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i V. 

  

Lui N. N. POPP. 

Prietenul meii, 

Îţi datorez tipărirea acestor câte-va poezii, — niște biete accente ale 

îmimei mele, de care te-ai alăturat cu o nobilă simpatie, 

Târziă, sai poate nici o dată, nași mai fi luat grija să le adun 

între copertele unui volum; îcr dacă le-am sciis, din când în când, 

a fost numai subt înrîurivea îndemnului unor prieteni ca tine. 

Presupunând că vor avea o valoare, aveți dreptul să împărtășiți cu 

mine admirațiunile și laudele ce vor întâlui,— dacă vor întâlni. 

Or cum însă, ele r&nân cele mai sincere ecspresiuni ale simțirei 

și cugetărei mele. 

Dă-mi voie să mă semnez în fruntea lor, 

Amicul tăi 

TRAIAN DEMETRESCU 

Craiova, -10 August, 1888.



  

  

  

Și când înti'un coșciug de lemn, 

Slab, galben, trist m& vor depune, 

Prietenii, de jalen semn, 

La ochi batistele 'și vor pune. 

lar tată, mamă, Iraţi, surori, 

Vor leşina şi-amar vor plânge. 

Pe când mulţimi de privitori 

In faţa casei se vor strânge. 

O muzică va zice'uşor 

Un marş deşert de "'ngropăciune,



SI CÂND 
  

lar preoții, pe nas, în cor, 

O nerozească rugăciune. | 

lubitele ce m'ai uitat 

Vor șterge-o lacrimă secretă ;.... 

! Din viaţă când ai încetat” 

LAtunai femeia te regretă. ! ) 
a 

Și drigul către cimitir 

Pe nesimţite-o să mă ducă, 

Purtând subt negrui coviltir 

Cadavrul mei,— la vii nălucă. 

Atât.— Și când îmi prevestesc 

A mortei tristă elegie, 

Pe-un ris sarcastie mă pornesc.... 

Ce caraghioasă comedie!...



SCENĂ INTIMĂ 

E. zi de-Aprile. — Mama în pragul ușei cântă 

Un cânt de tinerețe, iar micele copile 

In jocuri nebunatecă aleargă, se frământă, 

Vitând abecedarul ursuz. — E zi de-Aprile. 

N. 

Cu ţigareta lungă de chihlibar în gură, 

Pe-un scaun şeade tata picior peste picior, 

lar câinele, tovarăș iubit și iubitor, - 

Cu micele copile aleargă 'n bătătură. 

JI. 

Doi fraţi mai mari, în colţul odăii liniștite, 

Vorbese şi spun la glume, trec timpul în zadar; 

E unul încă 'n şcoală, iar altul niilitar, 

Si inimile vecinic li sunt înveselite, 

IV. 

O fericire dulce domneşte ?n casa noastră, 

lar ei ce "n fericire statornică n'am crez, 

Familia-mi iubită privind de la fereastră, 

„Cu şcepticismu ?n suflet, tăcut, filosofez. 

— pofida



SUBT LILIECI 

AL Ag Si, 
DL Ie 

Dubt lilieci, pe iarba moale, 

Când soarele e în namiaz, 

Staii singuratic, dus pe gânduri, 

Păzit de-al liniștei răgaz. 

Pe lângă straşinile casei 

Se 'nşiră cuiburi mari şi mici, 

Si-ascult, vrăjit de-o caldă lene, 

Dragi ciripiri de rîndunici. 

lar la fereastra cu perdele, 

Cusute împrejur cu flori, 

Sarată blonda mea iubită 

Cu ochii dulci, ispititori,. 

Şi "ncetişor chiemând-o; «vino 

«Pe-sinu-ţi fruntea mea s'apleci!»... 

Ea 'mi cere să "i azvirl, în taină, 

Albastre flori de lilieci. 

—zme ap site



LUI PASTEUR 

(Dupe Sully Prudhomme). 

— Ste — 

În vremile lui Hercul,— titanică făptură, — 

Natura, 'nvierşunată pe om lovea mereii; 

La rîndul să şi omul, sălbăticit de ură, 

Lupta, faţă în faţă, cu cel mai crâncen leii! 

EL cucerise âst-fel, afar, în largul firei, 

Repauz şi putere, de glorie cuprins; 

Dar corpui în n&untru,—sarcazm al fericirei!— 

De un vrăjmaş microbic fu repede învins! 

Ingrozitoarea boală, cem sânge varsă moarte, 

Lăă omului puterea“i necontenit să'| poarte 

Pe căi de suferinţă, de plângeri şi de chin... 

Dar tu, savant ilustru, prin geniul t&i divin, 

Zărobişi această hidră, zdrobită-a fi etern... 

In luptele ştiinţei ești Hercule modem! 

epitete



CAPORAL! 

(Dupe natură). 

Învestmântat cu haine frumoase, ce le poartă 

Pe an odată numai, bătrenul croitor 

Se bucură, slăvește a fericirei soartă, 

Și mândru se arată în ochii tuturor. 

In casă e ca'n vreme de sărbătoare sfântă, 

O trainică velinţă pe patul lung sa 'ntins, 

La foc se frige-o gâscă şi 'n sticle vinul cântă 
Veselitoru'i cântec sălbatic şi aprins. 

Jar el, meseriaşul ghiebos, cu albe plete, 

EI, vecinie trist şi șceptic subt traiul grei, fatal, 

Dă chiote şi joacă şi toarnă să se "mbete, 

Căci Niţă-al săi, în fine, e astăzi: Caporal ! 

ep ape— 
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«Nu este loc!» răstit și aspru 
Răspunse doctorul brutal. 

“ Bolnavul prăpădit atuncea 

Se 'ntoarse trist de la spital. 

Acasă ajungând de grabă 

C'otravă un pahar umpli, 

Şi nu mai stete la 'mdoială: 
Cu sete-adâncă îl bău. 

A doua zi la groapă "| duse, 

Precum se duce-un dobitoc. 

Intreg mormântul încăpându'i, 

Sarcastic îi rînjea: «E luc!» - 

— 11 —



SIMFONIE DE TOAMNĂ 

In semn de prietenie, D-lui Căpitan C. Misirliu. 

IL. 

Cârduri-cârduri ciot de toamnă 

Pleacă... 

Desfrunzite crengi de arbori 

Pe subt vifor se apleacă... 

Cârduri-cârduri cioti de toamnă 

Pleacă... 

II, 

Boi şi vaci cu răget umpliţ 

Valea... 

Ceaţa peste deal s'așterne 
Cum pe sufletul meu jalea... 

Boi şi vaci cu răget umplă- 

Valea... 

— 13 —



SIMFONIE DE TOAMNĂ 
  

IL. 

Ninge! Ninge)... Alb e satul... 

Ninge!... 

Ca un cântec de iubire 

Soarele în nori se stinge... 

Ninge! Ninge!... Alb e satul... 

Ninge... 

IV. 

Câinele subit şoprul putred 

Urlă... 

Rar o cucuvaie ţipă 

Intro dărâmată turlă... 

Câinele subt şoprul putred 

Urlă... 

V. 

In odaie e o pace 

Sumbră... 

Greerii — artiști tomnatici, 

Au tăcut, pitiți în umbră... 
In odaie e o pace 

Sumbră... 

VI. 

" Dogorese. cărbunii 'n sobă 
Roșii... 

Când şi când de prin cotețe 
Aud cum zvonese cocoșii... 

Dogorese cărbunii 'n sobă 

Roşii... 

A



  

SIMFONIE DE TOAMNĂ 

  

VII. 

lar uritul, — vechiă tovarășii, — 

Vine... 

Şi în linişte s'așează 

Pe-ale inimei ruine... 

lar uritul, — vechiă tovarășii, — 

Vine... 

VIU. 

In pustiul mei de gânduri 

Caut... 

Pe la uşe vântul cântă 

Ca un solo spart de flaut... 

In pustiul mei de gânduri 

Caut... 

IX. 

Răzvrătit mereii de grele 

Patimi... 

Imi simt tinerețea dusă, 

Imi simt ochii plini de lacrimi, 

Răzvrătit mereii de grele 

Patimi... 

x. 

Prins de zid, în taină bate 

Ceasul, 

Şi "mi măsoară insomnia 

Şi durerea cu compasul... 

Prins de zid, în taină bate 

Ceasul... 

— ji



SIMFONIE DE TOAMNĂ 
  

c
n
,
 

XI. 

Şi—aţipind pe mâini cu fruntea, 

Dulce... 

Despre ziuă vine somnul 

Peste gene-mi să se culce... 

Aţipind pe mâini cu fruntea 

Dulce... 

XII. 

Şi în vis îţi văd, iubito, 

Ochii... 

Şi-al tău sîn frumos, erotic, 

Coperit sub haina rochii... 

Şi în vis îţi văd, iubito, | 

Ochii... 

XIII. 

Sinul t&ă 'mi-era o dată 

Pernă... 

Şi-adormeam privind în ochi-ţi 

Fericirea mea, eternă... 

Sinul tăi 'mi-era odată 

Pernă... 

XIV. 

Necurmat afară ninge, 

Ninge !... 

Vai, de vetrele în care 

Focul nu mai e, se stinge... 

Necurmat afară ninge, 
Ninge!... 
Pia 

re pede



"Tarzii ai venit la mine 

Și-ai găsit în suflet stins 

Focul ce era odată, 

Draga mea, nebun aprins... 

Și ardea atât de vii!... 

Târziu, ai venit târziu!... 

II. 

Târziii ați venit la mine, 
Dulci iluzii, ce de mult 

Evaţi singurele glasuri, 

Ce puteam să vă ascult... 

Şi'mi vorbeaţi atât de viu!... 

Târziă, aţi venit târzii... 

III, 

Moarte, de-ai veni acuma, 

In momentul când ei scrii, 

O! şi ţie trist ţi-ași zice: 
“Târzii, ai venit târzii! 

Pepi 

a 16 —
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LUMEA NEBUNULUI 

Era nebun!... Şi printre oameni 

Credea că i cel mai fericit, 

Că nici odată pe-al durerei 

Pustiii întins n'a rătăcit, 

Trăia 'n palate fără seamăn, 

Avea femei, amici, supuși; 

Credea că'l udă ploi de aur 

Când azvirleai în el cu duși. 

In lumea lui necunoscută 

Nimiea nu'l posomora, 

Cu zimbetile mulţumirei 

Merei figura 'şi colora. 

Privindu'l, i-am şoptit de-aproape, 

- Cu blând, prietenos cuvânt: 

«De ce nu vii iar printre oameni? 

«De ce?... Coboară pe pământ!...» 

    

 



LUMEA NEBUNULUI 
  

La întrebarea mea, nebunul, 

Ca de-un fior adânc pătruns, 

Uitându-se cu ochi de groază, 

Trist, filosofie mi-a răspuns: 

«Fugi! nu'mi vorbi de lumea voastră... 

«In ea odată-am egzisiat, 

«Și tremur când mi-aduc aminte 

«Ce suferințe-am îndurat! 

«Pământul e făcut de-un spirit 

«Prea răă, iar omul e ursit 

«Să sufere în veci... Eu lumea 

«De fericire mi-am găsit !» 

M'am dus.... pe-o foaie de hârtie 

Durerea ?n litere s'o pun — 

Câţi n'or dori să treacă în lumea 

Aceslui fericit nebun! 
Di 

Ap 

x 

mpi dee 
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COPACUL. 

RE Se — 

(Versuri scrise cu creionul pe coaja unui copac) 

Cu mintea aiurită 'n gânduri, 

Cu vechiul dor nestins în piept, 

Pe banca verde din grădină 

Și azi, ca un copil, te-aștept! 

Dar aducându-mi bine-amiate 

Că tu te-ai dus... suspin şi tac; 

Apoi nervos, să uit uritul, 
= 9 — (94 

Serii versuri pe acest copac.... 

Căci,— cine şlie când !— vr'o dată, 

EL poate fi de martor lat: i 

_Că ceasuri lungi, pierdute, triste, 
Subt umbra lui te-am aşteptat! 

ep eat 

.. Î3 =



VIAŢA MORȚEI. 

Nu mort cel care întrerupe a traiului greoaie muncă 

Șii cântă popa aleluia. pe când în groapă îl aruncă; 

O! nu, vă înşelaţi, nu'i moarte în om, când sângele înghiaţă... 

Cadavrul fâră de simţire, trăiește-adevăraia viaţă. 

Şi mort e numai cel ce este menit pe-a suferinței cale, 

In ochi, pe buze, sait în suflet, să ducă negură și jale... 

Eu care dar, de-atâta vreme mă plec subt r&utatea sorţei, 

Mormânt, deschide-te mai grabnic, voiii să trăiesc în viața morţei ! 

.__ 29 —



ZX AMBILE 

— Re — 

( Pentru inimile triste florile vorbesc o limbă, 
Florile vorbesc o limbă 

Ne'nteleasă de-ori-ce om... 

Când în primă-vară caldă toamna veştedă se schimbă, 

Ori-ce frunză spune-o taină de pe fie-care pom, 

De pe fie-care pom!... 

La fereastra mea deschisă către soarele de-Aprile, 

Către soarele de-Aprile, 

Vesel într'o zi am pus | 

Un buchiet de felurite,— roze, vinete,— zambile, 

Şi o poezie dulce Ilorile atunci mi-ai spus, 

Florile atunci mi-ai spus!... 

Dar iubita mea pe braţe-mi într'o seară stând cu mine, 

Intr'o seară stând cu mine, 

Mi-a cerul acest buchiet... 

Pe-al ei sin frumos şi tinăr florilor ședeaii mai bine, 

De cât puse la fereastra unei case de poct, 

Unei case de poet!... 

e Ata 

— 21 —



TRILURI. 

Șez ae s4a 
IE DR 

Acelsia.... 

De sunt atei, de sunt atei, 

O! creue-mă că am și ei 

A mea religiune vie, 

Ce-o dogmă singură îmi scrie, 

Pe care vecinic o sfinţesc: 

Să te iubesc, să te iubesc! 

N. 

La ce să'ți zugrăvese figura 

Pe-un petic de hârtie? 

Condeiul e ne'ndemânatie 

Și n'are măestrie. 

Dar singura oglindă "n care 

Te poți vedea la fel, 

E sufletu'mi curat și tânăr... 

Priveşie-te în el!



PRILURI 
  

UI. 

Ochi triştă şi plini de suferinţă, 

N'avu ca voi un văz mai trist, 

Nici chiar Madona, când pe cruce 

li ţintaiaui pe fiui Christ. 

Câna, leneş, genele stuloase 

Spre-azurul cerului le mişti, 

At crede că durerea lumei 

E toată ?n ochii tăi cei trişti. 

IV. 

Minunea mea, de eşti un demon, 

lubirea ta prefă-o *n iad, 

Și vei vedea cu ce grăbire 

Intr'6nsul m&'nvojese să cad. 

Dar ochii tăi vicleni îmi jură 

Că ânger eşti, şi-atunci mi-e drag, 

Din noii în raiul inocenţei 

Sfios, tăcut să m8 retrag. 

V. 

-O! cât am suferit, o ştii 

Mai mult de cât o ştiă, 

Dar dupe mersul tăi acum 

Nu pot să mai mă ţii. 

— 98 —



  

YRILURI 
  

Te ducă, şi ei rămân pe loc, 

Privindu'ți trist şi lung 

Al tăi grăbit şi sprinten pas, 

Ce n'o să'l mai ajung. 

VI. 

M& tem... în colțul buzei tale 

Ispita plină de saicazm, 

Imi fascinează iarăşi mintea 

Să 'nchiege al iubirei bazm 

| Intoarce-ţi faţa și mă lasă 

In scepticismul meii amar, 

Căci azi iubirea 'mi pare-o marfă, 

Şi tu un precupeţ murdar. 

VII. 

Și te-aud din noit zicându-mi: 

Vino! tu ce mi-aj zis: du-te! 

| Azi, când bietele-mi iluzii 

S'au împrăștiat pierdute. 

O! mai bine în uitare 

A ta dragoste întin'o, 

| Căci e rîndul meit aţi zice: 

" Du-te! ei ce-ți-am zis: vino!”



TRILURI 
  

VIII, 

Aşi vrea ca lacrimile mele, 

" Ce le-am vărsat de-alâlea ori, 

Subt boldul chinurilor grele, 

Să se prefacă 'n strajnică nori. 

Și-apoi din ei a mea durere, 

Cu o mânie dușmănească, 

Să scapere fulgerătoare 

Și inima să ţi-o trăznească, 

IX. 

Câte-o dată par'că 'mi vine 

Să mă duc, să mă tot duc, 

Drumul către-a mea iubită 

Nebun iarăşi să 1 apuc. 

In zadar uitarea-adâncă 

O tot chiem şi-o tot aştept... 

Aşi uita de-ași avea poate 

Altă inimă în piept. 

— ej E dee 

— 95 —



GÂNDURI OSTENITE. 

Din învălmăşeala zilei obosit acas'mă 'niorc, 

Inc'o noapte de grea toamnă firul gândului să torc, 

Şi trezit în dimineaţă catea vieței iar să 'ncep 

So învăţ și nici o dată pe de rost să n'o pricep. 

Tot ca un bolnav ce gustă doctoriele cu greață, 

Ca şi el, scârbit şi şceptic, prelungesc această viaţă, 

Si precum s&rmanul doctor ultima reţetă serie, 

Celui care e pe ducă, numai de parigorie, 

Tot aşa,—să pot da 'n lături ale traiului primejde,— 

Mai mă 'nşel din vreme 'n vreme c'o nemernică nădejde 

Am văzut neruşinarea ocărind înţelepciunea ; 

Am văzut dobitocia întinându-şi negriciunea 

Pe obrazul cuminţiei alb, ca aurul curat; | 

Am văzut făţărnicia dând în lături adevărul; 

(Am văzut, de foame, munca în dureri zmulgându- şi părul; 

lAm văzut talente stinse subit îngreunarea vieţei, 

In mizerie sleindu-şi bărbăţia tiaereței ; 

— 96 —



GÂNDURI OSTENITE 

Am văzut şi pizmuirea rea, urită, urmărindu-i 

Și ?n sfirșit nenorocirei, ca trofee, dăruindu-i ; 

Am văzut și nulitatea îngânfată, idivată, 

Preţuindu-se în toate că ea singură e toată; 

Am văzut iubirea ruptă din a inimei simțirej 

Imbrâncită şi zdrobită în puternica ei fire; ! 

Am văzul şi târgul zisei liguitei cununie. 

Ce familia închiagă pe-a vânzărei temelie; 

Am văzut destule..... Scârba a ieşit din mine—afâră. 

Ași voi din creeri focul raţiunei să dispară, 

Ca să nu mai simt nimica şi să nu pricep nimica... 

Când în ori-ce dimineaţă mă scol vii, m'apucă frica. 
Sa sfirşit !... Nu mai mă 'ncântă nici un soiu de simţiminte. 
Crezul mei e: mai oră cine te urăște şi te minte,| 
Cel ce are “are plin stoniacul | ride de cel cu el gol; 
Traiul bun luat e 'n fine de bogaţi în monopol. 

Și din vremile moșnege până azi a fost şi iară: 

In câşiigul celui forte slabul trebuie să piară! / 

— 27 —



TATAL 

. (Dupe Frangois Coppte). 

— Me — 

Lui Demetou Iliescu Tezlaru. 

Acasă venea zilnic topit de băutură, 

Şi biata lui femeie primea ori-ce tortură. 

Trăia de vreme lungă. Ea singură, pierdută, 

De mic copil în drumul mizeriei căzută, 

Cu el înlănțuise a traiului povară 

Şi suferea ?n tăcere bătaie şi ocară. 

Vecinii tot-dauna aud cum geme, plânge, 

Când furios bărbatul sub pumni spinarea'i frânge, 

Şi-o chinuește pănă se 'nmoaie de-oboseală, 

Apoi se face-o largă tăcere mormântală. 

Dar într'o zi de iarnă, când aspra sărăcie, 

Preface o secundă în crudă vecinicie, 

Şi gura cere pâine şi nu e frămitură, 

Femeia naşte 'n chinuri o slabă creatură. 

Să&rman copil! ce bună şi dulce "i-ar fi soaria, 

Născând, de 'ţi-ar deschide spre somnul morţei, poarla : 

Bărbatul vine iarăşi beat, într'o zi, cum face, 

— 28 —



TATĂL 

In tot-dauna; însă e potolit şi tace. 

Nu mai ridică mâna, nevasta iar să geamă 

Subt lovituri puternici; acuma ea e mamă! 

Ci. zimbitor, alături de leagăn se aşează 

Și mângâie copilul ce doarme şi visează, 

Femeia cum îl vede, cu ochii arși de ură, 
Intoarce către dânsul o rea căutătură 

Şi strigă-amar: «Ce lucru puterile îţi taie 

«Să nu 'mi piseză şi-acuma tot corpul în bătaie? 

«Eu te aștept!... Hai!... vino!... Și dă'mi...!»— Iar imbecilul 

Răspunde 'ncet: «Mi-e frică să nu deştept copilul !> 

re deep 
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Nu mai căuta în ochi-mi, ei sunt stinşi de lungi veghieri; 

Nu mai căuta în suflet, el e negru de dureri; 

Nu mai căuta pe buze-mi sărutatul cald şi dulce; 

Nu mai căuta pe braţe-mi capul tă să ţi se culce..... 

Cel de altă dată, astă-7Ă nu mai sunt.... M& lasă "n tihnă.... 

Mult trudita mea simţire are sete de odihnă... 

Ca s'o stăpânesc, cu mine tot d'auna sunt în luptă... 

Faţa de melancolie 'mi-este galbenă și suplă; 

lar pe-a frunței netezime, când mă caut în oglindă, 

Pare că'mi citese reflecsul cugetărei suferindă. 

O! de-ai şti, îmi e mai scumpă amintirea despre tine... 

Chipul tăă de. odinioară, în gândirile-mi senine, 

Imi apare adorabil!.... E icoana mea la care 

Privesc ore 'ntregi, în zile de pioasă cugetare!... 

Ce? mai crezi din tine astă-zi să mai fac un ideal? 

Din vâltoarea amăgirei de-am scăpat şi staă pe mal, 

Socoteşti: pe cartea vieţei tot silabisesc ca pruncul, 

Te inșeli!,... Nenorocirea, o știință grea şi vechie, 

So priceapă ca şi mine nu mai are o perechie.



EA... 

Şi cât preţ știam ă pune în cuvântul scump: Iubito/ 

Dacă n'ai știut, din faţă-mi reîntoaree-te din noi... 

Cântăţi altora iubirea, vei afla câte-un ecoii, 

In vr'o inimă de tânăr, cu speranţe să te chieme, 

ot așa cum te chemasem fericit și eu, 'ntr'o vreme!.... 

Intr'o vreme !.... spune-mi câtă fericire se cuprinde 

In aceste simple vorbe ?.... Inima nu ţi s'aprinde 

Când ţi le aşterni pe buze cu o voce 'nduioşală?.... 

Fericirea tot-dWa-una în trecut e-adevărată, 

Și în neştiinţa oarbă, până 'n fundu-i o simţim, 

Când de lume, de viaţă, noi de noi nimic nu ştim!... 

Ce știam pe-atunci de lume? Ce ştiam pe-atunci de viaţă? 

Sau de noi? Ecsperienţa, cu știința ei de ghiaţă, 

Nu ne 'nfășurase mintea în filosofia“ sumbră, 

Precum se 'nfăşoară cerul subt a nopţei groasă umbră. 

Intr'o vreme!.... iată totul!.... Azi: nimic!.... ție tot una, 

Ție, pentru care-amorul e ori-unde, tot-d'a-una.... 

Ce desgust!.... să fii femeie şi să fii așa târită! 

Câte-o dată frumuseţea, ca_ori-ce,_e_mai urâţă a Pe 

Inger pari la chip şi vorbă ei ţi-am repetat mereu... 

Frumuseţea ta i creată de un geniu—D.-zeu!... 
Care ochi privind în ochi-ţi. farmecul: n'o să % supue, 

Cine însă o schintee de iubire, dureros, 

Când ţi-ar cere, închinându-ți sufletu-i curat, duios, 

Și-ar, vedea cât ești de rece, nu s'ar îngrozi femee, 
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Ca Pigmalion zdrobindu-și împietrita“i Galatee ! 
Inger eşti, fără 'ndoială.... O sculptură măestrită 
Intr'o marmură de carne și te poți numi: Ispită 7... 
Dar de sigur nici un demon n'a căzut mai jos ca tine!... 
Ţi-ai neguztorit virtutea, tără teamă şi rușine... 

Agonia remnşcărei irăjul_o_să țil inchiere.” 
Cână pe pragul morţei tale îţi vei reciti, femeie, 
Epopeia tinereţei, în conrupţii zdrențuită.... 
I€ vei îngrozi de tine, cu simţirea zguduită 
In spazmotice deliruri. .... 

  

Și sarcastic vei zimbi 
Cu amor văzând că moartea n'ai putut-o amăgi.... 

Parcă sunt o cobe!... Tartă-mi vorba dacă te-amărăsc, _ 
Dar încere pe mine însu-mi să mă 'nșel... că te urăse?.. 
Dute însă, al meii suflet nu mai poate să te chieme, - . 
Lasă-i numai amintirea fericită dintr'o vreme !.... ; 

Pi 
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Pe un stog de cositură, de pe câmpul plin cu roade, 

Inălțat un tânăr chiamă cu magneticul său glas, 

Ale ţ&rănimei harnici muncitoarele noroade, 

Ce a câmpurilor fructe adunati fără popas, 

Pe un stog de cositură, de pe câmpul plin cu roade. 

Ochii lui sunt două flacără de 'ndârjire genială, 

Şi din buzele cărnoase vorbele puternici curg, 

Braţuii musculos înfrânge repede ori-ce sfială, 

lar pe frunte'i se 'ntrevede al gândirilor amurg, 

Ochii lui sunt două flacări de 'ndârjire genială: 

«Muncitorii, bătrâni şi tineri, selavi ai hurghezimei_oarbe, 
«Stii voi pentru cine strângeți rodul muncei voastre grea, 

«Ştiţi voi cine ia folosul ostenelei şi vi'l soarbe, 

«lar voi r&mâneţi cu lipsa şi cu sărăcia rea, 

«Muncitori, bătrâni şi tineri, sclavi ai burghezimei oarbe? vb 
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«V'aţă trudit o vară 'ntreagă şi cu sapa și cu plugul, 

«Ca să îngrijiţi pământul pentru-al rodului câştig: 

«Griul şi-a dat spicul verde, iar porumbul și-a dat drugul; 

«Sporul dar o să gonească al mizeriilor [rig... 

<V'aţi trudit o vară 'ntreagă şi cu sapa şi cu plugul. 

<A, când despoiaţi pământul de comoara Ii de hrană, 

«Cine are dreptul sacru să se bucure de ea? 

«Voi! căcă prin sudoarea voastră, ca o roditoare mană, 

«Aţi înbelşugat ogorul!.. Insă dreptul vi se ia, 

«Azi, când despoiaţi pământul de comoara lui de hrană. 

«Cine nu cunoaşte greul străduințelor amare, 

«Cine-aşteaptă ca să 'și umple magaziile cu spor, 

«Dreptul vostru lui se cade!... Dupe care lege, care, 

«Să apese şi să fure pe săracul muncitor, 

«Cine nu cunoaşte greul străduințelor amare? 

/«0! gânaiţi-vă că iarna, când n'avetți nimic pe vatră, 

" «Si când masa vă e goală de merinde, și intrați 

«In vr'o curte boerească, pune câinii de vă latră 

«Si în brânci pe uşe-afară sunteți fără milă daţi... 

«O! gândiţi-vă că iarna când n'aveli nimic pe vatră... 

Cel bogat e surd la plânsul milei şi nenorocirei, 

«Pe grumazii voştri urcă a lui culme de măriri... 

«Zguduiţi-vă, şi ele vor fi prăzile pieirei, 

«Şi 'şi va deznora dreptatea soarele-i de străluciri... 

«Cel bogat e surd !a plânsul imilei și nenorocirei !» 

=
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Și pe când glăsuitorul își desfășura vorbirea, 

Un biet popă din mulțime, apărând, îi nimici 

Șirul vorbelor de-o-dată şi îşi ţintui privirea, 

Către el, rostind: «Aiurea flecăreşte, nu aci!» 

Pe când larg glăsuitorul își desfășura vorbirea. 

Și'ntorcându-se spre oameni popa își iuți cuvântul: 

«VE 'nchinaţi, creştini, cu spaimă, căci pe-acest nebun, ştiii ei, 

«Nu îl sperie nici crucea, nici icoana, și nică sfântul 

«Din biserică!... El zice că'n cer nu e lumnezeii!», 

Intorcându-se spre oameni popa îşi iuți cuvântul. 

Toată ceata proletară se desprejmui cu frică, 

Unii se 'nchinaiă, în alţii focul urei se stârni; 

lar ateul, trist, o vorbă ne mai îndrăznind să zică, 

Cu sareazme 'n colţul buzei, coborându-se, porni... 

Toată ceata proleteră se desprejmui cu frică... 

ep Aer 
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Lui G. D. Pencioiu, 

Luna se urca în spaţiu limpede, dar ca de ghiată, 

Cum e-0 suvenire sumbră dintr'o viforoasă viață; 

Sus, în fundul singuratec, subt a cerului splendoare, 

Stelele, ca ochi de aur, licăreau strălucitoare. 

O vioară încordată s'auzea printr'o alee, 

Melancolică şi dulce ca o voce de femee.... 

Eu, retras, şedeam pe trunchiul unui arbor scuri şi mic, 

Şi-ascultând, curgeau din ochi-mi “lacrimile pic cu pic... 

Cine-o. fi cântat? nici astă-zi nu pot ști... dar se vedea 

Că pe strunele vioarei, tri ist, o inimă plângea! 

Cine ştie! era poate vre un tinăr ca şi mine, 

Regretându-și tinerețea prefăcută în ruine, 

Şi ajuns să nu mai creadă în nimic, vărsa în noapte, 

Plâns înăbuşit din pieptui şi tânguitoare şoapie... 

Saii, iubind, cânta simţirea unei inimi adorate, 

Sărutările nebune unor buze înfocate, 

Ochii, sânul, cărnea X toată voluptoasă... cine ştie ! 

Ce spunea acea duioasă şi pierdută simfonie ! 
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Dar arcuşul de o dată se 'ntrerupse. Se făcu 

O muţenie ciudată: Ventul printre foi tăcu, 

Opereta de insecte își lăsă şi ea corlina.... 

Numai luna argintie prăfuiu de sus lumina.... 

A! era atât de dulce pacea sulletului meă, 

C'aşi fi zis o rugăciune cerului, ei, crud ateii.... 

Muzica vioarei triste mă 'mblânzise.... şi 'ncepeam 

Să visez, precum în virsta de adoleşcent visam ! 

Chipul t&, ce se ştersese din al gândului pervaz, 

Revenea, ţintindu-și ochii peste palidu-mi obraz, 

Şi, halucinat, in spaţiu m& uitam spre ochii t&,— 

Cei mai huni ză mei tovarăși și dușmanii cei maj ăi-. 
N'am avut vro dată 'n viaţă o vedenie mai clară, 

Ca în noaptea-aceia albă din aleea solitară.... 

Dacă ai fi fost alături să m& veză, să mă 'nțelegi, 

Nu puteai de veci cu mine inima să nu ţi-o legi, 

Căci ai [i văzut cu câtă nebunie de uimire, 

Admiram figura-ţi, vie în a mea închipuire! 

Prin alee, câte-o dată, astă-zi când mai rătăcesc, 

Inimam-mi de-odinioară caut iar s'o regăsesc... 

Insă e de veci pierdută)... Ai pierdut-o tu prin tine,... 

Nu mai pot iubi de-acuma nică pe alţii, nică pe mine! 

pitt 
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