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Ariete uitate
I.

III.
„Vântu-n câmpie
Nu mai adie”
(Favart)

E languroasa fericire,
E moleşeala din iubire
E al pădurilor fior
Când boarea le-a cuprins, uşure,
Şi undeva, prin ramuri sure,
E-al ciripiturilor cor.
Ce dulce, proaspătă murmură!
Aici parcă ceva susură,
Acolo-i foşnetul uşor
Al ierbii, la o adiere,
Parcă ar râde pietricele,
Pe fundul apelor, domol.
Iar sufletul ce se lamentă
Peste câmpia somnolentă
Este al nostru, nu-i aşa?
Al meu şi-al tău, ce-n fapt de seară
Îngână-o arie domoală
Ce se aude-abia-abia.

„Plouă blând în oraş”
(Arthur Rimbaud)
Plânge-n inima mea.
Ca ploaia-n oraşe;
Ce langoare-aşa grea
Plânge-n inima mea?
Ah, blând al ploii cânt
Departe, peste case!
Iar inima-mi, oftând,
Ascultă-al ploii cânt.
Tot plânge-n disperare
În inima-mi ceva
Cum? Nu-i nicio trădare?
E-un plâns ce noimă n-are.
Şi-i cea mai grea răstrişte
Să nu ştiu pentru ce
Făr’ca vreun dor s-o mişte,
Mi-e inima-n răstrişte.

IV.
II.
Ghicesc într-un murmur uşor
Subtile voci de altădată
Şi-n strălucirea-le cântată,
Iubire pală, nişte zori.
Şi ca un dublu ochi anume
Sunt inima şi duhul meu
În care tremură mereu
Ah! toate lirele din lume.
Să mori aşa de-nsingurat,
De-o moarte-atât pe peste fire,
Tu care te-nfiori, iubire!
Să mori aşa, din legănat!
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Ar trebui – vedeţi voi – să fim clemenţi la fire
Să n-aibă fericirea vreodată tulburare.
Iar dacă zile proaste or fi să se înşire
Măcar vom fi – aşa e? – ca două bocitoare.
Şi-ar trebui ca – inimi-surori, aşa cum suntem,
Să fim cuprinşi deodată de-un dor copilăresc
De a fugi de oameni, de-a merge nu ştiu unde,
Uitaţi de toţi aceia ce-acum ne surghiunesc,
Să fim precum copiii, ca tinerele fete,
Seduse de nimica, mirându-se de toate,
Ce merg ca să pălească prin castele boschete
Şi nici nu par să ştie că-au fost deja iertate.
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V.
Clavirul, ce o mână-l sărutase
Prin seară, se zăreşte, irizând,
Când, ca un fâlf de aripi unduioase,
Un cântec vechi şi plin de mult încânt,
Străbate lin, aproape tremurând,
Budoaru-n care tot a Ea miroase.
Ce legănat molatic, deodat’
Îmi mângâie făptura-n clipa asta?
Ce ai cu mine, cântecel ciudat?
De ce mă hărţuieşti, refren fanat
Ce vei muri curând, lângă fereastra
Puţin întredeschisă-n scăpătat?

VI.
E câinele lui Jean Nivelle
Ce tocmai muşcă de grumaz,
Pisica lui Madame Michel.
Ciorap-Albastru face haz.
Iar luna, şuguind un pic,
Varsă-o lumină cam obscură.
Peste Medor şi Angélique
Ce fac pe zid o verzitură.
Şi iată ziua de Florii,
Preabunul regelui soldat.
Sub haina-i ce se flenduri
În inimă s-a dezolat
Căci brutăreasa, da, ce drac…
Iar Lustucru, bătrânu-i soţ,
I-a pus pojarului capac
Să fie Dumnezeu cu toţi!
În roba-i de culoare bleu.
Numai satin, mătăsărie,
E-o matracucă, palsambleu!
Dar jilţul său e cu chirie
Şi la deştept şi la zgârciog,
Strângând atâta la pitace
Că luxul ăsta-şi bate joc
De domnul Loss şi de hârţoage.
Loc, om de robă de rahat,
Tu mic grăsan, tu mic abate,
Tu, mic poet înverşunat,
Să tot rimezi pe apucate!
Că se-nnoptă de-acum pe bune,
Şi, să ne facă în necaz,
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Naiv şi neatent la lume,
Ciorap-Albastru face haz.
VII.
Fui trist în inimă, ehei,
Din pricina unei femei.
Şi nu-s defel mai liniştit
Că inima m-a părăsit
Vrând duh şi inimă să steie
Departe de acea femeie.
Eu nu-s de fel mai liniştit
Că inima m-a părăsit
Şi-i spune duhului sensibil:
Cum oare asta e posibil,
Cum e posibil oare, cum
Acest semeţ şi trist surghiun?
Iar duhul ei: Nu-ţi este teamă
Că am căzut într-o capcană
Şi o să fim în preajma sa
Oricât de mult ne-am depărta?
VIII.
În înnegurata
Şesurilor zare
Ca nisipul pare
Peste tot zăpada
Cer de plumb bolteşte
Cu luciri niciuna
Parcă-acu trăieşte
Şi-acu moare luna
Precum norii, marii.
(Codru-i nu departe)
Prin băltoace moarte
Vezi plutind stejarii.
Cer de plumb bolteşte
Cu luciri niciuna
Parcă-acu trăieşte
Şi-acu moare luna
Ciorilor surate,
Lupi porniţi la pradă,
Iarna e turbată,
Ce vi s-o abate?
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IX.
„Privighetoarea care stă pe o ramură crede că a căzut
în apă când priveşte în jos. Şi, deşi se află în vârful unui
stejar, se teme să nu se înece.”
(Cyrano de Bergerac)
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***
Şi nu eram departe de-adevăr
Cand vă spuneam, în zilele de jale,
Că-n ochiul vostru, ce a fost cămin
Speranţei mele, văd acum trădare.

În râu sunt crengi de arbori cu duiumul
Şi dintr-o dată pier ca fumul,
În timp ce sus, pe crengile adevărate
Plâng turturelele-ntristate.

Atunci juraţi că-s năluciri deşarte
Şi-aveaţi vâlvoruri false în privire,
Cum faci de vrei s-aţâţi un foc pe moarte,
Când vocea voastră-mi declara iubire.

O călător, acest peisaj, ce pal e
Îţi face faţa să se-mpale,
Şi cât de jalnic plâng, prin frunza rară,
Speranţele-ţi ce se-necară.

Se spune că te poate ferici
Şi-o vreme mohorâtă de alean,
Dar fu-ntr-o cu plăceri amare zi
Când am văzut câtă dreptate am

Birds in the night

***

Nu îndeajunsă fost-a-vă răbdarea,
Se vede mult prea bine, din păcate;
Sunteţi atât de jună! Nerăbdarea
E parte din celesta-vă etate.

La ce atâta chin şi supărare?
Nu mă iubiţi şi gata, din păcate.
Nedornic să privesc vreo alinare
Vreau jalea sa mi-o port cu demnitate.

Blândeţea voastră pare-a ezita,
Nu coaptă, nu-ntru totul suficientă,
Dar sunteţi jună, rece soră-a mea,
Şi nu puteţi să fiţi indiferentă.

Da, tocmai fiindcă-atâta vă iubii,
Voi suferi precum un bun soldat
Ce merge să adoarmă pe vecii,
Iubindu-şi ţara, ce-l trată ingrat.

Mă iată dar, plin, de căinţe caste
Nu bucuros, dar împăcat, s-ar spune,
Chiar de-aţi făcut din mine luni nefaste
Cel mai puţin ferice om din lume.

Frumoasa mea, Unica mea, voi Dragă,
Chiar de mi-aţi luat lumina şi speranţa,
Nu sunteţi oare patria mea dragă,
Tot jună, tot nebună, ca şi Franţa?
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***

***

Or, eu nu vreau şi poate nici nu pot
Să vă privesc cu ochiul umezit,
Iubirea mea ce n-a murit de tot
Deschide ochii bine în sfârşit,

Parcă vă văd. În rochie de vară
Alb-aurie, fină şi subţire,
Dar fără-acea jilavă veseleală,
Vădită-n după-amieze de delire

Iubirea mea, ce încă mai tresare,
Deşi trădări o tot însângerară
Şi socotesc că încă multe are
De îndurat nainte ca să moară,

Când sora mare, tânăra soţie,
Reapăruse-n cameră, deja
Destinul nostru scris pentru vecie,
De sub voaleta voastră mă privea.

Ghiceşte, poate nu fără temei,
Că-ncepeţi să nutriţi păreri de rău
Şi parcă-aude-n disperarea ei
Cum spuneţi: da, e rău, e foarte rău!

Să fiţi iertată! Tocmai de aceea
Încă păstrez, şi nu fără trufii,
Drept amintire, pururea scânteia
Ce-atunci în ochii voştri străluci.

***

***

Parcă vă văd. Se-ntredeschise-o uşă.
Eraţi în pat. Păreaţi cam obosită,
Dar tresărirăţi, goală, jucăuşă
Şi de iubire toată-nsufleţită.

Sunt uneori ca vasul la aman,
Ce apucat de o furtună mare,
Nemaicălăuzit de Notre-Dame
Se roagă, pregătit de înecare.

Ce sărutări, ce-alinturi înfocate!
Râdeam cu ochii-n lacrimi, cum s-ar spune!
Momentele acelea dintre toate
Au fost cele mai triste şi mai bune.
Din zâmbetul cu care îmi zâmbeaţi,
Din ochii buni, ce-mi deplângeau absenţa,
Şi din toţi nurii voştri blestemaţi
Doresc să mai revăd doar aparenţa.

Sunt uneori precum acel pescar
Care pierea nespovedit, fierbinte
Cătând duhovnic, însă în zadar.
Şi se credea în iaduri dinainte.
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Dar uneori, îmi vin nişte extaze
Ca primilor creştini, într-adevăr.
Şi râd sub colţii fiarei fioroase,
Şi nu-mi tresare niciun fir de păr.
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