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2 IULIE 1904 

tefane, Mărite Doamne, Bune Ştefan-Voevod, 

Iasă cripta-ţi şi hodina, uite vinc-al Tău norod ... 

Vin bătrâni, soţii, vin mame, vin ostaşi cu mândre plete 

Vitejie vin să soarbă şi de slava-ţi să se *mbete. 

Vin, cununi de nemurire, să-ţi aşeze pe mormânt 

Şi să ceară sfântă pază pentru sfântu-le pământ. 

Craiule al Românimei, Mare Ştefan-Voevod, 

Pavăză ocrotitoare dunăreanului norod, 

Când şivoiul barbariei pângăreă întregi pământuri, 

Tu în suiletul de mamă ai ştiut trezi avânturi 

Şi din cruce — singur sprijin ! — simbolul nădăjduirei 

Ne putuşi face *ncodată, semnul sfânt al mântuirei,.



Scut de biruinț'al Crucei, Siânt Ştefanc-Yoeved 
Lasă-ţi binecuvântarea pe 'mcercatul tău norod. 
Tă ca 'n vremile de- -apururi dragostea să ne adune, 
Fiii tăi de-acelaş- sânge, fiii tăi de-acelaş nume. 
Dă-ne mintea ta lumină, vitejia-ţi paloş dă 
Şi iubirea Ta de Țară, flamură nenviusă-o fă ! 
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MAJESTĂŢEI SALE 

REGINA . ELISABETA 

Pe culme dinspre Soare-Apune 

S'ascunde ?n tainiţi o minune 

A Rinului în solzi de-argint, 

Palatul vechiu. In jur izvoare, 

Prin brazi, cărări ispititoare 

Şi-un lan cu flori de mărgărint. 

Când ni se *mbracă în lumină 

Mândrul castel: se naşte o zină 

Din lumi de basme şi de vis. 

Din patru zări în sărbătoare 

Vin în rădvane ursitoare, 

Vin să-i ureze ce-a fost scris. 
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Intâia sosită scule-i dete: 

Priviri de vultur, mândre plete 

Şi numele cuceritor. 

„Un tron și-o ţară !”? strig'a doua. 

„Pe holde pică rodnic roua 

Şi paznic, mândru, brav popor!” 

„lar cu desăvârşescu-ţi darul... 
Reginei tale da-voiu harul 
Alinător de suferinţi, 
Induioşarea ci de mamă. 
Durerea tutulor o chiamă 
Să sece lacrime fierbinţi”... 

Când cea din urmă apoi soseşte 
Şi n “vremi ce vor veni priveşte : 
„lu? dau a gândului domnie ! 
Pe-a minţii culmi să cate-avânturi, 
In vremile de jalnici cânturi 
Indemn şi mângâecre-I fie > 
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ITALIA 

Fecaaen şirasuri, săltate câmpii 

Indemnuri spre Roma, prin zări viorii, 

In Napo! lumină şi zumzet de valuri, 

Sorente şi Capri, odoare pe maluri, 

Yezuvul cu pipa-i cătând spre Pompei, — 

Pe zid zugrăvite se văd doar femei... 

Lagună *mbrumată, Venezia sumbră, 

Şuviţe de apă prin taine de umbră, . 

Când Pisa îşi plânge trecutul de glorii, 

Milan, după *ndemnul Firenţei, surorii, 

Turinul, Palermo, Bologna cuminte, 

Spun vremii : „Cu tine, noi tot înainte !? 

ci
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FERICIREA 

poisirea? 

— Licărire în noian de întuneric. 
Visul răsărit în pripă, doruri luminând feeric. 
Clipa e ce ne desparte veşnicii două de jale. 
Un suris... o şoaptă... floarea ce îți iesă'ntâi în cale. 

Fericirea e văpae de *ntr'o lacrimă se stinge, - 
Raza lunci mângâioasă în ocean când se resfrânge. 
Câte gânduri — unde triste ! — so cuprindă nu sentrec! 
Ii răsfrâng o clipă chipul... şi alunecă... și trec. - 

st



    

GONDOLIERĂ 

Se 'sbate robita lagună şi geme 

In umbră de ziduri uitate de vreme 

Pe luciu de ape, odihnă de noapte, 

Din plesnet de valuri de picură şoapte... 

Pe ritmul de vâslă un foşnet de unde: 

O gondolă ?n purpur'apare, s'ascunde ... 

„E Dândolo, Dândolo !” strigă laguna. 

Năluca se stânge, —s'arată sus luna. 

x 
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FINULUI MEU 
 REROPLANUL „IAŞI“ 

Mee iat-o *nfăptuită! Ca pala vântului ușor 

Râvnind ca vâlva înspre zare, 

Ca faima cea cotropitoare, 

Din ghiara ta s'a smult, Pământe, 

Semeţul ,,Sburătore. 

Un şoim cu-aripele-oţelite şi cuget oţelit, 

In plaiuri de nenmărginire 

Cătându-şi ţel de cucerire, : 
Avântului tăcutul simbol 

Se *nalţă ?nspre zenit. 

Din suflet frânt de desnădejde el e semeţul dor ascuns 
Să 'nfrunte-a cerului Tărie ! ” 
Spre Dumnezeu cl e solie 

Şi jertfă-i celui ce. rămâne 

Eternul nepătruns ! 

wo 
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BASMUL MEU 

F* *mtro zi... 
Sta codrul lin 

De vraja razelor cuprins; 

Prin freamătul de plop pletos 

Duioase şoaple sau desprins. 

Cocorile pluteau în zări 

Noroc... | 

Ei Doamne ! 's vremi de-atunci ! 

Inviorau cărări pustii 

Invesclind tăcute lunci. 

ră cum zic... 

Mi-e basmul vechiu 

Şi e din cele care dor... 

Nu vi-l mai spun! Că de-i altfel 

E jalnic doar cal tuturor!... 

st 
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ÎNDEMN 

Te *nalţă, te 'nalţă spre culmea 
Şi zările dorului stâns ... 
S'or pierde icoane! de zimbet 
S'o sterge şi-arsura de plâns. 

Seninul le ?nvălue toate, 
Pe vâriul de munte stingher, 
Te rupe din vraja vâlcelei, 
Cu dânsa şi umbrele pier ! 

55



  

SBOR 

Ser gândurile toate 

Spre chipul lui bălai. 
Şi-s pomii albi de îloarc, 

Suntem în luna Mai... 

Ci iată-l, grabnic trece, 

Mă năpădeşte plânsul . . . . 

EL tuse! El, chematul, , 

Şi totuşi nu e dânsul! 

&.
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POMPEI 

Înca teatrul în ruine stă un templu sfărâmat, 

In bucăţi Apolo, zeul, peste urme de palat. 

Şi e pace ?n bazilica fără de judecători, 

Unde liliecii singuri se răsfaţă visători ... 

Pe păreţii arşi de soare zugrăvite stau zeițe j 
Presurând în calea vremei trandafiri şi romăniţe, 
Printre firme sgomotoase şi electorale lungi, | 
Zise patime de-o clipă A 

7 

Câte vremi nu sunt: de-atunci? 1” 

/ 
Ci sub cerul pururi paşnic în seninul lui profund 
Unde ?n jalnice ruine, umbre doar se mai ascund, 
Impietrită stă o clipă din vieaţa omenirei ... 
s-Unde-i îrcamătul de lupte? Unde-avântul fericirei ? 

 



  

ADĂPOST 

C aste doruri 

Trec în stoluri 

Spre neant — singur etern | 

Iar din jale 

Se las pale - 

Şi pe gând mi sc deştern. 

Stea, frumosul 

Luminosul 

Tel, sa stâns— O! mar fi fost 1— 

Cat în vrere 

Mângâere 

Şi în vise adăpost! 

5
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FIRE GINGAŞĂ 

Visuri blânde, împletite 
Din miresme şi lumină, 

Jale dulce, bucurie, 

Râs și plâns fără pricină, 

Ideal, gândiri semeţe 

Dor nestâns de-a se jertfi, 

Vorbă ?n graiul poeziei, 

Dor de traiu, dor de-a nu fi: 

Yire ginsaşă de fată 

Cu dorinţi fără *ntrupare, — - 

O nălucă ce' se stânge 

La întâia sărutare. 

td



O, JEUNE FILLE 

Traducere de M-me Caro Stravolca 

Rares charmants de lumitre 

„Et de parfums petris; 

Douce tristesse, gaiete lestre, 

Inconscients pleurs et ris. 

Idtal, penstes hardies 

"Dâsir ardent de sacrifices, 

Langage pur de potsie, 

Soif de nâant, soif de delices;: 

O! Jeune fille, âtre divin 

Au dâsir sans corps, flottant — 

Vision charmante, mais qui s'6teint 

Au premier baiser d'amant! 

55 
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Ol DECE 

C, mar fi să-mi fii alături 

Vorbe de îndemn să-mi spui ! 

“Faina, nu ne-o ştie nime 

Şi p'om spune-o nimărui. 

Ce war fi să-mi fii alături 

Sub cireşul alb de floare. 

In văzduh domnesc miresme 

Şi lumină şi răcoare. 

Şi dece nu-mi eşti alături 

Incet mâna să ţi-o strâng. 

Luna, ştiu, e suralivă 

Dar nu no vedeă că plâng.   
m



O! dece nu-mi eşti alături, 

Ca prin stele să privim! 

In vecii neţărmurite 

Noi o clipă doar iubim! 

Să



GÂNDIRE 

Canaire, facla vremei, eterna călătoare, 
Legând un veac de veacuri, tu, forţă creatoare, 
Tu plăsmuit-ai lumea !... 

Siihiile intorme 
Le-ui stavilit cu număr, le-ai îngrădit cu forme, 
Şi din icoane sterpe, tu zeii ţi i-ai scos 
Să-ţi înfrâneze mersul... 

Azi frânele ţi-ai ros... 
Din lanţuri de robie scăpat, nou Prometeu, 

Intregei vremi ce vine, rămâi tu singur zeu | 

ZI



A ME STESSO 

Deoarte, departe priveşte 

Spre-albastrul întinselor mări, 

Lumină ţi-adună sub gene 

Şi n suflet, seninul din zări. 

Ascultă, cucernic ascultă, 

Şi taina vezi poate-i pătrunde: 

Când vântul se 'nfioară şi geme, 

Lace lung răsunet prin unde? 

Ci singur stai, singur cu tine, 

Un balsam să afli durerei: 

La toate un capăt le pune 

Seninul și taina tăcerei! 

% 
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PRIMĂVARA 

S unt priviri de primăvară printre cetele de nori, 
Năzuinţi se *nfiripează, 

Gândule, 
Pe unde-mi sbori? ă 

Glia, mama tuturora îşi întinde-a lene braţul 
Flori să-i picure lumina 

Să-i astâmpere 
Nesaţul. 

Iar zăvoiu 'ncet lresare de sub gluga-i arămie. 
TFrământările de viaţă 

EI le simte 

Cum învie,



Viitorul roiu de fluturi şi mirezmmele de flori 

Toate-acum se "nfiripeuază 

Din îndemnuri 

Din fiori. 

lar din cuibul singuratec ce pustiul înconjoară 

Dor de viaţă se resfiră, 

Spre el tinde 

O cocoară, 

Din încătuşarea gheţei fug şivoaele vorbareţi 

Şi salungă şi se 'ndeamnă 

Printre stâncile 

"Hrăpareţi. 

Ce te iei tu pe-a lor urmă, gândule nesocotit? 

Lor în faţă, — veşnicia ! 

Tu de-o clipă 

Ești robit. 

2
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MARINĂ 

Întreasă zarea, mări albastre ! 

Neţărmuritul lan de-azur 

Senina ploaie de lumină, 

Mă ?nvălue jur împrejur. 

Ascult cum valu ?n valuri bate 
Şi bărcile foşnesc uşor, 
In nesfârşit senin văzduhul, 
Pluteşte gându-mi ca în sbor. 

Uitate-s toate! Chinuri, jale, 
Simţiri înguste de pământ... 
Cu gândul doar de veşnicie 
De măsor marea când şi când: 

8. 
Să



VIS 

Su hlamidă de zăpadă 

Stă cireşul nemișcat, 

Nu cumva să-i sboare îloarea 

Şi cu visul minunat. 

El se vede ?n primăvară 

Că-l alintă boare caldă, 

Şi că ?n roua florii albe 

Musculiţele se scaldă. 

27
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VARĂ 

pP. cărările cotite stau de strajă plopi pletoşi 

Care 'mbie cu-al lor freamăt, —ci de oaspeţi bucuroşi. 

Sub frunzarele de paltin şi tufarii de arin 

Se alungă luciolii şi miresmele de crin. 

Vânt adic, blând adie 

Prin desişul din făget, 

Se strecoară ?ncet încet 

Printre muguri lucitori 

Și mlădiţele cu flori, 

Ca să *ncingă sfat de erburi 

Din atingeri şi tăceri, 

Intre frunzele bătrâne“ 

Şi sositele de ieri.



Ademenitori mestecii se ascund după stejar 

Prin întunecimi de umbră, o nălucă ne apar, 

. Intr'un fag bătut de vreme pitulicele sc *ngân” 

Ce mi-aţii, vântule, calea cu miresmele de fân? 

„De o mândră candeluţă s'a *ndrăgit „nu mă uitâ”, 

Mahalaua ?n taină spune, îrăţiorii şi minta. 

Păpădia se sfădeşte cu “tritoiul şi-o albină. 

Intre negustori se ?ntâmplă ! Poţi să ştii cine-i de vină?! 

Codrul mândru se desface, ce mândreţă de pocnel 

i Iarbă mare și sulfină 

Inuişor şi sinziene 

Floare-albastră de cicoare, albe flori de mărgărint, 

La olaltă mi le 'mbracă roua 'n picuri de argint, 

Printre grâne macul ţanţoş şi vioac—o albăstrea 

Floarea tinereţii mele... 

Doamne ! Doamne! Cum aş vrea 

Vremile să pot întoarce, să le fac să nu [i fost! 

Gândule, ce mi-aţii calea cu dorinţi fără de rost!” 

29
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Holde ?n valuri n'au astâmpăr nici cât sborul unui flutur. 
Argintate foi pe umăr plopi tremurători îmi scutur, 
Râvna de senin mă prinde: tace codrul, gândul tace 
Şi din taina firei blânde sorb hodină, uitare, pace |



DOJANĂ 

Ț, făcuseşi nebunatec, 
Gândule, vezi? o ştiu bine. 
Tu "nţelept atâta vreme, .. 

Ca oricine? 

Pentru zilele-ţi strivite 
După nopţi de meditare, 
Vruşi să cauţi —fie o clipă | — 

Răsbunare ? 

Pentru doruri fărămate — 
Poate da, cu a ta vrerel — 
TȚi se ?ngădue, crezut-ai, 

Mângâere? 

3i



Nu, nu, nu! Sus al tău cuget, 

Tot mai sus pe-a minţii clină, 

Fără şovăire n cale, 

Spre lumină ! 

Iar călăilor, osânda 

Numai într'un gând să-ţi fie: 

Tu le daşi un suflet, dânşii? — 

Moarte ţie | 

zi 

 



„ACURARELĂ 

ÎL zâmbete taine, 

Sclipiri printre genc, 

Și râs cu nţelesuri 

Şi gesturi a, lene... 

In zare, nori rumeni, 

Albastre talazuri, 

Iubiri de-o. clipă 

Măreţe privazuri ... 

Ana Conta-Rembach, — 3. „ 36 

 



TRUFIE 
Doamnei A. T. Cerne 

E, văd în toate-acelaş zimbet 
Şi-acelecaşi blânde-ademeniri 
In sborul razelor de soare 
Intrale lunei licăriri, 

Pe limpede văzduh albastru |. 
In şerpuirea de izvor, 
In molcom c?atinul de frunze 
Şi'n frăgezimea florilor.  



Şi-aceleaşi şoapte mângâioase 

Aceeași strângere de mâni, 

Pe gândul meu, trufaş aldată, 

Azi cle-s singure stăpâni. 

La ptânsul tuturor stă gându-mi 

Semeţ, înstrăinat, voios, 

Iar de răsună ?n juru-mi' cântece, 

Răspund cu zimbet dureros...



VINE... 

V ine vara, vine dorul 

Cu avânturi gândului, 

Tainică ademenire 

Şi îndemnuri visului... 

Vine vara, stol de doruri 
De uitare, de noroc, | 
Nălucire sclipitoare 
Printre vremi pierdute ?n joc... 

Vine vara, vine dorul, 

Dor de *ndrăgostiri nebune... 
Plăsmuiri din alte gânduri ! 
Alte vremuri !... Altă lume! 

55 
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TESTAMENT 

Du gânduri, din vise, din doruri 

Cunună ţi-aş face de laur, 

Un nimb să-ţi lucească pe frunte 

Şi raze în părul de aur. 

Din farmece de zimbet şi graţii, 

Din dulce-alintare de glas, 

Cunună de mirt şi de roze, 

Iubire în preajmă-ţi să las. 

Jar lacrimi, belşugu-mi de lacrimi, 

L-aş ţese, copilă, în zale: 

Părere de rău nu te-ajungă, 

Nici vise sdrobite în calc. 

e



CALE BUNA! 

ÎNruite stau împreajmă năzuinţele de-o vicaţă. 
Firea, gerul o doboară... teama sufletu-mi îngheaţă 
Visule, înger de pază, ocrotirea-ţi dă-mi-o iară : 
Zimbetul nădăjduirei ... vraja serilor de vară... 

Dă-mi-o iară | 

'Tremură pe ramuri frunze .. + tremur” lacrime pe gene... 
Vântul vad îşi cată ?n nouri - + Yremile mi-adun troene ,.. Gândule, pribeag tonatec, ia-ţi toiagul : „cale bună 1? 
Inspre miriște cu soare, înspre mări cu solzi de lună, 

„Cale bună 1? 

<a



LUI 

Mai spirt co vorbă bună 

Cun zimbet nai ademenit, 

Ochi blânzi cu licăriri de lună, 

Gând trist de vise 'ndrăgostit. 

Şi te-ai desprins ca o nălucă 

Din calea mea, mergând la pas... 

Ispite-ţi fură ?ndemn de ducă 

Și-un zimbet, tainic „bun rămas”. 

sa 
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- DECE ? 

p, eri nu-l poţi întoarce, pe mâni nu-l poţi shici 
Şi tu trăeşti de-apururi din vremi ce nu pot îi... 
O clipă, picurată în mers de veşnicic, 
Intre neanturi două, ce-a fost, ce va să fie, 
Atât e pentru tine]... 

Ţi-o curmă ?n tânguire dureri ce nai trăit 
Și licăriri sfioase din visul irosit 1... 
Pe eri nu-l poţi întoarce, pe mâini nu-l poţi ghici 
Dece trăeşti de-apururi din vremi ce nu pot fi? 
A ta e clipa numai, o soarbe cu nesaţiu, 
Cât vremea te încape în ne'mcăputul spaţiu ! 

A



OCHII 

Licariri din zări senine 

Data Dumnezeu cel sfânt 

Ca să fie și ispite 

Pe pământ. 

Ni le-a dat în ochi albastri 

Cercuiţi de negre gene, 

Pătimaş cătând la ceruri, 

Jos,—a lene... 

Stropii din smaraldul mării 

Luciul undci şerpuite 

Ochii verzi, îngână basme 

Nearăite.



Dar povara pătimirii 

De vicaţă dătătoare, 

Celor negri, cu privire 

Care doare,. 

Ochilor căprii, menire 

Alta fostu-le-a ursită : 

Suferința tuturora 

Drept ispită. 

Inspre culmi neîngrădite 

Pururea cercetători, 

Cu privire adâncită, 

lrtători,,. 

&



PLÂNGE 

Şreree-u ochii, 

Lasă gândul să plutească peste vremi îndepărtate, 
Chinuri de odinioară la olaltă adunate 
Pavăză îţi pune ?n faţa desnădejdei de acum : 
Nu e pasul tău întâiul pe-al durerei bătut drum | 
Le uitași o clipă, aşă e? Gândulc, tu visător, 
Vezi şivoiul cum năprasnie se aruncă din izvor, 
Cum se sbale să doboare? — Cine ar fi să-l stavilească, 

Și când patimi dau năvală, nu e plâns ca să le-oprească. 

Șterge-ţi ochii, 

Lasă gându ?n depărtare să plutească fără ţinte 

S'or găsi ca să-l desmierde blând aducerile-aminte, 

Și nu plânge, nu mai plânge, uită visul tău deo clipă: 

Veşnicia e nălucă, dragostea e o robie!,.. 
Sau nu, plânge... 

Plânge, lacrimi te-or redă cu totul ţie!



PE ALBUMUL 

IN CINSTEA 

MARELUI ALEXANDRI 

D,, lumea mândrelor avânturi îndemn spre noi te-ai isvodit 

Tu, vis măreț din vremi bătrâne, de-un neam întreg doar oțelit. 

Credinţa fuse al tău cuget, din râvna ta un ţel ne-ai dat 

In măestrit şirag de forme, tu slavă ?n vremi ne-ai adunat. 

Jar când prin clocot de fanfare un bubuit de tun răsună, 

In imn cântarea ţi se'nalţă și spre izbânzi pe toţi adună, 

"Căci din lumini de-un neam dorite şi din vecii cules-ai ramuri 

Să 'nchini vitejilor tăi, barde, cântări ce-or fi de-apururi flamuri ! 

zi 
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MAMĂ 

Miau dus şi pe mormântul tău nu viu să samăn flori... 

De câteori aş vrea să plâng la capul tău, de câteori! 

Plecând genunchii, ţărnei tale tăcutu-mi gând să spun, 

Şi din a morţilor hodină, doar liniște s'adun! 

Din ochii tăi adânci, senini, nici o privire pentru minc ? 

Cine-mi răpi surisul tău, atât de trist, o mamă... Cine? 

Şi nu-mi rămase nici mormântul să pot să samăn flori 

De câteori ar fi să plâng la capul tău, de câteori ! 

+



A0 . 

TOTUŞI.. 

Ş, mă prinde totuşi dorul 
De-o privire, de-un suris.., 

Fuse totul o nălucă? 

Na trăit decât în vis? 

N 

Mă prind doruri de miresme, 

Portocali ori iasomii, 

Dor de zări înviorate... 
De pădure... de câmpii... 

Iazuri lucii ca oglinda 

Printre lilieci în floare... 

Mă dor şoaptele din tainiţi ! 
Mirosul de flori mă doare! 

  
PI
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Totul fuse o nălucă... 

Na trăit decât în vis!... 

O vieaţă 1... Tu vicaţă, 

Tu nesăţios abis! 
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PĂDURE 

Covoare de flori mătăsoase 

Stropite cu picuri de ploae 

Şi crengi arcuite ?n frunzare 

Sub salturi de păsări se 'mdoac. 

Prin tainiţi de umbră, prin pietre 

Pârăul drum luciu îşi sapă, 

La cântec de păseri răspunde 

Cu vechiul său ison de apă. 

Şi stropi de lumină s'aluncă 

Pe frunze, pe flori, pe cărare. 

Ce farmec în noaptea pădurii 

Un colţ dp albastru în zare 

8
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TAINIC VIS 

San în floare liliecii 

Şi-s castanii *n' floare iar, 

Se trezesc în suflet doruri 

Răvăşite în zadar. 

Dintr'un pâlc de vremi uitate, 

Se desprinde-un chip uitat, 

Ochii blânzi ca de fecioară 

Şi surisul fermecat. 

Ce mă vreţi, priviri de vrajă: 

Şi tu mângâios suris? 

— Ei lăsaţi! Nu-s vremi trăite 

Ia, poveste, tainic vis!... „ 

$ 
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NĂLUCĂ 

S. *nalţă ?n zare nouri albi 

Ca bobi de mărgărint, 

De plăsmuesc tot Feţi-Frumoşi 

In zale de argint. | 

Din freamăt lin, din vorbe *ncele 

Şi taine ?ntr'un suris. 

Se 'ncheagă-un dor... iar gânduri cete !.., 

Se întrupează-un vis... 

Se surpă? — doar nălucă ful 

Găzuse şi o sten.... 

Iubire pentru mine? — Nu 

Eu nu mai sunta meal...



DIN VĂZDUH 

Di Xăzduh coboară-o rază 

Şi din ochi cade-o privire, 

Amândouă sunt lumină, — 

Numai una-i fericire ! 

> 
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LIMANUL 

Îmaoeată, chinuri, vrajbă, gând în sbucium, dor înfrânt, 

lată vieaţa ! Clipă smulsă de iubiri făr' de avânt 

Din o veşnică hodină.,. ” 

Pân şi visul e o durere 

Visul plămădit din raze şi scântei de mângâere ! 

O! Tu moarte! Tu, limanul, tu mceputul înfrăţirei ! 

. .................. .. . . .. . . .. .. .. .. . 1... . . . . . . . . 

Dar ce moarte punec-ar capăt la durerea omenirei? ! 

2



POVESTE 

A fost, a fost... şi ma mai fi... 

Şi n'a mai fi şi nu mai este... 

Blând visul meu, cald, mângâios, 

I)e mâni fi-va poveste. 

Poveste făr de Feţi-Frumoşi 

Și fără Cosinzene, 

Ca floarea rumănă domnind 

Pe rărişti de poene. 

Nici pasăre măiastră, nu ! 

Nici smci viteji, doboritori, 

Nici punți durate din argint 

Dintrun amurg şi până ?n zori. 
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Ci doar balauri tăinuina 

„O piatră nestimată : 

Durerile ce-au doborit 

Simţirea mea curată. 

Și-un luptător isteţ... 

Pe basm 

Eu singură-s stăpână ! 

Că doar tot visu-i făurit 

De-o strângere de mână! 

%



CETATEA NEAMȚULUI 

Puaure adâncită sagaţă pe munte, în faţă pe-o culme Cetatea. 

Pustiu singuratec şi tainic sub albă făşie de lună, 

Zidire răsleaţă cu negre prăpăstii în preajmă, 

Din glorii străbune atâta-i! Atât e din râvna străbună!! 

O strajă de taină în juru-i fac negrele falduri de umbră. 

Din Criş, dinspre Tisa, departe, ecou-i aduce, sfătosul, 

Un gemiăt de frate, "'mpilatul, şi scrâşnet de fiare dușmane... 

Dar mare nici braţe nici arme... 

Ozana ar şti de-a lor soartă!... 

Un vact de cobe al buhnei dă veste de gloria moartă, 

- Şi straja de taină o străbate şi taie şi faldul de umbră... 

55 
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AMINTIRE 

Saint vânturi calde *n ramuri 

Desghioacă mugurii de foi, 

Se simt fiori de primăvară, 

Răsună ?n aer cânturi noi. 

Işi mişcă lacul valuri calde 

lar gândurile taine “şi spun, 

Pe firea mea stăpân e doară 

Tot ne'nduratul dor nebun! 

In zare oraşu ?n sărbătoare. 

Luminile s'aprind, se stâng... 

In jur îndemnuri de iubire 

EI lângă mine... şi cu plâng! 

Etaj



GLUMĂ 

Oa albaștri-s drăgălaşi 

Nu-i pricină, dar să-i laşi 

Altora să strălucească 

Doamne | Mulţi au s'aimăgiască ! 

Ochii verzi, e drept, sunt vii! 

Dacă ?n înimă-s pustii! 

Lasă-i, rogu-te, pe ci 

Pentru cei mai bătrânei... 

a
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Cei câprii cică-s mai blânzi, 

Dar de dragoste flămânzi. 

Tu n'ai vreme? Lasă-i... del! 

Cată alţii... Parcă cel... 

Ochii negri? Prea focoşi, 

Niciodată credincioşi ! 

Ştii ce? Lasă-i şi pe ci 

Altora mai tinerei... 
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LUNCĂ, LUNCĂ 

Surorei mele. 

|_unea, luncă ce de jale când îţi clutini frunzile! 

Nu-ţi răsar în toată ziua soare, lună, zorile? 

Nu-ţi şopteşte ca în taină pârăuaş brăzdat de undă, 

Când în umbre subţiate el aleargă să s'ascundă? 

Dacă-ţi bate vântul creanga, ce te *nnec suspinele? 

“i-or veni iar cântăreții, umbre, flori, albinele ! 

Ia de noi mai greu e?n lume când s'a stins dorul vieţii... 

Noi odală trecem numai pe cărarea tincreţei | 

A 
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RĂSVRĂTIRE 

Mi. dat roze ca şi-al dată, — 

“Toate i le-am asvârlit. 

Mie roze? I-nchinasem 

Intreg sufletu-imi rănit. 

Mi-a adus icoane mândre 

Plăsmuite ?n fericiri. 

I le-am rupt. Ce puteau spune 
Dureroaselor simţiri? 

Şi-a plecat gura spre mine, 
L'am respins. Nesocotit ! 

Oare o clipă să cuprindă 

Tot uvântul de iubit? 

GE



SPRE TINE 

Pieraute-s tainele pădurei 

Şi stâns e zumzetul de crâng, 

lar rândunei şi rândunele 

Lăstunii la un loc îşi strâng. 

Zăbranie negru jalea toamnei 

Cu grele presimţiri ne vine... 

Ca rândunelele ?n spre soare 

Și gând şi dor îmi sbor spre tine. - 

ge
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DIN HEINE 

Tinărești astfel de versuri? 

Dragul meu, eşti prăpădit ! 

Să câştigi onoare, avere, 

Stăi supus şi îndoit. 

Cum te 'ncumetezi, în lume 

Să ţii tu: astfel de grai? 

Astfel să vorbeşti de popă 

Şi de marii lumei crai? 

Scump .prieten, zău te pierzi! 

Braţe lungi au regii vechi... 

Popii toţi au limba lungă, 

Iar poporul — lungi urechi | 

Ge



PROFIL 

Oacae vorbeşti cu dânsul, la tine cl nu cată, 

Stăruitor repetă ce-i vei fi spus vreodată 

Şi mii de mreje ?ntinde simţirei tale mute 

Pe timp ce-a epigramci subţire pună ascule. 

Iar când închide ochii, părând înduioşat, 

Nu te ?nşeli: pornit-a o rimă de citat. 

*
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DIN TREN 

S. *ntind câmpii şi iar se strâng 

Sub văzul meu,. 

Se 'mchee dealuri, se desprind — 

Eu merg mereu. 

Luciri de lună, oglinzi de ape 

M'ademenesc, 

Le soarbe doar o clipă ochiul 

Şi iar păşesc. 

Din crâng o şoaptă, din lunci un foşnet 

APar luă pe veci, 

Un glas îmi strigă: „Tot mai departe, 

Ci treci! Ci treci !? 

Şi care-i ţinta? Vicaţa-i cărare 

Tot de dureri... 
Ci unde sânteţi, o voi icoane, 

Dorinţi de ieri? 1... 

Se
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IMN PĂGÂN 

A nopţii veghe, Luno, de-apururea mireasă, 

A dragostelor triste şi-a tainelor crăeasă, 

Din zare nepătrunsă ţeşi pânză străvezie 

Iar raza-ţi tremurată ce sol de reverie. 

Tu pulbere de aur arunci în patru zări 

Şi muntelui semeţul şi ?mfriguratei mări, 

'Talazului, frântura din sbucium nesfârşit 

Tu ești ademenire şi idol prea slăvit. 

Intinerite pajişti şi văile acânci, 

Poene ”ngândurate şi "mbătrânite stânci, 

Şi florile smerite în tremurul de dor, 

Din clatinul de frunze al vântului fior; 

Şi cugete sfioase şi cloruri tăinuite 

Şi "nfiripări de visuri, — cu toate-ţi sunt robite, 

Când raza ta le cerne tihnite mângâeri, 

tu, simbol al ispitei și-al veşnicei tăceri. 

St
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ACEIAŞI... 

Mi groază de Docetul mării 

Spre codri, pribeagul mă ?ndrept. 

Prin frunzele moarte un foşnet, 

Nu-i vestea pe care o aştept? 

Din umbrele tremurătoare 

Cântări de îndemn şi de dor, 

O! suflete stâns fără vreme, 

Tu nu mai pricepi rostul lor! 

pe codru mi-i silă! M'aş duce... 

Maş duce în zări de tăcere, 

In cale-mi răsare de-apururi 

Acelaşi şi aceiaşi durere ! 

“SI



  
FRATELUI PIERDUT 

Canari trist 'la tine-i veşnice, .. 

Gândul vesel tot la tine... 

Doar durerea despărţirei 

De-mi rămâne pentru mine! 

Vile galbeni, slove negre 

Ne-ai lăsat drept mângâcre 

Şi-al tău chip săpat în minte 

In privazuri de durere... 

5 
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IN CIMITIR 

. 

Faânea pace adâncă, sub lespezi şi sub flori, 

Urmeze ziua nopţii, ori noapte fără zori. 

In neclintire-cternă ce-a criptei nepăsare. 

Doar vântul de svonește cămn lume e mişcare. 

2



  
STÂNS...: 

Sans e dorul de tine, totuşi cu par'că te-aştept, 

Vino iar, nepăsare, vino, desgust înțelept! 

Jale sc ?ntinde, doboară gândul meu iarăşi răsleţ., . 

Gingaş zimbet ai, însă vicleni îţi sunt ochii isteţi .,. 

& 
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„ISUS PE CRUCE& 
(După L. Lahore) 

Hristos pe cruce ?n sânge, cu faţa "ntunecată 
Şi galbenă ca ceara. In sus privirea-i cată, 

E singur, părăsit... 

Spre cer ochiul ţintit 

Nu rugăciuni cuprinde, ci groaznica *ndoială, 

Că cerul mare gol e, — şi-albastru-i o spoială !



  
CU GÂND 

C, gând, cu dor la tine-s : 

Când păsări blând s'alintă 

Pe creanga mlădioasă 

Cătând la soare ţintă. 

Cu dor, cu gând la tine-s 

Când vântul să pătrunză 

Prin crengi, îşi face drumul, 

Foşnind încet din frunză.



De glasuri de mărgele 
Văzduhul când răsună, 
Te-aud spunând în versuri 
De-o dragoste nebună. 

Iar foşnetul din ramuri 
Şi-al crengii clatin blând .., 
Ce farmec în natură 
Când ne Plimbam visând !



  
VEDENIE 

Clint, învins se pleacă 

Jarăși la genunchii ci, 

Rugător .. . 

Astfel odată 

Sta cl la genunchii mei. 

1 se tulbură privirea 

Buza-i tremură... ce vrea? 

Spăimântat saruncă ?n lături, 

Palidă se face ca.
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Intre dânșii fuse o umbră, 
Acea umbră eram eu... 
Curg şiroaie pe obrazu-mi 
Imi alungă somnul sreu, 

Fusc-un vis? — Dece plâng dară? 
Iar un glas îndepărtat: 
„Cată ?n veci ca să înşele 
Cine-odată a înşelat”,



  
SERENADĂ 

V» iubite, în grădină 

Luna-i plină, 

Vino, vino fără greş: 

Pe cărări albe de lună 

Rătăci-vom împreună 

Şi ne-o ninge 

Albă floarea de cireş. 

Vom privi ?ndelung prin stele 

Ca mărgele 

Aruncate ?m bolți albastre, 

Cum luceafărul statornic 

Pururi sinsur, pururi dornic, 

“fine calea | 

Lunei şi privirei noastre. 

N
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Amintirile ne-om spune 

Ne-a răpune 

Plânsul, dorul celor duse, 

Şi uitare împreună 

La Luceafăr și la Lună 

Căuta-vom 

Leac durerilor apuse. 

Iar foşnind încet din frunză 

Să pătrunză 

Vântul de s'a "ncumetă 

Şi speriată mă voiu stringe 

Lângă tine... s'or atinge 

Să mă aperi 

Buzele-ţi de fruntea mea. 

Vin, iubite, în grădină 
Luna-i plină 

Ninge floarea de cireş. 

Pe cărări albe de lună 

Noi cătâ-vom împreună 

Mângâerea 

Fericirei fără greş.



  
VARĂ, VINO ÎNAPOI 

Para vântul frunze moarte, 

Rândunele stau să plece... 

Câna te pui pe fugă, vară, 

Nici iubirea nu te ?ntrece! 

Cum? Să vie iarna iarăşi, 

Tristă ca un ţintirim? ! 

Să se ducă grieri, freamăt, 

“Yocmai când noi ne iubim? 

De-i pădurea fără umbră 

Razele de nu-s fierbinţi, 

I-ţi mai vin glumele ?n minte, 

ţi mai vine să te “'alinţi?
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Şi ce-i dragostea? — O șoaplă... 

Un suris ce ţine-o clipă...: 

E o stea ce-o vezi cu jale 

In neant cum cade m pripăl... 

Poţi să ştii că-i eşti lui dragă 

Când nu-s flori să te ?ncunune? 

Şi să mergi visând alături, 

Când de frig... soarele apune?! 

Iarnă dragă, eşti frumoasă, 

Nu zic ba... dar fugi de noi 

Numa acuma! 

Iar tu, vară 

Vin cu florile 'napoi!... 

>



    
NIMIC 

| răeşte-ţi clipa dată, nu te gândi la mâne 

Din vremuri doar atâta-i— şi încă ! — bunul tău 

Nimic şi ca rămâne! 

S'alung una pe alta dorinţi... gândiri... vieţi... 

Cum valu-alungă valuri, cum umbra umbre-alungă 

In zori de dimineţi! 

€ 
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DIN HEINE 

Î, mare se pleacă a Runicei stâncă 

Aci vin adesea în jalea-mi adâncă. 

Un țipăt de gavii... Când vântul le-alungă 

Talazuri de spumă spre ele se 'ndungă... 

A câtor iubite port chipul în gând! 

La câţi buni tovarăşi mi-e gândul când plâng ! 

Ci unde-s cu toții? cc... ..... 

Un şuer de vânt.,.,, 

Talazuri în spumă se sfarmă, se stâng... 

a)
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STOL DE DURERI... 

Dear... - 

Ei nu! Ci du-te, blând vis înaripat! 

Ştiu, zarea purpurie în dor te-a întrupat, 

Crăiasa nopţii, mândra cu tortul de argint, 

Poiana sclipitoare sub bobi de mărgărint 

Şi lacu ?n solzi de valuri... şi freumătul din crâng... 

Şi umbre şoptitoare din plopii cari plâng... 

Dar, visule, tu pusnic, iu dorul meu pribeag, 

De-atunci trecut-a vreme !... O fi poate şi-un veac! 

Jar cu m'avusci parte din câte le-am visat, 

Mă vezi şi până astăzi, tot gând îndurerat... 

Tu “vrei lumină ?n cale-mi, drag visul meu de ieri 

Dar cum răsbate-ai oare tot stolul de dureri?.., 

50 
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UN TABLOU LA SALON „, 

Cea, nouri în argint — 

Doar un colţ de-albastru ?n zare -— 

Reazăm cată pe oglinda 

Lacului ce cute nare. 

Două lebede uşoare 

Albe ca zăpada ?n munţi 

Lunecând pe luciul apei, 

Urma lor durează punți. 

Şi se tol îndepărtează 

Cu mers lin neîntrecut... 

Star părea un vis feeric 

De-abia întrevăzut... 

Să 

a) 
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DIN HEINE 

C, unde merge, când murim, 
Al nostru suflet ostenit? 
Dar unde-i focul ce Sa stâns 
Şi unde, vântul potolit?.,. 

2
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SUNT... 

Sunt dureri ce nu se tulbur, 

Nu le-atinge, prea-s adânci. 

Vremeu, şi ?ncă le mconjoară! 

Valul cruţă şi el stânci... 

DA 
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DRĂGĂLĂŞIE 

C, lasă scrisul, mamă, 

Şi vino lângă mine. 

Pe noapte cine-o cheamă? 

Şi ziua de-unde vine? 

Ia-mi spune o poveste... 

Au zine păr de aur? 

De-aceia stau în turnuri 

Sub strajă de balaur? 

Şi zmeul cel puternic 

De sfarmă stânci cu palma, 

Cu Barbă-Cot piticul 

Tovarăşi sunt de-avalma?
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Qri spune, mamă dragă, 

Poveste-adevărată ... 

Colo departe cum e? 

„Ce-a fost când-va, odată... 

lar mai la urma urmei 

Tu spune tot ce vrail..,. 

Cu braţul mă *nconjoară 

Şi lângă mine stai. 

Dă-mi capul, dă-mi şi mâna 

A mele sunt, — o ştii! — 

E ca să nu poţi fuge 

Şi-alăturea să-mi fii... 

&



ZIUA MORȚILOR 

Frunze noi şi umbră nouă... 

Presuri cântă ?n chiparoși, 

Mişună printre miresme 

Fluturii, etern voioşi... 

Azi sunt moşii... Sărbătoare... 

Fraţi, prieteni, vin cerniţi, 

Vin să dea prinos de lacrimi 

Celor pururi adormiţi. 

Răzemată stau de-o cruce, 

Gândul dus şi ochiul stâns: 

Inima-mi — iată mormântul 

Unde nimenea n'a plâns!,., 

<a



bă 

PICURĂ LACRIMI 

Picura *m mintea mea lacrimi, 

Şi lacrimi în ochi mi sadun. 

Din dragoste stânsă desprinse 

O vorbă... un semn: șrămus bun”. 

Pe aripi s'avântă gândirea 

Găsire-ar hodină ?n vremi duse. 

In vieaţă-mi nu fuse lumină, 

Nici zimbet în vicaţă-mi nu fuse : 

Şi lacrimi de-mi picură ?n minte 

La gândul trecutului stâns, — 

Doar lacrimi fu pururi vicaţa 

Şi pururea gândul fu plâns!... 
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DORURI 

D. de soare mă cuprinde 

Faţă n faţă să-l privesc, 

Dor de zări neţărimurite, 

Dor ca pururi să trăesc,., 

Și meet dorul mi se stânge 

Pare că n'a fost al meu... 

Vine-un altul: prin morminte 

Un mormânt să-mi cat și cu,., 

ze
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FLUER DULCE.... 

Fer dulce sus la stână 

Gânduri negre ?ncet se pierd, 

Chipul tău cu ochii umezi 

Eu în gând cu gând desmierd. 

Fluer jalnic, jale aşterne, 

Iarăşi simt că tu te-ai dus... 

In zadar te cheamă gându-mi 

Chip de-apururea apus!... 

Y



SUFLETULUI MEU ... 

Suteu lacom de durere, pentru tine geme, plângi ! 
Lasă-ţi mila toată ţie, astăzi suferi, mâni te stângi. 

Câte nedreptăţi trăit-au, câte chinuri nor trăi?1.,. 
Cine-ar fi să le cuprindă, să le simtă cine-ar fi?... 

* 
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COPILULUI MEU 

| răeşte-ţi clipa dată, nu te gândi la mâne, 

Din vremuri doar atâta-i — şi încă ! — bunul tău, 

Nimic şi ea rămâne! 

S'alung una pe alta dorinţi... gândiri... vieţi, .. 

Cum valu — alungă valuri, cum umbra — umbre alungă 

In zori de dimineţi! 

6. 
Să



STRAJĂ 

l, preajmă-ţi stă gândul meu strajă 

Din zori doar şi până "n amurg, 

Mi-ascunzi o durere... te uită 

Din ochii mei lacrime curg. 

In preajmă-ţi stă gândul meu strajă 

Din sară şi până în zori. 

Tu cânţi ... tu petreci... iară glasu-ţi 

De groază-mi deşteaptă fiori... 

SP
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SOARE... 

Saare, ce decum te-arăţi desprinzi dungă de lumină 
Pân' şi ?n negrul fund al mării, 

Cum de nu poţi tu străbate marea taină a cugetărei ? 

Tu plăzmuitor de vicaţă, când destaci umbra din umbre 
Să dai forme lumii ?ntregi, 

Indoiala care doare, cum din suflet nu deslegi ? 

sg



  
S. ce-aştepţi tu dela mâne? 

Dece cauţi ce-a fost ieri? 

Şi trecut şi viitorul 

Făurite-s din dureri. 

Din prezent vezi de trăeşte, 

Jalea-o clipă-ţi dă răgaz. 

— Ce-i făr de dureri vicaţa 

Decât doar un gol privaz! 

ap
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UNDA TRECE ... 

p. oglinzile de apă 

Se întinde mlădioasă 

Chipul soarelui să-l prindă 

Salcea ?n frunză de mătasă. 

De-a ci umbră ca să scape 

Gârla zi şi noapte-alcargă ... 

“Tot astfel şi vremea fuge 

"Urma jalei să ne-o şteargă. 

„Dar zadarnice! Când nu-s frunze 

Insăşi creanga umbre dă... 

Fugi tu apă şi voi vremuri, 

Unda trece, umbra stă! 

Sg



Ana Conta-Kernbach, — 7, 

LA MÂNĂSTIRE 

Su nori de plumb, tulang lung de clopot, 

Pe streşini bătae de ploae în ropot, 

Săgeţi de fulger văzduhul despică 

Vârtejuri de stropi spre nori se ridică .,, 

Cu ochii măriţi, uitat stă bătrânul 

La colțul din drum. Pierdut îi e gândul 

In bolți de uzur cu făclii de stele, 

In mări de argint cu prund de mărgele, 

„Când semnul crucii mâna-i îndoae, - 

lar trupul plecat îi tremură ?n ploaie, 

Y 
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NOAPTE DE IARNĂ 

Preste tot întinderi albe şi lumine alburii, 

Preste tot nămeţi de ghiaţă în tăcere de pustii, 

Jos mici umbre tremurate dintr'un nour călător... 

Plop stătos, arțarul mândru şi mesteci încărunţiţi 

Sub belșug de promoroacă deopotrivă stau smeriţi. 

Iar pe cer, din adâncime, mândra veșnică Latonă, 

Luna plină şi senină, lacrimă ?n ochi de Madonă, 

Mângâind pustiu pământul, ţine calea vremilor... 
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SPLEEN 

Vant sburdalnic în hogege, 

La icreastră flori de ghiaţă 

+... Yost-a vară? 

Fost-au munţii cu verdeață? 

Singură ... în casa mare, 

Cărţile, mai stea şi mchise! 

Jelţu-i moale 

Să-l încerc de-i bun de vise. 
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Pe colţar stă un paingăn 

Somnoros, buftit de lene. 

Mâţa toarce 

Şi pândeşte printre gene. 

Cât dispreţ în ochii galbeni! 

Ei, aşă se şi cuvine: 

Ea pe sobă, 
Eu fac focul... Tot de ea mai bine! 

Prin horn viscolul se vaită 
Vâjic-a pustiu şi-a jale. 

Iu es visuri.., 
Dacă-s toate, toate goale ! 

*



  
PĂCATUL CEL MAI GREU 

. La mai la urma urmei, tu jertfe să nu faci 
Şi doru-n toată clipa în faptă să-l prefaci! 

S'cr scurge ani, s'or scurge . ți-or cere noi puteri : 
Cătând la cea de mâine, să uiţi jertfa-ţi de ieri... 
Jar când simţirea toată şi gând s'or istovi, 
Ruine rămâne-vei, ruine ce-or gândi... 

S'or strecură în cuget părerile de rău, — 

Din toate cele grele, păcatul cel mai dreu ! 

pa 
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AMURG 

O asana lină a cuprins 

Pădurea de mesteci, 

Te ?mbracă luna în argint 

In dreptul ci când treci. 

De-odată, pare, toate tac 

In gânduri adâncile, 

Se lasă crensi şi flori în jos 

De umbră doborite,



Prin iarbă iată-i licurici, 

Ylori mândre de lumină — 

Aşă răsar şi "n gândul meu 

Dureri fără pricină! 

Ca taine umbrele s'alung 

Pe îruuze argintii, 

Departe o doină de pârâu 

Viers jalnic de pustii... 

a + 
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DIN HEINE 

A 

Înserzese şi lunci şi codri, în văzduh lucese colori, 
Primăvara cu lumina-i şi miresmele de flori. 
Ciripit de turturele îmi trezesc simţiri de carnă, 
Ce pe sufletu-mi, pe doru-mi, jale stânsă vin s'uştearnă, 

Iar când glasul meu înalţă cântece de tânguire, „Dece viersu-ţi e de jale? Reânviere-i doar în fire 9” 
Mă întreabă ciocârlia. 

—»0O, mulţi ani... cu cânt mereu, 
Doar îl ştie şi bunica-ţi, dureros cântecul meu”. 

<
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DUPĂ HEINE 

Moartea-i noapte răcoroasă, vicaţa, ziuă arzătoare. 

Soarele e în asfinţit,... 

Vine noaptea, somnul vine 

Pentru mine 

Ostenit. 

Pe mormânt-un arbor creşte. În el presuri se îngână 

Spunând dorul de aemult. 

lu din somn cu faţa lină 

Şi senină, 

Le ascult... 

N 
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RALTEŢEI SALE | 

PRINCIPESA MOŞTENITOARE: 

C, bun sosit, Domniţă blândă! 
Suris de farmec, floare plăpândă, 

" Vlăstare mândră din falnici Crai! 
Tu eşti minunea ce ne rămâne 
Mamă, eroului de mâne 
Icoană, viselor de Mai! 

*



  
NOPȚI DE VARĂ | 

CC ararea-i brăzdată de îloare 

De-i rumăn şi negrul pământ... 

Luceafăr şi Luna în taină-şi zic şoapte, 

Pe raz-alburie sbor fluturi de noapte, 

In preajmă tăcere, —un cântec s'a stâns... 

Stau brazde pe-a vieţi-mi cărare, 

Iluzii, flori ninse de vânt... 

Un zimbet de înger lumină-mi dă 'n cale 

Şi totuşi... pe chipu-mi tihnit, câtă jale... 

Iar gându-mi de pace înăbuş' un plâns! 

“& 
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[ ăptuitor de-apururi de vremi 
Gândire, ce creat-ai puteri cari *nspăimântă, 
Eternitatea - oarbă şi orbul infinit, 
Intr'un mormânt şi-un Icagăn poţi îi tu ţărmuril?! 

ce ne frămâută, 

A



  
NAPOLI 

p, nesfârşit albastrul mării 

Senin stă cerul nesfârşit, 

Talazul pururea se zbate 

Şi cerul — pururi neclintit! 

Departe ?n zare, ca o pată, 

Un punct albiu. Să fie nor? 

Pe ?ntindere fără hotare 

Ca fluturi ulbi corăliii stor. 
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Pe lângă mal, sfărmând talazuri. 
Increzător vaporul trece, 
Și ?n leneş legănat de vâsle 
O barcă taie ?n unda rece. 

Loveşte vâsla greu în valuri 
Şi valul greu loveşte m stâncă: 
Un muget* nentrerupt şi totuşi 
De-asupra lor, tăcere-adâncă ! 

€



  

PASTEL 

Frei oblonite cu flori de-alabastru, 

Pe streşini podoabe de ţurţuri la rând, 

Roşit, fără raze, stă soarele mândru, 

Pe-un cer fără boltă, plecat spre pământ, 

Isvoare tăcute, ca flori de cireș, “ 

Pe ramure negre, în smocuri ninsoare, 

Un clatin de creangă, te plouă scântei 

Ce sboară ca fluturi în raze de soare. 

Intinse-s departe câmpiile-albite, 

Şi munte şi vale în şesuri dispur. 

Văzduhul, lumină ! De-abia vezi o umbră: 

E stânca cernită pe-un crac de stejar. 

ae 
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PE ŢERM ... 

SO nzur-s în preajma mării, 

In robia gândului ! 
Unu-i prada amintirei, 

Celalalt” a vântului. 

Şi. se sbate ritmic gândul 
Printre vremi şi depărtări 
Şi tot ritmic bate vântul, 
Spume culegând din zări. 

Dar din sbucium de talazuri 
Nasc vieţi, pâle de mistere, 
Iar tu, gândule nerodnic, 
Isvodeşti de-abia himere | 

23 
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Ana Conta-Kernbach. — 8.   
MRI 1912 

T., poete moldovene, 

Cum de mi te laşi a lene 

Câna văzduhu i încruntat, 

Neamul tău însirzinat 

Şi pământu'nsângerat? 

*Naripează-a tale gene, 

'Tu, poete inollovenc. 

Şi priveşte 

Vultureşte 

Câtă zare se vădeşte. 

Şi pătrunde 

Ce suscunde 

11



Iu vâltoarca vrerilor, 
In zăbava vremilor, 
Şi-apoi gându-ţi înstruneşte, 
Cugetul ţi-l oţeleşte 
Şi din lunce de isvoare 
Rodnicie de ponoarc, 
Semeţia munţilor, 
Plopilor cărunţilor, 
Din năvala Prutului, 
Prutului tăcutului, 
Zemisleşte-ne cântare, 
Neamului îmbărbătare. 
Cei doriţi .de *nstrăinare 
Să le fie de mustrare ! 
Iar din vremi înviforale 
Şi: din lacrime uitate, 
Doine vechi de voinicie 
Ojelite ?n vitejie, 
Zemisleşte-ne un vicrs 

„ Tuturor pe înţeles, 
Ferecat în tainic semn 
Tuturor ales îndemn. 
Iar acea mândră cântare, 
Clocotind a răzbunare, 
Fă să treacă de hotare : 

"Peste Prutul cel hain 
Ca S'ajungă la Hotin, 
Peste graiul vrăjmăşese 
Din pământ bucovinesc,



  

Peste culmea ardeleană, 

Stăpânire ungureană ! 

Din tuspatru părţi de lume 

Fraţii noştri să s'adune, 

Să s'adune gând în gând, 

Pavăză la-l lor pământ: 

*
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LRS'O :NCOLO 

Las *ncolo dragoste 
Că-i numai o pacoste !... 

Lângă cu, din gânduri 
Ce în taină Vvânturi, 
Şi mai furtunoase 
Și mai norocoase, 
Ce se ?nșiră ?n gând, 
Lung şirag făcând,



  

Tu nimic nu spuii, 

Ci laşi ochiului 

Taina gândului. - 

De vrei s*o săruţi, 

Aiurit te uiţi, 

Să nu-ţi fi ghicit 

Dorul cel smintit, 

Şi pleci capu'n jos 

Trist şi ruşinos. 

Şi-o laşi să se ducă... 

Până te apucă 

Dorul crunt de ea... 

O caţi pururea, 

Pretutindenea. . . 

La isvor vrei glasu-i 

Pe cărări caţi pasu-i, 

Lunei ceri privirea, 

Stelei, strălucirea 

Ochilor ei dulci. 

Sara când te culci 

In gând o desmierzi, 

Jar ziua te pierzi 

In dorul s'0o vezi! 

Şi cât grâu pe lanuri 

Tu înnozi la planuri, 

Cum s*o întâlneşti 
Şi cum să-i vorbeşti, 

S'o ademeneşti Î... 
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Iar de-ţi icsă ?n cale, 
Tu taci, prins de jale, 
“Jale că nu-i spui 
Taina gândului... 

Las'o încolo dragoste 
Că-i numai o pacoste 1 

55



DIN VREMI ... 

S. ce frumos te alintai 

Cu ochii tăi din cer senin, 

Incetinel, cu jale ?n grai 

Spunând de dragoste, de chin... 

Spre vremi de mult gândul mi-i dus, 

Spre vremi de mult... 

Şi cum plângeam, 

Tu, de-al tău dor zadarnic spus, 

Iar cu de-al meu, că nu-l spuneam! 

e 
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DIN HEINE 

Te scoală, băete, pe cal punc-o ştia, 

Aruncă-te pe cl, 

Străbate pădure, câmpic, şi-ajungi 

Pal regelui castel. 

Strecoară-te *nnuntru, aşteaptă tiptil 

Un om în drum să-ţi icasă, 

„Din fetele două a regelui Duncan, 

Ori care e mireasă?” 

“i-o spune cl: care să fie! cea brună”. 

Curând îmi adă veste. 

Iar de ţi-o răspunde: sei da! e bălaea” — 

Nu te grăbi, timp estel 

=



ZORI 

p. crengile de paltin 

Sub frunză ?nrourată, 

Stau paseri pitulate 

Şi iarba-i nemişcată. 

Stăpână e hodina . 

Pe văi, pe câmp, pe munţi, 

Doar gârla, ca mai cântă 

Câna lunecă sub punți.



. Un dangăt lung de clopot 

“Tăcerea o despică, 

Se tupilează noaptea, 

Căci ziua se ridică. 

Ce freamăt lung prin codri! 

Spre cer o ciocârlie. 

O, Doamne! Ce de jale, 

- A-“firei veselie | 

*



DIN HEINE 

ÎN. nu, nul Nu spun, nu spun | 

Spăimântată nu cătă ! 

Am şoptit-o numai mării 

Necredinţa. .. vina ta... 

Despre ijosnica-ţi cădere 

N'a aflat pe ţărmuri nime, 

Dar în schimb întreg oceanul 

“Te cunoaşte... Ce ruşine! 
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MIRAJ 

Fericire, chip de înger cu aripe de văpăi, 

Tu, nălucă plăsmuită de durerea cea dintăi, 

Prin ce farmec ne duci gândul tot spre mâni cel neştiut 

Când de-apururi, luminoaso, rămâi pururi în trecuL! 

pa
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NOAPTE 

Rasare pe îndelete făcliile eterne. 

O pulbere de raze pc codri se aşterne 

Când luna se ridică de după dealul pleş, 

Duioasă de-şi privește regatul urieş.: 

Din vraja razei sale durând punți de argint, 

Isvoare şi poene în zare se desprind. 

Uşor ca o părere alunecă pe cer, 

Se sting în calc-i stele, în cale-i umbre pier. .. 

Luceafărul de veacuri îndrăgostit de ca, 

Urmează cu sficală nemuritoarea stea. 

zi 
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MIEZUL VEREI 

FI intărite s'alintă 

In ascunsul gândului, 

Ca pe câmp florile-albastre 

Sub bătaia vântului. 

Vorbe calde, mângâiouse, 

Se avântă n taina minţii 

Cum se lasă pradă floarei 

Fluturii voioşi, — cuminţii !



  

Şoapta frunzelor de paltin, 

Freamătul de plop pletos 

„ Imi resfiră ?n taină gânduri, 

Fire-a visului frumos. 

Miezul verei! Pe belşugul 

De vicaţă-a *ntregei fire 

Şi comoara de miresme 

Numai tu domneşti, zefire ! 

Stă răchita *ncărunţită 

Peste ape cu mers lin, 

Şoapte-adună de pe unde 

Ce din depărtări îi vin. 
Wântului le spune dânsa, 

Eu le-aud şi le trăesc, 

Inspre zări de vremi apuse 

Dor .şi gând îmi pribegesc. 

*



128 

DIN HEINE 

Tarziu îmi dai al tău surâs... 

Suspinele-ţi vin prea târziu ! 

Amorul blând de care-ai râs 

E stâns de mult, de mult nu-i viu! 

Târzie dragoste-arzătoare | 

Privirea ta de doruri caldă 

Pe inima-mi, — raza de soare 

Mormântul rece când îl scaldă | 

», e



        
RUGA 

O, lună ! doamna nopţii şi-a viselor senine, 

A omenirei duse şi-a celei care vine 

Aprinzu-le iubirea l-a tale blânzi văpăi,.. 

“Tu, dorul meu din urmă, tu visul meu dintăit... 

Revarsă pe-a mea minte seninul razei tale, 

Imprăştie uitarea lăsată, pale, pale, 

Pe vremurile duse a zilelor senine... 

Scânteie fără umbră și clipă fără mâne!,.. 

Pe raza ta de pulberi să-mi ure la tine gândul, 

Nesocotind pe mâne, prezentul nevăzându-l, 

Aua Conta-Rernbach. — 9.
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Din vremi de-odinioară să pot să sorb o clipă — 

Cât fluturul de noapte-ar bate din aripăl— 

O clipă de odihnă din visuri fericite 

Străbate-ar ca un fulger cărări nemărginite, 

De luptă fără preget, de dorul de-a nu fi! 

O clipă n'aş simţl-o durerea de-a trăi! 

i



  
CANTEC DE LEAGĂN 

Haiae, nani-nani, 

Drăguleană, îă, 

Uite braţul moale . 

Mama leagăn dă. 

Zimbet în privire, 

Tainic luminiş, 

Dragostea ci toată, 

Cald acoperiş. 

Haide, drăguleană, 

Nani-nani, fă, 

Cât timp sinul mamei, 

Adăpost îţi dă. 
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Lumea ta c'o vorbă 

Astăzi o supun. 

Din poveşti de-avalma 

Pot minuni s'adun. 

Dalbele crăese, 

Zine, Feţi-Frumoşi, 

Toate-s pentru tine, 

Ochişori voioşi. 

Poapnele de aur, 

Rumănul din zori, 

Mângâeri de raze 

Şi vrăjit de flori, 

Toate-s pentru tine, 

Domnul le-a trimis, 

Pentru tine-s toate 

Câte sunt în vis... 

Mâne, ia, ca mâne 

Vremuri or sosi, 

Pace şi hodină 

Nu le-i mai găsi. 

Lumei ne'ncăpute, 

Vremei, vei cătă, 

Inceputul tainic 

Să poţi deslegă, 

Și din râvna toală 

Zimbetul s'a dus, 

Trudă, plânset, jale 

Gândul ţi-au răpus. |



Haide, nani-nani, 

Drăguleană, fă, 

Cât timp mângâere 

Glasul mamei dă. 

Haide, drăguleană, 

Nani-nani fă, 

Cât timp glasul mamei 

Fericirea dă... 

5 
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PACE IE 1... 

Gina semeţ. .. Semeţe doruril... 

Răsvrătiri nesăbuite, 

Pace vouă! Pace vouăl 

Voi de-apururi biruite. 

Adevărul? — O nălucă, 

Gând de om nu-l poate prinde. 

E trufie ca să-l cauţi, 

Eşti nebun de-l vrei cuprinde!



e
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Iar dorinţa, luptă stearpă. 

Ţinta ci? Deşertăciune. 

Nu ţi-e dat să-i vezi isvorul, 

Ci s*o plângi când doar apune. 

De dreptate, suflet dornic 

De cterica scântee... 

Câte umilinţi ascunse 

Intr'un suflet de femeet... 

Gând semeţ... Semeţe doruri.., 

Pace ţie, amintire! i 

Deopotrivă sunt de vane 

Lacrime şi răsvrătire |



VREM ARDEALUL ! 

Va Ardealul ! Vrem Ardealul ! Vrem Ardealul lui Mihaiu. 

Sune goarna pretitundeni, jos în vale, sus pe plaiu! 

Umbra sfântă. dela “Turda în mormântul ci tresare, 

Visul i se întrupează : iat-o omânia mare! 

Vrem Ardealul ! Vrem Ardealul! Vrem Ardealul lui Traian, 

Moştenirea mare, scumpă, a străbunului roman, 

Că cetăţile-s romane, numele romane sânt, 

Şi vânjoasa vitejie şi-orice petec de pământ. 
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Câte-au fost sub ocrotirea mândrei pajure străbune, 
Fâliâie române steaguri, goarnele române sune ! 
Vrem Ardealul cu străbunul Decebal nenfrântul D ac. 
Sună, goarnă, şi ne-adună în coloane de atac! 

Pânăn Tisa-i bunul nostru! Cu străvechiul Maramureş, 
Și întinderea cuprinsă până?'n fluviul mare, gureş.,. 
Care 'mdeamnă înspre mare. Bucovina noi o vrem, 
Cu cetăţi însângerate şi cu fraţii care gem ! 

Cu Suceava, vechiul scaun, — vrem Hotinul cel bătrân,— 
Vrem şi Putna unde-i Ştefan, cel mai falnie donin român, 
— Nistrule, ce te cutremuri? Cesta-i visul lui Mihaiu! 
Sună, goarnă, şi ne-adună, ne adună sus pe plaiul 

3% VER AȚ 
—_— 
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