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“fuvire, sete de
vieaţă,

Tu eşti puterea
creatoare,

Sub care inimile
noastre

Sa

Renase ca Morile ;În
soare,

Şi imbătate de- al
tăi farmec,

„Ce peste lume se așt
erne,
In „tremurarea lor
de-o clipă,
Visează fericiri eterne
,

Din haos și din înt
uneric
Te-ai smuls, fecund
ă şi senină ;să
AL tăi suris de cal
ma arensy .

Fu prima rază de lu
mină.
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ŞI, de căldura îa, planeţii
Treptat se desmorţesc, învie...

.

Pe toți ca într'o mreajă-i leacă
Universala simpatie.

Tu faci si circule în lume
Puterea ta de zămislire,
Şi miliardele de forme
De-alungul vremei să senşire.
Vieţile, ascunse ?n germeni,

Din somn —cit le atingi
— tresar,
Şi toate ?n raza ta învie
Şi toate mai frumoase pare,

Prin tine, valuri de vibrații,
Din depărtatele planete,

Trezesc in sulletele noastre
Dureri şi bucurii secrete;

Şacele nostalgii ce-adesea
Ne vin fără să ştim de unde,
Or fi ecouri ostenite,

Chiemări din reziuni profunde.
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E greti să'mi deslușese ce cuget...
Dar tu "mi evoci o lume "ntreagii,

De care nu. șliii ce putere
Ce doruri mistice mă leagă.

Mă simt mai bun, mai cald, mai vesel,

Vieaţa toată mi Sarală 7.
Frumoasă, și într'o lumină
Cum n'am văzuto nici-o-dată ! .

”
Căci ază iubesc; din_noi îmi pare.
Că e întâia mea iubire.

ii

Natura “mbracă pentru mine

Podoabe, că să mă inspire:
Copacii inflorese, — în aer
Plutesc mirezme "*mbătătoare, —
Acelaș dor, acelaş suflet
Palpită "n. fiecare floare.

Iubesc, și 'n clipa asta toate
Cite răsar în primăvară,

Sint propriele mele tisuri,
Acevea întrupate-afară,

.
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Atins de
Mă simt
Şi elasul
Gindirea
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farmecul vieţii,
o forţă ?n univers,
mei devine cintec,
mea devine vers.
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M'abat— și... şovăind m'apropiiii,
Şi toate "mi par ca într'un vis...
E o lumină uimitoare—
Tot cerul par'că s'a deschis.

Copila aiurit zimbește

.
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Privirii mele arzătoare. *

OD
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ii minte, că i-am zis atuncea :

„„+Să nu răceşti,.. e cam răcoare...

Şi ?ncet i-am pus pe umăr mina —
„Aşa timid, tremurător...
Ştii eii? Poate-a cuprins-o mila,—

Că s'a lăsat incetișor
Ca un copil, plecindu-şi capul
Pe pieptul mei să i-l mingiiii:
«Ce dulce e!... Toată vieaţa
Vreaii lingă tine să rămiiii !»

Frumos îi mai miroase părul,
Miroase toată ca o floare.
Atita farmec și iubire ,
Imi arde inima, mă doare...
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Ş'am sărutat-o mult și lacom,

Am sărutat-o, scos din minţi,
Pe ochii reci, pe git, pe gură

Cu mii de sărutări ferbinţi.

Tirziă ne-am despărţit... cu "ntoa
rceri,

Cu trăgăniră copilăreşti,

Şam urmărit-o cum se Şterge,

Ca o minune din poveşti,

Şi mult am stat așa, in noapte,

Si”mi deslușese tot ce-am simţit.
Aveam în mini căldura, form
a,
Parfumul visului iubit.
>

In sat cocoșii prind să cinte,
De-asupra stelele eli pese.

Mișcarea lumei—întreru ptă—
Peintră 'n mersul ei firesc,
ŞI cind a doua zi, pe haină,
Mirat, găsesc un fir de păr,
Pricep că visul ce visasem,

S'a petrecut în adevăr,

POEZII
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Mă "mbrac, mi pieplăn mai cu grijă...

Ce-i, Doamne, şi iubirea asta...
Acum, eii cred că ea mă vede,
M'acopere cu dulcea, casta

Şi visăloarea ei privire.
Iubit de ea, mă simt frumos,
Şi parcă nu mincape lumea...
Ce mindru cale şi radios!

Viu satu 'ntr'o lumină nouă.
Mă simt ușor, mi-e cald, mi-e bine,
ŞI oamenii, mai veseli astăzi,

Privese cu dragoste la mine;—
Şi toate par înfiorale,
In aer e o sărbătoare...
Natura, în extaz, palpilă
Ca'n primul răsărit de soare.

Pricep... ea a deschis fereastra,
Şi din albastra ei privire
S'a revărsat asupra lumii
O rază sfintă de iubire,

ri
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Şi toate-ati tresărit atuncea,
Ca de fiorul cel dintii
Iubito, farmecul acesta
Are cea din ochii tăi!
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«Vezi, să ne scrii, cum” ei ajunge...»
Şi mama “n prag rimine tristă.
Privirea mea caut'aiurea
O fluturare de batistă...

Mi's ochii înecaţi de lăcrimi,
Şi trapul cailor stirneşte
Un nor de praf; în juru?imi totul
Se "'ntunecă, se 'nvălmăşeşte,

Pustie, nesfirșit de lungă,
S'aşlerne vremea inainte,
ŞI de pe-acum incep să'mi pară
Povești aducerile aminte ;
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E-atita fericire ?n urmă,
Şalita *mi pare de departe,
In cit mă întreb dac'am trăit-o,
Sati am citit-o într?o carte.

Mă văd în larma de la şcoală,
Pierdut, ncinţeles de nime,

Cercind neliniştea "mi ascunsă
Şi dorul să mi” puiiă în rime.
Vieaţa mea se "nstrăinează
De tot ce se pelrece-afară,
Şi s'adincește, visătoare,

In calmul nopţilor de vară, :

O, am să-ți scriii adesea, mamă,
Scrisori nebune, de prin stele,

Căci ştiii cine-o sii le citească
Şo să priceapă ce'i în ele.
Tu, ascultindu-le, vei crede

Că 's basme de pe altă lume,
Şi nu vei binui nimica...
Vei ride, ca de nişte glume,

ss
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Iar dacă ochii ci albaştri,
Citind, se vor intuneca,
.
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Şi pe obrazu'i trist și palid
O lacrimă va luneca,
Tu fă-te că nu vezi, şi las'o

De tine faţa să și ascundă,
Gindeşte-te că sunt departe,
C'aștept—și roag'o să "mi răspundă.

Să
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Cumplite's nopţile de iarnă,

Şi lungi de nu se mai sfirzese.
In urletele vijeliei
Sunt glasuri cari mă bocesc, —
Şi mi-e urit, mi-e dor, mi-e jale —

Şi întunericul de-afară

Imi face casa mai ursuză,
Singurătatea mai amară,

Tu nică nu Dbinueşti, copilă,
Ce dureroasă nebunie
S'abate "n nopţile acestea
Peste vieaţa mea pustie, —
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Şi cum mă mistuit, şi mă zbucium
Ca 'nti”un ocean care mă 'nghile,

Pierdut și neștiut de nimeni
In golul vremii neelintite,

Mereii pe-aceleași pagini caut

Un semn, știut mai dinainte...
A, eat'o filă îndoită...
Icoana la 'mi răsare 'n minle,
'Te văd citind aceste rinduri,

'Te simt gindindu-te la mine,

Urzind, pe-o clipă de iubire,
O lume de povești senine;

'Te urmăresc în carlea asta,

Ca și cum unele cuvinte
Ar mai păstra ceva din glasul,

Din respirarea ta ferbinte;
Şadezea cind mă 'neacă plinsul
De-alita dor, de-atita jale, -

Ei iţi sărut aici privirea,
.
Şi urma aindurilor tale,..
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Cine-a ţipat așa?... Cum tremur,,.
Pare c'aud un pas pe scară, —
Ascult, țiindu?mi respirarea..,
Nimic, — e viforul de-afară,
O, liniștite nopţi de Iulii,

Atit de limpezi şi albastre,
Unde sunteţi?... Voi, poezia
"ȘI farmecul iubirii noastre!
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S'a luminat de ziuă; nu e
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“Țipenie de om pe stradă,
A mele's cele dintăi urme.
In valurile de zăpadă;

Sunt ameţit de neodihni,—
In gind spuiii versuri latinești,
Şi după fie-care strofă
Mă 'ntreb dacă mă mai iubeşti, ..

!

In clasă: dascălul, la tablă,
a
a!
Măsoară calea dintre stele;
II
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Pe liniile luipami's ochii. —
îi.
Dar unde's gindurile mele |...

,
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E vară, stau culcat în iarbă,
Mirezmele de flori.
mă "'nbată,
Incet imi lunecă pe frunte
O mină albă delicată:

Te văd — privirea .mi se pierde
In ochii tăi adinci și mari,
Şi ştii că eşti a mea, și totuși

Par'că mă tem să nu'mi dispari.
Tăcerea, pajiștea, lumina,

Ne farmecă, ne înficară;
Vieaţa, inimile noastre

Palpită ?n tot ce ne'ncunjoară...

De-asupra noastră două presuri
Pe-o ramură se giugiulese,

Şin aer de plutesc mirezme,
“E că și florile iubesc...
Figura ţi se lumivează,

Şi ochii galeşi ţi saprind-Ce gind iţi tremură pe buze,

De mă priveşti așa, zimbind ?

,
r
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dâcum — ieși, tinere, la tablă
| Şi spune-ne ce-ai înțeles!»
Tresar... mă 'ntreb unde mă aflu...

Şcolarii îmi fac semn să ies. In hohotul de ris al clasei,

Privese în juru'mi sastisit,.. |
«Uitaţi-vă la el, și-l plingeţi..,
„ Nenorocilul,.. a dormit 1»
a
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Încet răsunetul de clopot

Se risipește tremurind,
Şi numai apele in ropot
S'aud din munte scoborind;

Iar umbrele de brazi, lungite,

Spre vechia minăstire curg —
Păduri şi văi, pe nesimţite,
Se "ncacă ?n vinătul amurg.
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Sub muta stelelor domnie,
Cu zgomot porţile se ?nchid...

Ce trece-aşa ca o stafie
Incetişor pe lingă zid?,..

De după dealuri depărtate,
De-asupra codrilor pustii,

Se "nalţă luna și străbate
In adormitele chilii.

Puterea nopții se așază
Ca un zibranic pe pimint —
Un singur suflet stă de pază
In tot acest repaos sfint...

Măicuţă, nopţile de vară,
Sint infiorător de dulci...
Ineremenişi privind afară, —
Pe cine-aștepți de nu te culci?..,
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Tu ești fecioara ințeleaptă,
Ce candela "şi-a pregătit,
Şi strajă ncclintit'așteaptă

-

Sosirea mirelui iubit...

Dar ochii, ca nealtădată,
Ii ard, bolnav strălucitori,

|

De patimi surde ce te *mbală,
De "achipuiri ce'ţi daă fiori,

Dorinţi necunoscute incă,
Şi ne 'nţelese te cuprind,
Cind in muţenia adincă
Zăreşti o umbră ?ncet viind.

Il

Zadarnic ţi-ar mai bate 'n minte
Exlavioasele poveţi,
Cici mai presus de cele sfinte „Stă legea vecinicei vieţi.—

.
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EI vine.—Gindurile tale
Şi stelele mal mari Saprind —
E mirele ?n a cărui cale
|

Aştepţi de-atita timp privind.

Fantastic luna ți'l arată,

Cum Pai visat de-alitea ori,
Un sfint, cu faţa 'ndurerată,

Cu ochii mari și rugători.

Şi "ncet s'apropie de tine...
Im mărmurești, și nu ie 'ncrezi,
Te uiţi pierdută, îl vezi bine,

Şi ţi se pare că visezi.

In jurul lui lumina creșle,

„E-aşa de tinăr și de Dlind!
„Un abur cald te inoleșește,
ŞI cazi în braţe tremurind.

-

POEZII

De sbucium şi de voluptate,
Firziă, ca un copil trudit,
Aşa, cu minile ncleştate
De gitul lui, ai adormit.

lhăsună toaca de utrină,

Chiliile sati redeschis,
Tu, speriată de lumină,
Te scoli, uimită ca de-un vis.

Priveşti în juru-ți, și te 'ntuneci
Sub negrul gindurilor stol.

Ca de pe-un mal inalt aluneci
ŞI par'că te scufunzi în gol.

Căci simţi că ?n aste ziduri sfinte,
„Ce ca pe-o [oare te-aii păstrat,

“Vieaţa ta de-aci nainte
E o minciună, un păcat —

29

30.
NN

Ne

iai

A. VLAIIUȚĂ
tr o

e

e

a

ae

e aaa

Şi cind gindeşti la ce rușine,
Şi'n ce noroiiă te-ai scoborit, —

i-ai rupe rasa de pe line,
Ţi-ai smulge crucea de la git...

Dar palima iubirii crește,
Te ia, ca valul unei mări,
„Si focul inimii topeşte
Tăria crudelor mustrăni.

Tendupleci singura "nțeleue,
Că. durerosul tăi amor

Nu'i un păcal—ci e o lege

Porunciloare tuturor,—

Şi dacă "n a vielei cale,
Un suflet linăr sa oprit

Sub raza frumuseţii tale,
Tremurător și fericit,

Se
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La ce pustii săți ireacă anii
Şi inima să”ţi ingrădeşti

In pacea sfintelor citanii
Ş?a pravilei bisericeşti |...
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“Dumitru "ȘI mai numir'o dată |,
Cei «doi-spre'ce lei şo bucati», —
Gindeşte — se scarpină ?n cap:
«Că multe mai sint și la casă!

Nu'i una, să dati și să scap. .
Nevastă şi nouă copii,

E gloată și gurii nu'i pasă,
Ea cere merci ; fă ce ştii,
Aleargă, din piatră să scoţi,

Să dai demincarela toţi 1»

aa
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La sanie juneii injugă,
işi face din traistă glusă.

Se "nchină. chămii sănătos1»
— Faci rău că porneşti pe-asa
vreme:
A nins astă noapte virtos;

Şi nu vezi ce vint s'a stirnit?,..
— Mi's juncii voinici, nu te teme,
—

Pe viforul cel mat cumplit
Incare, şi-ţi pornesc unde vrei,
ŞI n'am nici o grijă cu ci.

IN

Pe alte tărimuri te-ai crede:
Nici cer, nici pămint nu se
vede.
Virtejuri, urlind, se răpăd

ŞI munţi de zăpadă ridică.
E ceasul peirei... prăpăd,
Şi omul îndeamnă mere,

Plăvanil troianul despică,

ŞI "ntind, să se rupă, din areă,
—
Că şi cei ai sullet, și lor
De tihna de-acasă lit dor,

.

|
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In bocetul vintului, cine
Te chiamă ?... Nu's glasuri, străi
ne...
«Dumitre 1... 'Tătucă 1... Nu vii
9...
EI caută ?n zări ca prin sită,
Să'și vadă... nevastă, copii,
Văzduhul îi pare de foc...
În valuri, zăpada stirnită -.

Ca marea ?] ingroapă pe loc.
De-asupra'i troenele cresc,

ŞI glasuri de vint îl bocese.

35
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“Nici tu nu ştii pricinS a acestei Ş oarbe furii,E

Ce foc ascuns te arde? Ce vis urit fe-apasă?
De-abia mă vezi — și tremuri de voluptațea urii...
Eii cuget că în tine urăște-o "ntreagă rasă,

“Om fi din două neamuri ce-aii stat în vrijmășie,

Răshoae seculare de mult le-ati risipit;
ŞI azi în noi se "'ncearcă din noii să se sfișie :

Se căutati de veacuri — ş'acum stai regăsit !
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[n ochii tăi e ura a mii de generații,
ŞPn braţul tăi sint alţii ce vor să mă loveas
că,
Putem noi şti ce straniii amestec de vibri
jiă
Dă unui gând tăriea și” face să i domneasc ă?

De-al nostru propriii suflet ades
sintem străini ;
Lucrează ?n noi străbunii
|

Incep să* înţeleg :

Ai mei ai fost se vede atila de haini,
Că fondul lor de ură Pai cheltuit
întreg.

Azi nu's în stare-a spune o vorbă rea de
tine.
Tu mă loveşti, că insă din suflet iți dores
c

Ca răul cemi vei face să ți se "nloarcă
?n bine.

Uriăşte-mă "nainte cit poți. Fă te iubesc,
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Duferinţa mea,
iubito,

S'o aştern in fraze vrei?
Ca și cum n'ai fi citit-o
Lămurit in ochii mei...,

De mă uit cu drag la tine,

Şamuţesc,pe ginduri dus,
Inţelegi tu foarte bine
Că la sfinți cu mintea nu-s;

a
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Dar nu cere să-ți inşire
Versul, cite-i spune cet
Vinovata mea pri vire,
Gindul mcă cel indiseret,

Adii-ţi singură aminte
Cită lume a 'nehunit,
Cite idealuri sfinte
Pentr'un măr s'a fost jertfit

Ce te uiţi? P'arcă ni'ai crede,
Diavol mic, cu ochi frumoşi, —
Vrei să dezgropim se vede,

Pilde vechi din moşi-strămoşi?

— Săgelaţi de Kama-deva,
Zeă ce ține-al lumii rost,
Pentru'un măr Adam și Iva
Alungaţi din raiti au fost,
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Și istoria ne-arală
Ciţi eroi s'ait smuls de păr,
y
ŞI ciți an i impresurată
A stat Troia pentr'un măr...

Nu te face-a nu pricepe,
Tu le știi — că ești un drac.
lar cu noi o lume'ncepe
Dacă ochii mei iţi plac...

“Ca în cea dintăi ispită,
Ca'n piicatul cel dintăi,
Şiruri de vieţi palpită “
Deşteptate'n ochii tăi.
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PAR BASME...
Par basme, cite ţi le "nșină,..
ŞI-I propria-ţi vieaţă,
Ce'n pulberea de amintiri
O vezi, ca printi'o ceaţă.

Cum te-ai instrăinat de-at tăi!
Te mai cunoşti tu oare?

Unde ţi-e inima dintăi
In toate "ncrezătoare?,..
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No mai căta, că te "nfiori, —
In urma ta e jale:
Tu ai inurit de-atitea ori
In zbuciumata-ţi cale;

ŞI ?n van privirile- ţi aruncă
Să te mai vezi pe tine,
Să simţi cu inima de-atunci, —
Căci toate-ţi sunt străine,.,

Din ce-ai iubit, din ce-ai visat,

Te 'ntrebi azi, ce mai este?
Eşti ta — de-atitea ori schimbat —
Eroul din poveste.
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PRIMA LECŢIE
Taci ci doarme păpuşa +
MIMI

£
.
pan
fa colțişorul ci,> stăpin
ă
Pe-un vraf de jucării stricate,
Din cărţi de joc, din hirtioare,
fi
.
Tai
Eadn să"și face
parcuri
şi palate ;.

Vorbește, ride cu păpuşa...
Ce fericite's amindouă

Că s'a putut din vechi nimicuri
Zidi o "'mpărăţie nouă!
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- Păpuşa n'are nas, e chială,
Şun braț din umăr îi lipseşte,

Dar Mimi-o vede tot frumoasă :
Cici ea e mamă, o iubește.

Slai şi mă uit, cu cită srijă
A răzămat'o de-o cutie,
Şi-i duce bunătăţi la gură

Cu lingurita, ș'o im)bie:

câşa, papă frumos, fii gigia,
Papă cu mama, să creşti mare...»
Apoi o şterge, o sărută,

Şi-i pregătește de culcare:

Intun pantur k-aşterne cirpe,
Ii face loc, ş:o cuibăreşte,,,
«Inchide ochii şi fă nani».

.

Păpuşii nu i-e somn... scincește,,,

E răsfăţată, vrea să'is cine,
Şi basme de-ale ci săi spună...
O, e un chin pin” s'o adoarmă,
Noroc căi Mimi mamă bună !

Să nu te 'ncerci so iai in braţe,
Ori s'o săruți, că nu se lasă;
Cei ea, copil? Nu'şi vede capul
De supărără, de uriji, de casă...

Mă umilă risul.,, ce drăguți”i9
In demnitatea ci de mamă !
ŞI cuget la o viclenie :
So fac ca să mă bage ?n samă.

Pe-ascuns, din buzunarul hainei

Mă fac că scot v păsărică,
Şi "ncep să "'nşir ce pene are,
Cit de frumoasă e și mică...
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«Ce bine 'mi pare că nu i nime
Să vadă ce am eii aici!...»
Dar cine-o fi? Aud prin casă
Un tropot de picioare mică...

Mă "ntorc: cu ochii mari şi limpezi
Mă farmecă, lingușitoarea !
Ce cauţi, mamă de păpuşă,
Fudula mea de-adineoarea?

Se uită după păsărică,
Şi i se pare c'o și vede ;
Degeaba?i spun c'am amăgit'o,
Cam vrut să rid de ea... nu crede.

Cerşind, minuțele'și întinde
Şi de genuchii mei Sagaţă...
— De-ai şti tu păsărica asta

Ce adevăruri te învaţă!

zi

uz

E

!

POEZII

49

Dom

e

- VANITAS

Copil ce ești!... Te simţi boln
av, se vede:
Îţi dai tu seamă ce inseamnă lume
Cind vrei s'o umpli numai
cu-al tăi nume?
Tu ești un singur om, —ori
cit te-ai crede

O
In
Şi
In

rază 'n intunericul uitării 9,..
fie-care strop-— vieţi sint multe,
toate-o cer, — dar cine să le-asculte
urletul talazurilor mării!
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ne iubiam, și cum credeam o dată
Că'i un amor ce nu se va maj stinge,

Ci tot ce "n gindul nostru se răsfringe
E-o lume vecinică ş'adeviărată !

De multe ori, dorința de-a te stringe
La piept mai caldă, mai pasionată,
[ni deştepta o grijă "ntunecatiă :-——

«Cind voiii muri...» și tu "ncepeai a plinge...

2
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Poveste “i azi, şi nici măcar nu'! tristă,
Căci totul s'a sfirşit pe nesimţite;
Nici urme din ce-a fost nu mal există,

1

Vezi tu, ce de iluzii risipite!
Un semn, o îluturare de batistii
Şi ca un val uitarea ne inghite.
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Soldaţi viteji și preoţi, soli ai drept
ăţii sfinte,

Pe care-un neam sălbatee o calcă În
picioare, —

Cu voi sint milioane de inimi...
Inainte |

Poporul, care are ostași ca voi, nu moar
e.

Triumful e al vostru: Acei ce nu văd incă,
Cin voi palpită dorul unui popor întreg
Şi'n glasul vostru strigă durerea lui adincă,
Vor înţelege miine ce astă-zi nw'nțeleg,

EI
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Intunece păminlul pusliitoarea gloată,
Şi spargă, devasteze, in oarba ci minie,
Liicaşuri şi biserică : omoare iar la roată
Pe marii noştri preoți — ei iarăși or să'nvie.

9
Cici vecinică”i
Dr eptatea şi vecinici sint martiriă

Cari'și jert fese vieaţa pentru triumful ci,
In zbuciumul de lupte șin noaptea asupririă
Renase semiinătorii eternelor idei!

Nu, nu'i mormint in care al nostru neam
să ncapă::

Adinc și larg deschidă” vrăjmașii tăi, Romi
ne,—
S'or prăvăli într'insul acei cari ți sapă:
Furtunile rup norii—și soarele rămine !

“Soldaţi viteji şi preoţi, tiriţi in judecată

Pentr'o idee sfintă, azi lumea vă privește ;
Ca pe-un model de jertfă popoarele v'aratiă,

Şi dragostea obșlească în jurul vostru creșt
e.

POEZII

Sta[i drept „sublim apostoli, căci fruntea
vi”i senină

Lăsaţi inchizitorii săX'ȘI facă datoria
;
Vedcea-veţi scris pe ziduri cu slove
de lumină

In temnițile voastre: Trăiască Romănia
I»
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LIGA DOMNIȘOARELOR ROMÎNE

fn munţi, în codri "ntunecaţi,

"Unde robit, de-atita vreme,

Un uriaş în lanţuri geme,
A mers şi preoți, și soldaţi,
Şi nimeni n'a putut răsbate
Să "i duco rază de dreptate!
Pe-acolo drumurile *s pline
De cruci, de ruguri, de morminte.
Tot codru” plin de jertfe sfinte,

Şi ?n freamiătu'i auză suspine.
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Dar ceată dinspre răsărit,
Ca ?n basme se ivește-o zină,
Şi ochii ei aduc lumină
Eroului batjocorit.
Păşeşte sveltă, zimbitoare,
ŞI ?n loc de armă poart'o floare.
EI, printre gene «dese, erele,

Ca 'n somn privirile "și strecoară :
— Ce cauţi, gingașă fecioară,

În preajma suferinţii mele?

Ea, surizindui ales, blind,

Intinde mina'i delicată,

Atinge lanţul... și de-o dată .
Saud verigile căzind,

Şi robul se ridică domn :
EI pare-un lei trezit din somn.
«Mintuitoareo, cine ești ?,..»
«Sunt fiica ta... Tu ai strizat,
ŞI glasul tăi a răsunat
In plaiurile romănești !»
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SONET
Sunt zece ani, Ce curios imi pare

Aspectul lucrurilor vechi, uitate!
Ca dintr'un somn, de-odată deşteptate,
Parcă privesc cun aer de mirare...

Mai strimtă "1 casa, toate *s micşorale,
Mă uit ca'n vis, și caut prin sertare,

Nimieună scumpe,.. inima "mi tresare:"
De-o sfintă şi duioasă pietate.

a
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Aceleași cadre *mpodobesc păreţii,
Din rame, cată lung şi trist la mine :
Povești pierdute n haosul vieţii,

De farmecul de-odinioarii pline,
Imi readuc parfumul tinereţii...
Parfum de flori crescute pe ruine.
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revenit fe umoasa primăv
ară ;

Copacii parci's ninși de- atita floare
;

Dorinţi copilăr ești, renăscăto
are,

Fac inimile noastre să tresară.,,

Iubire e in razele de soare,

Şi farmec în a codrului fanfară,
Şi visuri dulci în liniştea de sară
:.
In cer și pe pămint e sărbătoare,
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Ascult, privesc, respir cu lăcomie,

Căci toată frumuseţa asta "mi pare
Că nici o-dată nare să mai fie!

ŞI's fericit, c'am fost o clipă ?n
stare
Să simt, în marea lumii armonie,

A gindurilor mele întru pare.
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iCum ivemuri ! Iţi scapără ochii de ură

Eşti fiară, în fratele tăi cind lovești, —
ŞI nu simţi că demonul patimei oarbe

Tot ţie odihna vieţii ţi-o fură,

Tot ţie putereași mintea ţi-o soare,
Şi nu simţi că propriu-ţi suflet rănești.
Nici masa, nici somnul, nimic nu-ţi ticnește!

„Tu cauţi cu sete cuvintul hain ;
Veninul din suflet te arde pe limbi,
A furiei ghiară te stringe ca'n cleşte,
In bestie pofia cruzimei te schimbă,
Şi nu bagi de samă că ura-i un chin...
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Vrajmaşul tă plin—ge
și-i om ca şi tine—
Smerit îngenunche, te roagă
să-l ierţi,—
Tu-l vezi în durere, și uiţi
că ţi-e frate,
Cu cit mai zărobit e—iţi
pare mai bine:

Din cruda-i cădere tu sorb
i voluptate,
Cu cit te imploră — may
aprig il cerţi!

Aruncă-te-asupră-i și-l calc
ă'n picioare,
Cu sele înfige-i cuțitul în
piept

Şi 'nvirte-l în rană, privește-i
cu fală
In ochi, și-l întreabă rizind,
dacă-l doare,

Şi spune— de-l
i doare—că poate se'n
șală,
Că n'ai vrea, cu dinsul, să
fii crud
— ci drept...

Silește-l să vadă cucit eşti mai
tare !

Şi cind va cunoaștecă tu aj
zdrobit,

Ci el e învinsul, iar tu
'nvingătorul,
Priveşte-l cum moare cer
șindu-ţi iertare, —
ŞI, crud, pe grumazu-i
țiindu-ţi piciorul,

Intreabă-te-atuncea de eşti
fericit !..,
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TU EȘTI POET...
———

în

vreaii cintări de veselie,

Că tu ești trist— ce "mi pasă mie?
Nici vreaii să ştiii du co te doare,
De grijile ce te feiimintă,
De inima ta care moare...

Tu ești poet — deci cîntă !

De te urăsc și te sfişie.
Vrăjmaşii tăi —cemi pasă mie!
| Zimbind, tu rănile-ţi ascunde,

Şi ?n stele sufletu-ţi avintă,
Cui te lovește, nu % răspunde...
Tu ești poet— deci cîntă.
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De-ţi pling ai tăi, în sărăcie,

Şi-i vezi murind—ce "mi pasă mie ?
Tu du-ină ?n alte lumi, senine,
Căci singura-ţi chemare sfintă
E să mă "nveseleşti pe mine;
Tu eşti poet— deci cîntă,

Iar dac'un vînt de nebunie

Peste vieața ta
S'abate pentru
In noaptea care
Admiră stelele

pustie
totdeauna, —
te "nspăimintă
și luna...

ŞI — dacă poţi— mai

cintă,
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DO UT DES...
SĂ

intinturşi musticioara

“Trece fantele gătit:
Se cunoaște de departe
Că iubește;și *1 iubit.

“Cine-a dat perdeaua ?n lături?
I-a bătut în geam discret...
Junele suspină *n stradă,

“ȘI pășește mai încet.
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EI se "ntoarce spre fereastră,
Şi se uită visător,
"Buza "i tremură de-o şoaptă,
Ochii i s'aprind de dor, *

Ca o flacără de-o dată

Parcă "i lunecă pe piept...
I-a căzut de sus o floare,

Şun bilet: «Vino, te-aștept I»

Dă portiţala o parte,

I se pare că "i în vis..,
Mina alb'a Afroditei
Grabnic usa i-a deschis,..

” ) i]
;

Ce mai vreţi să știți ? Sunt singuri *
Junele *i cam sfiicioş,...

Două braţe moi și gi ase
Il infășur” amoros,

!

Afrodita *şi aminteşte
De străvechile plăceri,

Peste cari așternute's
Şapte-zeci de primăveri,
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Ce reii la deal, şi greii la vale,
Nu's bucate
—
nu's parale,

“Toţi sînt ifilii,

Negustorii n'ati alaceri,

Preoţii n'a cununii,
Moaşele n'aii faceri.

«Birură noi !» suvernul Slrigă,

Iar ţăranul: eMămăligă by...
Nu's parale, nu's:.
Ce mai plănuiţi palate
ŞI oraşe ca ?n apus!
Ştiţi voi ce "i la sate?

î.
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Lanurile 's părăsite:
Nică imaş nu “i pentru
vite,
Apele-aii secat,
Goi, flămiuzi, copiii shiară,

Gospodarii ati plecat
In lume, să ceară...

Nu mai are cum țăranul
Din pămint să scoată banul,
Vouă să vi-l dea,
Foametea de pe la sate
Va să vie să mai stea
|
Şi ?n cele palate !
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ETERNUL CÎNTEC

48) vechiiă de cind lumea, dar celui de-l cîntă

Ce noii i se pare!... S'ascultă uimit,
In el i-o legendă frumoasă şi sfintă,
Şi vorbele-o sfarmă cu zgomotul lor ;
*
E cîntecul inimii care-a murit,
Ş'al primului nostru amor, |

E noapte, sint singur, și iar mi-aud
gindul
Cum, notă cu notă, mi-l cîntă în
taină.
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Ce dulce-i... imi vine să plin
g ascultindu-l...

De ce nu se poate odată S'aștern

Stiraca și aspra cuvintului hain
ă

Pe-al gindului cintec otern !

Ah iată grădina... văd urmele
mele
Pe prundul alcei. Pămintul miro
ase,
Şalbastru-i de cele dinti micş
unele.
Curg valuri de raze din cerul desc
his ;
E linişte ?n aer, — şi toate's
frumoase,
ȘI toate le vid ca "nt un vis,

,

ŞI crăngile-atirnă ?ncărcale de
floare
S'atingă pămîntul, —ai crede
că's ninse,

Subt alba podoabă ec tremură "n
soare;

Iar tu, ca din basme, de-odată
*mi apari
Inaltă şi sveltă, cu braţele ?
ntinse,
Cu ochii tăi limpezi și mari...

.
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Şi ce-a fost pe urmă?

Zadarnic! Cuvintele ?s tulburi şi grele,
Se "'ntunecă 'n juru "mi, și cintecul moare
.
Nici farmecul celor dintăi micşunele,

Nici zimbetu- -ți saleş, nici leneșu-ţi mers,

tu

Nici crăngile albe mdoite de floare,
Nimic nu "mi mai scapără ?n vers!
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HRISTOS A ÎNVIAT
I
Sau

tremurat stăpinii lumii

La glasul blindului profet,
Şun duşman aă văzut în fiul

Dulgherului din Nazaret!...

.

El n'a venit să riisvrătească,
Nu vrea peirea nimărui ;
Desculj, pe jos, colindă lumea,

ŞI mulţi hulesc în urma lui,
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AAA AAA
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ŞI mulţi cu pietre îl alungă,
Î

Şi rid de el ca de un smintit:
Isus zimbește tuturora, —

Â tot puternice —și smerit !

EI orbilor le dă lumină,
Şi muţilor le dă cuvint,

Pe cei infirmă îă întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormint,

Şi tuturor deopotrivă,
Imparte darul lui ceresc, —
ŞI celor cari cred intrinsul,
Şi celor ce-l batjocorese.

Urască-l cei fără de lege...

Ce-i pasă lui de ura lor?
IL a venit s'aducă pacea
ŞI înfrătirea tuturor!
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Din toată lumea asupriții
In jurul lui s'aii grămădit,
ŞI vijeliile de patimi
La glasul lui ai amuţit:

«Fiţi blinzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cel ce vă lovesc,

Tubiţi pe cei ce ?n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc»...

II

Cil bine, cită fericire,

Şi cită dragoste-ai adus !
ŞI oamenii drept răsplătire,
Pe cruce "ntre tilhari te-aii pus.

AU ris și te-aii scuipat în faţă.
Din spini cunună [i-ati făcut,
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Şi, în deşarta lor trufie,
Stipini asupră'i s'au crezut...

— Aduceţi piatra cea mai mare

Mormintul să*i acoperiţi,
Chiămaţi sutașii cei mai ageri,

ŞI străji de noapte rinduiţi..,

II

S'aii veselit necredineioşii
C'aii pus luminii stăvilar,
Dar ea s'a întărit în focul
Durerilor de la Calvar,

Şi valurile *i neoprite
"Peste pămint se îm pinzesc,
Ducind dreptate, și iubire,

„Şi pace ?n neamul omenesc,
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Voi toţi, ce-aţi plins in
întuneric,
Şi nimeni nu va mingiiat
,
Din lunga voastră ? ngenun
chere

Sculaţi... Ilristos a înviat
|
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IN FERICIRE
————
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SA fost să. mi . te-arăţia în cale,

Asupri”'mi blind ochii să'ți
pleci,
In farmecul privirii tale, .
Durerile să mi Je *nneci

Şin trista mea singurăta
te
A fost să te induri să
vii,

Vieţii mele 'ntunecate
Slăpină pururea să fi
:—

NON
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Din şirul basmelor senine,
Mireasă dulce, te-ai deprins,
Şi drăgălaș pășind spre mine,

Minuţa albă mi-ai întins.

Şam stat ca un copil cu minte
În faţa ta infiorat,
Uimit de-atitea ginduri sfinte,

De-atit noroc ne mai visat:

De mult a noastre inimi poale,
Fără să ştim, sai cunoscut,

Căci prea ne-am înţeles în toate,
Din clipa ?n care ne-am văzut.

Nici mai cercarăm a ne spune Cu vorbe vechiul nostru dor;
A noastre ginduri de minune .

Se "nţelegeatiîn limba lor..-
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Ce vorbe-ar fi putut si'nșire
Adincul rost: din-ochii tăi,

Din calda, umeda privire

Şi din surisul tăti dintăi!...

|

Şacum, pe ginduri, lingă line
,
Cind amuţese ceasuri întregi,
ŞI cind te simt, frumos şi bine
,
Cum mă priveşti și mă'nţele
zi,

Mă treb, de nu ?i-o nebuni
e

Să cred că tu ai răsăriţ

In existenţa mea pustie, —
„De

nu visez că's fericit:

O frică de copil m'apucă,
Şi tremurind te string la piept,
Să numi dispari ca o nălucă,
ŞI singur iar să mă deștept,

|
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Așa, apleacă-te spre mine,
Pe sinu'mi fruntea să ţi-o culcă;
Ca să te pot simţi mai bine,
Inchide”ţi ochii calzi şi dulci ;.

Căci doar cind îl sărut ferbinte,

Şi "ţI simt minuța ta prin păr,
Imi luminează clar în minte,

Că ești a mea într'adevăr | —
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ID team să mă intunec stingher şi
fără parte,
Făr'a 'ndrăzni vr?o dată durerea să
"mi-o pun
In perjtorul vuet al vorbelor deșar
țe :

Mi-aș fi "necat în lacrimi—de tine”
n veci departe—

Zadarnica'mi iubire, și visul mei nebu
n.

Dar te-ai uitat la mine atit de "nduioșată
,.

C'ai răscolit adincul vieţii mele ?ntre
gi,

_Şi, ca dintr*o poveste trăită altă
dată,
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Fericitoare glasuri ati prins să mă străbată,
La gindul plin de farmec că tu mă inţelsgi,

Şi ml-am legat de pasu'ţi vieaţa mea trudită,

Te-am urmărit ca umbra, — naș fi tirit pe brinci
Saud o vorbii dulce de ogura ta rostită

2

Simi răcoreşti vieaţa, atit de chinuită,
C'o umedă p privire din ochii tăi adinci.

Ază eşti a mea, frumoasă şi sfintă întrupare

A celei mai iubite imagini ce-am visat,

ŞI "n calea mea pustie; de mii de ani îmi pare
Gai răsărit —și, galeși, topiţi de "nduioșare,
Lăs înd asupră?mi ochii, la tine nai chiiimat...

Cu brațele întinse te-apropii blind de mine,
Şi capul, greii şi leneş la pieptul mei ţi-l culci.
Infiorat de farmec, privind pierdut la tine,

Te ţin în braţe ceasuri uitate și senine,—
Tu'mi spui poveşti de-a tale armeţitor de dulci, —

|
ODO

DD

POEZII
DA

|

|

89
AR

ad

"Şi simţi a mele ginduri ferbinţi cum te "nfâşo
ară,
"Cum fioros te arde:suflarea mea de foc, —
ŞI, ca prin vis, vieața uşor ni se strecoară,
In fericiri de basme trăite-odineoară
Pe ţărmuri fermecate şi pline de noroc.,.
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AA cei ce Vaţi legat vieaţa
De-un vis frumos şi fericit,
Pentru a cărui intrupare
Cu-atita dragoste-aţi muncit,

Voi toţi, cari-aţi păzit cu cinste
Stindardul sfint ce-aţi ridicat,
„ŞI cari aţi pus întăia piatră
Acestui strălucit palat,

91
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Puteţi în adevăr fi mindri
ŞI fericiţi c'aţi izbutit:

A prins fiinţă visul vostru
De-acuma drumul e croit !...

Şi ce răsplală glorioasă !
In templul ridicat de vo,
Sirbătorim un sfert de secol

Din lupla voastră de eroi !:

De sigur a fost grea chemarea

Şi lungă cale-aţi străbitut :
-.

Dar azi puteți întinde mina
Şi zice : «lată ce-am făcut!»

Acestea ”s luptele ce-aruncă
Lumină ?n calea tuturor,
Şaceslea *s marile trofee

Ce onorează pe-un popor.

a N

a

SOT
e

POEZII
TI

!

93

e
a aa a NON

Aicea pururea tor curge
Issearele de ginduri sfinte;

De-aici va răsuna trivoga
Deşteptătoareler cuvinte ;

Și roiul generos de tineri,
Această gloată de recruți,

Ce umplu golurile triste
Ale eroilor căzuţi,

|

a

“Alitea forțe risipite
S'or încălzi de-același dor,

Şi n larga tabăra vieţeă
Îşi vor aduce jertfa lor, .
.

Şor pune pace și iubire

In inimile cari gem

|

Sub valurile de ?ntunerie
Ce 'mping la ură și blestem ;

34

NR

SP

A. VLĂNUȚĂ

RA

AA

Vor şterge vrajba dintre oameni
Ş'or face traiul mai senin:
Aceasta'i nobila chemare
A luptătorilor ce vin,

Ostaşi cu fruntea luminată
De raza unui ideal,

Vibrind de marea suferință
ŞI de suspinul general.

Acum ţi's ușile deschise,
Ia-ţi locul viguros popor,

Şascultă-ţi insetat profeţii
Cu ochii duși în viitor;

De-aicea vei eși mal mare,
Mai iubitor, mai solidar,
Cici toate patimile sterpe
Vor adorini 'n acest altar,
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In care vei veni din lupte

ț

Vieaja să ţi-o răcorești,
Şi "n care pururea va arde
Făclia minţii omenești.

eu

NN

Nr

Ş
rea

POEZII

ÎN ÎNTUNERIC
———

IDe-o prăpastie mă legin

Atirnat de-un fir de păr.
Mintea mea se zbate încă
Intre vis și adevăr;

Dar mă "'nnec în intuneric,

Căutind să mă "nţeleg, —
Cum aş vrea de tot trecutul
Gindurile să'mi desleg,!

Set
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Nu-s nebun, căci stai în casă

Liniștit, nimic nu sparg, —
Şi mi-i dragă casa asta,

E-un mormint curat și larg,

Unde lucrurile mute
Ar avea atit de spus!...
O, a fost aici vieaţă,

Dragoste... Unde s'a dus?

Nu-s nebun, — de și văd bine
C'aş avea cuvint să fiii.
Sati... Nu mai pricep nimica...

Ia

Poate sint... și nu mă şti.

Cine m'a strigat pe nume ?.
Niminea... Mi s'a părut
Glasul cui să mă, mai cheme?
Umbra cui so mai sărut ?,.

..
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Dar ce tropot se aude?
E vr'un călăreț grăbit.

Drept în faţa casei mele
Călărețul s'a oprit !...

Vine moartea la fereastră,

Şi cu degetu-i uscat
Bate ?n geam și mă deşteaptă...
5
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a

Ah, de-ar fi adevărat!
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Au ştiă, e melancolia secolului care moare
,
Umbra care ne înneacă la un asfinţit de soare,
Sai decepţia, durerea luptelor de mai nainte,

Doliul ce se exală de pe-atitea mari mormi
nte,

Respindindu-se 'n vieaţă, ca o tristă moşte
nire,
Umple sufletele noastre de 'ntunerie şi măhni
re,Şi împrăștie în lume o misterioasă jale,
Parc'ar sta să bată oara stingerii universale
;

Căci mă 'ntreb, ce sint aceste vaete nemin
giiate,

Ce"i acest popor de spectri cu priviri intuneca
te,—
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Chipuri palide de tineri osteniţi pe nemuncite,

Trişti poeţi ce pling și cîntă suferinți inchipuite,
Inimi laşe, abătute, făr'a fi luptat vro dată,
Şi străine de-o simţire mai inalti, mai curată !
Ce sint braţele acestea slabe și tremurătoare ?
Ce's aceşti copii de cear
— fructe
ă istovite?n floare?...

Şi în bocetul atitor şullete descurajate,
Cind » bolnavi, suspină baazii pe- a lor lire discordaţe,

ŞI cind toţi, în cor fanebru, , înșiraţi la pragul muzii,
1și ard mintea ca să spună c'aii pierdut ori-ce uzi,
Blestemind deșertul lumii Ş al vieţii, în neştire, —

Cind ii scaldă toţi in Jăcrimi visul lor de nemu[rire,

i“Tu, artist

—

stăpinitorul unei
v i limbi aşa divine,

a Ce-ai putea să ne descoperi, ca un făcător de bine,
Orizonturi largi, ş'atitea frumuseți necunoscute,
Te mai simţi atras saluneci pe aceleaşi căi bătute,
Săţi adormi și tu talentul cu-al disgustului narcotic;

Ca ii propria ta zonă să te-arăăți străin, exotic?
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Cum,' cind ești aşa de tinăr, &5 gloriea spune *
Cai îmbătrinit şi sila de vieaţă te răpune,

Că nimic pe lumiă asta șă te miște
ti mai poate,

Că te-ai sbuciumat zadarnic și le-ai săturat de toate?
4

Ştii tu încă cei vicaţa? șai avut tu cind pătru
nde,
Nu problemele ei vaste, încilcite și profunde,
.

Dar un tremurat de suflet, licărirea ta de-o clipă,
—

"Cind atitea'ţi schimbă, vremea c'o bătae de aripă

In vertiginosul haos de priveliști-ce, tenşală,.
Sub imensa și eterna armonie generală ?...
Di

Eşti de-abia.in pragul lumei, “Ți-i aşad
e sprinten
(gindul,

Cite n'ar ști el să prindă în vicaţă aruncind
u”] !
Cite frumuseți ascunse vi Sarati numa
i vouă,
Fericiţi poeţi : — natura, lumea pururea
e nouă!
Pe subt ochii tăi tablouri lunecă străl
ucitoare,

Glasuri, şi colori, și forme tu le laşi
să se strecoare,
Legănind a tale ginduri adormite
, ca pe-o apă,

Cind atitea adevăruri nerostite incă
"ți scapă.
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Ştii. Am fost şi eii ca tine amăgit să cred că'n artă
„Pot să trec la nemurirecu revolta mea deșartă;

"Şi cu lăcrimi stoarse ?n sili — nu mi-aş mai aduce
|

(aminte —

Am bocit și eii... nimicuri, ce*mi părea pe-atuncea
RE]

[sfinte |...

| Dar, cind m'am uitat în juru'mi am văzut că e
o
[boală,
ŞI că toţi începători, de abia scăpaţi din şcoală,
Ofiliţi în Moarea virstei de-un disgust molipsitor, .
Işi zădărnicesc puterea, focul tinereţii lor,
Ca să legene'n silabe, pe tiparele găsite,
Desperări de porunceală şi dureri închipuite,

Cind am înţeles c'aceasta e o modă care soarbe
Seva tinereţii noastre, am zis gindurilor oarbe,
Ce'şi rotiaii peste morminte sborul lor de lilieci,
Să Sabată, lăsînd morii în odihna lor de veci,
- j Şi din florile vieţii să aleagă și adune NE
LIn neperitorul fagur adevăr şi înțelepciune!

Cite nu's de scris pe lume | Cite drame mişcătoare
Nu se pierd nepovestite în năprasnica viltoare

POEZII
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A torentelor vieţii| Ciţi eroi, lipsiţi
de slavă,
Nu dispar în iupta asta nesfirșită şi
grozavă !
Şi, sub vijelia soartei, cite inimi asupr
ile,
” Ciţi martiri, pe cari vremea şi uitar
ea îi inghite !

Şi cînd lumea asta toată e o vecinică
mișcare,
Unde cea mai mică forţă împlineşte
o chiămare,
| Și cînd vezi pe-ai tăi cum sufăr, cum
se sbuciumă
N
[şi luptă
| In campania aceasta mare şi neîn
treruptă,
Tu, departe de primejdii, razna
ca un dezertor,

Să arunci celor ce-aşteaptă de la tine
-un ajutor,
j Jalea și descurajarea cintecului
tăi amar,
: ŞI săţi cheltueşti puterea celui
mai de seamă dar,

î Ca să% faci mal răi pe oameni, şi mai
sceptici și mai

i

|

[trişti?

] Asta vii chiămarea sfintă de profe
ji și de artiști?

"Unde ni's entuziaşti, visătorii,
trubadurii,
| Să ne cînte rostul lumii şi sple
ndorile naturii?
“Unde nis simănătorii generoas
elor cuvinte,

Magii ocrotiţi de stele, mergătorii înai
nte,
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Sub credinţile sfărmate și sub pravilele șterse
Ingropind. vechia durere, cu-al'lor cintec să reverse
Peste inimile noastre mingicre și iubire,—

Şi cuvintul lor profetic, inspirata
lor privire,
Valurile de 'ntuneric despicindu-le în două, |

Splendidă 'naintea noastră să ne-arale-o lume nouă !

"ABE

EC

2

„ae POEZII.
a rue
107
an
ni
ai
aaa,
Fa

NEHOTĂRIÎRE...
(Ge proşti mai sintem amindoi!
Comori de pliiceri dorm in noi,
Şi cum le-ar putea deștepta
O clipă din dragosteata !
E oare:-o virtute-a răhda?,..
Cu zimbetul tăi mă'nfiori,

Stăpina atitor comori:
Eti ştiă că mi-ai da, dac'aş cere, —
Tu ştii caş primi, de mi-ai da, —
ŞI totuși răbdăm în lăcere,
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Privind cum vieaţa se trece
Pustie, şi tristă, şi rece,

i
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Orașul doarme "n miezul
zilei
Mocnit sub arşiţa de vară;
|
Pustii sint străzile şi mute
—
Un cimitir într'o Sahară,

|

Iar noi, pindind mişcarea vre
mei
Pe călindarul din părete,
Cătăm Ia zilele de vară
Cum trec de goale şi incete,
ŞI ?n aerul inchis, ferbinte,

Ce "1 vezi cum tremură în soare,

109
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Tinjim de dorul altor locuri

Ca niște păseri călătoare!

Ce mindru “i satu ?n care doarme
Copilăria mea 'nzropată...
Mi Sar părea un vis, iubito,

Cu tine sil mai văd odată.

Haidem, — cimpiile ne așteaptă
Cu flori și cu covoare ?ntinse;
Sub straja dealurilor nalte'

Dorm șesuri lencşe și linse
Ca netezișul unei ape.
Şi lanuri lungi de grine coapte

“Selipesc ca aurul în soare.

Domnește-o liniște de noapie
Peste "ntunericură de codiu : !
Copacii somnoroși ne chiamă,

“Sacopere iubirea noasșiră
Sub parfumata lor marâmii. *
„Acolo ”s visuri fericite, -

Răcoare și singurătate ;
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Culcaţi sub străşini largi de ramuri,
In adincimi intunecate,
Vom asculta orga pădurii—
Foșnitul frunzelor în vint;
Vieaţa, gindurile noastre

Ni Sor părea un basmu sfint !
.
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TACTICA...
— c...4De ce-mi slai pur
urea in cale,
Cu-același aer trist, pierdut
?

Ce vint vrăjmaș te-a abătuţ

Şi de ai tăi te-a rătăcit?
L-atita ?ntunecată jale

In tremurul privirii tale,
ŞI pari aşa de ostenit 1...»

— «Peste vicaţa mea pus
tie,
Svirlită ?n vijelii pe veci
,

Ce rnilă te-a cuprins să-ți ple
ci,

mai
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Copilă, ochii tăi frumoşi?
E o cumplită nebunie
În taina care mă sfișie...
Nu te ?ncerea so mai descoşă,

Pe mine-o ne 'ndurată soartă

De-a pururea m'a prigonit,
Şi nimintea nu mia iubit.

E noapte ?n jurw'mi și pustii,
Şi nu ştiii ce blestem mă poartă
Pe-o lume sarbădă și moartă,
In care n'am cerut să fit 1...»

Vezi, tinărul ştiuse bine
Cum s'o aducă din curiut...

Plecindu-și ochii in pămint
C'un lung suspin tremurător,

EI aștepta... «O simt cum vine:
Un pas e între ca şi mine..,
Cit e "ntre milă şi amor»,
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Copila... "nvinsă... "nduioşată,
La piept îi cade suspinind,

Căci glasul lui, atit de blind,
A fost un cintec fermecat,
De-asupra lor luna sarată
Frumoasă, ca nealtădată...

Ce taină mare s'a 'ntimplat?

Un semn, o vrajă, o poruncă...
A fost ceva nepriceput ;
O vecinieie "'ntr'un minut,
Căci timpul s'a oprit din shor;

Şi pe cind ei s'afundă 'n luncă,

J/

Din umbră Melisto le-aruncă,
Un hohot lung pe urma lor.
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ICOANE ȘTERSE

î rivese de la fereastră gin
ditor,
Cum soarele se lasi”n aslinţ
it,
De-asupra lui chenarul unui
nor
Cu aur şi rubin pare Livit.

+

Albastrul cerului aco
lo-i șters ;

Din nor bizare forme se
dezfac,..
Cum le-aș aşterne ?n rit
mul unui vers!

Dar se topesc... Acum, par
că-i un drac,

117
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În haină de araint
intăcurat
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Stă drept şi ţine 'n mină un stindard.
Acu-i un urs... dar iată,.. s'a schimbat...
I-un popă —pletele ?ncileite-i ard.

O elipă-l văd cu braţele in sus,
Dar flacările lacome-l cuprind, —

Un nor de prat se 'nalţă la apus,
Incet a nopţii umbre se intind...

In pacea asta stintă din amurg
Ce tuist lucesc a cerului făclii !
Iar clipele vieţii inele curg

Din ce în ce mai reci și mai pustii.
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Danii, Dătrinul stareţ,
Şade ?n jeţu-i, răsturnat,

Chipul lui îmbracă umbra

a.

.-

Gindurilor ce-l străbat, —

ŞI cum stă, în rasa-i lungă,
Cuvios și neclintit, —
In tăcerea asta sfintă, +
„Al jura că-i zugrăvit...
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Numai dreapta lui, a lene

Răzemată pe spătar,
Cum

ar bate taclul vremii,

Se clinteşte 'ncet și rar:

Printre degetele-i slabe,
“Ţăcănind cad somnoros,
Din şiragul de mătănii,

Boabele de chiparus, -

ŞI, în ritmul lor, trec unbre
Amintiri din vremuri vechi, —
Glasuri, vuete de clopot
Ii văsună în urecli.

Şi ce liuos, ce amestec
De vedenii și "nlimplări!
Se frămint-o lume ?n mninle-i
Ca ?n adincul uucă miră:
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Chiole de veselie,

'upăeli de oameni beţi —
Stricăciunea și desfriul
Unci lacorne vieţi ;

Inhăitări de crai deznetică,
Trupuri goale de femei,
Ce-aii hulit pe născătoarea
Şaii
scuipat în faţa ci: .
3

Gemete şi chipuri slabe
De călugări chinuiţi;
«ur stors din suferința .
3

Celor proști și umiliti;

Rălueli cu Econoimnul :

«Gherasime, răti te porţi !
Unde-i partea mea din Ines
e

ȘI din leafa celor morţi ?
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Mie nu'mi plac hrăpitorii...
Ce-ţi faci cruce ? Nu știi ei,—
Vinde sfintele odoare
Și plătește-mi ce-i al meă,..»

Dar ce uri de loc se cască !
Vai, gheena s'a deschis...

Daniile, ia-ţi ceaslovul
ŞI mai zi un paraclis!

Slăbănog, înuenuchiază
ŞI, cu miinile ia piept,
Cată ?nfricoșat la slava
Celui milostiv și drept :

«Doamne, gura "ni păcătoasă
Nu 'ndrăzneşte-a te ruşa, —
Ca un făcător de rele
'Tremur înaintea ta. |
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Intinat îmi este trupul,
Sulletul nelegiuit ;
ŞI cu gindul, şi cu vorba,

ŞI cu fapta am greșit.

Insă mila ta e mare,
Eşti a toate iertător...
Nu lăsa in rătăcire-

ŞI în stricăciunisă mor,

Ci cu duhul gurii tale
Suflă, să mă izbăveşti,

Lămurindu-mi trupul, mintea,
De 'ntinările lumești.

Ştiutorule «de inimi,
la aminte spre cel răă ;
Tinde-mi mina nevăzută
Dintru sfint lăcașul tă,
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ŞI ină smulge, ca pe vameş,
Din curnplitul mei păcat
Căci la tine mintuirea
Şi limanul mei îl caL!.,.»

Tremură bătrinul stare!

ŞI, cu faţa la pămint,

Slă în taină şi cerșezte
Imdurarea celui sfint.

Daniile, Daniile,
Mult ai ris Şai huzurit

Unde-i rumina Glafira
Să te vad'aza smerit !
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DIN DEPARTARE
lam

regăsit. Ce dor mi-era de mirie—
Copilul visitor de altă dată!
Mă simt plut— in
privid
rea mea "nsetată
Se pierde 'n orizonturi largi, senine.

"De-acum, ispititori în van mai cată
Viclenii ochi... îi ştiă atit de bine!
O, nu mai tremur cind mă uit
la tine,
ŞI azi te iert, căci rana-i vind
eeată.

sasa

120
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lar visul tăi — ca pinza Penelopii—
Se ţese ziua, noaptease distramă...

.

„Naoian de întuneric ne desparte!

Zădarnic zimbiloare te apropii,
Şi glasul Lăii tremurător mă chiamă —
Tot mai străină”mi ești
— tot mai departe...
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