ńîn pînă ş-az 

tu ea liturğie tră drac.  

E – la – la! Tră drac. 

 

Muritori tiniri, muritori ñicăzoŃ, 

Ńara di pri călcîñe ñi-u-ascutur 

di cruŃile hipte pri căsile-a voastre. 

Cămbăñile si-s tragă pri dungă, 

vîrnă s-nu mi-agiungă. 

A – la – la! E – la – la! 

 

Di-amu gioc. HiĜia-a loclui 

siñiĜi şi-Ĝi ngrădeaşte cu schiñi. 

Si-aspargu di videare 

prefŃîĜi a luñinăĜei, 

prefŃîĜi a aduncului. 
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SUFLITLU A HOARĂěEI 

Fitică bagă-Ń mîñile pri-a meale dzinucĜe. 

Pistipsescu că eta si-amîndă tu hoară. 

Aua iŃe minduire-i ma greauă, 

ş-inima Ń-bate m-arar, 

ca ş-cum nu Ń-bate tu cheptu 

Ńi iuva aduncu tu loc. 

Aua s-vindică seatea di-ascăpare 

ş-macă cioarile Ń-ai sîndzinată 

ti-aşedz pri un mol di lut. 

Ia, easteă seară. 

Suflitlu-a hoariĜei adiĜe pri ningră noi, 

ca ună ñiurdie lişoară di iarbă tîĜiată, 

ca ună cădeare di fum dit streahă di paĜe, 

ca un gioc di iedz pri-analŃî murminŃî. 
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HIěIU A FAPTIěEI NU HIU 

Fără numir hîŃ hiĜi a faptiĜei 

priste tut prit căĜiuri, sun Ńer ş-prit case. 

Maşi eu stau făr di ofil aua, aneaprocup, 

bun maşi tră nicare tu ape. 

 

Cu tute-aeste aştept, di mult tut aştept 

vîr tricător bun ş-andreapt tra s-Ĝi spun: 

O, nu-Ń toarnă mutrirea, 

o, nu-ñi ḑicăŃea niminarea. 

Crescu ntrî voi, ş-aumbrit di mîñile-a meale 

Misticlu rod si strunghiĜeadză tu-altă parte. 

Nu mi blăstimaŃ, nu mi blăstimaŃ! 

 

SoŃ a aduncului, 

soŃ a arihatiĜei 

gioc priste ape. 

Cîte vîrn-oară prit fluier di os strauşesc 

mi pitrec ca un cîntic cătră moarte. 

 

Ntribător fratile mi mutreaşte, 

ñirată mi-aşteaptă sora, 

ma la cioarile a meale culac 

mi-ascultă ş-mi-aduchiaşte ma ghine 

năpîrtica daima cu ocĜiĜi discĜişi 

cătră di didinde mintiminiĜe. 
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DI MÎNĂ CU MARILE ORBU 

 - variantă - 

L-duc di mînă prit păduri. 

Prit Ńară – alăsăm după noi aduchiri. 

Cîndu ş-cîndu nă discurmăm tu cale. 

Dit viñita ş-mucilita iarbă 

melŃi jilavi Ĝi si-alină tu barbă. 

 

Dzîc: Tată, ñersul a sorilor easte bun. 

El taŃe – că Ĝi-easte frică di zboare. 

El taŃe – că iŃe zbor la el tu faptă si-alăxeaşte. 

Sun bolta greauă di cupaciu 

muşcoñiĜi Ĝi-fac aureolă priste cap. 

Ş-iară nghisim. 

Tră te antrisări? 

Tată orb, s-hii isih, varliga nu-I Ńiva. 

Maşi sus nă stea 

di Ńerlu-a Ĝei c-ună lacrimă di-amalamă s-disparte. 

 

Sun frundză-analte ñirdzem ma diparte, tut ma diparte.  

Price lăi 

nă Ĝia torlu di năpoi 

ş-fronime mică Ńara 

iu-avem călcată ş-iu-avem stată. 
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ALĂVDAREA A SOMNULUI – 1929 
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SOMNU 

Noaptee ntregă. Gioacă steale tu iarbă. 

S-trag tu pădure ş-tu spiĜei cărările, 

gorniclu nu mă zburaşte. 

Bufe cănute si-aşeadză ca poace pri bradz. 

Tu ntuneariclu fără di martiri 

puĜi s-isihăsesc, sîndze, Ńară 

ş-aventuri tu cari daima ricadz. 

Armîne un suflit di adiĜieri, 

fără az, 

fără-aieri. 

Cu surdu thoriv prit arburi 

si-alină ete hirbinŃî. 

Tu somnu sîndzile-a meu ca un val 

s-tradze dit mine 

năpoi la părinŃî. 
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IOAN S-DIRINĂ TU IRÑIE 

Iu eşti Elohim? 

Lumea dit mîñile-a tale-azbuiră 

ca-al Noe purumbu. 

Tine poate ş-az u ma-aştepŃî. 

Iu eşti Elohim? 

Alăgăm tulburaŃ ş-fără di vreare, 

ntrî stihiile-a noaptiĜei ti căftăm, 

băşem tu pulbire steaua di sun călcîñe 

şi ntribăm tră tine – Elohim! 

 

Vimtul fără di somnu lu-astămăŃim 

ş-cu nările ti ḑuchimăsim 

Elohim! 

Price xeane prit spaŃiu astămăŃim 

s-li-ntribăm di tine, Elohim! 

Pîn tu-aŃeale di ma napoi mărdziñi mutrim, 

noi sînŃiĜi, noi apile, 

noi furiĜi, noi chetrile, 

calea-a turnariĜei nu u ma ştim, 

Elohim, Elohim! 
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BITISIRE 

Frate, iŃe carte Ńă si pare ună hiavră bătută. 

Ma aŃel Ńe tă zburî easte tu loc. 

Easte tu apă. Easte tu vimtu. 

I ma diparte. 

 

Cu coala-aestă ncĜid porŃîle ş-trag cĜeile. 

Hiu iuva nghios i iuva nsus. 

Tine astindze-Ń Ńeara şi ntreabă-ti: 

mistirğiul bănat iu si-are dus? 

 

ł-ma-armase tu urecĜi vîrnă zbor? 

Di la părămithlu-a sîndzilui spus 

toarnă-Ń cătră muru suflitu 

ş-lacrima cătră apus. 
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LA CÎNDAREA A APILOR – 1933 
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FURLU 

Intră n codru, tu patria vearde. 

Ma sta un stic cu mîna tu barbă. 

AĜiurea minduiaşte, l-amalamă, la sîndze, 

şi-şi faŃe neale di iarbă. 

 

Va prinde s-taĜe di-amu 

cărările tute nandreptu. 

Va s-chiardă tu munte, va s-chiardă, 

Agărşinda-şi di mumă ş-di moarte. 

 

S-duŃe tut ma aduncu pîn-iu 

si-ncĜid toamna şerchiĜi sun chiatră. 

Va disfacă dit hiare duhlu-a păduriĜei 

ş-lăi ş-cari cîntă şopute. 

 

Nu va-l ma veadă vîrnă cu añiĜi. 

Maşi di nsus priste tut 

Va lu-aspună orñiul cu zghiliri 

ş-buha cu şcurte jiliri. 
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COLINDĂ 

Doarme-aclo tu vatră 

nat fără di tată. 

Şi măicuŃa muma-a lui 

s-tut ma plîndze-a boului 

c-amindă tu vifleim, 

nu-are scutiŃe di in, 

nu-are apă, nu-are faşă, 

ni căndilă, niŃi nună. 

Iosif ŃercĜiul di pri cap 

tu cuñier îşi lu-alăsă 

şi s-duse-iu si-are dusă 

tra s-lu-alatră cîñiĜi n hoară. 

Noaptea-I laie, oara-I lungă, 

muma sta la natlu-Ĝi ningră. 

Tra s-lă Ńînă di urît 

anghil nalt si-are dipusă. 

Şi tu noaptea dinadinsă 

dzeaditlu şi-lu are aprinsă. 

Arde anghilu al Dumnidzău 

ca nă luñinare di său. 
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LA AVLIILE A DORLUI – 1938 
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LA AVLIILE A DORLUI 

Prit vigĜerile a noastre – site di in – 

chirolu s-tearne, s-nă pulbire albă 

si-alasă pri tîmple. Aureole ninga 

s-ma-aprindu, ş-aştiptăm. Aştiptăm 

nă singură oară s-nă cumnicăm 

dit vearde-amirăriĜe, dit paraḑislu surin. 

 

Cu linguri di lemnu-adăstăm ningră blide, 

xeñi, lundzi dzîle, ş-chirduŃ. 

OaspiŃ him tu hăiatea-a noauăĜei luñiñi 

la-avliile a dorlui. Cu Ńerlu viŃiñi. 

 

Aşitptăm prit di-amalamă columne, s-videm 

eta di foc cu flămburi imnînd, 

ş-hiĜile-a noastre işind 

lauri pri frîmŃîle-a porŃîlor ligînd. 

 

Cîndu ş-cînd nă lacrimă deade 

ş-fără dureare si-ngroaşe pri peană. 

Hrănim cu ea 

nu Ńe-aḑinată stea. 

 


