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Zrebue să cer ertare cititorilor pentru pecalul ce seâr= 

șese îngreunând literatura nostră poetică cu câte=a versuri, pa 

ludibria ventis. “În cedat prietenilor, cărora aceste îucer= 

cări de tinerețe suut în deosebi adresale; pentru a le oferi 

lor în aa mănuchii, le-am adunat din diferitele reziste 

și ziare unde aii văzut mai ântâiii lumina cele mai multe 

din ele, 

Criticii să fie indulşenţi și, mai nainte de a se pronunța, 

SE citească, dică se pote, tot volumul, Îi 7og, mai cu seamă, 

de a azea în vedere data fiecarei bucăţi : multe ai fost 

scrise acum un-3pre-dece stii dece ani şi sunt, prin urmare, 

delicte care aă dreptul de prescripțiune, 

Atălea suzenire scumpe sunt legate de aceste naive ac- 

cenle, în cât nu mam putul hotără de a de schimba forma, 

Cât despre acei cari sunt în principii contra versurilor, 

le otă reaminti spirituala strofă :- 

     



  

  

Que ccux qui fabriguent des vers 

Aient parfuis Vesprit ă Venters, 

Cest se que point je ne denie; 

Mais accordez cet aulre point, 

Gu'on m'est pas homme de gînic 

Pour cela scul qu'on Wen fait point, 

Am dudit poesia şi o toi dubiu. a altora cel puțin. 

Dică 'ocupaţiuni mai seridse și ditorii mai grate mă re- 

clamă acum, nu mă lepăd de producțiunile unei vârste pline 

de îucântăminte, și pe care nu o pol de cât regreta. Apoi, 

cun zice pochul A. Glatizuy : “Alle ilustuni mă orbese 

"astăzi: prefuese ânsă cele mai mult de cât acele ce "mă sunt 

reamâiniile de acâtă cate? Au Scii-p 

   



  

  
F RATELUI MEU 

Dedic aceste plăsmauiri. 
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Stat - . &clil tei nume face peptu'nil să tresară, o părinte! 
el. a. a , 
is Cocl acele zile line și voidse 'mi amintesc, 

  

     

Când puneam sărut pe frunteați, spune'mt îți aduci aminte? 
Și "ți diceam cu glas sburdalnic: “Tată dragă, te iubesc!, 

* 

Ai sburat, sai dus, lăsându'ml rizătre suvenire, 

Care 'n ore de 'ntristare mă înveselesc ades, 

Și cu dinsele periră viviciune, fericire; 

Er drept cuib negra durere a mea inim' a ales. 

a   
   



  

Asvârlit în voia sârtei pe oceanul lumei rele, 

Dus încoce şi încolo, Dâmne ce-așiii fi devenit? 

Ce ajung smulși de lurtune puil bietor păsărele, 

Ce ajunga mieluşelul lupilor pradă svârlit, 

Erat ânsă lngă mine, o părinte, șa ta mână 

Îmi fu sprijin, mătându'mi calea dreptă de urmat : 

Ss trăesc, st lupt în astă lume de vâcuri bătrână 

Dctoria împlinindwmi, că ce mat învățat, 

* 

Misiunea'ţi a fost aspră, ai r&bdat, sciă, multe chine 

Şi cu multe suferințe fOră preget ai luptat; 

“Tot ce 'n viaţa "mi este dulce, totu "mi vine de la tine: 

ie der rccunoscința'mi, o părinte cu bun sfat! 

+ 

Cât îl plâng pe cet ce 'm lume orfani, singuri în durere, : 

Fără mumă, nici părinte, petrec viaţa părăsiți! 

EI cu greii pot să aleagă ce e viţiii scii plăcere; 

A lor inimi se usucă, de ilusiunt lipsiţi. 

     



  

Mai il minte tu, când anul noi sosia, ce mulțumire! 

Cu ce mare nerăbdare ca să vil te aşteptam! 

Când îmi da! vr'o jucărie, ce transport! ce fericire! 

Uitam totul pentru dânsa, totul! — ce copil eram! 

ze Ed 

Timpuri dulci şi fericite, aţi sburat! Copilărie, 

Vârstă fragedă în care nic! un chin nu m'apăsa, 

Când trăiam foră prihană zîmbitor, în veseli, 

Unde esci? “Te-al dus lăsându'mi dulce amintirea ta, 

Mâne, €r sfârşesce anul, Ce abis însă "| desparte 

De acer de mal nainte! val! cum totul s'a schimbat! 

Acum daruri peritâre de voescI să 'mi dat, departe! 

Nu le voii, La ce servi-vor unul suflet întristat? 

De-a! putea să 'mi dat odihna ce din inima'mi lipsesce, 

Da, ţi-aş mulțumi părinte, și te-aș bine-cuvtnta. 

Dâr mal poţi st 'mi dat un lucru, care îmi reamintesce 

Dulcea mea copilărie; voesce să VI cer mâna ta, 
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Mâna ta, s'o s&rut âncă cum o strutam o dată, 

Păru'ți cărunțit de vremuri în genuche să privesc 

Și-ai tăr ocht care spre mine cu înduioșare cată 

Și să "ţi dic ca altă dată: “Tată dragă, te iubesc!€ 

Bucuresci, 32 Decembre, 1874. 

N. 

Precum păsările mării, când se duc în depărtare 

Pentru ca să prindă hrană puilor încă golași, 

Pe o bernă își pun cuibul în nemărgita mare, 

Şi din sferele albastre cătând prada de mâncare, 

Totuși ochi! lor sunt ţintă la plăpânzi! copilași; 

Ei 

— Câte-o dată vântul muge, valul saltă cu furâre, 

"Plia cade în şir6e, spuma fumegă 'mprejur; : 

Puil tremură, privirea ridicând sus cu orâre; 

Der speranţa le renasce : în văzduhul fOră s6re, 

Între fulgere, "veghează pacinic bătrânul Vultur. 

sk 
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Ast-fel tu, părinte nobil, după ţărmul ţărer mele, 

Către locul, unde Munca şi Lumina aii chemat 

Pe-al tsi fiă, inima 'ţI sbâră, și 'n avânturile scle 

Întâlnesce, "mbrăţișază pe a mea în a sa cale, 

Duhu'ţi mângâie, protege pe iubituţi exilat. 

x 

Mare-adâncă văz în juru'mi : Este Zarea 'nșelătore! 

Ic Necunoscutul, colo Plăcutul te îndrăgesc : 

Valul este Lenevia; vântul Poft' amăgitâre; 

Pl6ia, trista Ignorență; spuma, Pizma călttâre; 

Și din tote Remuşcarea și Desgustul isvoresc. 

+ 

Der, în fine, va învinge puiul stavilele grele: 

De sus Vulturul aţâță, marea îl desgustă jos; 

Aripl în curând i-or cresce, țepen! muşchi vor fi în ele; 

Atunci, fugind de-ale Lume! prăpăstil şi triste rele, 

„Cotre nori și sus spre stele va sbura victorios. 

"Paris, 1878, 

     



  

  

MII. 

Așa, cu graiii copilăresc, 

În mulţumiam ferbinte, 

Vorbiam- de-amoru'ţi părintesc 

Ca şi de cele sfinte. 

Între streîn când, mal târzii, 

Ei mă luptam cu cartea, 

Din inima'mi!, cum toţi o sciii, 

Aveal tu tâtă partea. 

Dâr azi de mal voesc st I spun 

Dușmana mea durere, 

Un mormtnt trebui să 'ncunun: 

Ei să 'mi dea mângâere, 

Te-ai dus unde se prăvălesc 

Tote-ale omenirii 

Și unde sper să te găsesc 

În ziua mântuirii. 
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Credeam că vIața s'o sfârși 

Tăind la a ta firul, 

Şi vai! trăesc; der “cât ot fi 

Va trăi suvenirul; 

Căci pentru mine eral tot, 

Sfârșitul și 'mceputul, 

Și tot ce sciii și tot ce pot 

Al t&ă este făcutul, 

Decă în locul unde-ar mas, 

Tată fără păreche, 

Mai pâte-ajunge al meii glas 

Până La ta ureche, 

Ascultă binevoitor 

Cea de pe urmă'mi rugă ; 

După copiluţi iubitor 

Privirea'ţi să nu fugă, 

Protege-mă sub al tăi scut, 

Și astăzi mE€ îndreaptă 

Cum mE 'ndreptal şi în trecut 

Pe calea înțeleaptă. 
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Ir ei, până 'n ceasul dorit 

De bună revedere, 

Voi căuta să te imit 

Din tât a mea putere; 

Căci nu putem mai nemerit 

Slăvi un bun părinte 

De cât urmând neobosit 

A lui învețăminte. 

Brăila, ro Octomire, 1854. 

  
  

 



  

  

  

STEAUA ROMANIEI 

(Dedicată A. S. Elisaveta, Kegina homâniei*), 

e, n - 

scie cerul unde stai presărate      
   

ca ochi de aur, nenumărate 

Stele ce vecinic par cd privesc, 

Tot omul are sttua'1 amică, 

Fie luceafăr, fie stea mică, 

Care ?] păzesce cu dor ceresc, 

Când fl6rea vieții se ofilesce 

Steaua pe boltai şi ea pălesce, 

*) Impreună cu valsul mei : la lonne Etoile. 
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Apoi apune în infinit ; 

Când în natură cad triste. şopte 

Lunecă stele în n€gra n6pte, 

Noi plângem fiinţe ce ne-ai iubit. 

Românul are o stea blajină 

Care din ceru”, cu rază lină 

Insufleţesce pepturi d'erot; 

Tot suferindul la ca gândesce, 

Numai privind'o se lecuesce! 

Ea îndulcita cruntul r&sboi. 

Păsuri, necazuri multe trecură, 

Iorde păgâne stoluri vădură 

Istrul, Carpaţii şi bietul Prut; 

Der apa curge, pctra remânc, 

Așa remase fala'ţi, Române, 

Prin vitejiaţi, puternic scut, 

Când vântul grâznic marea frămentă 

Si tâtă lumea se înspăimentă, 
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Așteptând sorțul ce-i a căzut, 

Precum pilotul, bătut de valuri, 

Spre a atinge dorite maluri, 

Cată în stele drumul perdut; 

Ast-fel Românul purtat de sârtă, 

Luptând cn valul care-aci '1 pârtă 

Pe culmi de grâză, aci 'n abis, 

Prin ctţa desă, asupritâre, 

Căta steluța"! ocrotitore, 

Și ea "] conduse la dalbur vis: 

Odini6ră aveam o Flore, 

Printre Domniţe nemuritore, 

Muma vitează a lui Stefan, 

Și alte sute virtuți romane 

Ce-alinaii chinuri şi-a ţări rane, 

Cu firea blândă drept talisman; 

Altă steluță adi ne conduce 

Și pregătesce viitor duice  
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Mândrului nostru steag tricolor; 

Din empireul cernut cu stele, 

Cum cade roua pe floricele, 

Cad bine-faceri peste popor. 

Er România, în serbătâre, 

Azi cântă draga'l stea protectâre, 

Spune-al ei nume neperitor ; 

Cincl miliâne inimi române 

Reînviază. doine bttrâne 

Pentru slăvirea Reginel lor. 

Pe cerul vesel al. Româniel 

Isvor al păci, al veselici, 

Ah! strălucesce dui6să stea; 

Regină dulce între Regine, 

De farmec plină şi de lumine, 

Veghiază talnic pe era mea; 

Bruxelles, 10 Aluiii, 7887. 
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VERISSIMA 

(Adio donranişbrei Elena**t). 

  

Rappelle-tol, 

„i. de IJlusset, 

fifreceam ca frunza dusă de vânturi, 
Ce 
E ŞI te vizul: 

Tnima'mi spuse: e Fericirea, 

Şi o crezul. 

a 

Treceam ca valul purtat de sârtă, 

Şi m'am oprit: 

Am stat cât șede roua pe îl6re, 

- Şi te-am iubit, 

     



  

  

Pâte creqi ânsă, dulce copilă, 

Că te iubesc 

Pentru cosiţa'ţi negră, ce luce 

Ca dar ceresc; 

e 

Sci pentru gena, buza ta vie, 

Chipul t&ă grec; 

Te 'nșsli, fecidră : acestea 's t6te 

Lucruri ce trec, 

E 

Te 'nşeli, coc! astfel at putea crede 

Cal mei amor 

Pote să sbâre cu frumusețea'ţi 

La primul nor. 

Cea ce 'n tine, vergură blândă, 

Astăzi prefer, 

Timpul, nici mârtea nu o pot stinge, 

Când tâte per; 

% 

Dscă privirea ochilor gingași, 

După cum spun, 

Este oglinda care reflectă 

Sufletul bun, 
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Iubesc acele dulci drăgănele 

Ce inimI fur: 

Dalbul teă suflet, care se scaldă 

În ochiuţr pur. 

* 

Precum piosul în stele d'aur, 

De dor pătruns. 

Citesce tainic în depărtare 

Raiul ascuns, 

Var! din pustiul streinătățel 

Unde 's gonit, 

Voiii căta ochii, duicse ste!e, 

Spre r&sărit, 

Ploesci, 1 Martie, 1879. 

  

     



  

  

  

  

  

NOAPTEA DE MAIU 

(Din Alfred de Musset). 

Muza. 

   
îe . pocte reia'ți luthul şi dă'mi iute-o sărutare. 

fai In răzură fl6rea simte mugurii stt încolțind; 

Primă-vera azi renasce: vânturile ?n foc se mcind, 

Pastrea, asceptând talnic Aurora să resară, 

Se resfață 'n mâlea €rbă, de dor fragced ciripind. 

O poete reia'ţi luthul și dă'ml îute-o sărutare, 

Poetul, 

Cât de 'ntuneric e colo ?n vale, 

Pare cascunsă în văluri pale 

  

 



  

  

Vezul o umbră alunecând. 

Venia ca 'n basme şi pastorale 

Culca picioru'1 6rba din cale. 

Vis e, nălucă, ce piere blând. 

Afis. 

O poete reia'ți luthul: Nâptea pe pajistea verde 

Leagănă dulce zefirul pe-al el sîn îmbălsămat, 

Roza virgină, de-amantu'i gel6să, ca st'l desmierde 

Tinde foile“, le 'nchide, arzând, fluturul nacrat. 

Ascultă! totu'n jur tace; In iubita ta gândesce! 

Astă scră, sub prolumul teilor, când umbra cresce, 

Raza zile! cu durere spre apus lunecă tristă, 

Astă scră tot re'nvie: ca 'n farmec natur'artistă 

Nu respiră de cât șâpte, mirosuri, amor și flori, 

Ca și patul ce asceaptă doi soți junt și iubitori. 

Poetul, 

Inima ?n mine de ce palpită? 

De ce de grijă nu pot sta 'n loc? 

Cine-va 6re bătut'a 'n pârtă? 

Și de ce lampa cu raza! mârtă 

Totuși lumină'ml varsă și foc? 

   



  

Dâmne putinte! tremur! mi-e teamă! 

Cine'i acolo? cine mt cheamă? 

Nimeni; sum singur, și ora bate, 

O sărăcie! singurătate! 
> 

Musa. 

O poete reia'ţi luthul. Seva ce întineresce 

Ferbe 'n vinele Naturel şi 'n sînul lui Dumnezeii. 

Peptu'mi bate și m'apasă, voluptatea mă muncesce 

Și de vânturile 'ncînse buza'mI arde: sufer greii. 

Oh! privesce-mă, copile leneș: sum âncă frumâsă. 

L'a1 uitat, uitata Gre primul nostru sărutat? 

Când, cu ochi 'n lacremi, tainic simțind aripa'mi nor6să 

Că te-atinge, căzuși searbăd pe-al mei sîn nemaculat. 

La amara'ţi suferință datu-ţi-am, scil, consolare; 

De şi âncă fârte tener, te topial în foc de-amor, 

Tu mângâie-m'astă scră, ard și cii de un dor mare, 

Pentru ca s'o mat pot duce ptn'la zilei primă zare, 

Rugăciunea mi-este leacul și-al tăi viers desmierdător. 

Poetul, 

O scumpă muză tu mă chem! 6re? 

Cu vocea'ţi pură me€ "nveselesci. 

Fl6rea mea dragă, nemuritâre, 

     



  

Fecidră dulce şi simţitâre 

La mine, numat tu mar gândescl! 

In zadar n6ptea vrea să te-ascundă! 

Tu escă, iubito, tu sora mea; 

Te văd bălae 'n n6ptea profundă: 

Rochia'ţi de raze cu foc inundă 

Inima'm! beată de vocea tea, 

Muza, 

O poete, reia'ţi luthul. Sum muzațţi nepieritbre, 

Ca o pasăre ce-aleargă lal puilor ciripit, 

Trist văzendu-te și rece, din bolta'mI strelucitâre 

Am descins s& plâng cu tine poct dulce și iubit. 

Vin în braţele'mi, amice. Suferi; vre-o nâgră durere 

Te muncesce și te râde; vre-o nălucă de plăcere 

Cum ne vin ades în lume, vr'un amor tea vestejit. 

S& cântăm vino 'mpreună cu minutele plăcute 

Și voi6se suvenire, suferințele trecute, 

S& sburăm lipiți de buze către-o lume nevăzută! , 

S& redesceptăm echoul vieţi făra ne sfii; 

S€ ne povestim vedenii, nebunii, fala perdută, 

Se visăm, beţi de delicii, or-ce vis ne va veni.. 

Născocesce-un loc în care st putem uita de chine; 

Se plecăm, vezi, suntem singuri, lumea "'ntregă ne-aparţine. 
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Ici Italia cea brună, colo Scoţia verzie! 

Ecă muma mea Elada cu miere și poezie. 

Vechiul Argos, Picleonul renumit prin hecatombe 

Și încântătârea Mesă răsfăţată de columbe; 

Pelionul plin de fală, a geauţilor minune, 

Titarezul cel albastru; golfui fâră de furtune, 

Care oglindesce 'n apa lebăda ce se admiră, 

Oloosona curată și mat curata Camyră. 

Spune'm! ce vise de aur cântecuţi vor legăna? 

Ale n6stre lacrem!, spune'mi, pentru cine vor cura? 

Azi în zori, pe când lumina veni ochiţi să resfețe, 

Care zînă gânditâre la căpătâiul tăi sta, 

Scuturând ușor din pola'i flori cu mii de mi de feţe, 

Povestindu'ţi la ureche dragostile ce visa? 

Cânta-vom 6re speranţa, mâhnirea scă bucuria? 

Inmuia-vom 6re 'n sânge escadrânele d'oţel? 

Ar&ta-vom pe ibovnic cum se suie cu frînghia? 

Venturilor arunca-vom spuma cailor de fel? ' 

Spune-vom 6re ce mână, m lampele nenumărate 

A cerescilor locașuri, aprinde nâpte şi zi 

Sântul unt-de-lemn de viață ce ne 'ndâmnă a iubi? 
Imi Tarquiniu: „Ispăsesce€ să "1 zic »negrele'ţi păcate€ ? 
Scufunda-ne-vom în mare să cătăm mărgăritare? 
Sci călăuzi-vom capra către plantele amare? | 

     



  

Zice-vom Melancoliel : „Ceru 'ndurător privesce* ? 

Urmări-vom venătotul sus pe muntele stâncos? 

Căpridra la el cată: ea se râgă, se bocesce; 

Erba fragedă-o asctptă; pui-o chiamă tânguios. 

Dâr el o măcelăresce, și câta de cânt flămândă 

IȘI “mparte bucățele inima el sângerândă. 

Zugrăvi-vom o fecidră cu obrazul stacojiii 

Spre biserică cu pagiul îndreptându-se tăcută? 

De o dată lângă măsa se aprinse ochiu'i viii, 

Si pe buza" se opresce rugăciunea începută, 

Căci urechia e! în sală tremurând a auzit 

Resunând pintenul vesel al călarului iubit. 

Indemna-vom pe vitejii mari al Franciei antice 

Pe-a lor turnuri colțurate înarmaţi st se ridice 

Şi romanele naive să re!nvie 'n a lor guri, 

Precum gloria lor ștersă inspira pe trubaduri? 

Imbrăca-vom în alb numai elegia tânguidsă? 

Napoleon ne va spune 6re viaţa minunâsă 

Si din turma omenire! câte ţeste-a secerat, 

- Pînă când veni trimisul pacinic al nopţi eterne 

Care, cu-aripa'! lovindu'l, pe mormântui îl aşterne 

Si pe inima" d'aramă mânele i-a încrucișat? 

Pironi-vom cu ţtrușul unei agere satire 

Numele vendut întruna pamfletarului de fire, 

     



  

Care, galben, mort de f6me, din colbul unde uitat 

Tremurând de neputinţă, de invidie și ură, 

Pe a geniului frunte or şi ce speranţă 'ajură, 

Şi corâna lui o mușcă, după ce o a spurcat? 

Reia'ţi luthul, reiaţi luthul; nu ma! pot să tac, Privesce; 

La suflarea primă-verel aripa'mI își ia avent; 

Bârea stă să mă răpescă; ecă fug de pe pământ, 

Aide! Dumnezeii m'ascultă: dă'mt o lacrimă; grăbesce! 

Poetul, 

Dei trebue numar, soră iubită, 

O s&rutare neprihănită, 

Sei numat plânsul mei dureros, 

IțI voii da lesne acest prinos. 

De te-1 rentârce 'n boltele sfinte 

De-amorul nostru aduţi aminte, 

Nu mat cânt astădt nici fericirea 

Val! nici speranța, fala, mărirea; 

Chiar suferința mă află mut, 

Inima'înl numal cântă iubirea : 

Ca s'o asculte vocea-a tăcut. 

Aluza. 

Socotesci tu că m'aseamăn cu acel tomnatic vânt, 
Care cu lacremI s'adapă pină chiar și pe mormânt, 

     



  

Şi cărui durerea numa! picătură i se pare 

De apă? Nu tu, poete, eii ţi-oiii da o strutare, 

Erba rea ce vream a smulge din acestă locuință 

E lenca'şi, căci Domnul are grijă de-a ta suferinţă, 

Or care ar fi necazul ce rabdă juneţea ta, 

“Tu îngădue, poete, să 'şI lărgească calea sa 

Astă rană sântă, care inima ta o pătrunde 

Căci nimic nu ne realță ca durerile profunde, 

Decă inima'ţi tot ast:fel a putut fi abătută 

Nu crede că a ta voce trebul să rămână mută; 

Cele mat frumâse cânturi sunt acele desperate 

Şi cunosc nemuritre ce sunt bocete curate, 

Când ostenit pelicanul de-o lungă călătorie 

Cotre cuibul stă de trestil se re'ntârce spre 'nserat, 

Puii leșinaţi de fâme se grăbesc pe mal st vie, 

Vezindu'l cd se abate către țărmul azurat, 

Deja socotind s'apuce și st 'mpartă a lor pradă 

Cotre tatăl lor fug veseil, ţipă și se 'ndes grămadă, 

Cletenându'și a lor ciocuri pe-a lor guși respingttâre, 

El încet pe-o "'naltă stâncă se urcă ca, pe calvar 

Şi prăsila'i învelind'o cu-aripl adăpostitâre, 

Cotre ceruri trist privesce melancoiicul pescar, 

Sângele curge şirâe, căci la pept rana adâncă. 

In zadar marea profundă scotocita 'n jos şi n sus: 

     



  

Vai! pustii era Oceanul; pe maluri o g6lă stâncă, 

Puilor sti drept mâncare a lui înim' a adus. 

Posomorât pe o pâtră, ochiu' trist cătând departe, 

Puilor, ca bun părinte, măruntaele 'Și împarte. 

In amorul fără margini durerea sa legănând, 

Vede viaţa"i cum se scurge din peptul lui sângerând, 

Şi la cina sa funebră pelicanul se abate, 

Beat de dragostea" sublimă de grâză şi voluptate. 

Câte-o dată în mijlocul acester jertfe divine, 

Ostenit de suferință, văzând mârtea că nu vine, 

El se teme ca copii să nu'l lase vieţuind : 

Atunci se scâlă, și vântul cu-aripele lur lovind, 

Scâte un răcnet stlbatec, inima sa își ciocnesce 

Şi asvârlă un 'adio așa de trist resunând 

Incât păsăretul mări! țărmurile părăsesce, 

Era călătorul, care pe drum âncă se găsesce, 

Simţind mârtea care trece, se închină tremurând, 

Poete, fă ca poeţii a căror glorie cresce : 

EI las veseli pe- aceia ce trăesc vremelnicesce, 

Der omenescele cine, ce dai chiar și la duşmani, 

Se aseamănă acestor 6speţuri de pelicani, 

Când e! ne vorbesc adesea de speranțe înşelate, 

De mâhnire scii uitare, de durere scii de dor, 
Aste cânturi nu 's făcute inimile să dilate: 
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A lor declamări întocmai sunt ca nisce spede late 

Care în văzduh fac râtă ca un fulger lucitor; 

Ansă picături de sânge curg după tăișul lor. 

Poetul , a 
) ile 

O muză, spectru nesăţios, [re [e 

Imi ceri un cântec prea dureros, ” : ' 

Pe nisip omul nimic nu scrie ij C 
Când suflă vântul a vijelie. p[i po pi? 

In tinerețea'mi era o vreme ăi 

Când buza'm! cânturi vrea să tot cheme, 

Ca păsărica cu vesel har, 

Rebdatam âns€ un chin amar; 

Și pe-a mea Iyră de-ar fi putință 

St spun o parte din suferinţă, 

Ducăţi ași sparge-o ca p'un pahar. 

  

maci EA 

E , 

sa 7 Porc 
74 d. 

   



  

  

  

RESPUNS 

eta 

seară, șezend pe balcon, 
   

zi 

APal întrebat : *La ce gândesc 

Sub farmecul de lună, 

pac a 
Și visând împreună, $, 

vi 

Ah! cugetam de sar putea 

SE iau de-alung Bosforul 

Și sE "1 înveț, de mila mea, 

S& "41 verse 'n pept amorul, 

“Tu, care ?n valurile lut 

AI arătat credință, 
Pâte că te-ar îndoioșa 

De lunga'mi suferință. 

     



  

  

Atunci simțind cea ce simt 

AI admira ca mine 

Și malurile spumegând 

Şi-a cerului lumine ; 

Și transportată, cum sum ei, 

De tainica natură 

AL simte inimați bătând 

De-un dor peste măsură, 

Atunci al crede ce 41 tot dic: 

Că ochii tăi albastri 

Ai foc mal dulce, îmai gingaș 

Ca focul rupt din astri, 

Şi ast-fel, amândol fiind 

Mal potriviţi la fire, 

Naș ma! căta prin nori, prin cer 

Un leac l'a mea iubire; 

Ci numar chipu I aș privi 

Și părul tăi molatec; 

Altă privelişte maș vrea 

Şi n'aş mal fi lunatec, 

Buyuk-Dere, 18547. 

  —— 3 
   



  

  

STAFETA 
  

(Imitaţiă după Petoefi). 

  

îs scriii o scris6re 

35 Pe fe de crin, 
Și pe blânda flsre 

Las tristu'mi suspin. 

% 

Cu cerneală rosă 

Pe ăst câmp de nea 

Voiă să scrii în prosă" 

Dir pana'mi nu vrea, 

* 

Aste versurele 

Le-o pecetlui ; 

Roua, ce din stele 

Cade 'n zori de zi. 

+ 

     



  

O sglobie-albină 

Ţi le va purta 

Pe flori de sulfină, 

De nu-m&-uita. 

* 

In gându'ţi, copilă, 

Altul de va sta, 

l-am dis, fără milă, 

A te înghimpa; 

Ei 

Er decă la mine 

Ancă vel gândi, 

Puzele'ţi blajine 

Cu miere-a stropi. 

Brăila, 18 79. 

  

     



  

  

  
    

“37In peptul meii searbăd port, 

Căci amorul, care tainic 

O însufleţia, e mort. 

In zadar cat în petreceri 

S'aţâţ focul în ăst vas, 

Pentru co nic o schînteie 

„Sub cenușe n'a remas. 

Ast-fel când le mor copii 

Barbarii americani 

Ii! pun îutr'un cosciua-leagăn 

Ce "i atârnă de platani 

  

 



  

Denşii aii credinţa Grbă 

Că vr'un suflet călător, 

Ridicându-se spre ceruri 

Și "ntâlnind în al sâit sbor 

Cadavrul fără simţire 

De el va cempătimi 

Și intrând în peptu'i rece 

Il va reînsufleţi, 

Tot ast-ful în astă lume 

Hoitul inimei de' plimb 

E că tot mal am nădejde 

Alt amor să am în schimb; 

Si să simt atunci în peptum!, 

Ca un Phenix remnviind, 

Pe ruina vieţii mele 

Altă vIaţă resărind. 

Cea de a doa'nl născttdre, 

Decă 'n adevăr trăesci, 

Vin cu dragosteai de grabă 

Peptu'ml să re'nsufleţescl! 

     



  

Der precum acâsta "1 basmu 

De popor alcătuit, 

Țerână mă voiă preface 

Foră să mal fi iubit, 

. Bucuresci, 6 Februarie, 1983, 

  
     



  

  

    
  

  

SEAPTE CANTECE 

IL. 
1 

Cynthia forma poteus, Cynthia verba levis, 

„ Propertiu, 

feeeă m'al iubit o dată, 

“Şi De ce nu me mal iubescr? 

Val! femea e ingrată, 

Nu'ţi aduci aminte, fată, 

Ducuriele ceresci 

Ce gustarăm 'mpreună? 

Spune, buza'ţi n'a păstrat 

Urma celui sărutat 

Pus de buza mea nebună: 

Intr'un ceas iute perit, 

Da, îml pare, m'al iubit. 

* 

     



  

Flacăra ce mi-a aprins 

Ancd 'n peptum! nu s'a stins, 

Der tu, fată schimbătore, 

Fără milă at fugit 

Și amoruţi s'a pălit 

Ca o roză trecătâre. 

Spune'mi alt dor, unde escl, 

- Face inima'ţi să bată? 

O femee, o ingrată, 

Decă nu mă mal iubesci 

De ce m'al iubito dată? 

Bruxelles, 3o Juli 1882, 

II. 

(După A. Silvestre) 

Meril și salcâmi daă muguri afară 

— S& ne iubim dragă, colea 'n primă-vară 

In inima nâstră, setsă d'amor, 

S6rele ne varsă raze mil și sute; 

“Totul reînvie ca pe nesciute 

Ca şi veselia 'n peptul muritor. 

Cântecul, amorul, sunt lucruri plăcute!   E 
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“Totul în natură ne 'ncântă la ţară, 

— Să ne iubim, dragă, colea 'n primăvară! — 

Florile pe fluturi galeș î ochiesc; 

Zorile aruncă bore răcorâse, 

Care cu vedenit dulci, primăvărâse 

Ne îmbată firea și ne aromesc, 

Vinul şi amorul sunt lucruri plăcute, 

%* 

Visurile însă ce curend sburară! 

— Ss ne iubim, dragă, colea ?n primă-vară !— 

Zilele voi6se cum se prăvălesc! 

Der vremea nu stinge cele petrecute: 

Căci ramuri tufâse de-amintiri perdute 

In inima nâstră vecInie 'ncolțesc 

Amor și durere sunt lucruri plăcute, 

Pruxelles, 19 Aprile 1882, 

III, 

Eram unu 'n dout fețe 

In dulcea-ne tinerețe ; 

Atunci trista'ți frumuseţe 

ME *mbătase de amor. 

     



  

  

Ale nâstre inimibre 

Erai două suridre 

Zicend cu-aceiaşi ardâre 

Cântecul talnic de dor. 

Aveam aceiași gândire; 

In petreceri, în nevol, 

Simţiam totul în unire: 

Eram unu, de şi dor. 

Suntem dor adi; împreună 

Inimele nu mal sună 

Viers de drăgostire bună: 

Sufletul s'a desdoit. 

Ca vidra oropsită, 

De arcușul er lipsită, 

A iubiri-ne dorită 

Voce azi a amuţit. 

Tu escl âncă tot frumâsă 

Ei tot de iubire bun; 

Der, schimbare ticălâsă ! 

Suntem dor. Ah! de-am fi un! 

Brăila, 3 Octombre 1882, 

  

 



  

  

IV. 

(După J. Richepin), 

Mal ţii minte Gre primul sărutat 

Ce buza ta vie veselă mi-a dat? 

Nu sciuși atuncea a mi'l refuza, 

Der nu'ndrăsnişi crășt înapoi a'l da, 

Mal ţi! minte crudul ultim sărutat 

Ce buza ta rece tăcută mi-a dat? 

Nu "mdrăsniși atuncea a mi'l refuza, 

Dr nu sciuși €răși înapol al da. 

Brăila, 3 Octombre 1982, 

V. 

Tinerele călător 

Fă-te 'ncoa la Perişor 

SEţI cate lelea de dor, 

Căci la vol, în cea Brăilă, 

Cumperi dragoste o chilă 

Si de densa tot ţi-e silă, 
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Der ei, numai să te ar, 

SE'ţi dai dragoste un dram 

Si s€ți fie, scil, taman! 

Nu te teme de bărbat, - 

Co s&rmahu'! fermecat : 

Când oi vrea întră sub-pat. 

“Teme-te ma! mult de mine 

Căci de te-oi săruta bine 

Nu mat uiţi cât lumea ţine; 

Şi tei pomeni mutat 

Din orașul teii în sat, 

Galben și amorezat. 

erișor, 1883, 

VI. 

(După D-na E. de Girardin). 

Vorba cea mal vană 

Se va întâmpla: 

In lumea profană 

Christ va re'nvia;   
 



  

  

Ansă nici o dată, 

'Tra deri dera, 

Iubita mea fată 

Nu mă va trăda, 

% 

Dunărea profundă 

Roma va scălda 

Și albastra undă 

In vin s'o schimba; 

Ansă nici o dată, etc. 

+ 

Foră flacări focul 

Se va consuma 

Timpul și norocul 

Nu vor mal sbura; 

Ansă nici o dată, etc. 

* 

Tuşa Mărgărita 

Se va mărita, 

Ana ipocrita 

Se va îndrepta; 

Ans€ nict o dată, ete. 
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Cocheta bătrână 

Nu sto mat pudra, 

Şi cu rochi de îână 

La bal va danţa; 

Anst nici o dată, etc, 

* 

Dumitru poetul 

Lesne va rima, 

Şi pe indiscretul 

Critic Vo stima; 3 

Ansă nici O dată, etc- 

s 

Fără flori, verdcţă, 

Vara va veni. 

In amor dulceaţă 

Nu vom mal găsi; 

Ansă nici o dată, etc. 

x 

Foră vitejie 

Bravil vor lupta, | 

Fără rugi o mie 

Nu vom imbarca; 

Ans& nici o dată etc, 

  

 



  

T6tă stptemâna 

Popi vor posti, 

Senatori mâna 

La vot n'or suci; 

Ansă nici o dată, etc, 

se 

A lor jurăminte 

Tonţi vor uita, 

De amor cuvinte 

Mutul va mgâna; 

Ansă nici o dată, etc, 

* 

Vorba cea mal vană 

Se va întâmpla, 

In lumea profană 

- Christ va re'nvia; 

Ansă nic! o dată, 

Tra deri dera, 

Iubita mea fată 

Nu mă va trăda. 

Bucuresci, 17, Alartie 1873, 

     



  

  

VII 

(După J. Richepin) 

Und'să stai? tristele"mi ș6pte 

Voiii s'ascund în loc um'ros: 

Doru'i mal întunecos 

De cât tine, n6pte, 

Und' să fug? In ce amare 

Valuri focu'mI st alin? 

Dorul mei este ma! plin 

De cât tine, mare. 

„Une st mor? câci sufer forte 

De un chin nebădăios: 

Deru'mi e mat nemilos 

De cât tine, morte, 

Brăila, 3 Ocfombre 1852, 

  

  
   



  

  

DINAINTEA MAREI 
——— 

Femea cu ochi! verzi 

Nici o dată 35 n'o creat 

Cind o aice: z2ă şi z0ă 

Atunci să jură mar via, 

Cântec popular. 

sem voit să fug de densa ca să curm a mea durere; 
SL cercat amăgitârea'i faţă st o pot uita, 
Și-am venit, plângând, în valu'ți, mare, unde totul pere, 
Sa 'nec dorul ce mă rode, să sting amintirea sa, 

%* 

Ansă tristă amăgire! Apa nu “1 destul adâncă 
Ca să 'nece suferința ce-al met pept a vestejit; 
Er în unda'ți mișcătâre tot făptura'1 văzul âncă, 
Căci și tu esci tot perfidă ca acea ce-am iubit 

* 
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Veselul pescar îndreaptă luntrea'i ușor legănată 

Cotre luciul plin de sâre unde hrana "1 va găsi, 

“Totu 1 vesel, bârea' mări duce pânza lu! umflată; 

Pe mal s6ţa'l şi copii îl ureză-a reuși, 

:k 

Dec do dată nori! negri! firmamentu-acoperiră : 

Vântul urlă, marea geme, spumele !n vârtej rotesc, 

Și n o clipă mica barcă şi pescarul înghiţiră, 

Copilaşii şi-a lor mumă după ţărmuri se jelesc, 

2 

Ah! tot ast-fel mă 'mbarcasem câtre-o lume ideală 

Şi visam plăcer nebune, bucurii foră sfârșit ; 

“Tot îm! suridea : norocu'mt la toți buciumam cu fală, 

Căci aveam tot ce dorisem : prin ea eram fericit. 

sa 

Groşi nori ânsă se 'nţesară din blestemată suflare, 

Fulgerul scumpa'mi clădire prăfui ca din senin. 

Sburași, scurtă fericire, și decepţiuni amare 

Imi lăsași în a ta urmă: după bucurii, ce chin!   
    

a 
i 
R
E
 

a
 

a



— 51 — 

  

  

Şi văzând aceste jalnici rtmășiţe, de furtună 
Aruncate peste maluri, mă gândesc al meă amor: 
Din naiifragiul pasiunel inima'mi abia adună 
Câte-va ilusil triste, câte-va lacremi de dor, 

x 

In zadar, o văd pre bine, vin să caut mângâere 
În poeticele'ți valuri legănate ?'n infinit : 
Urgisit de suvenirea'i ci fugeam de-a'sa părere, 
Șam dat în făptura'ţi, mare, de portretul er leit. 

* 

Ast-fel se oglindesce "n tine și tu, mare, în muiere: 
EscI frumâsă; ca și faţa" or ce minte lesne perdi; 
Ș6ptaţi ânsă1 mincin6să ca şi glasul er de miere, 
Unda'ţi e înșelătâre ca și dulcii ei ochi verzi, 

* 

Și când amândouă n faţă vă veţi ști, tu, dulce astru 
De amor, și tu, o mare cu talazul schimbător, 
O terestre infinituri sub infinitul albastru, 

Cugeta-veţi la aceia ce prin voi strmanii mor? 
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Amândouă împreună lesne vă veţi înţelege : 

Ast-fel totul pere 'n tine, mare, făr' a reveni; 

Tu, femee, din vitare ţi-ai făcut o tristă lege; 

Şi nict una remușcarea nu, nu șciţi ce pote hi. 

Atunci dâr durerea'mi crudă pentru vecinicie tacă! 

Şi când, nemil6s'o, marea, sora ta; vel contempla 

Aş vrea inimaml martiră întrun val st se prefacă 

Și Vale tfle picidre să se duc a. expira! 

Ostende, 10 ulii, 1852. 

  
  

  

 



  

  

    

     

ROSSI 
sal 

SEE SA) 

BALADA FINLANDESA 

   ta mare intr” acasă. Măsa 'ntreabă, îngrijată : 

«Ce-ai la mână, fată dragă? Mâna "1 este sângerată, 

— Maică, în pădurea deasă fostam să culeg o fre 

De răsură, şi atins'am ţEpa e! vetămătâre , 

* 

Fată, mare intr” acasă. Măsa dulce o mângâie : 

ECe-al la gură, fată dragă? Buza "i este stacojie, 

Mamă dragă, fostam astăzi singurică în pădure, 

Şi cules'am dude roșii, și mâncat'am negre mure., 

* 

  
 



  

  

Fata mare intr acasă, Mâsa "1 zice, speriată : 

“Var! esci galbenă ca ceara! Spune ce-al draga mea fată? 

— Mamă, pregătescemi grâpa; că mă sting nenorocită. 

Jîr pe crucea de d'asupra, scrie, maica mea iubită : pra, . 

* 

“Intro di fata se "'ntârse cu mânele sângerate; 

“Un făcăă cu drag strânsese degetele'i delicate. 

“Intro qi fata se 'ntrse cu guriţa stacojie; 

*Cu sărutul săă flăcăul aprinsese buza" vie. 

" “Intro di apoi se 'ntârse galbenă şi ofilită; 

Vai! făcăul își trădase credinci6sa lul iubită.» 

ris, 1875. 
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O MUMA 
  

(Legendă după Andersen). 

Ce strașnic urlă ventul prin brazii de la munte! 

i), mumă veghia tristă pe fiul s&i bolnav: 
IC 7La căpătâiul serbăd plecată! a sa frunte, 
Ea se ruga, şi lacremi pe câdele'i cărunte 
Curgeaă și cerşiai mila destinului grozav, 
Copilul sufla tare şi 'ntr'una sughița, 
Er muma lui cu bâla părea că se lupta; 
Şi ast-fel cum scolarul în slaba mână ţine 

O pasăre ce cată spre boltele senine 

Să fluture, amoru'i de mumă reținea 

Al fătului săi suflet la sînul er de nea, 
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D'o dată uşa casel pe ţiţina't ţipă 

Şi un moșneag cu barbă pe prag se arată. 

Era spre nâpte, €rna; și crivățul gemea: 

Der muma pe unchiașul îl găzdui la ea. 

Moşul privi copilul, apol şezu la vatră; 

Afară, ce rea cobe! un câne jalnic latră. 

De osteneali muma sdrobită aţipi 

Der grija ne-adormită o desceptă îndată, 

Atunci un țipăt scâse: „O Maică pr€ curată! 

Mi sa furat copilu!€ și fOr'a mal simţi 

Nici criveţ, nici zăpada, ce-ardea a ei picidre, 

Ea alergă "n pădurea albită de ninsâre, 

Crezând că dâr o prinde pe hoţul de unchiaș, 

Când ct în r&spânte, de frig şi vent stârcită, 

Sta tristă o muiere cu negzu "'mbrobodită. 

„O mumă, ea îl zise, plângt dragu'ţi copilaș: 

Ci lacrimeleți sterge; vai ele 'sunt deşarte, 

Căci mârtea-a luat, fătul și ea "1 acum departe. 

Er mârtea nu întârce acea ce-a luat. 

— O spune'mi măcar drumul ce dânsa apucat. 

— Surată, ţie drumul pot lesne artta: 

II sciă. Dâr mai nainte cu vocea ta mătstră, 

Mal zimi acele doine ce, sâra la ierestră, 

     



  

  

Imi cântar, pe când mân'ați copilul legăna, 
Sum ndptea și adesea tăcerea'mi durerâsă 
Mi-a alinat'o tarnic cântarea“ți m!adiâsă. 
— Dăml drumul, fie'ți milă, căci mârtea ivte sbâră; 
Nu mă reține 'n calc, căci scump e un minut, 
Si mâne cânturi sute îl voii cânta, fecisrat, 

Der n6ptea st ascepte cu nic un chip n'a vrut. 
Atunci sermana mumă, cu lacrime pe faţă, 
Der cu suris pe buze, desculți 'n nea şi ghiaţă, 
Perdută, tre:nurândă sub crivățul turbat, 
Cântă duiosul nani sub cerul înstelat, 

Atunci îi zise Nâptea': *La dreapta să o iet 
Şi vel afla și Mârtea și f&tul ce tu vrel.; 
Muma plecă, der că nenorocire nouă : 
Poteca mai nainte se împărțea în dous, 
Femea ședea tristă în grea nedomirire, 

Lipsit de flori și frunze şi rebegit de nea, 
Un scaete la dânsa privea cum se bocea,. 
“Ai nal văzut pe M6rte prin ăst loc de peire? 
— Ba do, respunse scaiul, și drumu'l îşi pot spune, 

Dir, rogu-te, "nainte la albul t&ă sin pune 

Sa se "'ncălzească, mumă, a mele crăci uscate., 

     



  

De și simţia puterea încet că o lăsa, 

Sermana mumă scaiul pe câstele'i curate 

Cu dragoste îl strânge, și scaiul înțepa. 

Cura din peptu'i sânge șirdie plângătâre. 

Atunci, mare minune! scaetul înfuri 

Și frunzuliţe, muguri tot trunchiu "1 coperi : 

Căci inima de mumă e cald ţi dulce sâre! 

Murindă ea se duse pe drumul arttat; 

Der de un loc în calea! nenorocit a dat, 

Cum ar putea ea trece acistă apă 'nlinsă, 

Pe care n'o putuse nici €rna îngheţa? 

Der inima de mumă nu se crezu învinsă; 

Şi se gândi ca lacul întreg să 7] sârbă ea. 

Atunci ca să 'mplindscă ăst plan nesocotit, o. 

Se aplecă, sărmana, st bea lacul uimit. 

" Acesta 1 grăi: “Mumă cu mintea jumatate, 

Sunt ant de când cu dorul nesăturat admir 

In pleopele'ți umbrâse un îndoit safir...., 

— Cum, ochit mer? =. Chiar dânșii; dă'mt aste nestimate - 

Şi strălucite petre, şi 'n schimb, eii te voiii trece 

Pe cel țărm und' se vede căsuţa Morţii rece., 

     



  

Ivacâstă nouă jertfă ea mult nu se 'ndoi: 

Pe loc smulse safiril și 'n apă îi svârii, 

Atunci und” azurie, de dor ochi constelată, 

Privi aceste petre în lacrime, mirată 

Crezând că dol luceaferi div ceruri aii căzut, 

Apol o ia în braţe, şi după cum ceruse, 

Nicl chiar udându'l, corpu't încetișor depuse 

Pe malul unde este al Morți lăcaș mut, 

% 

Pe când căsuţa 6rba câta pe pipăite, 

O mână grea şi rece pe umeru'l s'a pus, 

Era cumplita Mârte : cu braţele"i sbârcite 

Strângea la peptu'i sebăd vn prunc ce dormea dus, 

*Ce ânger te aduse, femee, pân' la mine? 

— Sum mumă, în răspunse, — Se pâte, der de tine 

Nu voiă st sciă; deci plecă, căci ceasul n'a sunat, 

— Copilul! Dă'mr copilul de sînul mei lăptat! 

— ml ceri ce nu se pâte, căci Domnul nu permite, 

— Indurărte de-atâtea amarurt nesfârșite, Ă 

— In acest puț, sermano, privesce-al lut destin, 

Și spune'ml dâcă ast-fel îl vrei să mar trăescă,, 

Şi Mortea, 'nduioșată d'atâta părintescă 

iubire, "1 dete ochil luaţi din lacul lin. 

7.   
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Nesăţi6sa mumă spre puț se aplecă 

Der iute se retrase și se înspăimântă; 

Căci în curata undă putuse st citească : 

*Nenorocit și bolnav, sărac, omorâtor!, 

— Acum, îl cunoșci s6sta; mal vrei să mal trăcscă? 

- O nu, căzând ea zise, cu densul însă mor!, 

Brăila, 7 Octombre, 1882. 

kA 
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ROMANTA 

desfa zori zilei, pe bolv albastră 
DACI . 
%păs Când pălea luna, o am pornit, 

Tu imi-al zis: €Vinol, de la ferâstră, 

Și am venit. 

Mal spre ameză, figura'ți sântă 

Riura ?n aur : stam transportat, 

Părcal ferice, și mi-ai zis: <Cântă!, 

Și te-am cântat.   
  

 



  

Când veni n&ptea, necunoscute 

Mă ardeau pofte. Ans' al tii glas 

— Reutăcios'o! — mi-a zis: Fugi! dute!,.. 

Der am r&mas! 

Paris, 16 Septembre, 2579. 

  
     



  

  

IMORALITATE 

Omnea codem cogimne 

JMoratiu. 

diiotul se transformă, nimic nu dispare, 
ES: Cana a morţi! mână rece va usca 
Corpu'ml, şi va stinge serbăda'mi suflare, 
Tu, ce-atât iubit'am, ah! nu mă uita! 

x 

Seamănă'n ţărâna ce-o să ne separe 

Flori mizositâre ca și faţa ta; 

Le voiă da din trupu'mi sânge drept mâncare, 
Și mândre vor cresce, se vor înălța. 
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Din verdea tulpină sârele 'mi va trece 

Căldicel prin vine, șin inima'ml rece 

Voiă simți amorul circulând merei ; 

Er seara, când totul tace, o iubită, 

In parfumul flori cu carnea'mr hrănită, 

Vino să sorbi bârea sufletului mei. 

ris, 1678, 

  
  

 



  

  
  

DOUE FECIORII 

   ciim văzut dalba zăpadă 

fr eştelit' într'o grămadă 

De gunse și de glod; 

Er pe căile spurcate 

Brazdele de fulgi, călcate 

In pici6re de noroă. 

Scărmănată de lopată, 

Ic şi colo "1 dată 'n vent 

Și mânjită cu pământ, 

— Dalba nea.e noroiată! 

Am văzut femei pe strade 

Făcând triste mascarade, 
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Şi nemernicii riznd, 

Unele la hârci bătrâne 

Dând struturi pentru pâne, 

Altele cu prunci cerșind, 

Am văzut fii fără tată 

Pe punți, pe 'căr lepădaţi ; 

Alţi, zeii, cu prea mulţi taţi. 

Temea e profanată! 

In sal6nele-aurite 

Inimi și ma! pângărite 

Sub pept de femei clocesc. 

Omul calcă în pici6re 

Sînul candide! fecidre 

Și zăpada, dar ceresc, 

Talpa "1 lasă nâgră pati 

Pe nea, €r pe-al feti sin 

Necinste și vecinic chin, 

— Dalba nea e noroiată 

Şi femea profanată. 

Și 'mi ziceam : Ce triste fapte! 

Plaiu "1 alb, scil ca de lapte, 

Sus la mândri noștri munţi. 
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In mormanele de ghiață 

Pruncil "ȘI spăl rumena faţă; 

Jos copacii sunt cărunţi, 

Ca un sîn de dulce fată 

Inflorit și nepătat, 

Ghiocel de zori spălat, 

— Dalba ncuă stă curată, 

Şi "mi ziceam : Ia! prin cătune 

Unde inimcle 's bune: . . 

Flăcăl mândri și pletoșI 

Rid c'o fată, rid c'o lele, 

Si se ?nsor voioşi cu ele 

După datini din strămoși. 

Opincuţa 'n horă cată 

Yata mare cu amor, 

* Sinu'i cu ea salt ușor, 

— ci femea "1 respectată, 

Ah! lăsaţi n€ua curată 

Și femea respectată, 

  ——— SID 

Paris, 1879,   
    

c
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RONDEL 

Ne cât mâna'ţi diafană 

“Nu cunosc nimic mal pur, 

Când prin c6ma ta bălană 

O treci c'un dulce susur; 

Degetele'ţi de sultană 

Tâte inimele fur, 

De cât mâna diafană 

Nu cunosc nimic mat pur. 

a 

Nici nu cred formă umană, 

Vie, mal fără cusur; 

     



  

  

Albul, roșul se îngană 

Cu al cerului azur, 

De cât mâna'ţi diafană 

Nu cunosc nimic mal pur. 

Paris, 1976, 
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BARDULUI DE LA MIRCESCI 

„Te canatmeseee Curvacquo Îzrae parentem. 

Horatiu, 

sitNoete ! — a tele cânturi, 
OI A 
“îs  Dulei aventuri 

Cotre ţcră, mă uimesc! 

Te iubesc. 

E 

Ție numai blânda Muză 

Cu-a sa buză 

În şoptesce-al țări dor 

Arzător, 

  
 



  

La accentelei sublime, . 

Vecinici rime, 

Câte nopţi nu'am veghiat '. 

De-am uitat 

Grijile ce mt consumă, 

Și o sumă 

De mizeril omenescI! 

Când voescr 

Sc înstruni duiGsa'ţi Ivră, 

Toţi se miră 

Unde-atât peniii găsesci, 

De lovesct 

* 

In puternici fără temă, 

Mal cu stimă 

In corupții venetict, 

Iniml mici,   
   



  

Care sugeai România; 

Tyrania 

Ce clocea de la palat 

Pînă "n sat, 

O poete, cântă, cântă! 

A ta sântă 

Melodie va 'nălța 

Tera ta! 

Cântă gloria străbună ; 

Incunună 

Fruntea marilor erot 

Cari în no! 

Reaprins'aii vitejia, 

Bărbăţia 

Ce sdrobi pe musulmani, | 

Pe tyrant! 

     



  

  

Cântă patria, credința, 

Suferinţa, . 

Jugul bietulur popor 

Muncitor, 

3 

Tot poetici /icremidre 

Pe răz6re 

In cale "ţi îmbobocesc, 

Dar ceresc, 

+ 

Galeşi vzărgăritărele 

Rid la ele 

Er Zegendele de-amor 

Cat cu dor. 

* 

Cântă; dulcele” cuvinte, 

Cu ferbinte 

Dor de ţcră, încolțese 

Şi rodesc : 

*   
  

e 
e
a
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“Ele-aprind în inimi june 

Doriaţi bune; 

“Visuri de măgulitor 

Viitor. 

ie der ce spul mărirea, 

Strălucirea 

“Timpilor cu fapte rari 

Si cra! mari; 

i “e 

'Ție, bardul ţărer mele, 

Micuţele 

Aste versuri îţi dedic, 

Şi "41 rezic : 

se 

O poete! cântă, cântă! 

A ta sântă 

Melodie va 'nălța 

Țara ta! 

  

     



  

  

Tao Î zi 

  

  

NIZZA-LA-BELLA 

  

Pastel. 

Fă Oa o fată răsfăţată, stă 13, sâre tolănită 
E Oran Nizză, și se j6ci cu lămâr și portocale, 
Rezemându se pe spate de un munte înverzit, 
Pe când marea 'n spume spală piciorușele el 'gdle. 

3 

— Alpii sus cu semeție ridic crâsta lor albită, 
Jos măslini! şi palmierii întind crăci mirositâre ; 
Colo neaua argintie, ici flori dalbe la privit, 
Er pe când galeșe fete împletesc cununi la sâre, . 

s   
  

 



  

  

In r&spânte lazzaroni pacinic înstrun mandoline, 

ci finitul vesel, colo Infinitul mări line : 

Pretuntindeni s6re, pace, tot ce 'n lume poți spera.— 

E 

Și "1 ziceam, svârlind în pâla'! trandafiri și viorele, 

Şi furându'i o lămâe; “Ah! steluţă între stele, 

Pe-al tăi mândru sîn și Gcheș viaţa "ml lină ce-ar cura! 

Aizza, 1878. 

SP „See Ti 4 =
 

“e
 

   



  

  

HARPA MINUNOASA 

  

(Baladă din Feroă). 

  

az 

SC$VoL călări cu negre plete 

Intr'o casă aii intrat,     

Și din două june fete, 

Fete mari de măritat, 

AmEndoi vor pe cea mică, 

Căci e mândră, frumuşică, 

Scie ţese târce in; 

Der cea mare, — n'ar mal cresce! — 

Numa! porci! îi păzesce, 

Şi de ciudă peptu'i plin.   
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Cea mal mică aur târce, 

“Tote minţele de 'ntârce; 

Der zăplanei îl dal lână: 

Și tot nu "1 e la 'ndemână! 

ae
 

Zis'a ast-fel fata mare : 

“Soro dragă, hat la mare. 

— Ce să facem? fă surată: 

Navem lână nespălată. 

— Tot îi semăn ție ei: 

Tot spălându-ne !a față, 

Ne-om întrece în albeaţă, 

— Na vrut ast-fel Dumnezeii : 

De ts-at spăla cât ţi-o place, 

Z&ă mal albă nu tei face; 

Și de-ar fi tâtă de nea, 

Mireie'ml tot n'at avea > 

3 

- Lângă marea ce turbsză 

Fata mică se aștză 

Pe o pttră, surîzend, 

     



  

Sor' sa 'n apă o 'mbrâncesce, 

Sărăcuţa se bacesce, 

Și gemând, 

Biata copilă 

Se tot râgă: *Fier milă!, 

— Ba din apă nu te-oiii scdte, 

Decă mirele! nu 'mi dar, 

— Avuţie, gătell, tâte 

Ţi le dai, tot ce doriat; 

Der logodnicwmi cu late 

| Plete 'n spate 

Nu "1 pot ea, căci îl iubesc,; 

Așa zice și s'alundă : 

In jur spumele rotesc, 

Corpu'1 alb, purtat de undă, 

Rătăci pe 'ntinsa mare 

Și pe țărm fu aruncat, 

Dol pescari din depărtare 

Ipaii zărit, aă alergat. 

Din cadavrul .bietelr fete 

Dou braţe scot din spete 

“Şi o harpă întocmesc.   
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Din cosita'1 aurie, 

Ce părea mătăstrie, 

Cârde fac, ce se jelesc, 

€La vecini este serbare, 

Se serbâză nuntă mare, 

IIal și nol, căcl toți privesc.€ 

Lângă pârtă cl se-așeză, 

Și din harpă înton€ză 

Cânturi dulci, care uimesc, 

Cânturi triste ce 'ngrozesc, 

Cârda 'ntâl zice sonoră : 

<Logodita mi-este soră !* 

Cârda doua sună tare: 

*Sora mea fără cruțare 

Fără milă, m'a ucis!, 

Cârda treia triumfală, 

Spune : tMirele din sală 

Ie-al meii mire, al meii vis!, 

Logodnica "'ngălbenesce ; 

Ca jeratic se roșesce ; 

“llarpa "1 de nesuferit!, 

Ochil et înot în sânge: 
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“Cântul harpel ce se plânge 

“Rei mă 'neacă, al mei iubit!, 

Cârda patra, mat trufașă, 

Țipă : “Taci! esci ucigașă!, 

Şi zicend ră&sună tare; 

Er în peptu'i fata mare 

Simte inima'! cu fiere 

Că se sparge de durere, i 

Zuris, 1879. 

    
e 
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<tata . . 
fcăim visat aevea un vis fără semă: 

sizilmi părea cd vântul, tare scă domul, 

- Era vocea-ascunsă, ce vecinic ne châmă, 

Iucrurilor lumei de la pol la pol. 

Urechia'mi profană, ast-fel subțiată, 

Percepea vibrarea celul mai mic son, 

Şi mystere sute ea afla mirată, 

De la şopta dulce și până la svon. 

Ast-fel vântul aprig, crivățul putinte, 

Care prin zăpadă jalnic şuera 

De la mâză-nâpte părea cs voci sfinte 

De martiri politică, care se jelea. 

     



  

  

Uraganul grâznic care, cu-ale sale 

Suflări, rupe stavili, copaci pe câmpil, 

Sunt vocile scâse în ore fatale 

Pentru desrobire de popre mil, 

Austrul cu pidie uda nâstră frunte, 

Inima ne strânge cu suflarea sa; 

E vocea. acelor frați de peste munte 

Care 'n lacrem! vecinic ne vor tot chema, 

Zelirul ce frunza de-abia înmlădie 

Scutură și pârtă polen după flori, 

In dui6sa'i șâptă are voci o mie 

De amor de plante și de muritori. 

Pârea lină care Dunărea trimite 

De ia marea Neagră ptnă la Carpaţi 

Este vocea ţări: „Fugiţi de ispite, 

Români, ea ne dice, și uniţi să staţi!€ 

Bucuresci, 1679. 
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UN LAMENT LA BOLINTINEANU 

“ Inchin fruntea şi admir; 

Cui Mquidam pater 

YVocem cum cithata dedit, 

Joratiu. 

   

   
zii ce suferişi în lume 
i 
as Cu r&bdare de martir, 

Şi Pal cărul dulce nume 

Bard, a cărul cânturi triste 

Eu cn lacrime stropesc, 

Lasă-mă a ta restriste 

Se o plâng, s'o povestesc, 

Tu, ce-al dat tot pentru ţhă, 

O da, lasă să suspin, 

CăcI toţi astăzi te uitară, 

Lebădă din Polintin! 

s 

) 
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0 poet, l'a cărul liră - 

Românimea asculta, 

Vino, muza mea inspiră, 

St te pot bine cânta. 

A ta strofă poesie 

Ce uimesce murmura 

Și din gura'ţi ambrosie 

De cuvinte dulci cura. 

Muza'ţI astă-zi nu ma! cântă, 

De regret peptu'mi e plin; 

Incctași cântarea'ți sântă, 

Lebădă din Bolintin. 

% 

Ale ţări tele chinuri 

Secu'are, le-ai cântat 

Cu "'nfocare și suspinuri: 

Drept răsplată, esci uitat, 

O Români, cu nepăsare 

SE uitaţi se pâte vol 

Pe acel ce 'nalţă tare 

Ginta vâstră de eror? 

Nici o petră azi n'arată 

Svânturatului strein   
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Unde zace 'nmormântată 

lebăda din Bolintin! 

E 

Val! tot ast-fel toţi muriră 

Cel ce ?n viaţă-le-aă luptat, 

Toţi acel ce lumea-admiră 

După ce i-a insultat! 

Omenire decăzută, 

Pe rug al ucis pe Ilus, 

Pe Socrat dându'1 cucută, 

Și pe cruce pe Isus, 

Ș'apol studie, muncesce, 

Te adapă cu venin, 

Inimă, talent jertfesce, 

Lebădă din Bolintin „. 

| * 

Te vei stinge 'n sărăcie 

La spital, de toţi uitat! 

blestemat pentru vecie 

Fie sufletul ingrat!... 

O nu! căci vocea'ţi slăbită 

Expirând de-abia şopti: 
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»Te las ţeră mult iubită, 

Nam de cât aţi mulţumi“, 

Er acum a ta cântare 

Incetă, poet divin, 

Şi mormentu'ţi e 'n uitare, 

Vebădă din Bolintin! 

* 

Der veni-va timp 'n care, 

Ca un sâre luminând, 

Al t&ă geniă va apare 

Intre cele d'ântâiii rând. 

Pe-a ta frunte-om pune laur, 

Şi măreț vel străluci: 

Printre stelele de aur 

Ca luceafărul de zi.. 

Obosit pe lunga" cale, 

Sventurate peregrin, 

Vars'o lacrimă de jale 

Lebădet din Bolintin! 

* 

Mortea fuse pentru tine 

Amic bine-făcttor: 

Ea, curmând'a tâle chine, 

Te făcu nemuritor.   
  

  
i i 
A, 
' 
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Şi cântarea'ţi dulce sboră, 

Și prin veacuri va sbura, 

Și cum astă-zi o udară, 

Toţi cu plâns o vor uda; 

Și tăcuți în negra n6pte 

EI vor scâte un suspin, 

Cugetând Ta tsle şpte, 

Lebădă din Bolintin! 

Bucuresci, 1573, Januarie 13. 

  
     



  

  

  

  

  

    

DIN PROMETHEUL LUI ESCHIL 

Forța, 

asta » A &c junserăm, în fine, departe, pe pământul 
e 
ți Ce 'nvecină Scythia sălbatică pustie, 

-Vulcane, ție Mr-este să împlinesci porunca 
Ce tatăl tâii ne dete: de aste stânci. petrâse 
Ce mărginesc abizuri, ver lănțui, cu noduri 

Puternice d'aramă, cest făcător de rele, 
Căci focu—a ta putere, născocitorul artel,. 
E! Ta furat, mișelul, și omului îl dete. 
Incerce, pentru crima”! a zeilor mânie; 
Inveţe să slăvească pe Joe-a tot puternic, 
Și a 'nceta iubirea“ prea mare pentru Gmeni. .   
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T'ulcau. 

Vertute și tu Forţă, aţi ascultat pe Joe, 

Și împlinind porunca"! v'aţi ușurat consciința. 

Der ei simt greutatea : să lănţuesc de petre 

Spălate de furtune un zeii de-acelaș sânge! 

Şi totuşi o voiă face : îmi trebue curagiii. 

Mi aș face răii pe piele ne nscultând pe Tatăl, 

(Lut Prometheii), 

Dibaciii fii al Themidei, prea înțeleapta zece, 

. Privesce aste cue, nenorocit ca mine: 

Te-oiă ţintui cu ele pe câsta ăstul munte, 

Nici glas nu vel aude, nici vel vedea făptură; 

Der sârele usca-va cu pară și dugore 

A corpului tăii fi6re; val! târzii ţie n6ptea 

Iţi va ascunde ziua sub rochia” înstelată, 

Şi "n zori târzii de sore se va topi zăpada, 

Vei vieţui 'n restristea presentulul amarnic, 

Căci cel ce libertatea ţi-o da nul încă în lume. 

Var €căți der răsplata philantropiet tele; 

Zăă Ânsu'ţi, de zel totuşi nu te-al temut, şi daruri 

Ce nu le meritase a! dăruit la 6meni. 

De-aceia p'astă stâncă vel sta fără astâmpâr, 

Nic somn, ca sentinelă, și foră de odihnă. 
3 
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Și gemete mulțime și plângeri ne-ascultate * 
Vel buciuma; dar Joe în veci nu se împacă ; 
Şi aspru “1 la poruncă stăpânul ce-avem astăzi, 

Forţa. 

E! ce întârziere ! zadarnică ţi-e mila! 
Cum! nu urăsci pe zeul cul zei toți ţin ură? 
Care la ment dete onsrea ta chiar, focul? 

Vulcan, . 

Der sângele "1 puternic, cum și prieteşugul, 

Forța. 

Aşa, der tare este și-a Tatălui poruncă 

Ce pâte fi mat grânic, de cât a o înfrânge? 

Vulcan, 

Tot nemil6să'1 forţa în veci, precum și este! 

Forţa. 

A se boci d'a surda se chiamă lecuire? 
Ci lasă der necazul de-o grijă fără seamă,   
 



  

Pulcan, 

O dibăcie-a mâne! cât mi-esci de urâci6să! 

Forţa, 

Cum! îți blestemi sciinţa? De ce? ca uu "1 de vină, 

Nici zămislit'a astă nenorocire mare. 

Vulcan. 

Ah! cât aș vrea un altul să aibă meșteşugumi! 

Forţa. 

Putere aii toți zei, dâr nu obştesc imperiă; 

Neatârnat cu totni e unul numal : Joe. 

Vulcan. 

O sciii, şi n'am nimica de zis de astă dată. 

Fo fa. 

Grăbite-ver der tare să lănţui vinovatul? 

Şi teme-te pe gânduri să nu te vadă Tatăl. 

Vulcan. 

Belciugele sunt gata, ce mânele vor ţine 

     



  

Forța, 

Apropie; petrece prin ele-a scle braţe, 

Și ţintuesce: bate puternic cu ciocanul, 

Nulcan. 

Ascult supus și totul se face într'o clipă, 

Forţa. 

Mal tare: bate, strânge, ca tot să ţină bine; 
Isteţul, legat ast-fel chiar, ar putea să scape. 

Tulcan. 

Un braţ e strâns, st'1 scâtă nici un avânt nu pote, 

Forța. 

Şi pe cel-alt acuma, și strânge, Stiânge tare, 
Se 'nveţe că sciinţa'i nu 'ntrece p'a lui Joe. 

Fulcau, 

Afară de el nsuși, nu se va plânge nimeni. 

Forţa. 

Ia cuiul de fer, tare înfige al stii dinte “ 
Străpungttor în peptu'l, dsr fără de -sfială. 

     



  

  

Vulcan. 

O Prometheii! sărmane! eă gem de-a ta durere! 

ă , Forţa. 

Cum? €ră! perzi curagiul ! pe vrăjmașii lui Joe 

Ji plânai! ci fie temă să n'o păţescl la rându'! 

Vulcan. 

In pace cum vezi astă» privelişte grozavă ? 

Forţa. 

Un vinovat văd numai și chinuri imeritate.. 

Sfârșesce şi petrece prin câste aste lanţuri. 

Vulcan. 

Voiti asculta porunca, d&r nu'mt mai da poveţe, 

Forța. 

Te-oiii aţâța într'una, chiar 'cu strigări puternici; 

Jos dă-te şi de șale aste belciuge strânge. 

, Valcan. 

Ascult ca tot-dt-una, şi iute împlinitam, .   
  

 



  

Fo fa. 

Acum treci la piciâre: înclâștă bine ferul, 

Ss ţie; căci stăpânul cu greii se mulţumesce, 

Vulcan. 

Așa “1 grăesce limba întocmal cum “ţi-e firea, 

Forţa. 

Tu, te înduioșdză, der despre a mea trufie 

Nu spune nici te-atinge de-a inimel asprime. 

Vulcan 

Jlal! a lui mădulare cu fizre sunt legate, 

Forţa, 

Acum înfruntă zei, resvrătitor sălbatic! 

Mat fură-a lor odâre; pe 6meni ocrotesce! 

Ce pot el pentru tine? Pot chinul s&i aline? 

Badjocoră-al tăii nume, ce prevedere sună: 

Poreclă mincincin6să! căci Promethei tu €Ensuţi, 

Alt Prometheiă îți trebui din lanţuri să te scape. 

(Es.)   
   



  

  

P'romelhc ăi. 

Divin eter! vol Âncă, o călătâre venturi! 

Isvâre de pârie! nenumărate valuri 

Ce marea cu surisuri o încreţiţi, o ţeră 

Care hrănesci pe 6meni; şi tu ce vezi tot, ssre! 

Priviţi-mă cum sufer! că zeă, de zel în patimi 

Sunt- osândit a trece; cum zac, val! în insulte 

Şi ?n chinuri sdrobitâre! 

Şi suferi voiii ast-fel în secoli fără numer. 

Priviţi aceste lanţuri, insultă pentru mine, 

Pe-a mele medulare d'un noii zeă făurite, 

Vai! val! precum presentul aşa și viitorul 

M& asupresc, și 6că de ce suspin într'una. 

Când re suferinţa'ml o voiii vedea curmată ? 

Ce zic că viitorul? îl scii chiar dinainte! 

11 văd; îl citesc bine, căci nici un răi numi pote 

Veni făra mea scire; să rabd dâră destinu'mi, 

Sel rabd fără eârtire, coci sciii fără "'ndoială: 

Fatalitatea nimeni n'o va putea învinge. 

Să tac sii nu durerea'mi? Nu pot păstra tăcerea, 

Ei, bine-făcătorul, părintele-omenirei, 

Si zac nenorocitul în ast-fel de tortură! 

O recunosc, furatam, pitind'o cu 'ngrijire, 

  

 



  

Schinteia zămislindă ce focul încolțesce, 

Mesteșugarul artet, isvoritor de bunuri. 

Acesta ?mt-e ptcatul val! pentru care sufer 

Sub aprigele venturi înlănțuit de petre, 

A! a! (esclamaţiuni de mirare) 

Ce sgomot se aude? ce profum mă ?nconjâră? 

Ze! Vaii r&spândit re? sâii semizer? scii 6menh? 

Vin e! spre astă stâncă, la marginile lumcei, 

S& vaza mele chinuri? scii ce mă vor ei 6re: 

Priviţi cumplit în lanţuri un zeii cum se căsnesce, 

Uriît de Joe-Tatăl precum şi de toţi zei 

Ce locuesc palatu'i; și care'i fuse crima? 

Numai nenumăratat iubire către 6meni! 

„Paris, 1879. 

  
     



  

  

    

TRIOLETE PRIMAVEROSE 
  

gen al mei suflet cernit, A 
ESL, ochiţi v&rs schîntee, 

Simt amorul resărit 

In al meă suflet cernit. 

Griji, necazuri aă fugit 

La vederea ta femee: : 

In al mei suflet cernit, 

Tâli, ochii vers schîntee 

* 

Frescă sub micu'ți bonet, 

Vie ca o păsărică, 

Te zărit: stal în secret 

Pitită sub mic bonet. 

     



  

* 

Printre tufișul discret 

Scoseși capul cam cu frică, 

Frescă sub micu'ţi bonet ! - 

Vie ca o păsărică, 

* 

L'al tâi ris alb şi rosat 

S'a "'ntors dulcea primă-vară; 

Lyra'm! muta! desceptat 

Cu-al tău ris -alb și rosat. 

Lili, dă'mI un sărutat, 

C&cl in selba solitară 

L'al tăi rîs alb și rosat 

S'a întors dulcea primă-vâră, 

+ 

Pasărl cântă; tu, voios 

Săi, căci n'avem vreme-a perde. 

In frunzișul recoros 

Paserea cântă voios, 

Vin la umbră să stăm jos, 

Suntem juni, şi €rba'1 verde, 

Paseri cântă; tu, voios 

Săi, căci n'avem vreme-a perde, 

E 
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Primă-veră și amor, 

Vorbe dulci! inima saltă 

Într'un suflet simţitor! 

Primă-veră și. amor! 

Una” de la Creator; 

Lili, dă'ml-o pe cea-l-altă; 

Primă-veră și amor, 

Vorbe dulci ce ?'n ininit saltă! 

* Paris, 17 Aprilie, 1376. 
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O DIJMA DE SONETE 

Credite, deâc!o. 

Ovidiu, 

cin harpa'mi, sdruncinată de-o crudă pasiune, 
ea 
Sia Nu scot de cât lamente. Amici, nu'1 de mirat, 

a
 

» Căci inima "mi e plină de desilusiune : 

Amorul și credința ca fum s'aă spulberat! 

* 

Și ?n locul lor lăsară a vieţi-amărăciune, 

Desgustul, vai! Desgustul cu velu' îngheţat; 

Și tâte azi pe lume îmi par deșertăciune, 

Căci dubiul svârlit'a linţolu'i blestemat. 

E 3 
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De-acea plâng, coc! plânsul alină o durere; 

E balsam ce re'nvie pe suferind și 'n siere 

De visuri și speranţe îl pârtă ne'ncetat, 

Lăsaţi, lăsaţi st curgă aceste lacrimele, 

Lăsaţi să spun amorul şi chinurile grele 

Ce inima mea jună atât ati desperati 

Bucuresci, 1973. 

II. 

TRISTEŢE 

(După A. de Musset). 

Perdut'am viaţa şi veselia, 

Perdui amici, puterea mea, 

Perdutam totul, chiar și mândria 

Care un genii mă socotea. 
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Er Veritatea, care junia 

Ca o. amică o 'nreselca, 

Tot cercetând'o "1 văzul tăria, 

Şacum desgustul am pentru ea, 

+ 

Și totuși dânsa vecinică este : 

Cel ce în viaţa! o părăseşte, 

El nimic mare n'a cunoscut, 

% - 

Din astă lume plină de chine, 

Imi ma! rămâne un singur bine: 

In lacrem! ochit des i-am avut, 

Bucuresci, 1873. 

III, 
Nec dulcea amorea 
Sperne puer. 

Horatiu. 

Zefir sprinten unde cbori? 

Bârea'ţi unde-o duci tu, unde? 

Da-o vel lunel rotunde 

Sci rumeidrelor florr? . i 

* 
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Porți tu dulci tă fiori 

Către văile profunde, . 

Către jalnicele unde, 

Sei spre plopi tremătorI? 

* 

Mergi de ltgănă ma! bine 

Cu-ale tâle şâpte line 

Sînul de care 'mi-e dor; 

* 

„ Du în patul scumpe! mele 

Un parfum de floricele 

Şi cuvinte de amor. 

Bucuresci, 1873. 

IV. 

(După Shakespeare). 

Obosit, invoc odihna "ntunecosulul mormânt; 

„Desgustat de-a vedea sciinţa că se nasce cerşetâre, 

Şi miseria onestă sfărâmată în pici6re, 

Şi credinţa cea mal pură tonţi spulberând'o 'm vânt; 

x 
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Aurul fără rușine stăpânind acest pământ, 

Prostituţia virtuţi, vergure fără pudâre, 

Justul merit, drept răsplată, putrezind în închisore, 

Forţa schi6pă dând tortura şi călușul la cuvent; 
„- 

Arta nobilă în lanţuri pusă de-autoritate, 

Adevărul sânt în lume socotit simplicitate, 

Neghiobia, ca un censor, controlând ver ce talent! 

* 

Binele robit, de silă, servind Rtului putinte; 

Desgustat de-atâtea base şi meschine simţiminte, 

Mortea chem,... der tu, iubită, mă silescr să fiii prudent. 

Aarienbad, 1873, 

V. 

iens sommeil desire et dans mes yeax te plonges, 

Pontus de Tyard. 

Zei al Somnului, cu vise de-aur, și cu atmosferă 

Care 'mbată de plăcere pe tot omul adormit, 

O Morfeă, vino: de 'ntinde aripa”! soporiferă 

Pe-al meă ochii neadormit! 

“ 
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Fă ca sufletuni st sbâre sus, departe de-astă teră 

Unde întrigele, cearta, sgomotul m'aii asurzit, 

Fă s€ gust vedenir stranil, legănându-m& 'ntr'o sferă 

De plăceri fără sfârșit, 

se 

Ahl gonesce neodihna care inima mea râde, 

Fă să uit deșertăciunea, pasiunele nerâde 

Ce de traiii m'aii desgustat, 

sk 

Redă'mi pace, dalbe visuri, cu-a ta magică putere, 

Căcl destule plângeri ziua, sdruncinat de-o grea durere, 

Es din peptu'm! svânturat! 

VI. 

(După A. de Musset) 

Ast-fel când fl6rea primăvărâsă 

Ridică dalba'“1 frunte spre cer, 

Zephirul suflă, €r ea voi6să 

Suride gingaș şi cu mister: 

* 
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Tulpina"! verde și mlădi6să 

Sârbe delicil ce îute per, 

Vădând'o cuget la mea frumâsă 

Şi în necazuri chiar totuși sper, 

* 

Căci, când tot ast-fel dulcea Marie 

Deschide buza el stacojie, 

Ochi" albastri 'n sus ridicând, 

E 

In armonie și în lumină 

Sufletu' pare că se "nsenină, 

Şi spre cer sbâră lin fluturând, 

Bucuresci, 1875, 

VII. 

(Pe un tabloi) 

  

Pe-a ta pânză, zugrăvită cu atâta 'ndemânare, 
Voios ochiu'mi se opresce, o tabloii însuflețit, 

Și 'n corabia purtată pe nemărginita mare, 

In lumina aurie din azurul nesferșit, 

* 
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Şi în vela ce umflată de a vântului suflare, 

"Şi în ţermul ce presintă pământ vesel, înflorit, 

Văd natura imitată cu vie asemtnare; ” 

Ce nemernic trece 'n lume omul de talent lipsit! 

* 

Fericiţi aceia care, părăsind acestă lume, 

Cu neșterse literi de-aur pot să'șI sape al lor nume! 

O vor geniuri măreţe din tut timpul vă salut! 

% 

O idee, o statue, un tabloi, o poesie, 

Scii un fapt ce luminsză cum în n6pte o făclie, 

Ec tot ce ne lăsară mari Gmeni ce-am perdut! 

Bucuresci, 1673. 

VIII. 

(După Malleville) 

Nici o șâptă nu se aude pe câmpie sti pe undă; 

Se însenina, Olympul înota în vil culori; 

Er zefirul, cu suflarea“ de amant vecinic fecundă, 

Strica somnul lor molatic desceptând dulcele flori. 

E 
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Aurora vărsa valuri de-aur din bucla'"1 rotundă! - 

Mil rubine schinteinde semănai blândele zori; 

Sdrele măreț răsare. N6ptea fuge tremurândă 

Printre astri cari pe Phoebus îl privesc admiratori, 

Ansă, când tânăra Philis, cu figura” zimbitdre, 

Din palatu'i eşi vesel, reversând a sa splendâre 

Mult mai dulce, mai rîzendă de cât roșul Orient, 

O făclie sacr'a zilei! decă poți nu fit pelâsă, 

Lângă densa âns'atâta ne-ai părut de 'ntunecâsă, 

"Pe cât n6ptea ne păruse lângă focul t&ii ardent. 

Paris, 1875, 

IX. 

(Dup5 Ronsard) 

Maridră! scâlă, dragă; nu fil somnorâsă, fată. 

Sus pe ceruri ciocârlia a și ciripit voios, 

Er dui6sa filomela, pe o cracă legănată, 

În tufișul singuratec tot suspină amoros. 

     



— 110— 

  

Scâlă să vedem pe €rbă roua înmărgăritată, 

Bobocei din rosarul ca şi buzați de focos, 

Şi verbinele ce-a s€ră cu-a ta mână delicată 

AL udat cu unda pură din isvorul r&coros. 

Lăudărâsă amantă! Erl te-al prins, când ne-am culcat, 

SE te scoli de npte astăzi mal nainte de cât mine, 

Şi vezi! somnul în zori dulce âncă 'n lanţu'i te reţine; 

Pe-a tele pletâse gene am depus un sărutat, 

Şi-am să pun o mie âncă pe-al tăi sîn de nea curată, 

SE te fac ca mai din vreme să te descepți altă dată, 

A 

(După Daniel) 

Ah! nu fii nemulțumită decă tristele'mi suspine 

Zic în versuri lumel, ânger, ce frumâsă'1 fața ta; 

Dscă laude, tămâie, atât sciă ei pentru tine, 

Cea mal curată din flacări arde azi inima mea. 

     



Scumpă Delio nu crede să roșesci că se cuvine 

Decă muza mea cu ş6pte amorâse te-o cânta: 

CÂţI trăesc al căror nume va peri, luând cu sine 

Suvenirea ; al t&ii însă pe granit îl voii săpa, 

Vei putea, trăi în nimbul nemurirel, re'nviată 

Prin aceste versuri, care îţi vor păstra nepătată 

Puritatea'ţi feciorescă. Ele-or servi de morment 

Frumuseţel tele, crudo. De și plângerea'mi dui6să 

Na putut mișca vre-o dată inima ta nemilâsă, 

Nu privi ca dezonâre un amor atât de sânt. 

Bucuresci, 24 Aprilie, 1975, 

SE Te 
Dl [95 
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AURORE 

(După H. de Saint-Maur). 

  

I. 

fetele poete, e zi, e diminâţă! 

“tz In ceruri, ciocârlia voi6să a cântat; 

Oiţele sar vesel pe umeda verdeţă, 

Sinistra cucuvaie prin scorburi a intrat. 

a 

Ca vergure, tremânde sub v&luri transparinte, 

A căror frunţi sunt pline de rumene culori 

Cu degete ascunse a stelelor ardinte 

Lumină, cu încetul o sting blondele zori. 

* 
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E ora, de spre ziuă, când razele plăpânde 
Gonesc negrele spectre ce cat a ne 'ngrozi, 
Când mânele-ucigașu le-ascunde tremurânde : 
Tu, suflet pur și nobil, pocte, nu dorxi! 

Xe 

Ne vom urca pe crista acestul semeț munte 

„S8 deșteptăm ușure pe pudicele flori, 

"Ce dorm în rochi de aur, cu roua pe-a lor frunte, 
Când vântul le sărută cu blânzii sei fior]. 

E ora când gândirea. cu aripe curate 
Saventă, cu speranță că pacea va găsi; 
Vom sârbe bârea nopţel şi-a rose! proiumate, 
E ziuă! Ecă ziua! Poete, nu dormi! 

* 

Din mierea poesie! a curs pe-a tele buze; 
Spre-a“ţi face un cortegiii de Veselii, danțând 
În juru'ţi, nouă galeși și rizttâre muze 
Cu rimele'ţi bogate alerg și sar cântând 
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II. 

A respira amorul, când sântem juni, e dulce! 

Ca fsrea, fericirea trăesce puţin timp, 

Duceţi-vă pe munte, când zorile streluce, 

Amanţi, pocţi, veţi sârbe plăceri ca 'ntr'un Olimp. 

* 

Duceţi-vă, o tineri, căci mult timp nu veți merge: 

Ca mâne, jalnic vuet din bronzul funerar 

Vesti-va ceasul morţii ce 'n lume totul stinge : 

Uitarea își va 'ntinde linţolu'1 mortuar. 

e 

— Perdtua nebuldsă a norilor șa cei 

Curând o trase Phebus, în lume r&sărind; 

“Tot pare că salută sosirea dimineți, 

Tot pare că re'nvie frumusţea ei privind. 

* 

In carul s&ă de aur, întins cu lenevie, 

Visează zeul Sâre, cu părul resfirat 

Ce rîură în bucle; din bolta! azurie 

Pământului asverlă buchet înflăcărat 

% 
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La ş6pta dimineţi molatec legănată, 

Suride ginpaș Tera bâlanului amat, 

Și desnodându'și rochia, de rouă înmuiată, 
In patu'i de verdcță bea caldul sărutat. 

% 

Ea a gemut ușure, ca nisce turturele, 

Căci flacăra în sînu't sctos s'a strecurat; 

Ea simte cd palpită pe largele'i mamele 
Bobocul floriceli şi fluturul nacrat. 

* 

Tot tremă când se-atinge de razele 'ncântate, 
Tot cântă, tot renasce, tot par 'nveselit; 

Un aer de rtcâre și mâle voluptate 
Se 'nalţă printre sgomot spre ceru 'nbălsămit, 

+ 

Creaţiunea 'ntrâgă ia forme, voci suave; 
AI zice că prin ramuri, tufişe, bălărit, 
Apolon lire pune, şi printre verzi dumbrave 
Ascunde o orchestră cu magici melodii,     

a
 
m
 
a
z
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MII. 

Amară amintire de lucruri spulberate, 

“Tu fugi când Aurora pe cer a apărut! 

_— In câmpuri, primă-vara cu sunete ritmate 

Vestesce veselia cu verdele stă lut. 

* 

La unda cristalină, câmpene damicele, 

Sburdalnice insecte din limpedele-azur, 

Vin, vesel desfăcându'și mici aripi de dantele, 

Se 'nmâie a lor roche în rîul lin și pur. 

Ec 

Usâre escadrone de-albine muncitâre 

Es roiuri, și prin cimbri și crini delicați 

Cat sucuri, ce furate din flori mirositâre 

Compun suava miere din stupi profumaţi. 

% 

Nisipul strelucesce ca aurul la s6re; 

Pe dânsul gândăcei în mante verzuri! 

Fug repede: poetul văzând că aii picidre 

Smarandele, se miră; le prinde... şi sunt vi! 

* 
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Ii place st zărtscă plutind în admosferă 

Mysterici, retăcinde, lungi fire argintii, 

Ce par că vin din ceruri, căzând din sferă 'n sferă 

Ca lână risipită pe 'ntinsele câmpil. 

* 

Poetul lung privesce spre orizont, departe, 

Do! bol, sub jugul aspru împerechiaţi, târând 

Un plug, ce trage brasde prin ţelinele sparte, 

Din care-a n6stră pâne ne va eși 'n curând. 

* 

O mierlă flecărâsă ședea lângă fântână 

Şi cântece voidse din ciocu'1 modula; 

Der iute-o ia la fugă, căct cu mumai bătrână 

Fa vede-un ied sburdalnic venin a se-adăpa. 

IV 2). 
Ce dulce e, pocte, cântarea ta ritmată! 

Accentele'ţi dui6se sunt sonul plângător 

Ce”scâte, când se sparge, o Iyră înfocată 

Sub mâna nemil6să a crudului amor, 

  

1) Acestă parte nu e în originalul frances,. 
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Sunt triste ca suspinul poeticel Nature, 

Ca şspta dulce-a mărel fugând din val în val, 

Curată ca o rugă, ca pruncului murmure, 

Ca prima tresărire din peptul virginal. 

* 

Durerea'ţi e săpată în strofe plângătâre 

Care pășesc cernite prin mundul trist și van, 

Şi magicele'ţi versuri fiinţel visătore 

Par dulci, nedefinite, un cânt din Osian! 

Acel ce-al suferinţei pahar amar goliră, 

Și abătuţi de chinuri simt peptul apăsat, 

Maestrele'ţi acorduri, ce inima inspiră, 

Citească-le, poete iubit și cu bun sfat, 

% 

Citească-le când, nâptea, pre aura sfi6să, 

O voce nevăzută şoptesce, ca 'n delir, 

Un nume ce se perde în umbra răcorâsă, 

Redesceptând întrânșii un tainic suvenir, 

* 
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Citească-le toţi âncă câţi caut consolare 

La dorul ce 'n el fl6rea juneţia vestejit 

Și alinaţi prin ele, nu vor căta ?n uitare 

St 'nece amintirea trecutului iubit; 

Der vor visa aevea, pe sînul Visiunel, 

Acele dalbe timpuri de vecinici bucurii 

Când vălul Indoclei, al Desilusiuner 

Nu se "'ntinsese rece, cu grijile lui mir; , ) , 

Acele dulci momente de dulce îmbătare 

Când, legănaţi de braţul ilusiunei lor, 

Sorbeai din cupa vieţi plăcerile amare 

Ce le păreaii extase de nesfirșit amor, 

* 

Vremelnice vedenii, ilusit aurite, 

Speranțe spulberate din visul încântat, 

Ce devenit'ați 6re? - Vai! inimel sdrobite 

Un suvenir, atâta... atâta i-aţI lăsat! 

*   
   



    

  

  

vV. 

Amorul, cântul, ruga : aceste trei cuvinte 

Dati dulce mângâere or cărui dor ferbinte ; 

Ele ne sunt simbolul locașului visat; 

Cel raiii al Incântărei cu traiul înstelat. 

Poetul visa : ochiu, prin văluri de mistere, 

Părea 'n neant că fixă vedenil austere, 

Privind, foră să veză, fantastice figuri 

Ce fluturaă în aer cu magic! săltături; 

J se părea caude murmure ne "nţelese 

Pe care talnic vântul pe aripa "1 culese, 

Când plânsul lor de jale în infinit fugea : 

Poetul gândea sumbru la Omul..... ce plângea. 

“Şi pent când, el zise, nisce dureri visate 

Jeli-vom cu tristețe pe lire enervate? 

N'al înecat, o Musă cu ochit în plânsori, 

Destul aripa'ţi blondă în roua după flori? 

Intonând hosanele şi modulând la game 

Spre celebrarea vieţi cu-amoruri poligame? 

Amanta trister selbe cu fagi înverzină, 

Tu gem când, Aurora la orizant roșind,   
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Secura crudă face din brazi și pini cosciuge! 

Căci, unde instrumentul fatal acum distruge, 

Val! câte dulci amoruri, extase a1 ascuns! 

Intinși pe mica €rbă, la câți nu aă ajuns 

Suavele concerte ce da o păstrică, 

Ascunsă printre rămuri și frunze de aglică, 

Când în amurgul seri, al nopţilor ochii viii 

Asverlă peste deluri vestmântu'1 argintii, 

“O teră, retăcindă în spaţii, tu pe care 

Zephirit dulci sărută cu lina lor suflare, 

Și uraganu-o spală, mari stavile sdrobind, 

Lăcașul omenire! în firmament plutind, 

Expusă la furtune ca şi şubreda navă, 

Perdută printre stele, — tu nu esci măcar sclavă! 

Esci numal instrumentul cu care Dumnezeii 

Mărirea lui probează 'nvrăjbitului Atheă. 

Rotind şi zi și nâpte, tu nu al consciință 

De forţa ce te mişcă, stii de a ta fiinţă; : 

Cal orb și surd, pe cale fugind neostenit 

Prin locuri neumblate, cu frcul părăsit, 

Şi nesciind de pârtă pe călăreţul pașnic 

Spre sfere eterate sei spre abisure strașnic, 

Pământ! sunt mult mare de cât neantul tăi! 
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<Şi tu, mărite Dâmue, o Ssre, mândru zei, 

Tu, crater de lumină, ce "n empireă escl rege, 

Al nostru pept căldura'ţi şi raza ta protege ; 

Poţi Gre 'st "mt spui, astru, cât costă un amor? 

O lacrimă vărsată de-un suflet simţitor? 

Scit Gre că din rizatți țișnesce raţiunea, 

Că rîură gândirea, descinde rugăciunea? 

O nu! pe Creatorul nici poţi a '] adora! 

Nu esci de cât o lampă ce serv! a lumina; 

O candelă în chaos, un foc incadescent, 

Schînteie ?n veci nestinsă în vastul firmament ; 

Tu 'ngălbenesci ciorchina'mi, tu căci a mele grâne, 

Tu raze "mi verși de aur; d&r aquilei bătrâne 

Nu poţi pleca privirea ce 'nfruntă vijelil; 

Cât te-a creat de mare slăvitul Domn nu scil : 

O stea, atomul, care te judecă, ţi-o spune. 

Când der, cedând puterei oribilei furtuns, 

Pe temelia! Cerul trosnind so 'ncovoia, 

Când Angerul Dreptăţel prin lumi va trâmbiţa, 

Mormintelor deschise zicând : €Vot, în picidre 

“Toţi câți dormiţi de secoli!, o prea mărite Sore, 

Privirea'ți va fi stinsă, şi-abia mal licărind 

Ver măsura abisuri adânci, rostogolind   
   



  

  

    

O masă uniformă, inertă, ?n timpu 'n care 
Spre ceruri se avântă să caute ertare 

Mil suflete, 

In lume sâm domn, stăpân trufaș!, 
— “Ci prinde-mă!, în zise trecând un fluturaș, 

Bucuresci, 1873. 

  
 



  

      

  

  

  

  

COLIBRI | 

  

(Sonet după Leconte de Lisle). 

aa , , , a 
“gând prin for străluce roua, și 'n cuibu”, după coline, 

rS6rele pătrunde, vesel verzuriul Colibri, 

Ca sburdalnicele raze de foc și de viaţi pline, 

Se avântă ?n cerul pacinic, doritor de-a fâlfâi. Y , 

* 

Se grăbesce, sbâră către piriiașele vecine, 

Lacremile lor să sârbă cl ântâiă în zori de zi, 

Pe când trestea se 'mlădie sub zefiri cu bre line, 

Pe când valul se jelesce, înainte de-a mugi. 

%* 

  

 



  

  

  

Fluturel-muscă, pe-o fl6re, care sub corpu'1 nu fuge, 
Se așează, și 'n beţia't atât nectar de-amor suge, 
In cât mre pe caliciui, for a sci de la golit. 

+ 

Ah! tot ast-fel, nălucire scumpă, pe buzaţi rozată, 
Inima'm! când, de ântâia'ț! sărutare 'mbătată, 
La amor se 'niredeschise, aș fi vrut să fi murit! 

Dieppe, 1576. 
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AP PS SA A 

DOLOR 

Quantus adest viris sudor ? 

Zloratiu. 

F (Sind e spre murgul serci și cerul se 'negresce, 

Sa Când zazele de aur se "'ntunecă de nori, 

și ; totul e ?n tăcere, când. srele sfinţesce 

Și unda lin ângâni dulei cânturt de amor; 

E 

De ce a singurătate în van cat consolare? 

Pe valul negru n6ptea de ce voii se m'avânt 

De ce plăpândami parcă în voc-o las pe mare 

Şi nu mE tem întrânsa că voii găsi mormânt? 

* 

  

 



  

Din pribegitu'mi suflet repaosul lipsesce, 

Durerea crud m'apasă, ferice nu pot fi; 

Tii văd că suferința'ml din zi în zi tot cresce, 

M'am desgustat de lume, 'mt-e grei a vicţui. 

Când marea se 'nferbântă, furtuna isbucnesce, 

Și fulgere aprinse pe ceruri șerpuesc, 

Primejdia vicleană nic! cum nu mă 'ngrozesce, 

Pe șubreda mea barcă voesc să rătăcesc, 

* 

Ca geniii re al mări înconjurat de valuri, 

Cu mintea 'nflăcărată, cu ochiu *'n foc aprins, 

Când marea 'n spume urlă isbindu-se de maluri 

Privesc acest spectacol de dulci fiori coprins. 

* 

Dsr în zadar că mârtea o caut în tot locul, 

S'aline-a mea durere, s& curme bâla'mi grea ; 

O tu, care-alini chinul, al6rgă, stinge focul 

Ce prefăcu 'n cenușe biata inima mea, 

x 

    
  

  
 



  

  

Sfârșescă-se o dată suspinurile'mi grele, 

Cu-atâtea suferințe nu voii să ma! trăesc, 

Intunece-se raza pâlitei mele stele : 

Fecidra mea iubită mt duc să întâlnesc! 

1074. 
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DOR DE ȚERA 
  

* Nune ego jnctandaa optare sumere pennas 

Ut, tenera nontria cedente volatibua aura, 

Adepiciem patrim dulce repente solum, 

Ovidiu. 

CAII . 
N faza multe ţEri frumâse, Ânsă tâte'mI par dușmane 

VILA ospăţul veselie! în zadar mă tot chemaţi! p 

O lume, o petreceri, năluce, umbre vane! 

Fugiţi, daţi "mi pace; și vol, uragane 

De suvenire ce mă 'ntristaţi! 

Simt că 'ncet se stinge 'n mine 

Tot ce-o dată mă 'ncânta ; 

Plâng, şi 'n suspine 

Cat a uita, 

* 

   



  

  

Pe colnicele'mI natale duceam zile fericite : 

In streini sum trist; gândirea! tot spre țeră face drum, 

Voi, amintiri voi6se din timpuri aurite, | 

Sburaţi, căct în peptu'mi faceţi să palpite 

Doruri, speranțe ce m& consum. 

Plăceri nu vor ma! străluce 

Pentru mine, o prevăd; 

Visu'mi mat dulce 

E s'o reved! 

Cu-a sa faţă rizătâre, strălucind de poesie, 

S'o mat văd ah! ânc'o dată, patria'mi ce-atât doresc 

Pământ în care totul mt chiamă 'n duioșie; - 

Aci lumea'mi pare o 'ntinsă pustie, 

Cect cu streinul nu mă unesc, 

Dorul ţtrei mă sfâșie; 

Spre tine purtat de vânt, 

O Românie, 

Sbâral meii cânt! 

Paris, 1878. 

o Do 

  

 



  

  

  

    

RUGA 
  

(După Sully ' Prudhomme). 

O quoties votis illa rocanda mela 

Properţiu, 

9, decă'1 sci, fecidră, ce tristă'1 o fiinţă 

fit Care trăesce 'n lacremi, departe de cămin, 
Ți-al îndrepta adesea spre mica'mi locuinţă 

Picioru'i copilin. 

De-al sei câte speranțe o fragedă privire 
Desceaptă întrun suflet pălit și svânturat, 
AI arunca ?n ferestra'mi o rază de iubire - 

Din ochiu'ți azurat. 

     



  

t 

De-al sci 'n singurătate o inimă amică 

Cât farmec are 'ntrânsa, ce dulce al stii dor, 

Te-al așeza la pârtamii, voi6să, fără îrică, ., 

Intocmat ca o sor', 

De-a1 sci iubirea'mmi, înger ce 'n vis inima'mi cheamă, 

Cât te slăvesc, pe pragu'mi pășind de voia ta: 

In alba mea căsuță, rizendă, fără teamă, 

Ah! pste c'al intra! 

, "anis, 26 Dlartie, 1976. 
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ELVIREI 

Sând totul e 'n tăcere, când nptea ec senină, 
î Când luna strălucesce, zefirit blând șoptesc, 

Nauzi adesea, spune'mi, o voce ce suspină 
Prin verdea dumbrăvidră : Elviro, te iubesc!, 

, 4 

Când unda se jelesce și stânca e tăcută, 
Când stelele de aur a lene licăresc, 

Și ventul îţi aduce o murmură perdută 
" Ce'ţI zice cu 'nfocare: <Elviro,. te iubesc!, 

se 

Nu simţi în tine, spune'mi o dulce 'mfiorare? 
Nimic 6re nu'ţi zice că crud ei pătimesc? 
Prin frunzele pălite o voce n'auzi Gre 
Șoptindwţi cu blândeţe: <Ilviro te iubesc!, 

E 

     



  

Când Aurora pare, privighietârea cântă, 

Ei trist pe malul verde adesea r&tăcesc; 

Când blânda ciocârlie spre cer sboru 'șI avântă, 

Suspin fără 'ncetare: “Elviro te iubesc! 

s 

Cu lacrimele 'n gene, cii umblu în tăcere, 

Şi cât de lungă! n6ptea nu pot să m'odihnesc, 

Cocl inima'mi sdrobită nu află mângâere, 

" Şi nencetat se plânge: €Elviro, te iubesc! 

% 

Gândirea'ml rătăcită spre tine mereii sbâră, 

Imagina'ţi femee cu lacrime stropesc, . 

Ca firea fără s6re mă ofilesc, feci6ră, 

Şi echoul repetă: <Elviro, te iubesc!, 

Brăila, 28 Iuliă, 1973. 

  

     



  

  

  

    

STREINUL 

(După D-na E. de Girardin). 

    

  

ȘI trecut ca dulci lumine 
A . 
Sg Ca şi valul srânturat, 

Și din peptu'mi es suspine 

Ne 'ncetat, 

% 

Ochii mari, plini de 'nfocare, 

Pe-a mea faţă ai căzut! 

Și de-atunci, —zi de 'ncântare !— 

Am văzut! 

       



  

Şi gândirea'mi rătăcită 

De plăcere tresări ; 

]l iubesc, sim fericită 

ANI iubi. 

EX 

Der când cuget altă dată 

Nu pot să mă 'mpac de fel: 

Să trăesc, nemângâiată, 

Foră el! 

Inima ce-atât visasem 

Care mult timp am dorit, 

Astă soră, o aflasem 

In sfârşit! 

* 

O aflaiă! eram ferice, 

Ansă visul mei sbură: 

După ce adio 'ml zice, 

EI plecă! 

%* 

     



  

Suferinţa mea adâncă + 

Decă ceru-o resplăti, 

Pote căl voiii .vedea âncă 

Intr'o zi; 

Un moment numal să vie, 

Sei pot spune al mei dor, 

Chiar de-aș sci de bucurie 

Co ss mor! 

Bucuresci, 1973, 
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  EEE CAS la sas. gi 

RONDELE 

I, 

      

inainte. 

ât eii te iubesc scil bine; de ce der îmi arăţi ură, 

az Copiliţă svăpăiată? De ce, spune'mi, când privesc 

In verzui'ți ochi, sirenă, pleci a ta căutătură, 

Şi sub geana ta umbrâsă ml-o pitesci? Cât pătimesc 

  

Pazi că nu scii; der zadarnic s'ascund dorw'mi me silesc, 

O fecidră, fieţi milă, pune capăt la tortură! 

Eti sum tenăr, tu frumâsă, inimele se 'nvoesc; 

Când te văd tresar, perd mintea şi să&ți spun nu îndrăsnesc 

Cât eă te iubesc! 

     



  

In genuchi te rog, fii bună! lasă blânda mea murmură 

Inima'ţI se 'nduioșeze şi-al teii suflet îngeresc; 

Lasă-mt st mângâiă păru'ţi negru, alba ta figură, 

Să strâng mijlocu'ți de zînă, sînul t&ii cel fecioresc, 

Şi perdut de bucurie să'ţi șoptesc mereă din gură 

Cât eii te iubesc! 

1579 

II. - 

După. 

Cât te-am iubit n'avuși scire. 

Astăzi co ne-am despărțit, 

Vel simţi, o vis perit, 

Ce comori de drăgostire 

Coprindea vasul sdrobit, 

Voiii fi pâte 'nlocuit: 

Der nimeni, din norocire, 

Nu te-o iubi, negreșit, 

Cât te-am iubit.   
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Spre a'mi potoli a fire; 

Sufletul meii urgisit 

Va căta altă iubire; 

Dâr simt peptumt amortit: 

W'oiii iubi o nălucire 

Cât te-am iubit, 
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NAUFRAGIATUL 

Abstineas avidas, More, precor, atra mana) 

Tibultu, 

a 
2, Dâmne! dă'mi putere! căci marea e profundă; 
CL : : ; 

fas E n6pte; cerul tună şi fulgere sclipesc. 

In voia astor valuri sim dus din undă ?n undă, 

Şi forţele 'm1 slăbesc. 

>Eă mor. De-a mea soţie, de fii mei, a casă, 

In lacremi și suspine, în van sâm asceptat;.- 

Curagiă, îm! zic, căci Domnul peiri nu delasă 

Pe bietul naifragiat. 
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Fit sper, der Uraganul cum suflă cu turbare! S 

Nu mal zăresc nimica; și brațele'mI de 'ntind 

Nu simt nici țărm, nici stâncă; tot marea, 'ntinsa mare 

Cu undele mugind. 

* 

»Fiori îm! coprind corpul, fiori morţi pâte ; 

Simt ghiaţă 'n mădulare : un salt, âncă un salt! 

Căc malu-o fi aprâpe. Speranţele *mi sunt tâte 

In cerul pre înalt, 

* 

„O Dâmne, lei milă! "Tu care alint chinul, 

La toţi acel ce sufer dat ajutor deplin, 

Limanul mântuirii, ascultă și suspinul 

Murindului strein. 

>Der, val! furtuna cresce. Adio îşi zic lume! 

Căci cerul numi trimite un sprijin salvator, 

Abisul e sub mine, și ale mări spume 

Rotesc și m& 'mpresor, 
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»Departe de-a mea ţcră, de s6ță, în uitare 

Mă sting, nu mal văd steaua cu palide lumini; 

Er trupul mei, să&rmanul, servi-va de mâncare 

Voracilor requin! !* 

Așa plângea streinul, și tristele'i suspine 

S'amestecai cu svonul talazului spumos ; 

Accentele dui6se fugeaii de grâză pline, 

Pe valul fioros. 

* 

Puțin după acea, pe marea linisciti 

O voce năbușită din sinul er scotea 

Lamente rătăcite pe unda adormită, 

Si ast-fel se bocea: 

E 

» Departe de-a mea ţcră, de S6ță, în uitare 

ME sting; o Dâmne-at milă, ascult'al mei suspin! 
Abisul mă 'ncongi6ră! Stăpâne, dă scăpare 

Murindului strein !* 

Bucuresci, 27 anuarie 1875, 

Pe Do > 
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O JUNETE, PRIMAVERA AMORULUI! 

Je venx rârer, râver toujours] 

Sainte-Deuve. 

și%e pajiştea 'nverzită, cu flori mirositsre, 

CS dSub limpedele-albastru, de stele presărat, 

Sorbind profumuri calde, purtate de dulci bâre, 

De visuri legănat, 

Ce pacinic trece timpul! Sub discul blondet une, 

Când pastrile june , 

IȘI spun duiosul dor, 

Ce mult îmi place n6ptea în pădurea umbrâsă, 

Piecând distrat urechia la vocea-armoni6să, 

S'ascult concertul lor! 
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Atuncea când în codri. cânt paserile 'n coruri, 

Când: freamătele' frunzei încet se 'nalț spre cer, 

Amanţi când se-aventă, ca cete de amoruri, 

In umbră și mister; 

Când unda se încrețesce l'a vântului suflare, 

Când stânca 'n nemișcare 

Ascultă ca în vis; 

Când tot e fericire, amor și poesie, 

Când omului se pare cterul ambrosie, 

Pământul paradis! 

Când fluturi, cu aripi de aur, se anină 

De flori prolumătsre, cu suc îmbătător 

Și legănaţi ferice pe frageda tulpină, 

Adorm pe sînul lor; 

Atunci luna revarsă luminat ce schinteiază 

Şi valul dormiteză ; 

Molatecul zefir 

Atunci mângâie-a lene amanți ce aleargă 

Prin umeda poiană, din gând cătând să steargă 

Un negru suvenir, 
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Prin locuri profumate de flori, der singuranteci, 

O cât îm! place-a nopți tăcere să surprind! 

S'ascult melancolia murmurelor molateci 

A frunzelor dormind. 

Când greeri prin €rbă cânt veseli, foră teamă, 

Când filomela cheamă 

Pe soţul er iubit, 

Și amândol pe-o cracă se pun, cu măestrie 

Tot modulând din ciocuri divină melodie, 

Un cânt nedefinit! 

Acolo 'mI place tainic să duc pe-a mea frumâsă, 

Sub ulmi dumbrăvidrel s&1 spun amorul meii, 

Și îndreptând privirea spre luna luminâsă 

Din sântul Empirei, 

Ss pun pe buza "1 roză o caldă strutare - 

Si "1 spun cu înfocare; 

Nesăţiosul dor; 

Pe mâlea. €rbă 'mi place să pun corpul de zee, 

Și în estas săi murmur: „Frumâsă escl femee!....* 

Der ea: „Ce visător!“ 
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Sum visător?,, Der ce e tot omu 'n astă lume? 

Şi cine nu avuta un vis pe-acest pământ? 

Şi ce e chiar Amorul cu magicul săi nume? 

Un vis, un dulce cânt! 

Sum visător .... In visu'mi amoru'mi încunună, 

Şi lasă împreună 

Cu tine s& visez! 

Coci numal ast-fel vIaţa că vis de aur este, 

Că omul st viseze ferice cât trăeşte 

Voi mal putea să crez! 

Bucuresci, 1873. 

  
    

  

      
 



  

  

  

  

    

RONDEL 

On e grei ca fie-care cum că ţera își iubesce 

ia Să tot sbiere 'n gura mare; că atare patriot 

Ca el n'a fost, nic! există; co tot regele "1 despot, 

Poesia jucărie, artele dâmne-feresce! 

Ast-fel s& batjocorescă legi, tradiţii, datini, tot. 

Acel cari prin munci zadarnic! să producă nimic pot, 

Şi-au zis : s& vărsăm veninul, care "n peptu-ne clocesce, 

Pe talenturi și pe genii, şi la cale de o scot 

Nu e grei. 
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Der ia să mi-o pul la lucru astă clică ce hulesce 

Ce scuipă pe tot ce "1 nobil, prin pamflete de un cot, 

Şi Invidia meschină, Ignoranţa 'ce-o orbesce 

Vor păli, vor pleca capul ca-luda Iscariot, 

Nu vor îndrăzni s€ zică, după cum se-obicinuesce : 

*Nu e greii!, 

  
     



  

  

  
  

        

APARITIUNE 

   

  

tes . 7 . 

Sitim vezuto ! şi întregă parcă se 'ntrupă În mine 
Ali . 
es Şi simţil pe fața'mi lacreml în tăcere-alunecând ; 

Ce nu pot r&pune gându'i, ce mă 'neacă în suspine, 

Să'mi recaptt veselia. patima'ml îngenuchiând? 

Am văzute! şi privirea "1 a aprins iute schinteia 

Care inima mea jună fără vreme a pălit; 

Indestul a fost să treacă un moment numai femeia, 

Ast amor îl vor pricepe numat cel ce ait iubit. 

Am văzut'o! coma d'aur flutura pe-albai “cosiţă, 

Printre genele umbrâse doi luceferi m'aţintaii; 

L'a stii gât de alabastru atârna O cruciuliţă: 

Modestia și noblețea în făptura'1 se 'ntreceai. 

  

 



  

Am văzut'o! și în peptu'mi vocea sa âncă resună, 

Ca o sântă melodie, ca un imn dumnezcescș"! 

Echo 'm inima'mi respunde, cum în nâpte pe lagună 

Cântul se repetă 'n valul și pereţi ce vuesc, 

Am văzuto! şi de-atuncea linereţia'ml se usucă 

Ca un crin espus la sre, sub arșiţi şi vijelii; 

Idealul meii în umbră simt că pere ca nălucă 

În năprasnica'mi durere nu ma! sper în bucurir. 

Am vEzut'o! Anger tainic mal revino ânc'o dată, 

SA înclin pălita'mt frunte şi a ta urmă să sărut! 

Ah! căci mult era frumâsă astă vergură curată 

Care mă robi 'ntr'o clipă! Cum s'o uit când o-am văzut? 

Viena, 1873. 

Sega 
Sel i 

       



  

  

    

  

  

FLUTURUL 

(După Lamartine) 

e se nască primă-vara şi cu rozele să mră, 

îSI:Pe a venturilor aript să în6te 'ntr'un cer pur; 

Legănat pe sîn de fldre, 

Printre crini mereii s& sbâ:e, 

Să se "'mbete de lumină, de parfum și de azur; 

Scuturându'și, tânăr ânc5, praful după aripidre, 

Ss se-avânte ca suflarea către bolte lucitâre, 

Ec&-a fluturului sârtă vrednică de 'mvidiat! . 

El se-asâmănă dorințe! care în om mereii cresce, 

Din tot lucrul gustă, însă ca tot mu se mulțumesce, 

Şi spre cer se-avântă safe. voluptatea ce-a cătat. 

Bucuresci, 1574 

     



  

  

  

  

  

FECIOARA DURERILOR 

Mtas! elle almait trop, c'ctalt lă tout son crime, 

C. Delavigne, 

rea ra spre nâpte și umbra seri 
IP , : 
tau Lin se'ntindea, 

O biată fată, pradă dureri, 

Tot rttăcea 

    

   

% 

Prin crânguri dese, printre coline, 

Peste câmpil; 

Din sînu'1 fraged eşiaii suspine, 

„Duler melodil, 
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<Jubito, vino! Vântul mugesce 

Ca un turbat; 

Ziua vai! fuge, furtuna cresce, 

Şi s'a 'norat. 

% 

Prin locuri triste și fiorâse 

Ei r&tăcesc, 

Și la-ale mele vise-amorâse 

Jalnic gândesc. 

+ 

„Visez eii 6re 'n juru'mi iasme 

Danţă în chor; 

Arborii 'm1 pare că sunt fantasme 

Ce mă 'nfior. 

* 

In pept simt groza: t6te 's tăcute, 

Lun'a perit, 

Sueră vântul, ah! vin mat iute 

Al mei iubit!  



  

Vino! căci mâne a ta iubită 

Va fi 'n mormânt; 

Precum dispare frunza pălită 

Dusă de vent,, 

Ei 

Zicea, der ventul cu-a sa suflare 

Plângerea sa 

Singur o duce, Echoul tare 

Tot repeta: 

“In pept simt grâză, tâte 's tăcute, 

Lun'a perit; 

Şueră ventul; ah! vin mat iute 

Al mei iubit!, 

Bucuresci, 1073. 

  

      
 



  

  

    

AMICIS 

Quo mihi fortuna, si non conceditur uti? 

Ioratiu. 

: SŞ 6rbeţi vesel fericirea, 
QR).    20 prietini, prin amor, 

„Cocl virtutea și mărirea 

Azi sunt vis amăgitor, 

Ce vă pasă 6re 'n lume 

De a! gloriei sec nume, 

De trecut stii viitor: 

Nu scăpaţi din mânt presentul 

Ce vă dă azi desmierdări; 

Sunteţi juni și 'n vol ardentul 

Foc nu'i stins: daţi sărutări, 

     



  

! 
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Daţi copilelor frumose, 

Sorbeți buzelor setâse 

A lor.calde răsuflări, : 

Nu umblați după chimere, 

După seci deșertăciunr, 

Câcl din eterate sfere 

Veţi cădea 'n decepţiuni.. 

Ah! iubiţi cum se iubesce 

Pin'ce 'n pept mal vieţuesce 

Amor și ilusiuni! 

Ascundeţi ver ce suspine, 

Și tot sufletul discret. 

Tăcut plângă, plângă *'n sine, 

Ţină patima'i secret. 

Caci azi rîd când îi spui chinul, 

Pe cântarea'ţI vers veninul, 

Te fac zânatic poet. 

- 

     



  

  

Amici, decă poesia 

O iubiţi, o cultivați, 

Ah! nu faceţi nebunia 

Critice! s€ aruncaţi 

A vâstră cântare jună, 

Care altor vrea să spună 

Patima de-amorezaţi. 

e 

— Poesia e o fldre 

Șubredă la pipăit: 

Tot parfumu'l stă se sbâre 

Sub un sceptic mirosit: 

Ca 'n flacâne orientale 

Ține-ţi versurile tale, 

Poete, vei fi iubit.— 

e 

După ce, luptând, vel trece, 

Amărât pe-acest pământ, 

Repede uitarea rece 

Iţi va spulbera în vent 

Gloria ce sperat iute 

St capeţi: pe nesciute 

Ea apune în mormtnt, 

* 
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Şi ce-au folosit Sichleanu, 

Depărăţian, Catina, 

Cârlova şi Nicoleanw 

Unul ca altul cânta, 

Care ţera, care-amorul: 

Cest'un vis, cela poporul, . 

Atunci lumea asculta. 

x 

Abia der citesce-acuma 

Câte-un tânăr visător; 

"A lor faimă, ca și spuma 

Din talazul peritor, 

Pare că stă să dispară, 

Și memoria să piară, 

Ca un fulger trecttor, 

x 

Ah! iubiţi, până vă bate 

Inima în pept de dor, 

- Pen'ce visuri instalate 

V& adorm pe sînul lor; 

Pen'ce o inimă ardinte 

Vă șoptesce dulci cuvinte, 

Dulei vedenii de amor! 

” Bucuresci, 1873. 

Po 
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FLORI CHINESE 

     cşe pâriul neted barcaml las să sbâre, 

-Și privesc, a-lene, unda săltătâre. 

Pe cer norii negril se tot fugăresc; 

Stelele şi luna în rii se-oglindesc, 

Când noril le-acoper buna undă 'm! spune, 

Căci pe lina'i faţă trec ca prin minune, 

Şi visând, îml pare, în visele mele, 

Că barca'mi alrgă pe: cer, printre stele. 

Atunci la iubita'mi întristat gândesc, y 

şi "mi zic : *Plin de farmec, ast-fel se-oglindesce, 

In inima'm! jună, și mE rătăcesce 

Ochiu”, blând luceafer, chipul ângeresc!; 

%  
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II. 

Cotre miezul bolter negre lun'alunecă uşâră, 
Și adârme bucur6să pe-a el inimă fecidra. 

Pe a lacului oglindă, bârea nopţi parfumată 
Trece, fuge, şi €r trece, sărutând unda curată, 

Ce 'nţelegere duidsă și ce linisce pace cerdscă! 
In unirea-a dou&' lucruri făcute să se unâscă! 

Lucrurile zămislite pentr” o vecinică unire 
Pot Ensă să se unâscă rare ori pentru iubire, 

III, 

Cules'am fidre de persic, dat'o am Feti frumâse 
Și cu buze ca boboci florilor primăvărâse. 

In crâng prins'am rândunică : dato-am Feti cu sprincen e 
Ma! negre, mal lucitâre cale rânduneler pene. 
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Vai! a douaszi chiar Grea pe sînu'l se vestejise, 

Vai! sburase rândunica unde inima'i dorise. 

Der a Feti mele buze părea âncă mal focâse, 

Aripidrele ca corbul după fruntea" nu sburase. 

Paris, 1878. 

  
     



  

  

  

  

  

    

DESTAINUIRE 
  

D-şssrei A. P. 

  

Vergine dolce e pla: 

Petrarca. 

£ctistetel te-al dus, feciră; der dorwmi te urmeză, 
SI Pe pasu'ţi suspinând; 
Te-al dus, și-a snele pleope într'una lăcrămează, 

Simt peptul mei gemând. 

* 

Spre locurile ?n care picioru'ţi rătăcesce 

Avent gândirea mea; 

O vânturi, mergeţi, tâte! zefir, călătoresce 

Sburaţi! sburați spre ea! 

* 
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Mil6să păstrică spre ea Îndreaptăși sborui: 

Spuneţi! c'o iubesc! 

Spuneţi! suferința'mi, spuneţi'i tot amorul 

Ce ?n sînul meii nutresc. 

e 

In ochit tel cer negri, când, stra, în tăcere, 

Priveam de dor răpit, 

Adesea am vrut totul săi spun—a mea durere, -: 

Dâr nu am Îndrăsnit. 

3% 

Parfumul de candâre, ce dulcea ta fiinţă 

In juru'ţi respândea, 

Imi impunea respectul ca şi la Provedinţă, 

Şi inima'm! tăcea. , 

* 

Acum te-a dus departe; de-amor cupa'mi e plină, 

Pot sti mărturisesc 

Cât suferii în mine: da, te iubeam, virgină, 

Şi âncd te iubesc, 

Bucuresti, 1874. 

——— 0 ID   

  

 



  

  

  

  

MOMENTE CAMPENE 

  

Iaila 

  

Gia riede Primavera 

Cot suo fiorito aspetto. 

Aetastas, 

Sera vine 'n veselie : 
ERĂ pa Cei Pe câmpie, 

Preste crânguri, printre văi, 

Mi de mil de păsărele 

Sbor; cu ele 

Copii alerg pe căr. 

* 
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Ti fug veseli prin poene 

Dup pene, 

După fulgi sci futurașt, 

'Turturelele mâncare, 

Fie-care 

Cată puilor golași, 

* 

In dumbraw o ciocârlie 

Melodie 

Către s6re ciripia; 

Er în und! adamantină 

Cristalină 

Fete merg a se scălda. 

X* 

AI fi zis nisce naiade, 

In cascade 

Argintii danţând în cor; 

Nimfe gâle, ce frumâse 

In spumsse 

Unde-ascund odorul lor. 

% 
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Printre transparinte valuri 

După maluri 

Ce comori al fi zărit!. 

Câte forme răpitâre 

De fecidre 

Ochi! nu ţi-ar fi uimit! 

* 

Albine înțepătâre, 

Sbârnitâre, 

Incep să €să din' stup, 

In păduri întunecate, 

Neumblate, 

A fugit gămanul lup, 

* 

Garofiţe mici, rosalbe, 

Crini și nalbe 

Aerul îmbălsămesc ; 

Rose, mărgăritărele, 

Viorele 

Prin grădini îmbobocesc. 
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Dude, smeusră și mure- 

In pădure 

Ca grenadele lucesc; 

Grânele cu dese spice 

Pe colnice - 

'Țerinele auresc. 

x. 

Filomela în dumbravă 

O suavă 

Parcarolă modula : 

De-a sa voce mlădidsă, 

Din raiă scosă, 

Intreg cadrul resuna. - 

Mii insecte aripate, - 

Colorate 

Cu smarand, argint, azur, 

Preumbiă din îfl6re 'n flâre 

Lucitâre . 

Un amor ceresc și pur, 
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Un păstor, culcat pe şale, 

Lângă cale 

Sub stejarul răcoros, 

Dintr'un fluer înfocate 

Doine scoate 

Pentru mândra" ce stă jus. 

Ei 

Fetele 'n dumbrava desă 

Vor să să 

Se culdgă la căpşuni, 

Şi făcând: neunit multe 

S& asculte 

Pitpalacul: prin aluni, 

% 

Ele merg ca să adune 

La alune 

In stufosul aluniș, 

Pe când greeri 'ncet cântă 

Și 'ŞI avântă 

Saltul lor printre tufiș. 
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Ssra vălul stii întinde 

Şi coprinde 

Vale, munţi, dumbravă, lunci. 

Ce plăceri nedefinite 

Și ispite 

Se descâptă *n noi atunci! 

sk 

Căci din vesela. natură 

O murmură 

Se ridică 'n infinit, 

Şi-ale scle dulce şspte 

Fug în n6pte 

Peste mundul adormit. 

* 

Boul muge la fântână; 

Er la stână 

Baciul laptele curat 

Mulge vacilor ţâţâse 

Şi mănsse 

Şi le 'ndreaptă-apol spre sat.   
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Nâpte' a 'ntins umbrele sale, 

Și prin vale 

Aud buciumul cântând 

EcE luna se ivesce : 

Dorul cresce 

Celor ce sunt iuți la gând. 

+ 

Totul tace; e momentul 

Când studentul, 

Un nerăbdător amant, 

Sub balcon de Juliete, 

Dalbe fete, 

Cântă un suspin galant, 

* 

Tot urmează a sa fire 

In uimire 

Firmamentul eii privesc, 

Şi pre bolta azurie 

„ Cum o mie 

Constelații licăresc,   
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Pe cărarea ?ncolăcită 

Stă pitită 

O fetică, chip ceresc; 

Prin tufiș cu nerăbdare 

Ecă pare 

Un flăcăi, EI se zăresc 

Și în braţe se aruncă; 

Preste luncă 

Amândoi se fugăresc, 

Se prind : sărutări nebune 

El depune 

Pe grumazu' fecioresc, 

% 

Aurora 'n depărtare 

Lin apare 

Întunericul gonind; 

Zăresc raze lucitâre 

De la sâre 

Orizontul tot roșind 

  

 



  

  

Incet Phochus se ridică; 

" Din el pică 

Preste plaiul desceptat 

Raze d'aur, care 'n unde 

Blând pătrunde 

Prin cteru 'nbălsămat. 

* 

Roua prin erburi scânteie 

Ş'o poleie 

Cu topaz, rubin, safir ; 

AÎ zice mil diamante 

Şi brilante 

Atârnate de-or ce fir, 

* 

Ahl ce vesel totul este! 

Cum trăeste 

Porumbiţa de plăcut! 

Cât de dulce cântă cucul 

Pe butucul 

Unu! frasin abătut! 
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Dâmne, nu cer pentru mine 

De la tine 

Vre un dar prețuitor; - 

Glorie, avere multă... 

Nu, ascultă : 

Fă ca vara ei să mor! 

7873. 

  
     



  

    
  

LA DOUE TURTURELE 

(Rondel îndoit) 

  

Gemina quum forte columbz, 

Virgiliu, 

HN esel pereche de dragi turturele 

TE EMiamintiţi junețea şi al meii amor. 

A perit iubita'mi! Visurile mele 

Ai sburat cu dânsa! Acum pot să mor, 

Mi-a smuls'o din braţe c6sa morţi rele; 

Ani suferinței fruntea mi-ai pălit. 

Veselă pereche de dragi turturele, 

Iubi! căci scurt este timpul de iubit. : 
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Uitam s6rta nâstră într' o strutare 

Eram tineri; astăzi văd cd tâte sbor. 

Când staţi în pereche, inima'ml tresare: 

Mi-amintiţi” juneţia și al mei amor. 

Iubiţi fără preget, scumpe  păsărele; 

Ei sum trist de mârte, nu mal pot iubi: 

A perit iubita'mi, visurile mele 

Dusus'aii de unde nu pot reveni! 

Cât se scurg de iute timpi de iubire! 

T6te sunt ilusii, tot e peritor; 

Ca tâte în lume, scurta'mi fericire 

A sburat, șacuma n'am de cât s6 mor. 

Bucuresei, 25 Junuarii, 1973 
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INTEMNIȚATUL POLITIC 

  

2240 
“yale dulce și umbrâsă unde-am petrecut pruncia, 

os Codru des, în care-o dată alergam cu pași. voioși, 

Când trăiam cu dalbe visuri, purtând vesel sărăcia, 

S& mal m'odihnesc putea-voiii sub stejari TECOroȘI ? 

% 

Unda limpede și lină, mal putea-voiii vre o dată 

Să ascult murmuru'ţi fraged, plin de farmec, de amor? 

Când din nori apare luna și din câma'1 resfirată 

Varsă valuri schînteiânde de argint strălucitor, 

. . + - 

Ag sburat plăceri naive! Astă-zi gem în închisâre; 

Prin zăbrele de fer dese firmarhentu-abia zăresc; 

Şi când chinul crud m'apasă, eă mă 'ntreb ce-am făcut 6re? 

Ce păcat? ca 'n astă tristă temniţă s€ putrezesc? 

*   
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Pentru că te iubeam, țcă, pentru că doriam st luce 

Libertatea pe orizontul de tiran! întunecat, 

Pentru Carătaii abisu 'n care voiaii a te duce,” 

In acesta chiliuță ca să mor m'aă aruncat, 

E 

Şi câți âncă, tot ca mine, gem în lanţuri, în uitare, 

Chemând mârtea ca să! scape dintr'un chin sfâșietor; 

Câţi ca mine ?n n€gra nspte, la a ventului suflare, 

Simt umfându-li-se peptul de suspine şi de dor! 

* : 

Pentru că nu sciți tortura care 'n sumbra închisbre 

Simte inima deprinsă liberă a vieţui; 

Când te uiţi cu ochi 'n lacremi împrejuruți, cu or6re 

Şi secundă cu secundă numeri n6pte, numeri zi! 

+ 

Când pe umedele pae stai tăcut, în nemişcare; 

La trecutu'ți vesel cugeţi: când vrun suvenir plăcut 

Vine inima'ţi sdrobită s'o sdrobâscă și mal tare, 

Amintindu'ți timpuri de-aur care iute aii <burat! 

* 
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Nu, pe lume nu'1 durere, nici mat crudă,. nici mat mare, 

De cât dulcea amintire a momentului iubit, 

Când miseria apasă al tăă suflet, șin uitare 

Tu credeat. că aruncaseși zile dulci care-aii perit! 

“ 

Ne avînd ce face n6ptea, te gândesci, și al tăă cuget 

R6de peptuţi ca un verme într'o fl6re introdus; 

Şi simțind cum suferinţa te sfâșie, scoţi un muget, 

Și blestemI! a ta privire se îndreptă spre cer sus, 

j 

Der pe buzeleți blestemul început abia ... expiră: 

Căci în cer zăriși martirii cu blândeţe surizând, 

Martiri nobili care pentru o idee suferiră; 

Mârtea lor dă sânte râde, Libertatea încolţind. 

+ 

Și-a ta frunte ofilită se aplecă resemnată, 

ȘI în inima'ţl cernită îșt înăbuși un suspin, 

Chiliuţa d'adineuri, umedă și "'ntunecată. 

Ca ?n minune-acum îți pare că e un lăcaș divin! 

*   
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Nu, întreg nu. sânt. în lanţuri : ei aici n'a sub zăv6re 

De cât tina carne mele, ce se 'nfrânge prin bătăr; 

Ce “1 mat pur, mai nobil ânst, sufletwmi, din închisâre 

Or când sbâră ; el e liber, el își ride de călăi! 

Bucuresci, 1873. 

  
  

  

a
t
e



— 151 — 

  

  

MUMEI MELE 

4 (O jama dragă “i fac urare: 

SO29, Anul care e» 

Trâmbiţând azi a sosit 

Să aducă zile line, 

Foră chine, 

Un traiii vesel și tihnit, 

mea 

* 

Obosit pe-a veţi cale, 

Ale tale 

Pucurii îmI vor reda 

Pacea ce sa dus din mine, 

Zile pline 

Numa! de iubirea ta. 

* 
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Uită suferinţa, care 

Cu suflare 

Blestemat' a vestejit 

AniţI tineri, şi gândesce, 

“Te iubesce 

Fiul de sînu'ți hrănit. 

Pe-a ta mult iubită faţă, 

Ce răsfață 

Al tăii păr azi cărunţit, 

Câte sărutări nebune 

Nu voii pune! 

Câte-am pus, de dor răpit. 

* 

Mai ţi minte tu la ţeră 

"Când pe sâră 
Ne 'ntorceam încet spre sat? 

Pe-a ta frunte respectată, 

Altă dată 

Puneam merei sărutat, 

      
L
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Cum aceste suvenire 

De iubire 

Fac să salte al meă pept! 

Cât de r&ă astăzi îmi pare 

C5 sunt mare! 

Trebul să fiii înțelept! 

Rucuresci, 2 Januarii, 1873, 

DD 4 
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VIAȚA DE MARE 

(Din Gorsarul iul Lord Byron) . 

La . . 
se veselile unde a mări azurate 
“o SĂ A aci a ţi 
Cati Cum sufletul aventuri își ia în libertate! 

Plutind pe mor talazuri, când cerul este pur, 

Cum saltă peptul nostru la blândul lor murmuri 

Spre locu ?'n care vântul alfrgă "n depărtare 

Şi valurile negre se duc cu-a lu suflare, 

Acolo "1 ţăra n6stră, regat atât de 'ntins! 

Măreţ şi fâră margini, de nimenea învins. 

In vlaţa svânturată ce duce marinarul 

EL gustă deopotrivă și bunul şi amarul, 
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Și cine-ar putea spune acest traii pribegit? . 

De sigur nic! tu, trântor, sărmane rob tâmpit, 

Ce-a! putrezit în rele, corupt şi târâtor : 

Tu at păli de frică pe valul săitător. 

Nici tu, boere mândru, o leneș desfrânat 

Cu inima coruptă, cu sufletul spurcat, 

Tu, pentru care somnul nici pte-avea dulceaţă 

Şi nici plăcerea farmec în scurta-ne viață, 

Vă plâng, căci nu cundsceţi fericea pe pământ, 

Pe apă, sub cer mândru, supuși la plot și vânt, 

Bravând furtuni, talazuri și trăsnete și morte, 

Isbiţi de stânci, de maluri, în voia 6rhe! sârte, 

Așia ne cură viaţa ce-atât de mult iubim : 

Cât ea e de plăcută, not, numal noi o scim! 

Acela numa! care, săltând de bucurie, 

A înfruntat vrăjmaşii pe unda azurie, 

Acela pâte numat cunâsce ce ardâre 

Desceaptă 'n rătăcinda ființă trecătâre 

Pe astă cale întinsă lipsită de-or ce urmă, 

*Viaţa maritimă ce suferința curmă. 

Și mârtea ne e dulce și fără de fior 

Atuncea. când vrăjmaşii cu no! o dată mor, 

Să vie când i-o place, va fi bine venită. 

Der pân!” atunci să s6rbem din cupa aurită 
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A vicţiide petreceri, căci Gre ce ne pasă 

De-o perdem în răsbâe st5 tremurând a-casă! 

Agaţie-se de patu't bolnavul gârbovit, 

Petr&că ?n lâncezire; din peptul sâii slăbit 

-Asvârle 'n agonie un strigăt dureros! 

“Fatazul ne-e mormântul, nu patul iebrilos! 

Pe când sufletu'i vested de-abia '| părăsesce, 

Încetul cu încetul, sleit el se bocesce; 

Al nostru un asalt face și ese ușurat. 

Cadavrul lut se pâte mîndri că "i îngropat 

Sub petra 'mpodobită de-acei ce "i ura "n viaţă; 

Noi avem plânsul sincer de-amici, când o măreaţă 

Și miscătâre grâpă ne 'nghite 'n al ci sîn, 

Şi n vesele 6speţe, voinicii ce remân 

Din crâncenile lupte și grelele nevo!, 

Cu dor şi cu iubire își amintesc de nol; 

Şi împletind cunune pe rumene pahare 

Memoriele nâstre nu suferă uitare, 

Căci er golesc la cupe, strigând: >Pr€ iubiţi fraţi, 

Ce veseli ar fi astăzi viteji! răposaţI !€ 

Bucuresci, zi Noembriă 1974. 

o ES Do ———— 

    
  
   



  

  

FREAMATE DE TOAMNA 

  

   i Îi tâmna se sfârșesce. Prin selbele uscate Si 
33 Mugesce aprig vântul; pe cer nori se strâng; 

Er feunzele pălite, de vijelii purtate, 

Mă fac de întristare st plec capul, st plâng. 

- % 

Azi totul e 'n tăcere, şi inima'mi înghiaţă 

Privind duioşii codri cu ochiu'mi rătăcit, 

Căci îl ştiam o dată strălucitor de viață; 

Acum și crăcl și frunze de tot s'aii vestejit, 

* . 

E jalnic tot pe-alocuri: nici şopta under line 

Nu vine s& mângâie cu glasul săii curat 

Urechia'mi, ca o dată să pot uita și chine 

Şi dorul ce veghiază în peptu'mi apăsat. 

* 
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Pe ramura. uscată duidsa păsărică, 

Ca 'n zile fericite, nu vine a cânta! - 

S'a dus în ţări străine vidia rondunică, | 

Pe 'nvelitârea casei stă trista cucuva. 

Din când în când se-aude cum frunzele uscate 

“Trosnese uşor sub pași vre unul călător; 

_EL vrea curând st 6să din locuri întristate 

Ce redeșteptă 'n peptu'i dulci amintiri de dor. 

* 

Pe orizontul negru când luna se ivesce, 

Ce fiorâse umbre resfrânge pe pământ! 

“Tabloul trist de arbori uscați ne îngrozesce : 

EA par nisce squelete eşite din mormânt. 

Bucuresci, 1874. 

  

     



  

    

  

SERENADE 

Fa, e . 
“tr goStre tine (4 
TA 
a >, Tie 

Inalţ dragă, cântul meii; 

In suspine 

Sub balconu'ţi staii în n6pte, 

Și cu durerâse ș6pte 

Plâng merei. 

3% 

Lângă cale 

Plin de jale 

Cucul geme sub un crin. 

Pastri două câte două 

Iţi şoptesc, se 'mbăt de rouă; 

Vino, vin'!      



4 
| 
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Totul tace ; 

Cântu'ml face 

S& răsune codrul tot; 

Ventu 'mgână-a mea cântare, 

Când din peptu'mr cu 'nfocare 

Plângeri scot. 

* 

Doru'ml cresce: 

EŞI, privesce; 

Fie'ţi milă de-al meii chin; 

Luna rîură lumină, 

Undele tainic suspină 

Vino, vin'! 

Sum afară; 

Solitară . 

Tu stat, şi în van te chem, 

Stelele pe cer schintee, 

Ei ascept, crudă femee, 

Și tot gem. 

*  
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E, te arată, 

Dulce fată, 

Dă'mi sărutul tăi divin; 

Vin pe sînu'mi, bălăidră, 

Ecă ziua, timpul sbâră; 

Vino, vin'! 

Adormite, 

Stau pitite 

Floricelele în crâng; 

Fluturașii lângă ele 

Cu amor privesc la stele; 

Er ei plâng. 

O iubită, 

Tot ne 'nvită 

La amor! grăbesce, vin!. 

Jur te-oiii face fericită ; 

Inima'ml bate pripită 

De suspin, 

x. 
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_N6ptea trece; 

" Fior rece 

ME coprinde, fruntea "nclin. . 

Firmamentul se roșesce, 

Vântul cârdele'mi sdrobesce.... 

Vina, vin'! 

Bucuresci, 1873. 

  
     



  

  

      

  

  

MEDITATIUNE 
———— 

O femme! ferame ! tu ea un Tâve, un mystere, 

G. Sant, 

I. 

fân figura'ţi ângerscă, o femee ne "mpecată, 
"Ps Se citesc dorinți arzânde, pasiune "'nflăcărată, 

Un amor desesperat. 

Și cât este de luci6să 

C6ma'ţi 6chieșe, undâsă, 
Cât de alb e sînu'ți galeș, crinul văi profumat! 

:% 

Ce frumâsă eset, când sera, la lumina lampel pale, 
Ridici vălul care-ascunde corpu'ți fraged, şi-ale sale 

Bogăţii dumnezeesc; 

Când pe gura'ți de-amor plină 
A mea buză se inclină 

S& depună dulci săruturi, să te întrebe: M& iubescr ? 

+ 
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Ah! de ce nu sâm Petrarca! pe-a mea Iyr' armoni6să 

Să te cânt, să sbori prin secoli surizândă, majestâsă, 

Cum trecu Laura sa! 

Un moment să pot, ca dânsul 

Inspirat, să fac ca plânsul 

Ce me 'neacă să atingă ne înțelcas' inima ta! 

* . 

Ore pe sfiâsa'mi Îyră de ce mâna! jună tremă? 

Și m'aruncă foră veste în descuragiare-extremă? 

De ce plâng și de ce cânt? 

Ai doresc st am în lume 

Fală, glorie şi nume? 

Vorbe seci, ca şi cenușa ce se spulberă de vânt! 

% 

Dâr te pot iubi, femee, necântând amoruţi sacru? 

Sciii, cântarea'mi e plăpândă, gloria, un simulacru | 

De orgoliii omenesc; 

Te cânt, totuși, căci amorul 

Ce din inima'mi ia sborul 

Vrea să spună lumel tâte cât de tare te iubesc, 
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Adesea, privind în ochiţi, transportat în alte sfere, 
Măsuratam al iubirer Scump abis cu dulci mistere 

Şi cu patimi sufletescr; 
Cocl, văzându-te, or cine 

Ar simţi născând în sine 
Pasiuni sfâșietâre, și ţi-ar zice : *Cine escI?, 

% 

Cine esci? te 'ntreb eii însu'mi, cine? femee bizară ; 
Ce Destin, Dumnezcire, mat scii ei? ce Ss6rt' amară 

Te-aruncat în calea mea? 
Escl menit' a'ml reda pace? 
Sci amorul t&ă va face 

Să simt viaţa aci 'n lume ce cumplită e şi grea? 

II. 

“amor che biouve il sola e latre stelle. 

Dante. 

„Ce dulce e amorul, când inimele *s june, 
Când graţiele vecinici Je împletesc cunune 

De-arzende strutări; 

Când sârta le zimbesce 

Când somnul le hrănesce 
Dorinţele lascive cu vise, desmierdări! 

3 
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Voi, grupe fericite de-amanţi, care femea 

ANI ridicat la culme : Hermann și Dorothea, 

“Tu Cloe şi Daphnis 

Romeo, Julieta, 

Ce-aţi înfierat cocheta; 

„_Leandru, Ilero, să vă salut fiemi permis! 

X 

Pe calea aspr' a vieţii în lacremi și suspine 

Trecut'ați, ânsă cerul, durerea să v'atine, 

Deschis a scle porti; 

Și clopotul de seară 

Șoptesce cu amară 

Aducere aminte : *Rugaţi pentru cel morţi!» 

a 

Și cine-a vâstre plânsuri, a vâstre infortune, 

A vâstre lupte 'n lurne cu-a dorului furtune 

Citita și n'a plâns? 

Și câţi cu chine- amare 

Gasit'aii consolare 

Cu-a vâstră amintire, ce 'n inimă ai strâns? 
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De câte orl în npte, tăcut, în duler extase, 
Am repetat acele divine, magici frase 

Ce populi admir; 

Și dusă 'n sfere-oculte, 

Inima'mi ca s'asculte 
Părea că se 'nfiâră pe Goethe și Shakespeare! 

> 

Și "n tresăriri plăcute sorbiam a lor accente, 
Mă 'nduioșam citindu', plângeam, versam torente 

De lacrime de dor; 

Și inima'mi bolnavă, 

La şopta-le suavă, 

Părea că .re'nviază în “farmece de-amor! 

Bucuresci, 1975. 

  

   



  

  
  

UNEI COCHETE 

Finitis nuimum reddere amoribus, 

Horatiu. 

zu te crezi âncă frumâsă, Lino, și mai al speranţă 

5 In pustiul de iubit! Ă 

Nu vezi că ţi-a albit părul, Cal ajuns o cotoroanţă, 

Că obrazu'ți s'a 'ncreţit? 

x 

Sedte roșul, sulimanul, dinți falș ce'i joc în gură, 

Şi cu mincinosul coc, 

Şi te uită în oglindă: ce pocită căzătură ! 

Curat bătae de joc! 
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Când văd lucind diamante șalte petre ncstimate 
Pe bictu'ți sin lăbărţat, 

Par'că vtd, ză, felinare pentru pază atârnate 

Pe vrun zid derăpănat, 

DBucuresci, 1873. 

  
     



  

  

POETUL MURIND 

esse Mais do ln mart la main Jourde et muette 

Yient de toucher la corde; ella brise et jette 

Un:son plaintif ctisourd dana îe vaguo des airs. 

Lamartine, 

Es Spanelină- «te-a mea frunte sub ngra presimţire 

PA x Ce tânărul meii suflet sfâșie necurmat ; 

Inclină-te, căci ora vestind a mea peire 

Se-apropie, sosesce ; ascultă: a sunat, 

* 

Când foile pălite de-a ventulut rigâre 

De viscole purtate, cădea-vor pe pământ, 

Din lume ia'ţi adio, €r mumaţi iubitre 

Şi tatăl și amicii găteascăţi un mormânt! 

* 

     



— 201 — 

  

Căderea astor frunze, var! mârtea "m1 prevestesce, 
Şi candela vieţi se stinge 'n peptul mei ;. 

„A mea junie tristă din zi în zi pălesce, 
Și venturile tâmner mă fac să sufer greă. 

+ 

Cu tâte că ciim tânăr, câ? am îrăit în lume 
Din trista cupă-a vieţi sorbit numal venin! 
Necunoscut în lacremi trecur, și al mei nume 
Uitat, n'o să descepte în pepturi un suspin. 

x 

Cum trestia se frânge când suflă ventul serci, 
Cum crinul se usucă și cade la pământ 
Tot ast-fel îmi plec capul sub crivățul durerel. 
Posomorit e cerul și jalnic al mei cânt, 

* 

Pre bolta azurie, când licăresc mit stele, 
Nu aţi zărit adesea o stea alunecând? 
Tot ast-fel mă voiă duce din chaosul de rele 
In care fără preget ne învârtim luptând. 
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Mă duc, și zic adio la locurile “n care, 

Copil fiind, gustat'am plăcerl ce nasc şi per; 

Memoria'mi sermana zăcea-va în uitare, 

Vă las și fericizea eit sbor s'o cat în cer! 

Pucuresei, Q Decembre 1574. 
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LA MITROPOLIE 
  

Un literal : 

2? Sarlamentul nostru "ml place; A 
CEL trăesce înţelept : 

    
      

Drepta e vecinic stângace, 
Și stânga se ţine drept, 

Un conservator : 

Camera nâstră numi place; 
Coci ea nu e înțeltpta: 
Drepta e ades stângace, 
Stânga nici o dată dreptă. 

Se Ca 

   



  

  

  

RUINE CLASICE 

((mitaţie) 

fe âmpil arcadiene, bogate şi frumâse, 

“3330 dată-acoperite cu turme numerose, 

Cu arbori, cu vâlcele și flori, eii vam văzut, 

Şi lacrime de jale din ochiu'mi aii căzut, 

Pe lunca azi pustie, de focuri înegrită, 

O lungă suferință adânc e 'ntipărită. 

Şi în ziceam : Val! unde sunt veselile maluri 

Isbite în cadență de spumegâse valuri ? 

Şi unde sunt acele plăcute dumbrăvidre 

Cu iarbă însmăltată și paseri cântătâre? 

Periră, s'a dus tâte, lăsând în urma lor 

Un dolii ce desceaptă un nemângâiat dor. 

     



  

Tăcere! — aud un sgomot!.... Un tlaut amoros 

IȘI va modula pste suspinu'1 dureros, 

O vol păstori arcadici, Iuaţi-v€ ce Iyra,. 

Cântaţi nascerea lumei, Deucalion și Pyrrha. 

Priviţi cum totul tace, ce limpede azur! 

Şi tu zefir înceată din linul tăi murmur, 

“Tot pare că asceptă s& "'ncepeţi a cânta; 

Al Iyrei vâstre sunet pe vânturi va sbura! 

Val! totul ânsă tace. Tăcerea 'ngrozitâre 

Care domnesce 'n aste câmpil neroditâre, 

Nimic nu o 'ntrerupe; și totul este mut, 

Robia cum se simte pe unde a trecut! 

Ea sapă, râde, stinge din om or-ce talent, 

Din inimă"! distruge frumosul sentiment. 

Popâre mici luaţi sema : E lesne a cădea 

Der greii, amar e Ânsă un. jug a scutura. 

s 

Vre-o barcă nu se vede să salte printre valuri; 

Din scorbura, de rîpe, din vârful ăstor dealuri 

Sărind nu mat văd mieii blânzi și nevinovați 

Nici cântând filomele printre măslin! plecaţi; 
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Nicr vacile și boi mugind. Și n6ptea vine, 

Der sprintenile fete cu vase de-apă pline 

Nu se vor mat întârce spre casă 'ncet cântând, 

Precum şi nici păstorii spre colibl fluerând, 

* 

Adio, triste locuri! mă duc, mă depărtez, 

Văzendu-vă, eii sufer, îmi pare că visez. 

Ruine părăsite din antica splendâre, 

Vă las având în suflet tristeţe și orâre, 

Spre țărmuri ma! ferice mt 'ndrept, vă părăsesc; 

De voi adesea ânst eii am s€ 'm! amintesc, 

1873. 

  
     



  

  

  

  

  

CÂNTEC ARAB 

    
fată cu păr d'aur şi cu dulce faţă, 

    

E Inima mea ochiţi tare mi-ai secat; 

Și "mi zic, privind cOma'ţI ce-austrul resfaţă: 

Allah în făpturai vr'o stea a uitat. 

De mi-at zice : “Dute, adu'mi căprioara 

Care sfiici6să bea "n păriul pur, 

M'aş duce, chiar decă aș sci că cu ghiara 

Mă va rupe leul ce pândesce ?n jur, 

De mi-al zice: <Dute, către Meca sbdră, 

Și inelu'miI pune pe sfântul mormânt, 

     



.
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M'aș duce, în cale chiar de-aș sci, fecidră, 

Că va fi ţerâna'mI spulberată 'n vent, " 

Dâr decă mi-al zice : €Cele ce ţI cer ţie 

Sunt pentru un altul, pentru dragul mei, 

In grumazu'ţi fraged, în a mea mânie, 

Inhg g, iataganul, jur pe Dumnezeă! 

Constantinopole, 1883. 
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LEGEA NATUREI 
  

(După Millevoye) 

isi astă pădure, Liza geaba "ml jură 

Nr Co numa! pe mine vecinic va iubi: 

Scumpă fericire! dulcea'ţi impostură 

Nu e de cât visul uner scurte zi, 

Şi precum schimbăret totul în natură 

E supus, tot ast-fel, amorul sburând, 

Ramurile 'n crânguri vor schimba verdură, 

Şi Liza iubitu'1 va schimba ?'n curând. 

, Paris, 1873. 

  

     



  

  
  

  

        
  

IUBESC.... 

. i Spubesc singurătatea şi bârea dimineți, 

se Şi munți cu 'nalte piscuri, abisul fioros, 

Cântatul ciocârlici, priveliștea verdeţi, 

Cărarea 'ncolăcită din codru 'ntunecos, 

+ 

Imi place ntgra n6pte ce ochiul obosesce, 

Imt place plâia rece, când murmură curgând; 

Iubesc furtuna, grâznic când fulgerul lucesce, 

Şi tunetul sălbatec prin vale lung urlând. 

* 

Imi place vijelia, când nori să despică, 

Când candela se stinge lal ventului suflat, 

Şi valurile mări ce barca "n sus ridică, 

Şi vijiitul frunzei cu aprig șuerat. 

EX 
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Respect pe buna mumă ce fiul săă hrănesce, 
Și fiul care plâcă genunchi "'naintea sea ; 
De câte ori, când fruntea'mi de griji se încreţesce, 
Nu caut mângâere pe sîn la maica mea! 

% 

Imi place adevărul, virtutea femească, 
Iubesc dreptatea, care din lume a sburat, 

* Candârea feciorescă, onârea bărbătescă, 
Și micul prune ce dârme de mamă legănat, 

E i 

Iubesc bărbaţi falnici ce era apărară, 
Eroi cu nume sacru, viteji nemuritori 
Ce-a nâstră libertate deplină o păstrară, 
Și isgonind păgâni muriră 'nvingători 

* 

Imi place poesia şi musele dui6se 
Când vin și la urechia'mr șoptesc încetişor ; 

Imi place s'ascult nâptea oftările-amorâse 
Ce scot din pepturi barzit inflăcărați de dor, 

  
 



  

Iubesc bălaia lună ce se resfrânge 'n: mare, 

Și veselile” paseri ce dulce ciripesc, 

Pe sînul: de femee să pun o sărutare, 

Si so aud pe peptu'mi zicându'mi: “Te iubesc!, 

Der, mal pre sus de tâte, iubesc frumâsa'mi eră: 

O dulce Românie, pe tera'ţi voiii să mor! 

Er pe împilătoril ce perderea'ţi prepară, 

Trăsnescă'i de sus cerul cu foc prăpăditor! 

Pucuresci, 1874. 

  
     



  

  

AMORUL CURTEZANEI 

Disne puer meliore fiamma. 

Horatiu, 

ziiNe o sofa lux6să o dulce fată stă; 

isi Pe laţa el fericea cu vii culori e scrisă, 

O uşe se deschise, un june "naintă, 

Timid, ne'ndemânatec, der cu privire-aprinsă. 

Cu inima în flacări, cu pași tremurători, 

Se-apropie de dânsa. II jură c'o iubesce, 

Căi cel ma! cu credință dintre admiratori, 

Că dorul al sii suflet din zi în zi topesce, 

     



— 214 — 

  

Şi ea ascult'a-lene, suride grațios, 

Contemplă acest tentr ce sta la et picidre 

Privind cu înfocare la păru'i undulos,- 

La sînu'i alb ca crinul, la gura”, mică fldre; 

EX 

Şi blând așa vorbesce; O tînăr svăpăiat, 

Tu trebui s€ scil bine amorul mei cât ţine; 

Ele pere ca şi norul din cerul azurat; 

Te voii uita ca mâne; uită şi tu de mine!, 

= 

Er junele trist capul aplâcă spre pământ, 

Curând Ensă ?] ridică, și zice:* Es! der fie! 

Câci cine scie mâne voii fi pote 'n mormânt. 

La micile! picidre inima'mt prostern ție! 

x: 

O zi amoruţi gingaș că ţine tu at zis? 

O zi! der e un secol pentru acela care 

Va sci să te iubsscă, demon... din Paradis!, 

Și vocea lui se stinse sub caldă s&rutare, 

Bucuresci, 1873. 

     



  

  

TOMNA 

misi 
“x umbrăvidră răcorâsă 
ză 
“E 
   

  Zi Şi frumosă 

De ce frunzaţi a pălit? 

De ce pasărea ce cântă 

Nu mă 'ncântă: 

De ce umbraţi s'a rărit? 

Unde'i-e &rba 'nsmăltată, 

Parfumată? 

Und'ţi-e aerul curat? 

Unde 's frunzele voise 

Şi umbrâse? 

De ce fi6rea te-a lăsat? 

* 
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De ce ulmul grei suspină 

Pe colină, “ 

Plecând fruntea spre păment? 

De ce roza se 'ngrozesce, 

Când mugesce 

Cu urgie-aprigul vent? 

Turturica pe colină 

Grei suspină, 

Şi ?n curând va amuţi; 

Er pe biata rândunică 

Mititică 

Frigul o va isgoni. 

se 
N 

Totu trist și plânge ?n vale, 

Și pe cale. 

Călătorul trece mut, 

Riîul murmurând lin geme, 

Căci se teme 

C5 *'n curend va fi tăcut. 

* 
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Totul tremură, prevede 

- C6 "n livede 

Zefir! nu vor ma! şopti; 

Şi pâriul c'unde creţe 

O să 'nghieţe, 

Frunzele vor vesteji, 

E 

7 

“Totul va fi în tăcere 

Și durere; 

In curând tot va peri, 

Crivăţul va da 'n răzbre 

Cu ninsâre; 

Erna totul va cosi. 

* 

Tâmna trece, €rna vine 

Şi 'n suspine 

Văl de ghiaţă va svârli, 

Dir speranţă! căci va trece 

Timpul rece, 

Primă-vera va veni. 
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Filomela în pădure 

Cu murmure 

Amor6se va cânta; 

In dumbravă unda lină, 

De-amor plină, 

Pe amanți va legăha; 

Pe câmpie micșunele 

Şi zorele, 

Muguri, flori vor încolţi; 

Fluturași din fl6re 'n fl6re 

Ai să sbâre, 

Totul se va 'nveseli! 

Brăila, 71873. 

  

  
  

>
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BLESTEME 

Nunc ego mltibus 

Mutare qunero tristia, 

Joratiu, 

s-a Ce de voci tuna, 

Tânăr cu fruntea pălită 

Ast-fel cuventa : 

% 

“Azi siim plin de veselie, 

Imi vine să joc, 

Daţi'mi cupa cu-ambrosie 

Să sting al mei foc, 
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S'o golesc într'o clipire 

Imbâtat de-amor, 

Şi uitând-tot, în uimire 

Câtre cer să sbor! 

* 

Ca să uit deșertăciunea 

Unul traiă amar, - 

Şi trădarea, moliciunea, 

Umpleţi ăst pahar! 

* 

Fraţi iubiţi, care ca mine 

Suspinaţi.cu dor, 

Goliţi cupe de vin pline, 

Şi uitaţi şi-amor, 

+ 

Şi ilusii şi dorinţe 
Spulberate ?n vânt, 

Şi speranţă și credinţe 

După-acest pământ.   
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Tot în lume ce durere 

Totul este van, 

Uitaţi tot, şi cu plăcere 

S6rbeţi din borcan! 

E 

Vedeţi cet de la putere 

Lumea asuprind, 

“Țintind numai la avere, 

Ondrea lovind! 

+ 

Nesciind ce e dreptatea 

Şi ţer' a iubi, 

Rizând chiar de libertate, 

Vrend a o strivi! 

* 

Fii vitrigi for rușine 

La streini își vind 

“Țera|! sângele din vine, 

"Aurul păstrând! 

     



  

Vai! orbre!,... Mama n€gă 

Fiul ce-a născut 

Tata 7] lasă și alcrgă 

După-un vis plăcut, 

% 

E de plâns societatea 

In care trăim, 

E de plâns și Libertatea 

Ce atât iubim; 

* 

Der destul fără curimare 

Pîn' acum plânseii; 

Ah! destule zile-amare 

Suspinând duseiii; 

a 

Azi că caut consolare 

In cupa cu vin! 

Beţi amici fără 'ncetare, 

Uitaţi or ce chin!, 

Bucuresci, 1873. 

tester Do — 

     



  

  
  

  

DOMNEI Z.U. 
  

za 
Sa ochil tăi albastri me uit, şi mi se pare 

A Că cerul ei privesc, 

Şi inima'mul se strânge de dor, foră "'ncetare, 

Coci mult eii te iubesc. 

| x 

Ei te iubesc femee cât muma își iubesce 

Copilu r&sfăţat, 

Cât orbul, ce lumina de cât ort-ce doresce, 

O chiamă ne'ncetat; 

% 

Cât sclavul ce în feare imploră libertate 

Din jugul fioros, 

Şi cât iubesce Iyra'"1 cu cârde înfocate 

Poetul amoros! 

Balta- A1ă, 187 g. 

PD oo 

  

 



  

  

  

  

      

 EPIGRAMA 
  

(După J. B. Rousseau). 

a, lumea mi se pare o piesă caraghi6să ți, P p 5 

“Ci 

Colo pe scena 'naltă, în haină prea lux6să p P , 

    

In care toţi să jâce mari roluri se căsnesc, 

Prelaţi, regi și ministri, cu toţi strelucesc. 

Er pentru nol, poporul, nenumărate glte, 

Sunt destinate staluri pe care le plătim. 

Ni se arunc în față desprețurile tâte 

De ziși mari ai lumel, și not le suferim. 

Din fundul unde suntem, cum e represintată 

Scă răi, sâi bine piesa, cu toți ascultăm. 

Der dâcă nu ne place cum e de tonţi jucată, 

Pe bani ce plătirăm putem s& flucrăm.. - 

Bucuresci, 1974. - 

DOD 

   



  

  

  

  
  

SCRISORE DE DRAGOSTE 

, 
"Min tu semper erls nostrae gratisima vitae, 

Propertiu, 

FA A 
7 gând pasărea cântă, 

Su Cântă cu amor, 

Când barca se-avântă 

Pe valul uşor; 

* 

Când fînul parfumă 

Câmpul. aurit, 

Când mândruţa în glumă 

E Fuge c'un iubit; 

* 
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Când a scle chine 

S&racul uitând, 

Sete doine line 

Din buciumul blând; 

Când totul se pare 

Bucuril ceresci, 

Eu plâng cu 'ntristare; 

De cei—Tu'ml lipsescl ! 

x 

Aici sum la mine, 

In patria mea, 

Der tâte 'mi par "pline 

De absența tea. 

* 

Rude, amicia, 

Pera'mi ce iubesc 

Nwmi daii veselia: 

La tine gândesc. 

       



  

  

Dulcele t&ă nume 

De farmec e plin: 

Fără tine 'n lume 

Totul mi-e strein, 

* 

In a mea ardâre, 

AȘ vrea ca să fii 

In astă scrisâre 

Până ce să viu! 

Perişor, 1879, 

  
 



  

  
  

VEGHE 

——— 

Quid sit futururm cra fuge quaerere. 

Joratiu. 

pe ntri , - 
E ntristarea'mi mereii cresce, 

sali : 
i -y Două ore a sunat, 

Lampa 'ncet, încet pălesce : 

Oliul sa consumat. 

% 
- 

Când e însă st se stingă, 

Zise : CUnde te gândesci? 

Veghieri nu pot s& te *nvingă; 

Dute să te odihnesci! 

* 
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Ce tot ţil fruntea plecată; 

Absorbit în reveril? . T 

Mintea -ţI e înspăimântată 

De a lumer mișelir? 

* 

Lasă'i să se tot sfâșie 

Astă gintă de Atrizi! 

Pentru-a lor ticăloșie 

Al tăă corp vrel să ucizi? 

* 

Dormi în pace, dormi, o june, 

Penă ce ma! poţi dormi; 

Sub a spinilor cunune 

In scurt frunteaţi s'o paăli. 

Ei 

Şi atunci în van vel cere 

Somnul ce azi a! perdut, 

Ca să "1 curme-a ta durere 

Să "i dea pacea din trecut., 

    
  

 



  

  

Zicâna ast-fel ea se stinse; 

Intunericul domni. 

Oboscla m& coprinse..... 

Incepuiii a aromi. 

Bucuresci, 1973. 
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UNUI COPIL 

Cet âge est sans pitis, 

La Zontaine, 

ră
 

    Re
i ugl copile! Lusă 'n pace 

SC Bietul futuraș; 

Ce voesci cu el a face 

Vesel ângeraș? 

% 

Vrei sei rupi din aripidre, ” 

Sci vre un picior? 

Der atunci n'o s& mal sbâre 

Fluturul ușor, 

% 
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A lut aripi lucitre 

Nu vei mal vedea 

Fâlfâind din fi6re 'n îl$re, 

Vioii ca o stea. 

Ca şi tine el e june, 

Sprinten, ușurel, 

Nu se teme de furtune, 

N'are griji de fel. 

E” 

Precum nici tu, o copile, 

Acum nu gândesc! 

Că albit de-amare zile 

O s& 'mbătrânesci. 

* 

Fic'ţi milă, cruță], lasă 

Ss sb6re mereii, 

Căcr așa (ţie ceţi pasă?) 

A vrut Dumnezei, 

     



  

  

Pâte va sbura spre sâre 

Fapta'ţi lăudând, 

Ş'al tăi nume cu fervâre 

Bine-cuventând, 

+ 

Cel ce cruță, stă respectă, 

Este creator: 

Azi poţi face o insectă, 

Ți-e așa usor! 

Bucu esci, 1673. 
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CÂNTECUL CIOBANULUI 
  

(După Goethe) 

  

ta: Şolo sus pe piscul verde 

AZ Mă așez ades size şe s 
Şi visând ochiw'mt se perde 

Peste mândrul șes. 

Oile spre ba mâle 

Se îndrept sărind, 

Er ei Pa muntelui pâle 

M'afu, nici gândind. 

Un miros de floricele 

Codru'n îmbălsăma; 

După ce-am cules din ele, 

Nu sciă cul le da. 

   



  

  

Sub un arbor des și mare 

De furtună fug; 

Plâia, vântul, cu turbare 

Pe câmpie mug. 

Nici o pârtă Val meii nume 

Vai! nu s'a deschis!,... 

Totu! în acestă lume 

Nu e de cât vis, 

Paris, 1876. 
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OBRASNICIE 

Stâna, sra, în tăcere contemplu 'n nemișcare 

Ca ta, femee, de-amor mă simt perdut; 

Ira” pare cd în braţe te ţin, și-a ta suflare 

O simt... der ce amară e cruda desceptarel 

Cosiţele'ţi de aur dă'mI voe să strut. 

Când ochi'ți mari spre mine cu nepăsare cată 

Simt inima'm! se strânge, pălesc, rămân tăcut; 

Privesc, şi cu 'ntristare mă 'ntreb decă vre-o dată 

Iubimă-vel, femee cu inima curată, 

Şi  ochil tă! albastri lăsa-ver să strut. 

  

 



    

  

Când rumenuţi figură văd, inima'm! palpită, 

Și totuși dorul năbuș, el ţi-e necunoscut”. 

Atunci mi se-aprind polte ce mă pun în “ispita, 

Şi în delir îmi vine să zic: „A mea iubită, 

Obraji tăi în fAacări dă'mit voe să strut!, 

Ah! să1 sărut! și "n urmă s&ţI spun 0 s&rutare 

Ce mult întineresce un suflet abătut; 

Se spun amoru'mi, crudo, și-apol plin de 'nfocare 

S&ţI cer cu îndrăsneală o grație ma! mare, 

Ca buzelei rosalbe să laşi să le sărut! 

Bucuresci, 1873, 

  
     



  

      

V S y 

la =] 

DECEPTIUNI 
  

(Din Carnetul unui sceptic). 

  

Vanitas vanitatum! 

     
Er menire strâmbă, slută, 

Îi Când cu valuți tot luptând, 

Barca vieţim! abătută 

Voii salva-o, aruncând 

x 

Ancora pe țărm ferice? 

Spune, când o să se-ardice 

După sufletu'ml cernit 

Vălul des de-amărăciune, 

Dubiă şi deșertăciune 

Cel acopere cumplit? 

* 

     



  

Vanitate! Vanitate! 

Ecă tot ce pot să zic 

Când vorbiţi de-eternitate 

Şi de omul de nimic. 

XX 

Tiranie-egalitate, 

Avuţie.... vanitate! 

Tâte sunt deșertăciunr. 

Amor, studii, mărire ; 

Glorie și fericire, 

Tâte nu's de' cât minciuni! 

Nulităţile 'ngâmfate 

In palaturi strălucesc, 

Pe când talente uitate 

In miserie clocesc, 

Ei 

Scepticismu "cet se 'ntinde, 

Lumea 'ntreagă o coprinde, 

Focul sacru 'n pept e stins, 

Cum vreți der a mea junie 

"S'o petrec în veselie? 

Nu, sim trist, și zic convins: 

se 
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Totul piere, tot dispare 

Ca parfumul seri 'n vânt, 

Lăsând doliă şi 'ntristare, 

Și o mână de pământ, 

se 

Tâte sunt deșşerte, vane, 

Fiind-că tâte sunt umane, 

Prin urmare tot minciuni: 

Amor, cult, egalitate, 

Fericire,— Vanitate! 

Tâte sunt deșertăciuni!. 

Bucuresci, 1674. 
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Ut mihi sunt toties maxiina vota mori, 

Ovidiu, 

ziaşje unda căletâre ce vântul încreţesce, 
E ASI Când roua €rba mâle pe ţărmuri r&coresce, 

Cu densa lin pluteam: 

Uşurea nâstră barcă aluneca a lene; 

Din ochi er albastri, umbriţi de negre gene, 
Priviri de-amor sorbeam | 

* 

Superba" c6mă de-aur, de vânturi resfirată, 
Se 'mprăştia pe sînui; €r mâna” sidefată 

Printr'ânsa r&tăcea, 

Bălaia lună plină brăsda bolt'azurie, 
Şi "n lacul fără valuri figura” argintie 

Voi6să 'ş1 oglindea. 

EX 

     



  

e . . 

O n6pte! care 'n peptu'mii săpași dulce-amintire 

“Tu spune ce frumâsă era! A mea privire 

O admira 'n extas, 

Momente fără seamăn, ilusiunt perdute, 

Când buzele "mi setâse alunecaii tăcute 

Pe rumenu'i obras; 

% 

In inima'ml lăsataţi etern al vostru nume, 

Și ce'mi păsa de viaţă, de viitor, de lume? 

Strângeam talia sa . 

Şi înima'mi, lipită de'sînu', cu 'nfocare 

II murmura amorul cu magică "mbătare 

Ce peptu'ml sbuciuma, 

* 

„Eă te iubesc, femee!* şopteam; &r Ea, plecată 

Pe umeru'mi, tremândă, cu buza 'nflăcărată : 

„Ah! zimi al tâii amor!€ 

Cosiţele"1 ca spicul îi undulaii pe spate... 

O Dâmne! în acele momente neuitate 

Ce n'a! făcut st mor?.... 

Balta- Albă, 1973. 

—— ESB 
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REAMINTIRE 

——— 

“Te rpectem, suprema mihi quum venerit hora, 
Te teineam moriens deficiente manu, 

Zibultu, 

Ta . . - . | So "am uitat acea duiâsă și poetică privire din . . 3 Ce din ochiu a sburat 

Șa răpit a mea simțire : 
Der tu, ânger fără semăn, svânturata'ml suvenire 

Spune'mi 6re ar uitat? 

Nam uitat cu mâna'mi tainic cătând mâna'ți sfiici6să 
N Cum stringându-o "ţi-am jurat 

O unire credinci6să 
Șun amor pe-atât de mare pre cât tu esci de frumâsă : 

Dulce fată, ar uitat? 

*. 
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Nam uitat cum sub urechia'mi bătea inima pripită, 

” Când ei visam transportat: 

Tu, fee neprihănită, 

Aste gingaşe momente de iubire nesfârşită 

S'a putut sE fi uitat? 

se 
+ 

N'am uitat setâsa'mi buză după buzaţi stacojie 

Cum în primu'ţi serutat 

Sorbi dulcea poesie 

Şi amorul cel mat sacru, credincios pentru vecie 

Der tu re al uirat? 

EX 

N'am uitat, și val! sim singur cu durerele'mi profunde : 

Din Apusul depărtat 

Nici o voce nu "ml respunde. 

La amoru'ml sincer spune'ml inima'ţi de corespunde 

Femee, stii m'ai uitat? 

INI Da, - 

Erate ip 
     



  

  

  

STRIGOIUL 
  

(Legendă suediană) 

gi Sa bunică-sa, Christina a pus aur şi parale 

Sin cosciugu 'n care strbăd zace mirele lungit ; 

Şi Christina, sărăcuţa, se bocesce răi cu jale. 

% 

Der, spre nâpte, el la ușă bate 'ncet: Mândra mea fată, 

Scâla şi trage veriga; eii sâm, mirele'ţi iubit : 

Vin, logodnica mea dragă; crapă pârta încuiată.» 

+ 

Iute s'a sculat fetica, şi" deschide fără frică. 

Pe o ladă aurită îl aştză binișor, , 

Și pici6rele îi scaldă cu vin într'o copăică, 

x. 
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Apo! s'ai culcat, Der somnul fuge: el îşi tot spun glume, 

Şi nu dorm, Ansă cocoşul €c& ţipă surzitor; 

S'a 'mplinit de şagă; morți nu pot sta mal mult în lume. 

* 

Atunci copila se scâlă, mcalţă micele'i piciâre 

Şi se ține dupd dragul până ?n codrul blestemat, 

Când, de cimitir aprâpe, el ca naiba stă să sbâre, 

* 

< Vezi tu, dragă, prin nori negri luna cum încet dispare? 

Ast-fel, negă rea, va piere al tăi mire fermecat |, 

Er ea, stând pe petra gropei: fAscept mârtea ca scăpare.; 

* 

Vocea lui ânsă, țărâna străbătând, zise duiâsă: 

“Fugi acasă, fugi, Christino; căci pe tristul mei mormânt, 

_Cână din ochi t&1 cet negri cade-o lacrimă rou6să, 

* 

Numal sânge negru curge în cosciugu'mi de peire: 

Der când inima'ți suride, o simt pe aripi de vânt, 

Și de trandafiri se umple gr6pa dulcelui tăi mire!, 

Paris, 7979. 

O Do — 
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Nulla diu femina pondus babet, 

Propertiu, 

io, "mi ceri să cânt amorul 

SEE Pe sfisami Îvră, 

Patimă ce visătorul 

Poet îl inspiră: 

Ansă cât timp lam cântat, 

Peptul mi-a secat, 

x 

Pe-al tâii sîn, plăpânda fidre, 

Am dormit, femee, 

Și-a mea inim'arzătâre 

Te credea o fee, 

Azi ilusia-a perit 

Ca vis fericit! 

x 
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Ziceam florilor frumâse 

Şi mirositâre 

Buzelor tele setâse 

S& dea sărutare: 

Azi Al6rea sa vestejit, 

Tu mal părăsit, 

Nu te blestem, esci femee 

Lesne crezâtâre, 

Te-aprinzi la orl-ce scântee 

De falsă amsre. 

'Tote ca tine-ai uitat 

Primul sărutat. 

Lucreția altă dată 

| Avu tristă sârtă; 

Ea "ȘI spală acestă pată ; 

Fu găsită mârtă. 

Ce prostie! câți bărbaţi 

A sunt cornorați! 

* 
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Azi femea se mândresce 

Cu multe conquiste, 

Când unul o părăsesce, 

Duce zile triste? 

AȘI; nu; altu ?'n locui in, 

Şi merci așa! 

Fii ferice, scumpă Lio, 

Căci escr âncă jună; 

Ei te las, în zic adio, 

Reușită bună! 

Ans'amantul ce-al luat 

Er va îi schimbat, 

Bucuresci, 187. 
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Virstaltă du caur, hâlns! sitât tavite, 

Th. Gautier, 

f(Sopil fraged ca o fre, 

Cu păr creț şi auriă, 

Cu ochiu viă, 

Ce sglobiii te joci la s6re 

Ca un fluturel ușor 

In' amor! 

* 

Când pe leasa înverzită 

Sprinten te rostogolesci, 

Când grăescr 

Biata muma ta palpită, 

Urmărindu-te 'n extas 

Pas cu pas. 

* 

   



  

Câta nevinovăție 

Pe mica'l frunte de crin! 

Ce gând lin! 

Ce vioiu se îmlădiel 

Ochiu'1 întrece 'n azur 

Cerul pur. 

* 

Când surisul înfloresce 

A sa buză de rubin, 

O destin, .. 

Faţia'ţi chiar se "'nveselesce | 

Riîsu'1 către creator 

” Își ia sbor,. 

* 

Ce-a lăsat cerul ma! dulce, 

De cât viul copilaș 

Mal gingaș? 

Chipu'1 rumen, blând, aduce 

Cu acel mici Ângerași 

Drăgălași 

       



  

  

Pe care pe pânza vie 

Nemurirei Raphael 

Din penel 

Ii svârli cu măestrie, 

Dulce! figuri care 'ntre mit 

Ne par vil! 

Fără grijă rătăcesce, 

Semănând prin văr, câmpit, 

Bucuril; 

Şi în urmă" fl6rea cresce, 

Salciele *1 chem cu dor 

La isvor, 

* 

Zefiril sbor să sărute 

Fruntea, gâtul. săi nacrat, 

| Parfumat; 

T6te zinele plăcute * 

Desmierdându'l însoțesc 

Șil iubesc. 

ze Ei   
 



  

  

Ast cortegiă de prima-vară 

Saltă ca un câmpean chor 

De amor; 

Er' din sfera'i solitară 

S6rele sbâră la joc, 

Plin de foc 

* 

Veselesce-te copile, 

Cântă-alcrgă, rizi, odor 

Trecâtor; 

Căcl mult scurte '5 aste zile, 

Şi destul vel fi plângând 

In curând! 

* Paris, 1975, 

  

    
 



  

  

  

DOLIU 

A «veam o dată o stea dui6să 

ți Care, cu raza el amorâsă, 

Mângâia peptu'm! de dor încins; 

Un nor întinse vel de 'ntristare: 

De-atunci plâng n6ptea fără'ncetare 

Steluţa'mi dulce care s'a stins, 

Aveam o dată zorea plăpândă, 

Care, din cupa”, cu bâre blânas, 

Tnima'mi jună îmbălsăma ; 

Scră prelungă repede vine; 

Se 'nchise biata zorea n suspine, 

Peri şi bârea de-amor ce'm! da. 
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ubiam viers galeș de păstrică, 

Care cu glasu'i de bun'amică 

Zilele "mt triste înseninaș 

Concertul gingaș tăcu d'o dată; 

Cu cea din urmă notă cântată 

Sbură fericea din casa mea. 

Fatalitatea mă urmăresce ; 

Crudă"i şi lumea ce prigonesce 

Poetul pacinic şi-al lul amor ; 

In darn cat steaua prin ceța disă, 

Ia van cer fl6rea de zori al6să,. 

In zadar cântul ascept cu dor; 

Bolta cerescă e 'ntunecâsă, 

Nâptea purcede caleai umbrâsă 

Ca şi restriştea ce m'a pâlit; 

Pasărea dulce nu mai mă "'ncântă: 

Se stinse 'n peptu'mi credința sântă ; 

Ast-fel se duse tot ce-am iubit, 

Bruxelles, 26 Juliii 1880, 
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CONTRA RESBOIULUI 

(Din le Pape de V. Hugo). 

Les râves d'Inviolnbilită de IA vie humaine, d'abo- 

ltion do la gnerre, d'arbitrage catre les pcupleset 

de palx unlverselie, sont traversts par de vaguce 

tlambolements d'âptes, 1) 

V. IIugo. 

ae, a : 
îwii-e frică: simt în jurumI o grâznică. suflare, 
II 
> Val! omul e săgeată! o ceruri! omu'l ţinta. 

Der carei braţul barbar ce tinde arcul strașnic ?- 

De ce în aste locuri se măcelesc barbaţi? 

Cum! popul contra popul? Fiinţe svînturate! 

(Către glstă) 

Cu ce drept staţi în mână cu armele vrășmașe? 

Ce căutaţi? ce cereţi? De ce atâtea steaguri? 

  

1). Ecă rtspunsul ce am găsit în ânzuşi V. Ilugo (J/es fils) la 
elocintele, dâră zadarnicele declamări desvoltato în poesia ce am 
căutat să traduc, 
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Ce vor aceste tunuri? 6meni, ce zăresc numa! 

In marea 'nvălmășială a trimbiţelor triste, 

Puternici ca și lei, zadarnici ca și musca, 

Și pentru a cul poftă vărsaţi un sânge nobil? 

Aveţi un drept, un singur, acel de-a vă iubi, 

Domnul & poruncesce să trăiţi împreună. 

Sub buna n lege, cerul ascunde-o dâtorie 

Severă; ca și plopul, stejarul, ulmul, prunul, 

V'a zis să cresceţi pacinic, să vă 'nmulţiţi în lume, 

Inbiţi vă: Palatul să dea pace Coliber. 

O regi, de-o parte, de-alta, nu vedeţi de cât țsrint 

Și rîuri, cetăţi falnici, pământuri de mmpărţială, 

Și drepturi mincinâse de lup! ce se sfâşie, 

Şi tronuri, unul p'altul râmnindu se — vedenil! — 

Şi glorie; — de-o parte şi de-alta et vtd mume, 

Ved inimi desperate în pepturi suferinde, 

Ved brasdele perdute, văd pajistele arse, 

Lumina zile! stinsă din ocht setoși de densa, 

Și umbră, doliii jalnic, și vicța nimicită; 

Văd Mârtea care jâcă la sorți nişte popâre. 

Şi cine sunteţi, 6meni ce ascultați cuvântu'mi? 

Cum! sunteți vastul numâr, puterea fără stavill, 

Cum! sunteți rădăcina, precum și trunchiul, scârţa 

Şi fructul şi frunzişul din Pomul omenire! ; 

     



  

Desertul şi nisipul, pământul şi cu marea 

Tot e al vostru, ?n dreapta în stânga, stăpâni sunteţi ; 

Deca voiţi spre ceruri st vaventaţi cu sborul, 

Cu aripi ideale strebateţi infinitul ; 

Puteţi iubi, cu mintea crea și da lumina ; 

Şi vânturile serel și stelele vă 'ndemnă: 

Sburaţi ca vântul ager, luciţi ca steua mândră. 

Cum! sunteți muritorul artist ce face totul,: 

Cum! sunteţi uriașul puternic: — Omenirea ! 

Şi 'ntro ciocnire 6rbă de lănci și săbii mergeţi? 

“Fitant! robive'ţi vecinic pigmcilor nemernici ? 

Dsr e cu neputinţă: Vat, nu! e adevtrul! 

Pentru că dot cra! lângezi, dol spectri, dou stafil, 

Două năluci sălbateci se cert pe două ţirint, 

Pentru că cel mai tânăr şi cela de erni gârbov 

Vă par măreţi piin ceața prostiei, când sunt totuși 

Un sventurat cel june și un lipsit bătrânul; 

Pentru că aă un sceptru, ce "i ţin de-abia în mână, 

Când viţiuri și pofte îl sguduc amarnic, 

Pentru că aste două atome se insultă, 

O glâte fără minte, o biet popor nemernic, 

la ăst câmp de urgic, făra sci de ce barim, 

S'aude mugind grâznic a vostră nerozie: 

        
 



  

Popor, escl o păpușă condusă de buni meșteri! 

În mână vi se pune o lance ascuţită, 

Și totuși nu cunssceţi pe cel ce veţi străpunge. 

Ucide-veţi vol 6re? sfii veţi [i vol victima? 

Nu sciți, Der mâne Mârtea, cu câsa'l fiorâsă, 

În umbră vă va 'mpinge ca oile în staul, 

Și fora putea spune de ce vedeţi mormântul. 

E scris, nu 'ncape vorbă; de 6re ce un rege 

Un ţar, stii vre o ţestă cu coif stii cu corni 

Decretă (făţăria făra vedea în juru'1), 

“Tot pe furiș, întocmal ca și banditul grâznic, 

Nimic nu vE& opresce; e scris: toba să bată; 

Curând să dăm năvală; daţi iuruș printre semeni. 

Ciocniţi-v& amarnic în sânge şi 'ntuneric! 

Să fie orbul pentru, căct surdul a zis contra! 

Muriţi pentru despoţii care nu sunt alături 

Şi pentru el, păgânii, aţi părăsit soţie; 

Vol tineri, vol puternici, cu tâte a lor lacremi, 

AȘI suferit gendarmi ca cânt st vă împingă 

În tristele casarme cu ghionturi, baionete. 

Vor Prusiani, fiţi gata, Austriac, nainte! 

Ic șlaga, colo cnutul, Astea sunt fală, lauri ? 

Cu bici și cu ciomege la glorie v'aruncă! 

Inepta-vă putere o daţi la gâzi voştri, 
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Precum mai multe zero servesc a mări cifra, 

Sburaţi, loviți, daţi mârtea, muriţi, o dobitâce ! 

Şi în restimpu-acestor încruntătâre lupte 

Stăpâni voștri cântă și beaii, mănâncă veseli, 

Şi ghiftuiți de crime, măceluri, nu le pasă. 

Veţi putrezi prin erburi ca și spurcate hoituri, 

Sub sârele în flacări, sub cerul ce se miră, 

Lăsând în urma vâstră părinți bătrâni și gârbovi, 

Şi 'n leagăne, ca ?n cuiburi cu ciripiri voidse, 

Miel copilaşi cu chipuri de îngeri, — o durere! 

Ei bine, nul m'oiii pune între voi şi mormîntul! 

Nu! tremuraţi, sum Papa! v& opresc, fără seamă 

Să vă ucideţi, monstri, — o scumpi mel copil! 

Fraţi sunteți, deci în braţe luaţi-v& ca fraţi! 

Cum ! în aceste câmpuri funebre, voiţi ast-fel 

St re'nviaţi pe cruzi Leviathan și Python? 

Umanitate! Gmeni ! vă 'nchipuiți vol 6re 

Pe arbori în pădure luptându-se 'ntre dânșir? 

EI, calmi odinioră, cu furie acuma 

S'ar svârcoli, teribil! ca smei din poveste, 

Cu miele lor braţe, și imitând furtuna, 

Ar sbuciuma, ar rupe, ar asverli în aer 

Şi cuiburi, var! și păseri, în lupta de crăct Grbă! 

EI bine sunteți astă înfricoșată besnă, 
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Neant, sub vântul aprig ce suflă nu sciă d'unde, 

VE măguliţi cu negra și trista vanitate: 

Invingători! vor sunteți învinşi, când visați fală, 

Sunteţi învinși de regi ce vă pun pe spinare 

A lor calabalâcuri: mărirea și neantul ! 

„Și după vol se ţine a lor umbră în tot locul; 
Vol tărâţi cu piciorul greii lanţ, ca şi la ocnă, 
Trufia "1 temnicerul ce vecinic vă păzesce; 

Și Ia picior rușinea: e Grba lor mârire. 

Scăpaţi-vă o dată, sdrobiţi aceste lanţuri, 

Patru pereți vE 'ncinge: eșiți din el, abateţi 

Mânia, ignoranţa, trufia' și minciuna 

O Gment vă 'nţelegeţi! 'Trăiţi, destule lupte. 
Câmpia nu mat fie de sânge mohorâtă; 
Vor sunteţi inocența neghi6bă, înhămată 
La rele, şi-ale vâstre folositâre brațe 

Pătate sunt de crime; cr eii sum un apostol, 
ŞI ve rog, let și tigri, să deveniți €r Gmenr. 
E vreme st dăm pace pământul să "ncolțescă 

a
 i florile frumâse și grânele de aur 

Și p6âmele și viţa în linisce s€ crească, 

E timp ca și azurul s& iumineze alte . 

Priveliși, nu tot ura; căci zorile-aii surisuri 

Și rumenă le faţa : s€ fim și nol ca ele: 

     



  

S& ascultăm viaţa și leagănul, Natura 

Să nu na jertfini lumea pentru câți-va sălbateci. 

. Al vostru sânge "1 sacru, fiţi der avar de densul. 

O nu, peste putinţă! Pentru câţi-va fanateci 

, Ciocnirile grozave de men! beti nu trebui 

Sa mat spăimânte câmpuri de Domnul ocrotite 

i Cum! mumele în dolii vor plânge în colibe! 

Cum ! braţe desperale se vor nălţa spre ceruri! 

, Murinzi palizi, morţi, vor putrezi în grâne 

Şi stârvuri împuţite rostogoli-vor rîuri ! 

  

Cum ! totul va fi ?n lacremi şi doliii, și orfanil 

| Cu văduve, bătrâni și mumele vor plânge?! 

, Ah ! luaţi bine seama, O crai! a vâstre fapte, 

i Din care ese-o umbră imensă, fac pe Domnul 

i S'asculte sfatul straşnic ce i se dă de Tunet! 

pa - . - . - - . Lă - . . . . . Lă Lă . 

Nimic nu pote ?n lume înlocui frăţia, ” 

i Gândiţi-vă, căci fostaţi creați spre zămislire 

“; Şi st iubiţi pe semeni, şi vol le voiţi mârtea? 

Opriţi! opriţi! Frăţie ! 
Ki > 

“Tăcere ! toți fugiră ! 

Apostolu-ânsă scie că n6ptea îl ascultă, 

Şi bine face tainic vorbind singurătăţel, 

Căci tristele adâncuri, o Dâmne, aii nu's glote? 

“ris, 1578, 

SI €     
     



  

  
  

  
  

" ANTITHESĂ RESBUNĂTORE 

a,
 Stâna ncgră și os6să, 

“90 La 'mcheieturi nodorâsă, 

Mână de babă soi6să; 

Mână slabă și sbârcită 

Şi la unghii necioplită 

De tutun îngălbenită; 

Mână lungă și uscată, 

Mână de sâcră ciudată, 

Pentru veci fii blestemată, 
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Se palesci ca ale mele 

Ilusiuni tinerele 

Și se te usuci ca ele. 

Să te văd cerșind prin sate 

L.inisce și sănstate 

Pentru negrele'ţi ptcate. 

Şi atât chinui să fie 

Cât r&ii mi-at făcut tu mie; 

Și munca'ţi atunci să stea 

Când o sta durerea mea. 

II. 

Mână albă mlădidsă, 

Mână bună și milssă, 

Mână de fată frumâsă; 

Mână mică, grăsulie, 

“Tocmal cum îmI place mie, 

Mână care doru'mi ştie; 

   



  

Mână dulce și blajină, 

Fără r&ă și foră vină, 

Rana inimi 'm! alină. 

Mână cu lapte spălată, 

Orl-ce mi-at făcut o dată, 

Se fil bine-cuventată; 

Und't'ei pune, să 'nflorescă, 

Grânele pe câmp să crâscă, 

Lumea st se 'nbogăţescă, 

Chiar de-ar vrea s& dal în mine, 

Mortea dulce'i de la tine; 

Şi ochi'mi, când o st mor, 

S&1 închizi tu binişor, 
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FLORI ARTIFICIALE 
  

see tine când mă despărții, 
RR: .. 
“Azi. Pe-a fericire! cale, 

Un coșuleţ de flori primii, 

Flort artificiale. 

x 

Mal mult regretul nu putu 

Gândirea'ţi să aprindă: 

Acest dar pentru mine fu 

A înimiţi oglindă, 

* 

Dintr'un amor nebădăios 

Care ne 'mpreunase 

Puţine flori fără miros 

Atâta 'm1 r&mase. 
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Ca densele făptura ta 

Fu răi alcătuită; 

Pe din afar' culori avea, 

Der de parfum lipsită, 

x 

Așa amorul ttă a fost 

Strelucitor der rece, 

Val! în al lucrurilor rost 

Scris e: parfumul trece; 

* 

Der fl6rea care s'a uscat 

Păstrează amintire 

Din acel suc îmbâlsămat 

Ca frageda'ţi iubire, 

E * 

Câct florile sunt negreșit 

Cadavre vieţuite, 

Er cele ce mi-at dăruit 

"Otrepr meșteșugite, 
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Mar bine'ml da! o viorea, 

Ducându-te departe, 

Căci ei, în desperarea mea, 

O păstram într'o carte, 

%* 

Ast-fel din fl6rea ce-ar purtat, 

In nemilâsa'mi sârtă, 

Aș fi sorbit nesăturat 

Mirosul er de moriă. 

Bruxelles, 1 aiă 1882, 

  
   



  

  

MOESTITIA 

ze văzul în zi de vară; 

  

E43 In pădurea solitară 

Al tăi rîs mărgăritat 

Incolţise veselie; 

Erai vie. 

* 

"Te văzul tâmna, spre n6pte. 

Stam răpit Ta tele șâpte; 

Ochiu'ţ lucea agitat, 

Eral, în n6ptea brumâsă, 

. Ce frumâsă! 

     



Te văzul în crna slută; 

i Plângeal la vatra tăcută, 

*Domnu-am zis puteri s%ţ dea: 

| Contra-amorului resistă,, 

ral tristă. 

: 

“Te văzul în Maiii, virgină, 

Vis perdut, blândă lumină: 

i Un cosciug se pironea; 

  

Ei plângeam lâng'a ta portă, 

; Erai mortă. 

| Paris, 35 Martie 1876. 

PENN 
i A [29 

    
 



  

  

. PÂRIUL 

(Legendă suedeză) 

„Virumâsă, der tristă, era juna fată 

  

“ES Care lângă gârlă ședea cufundată 

"N negre cugetări; 

Apa cura lină, şiale e! picidre 

Scălda cu blândeţe: părea dorităre 

A Qa consolări, 

De pe bolvalbastră de'o păsărică 

Ast-fel cuvinteză pe trista fetică, 

Tora se shi: 

“Apa dâcă turburi, fată Sv&păiată, 

Cerul n'o s% pstă în unda curată 

A se oglindi., 

     



  

Atunci în sus fata privirea! ridică 

Şi, cu ochii 'm lacremi, către păsărică 

Ecă cum grăi: 

“Pasăre mătstră nu fii întristată, 

Câct în curând unda, acum turburată, 

Se va limpezi, 

Der în ziua 'n care văzuşși lângă mine 

Tenărul, ce astă-zi me lasă 'n suspine, 

De ce nul al spus: 

Nu turbura, june, sufletul fecidret, 

Căci nu mat revine cristalul onârei 

După ce s'a dus?, 

Bruxelles, 37 Alartie, 1892. 

  

  
       



  

  

  

  

NOVISSIMA VERBA 

Adicu te dis, triete Iyre! 

PE ari ._. 

iocă sa spart inima 'n pept 
tn, , 
"ia De dor și de durere, 

   

Și nici c& mal pot să aştept 

De-acuma mângâere ; 

Cocr din al inimer focar, 

Cu băerile firi, . 

Sa stins și flacăra ?'n altar, 

Saii spart cârdele Iyri, 

P6te că tot cântând mereii 

Nenorociri visate 

Imi am atras pe capul mei 

Pe cele-adevărate ; 
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Căcl sufletu'mi e urgisit 

Mar mult de cât se pste, 

Și Dietul meii cap sa lovit 

De pragurile tote 

Er astăzi că am de cântat 

Dureri foră mâsură, 

Neputând spune ce-a rebdat 

Muza tăcut din gură 

Aşa, ci sum nenorocit, 

Cobind cu rea cântare, 

Și publicul nemulțumit, 

Folos nici el nu are. 

Mai bine s'o las la pustiă 

Dui6sa mea jelire: 

Durerea, uitând cd sum viii, 

M'o slăbi din iubire 
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Tu dsr, în care-atât crezul, 

Adio Poesie ; 

De-acuma Iyra'm! pun în cul, 

Coâct cânturi nu mat scie. 

O cârde care nu mat sun, 

Cârde-ale vieţi mele, 

V'ați spart, vă zic dsr rămas bun, 

Iubite Versurele ! ” 

(|? 
"* Brăila, 6 NVoembrie 1954. * 

Cc ll re 
- FINE 

A 2 => 

  

        

    

sa 

VERIFIGAT i 
1987 

   
Poza 

   



  

TABLA DE MATERII 
IG 

Părintelul mei, . 7 
Steaua Românier, . cc. | 15 
Verissima, Adio domnișârei Elena, , . 19 
N6ptea de Maii, (Din A. de Musset). , 23 
Răspuns... . .. 32 
Stafetă, (După Petoefi) . . 34 

Desnădăjduire . e. cc... 36 

Șepte cântece . . ..... 39 

]. Dică mai iubit o dată . 39 

IL. Aerii și salcâmii dai maguri afară . 40 

IN. Fram unu 9 doit fefe 41 

IV, Afaz ţii minte dre primul sărutat, 43 

V. Zinerele călitor sa... e. 43 

VI. Porda cea, mai vand, eee 4 

VII. Vu să stai bistele mi suple. o... 48 

Dinaintea mărei , cc... | 49 

     



— 277 — 

  

Baiadă Tinlandesă ..., , 

O Mumă. (După Andersen) . 

Romanță e . . . ... .. 

Imortalitate, Sonet . ..... 

Două feciorii ..... .. 

Rondel . . . . .. .. . . . 

Bardului de la Mircesci. , 

Nizza-lo-Bella. Pastel . . . . 

Harpa minunâsă. Balada din eroi 

Vis. 

Un lament la Bolintineanu . .. 

. . . . . . . . 

Triolete primăverâse ., .... 

O dijmă de sonete. . .., 

IL. 

II. 

MU. 

IV. 

V, Zâi al somnului, 

Din harpa mi sdruncinală 

*rdut'am iau și mesclia 

. 

„Din Prometheul lut Eschil. Prolog 

Zefir sprinten unde sbori? 

Obosit, învoc odihna . 

cu 7ise do-aur . 

VI. zist/el când fidrea piimăverdsă . 

VII. 

VIII. 

IN. 

Pr-a ta pânză, sugrăvilă , 

Nici o şuplă nu sc-aude 

AMartără ! scilă dragă 

Pagina 

53 
55 
61 

03 
05 
0s 

IO 

10i 

102 

103 

104 

103 

106 

107 

. 10$ 

109 

     



— 278 — 

  

N, AMI unu fii nemulțumită 

Aurore, (După H. de Saint-Maur), . . ., 

Colibri. Sonet. (După Leconte de Lisle). , 

Dolor cc... 

Dor de ră... în... 

Rugă. (După i] Prudhomme) | .. 

Elirer , Î. ... . . 

Străinul. (După dâmna E. de Girarăin) , 

Rondele, I. Jnainte . . . . . . . .. 

TI După ei. 
Naufragiatul. . . . .  . . .. 

O juneţe, Primăvcra amorului! . 

Rondel . .... . .... 

Aparițiune. . ... a. 

Fluturul. (Dupd Lamartine) . .... 

Fecidra durerilor, . . 

AMICIS . |. |... . 

Flori chineze, 1. 2% pârâul neted . 

II. Către miezul doltei negre . 

II. Cudesam flăre de persic . 

Destăinuire . ... . . . . . . ... 

Momente câmpene. Idilă. . . 

“La două turturele (Rondel îndoit), .. ,. 

Vagina 

     



  

  

Intemniţatul politic . 

Mumei mele. .,... 

Viaţa de mare. (Din Corsarul lui Lord Byron) 

Freamăte de tâmnă, . . .. 

Serenadă . ..,.... 

Meditaţiune . . . .. ... 

Unei cochete .. . 

Poetul murind. .,.. 

La Mitropolie . . . « 

Ruine clasice .... .. 

Cântec arab. .. ...... 

Legea naturel. (După Millevoye) 

luhesc , , . . . . 

Amorul curtezane! ,.., 

Tâmna, ..... 

blesteme ,. . . . .. 

Dâmnea 7, U.. . 

Epigrama. (După ]. B. Nousseau) 

Scrisâre de dragoste . . . 

Veghe . ..... .. ... 

Unu copil, . . 

Cântecul Ciobanulut. (După Goite) 

Obrăsnicie , ... e. 

Pagina 

177 

ISI 

R 
V
b
»
 

„
B
u
 

d
 = 

O
 

D 

   



4 — 280 — 

  

Decepţiuni ..,..... 

Pe lac . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Reamintire .., [e a... 

Strigoiul. (Legendă suediană). . ....., 
Lia 

Contra răsboiului (După V. Ilugo) 

Antithesă răsbunătăre, 

Flori artificiale. ..,.. 

Moestitia . . . . . |. . |. . |. 

Pâriul .. 

Novissima verba. e... 

    
  

i
l
 ; mina A SI 

VERIFICAT 

  

Pagina 

238 

211 

243 

245 

247 

230 

254 

256 

203 

266 

os 

7 

7 

9
 

9
 

o 

5»
 

     



— 251 — 

  

ERATA 

Pagina 23, după: Inima n mine de ce palpită? citesce: 

Ce grăză-ascunsă peptu'mi agită ? 

44, rândul 3, în loc de: taman, citesce tamam. 

63, titlul în loc de: Imoralitate, citesce: lmmor- 

talitate. 
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