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Psalm 
 

” Tânjesc ca pasărea ciripitoare 
Să se oprească-n drum, 
Să cânte-n mine și să zboare 
Prin umbra mea de fum. 
 
Aștept crâmpeie mici de gingășie, 
Cântece mici de vrăbii și lăstun 
Să mi se dea și mie, 
Ca pomilor de rod cu gustul bun”  
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Psalm 
 

” Sunt vinovat că am râvnit  
Mereu numai la bun oprit.  
Eu am dorit de bunurile toate.  
M-am strecurat cu noaptea în cetate  
Și am prădat-o-n somn și-n vis,  
Cu brațu-ntins, cu pumnu-nchis.  
Pasul pe marmur tăcut,  
Călca lin, ca-n lut,  
Steagul nopții, desfășat cu stele,  
Adăpostea faptele mele  
Și adormea străjerii-n uliți  
Răzimați pe suliți.”  

P57 
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Zdreanță 

”L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă,  
Cel cu ochii de faianţă? 
E un câine zdrenţuros 
De flocos, dar e frumos. 
Parcă-i strâns din petice,  
Ca să-l tot împiedice,  
Ferfeniţele-i atârnă 
Şi pe ochi, pe nara cârnă,  
Şi se-ncurcă şi descurcă,  
Parcă-i scos din calţi pe furcă. 
Are însă o ureche 
De pungaş fără pareche. 
Dă târcoale la coteţ,  
Ciufulit şi-aşa lăieţ,  
Aşteptând un ceas şi două 
O găină să se ouă,  
Care cântă cotcodace,  
Proaspăt oul când şi-l face.” 

P446 
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Testament 
 
“Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte, 
Decât un nume adunat pe o carte, 
În seara răzvrătită care vine 
De la străbunii mei până la tine, 
Prin rapi şi gropi adânci 
Suite de bătrânii mei pe brânci 
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă 
Cartea mea-i, fiule, o treaptă. 
 
Aşeaz-o cu credinţa căpătâi. 
Ea e hrişovul vostru cel dintâi. 
Al robilor cu săricile, pline 
De osemintele vărsate-n mine. 
 
Ca să schimbăm, acum, intâia oară 
Sapa-n condei şi brazda-n calimară 
Bătrânii au adunat, printre plavani, 
Sudoarea muncii sutelor de ani. 
Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite 
Eu am ivit cuvinte potrivite 
Şi leagane urmaşilor stăpâni……” 
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https://kupdf.net/download/tudor-arghezi-cuvinte-potrivite_5bc3b570e2b6f52b797967f2_pdf
https://kupdf.net/download/tudor-arghezi-cuvinte-potrivite_5bc3b570e2b6f52b797967f2_pdf


 


