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1). LA FLOAREA ROSETI 

1] 

Bobocel de crin, 
D'inocenţă plin 

La tulpină de arbor tu te adăposteşti 
Şi sub bolți. de viţă verde te umbreşti ; 
Nici o vijelie nu te va sdrobi 
Nici o inundare nu te va sminti! 

II 

Trandafir de lună, 
Tu porţi o cunună, 

Şi un prea scump nume ce te ilustreză; 
Prin tine tulpina se regenereză 
Zefirii pe tine te vor răcori, 
Sărutu-Aurorii te va "nsufleţi 

ML 

Dulce lasomie, 
Iţi urez eii ţie 

Viaţă fericită, stima tutulor, 
Cântul filomelei, şal aquilei sbor ; 
Lira cea de aur lui Apolon, 
Stema glori6să a lui Weaschington. 

(1363) 
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2). POETUL ȘI MUSA 

(Sotiei mele pentru anul noii 1556.) 
  

I 

Vedeţi cea femee din fotografie, 
Cum şi pe bătrânul ce stă lângă es? 
Ea, jună şi fragă, e a lui sotie; 
Ea pe lângă dânsul pare fiica sa, 

Il 

Şi acea femee, scumpa lui amică, 
Cu chip drăgălaş, 

E numai cu dece anişori mai mică 
De cât all unchiaş !) 

III 
Dar este flatată, pote îmi veți dice. 
De cine? De Sore? Nu-e adevărat 
Ca şi chiar Natura să fie complice 
Cu omul, ce totul a falşificat. 

IV 
Poetul Roseti dicea 2) făcend glume : 
«Soţiila nâstre, o amicul mei, 
«Ştii tu de ce cre sunt ŞI adi tot june? «Au fost biestemate d'un arhierei». 

V 
Musa e tot jună, nu imbătrâneşce, rin ce secret re? | Intrebaţi pe Rosă cum ea infloreşce ? Prin rouă şi Sere. 

  

(1) EI de 63, ea de 33 ani. (2) C'o lună înaintea morlei sale.



VI 

Femei simţitâre, de vreţi a fi june 
Ş'a nu "bătrâni, 

Fiţi voi virtu6se; şi acea minune 
O veţi dobânbi. 

1885, Decembrie 31. 

ap 

3). FLORI, FLUTURI şi ALBINE 

I 

Fluturi sunt bărbaţii, fluturi sburători, 
Femeile însă sunt plăpânde flori. 
Sboră fluturelul din flâre în flore; 
Biata flore insă rădăcină are. 
Suge fluturelul a florilor miere; 
lar florea esală profumnl şi piere. 

II 

De cât flutureii frumoşi la vedere, 
Dar neproductibili şi prea uşurei, 
Preferaţi Albine, cari produc miere, 
Miere ce profită chiar la Semi-Dei. 
Nu are Albina aripi diafane, 
Lar trăeşce după legi republicane. 

IN 

Fl6rea şi Albina, simbolu-armoniei ; 
Fluturui, embiemă a chochetăriej. 

38 
2 
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4). DEDICAŢIUNE 
Femeilor sentimentale. 

  

Femeea şi Poetul ai tot acea solie : 
Amor, rugă, cântare şi sacra poesie ! 
Ai tot aceiaşi sârtă: durere şi suspin! 
Şi tot acea răsplată: cununa cea de spini. 

* 
5) DOAMNEI ELISA TRIANDAFIL, 

născută Nicolescu 

I 

A ta blândeţe de columbelă, 
A ta privire ca de gavelă, 
Și îngerescul al t&ă suris, 
Care promite un paradis, 
Precum şi alte calităţi rari 
Coian de scumpe mărgăritari 
Cu care Seârta te-a înzestrat, 
Aceste tâte aii inspirat 
O beata Musa imbătrânită 
D'ori ce dorinţe ea lipsită 
Trăind retrasă lâng"un isvor 
Fără speranţe de viitor. 

JI 

Chiar filosoful care priveşte 
Căsătoria ca un ce rău 

a



Femee-angel când întâlneşte 
El o adoră ca pe un Dei; 
Şi cu o plăcere el priimeşte 
jugul acela, ori cât de grei. 

JI 

Ferice este bărbatul care | i 
Posedă astă-di aşa tresor : 
lar tu cu dreptul eşci mândră tare 
De ai lui Guţă sincer amor, 

Astă-di grădine 
Forte puţine 
Ai Zrandafirii 
Cele mai multe 
Ai flori neculte 
ŞI spini şi pir. 

pu 
5. FLUTURELE. 

Simbolul nemurirei. 
  

I 

Vedeţi acel vierme atât de scârbos 
Pe frunzele unui Rosariii frumos ? 

„Cu frunzele Rosei un timp 6rs-care 
Insecta acesta cu multe picioare, 
Merei se nutreşce, sub formă d'Omidă; 
Apoi se închide într'o închisore, 
Formată de dânsa cu o artă măre; 
Şi aci devine Nimfă, crisalidă; 
Apoi ese flutur, frumos ca Silfidă ; 
Şi. apoi el sboră p'aipi de Zefiri,i 
Vieţuind din sucul după Zrandafiri. 
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II 

Fluturu-e simbolul d'imortalitate ; 
Ca şi dânsul, omul în societate, 
După ce prin multe fase a trecut, 
Ca globul pe care dânsul s'a născut, 
Pân'a nu apare în acestă lume, 

Obscur, fâră nume, 
S'arată sub forma acea pământâscă, 
Şi în dureri este ursit să trăescă; 
Intr'o di în fine, corp-l peritor 
Pe pământ rămâne; şi s'a transformat 
In gaze din care fusese format; 
Sufletul lui însă cel nemuritor, 
Sub o altă formă de spirit curat, 
Sboră'n alte sfere ce n'a visitat; 

Sfere de spendsre. 
Unde gustă viaţa cca neperitâre; 
Ş'aci în eterul acel transparent, 
Ce în secoli fi-va al s&i element, 
Adoră ?n estas pe acel Suprem 
Ce s. manifestă în tot ce -vedem. 

î). AMICIA 
La Domniş6ra Maria Cărpeneşeanu. 

O! sântă amicie! O nobil simtiment ! 
Atât de rar astă-d:. aici-jos pre pământ! 
Iubirea ta cea dulce, iubirea ta curată, 
E sacră şi eternă, căci e nenteresată.!



Ii 

Pe cind Amorul este copil capriţios, 
C :-adesea tortureză obiectul amoros, 
Tu sântă amicie ești bradul maestos 
Ce !'arna ca şi Vara, e verde şi frumos; 
Tu eşti isvorul rece, inconjurat de floră, 
Ce Cerbul răcoreşce, gonit de vânători; 
Esci roua dimineţei ce câmpul inverzeşte. 
Eşci Sorele de Vară ce tot însufleţeşce. 
O singură dorinţă, un cuget şo simţire, 
Doi crini într'o tulpină, e dulcea ta iubire, 
C'amorul cel de mamă, al tăi scump element 
E sacra abnegare, sacru devotament. 
In ore de durere, c'o dulce sărutare, 
“Goneşci norii 'ntristărei şi ştergi lacrămi! 

(amare. 

III 

Ferice cel ce are un ast-fel de amic! 

EI ţine loc de mamă, şi bravă p'inamic. 

19 Iulie 1974 Bughea. 

i 

3). OMAGIU TALENTULUI POETIC 

Al d-nei Elena Elofterescu. 

Pe albumul d-huiă Căpitan Vasile Eleftlerescu. . 

l 

Femeea e n natură sorgintea armoniei; 

Şi cârid dânsa posedă şi focul poesiei,
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Unit el cu cultura, atunci e o Regină: 
E între flori o. Rosă, între insecte-Albină, 
lar între păsărele, e un Privighetor. 
Primeşte omagiul ăsta de stimă şi amor 
Din partea-unui confrate, ce-adâră pe femei 
Ca Mame, ca Conserte, ca Muse cu idei, 

11 Iulie 1878 Câmpulung. 

9). LA DOMNIŞOARELE SION 
  

Sion ! un frumos nume! un nume ilustrat: 
Din muntele Sionul, Christ, Dei fu proclamat. 
Sion e şi poetul român, a cărui Lyră 
Amorul libertăţei ş'al patriei respiră ; . 
Ast nume adi îl pârtă şi două Damicele 
Gentile, graţi6se, de spirit, cum şi belle, 
Ce ?n templu de şciințe triumfu-a a repurtat. 

O ! voi Donzelle brune 
„__ Cari purtaţi cunune 

Fiţi mândre dar şi demne, d'ăst nume ilustrat 
Siliţi-vă prin fapte a'l ilustra şi voi. 
Cultura și virtutea sunt ornămente noi 
L'acele femei, cari aii sacra misiune 
Ca să regenereze a nâstră naţiune. 

1881 August 19, Sibiu. 
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10) D-nei EUGENIA ZAMFIRESCU 

Răspuns la strofa sa inprovisată eu ocasia călătoriei 

nâstre la M-rea Agapia. ” 
  

Il 

Eu îți. mulţumesc din suflet de surprisa neașteptată. 

„Ce tu astă-di "*mi-ai făcut; 

Poesia ta de spirit e în adever dictată 
De un sentiment plăcut: 

II 

Sentimentul acel nobil ce ii dice amicie, 

Sacru şi nemuritor 
Amicie contractată înacea călătorie 

Care ţie sunt dator. 

SIL 

Tu îmi dici cu alte vorbe : <O! poetul mei iubite 

Fii al mei învățător !» 

N'ai nevoe da mea Lyră; tot ce "mi aşi putea. 
[permite 

E să ţi fiii conducător. 

IV 

Te mai plângi că n'ai o Musă care să "ti inspire ţie 

Vre o Odă sait Sonet, 

Dar tu singnră eşci Musă, ce inspiră poesie 

Şi amor unui poet. | 

V 

Căci tu ai tocul cel sacru, tu eşcă Lyra d'armonie 

Care adi m'a inspirat, 

Prin trumoşii tăi ochi negrii, un focar de poesie 

Tu o odă "mi-ai dictat. 
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11). O FLOARE 
Pe mormântul Artistei Române 

MATILDA PASCAL] 
  

I 

Ca astă rosă care uneşte 
Profum, cu!dre, graţii, nectar, 
Aşa Matilda, ce nu mai este. 
Unia virtutea c'un talent rar. 

IL 

Ca astă rosă profumătore 
Ce cu mirosu'i ne-a îmbătat, 
Aşa cu arta-i cea creatâre 
Matilda 'm viaţă ne-a încântat. 

III 

Cum se distinge Luna "ntre stele, 
Şi 'ntre flori Crinul cel majestos, 
Intre artiste, sâţele scle, 
Era Matilda, suflet frumos ! 

IV 

Rosa, vai! pierde frumâsa față, 
Dar lasă ?n aer dulce miros: 
Aşa Matilda trecând din viață, 
Lasă un nume armonios, 

V 

Rosa în fine se veştejeşte, 
Dar alte rose din ea răssar; 
Aşa Mati da ce nu mai este. 
Va naşce mâine un talent rar.
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VI 

Nimic nu piere în astă lume: 
Tot se transf.rmă ca ş un nuor. 
Talent, virtute, ce daii renume, 
Sunt immortale ca Creator. 

VII 

Soţ al Matildei, te consoleză: 
Artiştii ?n fine sunt preţuiți. 
Arta, talentul, se incuragiază. 
June talente, vă veseliţi! 

20 Noembrie, 1873. 

PS 

19). LA O DOAMNĂ, 

Care "Di dicea că: iubesc aşa de mult florile? 
  

Ne mai putând iubi astă-di florile cele-animate 
Al căror profum adesea, mortea chiar "1 pod da, 
Iubesc aste floricele, simple şi nevinovate, 
Al căror miros îmbată, fără a ne vătăma. 

  

13). O DONZELĂ DE 14 ANI 

I 

Dulce copiliţă, 
Dulcea ta guriță 
Este de zahar; 
Faţa ta e crinul, 
Surisul seninul ; 
B_za, ta, nectar,
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Şi 

Primă-vara trece, 
Tâmna vine rece, 
Şi o să doresci, 
Acea vârstă dulce, 
Ce Raiul produce 
Şi no să găseşci. - 

14). LA ALMA, Născută Dunca 

Copiliţă de 7 ani. 
  

Dulce copiliţă, dulce ca o fragă 
Pentru ce eşti re la toţi aşa dragă? 
Căci eşti drăgălaşe, ca o porumbiţă, 
Dulce şi suavă ca o garofiță. 
Sprintenă şi vie ca şi un canar, 
Şi a ta guriţă este de zahar. 
Porţi un frumos nume, nume ilustrat 
Fă-te dar tu demnă d'ăst nume stimat. 

15). D-lui C. D. ARICESCU 
Omagiu talentului săi distins. 

  

De şi nu sunt deprinsă să cânt cu armonie, 
Ei voi să cerc acuma o mică peesie; 
Dar neavând ei Musa, n'am ajutorul săi. 
O! fii dar tu, poete, Invăţătorul mei ! 

Eugenia Zamfirescu _ 
19 August 1874, Piatra. 

A



15 

16). FUȘNAD, ADIO!! 

i 

Tuşnad, adio! Căci ei plec adi; 

Gustai o lună sub ai t&i bradi 

Dile dulci, line şi fericite, 

Cu miozotis elle "*mpletite, 

Mirosul dulce de brădişor 

Tabloul acesta ircântător 

Cum şi profumul de floricele 

Cu talii svelte şi culori bele 

In fine Musa cu dulci priviri 

Tate "mi deşteptă dulci suveniri. 

V 

Adio arbori mirositori, 

Adio mândre şi drage flori, 

Deluri frumâse, Olt maestos. 

Cand cu surâsul ex grațios 

De mine Musa vE va intreba, 

Spuneţi aşa: 
O tu scumpă, Privighetorul tăi adorat. 

- In colivie a reintrat; 

Dar la plecare el pentru tine 

Tuşnad, lacrămi şi cu suspine 

A lăsat nouă aţi presinta 

Flârea iubită «Nu mă uita». 

  

11). LA MARITA FIICA MEA 

(8 Septembre 1813.) 

  

Adi e aniversarea a scumpei Mariţei, 

Fata mijlocie dintre copiliţe
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Care "mi-a dat mie bunul Dumnedei. 
E cea mai iubită sufletului mei: 
Căci seamănă fârte cu măicuţa mea, 
Cu scumpa mea mamă ce mult mă iubea! 
Mama e ţărână, mama a putredit 
Sufletul ei insă a supravieţuit 

In astă copilă 
Cu faţa gentilă, 

Ce "i semănă n tote. Dulce copiliță, 
Cu suris de angel şi dulce guriţă, 
Care va fi sârta ta in astă lume? 

De şi al t&ii nume 
Pta alreolă, dar fără de stare 
Şi fără fortună, ce te-aşteptă ore? 

O căsătorie 
Adi e lotărie 

Iţi urez, copilă, cu dulci suveniri, 
Viaţa împletită tot cu trandafiri , 
Dile lumin6se ca dile de Mai 

Fericiri de Rai; 
In fine un june poetic, mintos, 
Să aprecieze sufletu'ţi frumos. 

S 

18). MUSICA NAȚIONALĂ 
Dedicală artistului Dobrică din Ploeşei, 

  

I 

Arcuşul tău, Dobrică, trasportă pe ori-care 
In regiuni cereşci; 

Caci bine el atinge cea cârdă simţitore 
A inimei omeneşci.
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IL 

„Ce arie frumâsă ! Ea îmi rechiamă mie 
Un suvenir plăcut 

Din luna cea de miere când scumpa lulie 
Imi dă primul sărut 

III 

Ea 'mi cânta atuncia acestă meledie 
Ce ?n cer mă transporta; 

Şi sufletele nostre atrase d'armonie 
Se reimbrăţişa,. 

IV 

De ce nu e şi dânsa acuma lângă mine! 
Cu ea să ascult eii 

Pateticele note, ardentele suspine 
Ce scâte arcuşul tăi ? 

vV 

Atuncia al ei suflet la dulcea melodie 

Ca cera sar muia 

Şi dulcea ei guriţă cerescă ambrozie 
Pe busă'mi ar lăsa. 

VI 

A! Musica e limba divină ce-o vorbeşce 
Chiar Angelii în cer; 

Ea dorul îţi alină, amorul însufleţeşce 

| Şi ori-ce dureri pier! 
a 26 Iulie 187%, Elâpatac. 

Sr at 

2 19) RĂSURA 
” La Domnişora Sofia Mihăilescu. 

Ştii tu ce e Răsura? E Rosa din pădure 

Ce are de surate fragi, smeura şi mure. 
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Răsura cea iubită 
E florea'mi favorită 

Ca ea şi tu, Sofio, eşti dulce şi gentilă; 
Cu ochi de Miozotis, cu graţii de Zambilă. 

Ce iți lipseşce ţie 
Iubita mea Sofie, ? 
Cinci dramuri de cultură 
Vei dice şi Răsură 
Cu chipul ei frumos 
Lipsită-e de miros; 

Ş'apoi cu tâte astea cine n'ar prefera 
O floricica aşa, 

De farmec, tâtă plină şi dulce graţi6să 
Pe lângă Rosa care e atât de voluptâsă? 
Cum Rosa maestâsă e prima în grădină, 

- Răsura in pădure e Domnă sau Regină; 
Apoi Răsura este simbol de poesie, 
Fiind-că e modestă ; ca ea fii tu, Sofie 
Când mai ales, copilă, tu porță un frumos nume, 
Ce'n limba cea ellenă însemnă "nţelepciune 

Fii tu dar virtu6să, 
Pe cât eşci grați6să 

Atunci chiar fără zestre, tu te vei mărita 
Tu vei afla un june ce va aprecia 
Cel non so que, cu care Natura te-a dotat 
Şi care şi pe mine el adi m'a inspirat, 
lţi fac urări, Sofio, spre a realisa 

Ori-ce dorință a ta 
Căci merită o flore 
Atât d'atrăgătere 
Depusă ea să fie 
În glastră aurie | 

Şi-a figura ?n fine pe ori şi care piept 
P'un sân chiar de poet. | 

1882 lulie 31, Câmpulung. 
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20). LA O IASOMIE 

I 

O fl6re ca tine, dulce lasomie 

Albă şi suavă, plină de magie, 
Cu a ei iubire ieri m& îmbăta 
Insă fuse scurtă, vai! iubirea sa! 

Ti 

Drază lasomie, 
Ţie sunt dator 
Prima poesie 
Şi primul amor ! 

lunie 1853. 

21) LA DOAMNA EUGENIA ZAMFIRESCU 

Pentru florea jmorlelă ce *mi a oferit la M-rea Neamţu. 

l 

In schimb pentru o flore numită immortelă 

Ce tu "mi ai presintat'o ca suvenir o bellă 

Simbol al nemurirei şi eternei bucurii, 

Ei iţi presint la rându-mi de brad o rămurelă 

Ce e ca a ta flâre tot verde şi tot belă 

Simbol de legătură a sântei amicii. 

II 

Şi ramură şi flore, d'al lor trunchiii separate 
Vor fi fără 'ndoială peste puţin uscate; 
Dar scumpa suvenire a lor nu va peri 

Şi ori când immortela saii bradul voi dări 
Îmi voi aduce aminte de o călătorie 
In care contractat'am plăcuta amicie. 
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22) IASOMIA. 

La Domnişora Maria Balotă. 
  

I 

Ca acestă fidre, 
Scumpă lasomie, 
Simbol de Cand6re 
Ce'mi dai adi mie, 

II 

Tu af, damicellă 
Cu adevărat 
O inimă bellă 
Ş'un suflet curat 

III 

A ta modestie : 
Ce posedi ca fată 
Ea îmi spune mie 
Că vei fi odată 

IV 

Stimată matrână 
S6ţă credinci6să 
Bună cetăţenă, 
Şi mamă virtosă 

V 

Frumuseţea morală 
Este mândrul Sere; 
lar cea corporală 
E plăpânda flore.
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IV 

Ferice acela ce va posseda 
Ast-fel de comoră 
Care adi, e rară. 

Iţi urez, copilă, ca viaţa ta 
In lume să fie 
Intre muritori 
Ca o lasomie 
Intre alte flori. 

+ August 1874, Elipatae 

-— 

SP 
- 

23). NEGATIVUL FEMEII AMOROASE 

l 

Când femeea cea frumâsă, 
Care este amorsă, 
IPnfocata sa amore 
Va răspunde negativ, 
Cel r&spuns in sine are 
Inţeles afirmativ. 

Şi 

Când guriţa dice Za, 
Inima r&spunde da. 

II 

Cine nu cunoşce 6re 
Că femeea e simţitore ? 
insă modestia sa 
No iartă a se pronunţa.
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IV 

Fii sigur că negativul 
Ce'l pronunţă gura sa 
Este chiar afirmativul 
Ascuns în inima sa. 

24) UN BUCHET 
La fiica mea, Elena Ariceseu, 

  

Caraeterul tăi, Eleno, semănă cu acea flâre 
Cer dice Vzorica, simbolul cel de candâre ; 
lar simpatica ta față semănă c'o lasomie 1) 
Pune lângă Viorică şi florea de modestie 
Balsamină ?) Clopoţelul 3) şi florea de portocale) 
Ferega 5) fragi) şi Norele7) Nalba) şi pirami- 

[dale %) 
Narcisă !0) şi cu grenade 1!) Rosetă 12) şi Micşu- 

[nele 15) 
Garofă portocalie 1%) şi în fine Viorele 15) 
Atuncia, Eleno dragă, buchetul va fi complect 
Şi va merita să”l pârte la sânu'i chiar un poet 
Nu uita tu, Viorico, că te tragi din Răsurele 16) 
Făte dar prin conduită-ţi, şi prin grațiile tele, 
Demnă de al tăii părinte, şi de scumpa ta mami 
Ş'a lor bine-cavântare, şun sărut pe-a ta guri 
Iţi vor procura de sigur o curată fericire; 
Căci o floricică castă, plină de dulci suvenire. 

E de sigur preţuită 
Stimată şi mult iubită 

ţă 
ţă 

; ') Amabilitate 2) Virtute. î) Recunoşcinţă ?) Castitate 
) Sinceritate €) Bunătate perfectă î) Timiditate. 5) Bine- 

fa cere î) Statornicie _!) Amor proprii 1) Ambiţiuue. 
>) Merit modest :3) Fidelitate în nenorocire. 14) Genero- 
sitate !*) Modestie, 1) Poasie !
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Si în schimb tu primi-vei pentru ast-fel de buchet 

e la bărbaţi onorabili, cu simţire de poet, 

Pentru inim'aţi vergină, o Rosă belă de lună 17) 

Şi pentru fruntea ta castă: de Rose albă cunună 18) 

Îară eii, adi la plecare, neavend alt ce a'ţi da, 

Iţi ofer ca suvenire o fl6re Nu me uita. 

1882 August 1, Câmpulung. 

SE 

25). SONET 
La Madona mea. 

l 

Faţa ta e rosa rosa cea divină; 

Fruntea ta boltită e un sânt altar; 

Ochii, două stele p'o n6pte senină; 

Buza ta, mărgenul ; "sărutul, nectar. 

Il 

Sanul tăi e crinul, flacără guriţă; 

Mâna şi piciorul ca de copiliță. 

Tetă eşci buchetul cel de trandafir ; 

lar a ta plăcere, un curat delir. 

NIL 

Dacă faţa este oglindă cerescă 

Ce fidel r&sfrânge inima omenescă, 

Sufletul tău este suflet de poet! 

  

  

1) Aiwnor etern 
15) Răsplata virlutei.
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Eşci fl6rea suavă, eii albină sunt: 
Unul pentru altul trăim pre pământ; 
Să razim dar fruntea pe caldul t&ii pept. 

A 

26). UN PRIVIGHETOR IN COLIVIE 

J 

O bard al armoniei, 
Cu cântec iîngeresc; 
Simbol al poesiei, . 
Misionar ceresc, 

Il 

Cum poţi în colivie 
Să cânţi tu tot mereu? 
N'ai tu copii, soție? 
lți place lanţul t&ă ? 

Il 

Nu cred a fi sub S6re 
Vre-o fiinţă vie 
Să "i placă a sale feare, 
S'adâre a sa sclavie! 

IV 

Lipsit de libertate 
Şi ei la inceput 
Am fost ca tine, frate, 
Mult timp trist şi tăcut.



P'o n6pte înstelată, 
Când luna lumina, - 

Durerea 'mi comprimată 
In cânturi s'esala. 

VI 

D'atunci a mea durere 
Prin cânturi o alin 
Cant cânt, tu simți plăcere; 
Iar ei g=m şi suspin. 

VII 

Gândesc la mea soţie, 
Şi la copiii mei, 
La cuib şi la câmpie! 
Ştii tu ceva de ei? 

VIII 

De cât miere şi lapte : 
Sub jugul de despoti, 

Mai bine ?n libertate 

Să vieţueşti cum poţi. 

lX 

O! cântă, cântă, frate, 

Când simţi vre un dor grei: 
Prin cântec omu'şi scâte 

Din sânu'i focul său! 

atare 

2 Mai 1863.
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01), PLĂCERBA 
La Julia mea. 
  

l 

Daca gust în viaţă'mi ore mai sublime, 

E la sânu'ţi numai. angel ce ador! 
Limba omenescă nu pâte s'esprime 
Ce simte al mei suflet, îmbătat de amor. 

„Il 

Cand culeg pe buză'ţi roua fericirei, 
Cand în ochiu'ţi dulce cerul privesc eii, 
P'aripele sale flacăra iubirei 
Simţ că mă strămută pen'ia Dumnedeii 

II 

Când adorm pe sânu'ţi, plin de înfocare, 
Cand inima “ţi bate pe inima mea, 
Simţ o fericire atâta de mare, 
In cât nici cu sceptrul să o schimb n'aşi vrea. 

IV . 

Dar când sorb nectarul din cupa de miere 
Simţ atunci prin vine un sublim fior! 
Uit aunzia totul, beat de-a ta plăcere! 
Pe sânul t&i dulce ași vrea ca să mor! 

28). SONET 
La Domnişora . p. 

1 

Ai t&i ochi de columbelă, a crinului albeţe, 
Surisul t&i de angel, şi chipul t&ă candid 
De nu m%&nşel exprimă francheţă şi blândeţe, 
Resfrâng un suflet nobi!, poetic şi timid.
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IL 

Condâre, modestie, pe fruntea de feciră 
Sunt scumpe ornamente, sunt un tesaur chiar ; 
Puţini prețuesc însă asemenea comoră; 

Femeea adi e jertfă la conjugalu-altar. | 

III 

Poetul îți ureză, Donzella mea frumâsă, 

Un soţ cu suflet nobil, cu inima amorâsă, 
Şi care să r&spundă la idealul tăi. 

Ferice de aceia ce tu îl vei iubi! 
A! fie ca şi dânsul să scie prețui 
Asemenea tresaur, ce adi îl admir ei. 

Se 

29). SONET 
La Damicela Sofla C 

  

l 

Figura ta cea blândă, modestă, grați6să, 

Resfrânge-un suflet nobil poetic şi curat. 

In visurile mele a ta faţă frumosă 
Sub forma unui angel adese-am admirat. 

IL 

Cand pentru prima 6ră vădui fața'ţi divină, 

Scosei fără de voe un lung suspin din pept; 
Şi admirai blândeţea ce 'n chipul tăi domină, 

Şi focul armoniei în ochiuţi de poet.



28 

II 

D'aceea al tău suflet format din poesie, 
lubeşce cu "focare divina armonie, 
Ce sufletul transportă în regiuni cereşci 
O! cât ași fl ferice, o angel d'armonie, 
Să pot poseda scumpa a ta fotografie: 
"Mi-ar alina durerea ai t&i ochi iîngereşci. 

[cai 

30). VISIUNEA 
Pentru o amantă a D-lui Gen....T..1 

. 

6 Iunie 

l 

O umhră mult iubită, ce ?n visurile mele 
Apari ca un Lucefăr, p'un cer smălţat de stele, 
O! câtă mulțumire 'mi faci tu, să mă credi. 
In somnul dimineţei când tu mă visitedi! 
De când acestă lum= tu ai abandonat, 
În inima mca tristă un gol tu ai lăsat: 
Căci tu fuşi pentru mine ce e pentru o flâre 
Răcoritrea plee dup'un ardinte s6re; 
Dar, vai! a Morţii cosă ăst Crin a retezat, 
Al cărui profum dulce puţin m'a înbătat; 
Puțin, căci biata fl6re era deja atinsă 
De aripele Morţii; şi 'ndată fu şi stinsă. 
Şi ce-a rămas 6re. din dulcea ei iubire? 
A graţielor sale prea dulce suvenire! 

II 

îti mulţumesc din suflet, o umbră adorată, 
Că tu şi după morte, atât de regretată,
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In somnul meii adesea vii a mă visita, 
A coasola un suflet şi a'l incuraja 
Să rabde cu tărie ori-ce crudă isbire, 

Spuindu-i că în ceruri e justa r&splătire 
A celor ce în lume ştii a aprecia 
Şi bunul şi frumosul şi chiar al practica. 

II 

O umbră mult iubită, appari adese ori 
In visurile mele, în somnul despre dori, 
Ca spiritele nâstre, ca ele cel puţin, 

Să guste ?n somn dulcâţa amorului divin 

Până va vrea Destinul ca şi spiritul meit 
Să pâtă vedea liber faţa lui Dumnedei, 
Atunci, în alte sfere, conforme cu natura 
A spiritelor pure, şi unde nu e ura, 
Nici patimi, nici durere, ca cele de aice, 
Ne vom iubi ca angeli, şetern vom fi ferice ! 

315 August 1855. B 

31). BUCHETUL 
La nepâta mea Siţă Rădeanu, 

  

1 

Buchetul t&ii, nepâtă, cu flori atât de bele 
Oglindă este vie a frumuseţei tele. 
Panselele gentile din ăst buchet de flori 

Se asemănă cu ochii ai t&i schinteetori; 
Gardja e-a ta faţă; alti spirit Jozetă; 
Şi franca ta zâmbire, Verbzna cea chochetă; 

Si talia'ţi de Nimfă, învolta Micşunelă ; 
Şi grațiile tale, acestă Rosă belă.
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II 

Dar în buchetul ăsta, pe care'l admir, 
Mai figureză încă un ga/ben trandafir 

Tu şrii castă culore 
Insemnă gelozie ; 
“Cu ce scop astă flore 
Al oferit tu mie ? 

Fi-va destăinuirea la unchiul t&ii amat 
Că eşti gelosă tare de scumpul tăi bărbat? 
Cam ai dreptate, Siţo ! căci scumpul teii consârte 
La nume şi la spirit, ssasemănă el forte 
Cu un poet din Roma î) la Tomi esilat: 
Căci se înamorase de-o fată de 'mpărat. 
Unică doftoria 
La nestatornicia 

Unui bărbat uşor 
Este gal/anteria 
Ce-o naşce gelosia 
Unui curat amor, 

Apoi însuşi buchetul ce tu 'mi ai dat mie, 
Ce alt însemnă re de cât galanterie? 
Profită d'ăst consilii ce unchiul tei "ţi-a dat. 
De vrei să te iubescă nestabilu'ţi bărbat. 

III 

Iţi mu'țumesc, nepstă, d'ast semn d'afecţiune. 
Sunt slabe aste versuri să potă el spune 
Surpriza cea plăcută ce tu adi "mi-ai făcut. 
Departe de soţie, al mei angel plăcut, 
Departe de băeţii şi dragele'mi copile, 
A tale flori suave, atâta de gentile, 

Puțin aii alinat 
Al meii dor înfocat, 

? ;ș lulie 1874. Bughea. 

1) Ovid.
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32). D-na ECATERINA FLEVA 

Ia costum naţional 

  

l 

Te prinde de minune costumul românesc 

Dar şi fără el însă surisu'ți îngeresc 

Şi graţii, modestie şi spirit cultivat 

Si alte daruri cari p'artist aii inspirat 

Reproducend pe stampă figura ta candidă, 

Au inspirat de sigur şi Musa mea timidă. 

II 

Ea vine să depue p'altarul frumuseţii 

Ornat de flori divine, c“aceea a blâneţii 

Tributul săi de stimă cum şi de admirare 

De trei ori e ferice consortele tei care 

Posedă un thesaur atât de preţios! 

Esci unul dintre Crinii ai sexului frumos 

Şi Fleva putu perde mai multe hbertăţă 

In sckimb pentru atâtea frumâse cahtăţi. 

Bâsca 23 Iulie 1573, 

33). Pe albumul a duoi căsătoriţi 

3 Februarie 4457 

Urez nouă viață, unire şi iubire; 

Acestea ne procură curata fericire, 
Prin ele ori ce rele ca fumu-se risipesc 
Prin ele ori ce bunuri ca rosa infloresc. 

A
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34). UN VIS SUNT TOATI! 

Il 

Un vis sunt tote în astă lume, 
Cum este visul cel despre dori: 
Amor, mărire. stare, renume, 
Se risipesce ca nişte nori. 

Il 

Nu e vis re copilăria 
Ce ca un flutur sboră pe flori? 
Cum şi juneţea, şi bărbăția? 
Tâte sunt visul cel despre dori! 

II 

P'ale femeei buze vestale, 
Culegi nectarul din Paradis ; 
Dar mortea curmă dilele sale! 
Amorul re nu e un vis? 

IV 

Cu multă trudă şi cu suspine, 
Îți creşci copilul, blând şi frumos, 
Dar Mortea ?1 smulge de lăngă tine! 
Nu este 6re vis dureros? 

vV 

AI o avere ce toţi rivneşce, 
Intre Magnaţii ţărei înscris ; 
Dar Sorta crudă, vai! “ţi-o răpeşce!. 
Averea 6re nu e un vis?
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VI ă 

Porţi cu mândrie stema regală ; 
Te credi ferice, în Paradis; 
Iţi smulge sceptrul, Mortea fatală ! 
Mărirea 6re nu e un vis? 

VII 

La Lirei tale cârde imortale 
Intregă lumea s'estasia ; 
Dar Msârtea curmă dilele tale: 
Gloria re nu e un vis? 

VIII 

In astă lume un vis sunt tote: 
Aur, mărire, sceptru, amor ; 
Tu, o Virtute, tu, Veritate, 
Eterne sunteţi ca Creator. 

1814. 

3 

35). LA IULIA MEA 

Orare de anul noii 1862. 
  

Fie dragă a tale dile 
Impletite tot, cu crini 
Cu Rozete şi Zambile, 
Şi cu Roze fără spini! 

se
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36) PE ALBUMUL IULIEI 
  

Ei, albină creatâre; 
Tu, frumosul trandafir. 
Tu, flâre profumătore ; 
Şi ei, dulcele Zefir. 

3 

37). SONET 
La Damicela S. M. 
  

1 

Spirit şi cultură, graţii, frumuseţe, 
Cum şi alte daruri tu le posedezi; 
Dacă la acestea ai uni blândeţe, 
Şi cu modestie, atunci să nm.ă credi 

MI 

Chiar astă-di aşi cere mân'aţi de soție, 
Fiind fârte sigur c'ai putea să fi - 
Mamă şi consârtă, cum îmi place mie, 
Făcend tu ferice bărbat şi copii; 

II 

Dar mă& tem d'amoru'ţi, o bela mea S..;; 
Căci ochii tăi negri esprim gelosie; 
Şi de gelosie eii mă înfior. 

i trec cu vederea alte mici defecte, 
Ce r&sfrânge chipuri ca tale chochete... 
Fii tu fericită cu alt muritor. 

su 
1858
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38). FUSIUNE VALS 

La o Domnişâră X... 
  

I 

Acest vals iți atinge o cordă simţitore : 

Căci tu suspini mereii, 

Şi ochii "ţi de columbă plutesc în lăcrămisre. 

” “Ce dor te-apasă grei? 

IL 

"Ti aduce aminte valsul vro dulce suvenire ? 

Vrun jurământ tradat ? 

Sai pâte armonia, pe aripi de iubire, 

In cer te-a transportat ? 

VI 

În inima'ţi vergină sa deşteptat amorul ? 

E lucru prea firesc: 

In primăvara vieţei repare flsrea Dorul 

Cu un profum ceresc. 

IV 

Amoru e poesia vieţei, şal ei Sere; 

E foc nemuritor ; 

EI omului procură plăceri neperitore, 

Şi] face creator. 

V 

Dar ia scma, copilă; e lumea "nşelătore ! 

Ş'adese ori sub crin 

Vipera' stă ascunsă cu limbi fulgerătâre, 

Ce 'şi lasă al ei venin.
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VI 

Tu ai inimă bună, şi francă, simţitore: 
O spune chipul t&ii; 

Ei bine! nu tencrede în vorbe-amăgitâre. 
Ascultă ce'ţi spui ei. 

IV 

In loc de titluri, stare, ce nu daii fericire, 
Preferă, d'ei voi, . 

Un suflet c'al tăi vesel, şi franc, plin de simţire; 
Şi nu te vei căi. 

25 Tulie, 1871 Elspatac. 

A 
39), MARGARETA 

La Dâmna Maria Polizu. 

l 

Sunt flori ca Miozotis, Panselă, Margaretă, 
Ce n'au profum de Rosă, de Crin şi de Rosetă 
Atrag însă privirea prin graţii sai culdre 
Cum şi prin modestie, şal lor simbol ca flore, 
lar mai ales prin nişte numiri aşa frumose 
Esci una din acele flori mândre graţi6se 
O tânără soţie iubită şi stimată 
De scumpul t&ii consârte, şi mam'adevărată, 
Ce se jertfesce pentru drăguţii săi copii, : 
Mici angeli ce procură suave bucurii.
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Il 

Te rog a crede, Domnă, că astă poesie 
Dictată e de stima ce îmi inspiră mie 
A vâstră amicie, ce mă va onora. 
Acceptă astă flâre, imagină a ta, 
Ca dulce suvenire dintr'o călătorie | 
Ce pentru mine fi-va etern scumpă şi vle. 

19 August 1874, Piatra 

  

40). DECEPTIUNEA 

Pentru amicul mei GG... M. 
  

Il 

Era un timp odată 
Când bela 'mi înamorată 
In suris şi'n vorbire, 
C'o tânără simţire 
Numea p'al ei amant 
Poctic diamant. 

II 

Ast angel de iubire 
Era numai simţire, 

i numai tinereţe, 
i plin el de blândeţe, 

Numia p'al ei amant 
Foehic diamant !
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III 

A! ce ilusii bele! 
Şi ce mândre castele |! 
Viaţa- era un vis; 
Amorul, paradis ; 
Şi bela mea dicea : : 
«Tu eşci lumina mea !> 

IV 

Căci bela mea Elisă 
*Mi-era atunci promisă; 
Iubirea ei sublimă 
Ea o basa pe stimă, 
Şi pentru ea Costin 
Era un ce divin. 

V 

Eu de căsătorie 
Avem antipatie, 
Precum vulturul are 
De colivie-orâre ; 
Dar fidanţata mea 
Aşa ea îmi vorbia: 

IV 

<Voi fi ei pentru tine 
Un angel păzitor, 
Şi ori-care suspine 

u dulcele amor 
Eu le voi alina, 
Ca şi măicuţa ta.» 

VII 

Veni luna de miere, 
Sau anul de plăcere;
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S”n dulcea ei beţie, 
Dicea a mea soţie; 
«O cât te iubesc ei! 
Ca şi pe Dumnedeii !» 

VIII 

Şi eii in poesie 
P'ăst angel d'armonie 
Di-nâpte'l desmerdam, 
Ba chiar îl adoram; 
Căci pentru ea Costin 
Era za ce divin. 

IX 

Dar luna cea de miere 
Se schimbă în durere! 
Şi Lizişora mea 
Devine Wegă-rea ; 
Şi viaţa, un greii chin; 
amorul, un venin ! 

X 

Iugrato! pentru tine 
Tu şcii ce-am jertfit 
A mele dile line, 
Parnasul mult iubit, 
Şi sacra libertate 
Mai scumpă de cât tâte. 

XI 

«A! ce decepțiune ! 
Ce desilusiune ! 
Las a mă r&sbuna 
Chiar conştiinţa ta ! 
Şi când nu voi mai fi 
Amar te vei căi!»
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41). LA O COPILĂ 
Care mă întrebă de ce sunt trist? 

  

I 

Mă întrebi copilă dragă, 
Plăcută ca o tragă, 
De ce suspin merei, 
Şi trist e cântul mei? 
'Intrebă tu copilă, 
Pe dulcea filomilă, 
nchisă 'n colivie 
De ce tristă să fie? 
Şi ea iţi va r&spunde: 

IL 

<Un greii dor mă pătrunde! 
«În astă închisâre 
«Departe de isvâre, 
«D'un soţ, d'un puişor, 
«Lăsat în cuib micşor.» 

III 

Ei nu am copiliță, 
Nici s6ţă, nici pui mic; 
Dar am o măiculiţă 
S'un scump şi bun amic 
De care 'mi este dor. 

IV 

Ş'apoi ţara "mi iubită 
astă-di r&stignită 

De ortodoxi mişei,
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De sbiri şi Farisei. 
De aceia suspin ei, 
Şi trist e cântul meii! 

sg 

49). LA O PANSELĂ 

1850 

  

O scumpa mea Panselă, 
Gentilă floricelă, 

Tu semeni mult cu Musa pe care eii iubesc: 
“Ca ea ai faţă dulce şi un suris ceresc; 
Tu porți ca a mea belă, un scump şi dulce nume, 

Ce este pentru mine comră ?n astă lume. 
Ca tine ea posedă şi graţii răpitore, 
Şi farmecul erotic ce-o face "ncântătâre ; 
Ea însă mai posedă ce îţi lipseşce ţie: 
Profumul unui spirit, isvor de poesie, 
Şi calități divine ce m'aui estasiat, 

> 

43). LA O COPILIŢĂ 
Ce privea cu plăcere portretul Amorului. 

  

Cu Erota, fetică, 
Nu te juca de loc; 
De dânsul să ai frică, 
Intocmai ca de foc: 
Perfidul lui suris 
Suspin este şi plâns; 
lar dulceie'i nectar, 
Durere şi amar. 

 



n 

44). O SALUTARE 

La Domnişora Maria Cărpenişanu *) 

Iți scrii astă poesie 
Cu condeiul ce'mi ai dat, 
D'acest semn de amicie 
Eu mă simţ forte flatat. 

Il 

E o suvenire vie 
Ce cu drag o voi păstra 
Cu condeiul tăi voiii scrie 
Poesii ce'ţi va plăcea 

Lil 

In fie-care minută 
Când voi scri o să gândesc 
La amica cea plăcută 
A femeii ce iubesc. 

IV. 

Fii în schimb, scumpă Marie, 
Nu am alt ați oferi 
De cât sacră amicie 
Ce tu ştii a preţui. 

  

1) Amicia intimă a cunsortei mele. Poesia e făcută 
cu ocasia trimiterei unui toc de condeiă ca suvenir din. 
străinătate.
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45). LA ALEXANDRINA LECCA 

| Feliţă de 7 ani. 
  

I 

Poetul şi artistul când vor ca să descrie 

Acei frumoşi mici angeli ce's plini de poesie 

Descrii Amori ca tine, cu părul scurt blondin, 

Cu ochii ca azurul, cu talia de crin, 

IL 

Curată eşci ca roua ce fl6rea însufleţeşce, 

Şi fragedă ca fraga ce câmpul bălsămeşce ; 

“Tu nu cunoşci din lume de cât o sărutare 

Depusă de-a ta mamă pe fruntea'ți de candore 

Figuri ca ale tale 'mi place a săruta; 

Şi suflete candide cu drag a desemna. 

II 

Subt aripele tale, Inalte Creator, 

Ia tu pe ăst angel de pace, de amor; 

“Si îi condu ferice pe a vieţei cale 

Ferindu'i slaba barcă de stâncele fatale : 

Căci e păcat, o Dâmne, ca Serafimi curaţi 

Sa fie jucăria celor întunecaţi. 

2 - 
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46. LA M.... 

I 

Dulce copiliţă 
Dă'mi dulcea'ţi guriță 

A o săruta 
Şi în poesie 

185%



Chipu'ţi de magie 
Eu îl voi cânta. 

II 

Dulcea ta guriță 
Blonda ta cosiţă 

Ş'al tăi sânişor 
Imi inspiră Musa 
Şi pe a ta buză 
Sorb dulcele-amor. 

INI 

Dragă. lângă tine 
Uit ori-ce suspine 

Uit ori-ce amar; 
Căci c'o sărutare 
Ori-ce supărare 
Tu schimbi în nectar. 

IV 

Şi când cruda Srte 
ME ţine departe 

De sânu'ţi ceresc 
Eu sunt ca o flore 
Lipsită de Ssre 
Simţ că mă sfârşese, 

Y 
41). LA O FLOARE DE CÂMPIE 

I 

Eşei fl6re de câmpie ce crescen selba dssă Fără culdrea Rosei, fără profum de Crin
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M'ai îmbătat cu-amoru'ţi p'o n6pte luminsă 
Când am sorbit nectarul pe voluptosu'ţi sân. 

II 

Piăcută, naturală, ca şi o Margaretă 
Pe care am consultat'o s'o v&d daca'mi placi 
"Mi-ai inspirat tu Musa ma! mult cao Chochetă 
Pe care după o nâpte de orgie, te desfaci. 

III - 

Profumul tă&ii cel dulce şi plin de voluptate 
Ce m'a îmbătat o n6pte din cele neuitate 
Lasă într'al meă suflet un duice suvenir 
Tu meriţi mai mult, crede, simpatica mea flâre 
In scumpa mea ghirlantă de flori neperitâre 
Să figurezi o dată, de cât un trandafir. 

ai 

48). LA M..., 

1857. 

I 

Erai prâstă, copiliţă ; 
Prâstă ca o porumbiţă, 
Când cu primul sărutat; 
Şi acum tu eşci şiretă, 
Ca o Vulpe înfoctă 
Ce mulţi curcani a mâncat 

II 

Erai palidă,. copilă, 
Insă dulce şi gentilă,
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Angel coborât din cer; 
Astă-di rumenă, frumosă, 
Eşci ca Luna radi6să 
Şi ai spirit ca Volter. 

III 

Cine a făcut, ia spune, 
Acestă mare minune ? 
Este deul Amorel. 
Săgetă "i inţepătore 
Produce plăcere mare 
In cât mori când sboră el. 

1 Septembre 1877. 

  

49). VIORICA ȘI POETUL 

POETUL 

Viorică, scumpă flere, 
Fără rouă, fără Ssre, 
Cum poţi tu să vieţueşci? 

VIORICA 

Mai susţine-a ta iubire, 
Ş'a ta dulce suvenire 
Ca nişte angeli cereşci, 
A ta dulce sărutare 
Şi cuvântul ze zubesc 
Este rouă, este Sore' 
Pentru Crinul pămentesc, 
O! cât sunt de fericită!
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Şi dacă sârta cumplită 
De tine mar despărţi, 
De sigur că aşi muri. 

vây 

50). SONET 
La dvi ochi albaştri. 

  

l 

Oh ! ochii tăi albaştri, ca două peruzele 
Resfrâng un suflet candid ce'mi place a admira 

Sunt dulci ochii t&i, dragă ; ca cei de columbele, 

Ei semănă cu flârea cei dic Nu me uta. 

Il 

Ei sunt în armonie cu dulcea ta guriţă, 
Pe care cu nesaţiii aşi vrea a săruta; 

Nectarul ca distilă, o dulce copiliță; 

Un singur sărut, dragă; şi nu me vei uita. 

III 

Amorul e o flâre cu gingaşe petale; 
Culege astă fl6re când o întâlneşti în cale 
“Căci mâine se usucă, şi o să te căeşci 
Te îndoeşci tu 6re de dulcea mea iubire? 
In mâna ta stă dragă a nâstră fericire; 
Dar tu, dulce copilă, tu vai nu mă iubeşci! 

Ade
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51). MEDITATIUNE 

La mormântul defunctei Mis. Antonia din cimitirul 
catolic din Braşov. 

  

I 

Aicea dace o copiliță 
Mortă în etatea cea de amor 
Pe gr6pă'i creşce o garofiță 
Cu miros dulce şi'mbătător. 

Il 

Cu sucu'i florea ea se nutreşce, 
Vara esală miros iubit; 
Iarna şi dânsa se veştejeşce 
Şi primă-vara iar a'nflorit 

IN 

Ea e simbolul de nemurire 
Al unui suflet blând şi frumos, 
Care în ceruri gustă iubirea 
Ce n'a gustut'o aicea jos. 

IV 

Poetul, astă-di fl6re obscură, 
Reinviază a ta suvenire 
De toţi uitată tu în Natură 
Ei adi te trece la nemurire. 

1884 Octombre 2
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52. SONET. 
La doi carmini iîncântători, 

l 

Ca două turturele cântând p'o rămurică, 
Ca două columbele cen cuibul lor clocesc, 
Ca doi crini albi şi mândri p'aceiaşi cracă mică 
Ca dou& lebejere ce-alăturea plutesc; 

II - 

Ca doi struguri p'o viţă, ca doi faguri de miere, 
Ca două rose albe întrun buchet frumos : 
Aşa sunt ai tăi carmini ce nasc duicea plăcere, 
Şi fac ca să palpite un suflet amoros, 

[II 

Pe ocenul voluptăţei ei sunt ca o barcelă ; 
Cârmaciul e Amorul, dorinţa este vela, 
Busola e credința, Speranţa ecta far! 
Cârmace ; primeşce in barca'ţ: ”. iurie 
O inimă de flacări ce se încr.. 1.» ție ; 
Şi mergi de o depune p'al' Venerei altar. 

Lă 

IS 
— si

 

53). LINA CATILINA 

Baladă din Banat, 

J Cum îmi place mie 
+ Vine... cine vine ? 

La recea fântână Lina Catilină 
Unde e apa hună, Flore din grădină 
Bună şi-aromie „_ Floricea Zambilă 

4



Tânără copilă 
Fată de Român 
De român bătrân 
Ce în bătălie 
Pentru Românie 
Muri ca un lei, 
Românaşul meii ! 

II 

lar cu Catilina 
Flârea din grădină 
Cine vine 6re 
Sâcra ei cea mare 
Ce-o duce de mână 
La recea fântân?. 
«Dulcea mea copilă 
«Floricea Zambilă 
«La nurora sa 
«Socra ei dicea, 
«Lină Caulină 
«Flore din grădină 
<la te uită dragă, 
«Cât eşci tu de fragă ! 
«Roză şi frumosă 
«Ca şi o mir6să.» 

III 

Lina Catilină 
Flâre din gradină 
Se uită in fântână 
Cea cu apă bună 
Bună şi gustosă 
Si mult răcorâsă; 
Şi pe când se uită 
Socra ei cea crudă 

In apă îmbrânceşce 
Şi o prăpădeşce 
Pe Lina Zambilă 
Tânăra Copilă. 

IV 

lar sâcra cea mare 

Către a ei nuroră 

Dicea cu glas tare: 
«Fată din popor 

Tu nai meritat 

Să ai de bărbat 

Pe fiul meii smed 

Voinic ca un brad, 

Tare ca un leii 

Şi brav ca un smei. 

Cap de seminţii, 

Bin de vitejii. 
Lină Catilină 

Flore din grădină 

Rămâi în fântână 

Cea cu apă bună 
Caci mai meritat 

Un vitez bărbat, 

Sânge de Român 

Şi de Căpitan.» 

V 

Nâptea la fântână 
Po frumâsă lună, 
Mereii se jeleşce 
Şi ast:fel se boceşte 
Mândrul e! bărbat 
Vitez însemnat: 
«Lină Catilină



Flore din grădină 
Floricea Zambilă 
Tânără copilă 
A mea soţidră 
Ca o căpricră! 
Of! ce crudă mamă 
“Te-a împinsîn fântână! 
Vai! ce “ţi-a lipsit? 
Ori nu te-am iubit 
Ca p'o dulce flsre 
Ca pe mândrul Sore ? : 

VI 

Și al ei bărbat 
Vitez insemnat 
Re&u mi se bocia 
Şin piept se bătea 
Şi păru'şi smulgea, 
Şi iar se. jelea: 
«Lină Caulină 
Flâre din grădină 
Rosă'n viorele 
Lună între Stele 
De ce mai urât 
Şi te-ai omorât? 
Ori nu te-am iubit 
Ca sufletul mei? 
Ori nu te-am slăvit 
Ca pe Dumnedei? 

VII 

lară mama sa 
Ast-fel cuventa : 
<Nu te mai boci, 
Nu te mai snopi, 

Copilaşul mei, 
Voinicelul mei, 
Căci de te iubea 
Nu se îneca 
Dumnedeii a vrut 
De s'a omorât 
Căci de t&pa ta 
Ea nu mi-ţi erea 
Tu un căpitan 
Sânge de Român; 
lar ea un nimic, 
Fată de calic.» 

VIII 

lar el lăcrima 
Fruntea îşi lovea 
Mai r&ii se bocea 
Şi mă-sei dicea : 
«Vai! măicuţa mea 
Pe nurora ta, 
Soţiora mea, 
Tu ai înecat'o 
Tu ai sterminat'o! 
Pe a mea lumină 
Lină Catilină, 
Pe a mea viaţă 
Plină de dulceţă. 

_Ce mai sunt bun re 
Fără a ei amâre ?» 

IX 

Şi dicend aşa 
EL se arunca | 
lute în fântână 
Cea cu apă bună,



Qu
 

L9
 

Unde miţi dăcea Ce-a făcut ea dre? 
Soţiora sa..... De multă mustrare 
Jară sâcra mare A înebunit!.... 

  

54). FILOMELA 

La D-ra Sevastiţa Mureşanu, nepota poetului Mureşanu, 

(ca omagiii pentru vocea sa seu dulce şi paletică). 

  

l 

Frumosa mea blondină, mai fragedă ca fl6re, 

Tu af o voce dulce ca de privighetor; 
O voce ce produce în inimi uşurare, 
Când inima e pătrunsă de vre-un mare dor. 

O! cântă, filomelă, 
Un cântec de amor; 
Căci vocea ta cea belă 
Alină al meii dor. 

II 

Tu mai cunoscut încă nici lacrima nică dorul 
Căci tu n'ai sorbit încă din cupa cu nectar. 
Puţin, şi vei cun6şce durerea şi amorul !. 
Amorul este dulce, dar fructw'i e amar. 

O! cântă, filomelă, 
Un cântec de amor; 
Căci vocea ta cea beiă 
Alină al mei dor. 

II 

De-ai şti, belă blondină, cât bine'mi face mie 
Cântarea ta dui6să, tu ai cânta merei,
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Căci de copii departe, departe de soţie, 
A ta dulce cântare alină dorul mei! 

O dulce Filomelă 
Mai cântă'mi tu de dor: 
Căci vocea ta cea belă 
Esprimă du'ce-amor ! 

IV 
E dulce al t&ii cântec ca'l unei filomele, 
E roua dimineţei pe ofiiite flori; 
“Tu pari sa mai mică a blondei Musei mele 
Ce şi ea acum cântă, privind Luna prin nori. 

Mai cântă copiliță, 
Un cântec de amor: 
Căci dulcea ta guriță 
Alină al mei dor ! 

V 
“Tu porți pe bela'ţi frunte go radă a poesiei !) 
Pe lângă aureola divinei armonii 
Fii demnă d'al t&ă nume şi portă'l cu mândrie 
ŞI cântă, cântă amorul iubitei Românii. 

O! cântă filomelă, 
Ş'al patriei amor; 
Căci vocea ta cea belă 
Alină al meii dor. 

ap 
55). CÂTE-VA STROFE, 

Pentru lencuşor C. Vernescu în etate de 8 ani. 
  

l 
E, frumos copil lencuțu 
Şi de spirit şi gingaş, 

1) Alusiune la Poeţii Murăşani, în familia cărora be- 
ele arte sunt ereditare,
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ŞI când spune la gogleţe 
Este forte drăgălaș, 

U 

lencuşor mai este incă 
Actor comic saii bufon, 
Cântă chiar ca Chiriţăia 
Saii ca Strasburg, bar Baron. 

II 

Şi talentul poesiei 
Are încă lencuşor 
Şi să pote să ajungă 
Un satiric autor. 

IV 

lancu e băiat cu minte 
Când nu face nebunii; 
Insă din nenorocire 
Face multe ştrengării. 

V 

Şi din causa. acesta 
E la frunte însemnat; 
De-aceea şi calcavure 
El mănîncă ne ncetat. 

VI 

intro di vru să mE&'mpuşce 
Chiar cu revolverul meii; 
M'a scăpat ca prin minune 
Numai bunul Dumnedeii.
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VII 

Ei Vaşi pune la falangă 
Ca odată pe Zapcii, 
Ca să se înveţe minte 
A mai face ştrengării. 

VIII 

Fată, D-le lencuţă, 
Poesia ce-ai dorit; 
Nu iţi place, sunt prea sigur: 
Dar ce-ai cătat, ai găsit. 

13 August 1873. Tuşnad. 

SE 

56). PE ALBUMUL NEPOATEI MELE, 

Damicela Lina S. Vuinescu, cu ocasia aniversărei nume- 

lui său. 

Iţi urez, o Lină, ori-ce ar visa 
O inimă castă la etatea ta. 

Spirit, frumuseţe 
Graţii şi nobleţe 

Ai destule daruri, nepoţica mea; 
Dacă la acestea vei adăoga 
Blândete, credinţă şi economie 
lară mai cu semă sacra modestie 

Atunci, Lina Mea, 
Visul cel de aur vei realisa. 

ee
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51). DAMICELA ZOE GRECEANU 
 Nepâta Miculescului. 

  

I 

Plăcută Damicelă 
Ce pari o Columbelă, 

Admir a tale graţii şi aerul timid 
Şi faţa ta senină şi sufletu'ţi candid. 

Il 

Eşci pasărea Canarul 
Ce indulceşce amarul 

Cu vocea ei cea dulce ce naşte dulci plăceri; 
Căci liberă, ferice, ea n'a incercat dureri. 

III 

Dar pasărea iubită 
Atât de fericită, 

Se vede de o dată in laţ de vânător. 
Adio, libertate, adio, scump isvor! 

IV 

Când pasărea iubită 
„E bine îngrijită 

Ea uită isvor, selbe, şi libertatea chiar; 
Căci e despăgubită cu dulcele zahar; 

V 

Dar când, vai! canarelu, 
_ Inchis e, mititelu, 
În negra colivie a vre unui barbar 
Ea blestemă atunci Sorta, şi plânge cu amar !



Fii dar cu griță multă, 2 
Copilu mea plăcută, Ga IS 

Să nu cadi tu în cursa vre-unui itmăgitor 
Preferă-un suflet nobil pe lângă un tresor. 

VII 

Copilă cu scump nume 
Eu îţi urez ca *n lume 

Să nu deşerți tu cupa cea cu cecepţiuni ; 
Ci viața ta să fie tot flori şi ilusiuni. 

1872 Aprilie 17, Severin. 

E 
58). LA DOAMNA MARIA B.... 

Din partea băiatutut I. C. Vernescu 

  

4 
& 

  

Frumâsă Marie, 
Cu o poesie 

Naivă ca mine, vii să! ţi mulţumesc 
Pentru brigeguşul cemi-ai dat mata, 
Şi ca suvenire ei îl voi păstra. 
Nu fii la indoială cum că te iubesc 

Ca un frăţior 
Pe scumpa lui soră 

A! aşi fi mai mare 
Liberă dai fi 
Cu multă înfacare 
Ei "'ț-aşi oferi 

Tot în poesie 
Chiar inima Mea, 
Şi spre o marie 
Că n'ai refusa. 

12 August 1873 Tusnad.
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59). PE ALBUMUL D-lui AL... Z...- 

l 

Inima nostră e un album 
C'acela în care ei "ţi scriii acum : 
Foi colorate, file pestriţe 
Saă cum se dice multe chichiţe. 

II 

Aşi vrea, amice, ca să privesc 
Si în albumul inimei tale, 
Can astă carte unde citesc, 
Ca să văd câte foi sunt vestale ?.. 

Ap 

60). URARE DE ANUL NOT 1856. 

La Donmnu N... 
  

Fie ăst an pentru căsnicia vâstră 
Pârta bucuriei şi a fericirei; 
Iară pentru scumpa România nostră, 
Anul Libertăţei şi al Mântuirei. 

XR 

61). LA DOAMNA X.... 

Părul te arată a fi un unchiaş; 
Faptele şi vorba sunt de copilaş.
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62). URARE DE ANUL 1854. 
La Florica mea. 
  

Anul noii, Florico, Costin ţil ureză 

Cu Crini şi cu Roze în tot cursul s&. 

Fie anul care ne realiseză 

Visul cel de aur al gândului t&ă. 
rr   

63). LA MARITA CRITEANU 

Flacără vederea ; i Tu eşci chiar Amorul! 

Guriţa ta, mierea ; i Ce alină dorul 

Roza faţa ta; | Eşci Nu mă uita! 

  

64). Urare pentru diua de 31 Ianuarie 1871. 

Când s'a măritat nepola mea Elena Pastia, 
născută Voinescu. 
  

I 

Era'n antichitate 
Un fel de Deitate 
Sub formă de copil, 
Frumos şi prea gentil; 
Dar orb şi cu aripidre 
Sburând din flore în fl6re; 
Avend templu de flori, 
Şi mulţi adoratori. 

Il 

Sub forma unui june Himenul al săi frate,. 

Era ?n timpul lui Joe. şi el divinitate; 
Piăcut, dar nu frumos, 
Acesta Deii serios
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„Avea şi el un templu, cum şi adoratori 
Ce "i presintai girlante de crini şi merişori; 
lar el, c'o faclă aprinsă şedea lângă altar, 
Pe care sta o cupă şi ?n ea divin nertar. 

III 

Uă inimă curată, un suflet verginai, 
Preteră tot-deuna amorul conjugal. 
Făclia lui lumină poteci întunecâse 
Albişuri nevădute şi curse sute, mii; 
lar cupa indulceşte momente durerose; 
Procură fericire şi naşte veselii. 

IV 

Pe cerul vieţei tale de vrei a lumina 
Merei Lună de miere, tu nu vei deşerta 
D'odată pân'la drojăii, cea cupă cu nectar; 
-Căci sațiul produce desgustul cel amar. 

V 

Dictat d'esperienţă, 
Ast sfat de vei urma, 
Ori-care a ta dorinţă 
O vei realisa. 

VI 

In astă di supremă eit viii dar aţi ura 
Ca cupa d'ombrosie a nu se deşerta, 
Ca lainpa maritală etern să arză ea, 
Ş'un câmp numai de rose să fie viaţa ta!
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65). PE ALBUMUL N... 

Pe chipu'ţi plăcut 
Poetul depune 
De rose cunune 
Ş'un dulce sărut. 

66) LA O FETIȚĂ DE 7 ANI 

l 

Copilă dulce ca şi plăcerea, 
Ca şi amorul ce te-a născut, 
Prin care farmec'mi alini durerea ?' 
Ce e în tine aşa plăcut? 

Il 

Frumbse angel, ai-tu solie 
Dureri şi trude a uşura? 
Eşti Serafimul plin darmonie, 
Ce vii Speranţa a întona? 

III 

Tu'mi rechemi vârsta cea fericită. 
Când al mei suflet cal tăi era; 
O! pentru tine, verstă aurită 
Aşi da adi restui din viața mea! 

IV 

Ce mult te prinde, dulce fetiță, 
A ta ghirlantă de trandafiri;
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“Şi funta rosă pe alba'ți rochiță, 
'Şi tricolorul cordon de fir. 

V 

Eşci fluturelul pe garofiţă, 
Eşci crinişorul pe albul piept, 
Eşci trandafirul din grădiniţă, 
Eşci Musa unui candid poet. 

VI 

Buză de rosă, vie simţire 
“Cosiţă d'aur, chip mititel, 
Fruntea de candel, dulce privire 
Te fac un angel de Rafael. 

VII 

Când pronunţi însă dulcea numire, 
Piină de farmec, mamita nea, 
Atunci mă crede. a ta vorbire 
Leii şi tigrii ar desarma. 

VIII 

'O ! mult îmi place, duice fetiță, 
Să sărut chipul t&i îngeresc: 
De cât viclena acea guriţă 
“Care distilă venin drăcesc. 

IX 

-Cu tâte astea pare c'ai dice: 
«Mai măricică de ce nu sunt? 
Să sbor prin lume, ca nişte spice 
Ce le înalţă un mare vint! 

X 

Să gust Amorul alle surate! 
Ca Filomela să cânt de dor!



“O! cât sunt ele de fortunate ! 
Pe ele junii toţi le ador!> 

XI 

Ce fel! Wacuma, o copiliţă, 
Secretul vieţei a şti doreşti ? 
Ca filomela p'o crăculiţă 
Să cânţi amorul d'acum voeşti? 

XII 

Nu dori serta acelor fete, 

Pe cari junii le înconjor: . 
Căci al lor suflet e plin de pete, 

Venin de şarpe al lor amor! 

XIII 

lar acea lume ce te răpeşte, 

Ocenul este plin de furtuni: 

În lume nimeni nu pescueşte 
De cât suspine şamărăciuni ! 

XIV 

O! gustă, gustă o fetişoră, 
Din cupa vieţei cea de zahar; 

Căci băutură forte amară 
Conţine cupa cea cu nectar! 

XV. 

Curând vei dice şi tu ca mine: 
«Amor, virtute, simţiri cereşci, 

Un vis sunt tote plin de suspine! 

Numai tu, aur, astă-di domneşci:> 
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PRIMUL SĂRUT AL AMORULUI 

l 
Omul în viaţă o femee iubeşce 
Cum a iubit Dante pe amanta sa 
Cu amor de flacări ce pe om sinţeșce, Te-am iubit ca Dante, Beatricea mea. 

II 
Când te-am vă&dut Lio, pentru prima dată Tot sângele crede, îngheţă în pept; Apoi un foc sacru m'a incins d'odată, Din momentul acela eu eram poet! 

Ii 

Cele mai suave opere ale mele 
Tie numai ție, eii iti sunt dator; Șin schimb pentru aste sacre floricele privire numai din ochiu'ți d'amor. 

IV 

Dispăruşi d'odată din a mea vedere, Lăsând suvenirea a chipului t&ă ; 
Ea con:olă Ş'astă-dI trista mea durere, 
A ! ce suferii, Lio, ştie Dumnedei ! 

V 

Când zăresc în lume vre-o frumuseţe, 
Ea pare în visu'mi sub chipu'ţă curat : Angel de speranţă, d'amor Şi blândeţe. Ast-fel e amorul cel adevărat, 

VI 
Când aud ei, Lio, dulcele tăi nume, S'aprinde d'odată in mine un foc
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lar când in persână te *ntâlnesc în lume 
Sângele în vine sa oprit pe loc. 

VII 

Ţii minte cea nâpte dulce şi frumâsă 
Când lipit de tine poetul şedea, 
Privind din trăsură luna amorâsă 
Care ca o barcă pe ceruri plutea ? 

VIII 

Iţi dicem atuncea: Ce vor dice dre 
Lumea, viitorul când ei vor afla 
C'a mea Beatrice, nici o sărutare 
N'a dat ea acelui, ce o adora? 

IX 
Și, ce foloseşte, la o biată flore 
Ajunsâ de brumă, îmi diseşi oftând 
Roua dimineţei, razele solare 
Când truntea-i înclină, bătută de vint. 

X 

Crede-mă o Lio, roua şi căldiira 
Inviadă Crinul cel mai ofilit 
Intreb'al t&i suflet, întrebă Natura ; 
Şi ascultă Lio, glasul lor Sinţit. 

XI 

Astă sărutare fie o arvună, 
Singura răsplată la iubirea mea ! 
Şi pe a ta frunte pusei o cunună, 
Ş'un sărut de angel pe guriţa ta.
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XII 

Ce-am simţit atuncea nu se poate spune, 
Inţeleg aceia cari se iubesc. 
Ce delicii sacre! Ce sensaţiune ! 
Ce beatitudă ! Ce farmec ceresc!: 

„XIII 

«Adio, amice, şi la revedere ! 
Singurul mei frate şi singur amic! 
AY dis tu c'o voce plină de plăcere, 
Și sărutai încă chipul t&ă cel mic. 

XIV 

De atuncia, Lio, in fie-ce nspte 
Regulat în somnu'mi chipul t&i zăresc 
Şi el îmi procură, ah ! o voluptate 
Ce n'o pot descrie: un delir ceresc. 

XV 

Zăi! aşi da viaţă, nume, nemurire 
Tot (afar'd'on6re) chiar sufletul meii 
Numai pentru o oră de o fericire 
Ca aceia care v'am descris'o ei! 

18 Ianuarie 1865. 

68). ROSETA 
La nepâla mea Elena Emilian Procopiu. 

  

Roseta e o fire plăcută tutulor; 
Ea nu este emblemă de înfocat amor; 
Ea insemneză însă talentul sfiicios; 
Adesea preferahil pe lângă un chip frumos
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Saii calităţi morale 
Şi intelectuale 
Căci ce e frumuseţea 
Colsrea şi juneţea ? 
De cât însă-şi o flâre 
Ce este trecătâre 

lar spiritul şi graţii, cultură şi blândeţe 
Constanţa, modestia, iubirea, gentileţea 

Sunt flori neperitâre 
Etern profumătore. 

Eleno, ca Rozeta, şi tu eşci înzestrată 
Cu calităţi morale cari te fac stimată 
Ce înfrumuseţeză al t&iă chip blând, onest 
Tu eşti ca ea, emblema talentului modest 
Iți fac orări, Eleno, ca în căsătorie 
Cu roze presărată viața ta să fie, 
Şi visul tăi de aur a se realisa 
Şi Emilian ?n fine a te aprecia. 

1882 Iulie 31. 

69). LA O IASOMIE 

I 

Simbol de candâre şi de modestie 
Tu'mi rechemi un angel plin de poesie, 

Ce a dispărut! 
O Donzelă plină şi de gentileță, 
Cum şi de simţire şi delicateţă; 

Chip modest, plăcut. 

II 

Ea imi dete mie 
Astă Iasomie
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La aniversarea a numelui s&ii. 

«Păstres astă flsre, 
Simbo! de candore: 

Ea a fost purtată adi la sânul meiă !» 

III 

Scumpă lasomie, avuşi a ti sorte: 
Tu ai fost atinsă ca şi?ea de morte; 
Indată ce ruptă ai fost din vlăstare: 
Fuşi o presimţire de a ei perdare! 

IV 

Tu, lasomie, adi veştedă eşci, 
Într”o cărticică tu te odihneşci ; 

Şi al tău profum 
A perit acum. 

Ea repauseză în al ei mormânt; 
Graţii, frumusețe, astă-di nu mai sânt! 
Spiritul ei însă, ca acele flori 
Ce sunt imortale, în multe scrisori 
De la ea rămase e neperitor. 
Ele îmi rechiamă chipul ei d'amor; 
Spiritul ei sacru des mai visiteză 
In somnul cel dulce; şi m& transporteză 
P'aripele sale în acel eter 
Unde după morte să fii şi eii sper. 

V 

Scumpa mea Lutică, 
Ființa angelică, 
Curend voi veni 
A te însoţi; 

Şi etern trăi-vom împreună Noi 
Colo . . . unde nu e lacrămi şi nevoi. 

LS



69 

10) FÂNTÂNA FETEI 
Baladă. 

l 

Vedeţi-voi acel plai mare, 
Unde Sorele răsare, 
Aprâpe de Penteleu ? 
Acolo am vădut ei 
Un mormânt 
Bătut de vent. 

Il 

Jos în vale e o stână, 
Sus în del e o fântână, 
Şi o cruce lângă ea; 
lar pe cruce este scris: 
«Aici dace fata mea, 
Tatăl ei o a ucis!» 

III 

— Cine e acel păgân 
Intrebai pe un bătrân; 
Un călugăr,ce şedea 
Lângă mormânt şi plângea. 
— Ei sunt. Domnişorul mei ! 
Acel păgân, vai! sunt eii! 
Am vrut să scap d'un păcat 
Și peste altul am dat; 
Un păcat cu mult mai mare, 
Un păcat fără ertare. 

IV 

«Ea iubea un văr al ei, 
Amândoi doi porumbei; 
Ea de mine se ferea>
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La frăţine-s&i dicea ; 
«Frate, frăţiorul mei, 
Ei iubesc pe vărul meii: 
Ca ochii mei îl iubesc! 
La tine m& spovedesc. 
Imblândeşte tu pe taica! 
Dacă ar trăi biata maica, 
Ea care mult mă iubi, 
Cu vărul m'ar însoţi! 
Indestul m'am luptat ei, 
Dar cădui în păcat greu! 
Fă ca să'l iai de bărbat, 
Ca să spăl acest păcat! 

V 

<Şi plângea, biata copilă ! 
Frăuine-s&i îl fu milă ; 
Şi cu lacrimi mă ruga, 
Ca să iert pe soră-sa, 
Şi s'o bine-cuvint ei, 
Dând de soț pe vărul său; 
Ei însă'i-am blestemat! 
ŞI atunci ei aii intrat 
Amendoi în haiducie, 
Aşa a fost ca să fiel!. 
Doi ani de ea n'am aflat; 
Am credut că s'a 'necat; 
Ei în codri haiduccii; 
Pe trecători despuiaii. 
Eată Potera sosea, 
Şi cu sila mă lua :> 
«Aide potera striga, 
Drumul a ne arăta.» 
Am purces ?nainte eii 
Şi-am urcat pe Penteleii. 
De colo, din ăl colnie, 
Zării un haiduc voinic;
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“Ce la pândă mi “ţi şedea, 
Pe când soții lui dormea; 
Nimeni nu se cumetea 
In voinicul meit să dea: 
Era n6pte, şi departe... 
Eu fusei ales de sârte! 
ȘI din virful ălui munte 
IL ochiii, vai! drept în frunte! 

«Văile lung r&sunaii, 
Haiducii se deşteptaii; 
Şi vii toţi ni s'aii predat 
lar voinicul împuşcat 
Era Maridra mea 
Ucisă de mine ea! 

VI 

«Grâpa singur "i-am săpat, 
Cruce eii "i-am ridicat ; 
Şi lângă cruce, fântână 
Cu apă rece şi bună; 
Ca din apă cine-o bea 
Să se roge pentru ea! 
De-atunci lumea am lăsat, 
Şi în schit eii am intrat; 
Şi mE rog la Dumnedeii 

ă erte păcatul mei !» 

AR. 
11). O POESIJE SUI GENERIS 

(Ca parodie.) 

1862. 

  

I 
Am plecat, plecat, plecat-am, 
De la laşi în cărucior;
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Ş'am sosit, sosit, sosit-am 
L'al Olimpului picior. 

II 

Vădui 6meni de hârtie 
Cu mustăţi de chihlibar; 
Lei de cocă pe câmpie, 
Mâncând stridii cu muştar. 

II 

Şin tăcerea n6pţei-adincă 
Sorele lucea pe cer; 
Filomela cânta?'n stâncă, 
Mâncând varză cu piper. - 

IV 

Vădui urşi în uniformă 
Slavonescă, pe un nor; 

i p'un munte fără formă 
aţe fripte la cuptor. 

V 

Ear focul ca şi ghiața 
Erau chiar de caşcaval ; 
O luntre săltând prin arbori 
Inainta lin spre mal. 

VI 

„ Mai v&dui pe Vodă Cuza 
Sus pe turnul Malacof, 
Jucând concina cea 6rbă 
Cu Principul Mencicof. 

Grigore Proc... 
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HRATA 
La pagina 3, rindul al treilea, să se citească ; de-arbor, te-adăposteşti în loc de: de arbor, te adăpostesci, La pagina 5. rindul al şesilea, să se citeseă: profumul, în loc de: profumul, 
La pagina 5, vîndul al patru-spre-zecelea, să se citească: emblemă, în loc de embiemă,. 
La pagina 7, rîndul al treilea, litera o, să nu se ci» tească. 
La pagina 7, rîndul al optulea, să se citescă: al, în loc de: ai. 
La pagina 7, rîndul a] unspre-decilea, să se citâseă: Trandafir, în l e de: Trandafirii. La pagina 7, rîndul ai două-deci şi treilea, să se ei- tească : mare, în loe de: măre. 
La pagina 13, rîndul al doilea, să se citească: şi, în loc de: ş, 
La pagina 31, rindul al două-decilea, să se citeseă : Vouă, în loc de: nouă 
La pagina 33, rindul a] cincilea, să se citescă:: corde- imortale, în loc de corde imortale, La pagina 47, rîndul al doi-spre-decilea, să se citească ea, în loe de: ca, 
La pagina 48, rîndul al nouă-spre-decilea, să se cites- că: EI, în loc de: Fi. . 
La pagina 51, rindul a] şeselea, să se citeseă ; mână, în loc de: mamă. . La pagina 57. rindul al două-deci-şi şeselea, să se ci» tească : sper, în loe de spre. 
La pagina 59, rindul cel din urmă, să se citescă : Acest, în loc de: Acesta, 

  

 


