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CÂTE-VA VERSURI



PĂRERI DIFERITE 

(H. Heine). 

(Soarele zice :) 

De vazele mele ce-ţi pasă? 
Al soarelui drept, “din buni-străbună, 
E să lumineze pe rti şi buni, 
Și firea ali-fel nu mă lasă. 

De razele mele ce-ţi pasă? 

Tu vezi-ță mai bine de datorii, 
Ia-ți o nevastă şi fă copii, 
Fii om aşezat şi cu casă.
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Căci firea alt-fel nu mă lasă : 
Re&sar pe cer şi asfinţesc, | 
De uvît une-ori spre păm&nt privesc; 
De vasele mele ce-ţi pasă ? 

(Poetul zice:) 

Aceasta-i tocmai o virtute 
Că vaza pot să ţi-o suport, 
Lumina tinereței vecinici 
Ce-ar învia un suflet not ] 

Frumseţeu usta orbitoare, 
Peoricitoarea asta pară... 
Dar... mi se "'ntunecă, vederea, 
Umbre de noapte mă "mpresoară, 

(Corul maimuţelor:) 

Maine suntem 
Si să ne "'mholbărm, ne place 
La soare cât vrem — 
Și mave ce ne face.



(Corul broaștelor :) 

In apă, în aită, 
Mai bine-i în apă; 
Apa-i răcoritoare. 
Aicea stăm 
Si ne bucurăm 
Cât vvem, de raze de soare. 

(Corul sobolilor:) 

Ce tot spun oamenii prostii 
De raze şi lumină de soare?! 
Simţim călduri gădălitoure, 
Ne scărpinăm, Şatâta ni-i. 

(Un licurici zice :) 

Soarele-adică ce se crede 
Co scurtă zi pe cer se vede? 
Ei nu-s aşa ăi” de-obrăzave — 
Şi-s şi ei o lumini mare, 
Spre înserare | 

 



BALADA DOMNIȘOAREI 
——— 

S'aprinde cerul ca un rug 
Spre răsărit de soare ; 
Ţăranii harnici ies la plug 
Pe negrele ogoare. 

Işi fac o cruce, şi-şi mai fac 
O cruce-a doua oară; 
Deja-i priveşte din iatac 
A casei domnişoară.
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Sa svârcolit o noapie 'n pat 
In gânduri tăinuite, 
Işi simte pieptul sbuciumat 
Şi templele 'mcălzite. 

Alesul ei, al ei amant 
A fost la ei şaseară 
Ş'a fost atâta de şarmar 
Cât a 'ncântat-o iară. 

Ca "ntotdaun” așa şi ieri 
A fost atât de-amabil, 
Și-n port ca şi în manieră 
Era ireproşabil. 

Deşi la buze-i cam arap 
Şi-i cam ieşit în umeri 
Şi firele de păr din cap 
Ai sta să i le numeri, — 

Ca el, îţi jur, nu vei afla 
Bărbat cu-aşa prestanţă 
Nici să se ştie îmbrăca 
Cu-atâta eleganță,
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Căci şi de-a tost el cam berbant7 

Şi-i ofilit, sărmanul, p 

Tot el rămâne mai galant 

In tot Teleormanul. 

La toamn” — aşa a zis papa -— 
Când grâul şi- -l va vinde 
Şi zestrea i-o va număra, 

În mreajă mi-l va prinde. 

Şatunci, şi nunta e aci; 
Ah, câtă fericire! 
Când la biseric'or porni, 
Mireasă ea, el mire.. 

— Ah, trageţi brazda mai curând, 

Să crească “spicul mare, 
Să umple tata rând pe "rând 

Şi poduri şi hambare !..
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De raze calde sa umplut 
Pământul tot și cerul,— 
De-acuma n'o să treacă mult 
Şi-i vine iar monşerul. 

In raze calde e coprins 
Pămentul tot pe-atară ; 
Ţăranii boii-n jug şi-a prins, 
Asudă greii, --şi ară. 

 



BALADA CAVALERULUI 

Se pleacă soarele 'ntr'amurg ; 

Ţăranii stati, —se "ndoaie 

şi-şi sterg sudorile ce curg 
Pe teţe, ca o ploaie. 

Se duse şi ziua de azi, 

Se-ntunecă iar cerul... 

Din somnul săi de dup'amiazi 

S'a deşteptat boerul.



— 14 — 

Pleoapele i se desprind 
u grei şi-s înroşite, 

Işi simte capul vijiind, 
Picioarele-amorţite. 

Căci toată seara ascultat - 
La game şi la triluri - 
Şi toată noaptea a danțat 
Bostonuri şi cadriluri. 

De-abea avea câte-un moment, 
Prin colţuri de terestre 
Să facă câte-un compliment 
La fetele cu zestre. 

Căci cel mai căutat era 
Din cât era salonul, 
Cum numai el se pricepea 
Să ducă cotilionul, 

Şi-acum, de-atâtea sărituri, De-atâta oboseală, 
Simţea, de pe la 'ncheieturi Un fel de toropeală...
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De la fereastră, plictisit, 
Privind, şacu asudă... 

Pe drum, spre casă aii pornit 
Țăranii rupță de îrudă. 

Ah, iată, ăştia-s fericiţi, 
Se duc ca să se culce; — 
Sunt, poate, şi ei obosiţi, 
Dar somnul le e dulce. 

Pe când sărmanul cavaler 

Nu-i va simţi dulceaţa... 

La bal l-aşteaptă iar şi-l cer... 

— Uă! ce grea e viața!



  p
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EGOISM 

Maestrul, care şi-a propus 
Să ducă lumea înainte, 
Fă îl slăvese, când ii ascult 
Profeticele lui cuvinte: 

«Sfărmaţi condee ruginite, 
«Voi toţi ce trişti vă plângetţi dorul, 
«Şi nu vedeţi cum se ridică 
«n faţa voastră viitorul, 
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«Când tuturor va fi uşoară 
«Viaţa dusă azi din grei... 
— Te înțeleg, dar plâng, maestre, 
Căci viitorul, — nu-i al meu! 

     



PESIMIST 

In toiul lumii sgomotoase, 
Urmaş al marilor poeţi, 
Tu ai pornit, drept înainte 
Privind cu ochii indrăzneţi. 

In greul luptei fără preget 
Nu te temeai să fii răpus: 
Cu sfântul idea! în suflet 
Nălţai privirea ta în sus.
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Dar împrejurul tăi ecouri 
De sbucium fără de folos 
Te-ai amăgit, de la o vreme > 

Ca ochii să-ţi cobori în jos; 

Şi de atunci, pe zi ce trece 
Iluziile ţi le strângi, 
Şi spre trecutele speranţe 
Intorci privirea ta şi plângi. 

  

  
 



CRIST 

— DOUE SONETE — 

I. 

Când putredă întreaga omenire 
De răni era şi până n suflet plină, 
Cât işi zicea : mântuitor să-i vină 
Nu om putea, ci o dumnezeire, 

Crist a venit. Dar ea 'n închipuire, 
Pe Crist scăldat în raze de lumină 
Şi coborit din lumea, cea senină 
Aşa l'a vrut, — punându-l peste fire.
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Şi-atunci şi-a zis această turmă : iată, 
Ni se părea viața, blestemată, 
Dar ca şi noi, un n dumnezeii o poartă, 

Afât aii scos din nalte "nvățăminte,— 
Şi re mpăcaţi cu blestemata soartă, 
Sati pus pe tras la vechiul jug nainte. 

 



N. 

O Crist, o sânge inzadar vărsat, 
In lumea ce gemea de răi şi jale 
Ai vrut sarunci lumina minţii tale 
Şi dragostea din sufletu-ţi bogat. 

Ai vrut pe om să-l smulgi din grei păcat 
Şi paşii să-i îndrepţi spre-o nouă cale 
Afară din a plângerilor vale 
Şi unde ori-ce lanţ sar fi sfărmat.
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Te-a *'mpresurat mulţimea ta creştină. «Urmează-măo i-aj zis, aşa ai vrut, Şi-n loc să te urmeze, ea se 'nchină ! 

Erai prea sus, de dânşii prea deparie, E nu te-ai înțeles, și ai făcut Din vecinice adevăr, — credinţi deşarte ! 
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MOISE 

Orb, gârbov şi nenorocit, 
Bătrânul Moise, cerşetorul, 
In drumu-i zilnic a pornit; 
Abea-şi mai târâe piciorul, 
Şi se opreşte n ori-ce prag 
lovind în pietre cun toiag. 

Lovind în piatră cun toiag 

Profetul Moise-odinioară 

Deschis-a neamului pribeag 

Şi însetat, de sta să moară, 

Isvorul .rece, cristalin, 

Alinător de-atâta chin.
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I-a alinat al setei chin ; 
Avea pe-atunci şi piatra milă 
De-al insetatului suspin ; 
Dar azi, din bulgării de-argilă 
Ce inimile 'nlocuiesc,— 
Nici lacrămi nu mai isvor&sc. 

  

 



IRONIE 

Când ai tăcut în jur de mine toate 

E] se deşteaptă, gândul singuratic, 

Şi mă răpeşte 'n mersul lui estatic, 

Cum stai, cu capul răzămat de coate,— 

Să merg, urmându-i mersul enigmatic, 

Să scotocese cu el, dacă se poate 

Un înţeles din lumea asta scoate, — 

„Şi-mi ţipă 'n creeri sbuciummu-l sălbar 
ic...
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Afară urlă vijelia cruntă... 
— E sufletul naturii disperate 2— Cum piatra rece aprig o înfruntă 

O fi 'ntrebând poate şi ea de rostul Atâtor sbuciumări, şi care-i prostul Ce-aşteaptă adevăr să i s'arate ? 
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CE-AM AŞTEPTAT... 

Visam... în jurul mei noroi şi ceaţă, 

Şi până ?n glesne înglodat păşiam, 

Mergeam. şi nu mai ştii unde mergeam 

Dar suferiam, chemând o altă viaţă... 

Sperând mereii, din greii amar luptam 

Imptând în noapte, dalba dimineaţă 

Mă amăgia cu purpuria-i față 

Şi mă chema... de unde? n'o vedeam.
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M'am deşteptat atunci... era lumină, Lumina dimineţii purpuriă, 
De soare casa "ntreagă-mi era plină... 

Şi totuşi sufletu-mi amar suspină — soare, soare, pentru ce mai vii?... Ce-am aşteptat, în veci n'o să mai vină... 

 



CU MINE SINGUR... 

Din lanţul nesfârşit de vieţi, verigă, 

M& sbucium, şi cu mine lanţul geme; 

Naud in jurul meii de cât blesteme 

Şi răguşite voci amar cum strigă. 

Şi totuşi fie-care cum se teme 

Când ghiara morţii gata-i să se "nfigă,— 

Iar din viațo elipă de câştigă, 

Cum uită nesfârşirea s'o mai cheme,
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i cum în minte-şi cat'o mângăiere, i cum şi-o face-atunci, zicendu-şi : lasă, Lanţu-i etern, numai veriga piere ! 

o f
oa
 

fi 

Problema ast-fel crede c'o desleagă, — Dar de filosofia ta ce-mi pasă !1— Cu mine singur piere lumea ntreagă ! 
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DIN LEAGĂN... 

Din leagăn micul copilaş 

In plâns amar âa isbucnit 

Şi mama ce nu i-a făcut 

Să-l vază iarăş liniştit? 

A încercat acuma tot 

Ce poate născoci o mamă; | 

Tadarnic ; cântec, mângăieri, 

Micuţul nu le ia în samă. — 

3
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De sigur, el a bănuit . 
Ce-i viața, 'n mintea lui de-o zi, 
Şa plânge dac'a început 
E că începea trăi... 

    

  

 



ZĂDĂRNICIE 

O viaţă "'ntreagă au trăit : 
Sat bucurat, aii suferit, 

Ai plâns în foc nepotolit, 
Ş'aii ris şi-n hohot alte-ori ; 

Adesea, fost-aii fericiţi, 
Si sati crezut nenorociţi 

3 

Şi fără leac de multe ori. 

Si oameni mulţi aii cunoscut 

Şi tară multă ai văzut 

Şi mulţi şi multe le-aii plăcut 

Din câte-n lume se "'ntălnesc; 

De multe aii rămas uimiţi, 

De multe iarăş amăriţi 

Din câte-n ea se tăptuesc.
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Ce-i falş şi ce-i adevărat 
AU cunoscut, ai judecat, 
Ai înţeles, s'a inşelat, 
De alţii inşelaţi ati fost ; 
Şi câte patimi ne muncesc 
Și tot ce este pământesc 
Ai învăţat ca pe de rost. 

Şacuma, când sati întălnit 
De la apus şi răsărit, 
Cum faţă-n taţă sati oprit 
Rămân aşa cu gândul dus— 
Şi amintirile-şi adună... 
Din tot, ce-i vrednic să se spună ? 
„„„Şi nu găsesc nimic de spus. 

“e 

| 
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ZORI TRISTE 

In zarea oarbă se arală 
O slabă dungă fumurie, — 
Mai tristă azi ca niciodată 
Vesteşte ziua ce-o să vie. 

Ce rândueli neesplicate 
Urmează-n veci acelaş joc, 
Să fie zile 'ntunecate 
Cum sunt vieţi fără noroc ?
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Dar de cât zile fără soare 
Şi de cât traiul chinuit, 
De ce n'ar fi mai bine oare 
O noapte fără de sfirşit? 

pr



UN CÂNTEC VECHIU 

Din vremi trecute-un cântec ştii, 
Mi Pam adus aminte 
Pe când mi-e sufletul pustii 
S'aş vrea să mi-l alinte. 

Un cântec ştiu... îl am aci 
In minte şi pe limbă, 
Dar, cum incere a-l tălmăci, 
De ce aşa se schimbă ?
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Un cântec vesel, optimist, 
II ştii... era odată... 
Cum îl încep, azi sună trist, 
Din inima 'ncleştată. 

 



MEMENTO 

Cum ţipă şi se tângueşte 
Azi crivățul nemiluit, — 
Par'că-i un glas ce altă dată 
Ei unde-va lam auziti. 

De mult... era o 'nmormiîntare 
Pe cine oare-l îngropa ? 

. Da, —ştiui ; şi țipătul cel jalnic 
Alt nimeni nu- 1 mai auzea..
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EI răsuna: numai în mine, 
Pe când mi-era gura *ncleştată... 
Pe cine plânge ventul astăzi 
Cu tânguirea-i disperată ? 

7



A VIEŢII TAINĂ 

Dela fereastră a zărit 

Un stol de corbi pe sus: 

E iarna care a venit 

Gonindu-i spre apus. 

E iarnă... iin&rul poet 

La piept îşi strânge haina, : 

—M5 duc şi las, iȘi zice "ncet, 

Nedeslegată taina..
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Din stol un corb a obosit 
Şi cade la o parte... 
Pe drum sfirşitul şi-a găsit, 
Ceilalţi, — trec mai departe! 

pr



POVESTE VECHE 

Era stingher şi părăsit 
Şi lumea îi părea pustie, 
Cât se 'ntreba : la ce să fie 
Şi traiul ăsta născocit ? 

O dată numai i-a zimbit 
O fericire nesperată : 
Când a iubit intâiaş dată 
Şi ?ntâi când sa crezut iubit.
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Şi-atuncea şi-a închipuit 
Că a vieţii grea problemă 
A rezolvat-o 'ntr'o poemă, 
Şi-o clipă tosi-a fericit... 

Ce să mai spun ?... nu s'a "'mplinit 
Visul atunci: şi niciodată... 
Problema-i tot nedeslegată,— 
Poema însă, s'a sfârşit.



NUMAI O DATĂ 

Când cu inima zdrobită 
A rămas bietul artist, 
Din viaţa-i pustiită 
A făcut un cântec trist. 

'a făcut doar pentru dinsul, — 
Ea, era de mult departe.. 

Răsuna zadarnic plânsul 
Şi oftările-i deşarte.
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Dar de cum a tremurat 
Ultimu-i acord pe hartă 
Cântecul i l-ai luat 
Cum se ia în târg o martă. 

Azi îl ştie lumea toată 
Toţi şi-l spun de-atâtea ori,— 
EI, — Va spus numai o dată, 
Cum numai odată mori.



UNUI NOU NĂSCUT 

Dar ce-a vrut stăpânul durerii 
Acel ce vieţile 'mparte, 
Când din ale noastre mizerii 
Iţi dete şi ţie o parte? 

I-a fost poate milă de lume 
De chinul cel mult ce-i aci, 
Şi poate voit-a anume 
Şi altui a-l mai impărţi...
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O nu! nu e asta simțţirea 
De care natura ascultă... 
Cu câi a sporit omenirea 
Mizeria-i şi ea mai multă...



ACEIAŞI SOARTĂ 

Aii fost prieteni, până când 
Sai despărţit la o răscruce, 
Căci fie-care-avea în gând 
O altă cale să apuce: 

Intâiul, un poet, visa 
Sirene, nimfe legendare, — 
Şi dar, crezând a le afla, 
Nebun, sa aruncat în mare.
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lar celălalt fu ispitit 
De 'glorie şi de renume, — 
Crezându-se mai iscusit, 
Nebun, s'a aruncat în lume. 

pr



ILUZIE 

O noapte'ntreagă el ar sta 
Şi zece nopţi de-arindul 
Cu ochii aţintiţi aşa 
Şi țintuit cu gândul. 

In visuri sterpe de noroc 
Copiii şi nebunii 
Se 'mbat aşa de ochi de foc 
Şi de lumina lunii.
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Se îmbat aşa — şi nici nu ştiu 
Ce-i inima de fată 

„Şi că un bulgăre pustiit 
E luna adorată. 

"pr



NOSTALGIE 

——_— 

Muncit de mult de-un dor nebun, 

Un dor cum m'aş putea să spun, 

Pribegii paşi mi-am îndreptat 

Spre locul scump şi depărtat, 

Spre locul tainic şi iubit 
In care am copilărit, 

Ce-n visuri când mă urmărea 

Un raiti pierdut mi se părea... 

Şi am rămas nemângăiat, 

Cum toate, toate sai schimbat...
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Din câte-n vis m'aă urmărit, 
Nimica n'am mai regăsit, 
Nici cerul blând şi mângăios, 
Nici cânt de pasăre duios, 
Nici farmecul iubitei luncă, — 
Nici inima ce-aveam atunci. 

ef



CÂNTEC DE TOAMNĂ 

Cum sbor departe rândunele 
Rămâi cu ochii duşi la eie.... 

De-atâtea, ori le-ai mai văzut 

Cum ai plecat şi s'aii pierdut 

In zarea unui cer mai blând, 
Din aripi fine fluturând, — 

0
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Şi totuşi stai aşa mâhnit, 3 

Cu ochii 'ntorşi spre răsărit. 

Căci ce mai vezi pierind în vânt 
Iluziile tale sunt, 
Şi tinereţe şi iubire 
Şi-nchipuiri de fericire. 

Și dacă, cu-altă primă-vară, 
Veni-vor rândunele iară, 
Aşa cum aii plecat pe rind 
Din aripi fine fluturând, — 

Al vieţii fir mere se toarce 
Şi niciodată nu se ”ntoarce ; 

Și de-ai pierit, s'au dus pe veci, 
In depărtări pustii şi reci, 
Şi tinereţe şi iubire 
Şi-nchipuiri de fericire. 

Şi toate cum ai fost vor fi, 
Tu singur nu te-i regăsi ; 
Şi toate cum ai fost rămân, 
Tu : tot mai singur, mai bătrân. 

Sp



CE MULT... 
— 

Ți-aduci tu aminte... atuncea, 

Când frunza abea încolţise 

Mergeam impreună de mână, 

Cu mintea *mbătată de vise. 

Era inspre zori ; după dealuri 

Abia se zărea o lumină, 

Dar inima noastră, iubito, 

De soare era aşa plină...
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Ziceam noi ceva ? ţii tu minte? 
Tăceam... dar atât ce-am vorbit 
Privindu-ne cu "nduioşare... 
Şi parcă din drum ne-am oprit... 

Pe urmă... ce mult e de-atuncea ! 
La poalele unui colnic 
Credinţă pe veci ne jararăm... 
... Să zicem că n'a fost nimic ! 

Asa



CINE ȘTIE 

Odată, de mult, nu ştiă bine... 
Ori poate că n'a fost de mult, 
Saii de s'a 'ntâmplat chiar cu mine, 
Ori altul îmi spune şascult : 

Eraii doi... iar vechea poveste ! 

Azi, nu mai ştii care anume, 

Dar unul din ei nu mai este; 

Iar cellali e singur pe lume.



— 02 — 

Ş'acum ei s'aşteaptă să-şi vie; — 
Din negura care-i desparte 
Se chiamă mereii... 

Cine ştie 
S'o spună de-acu mai departe. 

AO Oa



TRECUTE VREMURI... 
a 

Hârtii uitate r&sfoind, 
M'am regăsit de mult trăind, 

Iubind, plângând, nădăjduind... 

M'am regăsit ? saii mi se pare? 

Căci astă-zi, ce schimbare ! 

De dragoste şi dor plângeam, 

Căci desnădăjduit iubeam 

Şo suferinţă, îmi ziceam, 

Mai mare, nu se poate, — 

Dar astă-zi, rid de toate.
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lar mai târziă m'am mângăiat 
Şi inima mi-am înălţat 
Spre idealuri, — inspirat 
De bun, frumos, dreptate, — 

Dar azi, le plâng pe toate. 

ÎȘI



ALT CÂNTEC 

De-atâtea, vecinici tânguiri 
lubita e 'ntristată, — 
Un cântec vesel ar dori 
Să-i cânt macar odată. 

Şi cântecul de-mi este trist, 
Alt-fel o voiii pe ea, — 
Deci strunele îmi potrivesc 
Şi "'ncep povestea-aşa :
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«Ai fost odată el şi ea 
Şi s'a iubit nespus ».. 
— Şapoi ? — Nu are alt Sfârşit 
Povestea ce ţi-am spus ; 

Un cântec vesel mi-ai cerut, 
S'aicea m'am oprit, — 
Căci ori- -ce cântec esie trist 
Când are un sfârşit.



TÂRZIU 

— 

Ți-aduci aminte câte-odală, 
Când stai cu sufletul pustiii, 
De-o vorbă 'n seamă nebăgată 
Odinioară, şi 'ngropată 
In al trecutului sicriil. 

Ți-aduci aminte şi ai vrea 
Ca cine-va să ţi-o mai spună, 
Şi inc'odată-n voia ta 
Să poţi de dânsa asculta 
Şi nu de mintea ia nebună.
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Si eii ades' când stai aşa 
Cu gândurile 'n rătăcire, 
Aud un glas: ao nu pleca, 
Aici e fericirea ta, 
Departe-i jale şi-amăgire...» 

Ți-aduci aminte câte-odată, 
Când stai cu sufletul pustii, 
De-o vorbăn seamă nebăgată 
Odinioară, şi uitată, — 
Ți-aduci aminte.. . prea târzii.



VECINICA ISTORIE 

S'o întâlneşti s'a întâmplat 

Si sa 'ntâmplat să-ţi placă ;— 

De întâmplări este legat- 
Destinul ori-cărui bărbat 
Şi cine ce-o să-ţi facă? 

Şi sa 'ntâmplat ca sănu-i placi,— 
Aşa. ţi-o fi fost data, 
Ori poate nu ştii să te-mbraci, 

Sai ei nu poţi rochii să-i faci,— 
Iţi face nazuri fata.
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Fiind silit să te lipseşti 
De naşi, cumetri, socri, . 
De nu poţi neamul să-ti sporeştă 
Te-apuci atunci să inmulţeşti 
Poeţii mediocri. 

O, spune-mi ce zic ochii tăi, 
Căci nu mai ştiii citi în ei, 

M'ai desvăţat să-i înțeleg... 
Ce gânduri ard în al lor toc, 
Că mă iubeşti, că îţi baţi joc? 

Viaţa, moartea s'o aleg ? 

I-am întrebat aşa smerit 
Şi-atât de dulce mi-ati zimbit, 
Cum numai tu ştii să zimbeşti. 

O, spune, nu-i adevărat? 
M'am înşelat, m'aii înşelat ? 

Nu mi-ai spus ei că mă iubeşti ?
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Si dacă nu-i adevărat 
De ce atuncea mai lăsat, 

In năluciri să mE alint ? 
La ce să mă mai pierd în ei! 

Nu-mi spune ce zic ochii tăi, 

Căci ori-ce ar zice, ştiii că mint.



II. 

Cum aş putea, cum aş putea, 
Să mi te smulg din minte, 
Din inimă să mi te smulg 
Să fim ca mai "nainte. 

Un nume numai tu să-mi fii 
Şi ei ţie un nume, 
Să nu se 'ncrucişeze-n veci 
A noastre căi în lume ; 

Nenorocire să nu poţi 
Să nărui peste mine, 
Şi eă, cu gândul liniştit, 
Să pot să-li vreai tot bine.
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II. 

Sfânta mea dragoste curată 
Arunc'o de la tine; 
De dragoste—aşa-i, femee ?7— 
Sunt drumurile pline. 

Şi din mulţimea lor comună 

Alege- vei odată, — 
Uzor te vei despigubi' 
De dragostea-mi curată. 

Nici nu mai vreaii să ţi-o închin 
"De-acum uitată-ţi fie ! — 
Mai binegiu vei fi ştiind 
Ce ţi se fade ţie...



IV. 

PE 
Nedrept n'am fost, dar am fost răi 
Și gândul mult mă ceartă ; 
Te-am blestemat, pe tine, ci! 
lubita mea, mă iartă... 

Voi ispăşi păcatul mei 
Viaţa mea întreagă 
Căci suferi-voi aşa greii 
Pe cât îmi eşti de dragă. 

De şi te voi purta merei 
In suflet, ca pe-o rană 
Nici ţie, nici lui Dumnezei, 
Noi cere ?n veci pomană. 

Nu-ţi pese ! tu pe drumul tă 
Te du tot înainte, 
Pe mine, ca pe un vis r&ă 
Ştergendu-mă din minte.
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EPILOG 

Amoru-mi trist lam îngropat 

In inimă pe veci, 
Supus poruncii ce mi-ai dat 

Cu vorbe dulci şi reci. 

Dar în zadar ! neîncetat 

Se sbuciumă ?n sicriil ; — 

Amoru-mi trist Pam îngropat 

L'am îngropat de vii.



II. 

Când voi sta 'ntins cu faţa *'n sus 
Pe piept. mânile cruce, 
De-o vorbă tristă ce ţi-am spus 
Aminte-ţi vei aduce. 

Vei şti că trebuia să mor — 
De viaţă-mi era silă — 
Ci eii voi sta nepăsător 
Când ţie-ţi va fi milă. 

Nici geana nu-mi va, tremura 
Să-ţi mai cerşese privirea, 
Ca ceara albă, fața mea 
Nu-mi va trăda iubirea. 

In urma mea se va isbi 
A veciniciei poartă, — 
Amorul stins va odihni 
In inima nea moartă. 

NA
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LA CE... 

Nebun! par'că-s străin de lume 
Ori nu-s pătruns de înțelesu-i! 
Cu-amorul meii să mă inghesui, 
Când intre noi nu 'ncap nici glume, 
Când totul, — totul ne desparte, 
Când noaptea-i pururea departe 
De strălucirea dimineţii, — 
Când eii-s al morţii, ea a vieţii! 

Vă risipiţi, smintite gânduri ! 

Rămână-mi mintea stăpânită
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De- -nchipuirea liniştită 
A casei ce-mi gătese din scânduri. 
Numai mormântul nu te minte; 
La ce zadarnice cuvinte 
Aş mai rima în contra sorții 
Când ea-i a vieţii, ei al morţii ! 

ca



  
DESPĂRŢIRE 
— 

De şi ne despărtim pe veci de-acu, 

Ştii că rămâi mereii nedespărţită 

De inima-mi, de amoru-ţi otrăvită, 

Nenorocirea vieţii mele, tu. 

Si totuşi pleci atât de liniştită | 

Ca şi când sar fi şters tot, tot ce fu,— 

Şi sec e ochiul ce mă cunoscu 

Privirea ce m'aduse n rea ispită.
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Astfel de pleci, îţi zic şi ei: te du, 
Te du şi-mi lasă viaţa pustiită 
Să plâng amar chemânduc-te, iubită, 
Să mă zdrobesc de nenduratul na, 

Ştiind că n'o să te mai văd de-acu,— 
Dar tot simţindu-te nedespărţită 
De inima-mi de-amoru-ţi otrăvită, 
Nenorocirea vieţii mele, tu.
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MAI APROAPE... 

Mam lânguit că-mi eşti aşa departe,— 

Şi tu de tânguirea-mi auzind : 

— „„Departe-i sunt ? O stradă ne des- 
parte...“ 

Aşa ai zis, şi ai sfârşit rizend. 

O glumă-ţi pare azi ce ili vorbesc, 

Dar mâine poate-om fi şi mai aproape;— 
Când nu vei şti nici dacă mai trăesc 

Şi nu vei şti nici unde-o să mă n- 
groape, — 

6
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Căci poate-odată tot vei rătăci 
Prin preajma casei mele — cine ştie ?— 
Un stânjen de pământ ne-o despărț ti, 
Un stânjen... şi o 'ntreagă vecinicie. 

sep
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POST MORTEM: 

——— 

Şi dacă cu moartea mă ştiii că-s legat, 

Cu densa de-acuma mă simt împăcat ; 

în suflet n'am nici o părere de r&ă, — 

De jalea ta numai mi-e sufletul grei. 

“Tăcere în casă şi şoapte p "afară. 

In juru-mi ard pacinic tăclii lungi de 
(ceară ; 

Se strâng curioşii cu fețele triste, 

Cucoanele ochii-şi ascund sub batiste ; ;
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Ci iu stai de-oparie uimită şi mută, 
Pustiu fără margini ţi-e lumea tăcută, 
Privirea ţi-e seacă, pierdut al tăi gând... 
Un ciopot s'aude departe plângând, 
Și-ţi zice că-n veci nu mă voi deştepta... 
Imi vine să plâng de durerea ta. 

In casa-mi de scânduri acuma mă ?ncuie, 
Se bate ciocanul lugubru pe cuie, 
Un vaet se naltă, prelung, năbuşit: 
O soră mă plânge sub vălu-i cernit... 
Acum mă ridică opt braţe pe sus 
Şi calea se-ncepe la cei care nu-s. 

Doi oameni în fracuri, căciuli de-amiral 
Gătiţi în costume de trist carnaval 
Cosciugu-mi ridică ?n trăsură pe braţă,— 
Pe capră o altă lugubră paiaţă 
Porneşte trăsura funebră la pas... 

Un cioclu în urmă răzleţ a rămas, 
Aşază o scară, se urcă posac... 
Pe rând de pe o poartă încet se desfac 
Postavuri cernite şi albele bârne, — 
Un alt mort le-aşteaptă la porţi să-i 

[atârne.
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Convoiul la locul de-odihn' a ajuns,— 
Un frate-şi mai şterge-acum ochii 'n- 

[tr ascuns, 

Pe când cântărețul pe nas şi subţire, 

Mai cântă o «Vecinica lui pomenire». 
Şi slujba o 'nchee preotul solemn, 
Se lasă in groapă cosciugul de lemn,— 

O parcă te văd cum, trezită p'o clipă 
Atunci simţi cum largă a morţii aripă 
Să "ntinde pe tot ce-a ta lume era,— 

. Şi plâng, şi plâng de durerea ta. 

4 
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DIN GLUMĂ 

—— 

Bătrânul dascăl m& uimeşie 

Cu multa lui învăţătură, — 

Asară însă c'o 'ntrebare 

am pus în mare *mcurcătură. 

Că toate sunt deşertăciune 

Zic filosofii şi poeţii, — 

Dar totuşi, pentru ca să placă, 

Ce face farmecul vieţii ?



ş 
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Bătrânul dascăl increţindu-şi 
Pleşuva, frunte de 'nvăţat, 
Cu ochii pironiţi în carte 
R&spuns nici unul nu mi-a dat, 

Ei am tăcut aşa o vreme, 
M'am ridicat apoi cu milă 
Şi am plecat. — Pe scară, iată, 
A dascălului mei copilă... 

Şi se uita aşa şireală, 
Cât am luat-o după gât 
So 'ntreb, din glumă, şi pe dânsa,— Şi ea, — mi-a spus numai de câţ.. 

ep



m
 

P
Y
 

h
a
i
n
e
 

i
n
a
 

a 
i
 

Y
a
 

O CLIPĂ 

Trece flăcăul pe stradă, — 

Prin aer dragostea trece ; — 

De la fereastră-l petrece 

Şi numai lui ochii-şi dă pradă 

Fetiţa, — o floare de crin,— 

Şi gura-i nimic nu grăeşte, 

Ci numai cu ochii vorbeşte : 

— O vino, vin! 

EL stă şi se uită la fată, 

Fetiţa roşeşte ca focul
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Şi fuge... «Ah, unde-i norocul?... 
De nu mi te-arăţi înc'odată 
ME duc şi n'o să mai vii... 
O clipă, atât s'a oprit 
Şi trece pe unde-a venit... 
— Târziu, târziă ! 

Sp



  

  MINCIUNI 

—— — 

Cu părul negru r&sfirat 

Si cu obrazu 'nvăpăiat 

Pe pleptu- mi capul ţi-ai lăsat ; 

Şi-atât de dulce ciripeşti 

Când juri ce mult tu mă iubeşti 

Că-n veci n'o să mă părăseşti...
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O draga mea, nu te mira 
Că lângă tine stati aşa 
Şi mă gândesc la alt-ceva ; 

... Mi-aduc aminte de demult 
Când îmi plăcea aşa de mult 
Minciuni şi basme să ascult. 

IA
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PALIDE ROZE 

balide roze-ţi alegi din arăimada de flori, 

Şterse icoane renvie în ochi visători... 

Fost-a de mult ? Niciodată par'că n'a fost, 

Ori o poveste de mult învățată de rost... 

Fost-a un vis, sait aevea odată era 

Braţul vinjos care n braţe-aşa bine strân- 

[gea, 
ca şi buzele dulci, 

plând era capul 

(să-ţi culci, 

Ochii cei vii, pătimaşi, 
Pieptul pe care-aşa
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Vorba duioasă — un cântec, — şi zimbe- 
- [tul lui 

-«. Na fost atunci, şi ca dânsul azi ni- 
[menea nu-i... 

Viă ţi-l închipui acum, par'că-l veză iar 
[aici, 

Numai prin minte, femeie, nu-ţi trece 
[să-ţi zici: 

Neagră de roşie roză, o tinăr frumos, 
Neagr'a tost clipa ce "n calea-mi fatală 

[te-a scos! 

Unde sunt rozele roşii ca buzele lui? Palide roze iţi place la sinu-ţi să pui.



  
  

g.
 

CEA MAI BUNĂ... 

Nu mai ram copii acum; 

Yără să ştim, ne eram dragi 

Si-n fie-care zi la drum 

Porneam în vale după fragi. 

Era atâta de zglobie, 

lar ei sfios şi aşezat, 

Uitam de fragi şi de câmpie 

„Şi s'o sărut iar am uitat.
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La fragi de-atunci am fost ades 
Şi nu “le mai uitam prin foi, 
Şi săruțări câte-am cules 
Pe buze dulci, subţiri sau moi. 

Zadarnic însă lumea 'ntreagă 
O umbli vrând mereii s "alegi, 
Căci vecinie cea mai bună” frag ă 
E cea pe care n'o culegi. 

x 
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  IN SATUL MEU... 

In satul mei sunt case mici 
Cu ziduri vechi, cu ştreşini joase, 
Nu sunt palate ca aici, 
Ferestre mari şi luminoase. 

In satul mei e praf de drum, 

Sara-i pustii, nici o lumină, — 
Aci-i ca ziua şi acum, 

De oameni veseli strada-i plină.
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Aci-i frumos, şaşa de bine 
Mi-ar fi să staii aici mereii... 
De ce sunt trist?... nu ştiii ce-mi vine,— 
Mi-e dor, mi-e dor de satul mei. 

“ep



IN ZORI... 

Incet se purifică zarea 
Şi mă găseşte veghiând 
Şi-n inima-mi încă luptând 
Amorul şi renunţarea. 

Amorul.e ziua senină, 

E farmecul cel negrăit 

Ce lumea o a plămădit, — 

E soare şi e lumină.
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Şi noapte e renunțarea, 
Uitare şi întuneric, — 
E visul frumos şi himeric 
Ce-l stinge descurajarea. 

Incet se purifică zarea 
E luptă *ntre noapte şi zi,— 
Dar cine va birui ? — 
R&spunsul e întrebarea, 

pr



    

IAR VISURILE... 

Câte iluzii am avut 
In tinereţea mea întreagă 
Credeam pe veci că le-am pierdut 

Şi că nimic nu mă mai leagă 
De visurile din trecut. 

Credeam că viaţam cunoscut... 

Dar astă-zi iar îmi ieste dragă: 

Intraltul sunt azi renăscut 

Şi ?'ntr'insul văd cum se încheagă 

lar visurile ce-am avut. 

Ca
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LUMINĂ ! 

Din întunericul adânc şi grei 

De-odată o lumină se arată, 

Şi 'm mijlocul luminii, ca o pată, 

Apare speriatul fariseii. 

Işi simte omul inima *ngheţată 

Şin piept se strânge sufletu-i pigmeii... 

— Cine eşti tu, ce m€ desvălui ?— kit 

Sunt adevtr, lumină, şi răsplată !
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Şal intunericului om şi-a zis : 
Lumina asta-l turbură şi-l sapă, 
Ii e duşmană, trebui s'0 ucidă... 

s 

Nebun ! ce viața crede c'a ucis, 
Şi-n patru scânduri vrea ca să închidă 
Ce lumea toată poate ea s'o *ncapă !



  
RESUSCITARE 

Dumbrava verde şi 'nflorită 

Ce ochii astăzi iţi destată 

Cu frumuseţile-i o mie, — 

De-ai fi văzut-o 'ntroenită 

De criv& aspru bântuită, 

Ai fi crezut-o îngropată, 

Cât aj fi zis că niciodată 

Viaţă 'ntrinsa n'0 să fie, 

Că moartă este pe vecie.



Şi inima-mi. credeam odată 
Că este moartă şi pustie 
Ca iarna lunca 'ntroenită ; — 

Dar cum o rază 'nvăpăiată 
Renaşte viaţa dintr'odată 
In codrii nergi şi 'n câmpie, 
Tot ast-fel isbucneşte vie 
Viaţa ?n inima-mi trudită 
La o privire-a ta, iubită.



TREI ZÎNE 

Spre-aceeaş luptă ai pornit 

În fruntea neamului robit : 

Cu faţa cruntă, ochi aprinşi, 

E cea dintăi din ele, 

Scrişnind din dinţi, cu pumnii 'n- 
(tinşi, 

Cu pletel» rebele 

Ce ca şi şerpii se *mpletesc, 

Sinistru ?n aer fâlfăesc; 

Deschide neagra-i gură : 

Trăiască stânta ură!
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Cu spada ?n aer vijiind 
Cu fața împietrită, 
A doua vine crunt mugind 
Ca fiara ce-i rănită. 
Lumini de torţe o 'nconjor, 
Miroase-a sânge şa omor 
In jur, cât ţine zarea: 

Trăiască răzbunarea ! 

Dar de departe luminând 
A treia zină vine; 
Invie tot ce-ating pe rând 
Privirile-i senine. 
Cum toate urile s'aii stins! 
Şi sfânta pace a cuprins 
Şi câmpul și cetatea : 

Trăiască libertatea !



— LEUL ÎNCĂTUȘAT 

——— 

E leul aprig şi viteaz, 

Tot dinsul e, pe care 

în lanţuri şi zăbrele azi, 

Că-l ţineţi rob vă pare. 

Nu credeţi însă ca uitat 

De vechea libertate, 

De soarele învăpăiat, 

De codru, al săi frate !



— 110 — 

Nu. Prin zăbrelele de fier 
De mult priveşte ţintă 
Albastru un crimpei de cer 
Şi dorul i s'aventă... 

Şacum, tu paznic îngrozit 
Auzi cu 'nfiorare 
Un murmur surd şi prelungit 
Ca tunet dinspre mare. 

Păzeşte ! căci ca mâine, când 
Se va simţi 'n putere, 
Praf se vor face rând pe rând 

- Zăvoare, lanţuri, fiere, 

Şun răcnet viă şi prelungit 
Te va 'mpietri în silă... 
Paznic nebun, nesocotit, 
Amar îţi plâng de milă! 

op



  

BIRUINŢĂ 
——.— 

Stejarul nalt și inverzit 
Intinde crengile-i stufoase 
Desface braţele-t vinjoase 
in aer cald şi liniştit. 

. 

Sunt anl... era numa! o ghindă 

Căzută *n praf şi în noroi 
De glod mânjilă şi de ploi 

Și lotuşt isbuti să prindă.
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Ideile mântuitoare, 
Hai, tăvăliţi-le 'n noroi ! 
Din glodul grămădit de voi 
Vor creşte mai triumfătoare 

. Ca 

 



CÂNTECUL DIN URMĂ 

Când mă *'nstrăinaşi de la tine, 

Plecat-am cu sufletul greit 

In lumea întreagă cu mine, 

Cu harfa şi cântecul mei. 

E lumea bogată şi plină 

De farmece şi melodii 

Şi-n tinăra minte senină 

Vibraă toate limpezi şi vii.
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E lumea bogată şi 'ntrinsa 
Atâtea mai sunt de iubii... 
O inimă, uit-o pe dinsa 
Ş'o lasă-n trecutul cernit. 

Şi câte în lume-s frumoase 
lubitu-le-am şi le-am cântat... 
Când iarăș în cale-mi te scoase 
Destinul mei neîndurat. 

Şi cântecul harfei se curmă 
Pierdut îngân iarăş : rămâi... 

„E cântecul meii cel din urmă 
E jarăş acela dintâi... 

eo 

 



INFINITUL 

(Leopardi). 

Pusvură scump mi-a fost acel deal pustii 

Şimprejmuit dintro punte ca şi din alta, 

Cât a ascuns orizonul departe privirii. 

Da» cum staiu şi privesc, în minte-mi 
(închipui 

Spaţiuri nesfărşite dincolo de deul, 
Supraumane tăceri şi linişte-adâncă, 

Inimu ţi se "ngrozeşte gândind lu ele. 

Și cum aud aci vântul mugind prin tu- 
[fisuvi 

Aseamăn acea nesfârşită tăcere cu dinsul ; 

Şi-n mântemă vine atunci vecinicia 

Si timpuri trecute şi vremea de astă-zi 

Și sgomotul mare ce face. — Și gândul 

Ai se îneacă în ăst potop fără margină 

Şi dulce mi-e să mă pierd în marea 
(aceasta, ! 
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