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 (n. 21 mai 1880, Bucureşti - d. 14 iulie 1967)  

 a fost un scriitor român cunoscut pentru contribuţia sa la 

dezvoltarea poeziei şi a literaturii pentru copii. Numele său 

adevărat este Ion N. 

Theodorescu, iar pseudonimul 

său, Arghezi, provine, explică 

însuşi poetul, din Argesis - 

vechiul nume al Argeşului.  

 a fost poet, nuvelist, autor de 

povestiri scurte, jurnalist, eseist, 

romancier 
 personalitate artistică excepţională, Tudor Arghezi domină 

lirica românească şi este după unele aprecieri "cel mai de 

seamă poet contemporan". Este considerat al doilea mare 

poet român după Eminescu. 

Opere                                                                                                                                   Autoportret 

 Cuvinte potrivite, poezii, 1927 

 Cărticica de seară, poezii, 1935 

 Versuri, 1936 

 Versuri alese, 1946 

 Bilete de papagal, 1946 

 Prisaca, 1948, poeme pentru copii 

 Cântare omului, 1955a 

 Paza bună  

 

S-a întors cercetătoarea  

Să le spuie la surori  

Că-i deschisă toată floarea  

Şi câmpia, de cu zori.  

 

Şi-au plecat aproape toate 

La cules, cu mii şi mii,  

Lăsând vorbă la nepoate  

Să-ngrijească de copii.  

 

Căci muscoii si bondarii 

Şi-alte neamuri de pădure,  

Pe şoptite, ca tâlharii,  

Umblau mierea să le-o fure.  

 

Însă paza-n stupi e bună,  

Că târziu, după apus,  

Colo jos, sub stupi, la lună,  

Ei zăceau cu burta-n sus. 

 Iscoada  

 

De cum s-a ivit lumina.  

A ieşit din stup albina,  

Să mai vadă, izma creaţă  

A-nflorit de dimineaţă?  

 

Se-ngrijeşte, gospodină  

De-nfloreşte şi sulfina,  

Căci plutise val de ceaţă,  

Astă-noapte, pe verdeaţă.  

 

A găsit toată grădina  

Înflorită, şi verbina,  

Şi s-a-ntors, după povaţă,  

Cu o probă de dulceaţă. 

 Fetica  
 

Ce duh ai şi ce putere. 

Să-mpleteşti ceara cu miere, 

De la floarea din grădină, 

Ostenită de albină? 

Tu aduni de pe meleaguri,  

Pentru stupi şi pentru faguri,  

Pulberi, rouă, stropi şi leacuri,  

Poate că de mii de veacuri.  

Ca din lână, ca din ace, 

Ţeşi reţeaua de ghioace, 

De celule-n care pui 

Mierea dulce şi un pui. 

Scule, numere, cântare  

Au pus la măsurătoare  

Ca-ncăperea cea mai mare  

În găoacea cea mai mică 

E ghiocul tău, fetică  

Eşti, pe lumea de sub cer,  

Cel mai mare inginer.  

Pe-ntuneric, făr' să ştii,  

Ai făcut bijuterii  

Şi minuni în toată clipa  

Cu mustaţa şi aripa. 

Şi, cum ştii, muncind, să taci,  

Nu te lauzi cu ce faci. 

 


