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DOMNIOARA H
Chipul alb lsat din sear
Cel din limpezimi crescut
Cu aripa ca un scut
Abia dus la subioar;
Cel cu plisc întors de cear
Roie, încovrigat,
Peste inimi, în sear
Atârnat;
— Chipui coabe —

S'a înbuibat în seara gras
Ca într'o bani cu boabe
i-a sburat.
S'a înbuibat i s'a dus
Ceasul ru:
Ceasul tu, Domni Hus!
Este Domnioara Hus
(Carnaksi, Iala!)
Cu picioare ca pe fus
Largi alvari undeva.
Pentru ea cinci feciori
Pricopsii, beizadele,
Au tiat ali cinci feciori
Ce-i fceau la bezele,

i-au danat i feciori
Pricopsii la treanpul furcii;
Ea... danâ acanâ
Cu muscalii i cu turcii:
Pai agale
Cu paale;
Pai btui
Cu arnui;
Sprinteni, spornici,
Cu polcovnici,
Tot mai sprinteni, tot mai sus
De strigau drguii-ibovnici:
— Ialâl Domni Hus!

S'a înbuibat.
i s’a dus
Ceasul ru
Ceasul tu Domni Hus.
Hei, acum, taie-i drum!
Und, undelemn clâiu
Vântul lunec, înmoaie...
Haide, slt i din clcâiu
Pintenii: toi câini droaie
i la drum pe ulii mici
Printre, gropi, printre csoaie
Când prin ghimpi, când prin urzici,
— Ieder de zdrene, soaie,

Suie tot în spre Apus!
El te schimb 'n hum verde.
El milos de lin i-a pus
Mâna-i verde s-i desmierde

i grumajii ti umflai
(Ce erpi tari, coclii de bale
Mai coclii ca erpii frai
Din fântâni municipale)

i picioarele în coji

Numai noduri, numai dâre
Unde ani i ger, rboj
Incrustar: cu satâre!

i e noaptea fund de tuci.
Tu ajungi, încaleci zidul,
Scoi din traist trei lptuci
Pâinea oachee, cu blidul.
Peste mlatini somnul spulberi.
Duhul mlatinii adie.
Un ora se 'ngroap ’n pulberi
Deprtat, ca de hârtie.
i tu plângi c Cel-de-sus
N’are mil de srace
C i-e trupul frânt, rpus
i nu-i nimeni s-l îmbrace
Lacrimi mari îi prind de gât
Lungi zorzoane de nebun.
Haide, numai plânge-atât,
terge-i ochii, te îmbun!
Uite colo: stele ies
Ca vrsatul i pojarul
De-un rsad aprins i des
înesat e plimarul
Uite: cerul s'a ’nclinat
Plecciuni îi face ie.
Cerul fruntea i-a plecat
Ameit ca de beie.
Ameii, i creeri ti...
Gem, ca pietre 'n tvluge.
Pe când guri de gol în vi
înstelate, sus, te suge...
Ht Ia cel
Vânt cer
Presrat cu zob de ger
Unde visul lumei ninge
Unde sparge i se stinge
Sub târzii vegheri de smal
Orice salt îndrznit!

Stearp minge
Ori sec fulger
De hanger
Repezit!
— Prin târziu i înalt
In plictisul i cscatul
Lung al râpelor de smal,
Hai în sbor de oarec sur
La l ciur
Des i rar
Cltinat la râul nopii
De iganul Aurar...

— Ciuruitul prapur sur

Ce-în azur strvechi întinge,
înglatul de azur :
Rupta lumilor meninge. —
Pân-la el...
Uurel,
Pe arc larg, fr cusur
— Hai croiete i destinde
Sborul tu de oarec sur.

i cu pumnul dus mosor
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Pân’la sita din trie: ; ri
Treer uiertor y „

Ast descântec din fetie

Buhului la luna uie :
Pe-o gutuie s mi-1 suie
Ori de-o fi pe-o rodie
Buhuhu la Zodie
Hu ! la Leu i hu ! lâ Rac .
S-l împung cu-un arac.
Hu-hu... Scorpiei — surate
S-l întoarc dandarate • ,

S nu-i smulg vr’un'picror .
Câine ori Sgettor ! .

— Ai vzut ? Muri o stea,
Ca o smeur mustea. v

Stea turtit, în huri supta''
Adu-mi l pe-o coad rupt
Rupt i de lingur 1 ’
S colinde singur
Toate vmile pustii
Unde fierb la pirostii •' ' •A
In ceaun cu ap vie
Nrviii la curvie
In zetni acre i amare.
Câi au râs de fat-mare ; •

In grsime i colastr
Câi smintir vre-o nevast.
Buhuhu... huhu de zor
i-încodat prin mosor
Doar i-o da mai mult îndemn
Cozii lingurii de lemn.
— Lemn de leac —

Doar 1 o întoarce berbeleac.
Doar 1 o duce vltuc
Pe ibovnicul uituc !

Aruncai la vânt fin
Sloat se porni, hain.
Aruncai i cu psat,
Pâcl deas s’a lsat,
Presrai atunci mlai
i tot cerul îl splai.
Doar pe plai
Cât un scai
Mai juca un nour mic
Sgribulit i de nimic.
Luai din sân trâe coapte,
i tot norul, jos, în noapte
Ca o gâlc obrinti
Prin rân se trânti
Rsbufni, crp în apte
Nori la fel...

De sub nori iâc-1: El
Subirel
Vruit în alb de lapte...
Strigoi
Alb de boiu
Cu tot câmpul dinapoi
(i ce oapte !)
Tot din bici i din poi
Fugrit de Miaz-Noapte.


