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George Topîrceanu (1886 – 1837)
S-a născut, pe 20 martie 1886, la 

București.
Încă de pe când era licean (la cole-

giile „Matei Basarab“ și „Sf. Sava“), și-a 
publicat versurile în diverse pe rio dice 
ale vremii (între care  Sămănătorul, 
Revista noastră, Ramuri și Viața so
cială, a lui N.D. Cocea).

În 1916, îi apare primul volum 
Balade vesele (urmă toa rele ediții vor 

purta titlul Balade vesele și triste).
În același an, scoate o culegere de Parodii originale.
Un al treilea volum de versuri – Migdale amare – vede 

lumina tiparului în 1928.
În poezia sa, poetul se dovedește a fi un sentimental 

care își ascunde stările sufletești sub vălul umorului și 
auto ironiei. Cum singur o recunoaște, el își preface „în 
glume lacrimile clare“, aplecându-se, cu tandră atenție și 
înțelegere, asupra a tot ce este mic , neajutorat și suferă (în 
rândul oamenilor, animalelor, gâzelor, plantelor).
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RAPSODI I  DE PRIMĂVARĂ

I

Sus, prin crângul adormit,
A trecut în taină mare,
De cu noapte, risipind
Șiruri de mărgăritare
Din panere de argint,
    Stol bălai
    De îngerași
    Cu alai
    De toporaşi.
Primăvară, cui le dai?
Primăvară, cui le lași?

II

Se-nalță abur moale din grădină.
Pe jos, pornesc furnicile la drum.
Acoperișuri veștede-n lumină
Întinde spre cer ogeacuri fără fum.
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Pe lângă garduri s-a zvântat pământul
Și ies gândacii-Domnului pe zid.
Ferestrele amorțite se deschid
Să intre-n casă soarele și vântul.

    De pe balcoane
    Și coridoare
    Albe tulpane
    Fâlfâie-n soare.
    Ies gospodinele
    Iuți ca albinele,
    Părul le flutură,
    Toate dau zor.
    Unele mătură,
    Altele scutură
    Colbul din pătură
    Și din covor.

Un zarzăr mic, în mijlocul grădinii,
Și-a răsfirat crenguțele ca spinii
De frică să nu-i cadă la picioare,
Din creștet, vălul subțirel de floare.

Că s‑a trezit aşa de dimineață
Cu ramuri albe – și se poate spune
Că-i pentru-ntâia oară în viață
Când i se-ntâmplă-asemenea minune.
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    Un nor sihastru
    Și‑adună‑n poală
    Argintul tot.
    Cerul e-albastru
                    Ca o petală
                    De miozot.

III

Soare crud în liliac,
Zbor subțire de gândac,
                    Glasuri mici
                    De rândunici,
Viorele și urzici...
Primăvară, din ce rai,
Nevisat de pământeni,
Vii cu mândrul tău alai
Peste crânguri și poieni?
Pogorâtă pe pământ
În mătăsuri lungi de vânt,
Lași în urmă pe câmpii,
                    Galbeni vii
                    De păpădii,
Bălți albastre și-nsorite
De omăt topit abia,
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