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7. NOAPTE DE VARĂ. 

-Sliii ii »pările, de farmec pline, . 

CP „Strălucesc în luminiș; —. 

Sboară mierlele 'n' tufiş . : 

Şi .din codri noaptea vine | 

Pe, furiş. 

Care cu poveri de muncă 

Vin înceț..și scârţiind; 

Turmele s'aud mugind, 

>. Şi- flăcăii “vin pe luncă 
.- Hăulind. .
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Cu cofiţa, 'pe 'ndelete, 

Vin neveste de la rilii; 

Și cu poala prinsă 'n brii 

Vin cântând în stoluri fete 

- Dela; grâti. 

Dela gârlă "n pâlcuri dese 

„Sgomotoşi copiii vin: 
Satul e de vuet plin; 
Fumul alb alene ese, 

| | Din cămin. 

Dar din ce în ce s'alină 

Toate sgomotele 'n sat, 

Muncitorii s'aă culcat. 

Liniştea-i acum deplină 

| Şi-a 'noptat. 

Focul e 'nvelit pe vatră “* 
lar opaiţele-ai murit, - 
Şi prin satul adormit , 
Doar' vr'un câne 'n somn mai latră 

” Răgușit.



Eat'o! Plină, de spre munte 

Ese luna din brădet ” 

Şi se nalță 'ncet-încet, 

Gânditoare ca o frunte 

De poet. 
ON 

Ca un glas domol de clopot 

Sună codrii mari de brad; 

Ritmic valurile cad, 

Cum să sbate "n dulce ropot 

Apa *n vad. 

Dintr'un timp şi ventul tace; 

Satul doarme ca 'n morment — 

Totu-i plin de Duţhul sfânt: 

Linişte 'n văsduh şi pace 
Pe păment. 

Numai dorul mar colindă, 
- „_y . „tt 
Dorul tintr și pribag. 

Tainic st 'ntâlnește 'n prag, 

Dor cu dor să se cuprindă, 
Drag cu drag.



MÂNIOASĂ. 

» 

pa - Am « să merg may înspre seară 
Prin dumbrăvi, ca mai de” mult, 

In priveghetori să-mi pară 
Glasul Line! că-l ascult. 
Mai ştiu eă, ce-aş vrea s'ascult!: 
Că'n zori Lina sta 'n portiţă,: 
Sălta 'n vent a ei altiţă, 

"Ventul îi sălta 'n. cosiţă 
Şi-i făcea floare 'n obraz: 
Ei mergeam la plug în laz, ? 
Şi, când trec, Lina s'ascunde, 
Par'că nici nu m'a văzut. 
Ii vorbesc, și nu-mi răspunde, 

—— Nu "mi răspunde! 
Şi-o întreb, şi nu'mi r&spunde; 
Şi m& mir — ce i-am făcut!
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Vrea de-aici să rump o floare! 
Ochii unui ânger scump 
Ati albastrul din cicoare, 

Și cicoare vrei să rump — 
Mai știi ei ce-aş vrea să -rump! 

„Că 'n amiazi venind-pe- vale, 

Intâlnii pe Lina 'n cale:-- 
Lam dat-fragi,. ea..mi-a zis:: «Na-le | 
Doar. ţi-am zis eii să-mi dai fragi? » 

Ochii ei frumoşi şi dragi 

Priviaă tot spre poala rochii, 
S'a pus Lina pe tăcut, 

“Şi vedeam că-i umblă ochii, 
Umblă ochii, 

Ca la şerpi, îi umblă ochii. 

Și mE mir ce i-am făcut! 

Să-mi pun capul pentr'o Lină, 

Să mă fac un om pribag!: 

Eşi din neguri, lună plină, 

Să mă vezi la Lina 'n prag! — 

Mai ştii eii ce-aştept în prag!? 
“Alte dăţi suna zăvorul; 
Lina pe furiș, ca dorul 

Pășia 'n degete pridvorul
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Și la mine 'n prag venia 

Mamă-sa cât ce-adurmia. 

Azi ard hainele pe mine,. . 

Mi-e greii capul ca de lut, 
Staii în prag — şi ea nu vine, 

Nu mai vine! 
E târziă şi nu mat vine,... 

Şi m&.mir: ce i-am făcut!?



NU TE-Al PRICEPUT! 

7 

pia te-ai priceputi! —  . . 

„Singur tu nu mi-ai plăcut, 

Că eii tot fugiam de tine? 

O, nui drept, nu-i drept, Sorine! 

Ți-am fost dragă, știi eii bine, 

Dar, să-mi spui, tu te-ai. temut. 

Şi eii toate le-am făcut, .. 

Ca să poţi să-mi spui odată, 

Să mă 'ntrebi: «ME vrei tu, fată 2 

Și plângeam de supărată, 

"Că tu nu te-ai priceput.
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Nu te-ai priceput! — 

Dică că-s mândră şi n'am vrut 
Ca s'ascult vorbele tale: 

Dar de unde ştii? In cale 
Ți-am umblat și 'n deal și 'n vale. 
Şi-ori-și unde te-am ştiut., 

Zile lungi mi le-am perdut, 
Să mă 'mprietinesc cu tine: . 

Tu-mi umblai sfiios, Sorine, 
n 

Şi plângea durerea ?n mine, 
Că tu nu te-ai priceput. 

Nu te-ai priceput! — 

Am fost rea şi n'aş fi vrut 
Să te las, ca”altă fată, 
Să mă strîngi tu sărutată? 
Dar m'ai întrebat vr'odată!:? 
ME *'nvingea să te sărut 
Ei pe tine! Pe 'ntrecut 
Chip cătam cu viclenie 

„Să te fac să 'ntrebi, şi mie 
Mi-a fost luni întregi mânie, 
Că tu nu te-ai priceput. 

Nu te-ai priceput! — NR 
Dică, că de mai fi cerut 
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: Fatma răsare "n ţipet, de spaimă "'ngălbinită. 

N
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" «El are fes albastru și haina sdrănţuită!» — 

Şi grabnic eunucii se 'nșiră, urmărind 

Ca șerpii prin tufișuri pe Musa-Nin, și-l prind. 

Fatma plângend. se duce. la tată-seii și-i spune. 

«Voiă; pune servitorii să'l bată! Şi voii pune 

Să.l târăe d'alungul Bagdadului, legat 

De-a: calului meii coada, de-a celui. mat turbat! 

Mişeluli» Şi Ben-Omar isbeşte cu piciorul 
Şi dă un semn. In lanţuri legat, cutezătorul 

Nin-Musa întră palid, cu ochii la pământ — 

El are fes ca 'n Yemen și-o sdranță de vesmânt. 

Fatma stă răzimată de-al tronului pilastru, 

Şi sclavul stă "nainte:i. El are fes albastru, 
Şi-albastrii are ochii, d'un farmec dureros; | 

E tiner și e palid şi-atât e de frumos! 
S'aruncă furtunatic spre rob atunci Sultanul 
Şi-i fulgeră 'n cap ochii și 'n mână iataganul: 

«Acesta e?» Și fata să 'ndoae puţintel: -- 
«N'a fost acesta, tată! — Să nu loveşti în el!»



„NUNTA ZAMFIREI. 

1 

ID lung pământul, ba e lat, 
cp Dar ca Săgeată de bogat : 
Nici astăzi domn pe lume nui, .-::, 

.Şi-avea o fată, — fata luţ— 
“Icoană 'ntr'un altar s'o pui 

La închinat. - 

Şi. dac'a fost peţită des, _ 
E lucru tare cu 'nțeles, : EA 
Dar dintral prinților şirag, 
Câţi ati trecut al casei prag, 
De bunăseamă cel mat drag 

„A. fost ales, 
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Mamei tale noră 'n casă, 

N'ași fi vrut să merg? E, lasă! 

Că de-o fată cui % pasă 

Nu să ia după părut! 

De 'ntrebai, ai fi văzut! 
Tu să fi 'nceput iubitul, > 

( Ca făceam ei isprăvitul /— « 

Tu cu pâinea şi cuțitul i 
Mori flămend, nepriceput!



  

  
FATMA. 

6 ——— 

TA faptul dimineţii, prin parc, îngândurată |, 

Se plimbă visătoarea Fatma, frumoasa fată 

A marelui Ben-Omar, califul din Bagdad —. 

Şi tinerele-i plete de peste umeri cad 
Pe pept, şi ea le prinde mănunchii în alba-i mână. 

Zimbind s'aşează fata aproape de fântână 
Pe-o lespede de marmur, privind cu gândul dus 
La gura de balaur ce-asvârle apa 'n sus. 

Tiptil atunci din umbra tufişului răsare 

Nin-Musa, rob din Jemen. EI ese din cărare, 

S'apropie de fată, o prinde pe furiș, 

S'apleacă, o sărută şi piere prin tufiş. 

“. 

14
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EI, cel mai drag! EI a venit 
Dintr'un afund de Răsărit 

Un prinţ frumos și tinerei, 

Și fata s'a "'ndrăgit de el, 

Că doară tocmai iIViorel? 

L-a fost menit. 

Şi sa pornit apoi cuvent!. 

Și patru margini de pământ 

Ce strimte-au fost în_largul lor. 

Când a pornit să-și dee zor 
Acest cuvânt mai călător 

Decât un vent! 

Ca iert cuvântul din vecini 
Sa dus ca astăzi prin străini, 

Lăsând pe toți, din cât afund 
O miie de crăimi ascund, 

Toţi craii multului rotund 

i De veste plini. 

Şi-atunci din tron.sa ridicat 
Un împărat după 'mpărat, 
Şi regii 'n purpur s'au încins, 

Și Doamnele grăbit au prins 
: Să să gătească din. adins. 

„Ca nici odat'. 
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Iar când a fost de sa 'mplinit 

Ajunul zilei de nuntit, 
Din munţi şi văi, de peste mări, | 

Din larg cuprins de multe zări, 

Nuntaşi din noută-zeci de ţări 

S'aii răscolit. 

=
 

De- cum a dat în fapt de zori, 
Veniaii cu fete şi feciori 

Trăsnind rădvanele de craiu, 

Pe netede poteci de plaiu: 
La tot rădvanul patru cai, 

Ba patru sori. 

Din fundul lumii, maY din sus, Sa 
Şi din Zorit, şi din Apus, aa 
„Din cât loc poți gândind “să baţi 
Venit-aii roiuri de 'mpăraţi. A 
Cu stemă 'n frunte şi ju 

Cum astăzi nu-s 

Sosit era bătrânul Gruii 
Cu Sanda şi Rusănda lui, 
Şi Tinteş, cel cu trainic rost, . 
Cu Lia lu sosit a fost, . ” 
Şi Bardeș cel cu adăpost. | | i 

Prin munţi silhui,



po 
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Și alţii, Doamne! Drag alint 

De trupuri prinse 'n mărgărint! 

Ce fete dragi! Dar ce comori 
Pe rochii lungi ţesute 'n flori! — 

Ear hainele de pe feciori 

Sclipeaii d argint. 

Voinicii cai spumaii în salt; 
Și "n creasta coifului înalt 

Prin vulturi _ventul viii vuia, 

Vrun prinț mai tînăr când” trecea, 
C'un braţ î în şold și pe, prăsea 

Cu celalalt. 

Ear mai spre-ameazi, din depărtări 

Văzutu-s'a crescând în zări 

Rădvan cu mire, cu nănași 

Cu socrii mari şi cu nuntaşi; 

ar nouăzeci de fecioraşi 
a Veneau călări. 

— 

Şi ca la mândre nunţi de craiii, 

lEşit-a "n cale-ales alaiii 
De sfetnici mulţi şi mult popor 
Cu musici multe 'n fruntea lor; 

Și drumul tot era covor 

De flori de Maiii.
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Ear când alaiul s'a oprit 
Şi Paltin craiu a stărostit, 
A prins să sune sunet viii 
De treasc și trâmbiţi și de chiii —” - > pa 
“Dar ce scrii ei ? Ori cum să scrii 

E ne'mplinit! 

Şi-atunci de peste larg pridvor, 
Din dalb iatac de foişor 
Eşi Zamfira 'n mers isteţ, 
Frumoasă ca un gând răsleţ, 

- Cu trupul. nalt, cu părul creţ, 
p Cu pas uşor. 

Un trandafir în văi părea; 
Mlădiul trup i-1-. încingea 
Un briă' de-argint, dar toată 'n tot 
Frumoasă cât ei nici nu pot 
O mat frumoasă să-mi socot 

Lă 
Cu mintea mea. 

Şi ea, mergând spre Viorel, . De mână. când a prins'o el, | „Roşind s'a zăpăcit: de drag, — b V&tavul a dat semn din steag a Şi-atunci porniră toţi şireag 
E Incetinel.
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Și ?n vremea cât s'aii cununat 

A prins poporul adunat 
Să joace 'n drum după tilinci: 

Feciori, la zece fete, cinci, 

Cu sdrângăneii la opinci | 

Can port de sat. ) 
Trei paşi la stânga linişor_— 
Şi alţi trei paşi la dreapta.lor; 
Se prind de mâni şi se desprind, 

_S'adună_cerc. şi „ear. se. !ntind, 
Și bat pământul-tropotind 
iii In tact uşor. 

Ear la osp&! Un_riîi de vin! — 

Mai un hotar tot a fost plin 

De mese, și tot oaspeţi rari 
Tot crai şi tot crăese mari, 

Alăturea cu ghinărari 
De neam străin. 

A fost atâta chiii și cânt 
Cum nu s'a pomenit cuvent! 
Şi soarele mirat sta 'n loc, 

Că Va ajuns şi-acest noroc, 

Să vadă el atâta joc 

P'acest pământ!
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De-ai fi văzut cum ati .jucat 
Copilele de împărat, 
Frumoase toate şi intruipi Q 
Cu-ochi şireţi ca cei de vulpi 
Cu rochii scurte până *n pulpy 

Cu păr buclat. 
— 

se Şi principi falnici şi "ndrăsneţi 
De-al căror buzdugan isteţ 
Perit-ati smei din iaduri scoşi! 
De-ai fi văzut jucând voioşi 
Şi Feţi-voinici, şi Feţi-frumoşi, 

Şi logofeţi. 

Ba Peneș-impărat, văzend 
Pe Barbă-cot, Piticul, stând Pe-un gard de-alături privitor, L'a pus la joc! Și 'ntre popor Sărea piticu 'ntr'un picior 

De nu-și da rend! 
N 

Sunt gre bătrânii de pornit, Dar de-i porneşti, sunt grei de oprit! Şi s'a pornit bărboşiY regi Cu sfetniciy: 'nvechiţi în legi Şi patruzecy de zile 'ntregi _ Ati tot nuntit, 

. 

î
p
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Şi vesel Mugur-Imp&rat 
Ca cel diîntâiii s'a ridicat 

Şi, cu păharul plin în mâni, 

Precum e felul din bătrâni 

La ori ce chef între Români, 

El a 'nchinat. 

Şi-a zis: «Cât mac e prin livezi, 

Atâţia ani la miri urez! 
Şi-un prinţ la anul! blând şi mic, 
Să. crească mare şi voinic, — 
Iar noi să mat jucăm un pic . 

| Și la botez!»



CÂNTECUL FUSULUI 

d 

1 — 

Su miha [acut lun cântec | 
F Stând singură 'n iatac — 

Ei mi-am făcut. un cântec, 
Și n'aş fi vrut să-l fac. 
Dar fusul e de vină 
Că se 'nvârtea mereii, 
Și ce-mi cânta "nainte 
Cântam pe urmă et, 

" De-atunci îl cânt într'una 
Că-mi vine-așa nevrend ; 
De-aş face ori ce-aş face 
Nu pot să-l scot din gând. 
II cânt torcend. la vatră 
Şi cânt mergend pe druni 
Şi nu pricep ce-i asta, 
Și nu ştii, biata, cum :



dă 

Adese stând la cină 

Simt lacrimile des, 

Nu pot mânca de lacrimi, 

Şi trebue să es 
Afară 'n vent, afară, 

Că-mi arde capul tot, 

Și 'ngrop în palme capul 

Şi-mi cânt amarul tot. 

Am stat la roata morii, 

Și roata umblă des 

„Şi-roata morii cântă 

Cuvinte cu "'nţeles. 

Ea cântă înainte; 
Cânt şi eii după ea — 
Moraru 'și face cruce 

Privind în urma mea. 

Şi-am mers pe malul apei, 
In valuri. să-mi îngrop 
Și cântecul şi-amarul — 
Dar a "'nceput'un plop 
Să cânte, și toţi plopii 
Cântaii duios în vânt 
Și m'am trezit. d'odată 
Că plâng și eii şi cânt!
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Şi-am mers pe lunci, dar jalnic 
D'alungul peste lunci 
Cum plâng şi cântă toate! 
Și 'n crâng m'am dus atunci — 
Nu-i loc mai bun pe lume 
De plâns decât în crâng! 
Ah, toate: plâng, şi satul 
Se miră, că et plâng! 

Ah, fusul e de vină, . 
„Că se 'nvârtea merci 
Și el cânta un cântec, 
ŞI-I ştii atunci şi ei! 
Şi 'ncet ce trece viaţa 
Când n'a nici un noroc — 
Mai iute dac'ar trece, 
De-ar sta mat bine 'n loc! 

De-ar sta pe loc mai bine! 
Ori loc eă să-mi găsesc 
Să pot să Plâng cu hohot— 
Nici asta nu 'ndrăsnesc ! 
Că mama m& tot ceartă 

| Și tata supărat, ' 
Și ?n ochii mey să uită 
Toţi oameniY din sat.
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Ah, seara numai, seara 

ME simt la largul mei, 

Că 'ngrop în perne capul 

Şi până 'n zori mereii 
Tot plâng ca o nebună 
Şi perna 'n braţ o strâng 

Şi plâng, că nu mt vede 

Măicuţă-mea că plâng. 

-aa L 

 



BALADĂ ALBANEZĂ 
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Tu paşei din Ianina 
Un cal negru *'n riă adapă, 

Pre când vine după apă 
Cu vas alb pe cap Despina: 
Dar din munte, de pe. creastă, 
George! cată 'n văr și vede 
Şi pe Ture şi pe nevastă, 

Fiul pașei din Ianina 
De la Pept o floare scoate Şi-o aruncă 'n val, să "'noate Până *'n vale la Despina. George 'n munte pumnii "şi stringe, Buza cruntă *p dinţi o muşcă Și de-albastră ciudă Plânge.



29 

  

Fiul pașei din Ianina 
Vesel braţele-şi întinde, 

Când se pleacă 'ncet şi-i prinde 

Crinul de pe rii Despina. 
Ce, la pept a pus ea floare? 
Dar şi 'n munte George pune 

Plumbii sub scăpărătoare. . 

Fiul paşei din anina 

Blând desmeardă alba frunte 

"A nevestei, dar din munte 

Moarte-aduce carabina.: 

Nu în cal, nu în fiul pașei, 

Plumbul a mers drept în crinul 

„Pus pe peptul alb al laşei. 

Fiul paşei din Ianina 

Sare 'n șa, îndoae priul, 

Bate 'n cal nebun cu friîul -- 

Şi-l ajunge carabina : 

Nu 'n pept strîns cu haină verde, 

Ci 'ntr'un braţ, mai mult neveste 

Cu-acel braţ să nu 'desmerde!



ARMINGENIJ 

Si 'recând umbla Hristos prin ţară J,  Lăţind cuvântul stii frumos, Ovreii toţi "i-ai scos ocară Și cărturarii lor cercară Prilegii să Piardă pe Hristos, 

Aşa, 'ntr'o noapte "'ntunecată Când vecinicul Mântuitor Durmea 'ntr'o casă "ncreștinată, Găsitu-l'aă Ovreii 'ndată Şi sfat făcut-ai de onzor.
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La Mează-noapte-aveaii să vie 

La casa unde El dormea — 

Şi, casa pentru ca s'o știe, 
Ati pus ca semn și mărturie 
In faţa casei o nuia.. | 

Dar Dumnezei, cel ce scoboată 

Şi 'n gândul cel mai nevădit 

Nu lasă pal săi. fiii să moară, 

Căci a răscumpărării oară „ 
Şi vremea morţii n'a sosit. 

Şi Dumnezei orbit-a firea 

Ovreilor împinși la răi, 
In cât să n'aibă nicăirea. _ 

Vrun chip de-a făptui perirca: 
Născutului din Dumnezeii. 

La mezul nopţii 'n gloată mare 

Ovreii pe furiș pornesc —" 

Şi-Ovreii urlă de mirare, 
Căi. ei la casa fie-care Te
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«Dac'am pierdut şi astă-zi prada, 
Cu greii putea-vom s'o găsim», 
Porneşte-apot răgnind grămada, 
„Perândă 'n sgomot toată strada 
Tăcutului Ierusalim. 

Dar neputând să mai găsească 
Pe Christ ca să'1 omoare 'n somn 
Perdut-aii noaptea dușmănească 
Şi mat putut să 'ndeplinească 
Perirea vecinicului Domn. 

Şi din aceea zi "nainte 
Rămas'a obicei, și spun, . 
Ca Pentru-aducerea aminte 
De noaptea mântuirii sfinte 
Românii şi-azi Armingen!t pun.
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REA DE PLATĂ 

=
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[a vine de la moară; 

AI jos în _ulicioară 

Put un sac, în urmă 

Nu-l poate ridica. 
«i-l duc eu 1> « Cum 2» «Pe platăt> 
Şi ea, cuminte fată 

SE și 'nvoeşte 'ndată 

Şi nu prea zice bă. 

Eu plec cu sacu'n spate — 
La calea jumătate 
Cer plata, trei săruturi, 
Dar uite, felul ei:
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- Stă ?n , drum şi să socoate, 
Şi'mi spune câte- toate, 
Că-s scump, că ea nu poate, 
Că prea sunt multe treY! 

Cu două să ! nvoeşte , 
Și— unul mi-l plăteşte 
Cu altul să-mi remâe, 
Datoare . pe: 'nserat, 
Dar n'am să-l văd cât veacul! 
Şi iată. -mă, săracul, 
Să-i duc o poştie sacul 
P'un Singur sărutat |



  FATA. MORARULUI 
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Sub plopii rară apele sună 
i Şi plopii rari vijien vent: 

ŞI roata se 'nvârte nebună — 
Eu stau la covată şicânt : 
Şi singură nu ştiu ce cânt, 
Șin ochii mei lacrimY s'adună. 

9
 

Aşa-i de "'ntuneric afară!” 
Din cer un iad până 'n pământ— . 
Eu cânt tot un cântec d'aseară, 
ŞI tremur și naș vrea: se-l cânt, 
Şi-l tac, dar nevrând îl cânt eară! 

O, stinge-te, lampă, te stinge! 
Că breul' de 'ncins mi-a - fost lung,



  

Dar breul meii astăzi m& stringe, 

La copcii cu greu î-l ajung — 

Atât de cu greii i-l ajung, 
Şi'n copcii el trupul mi-l frânge! 

Dormi, mamă, dormi draga mea mamă, 

Să nu "'ntrebi de ce nu dorm cu! 

Obrazul ascuns sub naframă 

E martur păcatului meu, 
E martur amarului meu — 
Tu n'ai băgat încă de seamă'! 

Supt plopii rari apele sună 
* Şi plopii rari vijie 'n vânt 
Ei parcă dau hohot să-mi spună 
In ris, ce nemernică sânt — 
-Ce rea, ce nemernică sânt, 
Şi apele 'mi strigă «Nebună!» 

O, macină grâul mai. bine 
Şi 'nverte-te, roată, mereu |. 
Că lumea s&'nvârte cu mine, 
Şi vreu, şi eu nu ştiu ce vreu — 
Ba lasă, că ştiu eu ce vreu: 
“Aș vrea să fiu, roată, supt tine! 

N ————
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CRĂIASA ;ZINELOR 
IN 

A 
rcanul însuși stă domol 

Şi 'n gânduri dulci să pierde, 
Când zinele cu pieptul gol 

R&sar pe lunca verde. 
Uşoare, ca de neguri fug 

Prin liniştea adâncă, 
Obrajii lor, ca flori de rug, 

Sânt nesărutaţi încă. 

   

S
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a Aprins lucind ca focul fi: 
Palatul lor? Imprejmuit ț 

Cu zid d'argint e locul: -]- 
Acolo ele 'n veci nu mor * 

Și vara 'n veci nu moare, - 
Şi ele 'şi-aii Crăiasa lor: 

Şi toate sunt fecioare, 

a At a sl
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La ţara lor nică smei n'ajung — 

Dar într'o zi, la poartă,. 

Bătu, de drumul grei şi lung 
Slăbită şi mat moartă, 

O fată de 'mpărat, cerând 

Un.adăpost, s&rmana,, | 

Şi să ruga milos de blând, “ 
«Şi cum te chiamă?» —eAna». 

«Ei nu pot, Ano, să-ţi descuiii; 
Acest drept al mei nu e. 

Crăiasei noastre am să-i spuiii,. 
Să vie să-ți descue». | 

P'un nor de aur lunecând 
A zinelor „Crăiasă. 

Vinea cu părul rîurând, 
Rîi galben de mătasă. 

Crăiasa în purpur. şi 'n smarald 
S'ascunde, nu s'ascunde,. 

Străbaţi cu ochii viul cald. 
Al formelor rotunde. , 

„De foc sunt ochii ex crăeşti —- 
La zid ea stă plecată: . , 

«Descuiii, Dar eă mă tem, că ești 
Fecior!» — «Ba nu; sint fată!»
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Și dându-i zinele-adăpost 
Trăia cu ele soră. 

Dar într'o zi a fost ce-a fost, 
Că ea n'a mers la horă! 

Avend inel, ea se juca 
Stănd singură 'ntr'o vale: 

Pe-acolo Doamna se plimba -* 
Şi-a dat de Ana 'm cale. 

«Ce ai tu, Ano?> — cUite ce-i!» 
Crăiasa schimbă feţe, 

Că na văzut în viaţa ei + 
Inel, şi ce mândreţe ! 

Din piatra tronului din raiă 
Cioplit în fiori maestre, 

EI singur unui fiii de craiii 
D'ajuns i-ar fi fost zestre. 

«Şi cum îi zici?» — «Inel îi zic!» 
Pe degetul suleget : 

Al zinei pus, pe cel mai mic, 
Crescut părea pe deget. 

«O, dă-mi-l mie!» Drăgălaș 
SE roagă ea 'mbătată, 

>ȚIi-l dai, stăpâno, de mă laşi 
Să te cuprind odată 1»
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Crăiasa 'n veselia ci 

D'odată să 'nvoeşte: 

«ME strîngi la pept, şi-atâta ce-i?» 
* Şi peptul - Anei creşte, 

- Și cum întinde braţul drept 
Mai vi îi bate peptul 

Şi tremură, strângând la pept 
Pe Doamnă-sa cu dreptul. 

«Atâta ce-i 22 — «Dar m'ai durut! 
Să nu pui mâna stângă!» 

Şin urmă, zina s'a sbătut . 
Că prea mult vrea s'o strângă. 

Aşa fac şi copiii 'n joc — 
“Când nu-și înțeleg vrerea 

Dar zinei i-a părut d'atunci 
Că i-a slăbit puterea, 

A doua zi, sub umbre rari 
De pom cu floarea albă, 

Copil având mărgăritari 
Făcea dintr'înşii salbă, 

Crăiasa vine iar. Zărind. 
Frumoasa jucăree, 

Aprinşii-i ochit mat mult s'aprind 
De dorul să i-o dee. .
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«Ce-i asta? —eSalbă !» Ard răsleţ 
Mărgeanuri roșii 'n pară, 

Și n'ai fi dat d'ajunsul preţ 
AL salbei, dând o ţară. 

<Şi cui o dat tu?» Patimaş 
Zimbind crăiasa "'ngână. 

<Ți-o dai și ţie, de mă lași, 
Să te sărut, stăpână !» 

Pe nimeni ea n'a sărutat, 

Ori poate flori și fluturi, 
Dar pentru salbă i-ar fi dat 

Şi-o sută de săruturi, 
Aşa fac doi copii în joc,. 

Când nu 'nţeleg ce-i jocul, 
Dar zinei i-a părut d'atunci 

Că i-a perit norocul. 

A treia zi, privind în lac 

Copila, ca'n oglindă, 
Cerca şi nu putea pe plac 

„Un brâu pe trup să-şi prindă. 
Crăiasa vine iar. Grăbit 

S'a 'ncins atunci crăiasa, 
Şi cât. de strîns i sa lipit 

De caldul trup mătasa!
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Ea bate 'n palme, vede 'n lac 

Că strînsă-i stă mat bine; 

Rotunde, ca un cap de mac, 

Stai sinurile pline, 

Mai naltă pare, și 'n umblat, 

Mlădie ca o vargă, ! 

Ea simte cât de răi i-a stat 
In haina ei cea largă. 

Şi ochii-i otrăviţi de dulci 
La brâii sălbatici cată 

«Ți-l dai, cu tine de mă culci 
Alăturea odată!» | ” 

«Dar, Ano, pentru ce nu-mi cey 
Altceva; am eă multe!» 

«Nu vreii!» Și 'n urmă asta ce-i? 
De ce să n'o asculte? 

Ştiţi voi povestea, când, un fiii 
De împărat odată, 

In pept cu dor turbat de viă, 
S'a îmbrăcat în fată? 

Luând, în loc de paloş fus, . 
Şi 'n loc de coif naframă, 

Pe peptul tiner el şi-a pus . 
Altiţă ?n loc de-aramă.
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EI stă pe tron, şi lângă el 

Ce trist crăiasa plânge ! 

Cu mâna ei cea cu inel 
Rupându-și salba, stringe 

Genunchii lui, ea stă 'n genunchi! 
Şi brâul şi-l desleagă, 

Şi păru-i destăcut mănunchi 

1 umple faţa 'ntreagă. 

«Ei toate, toate le-am ,perdut! 
Şi Dumnezeii m& peardă 

Din ochii lui, că te-am crezut.!» 

El ride și-o' desmeardă: 
«Acum nu-i timp să, te boceşti; 

Tu vii cu mine- acasă; . / 
Crăiasă dacă nu mai, eşti / 

Vei fi împărăteasă !» 
7



  

„PUNTEA LUI RUMI 

Cyţi a , 
x umi adunase 'n creer 

- Toată cuminţia lumii — 
Şi 'ntr'o zi regele Gupta 
Chiamă la palat pe Rumi. 
<Mâne-i Anul-noă, stit bine. 
Şi-obiceiii din vremuri: este 
Ca 'n această zi să fie 
Sărbătoare de neveste. : 

Şi eii vrea un lucru mare! 
Tu ești sfânt, aşa să spune, 
Faci minuni; şi mâne tocmai 
Ce n'aș da pentr'o minune. 
Imulţim splendoarea zilei — 
Vrei? Găseşti tu una n pripă» 
Rumi a rămas pe gânduri, 
Negăsind r&spuns o clipă.
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Şi-a plecat. Făcuse dânsul 

Mari minuni de altădată, 

Dar acum avea prilejul 
Pentru cea mai minunată. - 

ÎL. 

P'un şes larg sunt adunate 
Ginţile din Himalaia, 
Oșteni negri 'n coifuri albe, 
Principi, preoți, sclavi şi raia. 
Toţi bărbaţii stai d'o parte, 
Iar la mijloc staii fecioare 
Şi neveste, și duc, hora 
Toate 'n port de sărbătoare. 

Iar regina joacă 'n frunte 
Cu opt-zeci de principese — 
La un semn s'alină jocul, 
Şi-acum Rumi 'n mijloc ese. 
El avea un cort d'o parte, 
“lar în cort? Cine-ar şti spune! 
EI încet desface cortul 
Cu ascunsa lui minune.
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Să ivesc doi stâlpi, în urmă 

Alţii doi, apoi mărunte | 
Peste stâlpi câte-va scânduri. 

Ce era? O simplă punte. 

«Rege, nimeni nu cunoaște 

Ce-i în sufletul femeii, 

Numai cei de sus! Și iată 

Şi 'ntrun lemn s'arată zeii! 

_De va trece peste punte 

O femee credincioasă, 

Se va 'nfrumoșa femeea 
"Remâind mereii frumoasă. 
De va trece însă una 

Care si-a 'nşelat bărbatul, 

Ea se va negri ca noaptea, 
Astfel ispăşind păcatul. 

Dar eii cred, că nu-i nici una 
Cu păcate! Cea mai castă 
Treacă 'ntâiii! Și-apoi să treacă 
Rend pe” rând câte-o nevastă.» 
Și-a tăcut. Eraii în şirură - 
Zeci de mii şi mii de sute. 
De femei: ce de credință 
La un loc, ce de virtute!
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Dar virtutea — zice Veda — 
Este mută, -vecinic rece, 
Gupta strigă, dă un ordin, 
Mai dă unul, dă vr'o zece 
Ș'apoi zimbitor priveşte 
Spre regină: «De să poate 
Treci tu 'ntâiă, și după tine | 
Au să treacă 'n urmă toate!» 

« Dacă vrei, eii trec, nu-mi pasă! 
Dar chiar ei? Nu să cuvine 
Să pui, rege, la 'ndoială 
Sufletul unei regine. | 
M& 'nroșește singur gândul, 
Că tu a! aflat cu cale 
Tocmai azi să put la probă 
“Inima nevestei tale !; 

Şi-a rămas pe loc regina. 
Regele-a privit sinistru 
Spre Nipinica, nevasta 
Celui mai frumos ministru. 
«lartă, rege,» a zis dânsa 
<Nu pot suporta privirea 
Multor ochi! Sunt sfiicioasă; 
Ei aş trece, însă firea — — »
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Principesele 'nroşite 

Bucuros voiaii să treacă, 

Dar putea să minţă puntea, 
Vr'un nedrept putea să facă. 
Ori mai ştit? Bătrânul Rumi 

Face-o glumă, cum se vede; 

Şi-" atât de slabă puntea, 

Că 'n ea nu te poţi încrede. 

Ş'apoi cum să creadă lumea, | 
Ce vor spune neşte lemne? 
Regele, mușcându-şi gura, 
A tăcut, convins pe semne. 
«Dar minunea unde-i Rumi?» 
Punând degetul pe frunte! 
A zimbit bătrânul preot: 
«Puntea e ca ori-ce punte. 

«Nici virtutea n'o arată, 
Nici păcatul, dar azi, rege, 
Dintr'o punte mincinoasă 
Trei minuni tu poţi alege.
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Mu unuri are omul, 
Dar virtutea cea mai mare 
E, Să nu să ţie mândru 
Cu virtuțile ce are: 
Şi nu-i o minune, dacă 
Dintr'ațăte-mii-de le sute 
E De_femer, nici una mândră 
N'am găsit de-a ci virtute? - „RS cea ei virtute | 

ar frumşeţa-i bun_netrajnic 

Şttu” nevestele aceasta 
Și, vezi, ce cuminţi sunt ele! 
Când ajungerea frumseţii 
Este-atât de lesnicioasă, 
Nu-i minune, că nici una 
N'a voit a fi frumoasă? 

Iar minunea cea de-a treia, 
Care va fi vecini nouă 
E, că toți noi până astăzi 
N'am ştiut pe cele două !» 
A ris regele, curtenii 
Toţi aii ris, și-a ris poporul 

i-a ris însuși sfântul Rumi 
De minuni iscoditorul.



50 

  

„Dar rizend, priviaii bărbaţii 

Ne încrezători la scânduri: 

I-a cuprins o presimţire 

Şi-aii căzut pe multe gânduri. 

Iar nevestele ? Vădite 

Cu virtutea 'n fața lumii 

Făceati haz, ca d'astădată 

A păţit ruşine Rumi.



  

GAZEL 

1) fpamenii mă 'nvinuesc, 
| Că stint tin&r și iubesc — 

Tu mi-ai zis să viii la moară 
Pe 'nsărat, să te 'ntâlnesc, 

Dar la moară dai de prietini, 
Şi de prieteni m& feresc. 

„Te-am văzut şi eri pe stradă, 
M'am temut să te opresc,
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Că de mama mi-e ruşine 
Şi de tine mă sfiesc. 

Mi-e necaz pe toată lumea 
Şi mi-e ciudă, că trăesc: 

Te-aş lăsa şi-mi e cu jale, 
Te-aș iubi şi nu 'ndrăsnesc! 

*
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RUGĂMINTEA DIN URMĂ 
> 

aq 
IL şti schilav tot! Un cerșetor 

Te 'ntorci acum acasă, 

Și ce fecior frumos erat — 

Dar ori cum ești, ce-ţi pasă! 

Tu vei vedea iar satul tăii 

Și casa voastră 'n vale, 

Și biata mamă-ţi va eşi 

Plângend în cale. 

Şi eii rămân să mor pe-aici 

Cu liftele păgâne! 
„Ah, par' că simt, că n'am s'ajung 

„Să văd ziua de mâne. 

Cu două-zeci de-odată 'n car 

La groapă ne vor duce, 
Şi, bun e Domnul de-om ave - 

La cap o cruce. 

7 = Nazi - 
IL Ma
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„Noi de copii ne ştim, şi-am. fost 
Ca frații, ba mai bine. 

Eii de-am avut un singur ban 

L'am împărțit cu tine; 
Și tu cu gura foc prindeai 

Să-'mi dai ajutorare: 
Să-ţi răsplătească Dumnezeii 

Că-Y bun şi mare. 

Şi-auzi acum! De-or întreba ! 
In sat de-a mea venire, 

Tu 'n loc de adevăr să spui 
Că n'ai de mine ştire, 

Că n'am fost la un regiment — 
Dar spune-le ce-ţi place, 

Că pentru ei oră viii, ori mort, 

Tot una face. 

Iar mamii— Doamne, cum aş vrea 
Credinţa s'o înșele! 

Să-i spui, că m'ai lăsat rănit 
La 'Turnu- -Măgurele, 

Dar vot sosi cât de. 'ncurend. 
Ascultă-mi rugămintea, | 

Că mama, dac'ar ști că-s mort 
Şi-ar perde mintea.
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Tu s'o amâi cu zi de zi 

Și spune câte toate, 
Ea e bătrână, nare mult 

Să mai trăiască, poate: 

Şi pentru ce să-i amărăști 

Și zilele puţine? 

Că n'are 'n lume bun şi drag 

Decât pe mine. 

Iar Linii, de sar întempla 

Să vă 'ntâlniţi vr'odată, 

Să-i spui că-s sănătos şi-aş vrea 
S'o. aflu măritată. : 

- Tu uită-i-te 'n ochi să vezi 

De-o doare ori n'o doare; 

Iar dacă vei vedea-o stând - 

Nepăsătoare, 

Să-i spui că m'ai lăsat rănit 

Pe umedele paie, 

Că doctorul în carnea mea 

Adâncă brazdă taie, 

Că de dureri eu mă isbesc 

Şi urlu ziua “ntreagă, 
Şi cam murit gândind la ea, 

Că mi-a fost dragă.
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Şi dacă ochii ei atunci 

Mai tulburi se vor face,;. 

N'o mângâia! E de prisos, 

Te rog s'o lași în pace. 

O frunză veştedă nu-ţi dă 

Cuvânt -să zici că-i toamnă 
Şi-o lacrimă în ochit ef 

Nimic nu "'nseamnă ! 

Şi-acum dă'mi mâna! A sunat 
Cornistul de plecare. 

Du Oltului din partea mea 
O caldă salutare, 

Şi-ajuns în ţară; ei te rog, 
Fă-mi cel din urmă bine: 

Pămentul ţării să-]- săruţi | 
Și pentru mine!
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pen: Toader, din scripturi, 

Dă lui Mitru 'nvăţături. 

«Mlitre, ştii ce spune psaltul? 
Să nu faci în viaţa ta 

Ceea ce te-ar supăra 
De i-ar face-o altul!» 

Mitru stă și stă gândind, 
De el multe nu să prind— 

<Dar mai știi ei, cum e asta! 
Altul de! zici înţelept, 
D'apoi ei? Să n'am ei drept 

Să mi sărut nevasta?» 

——————



ROMANȚŢĂ. 

Li 

eam strîns sărutându-te, Radă, 

Târziii într'o ndapte d'April — 
Azi mai fie-care copil 

Ne cântă iubirea pe stradă. 

Că oamenii deşi n'aii ştiut 
De noi şi de tainele noastre, 
Dar. stelele bolţii albastre 
Văd toate, şi ele-aii văzut. 

Şi-o stea, căzătoare din cer, 
Ea mării ne-a spus sărutarea, 
Şi luntrei ne-a spus apoi marea, 
Iar luntrea ne-a spus la năer. 
Pe țărm erai stoluri de fete 
Cu drag de năer ascultând — 
Şi ele rîdeati scuturând 
Flori albe din negrele plete. 
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Şi fetele-un cântec făcură 
Şi-i deteră aripi de vânt; 
Batjocur': ati pus ele 'n cânt 
Şi patimă, dragă, şi ură. 
Și ast-fel de noaptea d' April 
In lume sunt cântece, Radă — 
Ne cântă iubirea pe stradă 
Ază mai fie-care copil.



CÂNTEC ORIENTAL 

ă c Ţ e . jştu-i ca ea 'n orașul tot 

cj Mai frumoasă fată — 

Ea să 'nchină? Cei atei 

Sunt bigoţi de-odată. 
Ese 'n stradă? S'a făcut 

*Pe-al ei pas lumină, 

Ea zimbeşte? De e nor, 

Vremea să 'isenină. 

Ea să scaldă? Ângeri vin 
"Să s'ascundă 'n spume. 
Stă la 'geam? Pe sub fereşti 

Nu încapi de lume. 
„Ese 'n piaţă? Scad în preţ 

Florile de-odată — 
Nu-i ca ea 'n orașul tot 

Mai frumoasă fată! 

 



POET ŞI CRITIC 

de ştiă, nu vrei să ţin secret — 
! Te rog să lași în pace musa, 

Căci tu ești cel mai prost poet 
Ă In Siracusa. 

Trocheii şchiopi și jambii duri; 
Îi . - Ii Şi nici nu ști măcar să fură!» 

. J 

Dar n'a sferșit,. căcă Dionis 
Ca un al doilea Ajax mitic 
A ris de furie. şi-a 'nchis 

In turn pe critic. 
P'un biet Omer îl poţi nega; 
Dar când e prinţ, e altceva.
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Ori ce poet, ca rege-i prost; 
Dar ca poet e ori ce rege 
Un geniu cum puţini ai fost — 

Şi să 'nţelege: 
„Când moare Nero, el e trist 
„Nu ca 'mpărat ci ca artist. 

Şi bietul critic, otrăvit 
D'ale slujbașilor insulte, 
Trei părţi din zi era silit 

Merei s'asculte 
Toţi jambii despre cari a zis 
Că-s cei mai proşti din câţi s'a scris, 

„Din zori de zi un Sclav îi sta 
La cap, citind până?'n de-seară;. Aşa și eri, şi azi așa 

Şi mâine cară. Și tot tavanul era 'scris 
Cu versuri d'a lui Dionis. 

Dar după trecere d'un an, Slujbaşul vine şi-l vestește Că-l iartă nobilul tiran, | 
Şi că-l pofteşte Să meargă la Palat curând — . Poetul l'a Primit rizend, --
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«Am versuri iar! Un noii volum, 

Şi laude-mi spun toţi Zoilii. 
S1 vezi! Fii cred, că fac acum 

Mai bun! dactiliă. 
Nam nici un vers pocit și răi; 
Şi-aş vrea s'aud cuvântul tăi |” 

Şi de pe sul cu mult avânt 
Es odele, încet cu *'ncetul, 
Olimpic și cu glasul sfânt 

Citea poetul. 
Curtenir transportaţi răspund : 
« Ce-artistic, ah! Şi ce profund !» 

«ȘI tu, ce zici: M'am îndreptat» 
Polixen, tremurându-i paşii, 
Spre ușe pleacă, resignat, 

Privind Slujbașii : «E cheia temniţii la voţ: — 
Haid, duceţi-mă inapoi !> 

 



VENTUL 

, | 
"die fete mari e lunca plină — ci Şi ventul resfăţat copil - S'apropie tiptil-tiptil - De pe sub fagi/de pe colină.. Şi fetele cu drag suspină: 
«O, Doamne, Doamne, adă-ni-l !» 

Pe umeri blondele lui plete Tresar şi Sar încetindl, El e frumos şi tinerel; Dar e sfiios când e cu fete. Și ele rid şi rid şirete : Şi pe furiș privesc la el.
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Ca un întins adânc de ape —» 
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El umblă ca la el acasă 
Şi-ascultă fetele ce zic; 

Mai rumpe 'n palme câte-un spic 
Şi resfăţat apoi îşi lasă 

Pe spate capul și nu-i pasă . 
De fete şi de câmp, nimic. 

Și printre spice el șoptesce 
Vorbind aiurea. și-alintat: | 
Și cum să plimbă 'n lung și 'n lat 
Cu fetele să "mprietinește 
Și din copil sfiios el creşte 
Flăcăii întreg de sărutat. 

Apoi ca 'n glumă el le prinde 
De mânecă, și-aprins de dâr, 
Işi face joc prin ptrul lor. 
In urmă braţul și-l întinde, 
Pe cea mai dragă o cuprinde 
Şi-o stringe cătră el uşor. 

Tot mai aprins, tot mat aproape: 
«Să te sărut, drăguţo, vrei? 
Ce ochi frumoși aj, viorel, 

. 
De el nui nici un chip să scape 
Şi-atăta lucru “n urmă ce-i?
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Ea stă la peptul lui pierdută, 
Dintâii cu ochii la pământ. 
El zice-aşa câte-un cuvent, 
Ea zice tref şi-l tot ajută, 
La urmă densul o sărută = 
EX, vezi tu, fetele cum sunt!" 

El a crezut că nu să poate, 
Şi iacă poţit Dar să te ţii! 
E greii să dai de căpătâiii, 
Dar dacă dai, merg strună toate; 
Și fata mult. nu să socoate,:. - 
Când pierde mintea cea dintâiii. 

El o sărut acum pe salbă, 
Şi fetele 'mprejur să string — 
Dar e prea mult! Am să-mă plâng 
La toţi vlădicii, să dau jalbă! 
Auzi, să duci tu lume albă 
P'un câmp Cu oameni, ca 'ntrun crâng! 

Ba ele 'şi mat desfac şi sînul, Şi 'n_sîn el li se joac' acum = Il prind odată şi-l sugrum, „Că s'a obrăsnicit' Românul | Auzi, dar cine-i el Păgânul, Ca să-'mtr săruţe fete 'n drum:
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Nu ştie nimeni de-unde vine, 

Şi capui stă la sărutat. 
De-ar fi măcar de-aici din sat — 
Voi, câţi sunteţi flăcăi ca mine, 
Să-mi spuneţi voi acum, e bine 
Să faci ca vântul, nu-i păcat? 

Adică stăi! Ce fată moare 
Dac'o săruți puţin? Da zei! 
Cum aş voi să fiii merei 
Un vânt şi eu, în zi cu soare, 
De-ar fi numar săcerătoare 
O fată pe care-o ştii eul! - .



VESTITORII PRIMĂVERII 
—————— 

, 

ÎI intralte țări, de soare pline, 
i Pe unde-ați fost şi voi străine, 

Veniţi, dragi pasări, înapoi — 
Veniţi cu bine! De frunze şi de cântec goi, Plâng codrii toţi fără de voi. 

In zarea cea de veci albastră Nu v'a Prins dragostea Sihastră De-ce ce-ai lăsat? Nu vi-a fost dor 
e țara voastră ? » se A 

EYI A 

: 

N'aţi plâns vEzEn E 'n sbor 
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Vot aţi cântat cu glas ferbinte 
Naturii calde imnuri sfinte, . 

Ori doine dragi, când v'aţi adus 

De noi aminte! 

Străinilor voi nu le-aţi spus, 

Că doine ca a noastre nu-s? 
a ——————————— 

Și-acum veniţi cu drag în ţară! 
Voi revedeți câmpia iară,. 
Și cuiburile voastre 'n crâng - 

E. vară, vară! 
i Aş vrea la suflet să vă string, 
[sa rid de fericit, să a plăng! 

a ——_ 
DEP a 

! 

Z 

Cu voi vin florile 'n câmpie 
Şi nopţile cu poesie 
Şi ne, ale e | 

Şi veselie. 
Vol toate le luaţi cu vor 
Și iar le-aduceţi înapoi!



T : ZOBAIL 

Ci | a - mez-de-noapte morţii 
Iși cântă jalnic imnul | Şi albele Siulgiuri bat 

Dati tac 
. . ” 

'n cor 
or 

ute de vânturi 
t tanguioaselor cânturi, 

Ei sunt rEsboiniciy oșteni “AY regilor asirieny — Zobail: la moarte j. 
” Cu biciul băt 

a dus ca pe-o turmă, 
Endu'i din urmă. 

«Ce fericit e cine- 
Nor Putrezim într 
dtagă Şi nouă viaţ 

ar regii ne-o ia 

i viă| 

un sicriă | 
a şi-averea, 

i cu puterea. 

Ni-e
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«Frumos €, sfânt e să trăeşti 

Când pentru-ai tt tu suflet ești: 

Dar noi am trăit ca să dăm ajutorul 
La regi cari omoară poporul! 

«Tu, cel mai lacom dintre regi, 
AY umilit popoare 'ntregi! ) 

De dragostea unci regine frumoase, 
Umplut-ai pământul de oase! 

<Tu perdi bărbaţii tii cei buni, 
Să faci femeilor cununi! 

„Tu pergi în orgie al țării. tesaur, 
Beaf vinul din cupe de aur. 

d «Te porţi in haine de argint 
Și 'n ciasuri dragi de dulce-alint” Săruţi pe Tofale, femeea necastă, 
Pe cea mai frumoasă nevastă, 

«Tu dai un semn, ș 
îi zeci de milioane 

Oceanul de Spaimă în lăţ 
De vuctul multor a 

i porți să frâng, 
plâng; 
uri s'abate 
mate —



«Dar tot ce ai, de noi ţi-e dat! 

Şi tu ridend ne-ai îngropat! 

Mișelule | Astă-zi, de-am fi în viaţă, 
Te-am bate cu palmele 'n faţă !» 

Şi cântă morţii, cântă 'n cor 
Şi plin de ură-i cântul lor. 

Urgia mâniei le 'neacă suflarea, > 

Blăstem li-e, şi_gemet, cântarea. 
* Z Ţ N 

Şi-augi! un scârţiit la porţi! 
Spre Ninive privesc cei morţi : 

Doi oameni purtând un cadavru în spate 
R&sar pe tăcut din cetate. 

Sub ziduri pun povara lor. 
Incet al morţilor popor 

'apropie 'n şiruri de-o pânză murdară: 
«O victim” -a regelui iară!» 

S 

Şi trişti, cu fruntea 'n pept privesc, 
Apoi de-odată isbucnesc 

Să ridă cu hohot,. de mâni să se prindă, Fanatică horă să 'ntindă.
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Şi urlă veseli, cântă 'n cor 

Dar sfânt acum e cântul lor: 
«Eşti demn, să te batem cu palmele-'n faţă; 

Eşti vrednic să 'ntorci în viaţă. 

Dar din ce-ai fost ce eşti acu: 
Ne-am rEsbunat! când însuți tu 

Atâta de Yeftin norocul tăi dai-], 
Intinde-ne mâna, Zobail!»



«__PE LÂNGĂ BOI. > 

Cina ci j ocnind din biciii pe lângă boi, 
Ji In zori de zi ela trecut 

” Cu plugul pe la noi. 
Şi de-pe bici lam cunoscut, 
Și cum țeseam, nici n'am ştiut 
Cum am sărit şi m'am sbătut 

Să Yes de la răsboii, 

Şi-atâta tort mi-am încâlcit | Şi 'n graba mare-am spart un geam, 
Ştii ei ce mi-a venit! Am cap, dar par'că nu-l ma! am — Ce-aveam să-y spuiii? Nimic n'aveam, Dar era 'n Zori, şi ei voiam: | 
Să 'ntreb cum a dOrmit.



1
 

ot
 

ȘI vegi așa-i el, nu ştiu cum! 
M'a prins de braţ și m'a cuprins 

Să mă sărute "n drum, 
Dar cu din braţe: m'am desprins 
Şi l-am certat şi lam împins — 
Dar n'am făcut cu din-adins, - , 

Și rtă ce-mi pare-acum!d, 

O, nu-mi e, că mi-am sângerat 
.a prag piciorul întrun cuiă, 

Dar mi-e, că e păcat! 
Om bun ca densul nimeni nu-i, 
Și pentr'o vorbă rea ce-i spuiii 
EI toată ziulica lui 

Munceşte supărat!



RADA 

? 
. | 

<a re Dochia mult cât are, 
CU au e mult o fată mare: 
Că "ntre domni, dar ori şi unde, Dacă-ţi ştie ea răspunde 
Graiă pe-ales neted ca apa, Apoi las' că Rada ştie 
Și 'n ce fel SE poartă sapa. 

A fost şi ea 'n şcoli o toamnă, Dar găseşti ca ea vr'o doamnă? Cu cosiţa Sălbioară, 
"Ea e 'naltă şi uşoară — S'o vedr numai și să tremury! Şi de-abia pe la Sân-Petru Umple Optsprăzece vremuri.
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Sunt și 'n sat destule fete, 

Cari de nu pot să te 'mbete. 

Cu frumseți, aii peptul ele 

Alb de taleri și mărgele, — 

Rada, când o vedi, te fură 

Cu necontenitul zimbet 
Şi cu-a vorbelor cau) 

Harnică, din zorii zilei 
Nu stai mâinile copilei 
Fără lucru, tot să prindă, 
Casa lor toată-i oglindă. 
La isvor vezi pe Rodica 
Până 'n zori, când pe sub streini 
Incă doarme rândunic/ 

Pe islaz nu-i multă hrana, 
Dar vedi albă ce-i Joiana! 
Și 'n amurg copila "n tindă 
Foc în vatră vrea S'aprindă, 
Dar mu-mu, Joiana muge — 
Radă, fă, salergi de-grabă, 
Că 'n șopron viţelul suge,
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«Doar' e tare! Haid mai iute!» 
Și din drum, ca să-i ajute 
Vin flăcăii tot-deauna. 
Nu-l înjugi aşa cu buna 
Pe vițel, şi Rada slabă, 
Ştii flăcăii! Și-şi fac seara 
Pe-aici vecinic ceva treabă. 

Vacai tot ce-aii ei, la biata! 
Toarce 'n sat cu ziua fata | 
Dar e veselă din fire ; . 
De noroc și 'ndestulire 
Inima-i în veci e plină: ” Când e fericită, spune-mi, 
Mai mult ceare o regină ? 

a 
Rada nălucire vie, 
Când aleargă pe câmpie 
Şi-i bat vânturi în cosiţă, 

„Ori când seara .stă n portiţă 
"Şi-o întreby: «Ce-aştepţi, iubită 2» Şi pe dup'un stilp s'ascunde, 
Galbenă de zăpăcită. - -



Iar la holdă! Arde soare, 

Fetele stcerătoare 
Rid și cântă, snopi fac: grâul, 

„„Murmură "ntre sălcii. riul :- 
“Fug la rii vro patru. fete, 
„E şi Rada: Fug flăcăii 

Şi că toţi, şi nu le-e sete. 

ȘI 'n genunchi atunci pe țErmuri 
Ea din pumni cât două Stărmuri 
Bea, iar Nicu: «Dă-mi și mie!» 
<Taci! şi bea din pălărie!» 
Cere el, cer mulți să-i dee; 
Rada ride, le dă apă, 
Toţi din pumnii er să bee. 

> 
ere stropi nu pot să 'ncapă! Prea e mic Păhar de apă!» 
Șiratunci ca, când el glumește, Joacă pumnii şi-l stropeşte Pe obraz, dar drăgălașă Tot ea svântă, 'n loc de cârpă Mâneca de la Câmașă,
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Şi cum ştie ea s'aleagă. 
Ce-i frumos! Atât de dragă 
O dă portul îmbrăcându-l! 
Când o vedi, te 'mbată gândul, 
Că, iubind'o trei Dumineci, 
S'ar mira de tine-altarul 
Ce păcat ai să cumineci! 

lat'o veselă şi-aprinsă; 
Joacă. hora! Cum e 'ncinsă, 
Cum își poarta er făptură, 
Toată-i ca 'n zugrăvitură — 
Mamele privind'o 'n horă, 
Să cotesc: <Olio, tu leică, 
Ce mai drac frumos de noră !> 

De-o 'ntâlnesc în drum bătrânii, Ei fac pod cu Palma mânit 
Peste ochii slabi, s'o vadă: 
« Draga moșului, tu Radă 1» Și uimiţi de fata Dochii - " O desmeardă şi, când pleacă, Umezi a de -lacrămi ochii,



SI 

ar dei Rada cât de blândă, 

Ea de mic! a fost osândă 

Pentru sat. Şi nuă mirare, 

EI flăcăi, ca fată mare: 

Pentnrun ris al ci st ceartă 

Și din joc să prind ficioriă 
la trânteli, cât Doamne-iartă! 

Da! Şi Radaă mare hoaţă, 
Poate satul tot să] scoață 
Din >Xrit, ca ştie bine! 
Dar ze teme de-oare-cine, 
Mă-să e? Feriască Donnul! 

; Mt temut: ca să nu-și piardă 
Pe acel ce-i pierde somnul, 

«Unde mergi — Ag duc la. moară! —«Viă şi etil Şi din uscioară Vlada iese “n cap de stradă. 
«Nu Brajungi  — eTe-ajung că, Radă!» ie fugind i să desprinde 
en 2.b din brâii, iar V ladu Ni cş torțul, ci i] vinde. 

pt
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«leri mi te-am făcut scăpată; 
Azi nu-mi scapi nesărutată |» 
«Cum nu scapi din mână fumul— 

Nu-mi 'ești drag, de ce'mi ţii drumul» 
Ea nu-și crede-a ei cuvinte; 

De le-ar crede Vladu însă, 

Rada şi-ar eşi din minte. 

Şi cum vrea şi nu vrea. fata, 

Dragul ia, dragul dă plata. 

„Un sărut păcat să fie? 

Numai popa să nu-l ştie, 

„Că te sperie cu iadul— 
“M'ar putea speria pe mine 
Popii toţi, de-aș fi ei Vladul!



TREI, DOAMNE, ŞI TOȚI TREI 
— 

ip : .. 

A vea şi densul trei feciori, | 

JA Şi i-aii plecat toţi trei de-odată 
La tabără, sărmanul tată! 

Ce griji pe dânsul, ce fiori, 

Când se gândia, că-i grei r&sboiul, 
* N'ai timp să simţi că mori. 

Şi luni trecut-aă după luni — 
Și-a fost de veste lumea plină, 
Că steagul Turcului se 'nchină; 
Și mânurii codrului păuni, 
Românii-ai isprăvit r&sboiul, 

Că sai bătut nebunț.
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Scriia 'n gazetă, că s'a dat 
Poruncă să rentoarcă 'n țară 
Toţi cei plecaţi de astă vară— 
Şi rend pe rând veniaii în sat 
Şi ieri și astă-zi câte unul 

Din cei care-a plecat. 

Şi-ai lut întârzia! Plângend 
De drag că are să-i revadă, 
Sta ziua 'n prag, eșia pe stradă 

- Cu ochii zărea m&surând, 
Şi nu -veniaii! Şi dintr'o vreme 

Gemea, bătut d'un gând, 

Nă udejdeă caldă 'n el slăbea, 
Pre cât creştea de rece gândul. 
El a 'ntrebat! pe toţi d'arendul, 
Dar nimeni: ştire nu-Y ştia. 
EI pleacă 'n urmă la casarmă 

Să afle, ce dorea. 

Căprarul vecnhră! îi ese 'n prag. «Ce-mi face Radu?, EI întreabă, De Radu-i este. mai cu grabă, 
Că Radu. este cel maj drag. «E mort! El a căzut la Plevna 

In cel dintâr şirag I»
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O, bietul om! De mult simţia 

Că Radu dus de pe-astă lume, 
Dar astă-zi, când ştia anume, 

EI sta năuc şi nu credea. , 
Să-i moară Radu! Acest lucru 

EI nu-l înţelegea. 

Blăstem pe tine, braţ dușman! 
«Dar George-al nostru cum o duce ?>— 
«Sub glie, taică și sub cruce, 
<Lovit în pept d'un tataganb» — 
«Dar bietul Mircea ?— «Mort şi Mircea 

Prin văi pe la S ârdan.» 
  

  

El n'a mai zis nici un “tnvent; 
Cu fruntea 'n pept, ca o statuie, 
Ca un Christos bătut în cuie, 
Ținea privirile 'n păment, | 
Părea, că vede din 'nainteX 

Trei morţi într'un mormânt. 

Cu pasul slab, cu ochii beţi 

E! a plecat, gemând p'afară, 
Şi- mpleticindu-se pe scară 

Chema pe nume pe băeţi 
Şi să proptia de slab s&rmanul 

Cu mâna de păreţi.
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Nu se simţia de-i mort ori treaz, 
N'avea puteri să se simţiască: 
EI trebuia să s'odihnească — 
Pe-o piatră 'n drum sub un zăplaz 
S'a pus, îmormântând în palmei 

Slabitul săi obraz. 

Şi-a stat aşa, perdut şi dus. 
Era 'n amiazi şi 'n miez de vară 
Și soarele-a scădut spre seară, 
Și-n urmă 'soarele-a ' apus, 
Iar Bietul. ga sta tot acolo 

iC. Net, precum s'a pus. 
e PA i . Treceaii” bărbaţi, treceaiă femei, Şi uruiau trăsury pe stradă, - Soldaţi treceau făcând paradă — Și-atunci deștept privi la ei Şi-şi duse pumnii strîns pe temple: “eTrei, Doamne, şi toți trei!»



LA OGLINDĂ 

1 

CĂ i am să "merestez în etindă zi am să "'ncrestez în grindă— 

C| Jos din cuiă acuni, .oglindă! 
Mama-i dusă 'n sat! Cu dorul 

Azi e singur puişorul, 

Și-am închis uşa la tindă 

Cu zăvorul.— 

Eată-m&! Tot eii, cea veche! 

Ochii? hai, ce mat pereche! 

Şi ce cap frumos răsare! 
Nu al meii? Al.meii e oare? 
Dar al cut! Şi la ureche 

Uite-o floare.
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Asta-s eii! Şi sunt voinică! 
Cine-a zis, că eti sunt mică? 
Uite zăii, acum faii seama, 
Că-mi stă bine 'n cap năframa, 
Şi ce fată frumuşică 

Are mama! 

M& gândeam ei că-s frumoasă ! 
Dar cum nu! Și mama'mi coasă 
Şorţ cu flori minune mare — 
Nu-s ei fată ca.oră care: | 
Mama poate fi filoasă 

Că mă are. 

Ştii ce-a zis şi ieri la vie: 
A zis: «Ce-nii tot spun ei mie! 
Am şi eu numai o fată, 
Şi n'o dai să fie dată; 
Cui o dati voesc să-mi fie 

Om odată.» 

Mai ştii eu! Şi-aşa se poate! Multe știi dar nu știii. toate. Mama 'mi dă învățătură 
Cum se ţese-o pânzătură 
Nu cum stai cei dragi de vorbă _ Gură 'm gură,
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N'am să ţes doar viața 'ntreagă! 

" Las' să văd şi cum să leagă 
Dragostea — dar ştii ei bine! 

Din frumos ce-l placi ea vine — 
Hai, mă prind feciorii dragă 

| Şi pe mine! 

Că-s supţire! Să mă frângă 
Cine-i om, cu mâna stângă! 
Dar aşa te place dorul: 

Supţirea, cu binișorul 

Când te stringe el, să-ți strângă 

Tot trupșorul, 

Braţul drept dacă-l întinde 
Roată peste brâiă te prinde 
Și te 'ntreabă: «Dragă, strîngu-l?» 

Şi tul cerți, dar el, nătângul, 

„Ca răspuns te .mai cuprinde 

Şi cu stângul. 

lar de-ţi cere şi-o guriţă — 
Doamne! cine-i la portiţă ? 
Om să fie? Nu e cine! 
Hai, e vântul! Uite'mi vine, 

Să văd oare cu cosiţă 
Sta-mi-ar bine? ,



[ 
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O, că 'mi stă mie 'n tot felul! 
Să m& port cu 'ncetinelul : 
Uite salbă, breă, şi toate! 
Și cosiţe cumpărate, 

„Stai, să 'ncheiiă şi testemelul 
Pe la spate. 

Uite ce bujor de fată — 
" Star să te sărut odată! 
Tu m& Poţi, oglindă, spune! 
Ei, tu doară nu te-w pune 
Să mă spui! Tu ai, surată, 

Gânduri bune. 
* 

De-ar şti mama loVal să ştie - Ce-i fac-ază, mi-ar da ea mie! D'apoil N'am să fii tot fată, Voiă fi şi nevast'odată;: - Las' să VEd cât e:de bine 
.  Măritată, 

Că mi-a spus bunica 'mie . Că nevasta una ştie 
Mat mult de câ fata, juna, EY dar ce? Nu mi-a spus buna— Și mă mir. eă ce-o să fie 

Asta una!
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Breu-i pus! Acum din ladă 
Mat ieii şorțul! O, să 'mi șadă . 

Fată cum îmi stă nevastă — 

Aolio! Mama 'm ogradă! 
Era gata să mă 'vadă 

Pe fereastă. 

Ce să fac? Unde 'mi stă capul? 
Grabnic, hai să *nchid: dulapul 
Să mă port să nu mă prindă 
Salbă jos! Şi 'n cul oglindă! 

"Ce-am uitat? Inchisă ușa 

” De la tindă. 

Intră 'n casă? O, ba bine: 
Şi-a găsit nişte vecine, 

„Stă la sfat—toată-s văpae! 

„ Junghiul peste pept mă tae; 
Doamne, de-ar f dat de mine 

„Ce bătae!



CALUL DRACULUI 
——————— 

! 
Ilarăsr ea] În vEd ochii şi Suriţa — A deschis: încet portiţa Şi ivită stă de-abia, 

Nu ştii ce-o fi vrând portiţa, Ei, dar fata ştiă ce vrea | 

Dinspre drum Stă deschisă larg fereasta, Și 'n ea baba! Ce.y şi asta? N'adormy, babo, nici de cum? Par'că.my vine-acum-acuni Să mă duc să Sparg fereasta Și pe baba s'o Sugrum |!



93 

Eu mă fac, 

Sa Că pornesc în jos pe stradă, 
! Să 'nşel baba, să mă creadă; 

o Plec și fluer, stai şi tac— 
i Dar de unde! Baba-i drac! 

i. Şi chiar dracul-gol să creadă 

i - Unui biet de om sărac? 

Sat pustii 
Pentr'o babă "ncârligată 
Pierză o zi și scapi o fată! 

Baba-i o momâe 'n grâii— 
Las' căi puii ei mâna 'n brâiă: 
Când o prind pe punte-odată 

O iai sus și-o dai în riăl | 

 



NUŞA — 
—————— 

CAT sa, dormi? N'auzy cum bat: “d Vino şi-mi deschide uşa !» «Cine eşti?, Intreabă Nuşa.. “Vladu sunt: a] tiu bărbat-—, «Nu eşti Vladu. Ştiă ei bine. Vladu Până” n Zori nu vine!» 

«Nu sunt Vladu: Nuşa, taci! Nu-mi cunoşti tu vorba, dragă < Vorba.y alui Vladu 'ntreagă; EX, dar Poţi să ţi-o prefaci. Tu mE crezi, că Sunt ca toate; Să m& 'nşeli! Dar nu st poate!»



a
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«Vrei să-ţi jur, că nu minţesc? - 

Uite, nu-mi ajute sfântul —» 

«Ce-mi ajută jurământul? 

Juri şi furi, şi ei plătesc. 

Spune-mi semne, se știii bine 
Vladu eşti ori altul-cine !» 

„«Nuşa, fă! Ce semn voeşti? 

Colo *'n colț pe-o masă frântă 
Ai în chip pe Maica-sfântă—» 
«Am! Dar Vladu tot nu eşti! 

“Toţi cari vin la not în casă 

Ştii pe Maica de pe masă !» 

«In dulap ai, draga mea, 

Zece ruble 'ntr'o cutie —» 
«Am! Dar şi cumătra știe; 

Și tu ştii, că-ți spuse ea! 
Nu ești Vladu; mergi în pace, 

„Eşti şiret, nu te preface!» 

___&Nu.viă,-Nuşa?Tot nu vii? 

"= Al un semn sub ţița dreaptă —» 
«Vladule, tu eşti! Aşteaptă! 

Asta numai tu o știil> 

Ea acum deschide uşa — 

Câte-or fi ridând de Nuşa!



EL-ZORAB 
——————— 

cip 
a paşa vine un arab, 

C| Cu ochii stinși, cu graiul slab — «Sunt, paşă, neam de beduin, Și dela Bab-el-Manteb vin 
Să vând pe' El-Zorab, 

Arabii toţi răsar din cort, 
Să-mi vadă roibul, când îl port Şi-l joc în frâu şi-l las în trap ! Mi-e drag ca ochii mer din cap, 

Și nu Paş da nici. mort.
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Dar trei copii de foame 'mi mor! 
Uscat e cerul gurii lor; 
Şi de amar îndelungat, 
Neveste mele i-a secat 

AL laptelui isvor! 

A mei perduți sunt, : paşă, toții: 
O, mântuie-i, de' vrei, că poţi! 

„ Dă-mi bani pe cal! Că sunt sărac! 
Dă-mi bani! Dacă-l găseşti pe plac 

Dă-mi numai cât socoți!». 
» 

; , 
EI poartă calul, dând ocol, 
In trap grăbit, în pas domol, 
Şi ochii pașei mari s'aprind; . - 
Cărunta-i barbă netezind 

| Stă mut, de suflet gol. 

«O mie de ţechini primeşti?» 
«O, pașă, cât de darnic eşti! 
Mai mult de cât în visul meu! - 
Să-ţi r&splătiască Dumnezei, 

- Aşa cum-îmi plătești 1!»
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Arabul fa, cu ochii plini 
De zimbet, miia de ţechini — 
De-acum, de-acum et sunt scăpaţi! 
De-acum vor fi şi ci bogaţi, 

N'or cere la străini! 

Nu vor trăi sub cort în fum, 
Nu-i vor cerşi copiii 'n drum, - 
Nevasta lui se va ntrărma; 

„Şi vor avea și ei ce da 
Săracilor de-acum ! —, 

El strînge banii mai cu foc, 
Și pleacă, beat de mult. noroc, 
Şi-aleargă duş d'un Singur gând. 
De-odată Însă, tremurând, 

Să "'ntoarce, stă pe loc. 

SE uită lung la bani, şi pal S& clatină — ca dus de-un val, Apoi la cal priveşte drept; Cu paşii rari, cu fruntea *n pept 
S'apropie- de, cal.
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Cuprinde gâtul lui plângend 
Și 'n aspra coamă îngropând 

“- Obrajii palizi; «Puii de leii» 

Suspină trist «Odorul meii,. 

Tu ştii, că eii te vând! 
* 

Copiii mei nu s'or juca | 
Mai mult cu frunze 'n coama ta, 

Nu te-or petrece la isvor; 

De-acum smochini, din mâna lor, 

Ei n'or avea cui da! 

Ei nu vor mai eși cu drag 

Să-'ntindă mânile din prag, 
Să-i iai cu mine 'n şa pe rând! 

„"Ei nu vor mai eşi ridend 

In calea mea şirag! 

Copiii mei cum să-i îmbun? 

Nevestei mele ce să-i spun, 
Când va 'ntreba de El-Zorab? 
Va ride 'ntregul neam arab / 

De bietul Ben-Ardun!
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Raira, tu nevasta mea 

Pe El-Zorab nu-l vei vedea 

Mai mult, urmându-te la pas 

Nici în genunchi la al tăi glas 

El nu va N mar cădea! 

Pe-Ardun al tăi, pe Ben-Ardun 
N'ai să-l mai vedi în sbor nebun 
Pe urma unui şoim uşor 
Ca să-ți împuște şoimu-n sbor; 

Nu-i vei pofti: Drum bun! 

Nu vei zîmbi, cum saltă 'n vânt 
Ardun al' tă în alb vestmânt; 
Și ca să simţi sosirea lui, 
Mai mult de-acum tu n'o să pui 

Urechia la pământ! 

ef. 
/ 

O, calul mei! Tu fala mea 
De-acum eii nu te votă vedea 
Cum ir tu nările 'n pământ 
Şi coada ta fuior în vent, 

In sbor de răndunea!
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Cum mesteci spuma albă 'n fre 

- Cum joci al coamei galben rîă 
Cum iei pământul în galop 
Și cum te-aşterni ca un potop 

De trăsnete 'n pustiii! 

Ştia pustiul de noi doi 
Şi zarea să 'ngrozia de noi— 
Şi tu de-acum al cui vei fi? 
Şi cine te va mai scuti 

De arșiţe şi ploi? 

. 

«Nu vor grăi cu tine blând 
Te-or înjura cu toţi pe rând 
Și te vor bate-odorul meii, 
Şi te-or purta și mult şi grei; 

Lăsa-te-vor flămând! 

Și te vor duce la. r&sboiii, 
Să moră tu cel crescut de.noi!. 

" acţi banii, pașă! Sunt sărac 
Dar fără cal eii ce să fac; 

Dă-mi calul înapoi!»
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Să 'ncruntă pașa. «Eşti nebun 
Voeşti, pe ianiceri să-y pun 
Să te dea cânilor? Așa! 
E calul mei, și n'aștepta 

“De două ori să-ţi spun 

«Al tăi? Acel, care-l crescu 
Iubindu-l, cine-i: eu ori tu: 
De dreapta cui ascultă el, 
Din leii turbat făcendu-l miel: 

AL tăi? O paşă, nu! 

Al mei e! Pentru calul meiă M& prind de piept cu Dumnezei— AI inimă! Tu poţi să aj Mat 'nobili şi mat mândrit cai, 
1. Dar e, stăpâne, eii? 

Intreaga mila ta. o cer! Alah. e drept şi-Alah din cer Va juaeca cei între: noj,. Că m& răpești şi mă despoi, 
- M'arunci Pe drum să pier..
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Şi lumea te va blăstema, 

Că-i blăstem făptuirea ta? 

Voiii merge, paşă, să. cerșesc, 

Dar mila voastră n'o primesc — 

Ce bine 'mi poţi tu da? 

Dă pașa semn, <Să-l desbrăcaţi 

Şi binele în vergi î-l daţi!», 

Sar eunucii, vin, îl prind — 
Să 'ntoarce-Arabul răsărind 

Cu ochii îngheţaţi. 

EI scoate grabnic un pumnal, 

Şi-un val de sânge, roşu val 

De sânge cald a isvorit 

Din nobiliîncomatul gât, 

Și cade mortul cal. 

Stă pașa beat, cu ochii topiţi, 
Să trag spahii 'ncremeniţi. 
Şi-arabul în genunchi plecat 
Sărută sângele 'nchegat 

Pe ochii 'nţepeniţi.
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S& "'ntoarce-apoi cu ochi păgâni 

* Şi-aruncă ferul crunt din mâni: 

«Te-or răsbuna copiii mei! — 
Şi-acum mă tae, dacă vrei, 

Şi-aruncă-mE& la cânil»>



«TOȚI SFINȚII» 

cip - 
A Neamţu 'n sfânta mănăstire 

Staii rend toți fraţii în Christos; 
Aii gândul drept şi cuvios | 

Şi cântă versuri din Psaltire. 

E praznic astă-zi, sunt «Toţi sfinţii» 

Şi din bătrâni e obiceiti 

In cinstea sfinţilor să bei — 
Şi legea n'o ştirbesc părinţii. 

Al legii trup în două-l frânge 

Paisie, stariţul, apoi 

Desfundă dintr'un vechii butoiiă 

Al legii-celei-nouă sânge. 
Diaconul citeşte 'n carte, 
lar fraţii bea și cinste fac: 
În sănttatea cea de veac 
A fie-cărur sfânt în parte.
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«Să-1 aibă Domnu 'n sfânta-i pază 
Pe Sit» —şi gâl, Sâl, gâl! «Pe-Adam» 
Şi Yarăşi gâl! Şi sfinţi de hram 
Şi mucenici şi câţi urmează! 
Şi pentru cel născut în staul, 
Pentru Christos închină cr, 
Şi pentru fiul Timotei, | 
Şi pentru Luca, Petru, Paul. 

Și pentru alte feţe sfinte 
Din Capadokia şi- Anadol — 
Şi cât ce-aveai Păharul gol 
Le mai venia un sfânt în minte. Ca să nu facă supărare, 

„EI beată de suflet, beaii cuminţi: Nici un păhar pentru doi sfinți, Nici pentr'un sfânt două păhare. 

Sfârșind toţi sfinţii de pe lume, Aduc pomelnicul grecesc Vrun nume lung de-aici citesc Şi beat Şi mat citesc un nume. Scad Sfinții, 'ncet, şi vinul scade Dar vin: may e, sfinți nu mai sunt! Să nu Poţi bea, căci n'at un sfânt, Și 'n gol să bei nu să prea cade!
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In timp ce capul şi-l frământă, . 
Paisie geme scurt și-apoi 
El cade mort lângă butoiii — 

Toţi fraţii sar şi să 'nspăimântă. 
«Staţi, fraţilor!» Ia Chir cuventul 

Cătăm un sfânt, şi sfântu-i el! 

Bem cel din urmă păhărel 
In cinstea lui Paisie sfântul!»



SUPȚIRICĂ DIN VECINI 

ni i si a mergea căpşuni s'adune, 
di | Fragi s'adune — 
Eă şedeam pe prag la noi. 
Ea ca şarpele prin foi - 
Vine'ncet, pe ochi! îmi pune 
Mânile ei mici şi moi 
In ureche-o vorbă 'mă spune, . Ride lung şi fuge-apoi. 

Peptul plin cu mâna-l ţine, 
Strins îl ţine, 

Că piept tînăr 'şi mereiă Ar sălta, şi 'n salt e grei.  



109 

Stă pe loc şi-i pare bine, 

Bate 'n palme: «Te. ştiă ei! 
Nu mai viii! De viii la tine, 

ME săruţi şi nu mai vrei!» 

Ei o chem şi-i spuiii de toate, 

. Multe toate, 

Multe bune şi 'nzadar. 
«Nu-mi faci capul călindar! 

Nu te cred şi'nu să poate!» 
Ei mă 'ntora: <Ei du-te dar!» 

Capul mi-l proptesc pe coate, 
Staii pe prag, pe gânduri iar. 

Stând aşa, un braţ ridică 

Blând ridică, 

P&rul mei, pe frunte dat. 

- Când mă "nalţ rămân mirat, 
«Te ai întors?» Și supțirică, 
Ea pe piept mi sa lăsat 

Și zîmbia cun fel de frică: 
«Răule te-ai supărat?»



NUMAI UNA! 

————— 

! 
Ve umeri pletele-i curg rii — Ji; Mlădie ca un spic de grâi, Cu şorțul negru prins în brâii 

Atât -îmi e de dragă. . Şi când o văd, îngălbinesc; Şi când n'o ved, mă "'mbolnăvesc lar când merg alţ ii de-o peţesc, Vin popi de mă desleagă.;' 
= a. 

La vorbă 'n drum trey ceasuri trec — Ea pleacă, eu m& fac că plec, Dar staă în drum şi o petrece Cu ochit cât e zarea. Așa cun e săracă ea, Aş vrea s'o iai! Atât aș vrea! Dar Oameni răi din lume rea Imi tot închid cărarea.



  

REGINA OSTROGOȚILOR |. P< 

|, / 
he vijie prin noapte glasul codrilor de brad, 

:Ploaia cade n repezi picuri, repezi fulgerele cad 
, / 

e, / pl 
' | i | 4 

In castelul de, pelstâtezi la fereasta solitară, 

Stă pe gânduri o feniee Şi i privește 'n, noapte-afară. 

AL ci suflet e furtună, noapte e gândirea ei — 
Astăzi ea e pusă 'n rândul celor mai de jos femei! 

E regina Ostrogotă! Dar în turn aici e roabă;. 

Lacrimile "n ochii paliză ' sunt singura podoabă. 

36,796. . V , s



Er In tăcerea din odac-i intră cruntul Tcodat, 
Ea st-'ntârce tristă, blândă: Tu-mi ești rege Şi bărbat. 

«N'ai privit în tot-deună ca pe-o pedică din cale, 
Pentru ce-mi ţii tu ascunsă taina gândurilor tale?, 

A 

«M'ai închis, aict în lanţuri; am răbdat în chip păgân, 
Şi mi-am zis: El are dreptul! Mi-e bărbat și mi-e stăpân. 

«Mi-ai ucis pe 'ntâiul sfetnic şi rideai, că lumea plânge 
Când de barba lui căruntă spada ţi-o ştergeai de sânge. 

. - , ÎI ci i 

<Şi-am tăcut, zicându-mi iarăși: EI a fost supusul tăi 
Pi » us 

“ at De-a făcut vr'un răi, tu rege, trebue să tai cei răi. 

«Mi-ai luat apoi copilul, să-l ucidi! Şi-am zis: e bine!:| 
Tu-i eşti tată şi ai dreptul peste fiul mei ca mine. 

«Dar cl nu cra al nostru, el era a] țării "ntregi, Tae . a N'ai ucis în el un rege, ai ucis un șir de regi.  



P
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Şi câte vorbe 'mi aud ei! 

Toţi fraţii mE vorbesc de rti, 

Şi tata-i supărat mereii, 
Iar mama la icoane, 

Mătanii bate, ţine post; 

M& blastemă: «De n'ai fi fost! 

Eşti un pustiu! Ți-e capul prost 

“Şi-i facă de cap, Ioane!» 

Imi fac de cap? Dar las' să-mi fac! 

Cu traiul eii am să mă 'mpac, 

Și ei am să trăesc sărac, 

Muncind bătut de rele! 

_La fraţi eii nu cer ajutor, 

Că n'am ajuns la mila lor +- 

Şi fac ce vrea! Şi nam să mor 

De grija sorții mele! 

ME 'ngroapă fraţii mei de viu! 

Legat de densa, ei să ştiii 

Că am uritei drag săi fiii? 

Să pot, ce nu să poate? 

Dar cu pământul ce să faci? 

Şi ce folos de boi și vaci? 

Nevasta dacă nu ţi-o placi, 

Le dai în trăsnet toate!
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Ori este om, de sila cui 
Să-mi placă tot ce-y place lur: 
Aşa om nici Vlădica nu-i 

Şi nu-i nici împăratul ! 
Să-mi cânte lumea câte vrea! 
Mi-e dragă una şir a mea: 
Decât să m& desbar de ea 

Mai bine-aprind tot satul!
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<Vii, acum trimis de alţii, vii să scapi şi de regina, 
Teodat îţi temi domnia! O s'o perdi, a cui e vina: 

cAm putut să fac revoltă, ori pe-ascuns să te omor 
Nam făcut'o, că-mre milă! Nu de tine, de popor! 

«Tu erai un om de luptă, fără rang şi fără nume 
ăi ţi-am dat corona ţării, să te fac stăpân pe-o lume. 

<Și-acum asta-i r&splătirea ce mi-o dai? E tot atât! 

Dacă moartea mea ţi-ajută, vino strânge-mă de gât. 

«Pe femeca pusă ?n „lanţuri n'o ucidi, că-i mişelie! 

Pe regina ai tot dreptul s'o ucidi, că ţi-e soţie!» 

Nobilă, cu ochi de flacări, ea priveşte 'n faţă-i drept 

ȘI, zicând, desface haina de pe tinărul ei piept. 

2 7 z a 3 

Ina Anania be E cre at e — cla. CN PCI pr 
„A fustt infamul rege: Nu, el a isbit! Şi undă) Mu Lă 
Sângelui țişni din. rană; și-a cădut Amalasunda.
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Și plecat peste cadavru, el cu ochi de idiot 
A "'nvertit pumnalu 'n carne să se scurgă viul tot. 

A deschis apoi fereastra, şi pe colţuroasa stâncă 

ad ena PA împins <ridend cadavrul în prăpastia adâncă. 
i pg If o pa . 

fila ave A Marit 

Lă 

Surd vuia prin codri vântul, brazii să 'ndoiaii de vânt, 
Urletul suna sinistru ca un urlet din mormânt. 

Parcă negrele blesteme 'şi-le-amestecaii haotic 
Mii de glasurt, ţara toată, tot poporul ostrogotic. 

Teodat, tu ridi? Dar moarta cea lipsită de sicriu 
Iși va r&scula. poporul, să te sfâşie de vii!



+ BRĂUL COSINZENII 

| 

ee n Ileana deh de soare 

Şi galben păr, un lan de grâti ; 

Vestmânt avea ţesut în floare | 

Şi-un brâu purta pe "ncingătoar&,- 

Cum n'a mai fost pe lume brâu. 
_- 

Era de aur pe tot locul, 

Un fulger pe-al ei trup încins. 

Şi noaptea da lumini ca focul, ” - 

Şi 'n brâu sta fetei prins norocul 

Precum e 'n talismane prins. 

Vrăjit era, că de-l va pierde, 

Norocul ei să piară 'n veci, 

Nici flori mai mult să n'o desmerde 

Să n'afle umbră n codrul verde, 

Şi. verile să-i fie reci.
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Dar sfântul-Soare ziua 'ntreagă 
Pândește brâul — lar fura. | 

Că lui demult f-e fata dragă, 

Iar fata nu vrea să 'nţeleagă, 
Şi el acum şi-ar răsbuna! 

Ea trece 'n dulce nepăsare 
Prin lunci cu flori și doarme 'n văi, 
Iar păzitor.pe Vânt îl are— 
Intreagă viaţa vis % pare 

_Şi joc îşi bate ae flăcăi. 

| 1 Dar Fet-frumos zimbind. s'arată, 
pi “ȘI "n drumul lui umblând de-atunci 

N -[Simţia de- -ajuns frumoasa fată 
Că viaţa noastră nu ni-e dată 
De dragul unor floră din lunci. 
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Din ochi albaştri de cicoare 
Pe sînu-i alb de ghiocel 
Curg lacrimi calde- acum! O doare, 
Ei inima de drag "i moare, 
Iar Fe&t-frumos ah, cum e el!  
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«Atâta dragoste nebună! 

Eii nu o simt, tu n'o 'nţelegi— 

Visarea ta la ce-ţi-e bună? 
Vrei s'o visăm noi împreună? 

Atunci tu brâul să-l deslegi!» 

Ea tremură zimbind şi geme, 
«Norocul meii întreg îl vrei!» 

Ea numai pentru brâu să teme, 
Că vor afla dușmanii vreme 

Să-i fure astăzi brâul ei. 

«De ce te temi? Ne vom ascunde 

In noaptea codrului umbros 

Sub brazii fără grai, pe unde, 

Nici ochi de om nu pot pătrunde 

Nici flori cu tăinuit miros.» 

El zice-așa, să zică vară, 

Să-i facă gândul ei ușor, 
Și gându-i să topia de pară — . 
In codru 'des în zi de vară 

S'ascunde fată şi fecior. ,
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Aii fost ascunși în. cât nici floare 

Nici ochi de om nu f-a zărit. 

Dar printre crengi adormitoare 

Din cer un singur ochii de soare 

Cădu, pe brâu şi la răpit. 

Atunci Ileana. și simţeşte 

Că-i arde plânsul în priviri; 
Ea după brâu în jur. priveşte 
Şi-aprinsă-i faţa 'ngălbineşte 
Că nu e brâul nicăiri. 

Și cum ea varsă desperată 
Un plâns amar, un cald şiroiii, 
Curgea din cer ploae curată, 
Iar dintre ploi lucind s'arată 
Frumosul brâu stropit de ploi. - 

Și 'n ceruri călătorul soare. 
Ridea cu hohot repetat - 
Şi prin v&zduhuri plutitoare 
Lăsa săgeți r&sbunătoare 
De-alungul brâului furat.  
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«Vai brâul meii!» Gemea copila 

«Atât de.mult eii lam temut, 

Dar Fet-frumos descinsu-mi-l'a !> 

Şi-apoi plângea mai-mare mila 

Și 'n nopţi apoi ea sa pierdut. 

De-atunci tot una este firea, 
Dar multe nu-s din-câte-aii fost, 

Azi nu-i ]leana nicăirea, 

De-abia trăeşte 'n pomenirea 

Poveştilor cu dulce rost. 

Dar soarele 'n văzduhuri pline 

De zimbetu-i cel cald de foc, 
Ileano, a uitat de tine! | 

Dar brâul când în minte-i vine 

Işi bate și-azi de tine joc. 

x 

Dac'ai murit, frumoasă fată, 

Furatul brâu e viu merei: 

"Când plouă vara câte-odată 

Un brâu de foc pe cer sarată, 

Iar noi îi zicem curcubeu. 5 Cefa 

pre e 
 



2 

DUŞMANCELE 

Cp - > e ia ! Jr as, ochii, mamă, las” să plângă! 
1 Tu 'n leagăn tot cu mâna stângă 

Mi-a dat să sug, de-aceea sunt 
Nătângă! | 

Dar n'am pus doară jurământ, 
Să merg ne-plânsă în morment |- 

.. 

Nu plâng, că-mie de JLeana-teamă; 
De ciudă plâng e numai, mamă. 
Cuvintele ct nu le ieu 

In samă, 
Dar mi-e rușine și mi-e grei, 
Că scoală satu 'n capu mei.  
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Ea duce sfat din casă 'n casă, 
Că n'am broboade de mătasă 
N'am şorţ cu flori—și dacă n'am 

Ce-i pasă? 
Nu merg să-i cer şi nu-i ceream 
Şi nu-mi va cere neam de neam. 

Stă 'n drum de vorbă cu vecine 
Şi bate 'n pumni: «Să mor îmi vine 

Auzi tu! Să se prindă ea | 

Cu mine! 
Ştii, eri la moară ce spunea? 
Că-s proastă foc, și gură-rea! 

„«Și-auzi! îi umblă 'n cap, tu soră, 

S'ajungă ea Lucsandei noră! 

O, meargă-i numele! N'o vedgi 

- „La horă? 
Cu șorțul rupt, să nu-l visezi, 

Că-i din strămoși! Ce-zic să crezi! 

«Nu laș purta nici de poruncă! 

Ce poartă ea, alt om aruncă.. 

Cun rând de haine-o văd mergend 

La muncă, 

L-a joc şi hori acelaș rând, 
Il poartă 'ntruna, și de când!
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«Lucsanda-i doară preuteasă, 

Ea 'şi cată noră mai aleasă, 

S'o ducă în bunuri şi 'n duium 

” A casă, 
Ea n'a ajuns ori cum şi cum 

Şă-și strîngă nora de pe drum. 

«Să-şi iee noră pe-o Satană? 

Că e săracă şi golană; 

De ce nu vine, ca să-i dai 

| Pomană? 
Nu-i casa lor în care stai 
Şi 'n' casă nici cenuşe n'aii!s 

Auzi tu mamă, câte-mi spune? 
Şi umblă 'n sat să mai. adune. 
Şi câte porecliri pe-ascuns 

Imi pune. 
De-aş sta: să-i dai şi eii r&spuns 

“La câte legi am fi ajuns ! 

Ea-mi sare 'n drum, că doară-doară 
M'apuc să-i spulii o vorbă 'n poară; 
Şi dacă tac, "1 vin călduri 

Să moară. 
Să vedi tu mamă *njurătură ! 
Că ea cu mă-sa-s zece guri.
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Cu gura mă-sa bate-o gloată, 

Şi-i de otravă Leana toată —' 

Mi-ar pune capul sub picior 

Să poată. 

Dar lor pe plac eii n'am.să mor, 

Că n'am ajuns la mila lor. 

De foame nu daii popii ortul! 

Eă iarna singură 'mi ţes tortul 

Și umblu și eii cum socot 
Că-i portul. 

De n'am mă&tăsuri, am ce pot, 

Nici bun prea-prea, nici ră de tot. 

M& prind cu ea? Cel sfânt so bată! 
Dar cum. mă prind? Ea e bogată, 

Ce haine mi-am făcut ca ea 

” Vr'o dată? 

La joc mE poți ori-când vedea 

Cu fetele de sama meal 

Ori am vorbit cu dânsa glume? 

O fac de ris şi-i scot eii nume? 

Ori ies, gătită 'n ciuda ei, 

In lume? 

Ii știu eii focul—ochii mei! 

Lisandru e, că alta ce-i?
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Dar ce? [| ţiu legat de mine? 

II trag de mânecă: Ba bine! 

El vine-așa de dragul lui, 

Când vine. 
Ei nu pot ușa să i-o 'ncuiii 
De stă prea mult, eii cum să-i spuiit? 

Sunt eii la urmă vinovată, , 
Că Leana umblă ca turbată 
Să-l vadă 'n casa lor intrând 0 

Odată: 
Și dacă lut nu-i dă prin gând, 
Ea blastemă. de nu-și dă nf 

Dar poate da ea bobi cu sita! 
O ferbe ciuda pe urita 
Că-s mai frumoasă de cât ea, 

Şi-atâta! 
sa aibă Leana 'n frunte stea 
Nu-l partea ei ce-i partea mea. 

Că boii-s buni, bine-i bogată, 
Dar dacă pur flăcăi odată | 
Ss: aleagă ingiă cum socot 

O fată: 
| Bogata 'şi pupă boii 'n bot, 

Imbttrânind cu boi cu tot!  



COSTEA 

<iy. e 
Line Costea din răsboiii, 

| Şi cu el vin alţii doi. 

Faţa arsă, trupul supt, 
Straiul colbuit şi rupt. 

Dar de multă voe bună 

Sună codrii şi r&sună. 

Cel mai tînăr chiotea: 

«Alelei, puicuța mea! 

De m'aş mai vedea acasă, 
Mire ei și tu mireasă!»
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Cel mai verstnic dintre ei: 

«Dragi bujori, copiii mei! 

Ştiu, că-mi es mereii în drum 
Doar' mt v&d acum-acum !> 

Doi cântaii, cel mal vuia; 
Costea, el tăcea:tăcea, 

«Alelei tu Costeo, frate, 
Spune-ne ce gând de bate?» 

«Măi fărtaţi, nu-mi afu rost; 
Vesel eii ca voi am fost, 

ME gândiam la maica, biata, 
E în foc, sub cruce tata — 

Şi de-odat' așa -din drum 
M'a prins jalea nu-ştiii-cum ! 

Voe rea să nu vă facă: 
Mi-a venit şi o să-mi treacă |»
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Cei doi cântă, codru sună, 

Şi tustrei merg împreună. 

] 

Când ajung la moara-nouă, 

Calea lor se face 'n două. 

Doi pe riii în.jos s'aii dus, 
Costea, el pe rii în sus. 

Singur, şi pustii ce-i malul! 

Și 'ndemna cu vorbe. calul: 

«Sboară, murgule, cu mine! 

Sboară, că să sbor îmi vine! 

Tinăr eşti de patru ierni, 

“Câmp ai larg să mi te-aşterni ! 

Nu te-opri, fârtate drag, 

Până la măicuţa 'n prag!» 

Şi cu murgul el vorbea, 

Murgul treaz înţelegea. .
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Gândul fulgeră ca _sborul, 
Dar mai fulger sboară dorul. 

Sboară calul rândunel — 
Costea tot cu jalea 'n el. 

Când a fost pe la r&stoace, 
Ochiul stâng a prins să-i joace. 

In sat Costea când intra, 
Cucuvaia 'n turn cânta, 

Iar când a bătut la poartă, 
Mă-sa 'n casă caldă-moartă ! . 

Cât a plâns cu ochi mere! 
Aşteptând copilul ej! 

Şi n'a fost nick Măngăiată 
De-al" vedea măcar odată 1.— 

Și prin noapte *n capul gol, Costea 'n mijloc dă, ocol.



Să-și mai stingă 'n vent afară 

Capul foc și gândul pară. 

El sub tunetul de tun 

S'a bătut ca un nebun 

Par'că de-și iuţia el pașii, » 

Mai curând peria vrășmașii. 

Și-l mâna un singur gând, 

Să se 'ntoarcă mai curend. 

Și la ce? Pustiii și: ghiaţă! 

“ Mă-sa '] mai ţinea 'n viață. 

Când era sub plumbi şi fum, 

Numai ea! Șt-acum —acum? 
t. 

De-ar, începe farăși toiul, 

Ah, de-acum de- ar fi răsboiul!



SOMNUL CODRILOR. 
———— 

+ . 

“UA poalele pădurii, Arnulf pe lângă foc. 
Stă singur. E "'ntunerec şi plin de spaime locul, 

Arnulf e însă tare, şi vesel 'arde focul, 
El şi-a 'ncercat departe prin alte ţări norocul 
Cu regir, cari porniră răsboiii la Sfântul-loc. 
Aşa doria Hatursa: bărbatul er să fie 
Un braţ vestit în taberi şi mare 'n vitejie. 
Şi-Arnulf de dragul fetei, când fata ta jurat, 
Vindutu:și-a palatul şi 'n taberi a plecat — 
Strac acum să 'ntoarce, ci 'n fapte mari bogat. E frânt de multe drumuri, dar somnul azi "i piere; Şi focul arde vesel, e noapte şi tăcere. -
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Dar galbenele fiacări prin codru străbătând 

Ajung pe la: culcuşul' de iederă uscată Si 
A negrei Nopți. Şi Noaptea de zare: deşteptată : 

Incet ridică ochii, să uită. 'nspăimântată, . 

S'apropie de: flacără şi-aproape: 'n urmă stând: 

Viteazului în faţă, ea lung la el priveşte, 
Domol, apoi: cu glasul abia: "nţeles,. vorbeşte:. 

«Tu cine ești, străine? De tulburi. somnul: mei? 

Cu gândul morţii 'n- suflet, s'alergi. murind mereiă, 

Să nai de gânduri pace, cum n'am de: tine;căt»- 

Arnulf aude glasul; voinică-i--este: firea 
Şi ride, ride 'n hohot s'alunge :nălucirea.. „a 

Atunci bătrânul Codru, de hohot deşteptat,. 

Incet deschide ochii, ca două săbii: crunte 

Și pletele-i cu freamăt îi. tremură pe: frunte “ 

ŞI-A. tremură 'n mânie sprâncenile cărunte ; 

El mii de braţe goale 'le 'ntinde tremurat — 

Cu glas adâric.de-preot' din zilele. bătrâne 

Vorbeşte rar: «N'am pace de: risul tăi, păgâne? 

«Tu somnul veciniciei sub':mine 'să-l petreci! 

Sub brazi la rădăcină tu: fruntea să: ţi-o pleci! 

Să dorm :și ei. de-apururi, să dormi şi tu deveci!»:: 

Na ris acum viteazul; sta codrului în față - 

Cu ochit mari şi tulburi, cu sufletul de ghiaţă.
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Şi când. clăteşte Codru pletosul cap al stă, 
„ Năvalnic dintre plete-ă vuind răsare Vântul: 

E! vijae din aripi și-i flutură vestmentul 
Și cântă, dar sălbatic şi fără şir e cântul: 

«Ce gând nebun te mână, de tulburi somnul mei? 

Furtună-ţi “fie gândul, și moartea o. furtună; 

- Sărac, pe căi să-ți mântui visarea ta nebună!> 

Arnulf aude, sare pe cal, înfiorat 

Dă freii, cuprinde gâtul fugarului spumat 
Şi-aleargă 'n vânt şi 'n noapte năuc, şi sugrumat 

De gânduri troenite — şi nu mai sunt în cale 

Nici pietri, nici isvoare; el fulgeră la vale. 

Şi-n zori la poartă bate, dar poarta n'a răspuns, 
„ Hatursa-t măritată. Pe cine caţi, străine? 
Arnulf ridică pumnii, s'omoare, dar pe cine? 
Arnulf ar vrea să plângă, dar sânge 'n ochi % vize, 
Arnulf ar vrea să ţipe și n'are glas de-ajuns. 
EI calul și-l întoarce şi drumul il arată, 
Acelaș drum spre codru, o goană desperată! 
Cu gândul morţii 'n suflet, cu nopţile de veci 
In suflet, ca o umbră pe apă tu să treci 
Sub brazi la rădăcină bolnavul cap să-l plecă! 
Sărac, pe căi să-ți mântui visarea ta nebună — | 
Furtună-i viaţa toată, e moartea tot furtună?, (9 

  



.RECRUTUL 

at | i o las în sama ta— 

AR Am să plec! Şi parcă "mi moare 

Inima, să rupe 'n mine! | 

Nu de voi, tu ştii de cine! 

Și mă doare, 
De-aș ţipa. 

Omul fără de noroc. - 

Tot cu răul să 'ntâlnește — 

Tu "mi ești frate dintr'o mamă, 

ME iubeşti! Ţi-o las în samă, 

Mi-o păzeşte “ 

Ca de foc!
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Vei vedea-o pe la hori. 

Să n'o laşi la vino-'ncoace — 

Stăi cu ea, ce ştii tumeer spune, 
Dar cu capul mi te pune 
Să n'o joace | 
Alţi feciori. 

Tu s'o joci, dar mat aşa! 
Liniştit cum joci pe-o soră, 
Să n'o strângi prea mult la tine 
Că ea, biata, de rușine. 
Mai. mult horă 
N'ar juca |! 

Tu o vedi şi n'o 'nțelegi; 
De-o cuprindi, ea ştie una: 
Moartă 'n braţe ţi să lasă, 
Dar de ciudă Plânge-acasă, 
Plânge "'ntruna 

"Zile "'ntregi. 

Calea ei să n'o colindi — 
De-i vedea-6 la fântână, - 
Treci şi las'0 'n bună pace, 
Nu glumi,. că ci:nu-y place, 
Nici de mână 
Să n'o prindi!
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Ea va zice tot ce vrei; 

O desmerqi. şi nu te vede, 

O săruţi și-i pare bine. . 

Ah, dar crede-mă pe mine 

Și nu-i crede 

Vorba ei! 

Ce folos ai tu, c'o stringi? 

Simţi tu, căpe ea o doare: 

Veqi! nică ci n'o string de frică, 

la atât de .supţirică, 

Ca pe-o floare 

Poţi s'o frângi. 

Ori şi unde-o vedi, tu treci ; 

Singură pe drum o lasă, 

Să n'asculți. ori-ce să-ţi spue, 

Și-un gând răi să nu te, pue 

Pân' acasă - 

'S'o petreci. 

ZA
 u ştii cât îi fact.de răi | 

Mă-sa-i rea și nu o crede 

Şi-o primeşte .de pe-afară 

- Cu bătăi şi cu ocară 

Cât ce-o vede 

Cun flăcăi!
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Dar te uită să ştii ce-i 
Pe la casa lor! De ese, 
Ori de intră oare cine! 
Tu să știi pe cel ce vine 

" Alai adese 

Pe la ei! 

Ea, cu părul gălbior, 
Naltă, zugrăvită 'ntreagă, 
Când își mlădie trupșorul! 
A ursit-o "n faşe dorul 
De-a fi dragă 
Tuturor! 

.. 
“” 

De-i. vedea pe cine-va 
Pe la ei, în fapt deseară, 
Prinde-l într'adins ca 'n slumă 
Frânge-i gâtul și-l sugrumă, 
Ca pe-o feară 
Nu-i cruța! 

Și-apot las”: să fie-al meti 
De-i păcat! La judecată 
Eă voii merge pentru tine! 
Eti dati sama! Şi pe mine 
Să mă bată 
Dumnezeii!
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Poartă-i grija! Tot a mea 

S'o găsesc, tot dar să-mi poarte! 

Dar de nui păzi-o bine, 

Ţi-ai găsit dușman în mine, 

Căci fac moarte 

Pentru ea!



CAROL IX 

  

da Saint-Germain de mult s'a dat 
Signal, că s'a deschis de-acum mormântul. 

„In sânge Noaptea şi-a scăldat vestmântul, 
Să-l pue giulgiii pe morți. Şi spintecat 
De plumbi, gemea Parisul; cum în sânge 
Un laș rănit să 'ntinde şi să strânge 
Cu răgnet svercolind mişelu-i trup, 
Când dinţii lu cer plini de spumă rup 

Din putreda lui rană. 
x 

N Şi "n vreme ce Parisul, plin 
De fum, muria, nepregătit să moară, Carol în Toullerii cânta ?'n vioară 
Incet și plângttor, un cald suspin Ca ruga unei mame la mormântul Copiilor — simfonie sună cântul. Şi ochii lu zîmbesc de-un cald fior, Dar tot mat mult Îşi pierd seninul lor Strîngend în er furtuna.
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"Sarcastic coardele vibrând 

Sub mâna cea cu joc îndEmânatic 

Gemeaii acum scârbos, urlaii sălbatic, 

Şiartistul lor urla şi el, rizend — 

«S'aduci pe Enric!» strigă el şi lasă 

Vioara lângă. el pe-un colţ de masă, 

«Pe Enric, mai curând! Nu pot cânta!». 

Plimbându-se grăbit, el aştepta. | 

Şi 'n urmă vine Enric. 

«Ce-i asta, Sir? Aud de-un ceas 

Trosniri de puști și răcnete nebune; 

Ei simţ miros de sânge. Rege, spune 

Şi eii stati prins, de ce? «Atunci a tras: 

Perdelele și, deschidând fereasta, 

Carol a hohotit: «ME 'ntrebi, ce-i asta. ? 

Sunt cânt ce mor pe drum, sunt hughenoți ; 

Ei vreati să scap de. ei, să piară toți, 

Pricepi ce-i asta, Enric ?>. 

Cu paşii largi şi tremurând 

Ca omul beat de-o. clipă bestială, 

Carol: trecea înviforat prin sală; 

Și 'n urmă pept la pept cu Enric stând 

L'a prins de braţ: «Și tu, .de care lege? 

Eşti hughenot și tu, așa-i2> — «Ei, rege?
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ii ţin să cred aşa cum aii credut 
Părinţii mei! Sunt hughenot născut 

Și n'am să mor catolic!» 

«Tu cregi, ce vrei!» Și-atunci el supt 
De furie: «Ce-i câne, azi să moară» 
Isbi cu pumnu 'n masă spre vioară, 
Și "n marmur carnea 'pumnului a rupt; 
Cald sângele.-a ţişnit din lovitură — 
EI, de dureri, urlând a dus la gură 
Sdrobitul pumi şi-apot înebunit 
S'a tras doi paşi năvalnici și-a ţintit 

In Enric carabina. 

Făcând vioara scut, din cot 
Alt scut făcând: <Ei, dă! Ai A sdrobit'-o Cu pumnul; tot atât! De am mântuit'-o, Sdrobeşte-o dar acum cu pept cu tot!» Carol a tresărit. «Nu; nu pe tine! Dar dă-mi un om, un om! Pe ori şi cine, Vreaii carne, sânge, moarte; vrea s'omor!» - Și plumb a tras în primul trecător 

Pe drum de pe fereastă.
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Mânia-i sângerase 'm nări, 

Aprinşii ochi şi-a deslegat furtuna 

Stlbaticei porniri, şi cum e luna 
Când ziua câte-odată iese 'n zări, 

Aşa era. O viperă flămândă; 
Şi când s'a 'ntors, cu arma fumegândă 
Bătu 'n pământ, şi ca un scos din minţi 

Cu ochii 'nchişi el a scrişnit în dinţi, 
f. du-te Enric, du-te!» 

hp c (af em rap Și pa pietei 
lEZe face    

  

tu
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ai
 

a A 
Wa nu-i închide uşa, nu-l prinde de vestment, 

| Nu-l roagă şi nu-i cade cu hohot la picioare 

Să-i zică: «Stăi, iubite l» Nu cată plângttoare 

In ochii lut — | | 

| 
| Năvalnia afară! batei vânt, 

De-al fulgerelor vubt vă duhurile: tună, 

„Şi densul vrea să iasă prin noapte | și furtună, 

S'alerge fără ţintă, nebun, un om 'pribag, 

Să fugă, să se ştie departe de-acest prag 

Al casei locuite de cea mat rea femee! 

- Nu-'şi ia nici ziua-bună, nu-i vrednică săi dee 
Nici mâna, căci perirea e 'nchisă 'n mâna «i; | 

Nu vrea să-i vadă ochii sălbateci şi mișei! 
- Femee e şi densa! Gândirea-i e infamă, 
Inşală, şi-i soţie, ea minte, şi e mamă! 
A fost un miserabil, efemeiat poet 
Cel ce-a creat legenda lui Crist din Nazaret —



____145 

Pe-un Dumnezeii să-l nască Satan! E blasfemie, 

Să crezi în întruparea lui Crist dintr'o Marie! 

Şi dacă e să credem poeţii pe, cuvânt, 

Odat a fost ea numat-Marie pe pământ, 

Dar ea de milioane de ori e Magdalenă! 

Vampir, când te iubește, și 'n ura ei hienă — 

Un demon! 

El năvalnic a pus picioru 'n prag. 

Atunci din ochii veştezi de dornicul lui drag 

Tăcând a şters femeea o lacrimă cu ia. 

Şi el, el a văzuto! Şi 'n peptul lui mânia 

O clipă şovăește, rămâne *ncremenit — 

Şi cum deştepţi din leşin peom, când Lai isbit, 

Puternic d'un părete, așa era! “Colosul 

De gânduri, la privirea femeii, s'a topit! 

Şi galben la picioare-i s'așterne furiosul. 

L'a pironit acolo un strop, un singur strop La 

Când n'a putut tot cerul cu 'ntregul lui potop! 

Pi 

pi Da 7 
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POPASUL ȚIGANILOR 
r_i 7] / i : ? / ! ' ij . , 

k noapte sub poale/'de! codru 'mverzit 
Ra fream&t de glasuri, un tainic! șoptit; 
Ard Salbene. flacără Şi "n zarea “de foc 7 
Vezi “chipuri sinistre grămadă "'ntr'un loc. 

| pu! 

Țiganii, drumeţii cei vecinici ei sint! — 
te « tii Cu ochii. de fulger, cu pletele 'n-vânt; 

La Nilul cel galben departe” făscuţi, 
Ei arşi sunt de soare, de vânturi bătuţi. 

Aproape de facăry pe păjiste staii 
Bărbaţii sălbateci şi chiote -daă, 
Femeile-aleargă mâncare. făcând, 
Şi umplu pănătul şi-l poartă pe rând. 

"EI cântece cântă şi basmuri îşi spun 
Din vremuri mai bune cun alt cer mat bun; | A
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Bătrâna ţigancă, acolo sub brazi, 

„Descântece 'nvaţă pe negri nomazi. 

| Lu 

Și vacheșe fete să 'nşiră 1a joc 

În cercul cel magic al zării de foc, 

Resună ghitara ferbinte şi 'ntins 

Şi jocul se 'ncinge sălbatic şi-aprins. 

In urmă s% culcă, odihnă cătând; 

Le freamătă brazii s'adoarmă curend. 

In vis, exilaţii pămentului lor, 

Văd Sudul, o ţară și ci un: popor. 

Dar zorile roşii să varsă pe cer, 

Frumoasele visuri fantastice pier. 

Grei scârție carul, ei pleacă la pas— 

  

saga ză 
    

   
Dar unde? o „viaţă de drum și „Popa



: MOARTEA LUI FULGER 

e goana roibului un sol, 
Cu friu-n dinţi şi'n capul gol 

R&sare, creşte “n Zări, venind, 
Și zările de-abia-"] cuprind 
Şin urmă-i corbir croncănind 

Aleargă _stol. 

El duce regelui răspuns 
Din taberă, Şi ţine-ascuns 
Sub straiul picurând de ploi 
Pe cel mat bun dintre eroi — 
Atâta semn de la, r&sboiă, 

Şi-a fost, de-ajuns!
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Pe Fulger mort! Pe-un mal străin 

L'a fulgerat un braţ hain! 
De-argint e alb frumosu-i port, 

„. Dar roş de sânge-i albul tort, 

Și peptul gol al celui mort “ 
De lănci e plini 

S&rmanul craiă! Când l'a văzut - 

Și când de-abia la cunoscut, 

Cu vuet sa isbit un pas 
De spaimă 'n lături şi-a rămas 

Cu pumnii strinşi, fără de glas 
Ca un perdut. 

Săi moară Fulger? Poţi sfărma 

Şi pe-un voinic, ce cuteza 

Să 'nalţe dreapta lui de fier 

Să prindă fulgerul din cer? 
Cum pier mișeii, dacă pier. 

Cei buni aşa? 

Dar_mâne va mat fi pământ? 

Mai fi-vor toate câte sânt? 

Când n'at de-acum să mai priveşti 

Pe cel frumos, cum însuți ești, 

De dragul cui să mai trăeşti, - 

Tu soare sfânt?



P
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Dar Doamna! Suflet pustiit! 
Cu părul 'alb și despletit 
„Prin largi atacuri alerga 
Cu hohot' lung ea blăstema 
Şi tot palatul plin era 

De plâns cumplit. 

La stat şi umblet slabă ce-i! 
Topiţi sunt ochii viorei 
De-atâta vaet ne'ntrerupt, 
Și graiul stins şi-obrazul supt 
Şi tot vestmântul Doamnei rupt 

ă ! De mâna ei! 

«De dorul cui şi de-al cui drag 
Să-mi plângă sufletul pribag, 
Intreagă noaptea nedârmind, 
Ca s'aud robii tropotind, 
Să sar din pat, s'alerg în prag, 

Să te cuprind! 

«Nu-l dai din braţe nimănui! 
Inchideţi-m& *n groapa lui — 
ME laşi tu, Fulgere, să mor? 
Iţi laşi părinţii. 'n plâns şi dor? 
O, du-i cu tine, drag odor, 

O duii, o du-ib



Ah, mamă tu! Ce slabă ești! 

N'ai glas de vifor, să jăleşti; 

N'ai mâni de fer, ca fer să frângiș 

N'ai mări de lacrimi, mări să plângi, 

Nu ești de foc, la pept să-l strângi. 

Să-l încălzeşti ! 

Şi: tu, cel spre bătăi aprins, 

Acum ești potolit și stins! 
N'auzi nică trimbiţele 'n văi, 
Nu vedi cum sar grăbiţi ai tăi — 

Rideat de moarte prin bătăi, 

Dar ea te-a 'nvins! 

Pe pept colac de' grâii de-un ăn, 

Şi ?n loc de galben buzdugan 

Făclii de ceară ţi-ai facut 

In dreapta cea fără temut, : 

Și 'n mâna care poartă scut. . 
«Ţi-a pus un ban. 

“Cu făclioara pe-unde treci 

-Dai zare negrelor poteci - 

In noaptea largului pustii, 

lar banu vamă peste rii, 

Merinde ai colac de grâii 
Pe-un drum de veci. 

(4



Şi 'ntr'un cosciug de-argint te-aii pus 

Deplin armat, ca 'n ceruri sus 

Să fii 'ntreg ce-ai fost mereii, 

SA tremure sub pasu-ţi grei 

Albastrul cer, la Dumnezeii 

Când vei fi dus. 

Miraţi şi de r&suflet goi 

Văzendu-ţi chipul de răsboiii 

Să stee ângerit 'nlemnit; 
Şi orb de-al armelor sclipit 

S'alerge soarele 'napoi 

„“ Spre r&sărit! —: 

Iar când a fost la "mormântat, - 
Toţi morţii par'că s'aii sculat 
Să-şi plângă pe ortacul lor, 
Atât era de mult popor 
Venit să plângă pe-un ficior 

De împărat! 

Și popi, şirag, cădelnițând 
Cetiaii ectenii de comând — 
Şi clopote, şi plâns și vaii 
Şi-oștenii "n şir, şi pas de cai 
Şi sfetnici şi ficiori de craiă 

Şi nat de rând.
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Și mă-sa biata! Cum gemea 

Şi blăstema şi se isbea 

Să sară 'n groapă: «Luati închis 

Pe veci! Mi-a fost și mie scris 
Să mă deştept plângând din vis, 

Din lumea mea! 

«Ce urmă lasă şoimii 'n sbor? 

Ce urmă peştii 'n apa lor? 

Să fii cât munţii de voinic, 

Ori cât un pumn să fii de mic, 

„Cărarea mea şi-a tuturor 

E tot nimic! 

«Că tot ce eşti şi tot ce poți 

Părere-i tot dacă socoţi — 

De mori târziii ori mori curând, 

De mori. sătul, ori'mori flămând, 

Tot una e! Și rând pe rend 
Ne ducem toţi! 

«Ei vrea cu Fulger să rămân! 

Ah, Dumnezeii nedrept stăpân 

M'a dușmănit trăind mereii 

Și-a pismuit norocul „meii ! 

E un păgân şi Dumnezeii, 

„E un păgân. 

“e
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«De ce să cred în el de-acum? 

In fața lui au toţi un drum 

Oră buni ori r&f, tot un mormânt! 

Nu-i nimeni drac şi nimeni sfânt! 

Credinţa-i val, iubirea vânt 

Si viaţa fuma 
e e ne di 

Şi-a fost minune ce spunea! 
Grăbit poporul cruci făcea ' 
De mila ei şi de 'ngrozit — 
Şi-atunci un sfetnic a venit 
Si n faţa Doamnei s'a oprit, 

„Privind la ea. 

Un sfânt de-al cărui chip te temi, d 
Abia” te-aude când îl chemi:  -S 
B&trân ca vremea, stâlp rămas, 
Născut cu lumea într'un ceas, 
El parcă: viul părăstas 

” Al altor vremi. 

Și sprijin pe toiag cătând 
Şi "'ncet cu mâna ridicând 
Sprincenele, din rostu-y rar 
Duios cuvintele răsar: 
«Nepoată dragă! De - "nzădar ! 4 

Te văd plângend.
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«De cum te sbuciumi, tu te stingi 

Şi inima din noi o frângi — 

Ne doare c'a fost scris așa, 

Ne dori mai r&ii cu jalea ta: 

De- aceea, Doamnă, te-am ruga: 

Să nu mai plângi. 

i 

«Pe cer când soarele-i apus 
De ce să plângi privind în sus? 

Mai bine ochii 'n jos să-i pleci 

Să vezi pământul pe-unde treci! 

El nu e mort! Traește 'n veci, 

| E numai dus. 

| 
| 
! i 

    

   

«N'am cap şi chip pe toţi să-i spui 

Și-aș spune tot ce ştii, dar cui? 

Că de copil ei mam luptat. - 

In rând cu Volbura "mperat 

pe Crivăţ cel turbat 

Ca ţara lui. 

      

«Ce oameni! Ce sunt cei de-acum! 

Și toţi s'aii dus pe-acelaş drum. 

Ei şi-aii plinit chemarea lor 

Și i-am văzut murind uşor; 

N'a fost nici unul plângttor 

C4 viaţa-i fum. 

>



   

156. 

«Zici fum? O, nu-i adevărat. 

Ră&sboiu e, de viteji purtat! 

lața-i datorie grea __ => 

i Taşii se 'ngrozesc de ea — 

Să aibă tot cei laşi ar vrea 
== Pe neluptat. 

ae RI E PE taierea 

«Dă ce să 'ntrebi, viaţa ce-i? 

Aşa |se 'rițreabă cei mișei. 

Cei buni Waii vreme de gândit 
L - mâarte |și la tânguit, 

Căci plânsui_de nebuni scornit 

< Trăeşte-ţi, Doamnă, viaţa ta! 
Şi-a cal lege n'o căta ! 

  

    

    

Sunt crai te schimb' a lumii sorţi, 
Dar dacă or, ce grijă porţi? 
Mai simte urnă cine-va 

Că ei sunt morți? 

«Dar ştii unțlucru mai pe sus 
De toate cât ți le-am spus: 
Credinţa 'n zilele de-apoi 
E singura tărid 'n noi, 
Că multe-s taril cum credem noi 

Şi mâne nu-s!
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<Şi-ori cât de amăriţi să fim 

Nu-tibine să ne deslipim 
De câl ce vieţile le-a dat! — 

O fi Viaţa chin răbdat, 
Dar una ştii: ea ni sa dat | 

Ca s'o trăim!» 

Ea n'a |mai plâns, perdut privea 

- La sfethic, lung, dar nu-l vedea 

Și n'a mai înţeles ce-a zis 

i nu vedea cum aii închis 

Sicritlsalb — era un Vis 

Şi ea-l trăia. 

  

. a ț .o o Ă 

e plânset ochii ei, 
—— pe planse: Sl 

Vedea bărbaţi, vedea femei, 

uncia să ştie ce-i? 
Și nu putea. 

l-a fulgerat de-odată 'n gând 

Să ridș, căci vedea plângend 

O lume 'ntreagă 'n rugăciuni — 

«In faţa unei gropi s'aduni 

- Atâta [lume de_ nebuni! 

| Să mori rigând!» 

  

DIBIAOTECA CEIEERÂ 
se |
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Și clopotele 'n limba lor 
 Plângeai cu glas tânguitor; 
Şi-adânc, din bubuitul frânt 
Al bulgărilor de pământ 
Vorbea un glas, un cântec sfânt 

| Şi "'nălţător: 

«Nu cerceta aceste legi, 
Că ești nebun, când le 'nțelegi! 
Din codru rupi o rămurea, - 
Ce-i pasă codrului de ea: 
Ce-i pasă unei lumi întregi 

De moartea mea!» 2 ci) : Y 
! i Ă _ pm 

f , << - < 
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UN CÂNTEC BARBAR 

, 

ra laşi dătători de porunci, 

Mai rideţi! Nevolnică turmă, 

Mar rideţi, că-i risul din urmă ! 

S'apropie ziua! Şi- -atuncă 

Vedea-veţi, sălbateci barbari, 

Câmpiile voastre 'necate 

De vuetul multor armate, 

Ca vuetul apelor mari — 

Veni-vom ca 'n ziua de- -apoi; 

Va plânge cu hohote zarea 

De cară, de cai, de strigarea - 

Mulţimei pornite spre voi! 

Eşi-vor din negru păment 

In zale de-argint cavalerii 

Puternici ca grindina verii, 

Şi roibii cu nările 'n vânt
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Vor trece 'n sălbatec galop 
Spre Roma! Și miei vor fi leii, 
Fugi-vor de spaimă mișeit 
Cuprinşi de pornitul potop 
Spre Roma! Călcând pe cohorţi 
Resbi-ţi-vom colosul de-aproape 
Şi nu va fi cine să 'ngroape 
Mulțimea cea mare de morți! 

Din Istru vom face pirăă, 
Să-l umpli, Romane, cu sânge, 
Cu lacrimi pe care le-or plânge 
Nevestele neamului tă! 
Şi nu vei putea să mai pui 
In şiruri înfrânta-ți armată 
Şi-om face să fie. odată 
Toţi corbii şi lupii sătuY | 
Căci vultur să fii, un colos, 
Cu aripi de repezi furtune 
Și cuibul în cer de lai pune; . 
De-acolo noi da-te-vom jos! 

Ce-i viu sfâșia-vom. în dinți ; 
Aprinde-vom templele tale; - Vom naște pustiul în cale; 
Vom face pe-ai voştri părinţi



  35796. 

ț 161 | 

S'ascundă trufașul lot chip 

In togă, plângend de rușine, 
I-om trece sub furci caudine, 

I-om pune:cu' fruntea 'n nisip. 

Şi fără de milă, călăi, | 

In faşe strivi-vom. poporul, 

Şi mândri vom pune piciorul 

Pe gâtu 'mpăraţilor tăi! | 

Vom face cât cerul de 'nait 

Mormanul cadavrelor crunte 

Și munte vom pune pe munte 

Şi cerului da-vom asalt. - 

Pe-al vostru Zamolxe-pigmeii 

L'om prinde de barbă 'nhățându-l 

-Cu tronu-i cu tot resturnându-l 

Din cer, căci acel Dumnezeii 

Ce lasă pe-al vostru păment 

Să crească atâta urgie,. 

Acela nu poate să fie 

Nici mare, nici tare, nici sfânt. 

Ah, dac am putea măsura , 

Pre cât ni-e de plină măsura, 

Ne vei cunoaşte tu ura 

In ziua din urmă a ta!
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Că dacă voi toți ați muri 

De spaimele morţii 'nainte 

De-al. nostru sosit, din morminte 

V'am scoate de-ori unde veţi fi! 
Şi resbunătoarelor sorţi 

Le-am face cu palma dreptate 

-*Căci feţele voastre le-am bate, 

Scuipându-ţi pe fii tei morți! - 

| /[ (fe CU 

Sado p “/ " 5 
—”



  

GAZEL 

3 
CI ze picuri cu strop de strop 

9; Fac al mărilor potop —. 

Zilnic câte-un spic adună 
Şi 'n curând tu at un snop. 

Mergi încet și las' s'alerge 
Alţii cât or vrea ?n galop. 

, = 

Fii stejar, să creşti în laturi, 
Nu înalt şi slab, un plop. 

Nu uita trăind de corbul 

Și de vulpea lui Esop.



164 

Dacă ești cinstit, n'a teamă 

De duşman de-ar fi Ciclop. 

Fă cât poți, şi las' să ridă 

Cei ce sar viaţa 'n hop. 

Iar de n'are scop viaţa, 

Fă să aibă clipa scop. 

| ' pe 4 
a (. 

[ - 4 

E
A



  

PĂSTORIŢA 

bre mari r&sar-pe cale; 
Ziua moare diipă culmi — 

_De.pe coastă, pe sub, ulmi 

Să scoboară mieii 'n vale. 

Gbosit și blând popor! 
Şi cântând, pășește-agale . 
O copilă 'n urma lor. 

«Noapte bună, soare sfânt, 

Până mâne! Noapte bună! 

Mâne ar vom fi 'mpreună, 

Tu să rizi şi eii să cânt. 

Mâne până 'n zori te scoală, 

"Adă flori de-argint în poală 

„Şi le-aşterne pe pământ!» 
4
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Și, murind, întinereşte 

Soarele de dragul ci, 

Şi-o cunună de schintei, 

EI prin păr i le 'mpletește: 
«Mâne dacă n'oi veni, 

P&ru 'n apă ţi-l privește, 
„Dor de mine de-ţi va fil» 

- 
. 

Şi-i va fi de soare dor TȚ 

Mâne blonda păstoriţă, 

Despletind a ei cosiță 

Toată ziua la isvor, 

Va privi cu drag'la plete 
“Pline de-aur, ce i-l dete | 

Soarele ascuns sub nor. 9, 

= 
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JERTEFELE ÎMPĂCĂRII 

n negura pădurii castelul îngrădit 

Cu şanţuri uriaşe, 'stă trist, mucigăit, == 

Și numai câte-odată în_jurul «stă revine . - * 

Mişcarea vieţii calde, când paveze quirine i 

Risar de după ziduri —de două-ori pe an. 

Atunci legionarii colosului roman 

Es grabnici ca furtuna şi tari ca răsbunarea, 

Dar nu le simţi nici pasul, nici nu le-auzi strigarea, 

S& 'mprăştie de-odată şi Yar s'adună des | 

Şi pier în crâng. Să joacă? Dar cată-i! Dinşii es, 

Mai mulţi! Era o sută și-acum ei sânt o miie 

Mai iuți şi mal năvalnici, mai plini de vijelie, 

S'amestecă, s'aruncă popor peste popor! 

Es fulgere din suliți, dar suliţele mor 

, 
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Sdrobite de peptarul puternicelor zale; 
Ajung acum la pepturi, cu pumnii-și fac ci cale 

Prin şiruri teutone: nici ţipete de guri 

Nici tropot nu s'aude! Vedi numai isbituri 
De pumn, mișcare mută de braţ şi de stcure. 

Şi 'n muta svârcolire, ei întră în pădure 

Aşa 'ncleştaţi: și codrii faii flacără acum. 

Şi. ei să luptă ?n flacări, s'asvârl, să 'neacă 'n fum, 

Iar brazii cad pe dinşii aprinşi, să prăbușește 
In capul lor tot codru, dar nimeni nu gândește - 

La fugă — două neamuri aprinse de un gând 
Din doi protivnici unul să piară mai curând! 

II... 

De mult, de când e Tibull prefect peste cohorți, 
E linişte. Staii moarte zăvoarele pe porţi 
Și nu mai sar oștenii desculți din aşternuturi 
Să prindă *n niiezul-nopţii puternicele scuturi. 
Păreaii şi Teutonii de lupte-acum sătui | 
Căci Aripert trimise de mult solia lui 
La Tibull pentru pace. Şi toate-aii fost de bine; 
De-atunci trăesc frăţeşte oştirile vecine. 

III. 

«Când stai în pragul casei, e soarele în prag! 
«Când treci visând prin noaptea pădurilor de fag
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«Reverşi lumina 'm noaptea dumbrăvilor ca luna; 

«Oh, cât eşti de frumoasă, tu nu pricepi, Hiltruna! 

«Când treci în zori pe colnic, în albul tăi vesment 

«Cu ochii mari și-albaştri, cu părul dat în vânt, 

«Tu 'n iernile vieţii eşti zi de primăvară! 

«Stlbatico! M& doare, când ştii că ești barbară — 

«lubeşti pădurea numai; cu ochii tăi frumoși 

«Tu vreai să 'mbeţi, copilă, bărbaţii 'ntunecoşi 

«Cu plete lungi pe umeri, cu bărbi ce te 'nspăimentă, 

«Puternici ca mânia pe care ef o cântă | 

«Cu glasuri răguşite, când pleacă la răsboiii ! 

«De ce zîmbeşti? Aruncă cununile de foi 

«Şi pune diademă pe fruntea ta senină! 

«Ce-ţi pasă dac'ai noștri la alte legi se 'nchină!. 

«O, de-ai vedea tu Roma cu turnurile ei 

«Cu lume și lumină, cu roiuri de feniei 

«Frumoase; între ele ca draga mea nici una, 

«Ca fata cea frumoasă din codru, ca Hiltruna !» 

Ca un copil ce-ascultă povești cu sori apuşi, 

Aşa-] ascultă fata cu ochii mari și duși. 

Ea tremură şi 'n ochii lui Tibull lung privește”, 

Ar vrea să zic'o vorbă, n'o zice şi roşeşte, « 

Ea simte că-i streină și neamul ei barbar! 

Ah, ce frumoase vorbe din rostul lui răsar; 

El e Roman, e nobil deprins la vitejie! 

Nici un bărbat din neamul lui Aripert nu. ştie
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Să-i spună ei. cuvinte aşa de dragi, ca el. 
In urmă ea zimbește: <Ah, nu, că e mișel 

<Un suflet, când își uită pe-ai să! Și mă 'nfioară 
«De fulger să m'apropiii, căci fulgerul omoară! 
«O, lasă-măl» Şi fuge prin desetul de fagi 
Dar par'că-i vin alături cuvintele lui dragi. 

IV. 

In zori de zi străjerul vestește pe-un străin. 
E Aripert, e domnul pădurilor. «Ei vin 
Să te poftesc, Romane, la zilele sărbării; 
Noi mâne-aprindem focul sub jertfele "mpăcării!> 
Şi-a stat pe gânduri Tibull şi n'a fost învoit. 
«Te rog pentru Hiltruna. Ea singur'a dorit!» 
Hiltruna cea .frumaasă din, codri! Visătoarea! 
«Aşteaptă-mă, Ariperte ! „Găteşte-ţi sărbătoarea b 

V. _ 
«Nimic nu-i mai puternic în om ca slăbiciunea! 
«Şi slab ce ești tu, Tibull, s'asculți de rugăciunea 
(Femeilor! Barbarii ati rele gânduri, cred!» 
Dar nu-l ascultă Tibull; şi-a doua zi purced 
Din zori centurionii spre silhele barbare. 
Ei şi-ati ascuns cuțite sub albele peptare 
De za, — puternici marturi af apărării lor, 
De-ar vrea să-i năvălească sElbaticul popor — 
Și 'n codrii ef lăsat-aă, de-ar fi vr'o mișelie, 
Cu opt centurii Quintus pe aproape să se ţie.
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VI. 

Acolo fete blonde cu ochii de azur 

Cântai sinistre cânturi de luptă, şi 'mprejur 

Flăcăi înalţi sălbateci, jucati cu vuet mare 

Răsboinicele jocuri a ginţilor barbare. 

Pe laviţe-aşternute cu albe pici de ied 

Bărbaţii stai în şiruri, iar cupele cu mied 

Oprite lung: la gură trec vesele şi 'ntruna 

Din om în om. Și astăzi paharnic e Hiltruna 

Copila cea frumoasă, că-i vechiul obiceiii 

Al neamului, paharul la zile mari să-l bei 

Turnat de cea mai dragă fecioară ce e 'n casă. 

Tibull în fruntea mesei, şi-ai ști pe lângă masă 

Cu Aripert, aleargă cu ochit însoţind 

Mișcările de fulger a celor ce să prind 

Mereii mal mulţi la horă — sălbatic este jocul 

Şi tot mai mult Hiltruna cu mied hrăneşte focul. 

VII. 

«E cald aici, Romane; afară-i cer senin—> 

Afară miedul curge mai vesel şi mai plin 

In cupele făcute din coarne 'ncăpătoare! | 

De bou; aici sub codru, pe: pajiştea cu soare 

St prind la joc neveste: de ochii lor frumoși 

De dout oră să 'mbată bărbaţii *'ntunecoşi 

Af codrilor. E vuet, e chiot şi strigare. 

_: Şi hora lor sEntinde sălbatică și mare. |
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VIII. 

De-odată cântul tace; ca scoase din pământ 
R&sar pumnale 'n mâna barbarilor. Un vânt 
Când trece prin frunzişul tomnatic al pădurii 
Asemeni e suflării sălbatice a gurii 
Acestui mult amestec de oameni, cari grăbiţi 
„S& apără şi-atacă, de jocuri obosiţi 
Şi beţi de vin — mulţime de vulturi la o pradă 
Puţină — s& 'ncleștează şi zece cad grămadă 
Pe-un singur om al Romei; să sfâşie mușcând 
Cu dinţii, să sugrumă, şi 'n, sângele curgend 
Şiroae mari înoată sburaţi dintr'o isbire 
Şi ochi și dinți şi crieri — 

La "'ntâia lor pornire 
Spre Tibull vin o sută. Hiltruna vine drept 
Spre el şi îl cuprinde puternic peste pept 
Cu brațele-amândouă. «Iubite, nu te teme, 
«Te apără Hiltruna !» Şi strins de fată 'geme 
Puternicul, s'asverle, căci e ţinut pe loc 

“Şi mânile-i sânt prinse de fată, «Ai noroc 
«Să mori la mine *'n braţe! Vedi fruntea 'mi e senină 
Ce-ţi pasă dac'ar noștri la. alte legi să 'nchină% 
EI vrea să se desprindă şi urlă, e turbat. 

“<Ah, până când toporul nu-l v&d adânc intrat 
In peptul tăi de fiară, ei nu te las, Romane!» 
Lovit se simte Tibull de multe buzdugane
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Și sângele-i ţişneşte din calde tăieturi: ” 

"Atunci cu nebunia supremei isbituri | 

S4 scutură, de fată abia să mântueşte; 

El prinde pe Hiltruna de mijloc şi-o isbeşte 

  

   
   De-un brad—ea cade moartă cu blondul cap sdrobit, 

Şi cade-apoi şi dânsul de rane-acoperit, 

Nedând măcar cu pumnul un semn de apărare. 

Dar a putut să geamă din ultima suflare 

Un semn ştiut din bucium.. 
= 

[a Şi semnul a intrat 

Prin” Codri ca un ţipet, şi codrii s'aii mișcat. i 

Atunci cu pas de vifor din negura pădurii îi 

Năvalnic ese Quintus cu cele opt centurii. 

>. | 

A fost o luptă scurtă; tot pumnul un omor. 

Dar gloatele barbare cu Aripert, al lor 

Primiaii puteri într'una din gloate sositoare. : 

Atât de slabă 'n număr, puterea oştitoare i 

A Romei în clipita dintâiii a atacat, | 

Și ea mergea 'nainte; isbit' apoi a stat i 

Pe loc stringându-şi șirul. In urmă şovăeşte, | 

S& apără, se 'ndeasă, dar ferul o rărește, | 

Şi "n zid, format din pepturi, puterea- și face porţi. 

Incet-încet Romanii, ducând pe-a lor cei mornţ] 

i 
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e 
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In mijloc, intră 'n codrii, şi Yaii acum. cărarea, 
Spre şanţuri. Şi din urmă, din faţă r&sbunarea 

>
 

p
m
:
 

i 

Barbarilor isbeşte pe cei puţini, mai des, | 
Mai tare. Și din codrii barbarilor când es, Î, 
Să văd o mână mică Romanii, plint de rane, ÎI 
Să târăe pe șesul castelelor romane, | . 
Goniţi mereii. O sută, optzeci ai mai rămas, | o 

N 
Şi mai rămân dintrînşii la fie-care pas / 
Pe câmpi oşteni de-ai Romei. Campia geme cruntă 
Ei se retrag într'una și viforul înfruntă / ; 
Şi morţi de jumătate, ciuntiţi îngrozitor, A q 

-. Ajung în faptul serii în șanțurile lor.



PRAHOVA 

. 

AD in pământ din locuinţa 

7 Mamei tale, eşi zimbind, 

Prahova! Şi stai mirată 

Și te tremură dorința 

Să vedi lumea cu. lumină! 

Inima de plâns ţi-e plină; 

Ochii tăi spre soare cată 

Şi-ai tă ochi mai vii s'aprind. 
. 

In pământ cât e de rece 

Şi 'n pământ nu veci nimic — 

Nu te mai întoarce-acasă! 

Ei pe drum te voiii petrece 

Cu poveşti şi cu poveţe, 

Voiii cânta a ta frumșeţe!: 

Lasă lumea ta, o lasă, 

Tu frumoasă, eu voinic!
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Vino 'ncet pe-aici, iubită! 

Adă mâna, să nu cadi 
Peste pietrile din cale! 

Tu treşari de fericită 

Şi 'mbătată de viaţă; 
Soarele-ţi răsare 'n faţă — 
Haid, acum fugând la vale 

Printre şoptitorii brazi. 

Ce frumos să 'mbracă dealul 

Cu flori roșii pe-unde trecă! 
Iţi întîimpină sosirea 

Munţii ce despart Ardealul, 

Codrii vechi şi plini de noapte, 
Luncile cu mii de șoapte. 

Riîdi. cu hohot la privirea 
Neguroșilor Buceci? 

Uite-acum cât eşti de mare 
Uite: ce frumoasă ești! 
Tu stlbatico 'ntre fete — 
Fată sate-acum în zare! 
Prahova, să fii cuminte! 
Ține cump&t la cuvinte, 
Stăi și pune-ţi flori în plete 
Mai frumos să te găteşti.
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Potriveşte-ţi părul bine; 

Stringe mijlocelul tăii, 
Peptul plin ca să-ţi r&sară! 

S'or uita flăcăi la tine 

Şi copile tinerele: 

„Să vorbeşti frumos cu ele 

"36796 ă 

Să nu-ţi scoată vorba 'n ţară 

Că tu eşti crescută răi! 

Eată satul! E Azuga. 

Tu audi acum ântiiii 

Dulce vuet de vioară — 

Hai iubito, haid cu fuga | 

Să jucăm şi noi chindia! 

Cum te-aprinde veselia 

Și cum joci tu de uşoară, 

Şi-ai voi să tot rămâi! 

Dar te mână n lume dorul 

Să vedi lumea! Şi tu fugi 

Şi te perdi visând cu gândul. 

Veselă-ţi mlădii trupşorul 

Şi la brâi pui flori de viţă, 

Flori de crâng pui în cosiţă 

Şi pe-alesul tă visându-l 

Treci prin văi, cu blânde rugi.
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Dar auzi! E plin pămentul 
De resunete! Pe loc 
Un balaur cât un munte 
Vine 'nviforat ca vântul 

_Cu o sută de picioare — 
Cu mugiri şuerătoare - 
Şi-i c'un ochiii de foc în frunte. 
Şi pe nări el.varsă foc! 

Prahova năvalnic sare, . 
Neștiind aceasta ce-i. 
Pletele-i rămân resleţe, 
Ochii plini de spaimă-i are, 
Şi cu peptul gol s'aruncă 
Peste liniştita luncă — 
Părul er sânt valuri creţe, 
Spuma albă-i peptul ei! 

Te-ai speriat, frumoasă fată, 
Galbenă: ce te-ai făcut! . 
A fost tren, n'a fost balaur! 
Plângi acum şi, ruşinată, 
Pieptul plin, vădita taină, 
Ți-l ascund] sub .larga haină 
Şi dai părului de aur 
Tot repaosul perdut, .
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“Dar tu uiţi curând! Și iară . 

Salţi pe netedele lunci, 

„Şi cu rîsuri repetate 

Veselă din cale-afară 

- Tai câmpiile de-alatul, 

„Şi când vegi de-o-parte satul 

Baţi în palme, şi pe spate 

Capul gingaș ţi-l arunci.. 

Fato! Pe sub ripi înalte, 

Ea cu hohote adânci 

Fuge, par'că-i urmărită; . 

Stringe' peptul să nu-i salte 

- Si pe după stânci dispare — 

Și târdiii, departe 'n zare, 

Leneșă şi obosită 

Iese iar de după stânci. 

- Câte-odată. mânioasă 

Spumegând, la cotitură 

“Te asvârli vuind la vale — 

Dar aşa ești. mai frumoasă |! 

„Ochii negrii ţi-i întuneci - - 

Şi sălbatică aluneci; 

De-al tăii vuet gem în cale: 

| Liniştitele. păduri. . - o
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Stai! “Tu simți un tremur rece! 

Caraimanul, până 'n nori, 

Stă pândind în cap să-ți cadă 

Pe sub el dacă vei trece! 

Uite, par'că-l mişcă ventul! 

Să ne-ajute 'Domnul-sfântul ! 

lute-acum, să nu ne vadă — 

Am scăpat; dar ce fiori! 

Dar de ce-ţi astâmperi pasul? 

Prahova, de ce te miri? 

De ce vedi, îţi moare mintea. 

Şi-ţi întinereşte glasul — * 

Eată, vilele r&sleţe 

Cu ciudate turnulețe! 
“Tu te 'nchini pe dinaintea 
Invechitei. mănăstiri. 

Vedi castelul în lumină; 
Bradi trăsniți' pe dânsul cad. 
Şi sub codru, visătoare 
Trece 'n gânduri o regină 
Palidă — e Carmen Sylva! 
Al ei nume pomeni-l-va 
Codru ?n veci, ca fost sub soare: 
Doamna codrilor de brad.
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Să plecăm, frumoasă fată, 

Să plecăm, că zăbăvim! 

Eată, Prahoviţa 'n vale, 

Ca şi tine-o alintată, 
Pribegind cu doru-i volnic! 

Eată, Câmpina pe colnic, 

Şi Doftana-ţi ese:'n cale — 

Și noi tot călătorim. : 

Şi-acum trenul când mai vine 

Nu te temi! Cu el în pas 
Fugi alături, salți nebună 
Rigi de el, și el de tine! 

El ușor și tu uşoară — 

Dar -el sboară, sboară, sboară 

Şi prin văi depărte-i sună 

Batjocuritorul glas. 

Dar ce af, frumoasă fată 

De ce-ţi bate pieptul des? 

Prahova, după movilă 
Pentru ce te-oprești mirată 
Şi plecă ochii? Colo 'n zare 

Un flăcăii frumos răsare, 

E Teleajănul, copilă, 

„_ Simţi că este-al t&ii ales.
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Semne el cu mâna-ţi face; 
Tu roșești ridând mereii 
Şi rîdend, te 'neacă plânsul. 
Prahova, te las în pace! 
Nu mai ceri a mea *nsoţire, 
Te-am adus până la mire: 
Mână 'n mână tu cu dânsul 
Să plecaţi cu „Pumnezeii! 

 



LA PĂRĂU! 

ciy . „Aa 
xpenia pe deal, voios cântând 

i Flăcăul; . A 

Pe-un umăr coasa legănând 

Venia fără de nici: un gând 

Flăcăul. 
Dar eată 'n drum îl află răul, 

-In drum, în drum, dar ce-i în drum? 

Părăul — 

Așa de lat și chiar acum! | 

Dincolo câmp şi lan și flori, 
| „Ei cată! 

Și doine şi secerători; 
Părâu-i lat, şi să nu mori? 

Ei catăl
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Şi 'n grâu, ei bată-mi-l să-l bată! 
In grâu, în grâu? Dar ce-i în grâu? 

O fată — 
Inoată 'n spice până 'n brâu. 

«Să n'ai, Cătrino, zi de răi 1» 
Ea tace. | 

«Ei, Yacă naiba de părău, 
Il pune focu-n drumul tă!» 

Ea tace. 
De-loc o vorbă! Să preface. 
De.loc, de-loc, de ce de-loc? 

| „Căi place— : 
Ar vrea de el să-şi bată joc. 

«AY, fă, copil acasă mulţi? 
EX, acă! | 

Nu vii, urito, nu m'asculți? 
De dragul tăi să mit desculți 

Ei, facă] 
Mai bine plec!» Şi dânsul pleacă, 
Dar ea? Dar ea? Ce-şi zice ea? 

Să treacă — 
Să facă n urmă cum o vrea |
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Vădendu-l însă c'a plecat 
Ea-şi pune | 

De-o parte snopul:- «Mai chemat?» 

El mâna peste ochi mirat 

Şi-o pune. 
«Să-ţi spun ceva! Cuvinte bune!» 

«Să spui, să spui! Dar ce să spui? 

| Ei spune —: 
Dar iute, vezi, că vreme nu-i!» 

«Dar eşti departe, dragă, hai!» 
«Ba bine, | 

Atunci rămâi pe unde stail» 

«Ce rea'mai eşti! Ce suflet ai!» 

Ba bine! 

Ca să n'o creadă rea, ea vine. 

«Te temi, te temi! Par'că te temi 

De mine —> 

«Ba nu! Dar pentru ce mă chemi? 

«Haid treci părăul! Ce te 'ntreci, 

Catrino !> | 

«Nu vreaii, auzi! De ce nu pleci?» 

«Dar nu-i un munte, poţi să treci 

Catrino !»
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«Vecine, nu!» — «Ba da, vecino! 
Nu vreai, nu vrea; de ce nu vrear? 

Haid vino! 
* De-atunci și peste Olt trecea.» 

«EI acă viu! Dar-de nu-mi spui 
Vr'o veste, 

Zi bună între noi de-azi nu-i!» 
Ştia doar fata felul lui! 

Vr'o veste 
De unde-o iei, dacă nu este? 
Apoi, apoi? Ce-a fost apoi? 

“Poveste — 
Tot ei să spun? Ghiciţi şi voi.



FRESCO-RITORNELE 

(Improvisări) 

2 

că nu alergi prea mult ridend pe câmpuri, dragă, 

Te arde soarele pe cămp, te bate văntul, 

-obrajii tăi cei, albi sunt zestrea .ta' întreagă!” 

f
i
 

a
 

Şi 

23. 

Viaţa 'mea de.mult s'a stins şi-am îngropat'o, 

Sunt beat de cad în gropi, şi-a cui e vina? 
Al obrăjorilor cei cu gropiţi, şireato! 

3. 

Ea sta, cu sînul plin de pere, la făntănă — 

Și ea mi-a dat s'aleg pe plac din sîn o pară, 
Și m'am trezit că-mi dă de-odată peste mănă!
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4. 

Pe punte-am prins şi-am sărutat mai feri o fată, 
Şi-acum ai dat săteni jalbă la prefectul, 
Că fetele stai cărd pe punte ziua toată! 

5. 

Psaltirea popii o sărut, dar aş lăsa-0,. - 
Sărut şi măna preotesei, şi-a lăsa-o, 
Pe fata popii n'o sărut, şi-aș săruta-o! 

6. 

Cu ochi frumoși, cu. pept rotund, așa sglobie, 
Tu, Doamne, at făcut'o numai ca să mintă 
Şi numai ca să-mi faci -necazuri mie! 

7. 

Pentru drăguţe ne-am certat vr'o trei la coasă, — 
Din ceartă m'am ales cu părul smult şi măna ruptă, 
Da 'ncalte a rămas că-a mea e mai frumoasă! 

8. 

Cu şorțu 'n brâă, cu măna 'n şold, ea cea șireată, 
Stă 'n drum, anume ca s'o văd, să-mi facă 'n ciudă— De-ar fi, ce-ar fi, tu azy nu-mi scapi nesărutată!
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9. 

Ii plac poveştile, încet şi la ureche. 
Şi ce-i spuiii nou? Dac'o sărut fără poveste, 

E vecinic nouă pentru noi povestea veche. 

10. 

Ei, vezi cum ești! In prag la noi te-am prins de mănă 
Şi-am vrut să te cuprind, și pentru-atăta lucru 
AY plâns şi n'ai venit la noi o săptămână! 

II. 
7 

De cănd eram noi. mici, mi-ai fost ca soră 

Și prietenă mi-ai fost de când ești fată mare, 
Iar mama vrea d'acum să-i fil, drăguţo, noră! 

12. 

Ei am de mult scriptura mea şi-mi ţin scriptura: 

Guriţa. fetelor cu săruturi s'astupă, 

Băeţilor eii le-astup cu pumnul gura! - 

13. 

Vorbim restit și ne "'ngânăm răspunsul, 

Și 'n sat cred toți, că asta-i vrajba veche, 

Ear seara noi ne sărutăm p'ascunsul!
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14. 

Un trandafir s'a lăudat, că-i alb ca tine, 
Și-atunci un vânt l'a pălmuit, şi: trandafirul 
Din alb s'a făcut roșu de ruşine. 

15 

Uşor te 'nalţi, când te-ai deprins să birui greul— 
Cei răi m&-njură! Nu ştiii er, ce ştii copii? 
Pe căt smăncești, pe-atăt de sus se 'nalță smeul! 

16. 
Ea ride 'n plânsul mei! Dar ea atâta ştie! 
Ei ştii: Mi-e dragă, şi n'aş vrea să-mi fie dragă, 
Dar draga dacă nu mi-ar fi, aş vrea să-mi fie!. 

- 17. 

«Ieri ne-am certat! Şi mi-e necaz că uii prea iute— 
Azi după ce nva. sărutat, mi-am dat .de seamă, 
Că feri jurai,. să nu-l mai las să m& sărute !» 

18. 

E galben soarele sub nor, şi-i galben. lanul 
Prin care treci,. tu cea cu galbene cosiţe — 
Ştii tu de ce-am. îngălbinit şi ei s&rmanul? E
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19. 

Mai sfântă-i dragostea decât or-ce Psaltire — 

Când ai drăguță, eşti cu ea mai sfănt în cărcimă 

Decât fără de ea pe prag de mănăstire! 

20. 

1 Ei om cu minte n'am vădut, să nu sfirșiască 

Nebun, când a iubit, dar drept e și aceea, 

că om cuminte n'am vădut să nu iubiască. 

21. 

Ei am drăguţe multe ?'n sat, dar nicio fată 

Na zis că-i bine s'o sărut și să-i ţin drumul, 

Dar nici căi bine, când o las nesărutată.



rivram fără de țintă 'n sus — 
i Intr'o sălbatică splendoare 

Vedeam Ceahlăul la Apus, 
Departe *'n zări albastre dus, 
Un uriaș cu fruntea 'n soare 
De pază ț&rii noastre pus. 

Şi ca o taină călătoare 
Un nor cu muntele vecin 
Plutia 'ntr'acest imens senin 
Şi n'avea aripi să mai sboare! - 
Şi tot văzduhul era plin 
De cântece ciripitoare,
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Privirile de farmec bete 

Mi le-am întors cătră păment — 
Şi spicele jucaii în vânt, 

Ca 'n horă dup' un vesel cânt 

Copilele cu blonde plete, 
Când saltă largul lor vestmânt. 

In lan erai feciori şi fete,: 
Și ei. cântaii o doină 'n cor. 
Juca viaţa 'n ochii lor 
Și vintul le juca prin plete. 
Miei albi fugiaii cătră isvor 
Şi grauri suri sburaii în cete. 

Cât de frumoasă te-a. gătit, 

Naturo, tul Ca o virgină o. 

Cu umblet drag, cu chip iubit! 
Aș vrea să plâng de fericit, :. - 
Că simt suflarea ta divină, 

Că pot să văd ce-ai plăsmuit! 
Mi-e inima de lacrimi plină, 

Că 'n“ea s'aii îngropat. mereii 

Ai mei şi-o să mă 'ngrop și ei 
O mare e, dar mare lină — 

Natură, în mormântul mei 

E totul cald, că e lumină! 

[ 
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NEDUMERIRE 

1 
d de răi ești, Doamne, Doamne! 

Tu mă 'ntrebi grăbit şi-aprins, 

Dacă te-am iubit vr'o dată? 

| Cei cu tine? Ce te-a prins? 
Dac' aș şti, eti ţi-aş răspunde; 

Cum să ştiii, că n'am de unde! 
Eii la asta nici odată = 
N'am gândit cu dinadins. . 

Tu mă știi. Ei riîd într'una, 
Numai de glumit mă ţii — 
EX, dar când mt 'ntrebi de-acestea - 
Par' c'aș vrea să nu mai fii! - 
Lumea de dureri e plină, 
Calea vieţii mi-e străină: 
Tot așa 'mi vorbeşte mama, 

"Jar ei, biata, ce să ştii 2: 
= 

ns
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Ei cu drag te văd la horă, 

S 

"Ochii tăi şi toate 'mi plac; 
Ori ce-mi zici tu, nu mă supăr, 

Şi cu ori-ce faci, mă 'mpac.__ 

Dar să stăni vtârgiti, "în noapte 
Tăinuind Yubirea. * n şoapte 

Și să te sărut — ei, asta 

N'am putere să o fac! 

Nu mi-am dat anume seama 

Nici odată, viaţa ce-i! 

De-mi zici «dragă», rid cu hohot,.. 

Ascungend obrajii mei. 

/ Tu te superi dintr'o dată, 
ME faci proastă și 'ngâmfată, 

M'ameninţi, c'o rupi cu mine— . ; | / 

pi Răi ce ești! și multe vrei!: 

O, de m'ai lăsa vr'o dată, 

„De-ai fugi şi m'ai lăsa, 
Din grădina maicii tale 

Ei o floare mi-aș fura 
Şi-a purta-o "n sin, o cruce! 

Când s'ar veştezi, m'aş duce 

Să te fur apoi pe tine; 
Nimănui nu te-aş mai da!
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Mai așteaptă! Cui dai biruri, 
„Dac' aştepţi ce ţi-e iubit? 

Să zic. da, nu-mi vine bine 

Până când nu m'am. gândit; 

Să zic nu Aș zice toate, . 
Numai asta nu să poate: | 
Par' c'aş plânge viaţa toată 
Dac'aș şti, că te-am mâhnit. . 

Ei, acum ghiceşte Singur. 
De te am eii drag ori nu? 
Să mi-o spui de altă dată, j 
C'aş roși, să-mi spui aci — 
Cumpăneşte bine toate, 
Până mâne te socoate: 
Şi de vei ghici, tu 'mi spune, r 
Şi voiii „zice cum zici tul AST 

 



  
POLITICĂ. 

Vremuri şi vorbind te 'neci — 

Par'că stai de silă! 
Vrei să pleci! De ce să pleci? 

Cât ești de copilă! 
Dacă ai ceva să-'mi spui, 

Spune-o verde, fată, 

Asta e, ori asta nu-i, 

Ca să ştii odată. 

" Că'ai tată cu opt boi, | 

| | „Că te joci cu banii, 
Că vr'o câţi-va 'n sat la noi 

Te peţesc cu anii, 
A Că purtată 'n sîn te vedi 

| De mătuşi “de toate: 
Spune-mi pentru asta cred, 

Pentru asta poate?
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Ori îţi par eii prea sărac, 
Să mă prind cu tine, 

Ori nu-ţi sânt de-ajuns pe plac? 
Bine, fată, bine! 

Când m& vezi pe drum, tu pleci 
Nu mă lași în casă — 

Tot atât, că două-zeci 

Altele m& lasă! ) 

Crezi, de dor că nu mai pot 
Şi mi-e teamă tare | 

Că mă laşi cu dor cu tot? 
Prea te * ncrezi,. îmi pare. 

Spune-mi tu, când te-am rugat 
Să 'mpărţim cununa? 

Sint destule fete 'n sat 
Şi-mi găsesc .eii una! 

Plângi? Dar am vorbit glumind - 
Tu de-o lună 'ntreagă 

Te-ai ferit să te cuprind — 
Mori de asta, dragă? 

Cum zimbești de drăgălaș ! 
Când oită vrea de-acuma 

Să te string, să nu m& laşi 
Dar pricepe-mi gluma! 

————— 

r



UN BASM 

  

! 
IPP 1 
e ci dă pa > pya veni să vă cuprindă 

pe flăcăii cu negre plete 
Și frumos cum nimeni nu-i: 

Voi fugiţi să nu vă prindă! 
Uşa s'o 'ncuiaţi la tindă, 

Că, de vă sărută, fete, 

Veţi muri de dragul lui!» 

  

Şi-a venit flăcăul, ci-că, 

Un voinic cum altul nu e! 

Şi trei fete de 'mpărat 

Grabnic s'a ascuns de frică, 

Numai fata cea mai mică 

N'a putut grăbit să "'ncue, 

Și-a rămas la sărutat — 
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De-a murit, eii nu ţii minte. 
Acest basm mi-l spuse mama 
Adormindu-mă, de mult! 
Basm e 'mult de-aci nainte, 
Şi-am uitat a lui cuvinte! 
Ah de-ai şti să-mi daţi voi seama, 
Cum aş vrea să-l mai ascult! 

Vreaii să știu, să ştiu sfârșitul! 3 
A murit copila? “Vine |. 
Iar flăcăul, de-a plecat? 
Spuneţi cum e isprăvitul? 
Ah, eii nu 'nţeleg iubitul, — 
Şi s'a repetat cu mine 
Basmul fetei de 'mpărat !



SPINUL 

| un AŢI |: 
: Sa pus ca pe-un; un rEzor ; 

| Voinicul lângă ea dăa Vale 

S4X scoată spinul din picior. 

Şi ea plângea: «Un: spin în cale! 

De ce tot rîdi? Ah cum mă dor 
Aceste risete-ale tale!» 

4 

Ea are flori de crâng la sin 
Şi 'n păr un trandafir .s&lbatic 

Și părul ei de rouă-i plin. 

«Ei las să rid!' Tu af cules 

Trei fragi, venind peste coline, 
Și vedi cu ce mi te-ai ales!» 

«Trei fragi? Și-atât e doară bine! 
Căci n'am putut în deal să ies — 

Trei fragi de-ar fi, sânt pentru tine l»
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Cu ochit 'nchișt și strînşi-de tot. . -.. 

Ea de dureri isbia piciorul: * 
«Ah, lasă-mă că nu: mai pot!» a „E 

«Fricoasă ești!» Dal Te-aș vedeal: 
«Fricoasă, eii? Aşa e frica? 

N'ai milă de durerea mea! 

Nu-ţi pasă!» — «Dal! Ca de nimica! 
Ba 'mi pasă mult, că eii n'aş vrea 

Să-mi fie schioapă nevestica !» 

  

Ea 'şi potriveşte floarea 'n păr, - 

Şi-i înfloresc zimbind obrajii 

Cei albi, ca florile de.măr. 

«Să fiii chiar schioapă, ce-i apoi? 
„Că ce-ţi-e drag, tot drag rămâne!» 

«Eii nu zic bal Dar uite, Joi. 
Ni-e nunta, dragă, e ca mâne — 
Tu cum să joci? Sărac-de-noi! 
Să stai la masă 'ntre bătrâne». 

Ea şi ţine braţul stâng pe pept, 
Şi 'ncetişor desmeardă fruntea 
Flăcăului cu braţul drept. 

A



  

AI ______203 | 
E. _.. «Ei ţie vreaii să-ţi fii pe plac; 
i „4. “Şi n!o să joc, şi ce cu asta?» 
Ii mg mm se Aşa-il Dar ei? Eu ce mă fac? 

ni. La nuntă-miă, bată-0 năpasta, 
1... Să nu joc ei?-De-aș şti că zac, 
i: La, nuntă vreaii să-mi joc nevasta!» 

    e Ea ride-acum: <Nebun ce ești!» 

Iata A Flăcăul grabnic să ridică: 
Iu <Ei iacă spinull Ce-mi plătești?> 

«Vrei plată?- Uite ai trei Ea 
„Si din cosiţă-ți dai bujorii!» — 

„2 «Şi toată frunza de pe fragil 
„De dor de: fragi să plâng feciorii? 7 

De flori dă-mi ochii tăi cei dragi 
Și pentru fragi dă-mi obrăjorii !> 

Şi ea-l loveşte 'ncetișor, . 

Zîmbind, cu palma peste gură 
«Eă ştiul Să ceri -aşa-i ușor» 

“«Dar las acum! E Joi aici 

Şi nimeni așteptând nu moare!» 
«ME -porţi ca pe copiii mici! — 

Dar Joi să ştii! Trei fragi și-o floare! | 
2" Şi Jol.tu n'at ce să mai zici, 

„Că pentru multe-mi ești datoare!»



GAnGece



LL [
 

a
i
 

e
 

C
p
 
n
a
 

„
-
 

p
t
 bă

 
a
 
T
a
r
e
 

IT g
e
 

dei
 r
e
p
 

it
 

7 
T
r
 
T
r
 

Pe 
P
n
g
r
u
r
e
a
i
 

Pr
em

 
D
n
 
r
e
a
 
a
i
e
 

PA
 

a 
a
 

E
 

s
a
.
 

€ 

a 
ea câmpia ploi vărsate, 

Pomii sucuri beaii din ea, 

-Marea bea din rîuri late, 

Soarele din mare bea. 

Luna bea raze de soare, 

Totu 'n fire-bea merei — 

Numai ei să nu beii oare? 

Taci şi lasă-m& să bei!
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II 

4 . 

+ . u IP 
%e bogată-i marea cu adâncuri mari! 

Plin e fundul mării de mărgăritari. 

Vechile coroane preţuri aii mai mari: 
Pline sunt cu totul de mărgăritari. 

Dar când, ride Rada, mărgăritărei 
Sunt pe lume oare scumpi ca dinţii ei? 

Ce bogat e câmpul înrouat în zori! 

Rouă 'n mărgărele picură din flori! 

Ochii plini de lacrimi preț mai mare ai: 

Scumpe mărgărele în acei ochi stai. 

Dar ce preţ mai are vinul, dragii mei, 
Când aruncă *n spumă mărgăritărei!
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„III 

1 . 

ţ i, sânt umerii rotunzi, 

Pieptul gol— aşa 'mbrăcată 

Treci pe câmp, frumoasă fată! ' 

Când mt vedi, ascundi de-odată 
Peptul tot. De ce-l ascundi? 

De sub văl nevrend îţi es 

Umerii scăldaţi de soare, 
Când te pleci să rupi o floare. 
Pentru ce zimbești tu oare 
Şi „te pleci atât de des?
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| 
je sinul alb al fetei, când iese 'n ziuă 'n prag, 

O salbă de mărgeanuri se leagănă cu drag.. 

Când unor pietre moarte le daf atâta drept, 
Atunci, ei viii şi tînăr, eii ce- aş avea s'aştept? 

Tu pui pe sin mărgeanul, te 'mbeţi de dragul lui— 
Dar cât ai fi de beată pe mine să mă pui! 

1 | KI
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V 

Senop! Dar şi eii am să mor: 
i De ce să mă supăr oare, 

Dacă n'am două picioare? 

Pot. muri şi cun picior. 

Locul meii e hotărit: | 

Iadul! nu-mi ajută ruga — 

Iar spre iad ori mergi cu fuga 

Ori mergi schiop, e tot atât! 

Şi 'ntre schiopi găseşti eroi: 

Când e vorba de. bkute, 
Mergeţi voi ori cât de iute, 

Schiopul merge 'n pas cu voi!
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VIII 

ea pe-un trandafir de câmp 
Am văzut un bobocel; 

M'am oprit în drum şi-am stat 
De poveşti cu el. * 

Multe dinsul mi-a răspuns, . 
Dar mai multe m& 'ntreba —. 
Dragă, ştii de ce-am vorbit? 

"De guriţa ta! îi
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IX 

9 . 

d noaptea 'n cap, din casa lor 
Pe viscol am plecat, | 

Și 'n deal m'am răzimat plângând 

De-un paltin fulgerat. 

Şi Oltul ca un leii rănit 
Gemea la cotituri | 

Și trist vutati de-al toămnei vânt 
Intinsele păduri. 

Părea că-mi plânge "n jur cu drag 

Un glas de turturea — 

Şi mă durea un singur gând: 

Că lumea nu-i a mea. 

Ca pe-un pahar eii jos so pun 

Jos sub piciorul meii 

Şi s'o sfărim și să mă prind 

De piept cu Dumnezei.
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X 

+ 

cj . . , PE 1yoi sălcii triste 'n cimitir, | 
! V'aud şoptind duios în noapte, 

Voi despre ce vorbiţi plângend? 
Ce taine spuneţi voi prin şoapte? 

« Vorbim de morţii, care dorm 
Sub noi, vorbim de dusul bine— 
O, las”, că nu va trece mult 
Și vom vorbi și despre tine!»
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XI 

G. 
„Ah, cât eşti de frumoasă, doamnă, 

Când stăm de vorbă amândoi, 

Dar mai ales când spui blasată! 

Că viaţa asta e noroiii. 

Mi-arăţi briliantata mână 
Și obositul cap ţi-l pleci — 
Eşti întruparea frumuseţii 

Visată de poeţii greci. 

Tu m& omori cu ochii nobili! 

Ră&ceala ta m'a fermecat, 

La foșnetul cel cald al rochii 

Dintr'un copil mă simt bărbat | 

Şi-atuncă când rîdi aristocratic 
Cu vecinicul tăii zz07-a7ză, 

Ah nu "'nţelegi, sublimă doamnă 
Cu ce g/azszr te-aş pălmui!
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XII 

dpi ii am plecat în urmă-i și-am prins'o de vestmânt — 
lEa sta pe loc ca moartă cu ochii la păment. 

«O, nu fii supărată! Zi-mi numai un cuvânt!» 
- „7 

Ea a glumit cu mine, iar eti —ce fiară sânt! 
Ea a 'nceput să plângă de asprul meă cuvânt — 
Şi-acum ea stă ca moartă cu ochii la pământ. 

«O nu fii supărată! Zi. -mi numai un cuvânt!» 
Ei aş fi vrut 'mat bine să intru în păment 
De cât s'ajung şi ciasul durerii ce vi-o cânt!
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XIII 

4 . 

TPle-aici culege fata fragi — bjeaici ci | 
“De-o zi nu te-a văzut, copile, 

Şi-o zi e lungă cât trei zile 

Când nu să văd doi oameni dragi, 
” De-atâta vreme dragă. 

De-aici adună fata flori — 
De dragul cui le mai adună? 

La ce ţi-ar fi o floare bună, 

Când plângi mereii și-al vrea să moril | 

AY vrea 'n curind să mori! 

Ea rumpe crini de pus la sin,. 
Dar desfoindu-i, umple vântul — 

Ah, dacă ţi-ar orna mormentul 

Măcar aceste flori de crin, 

Flori veştede de crin! -



A, o văd ades pe stradă, 
i Palidă cu paşi grăbiţi — 

Rătăcită-i e privirea - 

Şi obrajii desfloriţi. 

Uneori un rîs ironic 

Inflorește-obrajii ei, 

Cine ştie ce-i durerea 

Astei palide femei! 

Mi-ai spus mulţi că e nebună 
Și rideau. Ei n'am crezut, 
Şi-am voit s'o 'ntreb odată, 
Dar. am stat în față-i mut 

Şi-am plecat fără de vorbă 
Și cu ochii la pământ 
Par'că ei m'apropiasem 
Un profan de-un lucru sfânt!



XV. 

“fana el domol o pune . 

i Peste pieptul mândrei fete .. 
Şi-o desmeardă, ca s'o 'mbune- 

Dar ea mâna i-o aruncă 
. Indărăt, ca să-i arete 

Că-i mânie "ntre ei doi, 

Murmurând se 'ntoarce-apoi 

Spre părete. 

Plânge, ca s'o lase 'n pace, 

Şi se sbate prefăcută — 
Şi la urmă densul tace. . 
«Doarme ?». Zice ea cu șopot 

Și mult timp rămâne mută, 

Ridicată "'ncetinel, 

Ea s'apleacă peste el 
Şi-l sărută.
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Lipan p. 2 2:b- 25, 

XVI 

Be ce te 'ntrebi tu, Xinte, oare 
Că dacă mori mat vezi vr'un soare, 

Mai poţi iubi, auzi vr'un cânt? 
Le ai aceste pe pământ — | - 
Ce vrei cu viaţa. viitoare? 
Cu ori ce om o lume moare. 

Zici, nu? Dincolo de; morminte 
Trăim tot noi ca mai nainte, 
Continuă cela ce-a fost? | 
Ei bine dar, tu ești un prost, 
Şi 'n Viaţa ceialaltă, Xinte, 
Cum poţi să crezi, că-i fi cuminte?
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