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Sa inceput tipărirea acestor versuri în ordine 

cronologică, pentru ca cititorul să pâtă vedea schim- 

barea ce za produs cu timpulin modul d-lui Gran- 

dea d'a cugeta şi scri. 

Volumul acesta coprinde lucrările copilăriei, din 

cari o parte s'a tipărit în 1861 sub intitularea | 

Preludele, apoi, sporite în 1864, sub intitularea 

Miosotul. De aceea sa şi pus în capul acestui vo- 

lum portretul autorului, după o fotografie de d. Sat- 

mari din anul 1864. | 

“ Critica, prin urmare, ar fi pretenți6să dacă ar 

căuta în aceste versuri ceea ce nu se află de cât 

în fructele unei minți câptă prin vârstă, studiii și 

esperiență. Ea va avea ocasia să'şi arate ascuțimea 

" condeiului asupra lucrărilor. din o vârstă mai. 'na- 
intată. - | | 

D-nul Angel de Gubernatis, dând în Dicţionarul
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biografic de scriitori contimpurani portretul autorului, 

îl însoțesce de aceste rânduri: 

„Grigorie Haralamb Grandea, poet român, s'8 

„născut din părinți macedoneni în 26 octomrrie 

„1843. A studiat în liceul Sântul Sava şi şe6la 

„de Medicină din Bucurenci, apoi în facultățile 

„de drept, litere şi filosofie din Liegii (Belgia). 

„Primele scrieri poetice, publicate la 1859 în diarul 

„Dâmboviţa, fură lăuate şi făcură să nască cele 

„mai dulci speranțe asupra 2 acestui june poet, care 

pisi ferice pe urmele luă Eliade şi Bolintin 

„Du. . Abia împlinise şcispredece ani, când pri- 

ele lui versuri făcură pe Bolintinânu a scri în 

„diarul Dâmboviţa acâstă profeție care avea să se 

„adeveriască: : Possiile Lă, aci ne seduc prin deli- 

„cateța simțimântelor şi prin eleganța espresiilor, aci 

„aă darul a storce lacri imi din ochii cei mai secetați. 

„Noi prevedem un genii poetic, despre care se ta 

„vorbi mult întro qi, şi peste hotarele Romănică. 

„Apoi Sion în Revista Car -paţilor, Creţânu în Re- 

„bista Romănă, Mauriciii Flugel, Alfons Le Roy, 

„Ulisse Marsiliae şi alți critici aleși, scriseră mult 

„bine despre înteile poesii ale d-lui Grandea Şi. des- 

„pre cele publicate în 1864. Dar de atunci poetul 

„a tăcut sai n'a mai publicat altele. Acum el este 

„aruncat cu totul în politică...“ 1) 
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„Bănuiala d-lui Gubernatis nu este întemeiată. 

D-nul Grandea nu dă politicei qilei „de cât timpul 

în care voiesce să se repauseze de cele alte studii 

şi lucrări. Dacă dela 1864 n'a publicat mai nimic, 
causa este că împrejurările n'aii fost priinci6se pen- 

tru ca lumina tiparului să trădeze petele scumpe 

sai false, ce fie-care scriitor grămădesce în seita- 

rele lui. aa 

In tipărirea acestor versuri s'a întrebuințat orto- 

grafia fonetică, . cu cate-va concesii făcute : genesei 

limbei n6stre. - ' | e 

1884 . 

— D00— 

1) Angelo de Gabernatis. „Dizionario biografico degli serit- 
tori contimporanei“,— Firenze, 1879, pag. 528.



PREFAŢĂ LA INTEIA EDIŢIE 

(861) 

Prefaţa în fruntea unel cărţi, adese ori este ne- 

cesară ca şi uvertura la o operă, ca şi frontispiciul 

la un templu. 

Cei vechi qicâii că poeţi; se nasc, iar nu se fac” 

Acesta e un mare adevăr. E recunoscut că Prove- 

dința, între alte lucrări fenomenale, are şi capriciul 

d'a arunca unora din muritori scinteile şi puterea 

unul geniiă, care adese oră face lustrul şi ornamen- 

tul omenirei. * 

Ai fost u dată timpuri când popârele onora pe 

poeţi ca pe semi-dei, îi încununaii cu lauri şi cu 

cele mai mari onoruri, glorificând ast-fel *generosi- 

tatea Provedinței care trimitea pe pămâut geniurile 

ce făcâii ondrea şi mărirea lor. . 

Ia timpii moderni, lumea ajungând a s6 materia- 

lisa din ce în ce mal tare, dă mult mai puţină im- 

„portanță geniului poesiei. Un poet se nasce, cântă,  
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trăiesce t6tă viața nefericit, și adese ori după mâr- 
te abia se memor€ză numele lui! 

Iatemplatu-vi-s'a, iubiți lectori, ca, preumblându- 

vă vre o dată prin o dumbrară, să vedeţi un puii 
de păserică sărind din cuibuşorul seii încă pta ?a nu 

face aripe, alergând din loc în Joc, scuturându'gy 

tuleele şi ciripind cu nisce ţipete ascuţite, în cât 

nu sciți de vă inapiră veselie sai întristare? —Ob- 
serraţi bine: acela este un puii al cărui părinți ati 

cădut pote sati în laţurile păsărarului, saă în ghia- 
rele eretelui, saiă în tolba vânătorului. Ascultaţi cu 

” luare aminte acele accente durer6se, a căror armo- 
nie este întreruptă de sonuri discordante, şi spuneți 
dacă acea păserică n'o să se facă o privigătâre' des- 
fătătâre ? o 

Cu o asemenea parabolă am crequt că e mai ne- 
merit să fucep acâstă prefață. Preludele acestea sunt 
primele întonaţii ale unei lire noă, primele accente 

ale unei muse tinere, primele inspirații ale unui 
geniă ce vine să ne încânte. Dar luați s6ma: aice 

nu veți da peste pamflete infame sai versuri comu- . 

ne şi triviale, ca acele ce pe t6tă qioa produc poe- 

tașii şi don Juanii din mahalalele Bucurescilor ; ci veţi 

afla o liră nobilă şi o musă candidă şi modestă, 

cari sunt în stare a vă desfăta şi a vă face inimi- 

le mai bune. Citiţi cu atenţie fie-care bucată din-
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un capăt întraltul, analisați fie-care strofă, fie-care 

frasă ; și spuneți dacă nu simţiți o fericire sufietes- 

că vădând un talent atât de frumos arătându-se pe 

câmpul literaturei nâstre. | 

Ar fi lucru de prisos ca să fac un elogii mai 

întins acestor versuri: ele se recomandă de sine/le. i 

Corecţia lor, naturalitatea stilului, nobleța espre- 

siilor, suavitatea concepției, arta versificaţiei, ori- 

ginalitatea ideilor şi a subiectelor, — tote aceste 

ânsușiră esenţiale ale artei poetice, —caracterisă un 

talent adevărat pentru junele Grandea şi o aquisiţie 

merit6să pentru literatura română. 

Dar cum s'a cultivat 6re acest talent, pentru ca 

să ajungă a ne da producţii ca acele ce. le avem 

sub ochi? Formatu-sa el 6re prin o educaţie în- 

grijită, prin sedle speciale literare, sai prin studii 

îndelungate? I6că întrebări la cari ar respunde 

mare parte chiar din aceste versuri | 

In sc6la de hirurgie de lângă spitalul militar dela 

Mihaită Vodă, între” mai mulți copii ce căutaii asil 

şi carieră socială, junele Grandea fuse condamnat 

să'şi petrâcă copilăria. La vârsta de doispregece 

ani, scînteile geniului, ce Provedința aruacase pe 

frunțea sa, începură a isbucni. El urmă cursurile 

sc6lei de hirurgie machinalmente ; nu avea nici “un 

gust, nici o predilecție pentru  sciințele acelea ; 

a
p
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în fruntea sa vesuna limba unei muse. Pe când în 
clase asculta anatomia și vedea 6sele omenesci, el 
cugeta la sorta şi la sufletul ce purtase acele 6se. 
Pe când împreună cu colegii sei era scos la câmp 
ca să ierboriseze, el admira natura cea frumâsă și 
asculta şeptele florilor ce culegea, pe cari le tra- 
ducea în limba armoniei. 

Dar cu tâtă recunâscerea acestui talent, poetul, 
care abia a numerat optspredece primăveri din via- 

ţa sa, se află încă în cariera hirurgicală, 

Dar, o tu lume și societate inarată, o voi Gmeni 

fără inimi, de ce condamnaţi astfel un talent ca să 
se per(ă? De ce nu procurați acestui june mijl6ce 

ca să cultiveze geniul săi, după. vocația ceia 

însemnat Provedinţa, pentru ca să ajungă un ade- 

vărat artist care să onoreze naţia sa ? 

George Sion.



CRITICA 

(1864) 

1 

De curând d. Grandea, junele nostru poet, 4 a- 

nunțat publicului. decisia d'a publica poesiele sele. 

Impreună cu o listă pentru abonaţi, d-lui publică o 

precuvântare plină de un humur. încântător şi O 

sare adevărat atică. Citind-o, am suris la ucâstă 

glumă fină şi naivă a unui autor de doădeci ani. - 

“Apoi, audind că nisce cititori cam prudi sai scan- 

“dalisat de tonul glumeţ al acestei precurântări, am 

- citit âncă o-dată, şi mărturisim că ne-a plăcut rai 

mult de cât înteia 6ră. Causa aceatei păreri este că 

nu numai că aflăm acolo un comic adevărat şi tot 

de o-dată inocent, destul de rar la noi, ci pentru 

că 4. Grandea, fiind în drept aci a ne face 0 mare 

predică, a preferit să glumâscă cu spirit. Un tânăr 

poet, scriind o precuvântare. pentru poesiile sele, ar 

1) Publicată în „Buciumul“ lut Cesar Boliac, 1864, aprilie. 
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fi fost în drept să ne declame cu mnlt emfas des: 
pre Greci şi Romani, despre Demostene şi Euripide, 
despre Virgil și Cicerone, despre Dante, 'Tasso, 
Shakespear, ete. Și “cum timpul ne-ar părea lung, 

citind acele frase pompâse şi seci, pe cari le au-,, 
dim cu îndestulare la cea mai mică ocasie! Și cum 
am gândi Ja cumedia lui Shakespear: „Mult sgomot 
pentru nimic!“ Nu trebue dar să fim mulțumitori 
d-lui Grandea care la doădeci ani are atâta bun 
simț sai atâta. modestie, în cât să sacrifice o așa 
de frumâsă ocasie pentru declamare şi să prefere 
singurul gen preferabil aci, adică genul amusant ? 
Şi întradevăr de ce este vorba aci? D. Grandea 
vrea să publice versurile sele şi doresce abonaţi. A- 
cesta e forte legitim și onorabil. D-sa însă a cre- 
dut că nu este absolut mecesar, sine qua ncn, ca 
autorul să debiteze acel lux inutil cs audim în fie-. 
care di și la ori- ce nimicuri. Creleiu dar că chiar 
din precuvântarea d-lui Grandea, putem augura bine 
pentru poesiile sele....... N 
"De când uvem ondre să cunâscem pe d. Grandea, 

ne am interesat mult de sârta sa. Junele acesta ne 
interesă prin cualităţile, defectele, talentele şi cir- 
cumstanțele sele, cară tote ai ce-va de particular 
şi nică da cum ordinar. Cu drept eurânt putem dice 
că tot ce este el, a devenit numai prin stăruințele
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lui proprii, pe când părinții, societatea, educarea, - 

se6la, convenţia, sârta, mai făcut mai nimic pentru 

d6nsul. Şi cât de rari sunt asemenea juni! Orfan . 

de ambii părinți chiar din copilăria sa cea mai fra- 

gedă, sărac şi abandonat de toți, el a simţit la o 

vârstă de qece ani sânta inspiraţie a poesică, a 

simţit în petul sei scintea acelui foe sacru care 

este esenţa, Gmenilor - însemuaţi. Tot de o-dată a 

simțit la acestă vîrstă prematură tstă nesiguranța 

şi tristeţea posiției sele, Și ast-fel, la epoca vie- 

ței, când alți copii se dati la plăcerile inocente Şi 

sgomotâse ale vinstei lor, copilul Grandea începu a 

pune în versuri durerile şi plângerile” lui de orfan 

sărac, de om din popor şi de om de cuget. | 

Poesiele lui sunt fără îndoială premature; se 

vede că sunt făcute de un june firă multă esperi- 

„ență de Gmeni şi de lucruri, a cărui educaţie sciin- 

țifică nu este încă finită. Se recunâsce mai cu s6mă 

că poetul este nemulțumit de sorta sa, căi lip- 

sesce sorele fericirei atât de necesar junimei. Găsim 

în poesiele s6le nisce sunete cari ne sfâşie inima Şi 

nu întrun mod fictiv. Găsim însă rar întraceste 

versuri entusiasmul, scînteea cea mai divină a unul 

poet; speranța, ce face ca poesia să devie o profe- 

ție; forţa caracterului, esența unui bărbat cu inimă ; 

amorul, atât de trebuincios oră-cărui seriitor moral ; 

 



— XV — 

spiritul cavaleresc, ce ș6de atâta de bine unui june 
aspirător ; mândria şi nobleţa ; siguranța Și încrede- 
rea în talentul, puterea şi” viitorul lui Ensu'şi. Tâte 
acestea le găsim rar. Asemenea şi poesiele s6le ero- 
tice nu respiră acel parfum suav acea naivitate 
dulce, acea delicateță plină de respect, acea, credință 
religi6să, acea deificare entusiastă a obiectului amo- 
rului,—cari singure fac farmecul şi valGrea cânte- 
celor amorâse, Găsim în poesiele d-lui Grandea multă 
imitație din modeluri puţin fericite ; găsim” multe 
poesii c'un 'subiect fictiv şi rece, unde el ânsu'și nu 
a fost 'entusiasmat, şi prin urmare, unde nici lectorul 
nu pâte să fie încăldit. 
Insă cualitățile junelui nostru poet sunt mult mai 

mari de cât defectele sâle, : Mai cu sâmă că cele 
d'int&iii ai sorgintea lor în natura lui, iară” detec- 
tele provin din relele circumstanțe, dia societatea 
în care trăiesce. Intâii de tâte, d. Grandea este un 
adevărat talent poetic. | 

Sunt mulți la noi, precum pretutinderi, cari scri 
versuri fără să fie poeţi. Dela versuri până la poe- 
sie deosebirea este mare, Cualităţile cele mai tre- 
buinci6se pentru formarea unui adevărat poet sunt 
spiritul, inima, inspirația şi talentul. 

Citind versurile acestui june, găsim în ele simți- 
mâotul delicat și tânăr, spiritul fin şi aspirător ; es-
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presia nobilă, potrivită şi elocintă; invenţia în- 

destulătâre şi ingeni6să pentru vârsta sa; ritmul 

„armonios, fluent şi curat; rima în general sonoră, * 

bogată și justă. Cât pentru inspiraţie ea nu este 

prea mare; dar găsim esplicaţia acestei lipse în 

viața şi circumstanțele poetului. Am vădut căi lip- 

sesce şi entusiasmul, Causa este tot aceeaşi. Dar 

de unde săi mai vie inspirație și entusiasm, la 

noi, unde găsim numai esempla de cel mai gros 

materialism şi sensualism?. D-nul Ministru al Ia- 

strucției publice, în loc d'a face din junele poet 

un secretar la Comisia Documentară, ar fi fost mai 

de dorit să'l trimiţă în străinătate. Acolo el ar com- 

plecta atudiele sâla sciinţifice, ar dobândi cunoscințe 

despre Gmeni şi lucruri ; acolo mai cu s6mă el ar 

vedea lumea care ?] va inspira, entusiasma şi întări 

în principiele morale şi nobile. Acolo. el ar găsi 

modeluri demne de un june poet, bărbați cu virtute 

şi taleut, femei vespectabile şi respectate. Acolo, 

un cuvânt, el ar putea să câştige aceea ce'i lip- 

sesce, adică forța caracterului, inspiraţia,  entu- 

siasmul, mândria, încrederea în sine: şi dobândind 

acestea, pa lângă cunoseințele positive, credem cu 

tâtă coasciința că tânărul Grandea ar deveni un li-. 

terator dinstins, chiar un poet inare. În ori-care alt 

stat, un tânăr cu asemenea speranțe ar fi sprijinit 
.  
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de toţi amicii literaturei; numai în România, unde! 
avem atâtea mijlâce pentru susţinerea junimei stu- 

di6se, unde talentele nu abundă prea mult, numai 
Ja noi acest june aspirător, de atâți ani îi perde 
timpul, aşteptând până când scinteea lui Apolon se 
va stinge cu desăvârşire în peptul stă! 

Şi cu tâte acestea cei mai eminenți scriitori ro- 
mâni "Și ai ridicat vocea în favrea junelui poet, 
chemâna atenția -guverdului şi a publicului asu- 
pra sa. D-nul Bolintinânu, fat'o analisă ce a făcut 
poesielor d-lui Grandea, între alte dice: „Avem 
pe masă mai multe manuscrise, înteile încercări 
poetice a unor juvi români ; tânăr și inocent buchet 
de dorințe şi regreturi esprimate în limba poesie 
de -nisce suflete ce se aripâză pline de speranță 
către viaţă, către viitor. In acâstă plăcută culegere 
de poeţi născândi, unul mai cu s6mă, june încă, 
orfaa și mai învius de amărăciune, este cel mai 
Îavorat de graţii. Poesiele s6le când ne încântă prin 
delicateța cugetărilor şi eleganța espresiilor, când 
ai darul să misce inima și să lacrimeze ochii cei 
mai secetaţi. Noi prevedem un talent despre care: 
se va vorbi mult înti'o qi, mai departe de cât la 
hotarele principatelor, dacă juna su ursită îi va fi 
părtinitâre.« .D-nul Bolintinenu termină analisa sa 

JI
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priă cuvintele următâre: „Speranța, acest - Înger 

dulce ce visitâză inimile suferinde, se va împlini 

odată şi junele poet nu se va perde, dacă în acestă 

ț6ră inimile nu ai închis tacă pentru ce este fru- 

Mos În nefericire, precum pare că s'aii închis pentru 

multe altele. Acest june poet ce promite a face 

într'o qi on6re țerei şi literaturei, este în vârstă de 

șâptespredece ani.“ 

Acestea le seria d-nul Bolintinânu la 1859. De 

atunci şi până acum d. Grandea a rămas fidel voca- 

iei. sâle de poet, şi, ori cât de mari ai fost 

strimtorările lui, pu sa abătut din calea ce Dum- 

nedeii ?i a însemnat, dotândul cu sacra scintee a 

“ geniului. 

N 

Am esnrimat deja opinia nâstră asupra poe- 

sielor şi talentului d-lui Grandea. Am dis că, cu tâte 

că nu are încă tâte cualităţile unui poet matur, 

este însă un adevărat talent poetic în sensul cu- 

vântului, şi, dacă ar avea cât-va timp,de repaos şi 

de studiii serios, este sigur că ar deveni un poet 

distins, Am arătat mai cu sâmă că cualitățile a- 

-cestui june poet sunt ale lui proprii; inerinți în 

natura sa, pe când defectele sâle aii sorgintea lor 

în împrejurările grele în cari s'a născut, a crescut
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Şi a trăit; ast-fel putem presupune că, aceste îm- 

prejurări anormale îucetând, d-lui pote să câştige 

şi cele-alte cualități necesare unui poet perfect. 

Resfoind poesiele s6le, vom reproduce câte-va 

floră din acâstă tânără grădină a muselor, spre u le 

presenta publicului literar ca atâtea probe strălucite 

de talentul decisiv al d-lui Grandea pentru cea mai 

frumâsă 'artă a lui Apolon. In partea înteiii a ana- 

lisei nu am cruțat întru nimic defectele şi imper- 

fecțiile poesielor scle, în cât critica noastră s'a 

crequt de mulți prea aspră. - Ne vom mirgini dar 

acum a arăta părțile cele frumâse ale lor, a estrage 

aci câte-va bucăţi, din cele mai frumose, mai ori- 

ginale şi mai adevărat poetice, cari vor proba că, 

dacă une ori junele nostru poet cade în imitație, 

el se urcă alte oră la nisce sunete poetice din cele 

mai sublime şi armoni6se. 

In prefața acestor poesii, d. George Sion face 

comparaţia atât de poetică şi adevărată între 

aceste poesii și. strigătele melancolice şi ciripitul 

dureros al unei păsărele orfană care, abandonată 

de părinți chiar în aurora vieţei, silită a'și învăța 

singură aripile la sbor, a'şi câştiga singură nutri- 

mântul, cântă o melodie naivă şi duidsă, plină de 

un farmec dulce, amestecat de speranță şi tot 
o dată: de melancolie. Şi în adevăr aşa și este,
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D-nul Grandea în poesiele sâle cele mai frum6s6 
se cântă pe sine'şi. El întână o arie lirică în care 
"gi esprimă consciinţa durerâsă de a fi singur în 
lume, de a nu avea pe nimeni care să se intereseze 
de sârta sa. Citind aceste poesii, credem a audi 
gemătul poporului care se plânge, cu cuvinte pline 
de durere şi armonie, de legile artificiale cari ai 

“pus tâte avantagele de o parte şi tâte sarcinele de 
cea-altă parte. | 

Inima, ne dice că acest tânăr pâte să devie 
într'o qi. un Beranger român, cu acâstă osebire că: 
naţia francesă şi poetul ei fiind ferice,. lira lui 
Beranger a revărsat tonuri vesele; nația , română 
şi junele poet fiind neferice, poesiile lui sunt şi vor 
fi. melaucolice, | | 

 Intruna din aceste poesii, intitulată Invocarea, 

d-nul Grandea cântă aşa : 

„Pe harpa mea copilă de viscole sdrobită, 
O mână tremurândă abia mai pot să las. 

Oh! sciă că pentru mire durerea“ infinită 
Și Dică măcar Speranţa în sînu'mi n'a r&mas, 

„Nu pot nimic a face, de cât amar a plânge 
Pe harpa'mi neacordată un cântec: dureros ! 

“Vai! mâna mea e ghiaţă, suspinul crud mă strânge 
Și cântecul pe buze'mi se stinge tinguios. 
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De odată orfanul uită nefericirile sâle. Nu mai 
este vorbă de mâna tremurăndă, de măna de ghiaţă ; 
inima ?i s'a tncălgit Ia radele geniului; omul dis- 

“pare înaintea poetului care "și Xa sborul către Olimp, 
strigând : 

Bălaiule Apolou, o dei al poesiei! 
Ascultă a mea rugă, vei dorul mei secret: 
Revârsă p'a mea buză din. cupa ambrosiei 
O undă răpitâre... „Aşi vrea să fiii poet !a 

„Aşi vrea să fiii poet! Credeţi 6re că acesta e un 
capriciă de copil? Noi 'suctem de părere că acâsta 
e espresia adevărată, eşind din fundul inimei, pro- - 
venind din constiinţa instinetivă, Care se esprimă cu 
atâta mai multă forță cu cât ea este mai compri- 
mată, Acesta Sa compus în anul 1859, Acum la 
1864 poetul are abia doădeci ani. 

Într'un moment de compătimire, vădând suferin- 
ţele unui alt orfan, copilul poet strigă pentru acela: 

„Ne-arând părinți şi rude, m'abat colo pe strade ; 
P'o pâtră ?n loc de pernă imi pun fruntea ce arde. 
O tu, guvern al țerei, ce dici că ești părinte, 
De cei săraci ca mine avuteai tu aminte ?%
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Nu găsim aci în buzele unui copil de paispreqece 

ani, reclamațiile poporului ? Nu audim aci poporul, 

sfâşiat de durere și indignaţie, că cerea fi şi el 

ceva în combinaţiile cabinetelor? Saint-Juste a dis: 

„Le droit du peuple cest le pain!“ 

Intwun alt cântec (Tânguire, 1860), junele poet 

cântă sati mai bine plânge ast-fel : 

„Dar fi a mea viață o cupă otrăvită, 

Intrun minut a'şi s6ibe-o; nu voii să mai trăiesc, 

Căci de atâtea chinuri "ini e inima sdrobită 

Şi "n cruda vijălie nu put sto mai cârmese.“ 

Ce durere adâncă! Şi ce să gtndim d'o societate 

unde un copil simte atât de tare netericirile lui și 

unde nu se află nimeni să ştârgă asemenea lacrimi! 

Am dis că d. Grandea scie mai sâmă să descrie 

simţimeatele durerâse ale inimei, I6că uv eserplu 

plăcut al acestui talent: poesia intitulată La -0 

turturică (1860): 

„0 tristă turturică, 

Ce stai pe rămurică 

Şi plângi neincetat! 

Ah! nu e pentru tine 

Ia viață nici un bine, 

__Căcă cerul te-a uitat. 
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„Când veqi un codru verde, 
Câmpie sai livede, 

Un limpede isvor, 

Suspini, nu iei amiate 

Și sbori, te duci "nainte, 

Te duci plângând de dor 1* 

Intr'o poesie (Aniversarea nascerei, 1858). găsim 

acâstă strofă frumosă: 

„Ca o selbă "n aspra iarnă, când de viscole turbate 
Fuge frunda ofilită pe reci aripe de vânt; 

Ca o jalnică ruină din vechi timpuri, adi uitate, 
Este sufletul mei tânăr, trist ca bradul pe mormânt.“ 

Sciţi 6re că acâstă strofă este din cele mat no- 
bile, mai vigurâse, mai mândre ce pot să fie citite, 
şi că ar face ondre nu numai unui copil de 
paispredece ani, ci şi unui Schiller, unui Byron, în 
tâtă maturitatea şi gloria lor? | 

D-nul Grandea scrie în genere mai bine când 
tratâză un subiect serios, grav; când urmeză in- 
stinctul talentului săi proprii, în loc d'a urma nisce - 
modele forte puţiu demne d'a fi modele. 

Mai cu sâmă în cântecele erotice şi fantastice, 
Sa modelat mult după nisce versificatori fără genii 
şi a copiat medioerităţile lor. O escepţie fericită
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între altele este o baladă feerică intitulată Zina 

Codrilor. Estragem strofa următâre ca model de 

frumuseţea și de noblețea espresiilor : 

„Intvun rai terice, înti'un cuib de ziori, 

Un castel se vede 'nbălsămat de flori, 

„De părale limpedi răcoros udat, 

Unde o vergină plânge necurmat. 

Pare a fi nimfa undei cristaline, 

Pare a fi zina stelelor senine, 

Că este gingaşă ca un vis d'amor 

Când suav mâugâe sufletul în dor.“ 

Aceste versuri sunt forte delicate: un buchet 

suav compus din florile cele mai bine alese. 

Insă strofa urmiătâre este și mai frumâsă: 

„Fruntea ei senină ca lumina noă 

Gânditor o *'nelină, ca un crin în roă; 

Ochii săi albaştri, dulci şi amoroşi, 

Cată 'n umbra noptei, lacrimând duioși.“ 

Asemenea strofe ai făcut gloria lui Racine, adici 

a ridica şi nobila lucrurile mici şi comune prin 

espresiile delicate şi nobile, a înălța lucrul vulgar 

prin forma ideală. Acăstă strofă este scrisă cu un 

gust perfect, este o strofă non plus ultra. 
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IScă câte-va versuri d'o altă natură, dar aseme- 
nea forte tinere și dulci: 

„Tu al inimidrei mele 

De iubire scump odot, 

Lingă sînul mamei tele, 
Nani, nani, puişor ! - 

„Tu ce eşti a mea viță, 

Frumușei'ți ochișori 
Ii închide cu duleâţă 

Și dormi dulce pân'la ziori. 

Aceste strofe sunt forte delicate, cu tâte că nu 
sunt perfecte. Espresia - înimidreă mele nu ne place. 
Diminutivul nu este bine pus aci. Limba şi geniul 
român înclină mult la usul diminutivului, însă tre- 
bue să ne ferim d'a abusa de el. Popbrele de acum 
sunt în etatea de maturitate ; diminutivul să fie dar 
Intrebuințat mai rar şi atunci când este vorba de 
lucrurile cele mai intime și mai scuinpe, Mulţi. din - 
poeții români păcătuiesc în acestă privință atâta, 

în cât putem dice că d. Grandea .este din cel ce 
păcituiese mai puțin. 

Mai avem o observaţie de făcut d-lui Grandea, 
asupra căreia ne mulțumim a reproduce cele scrise 
de d. Grigorie Creţânu în Revista română din 1861 ;
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„D. Grandea are o imaginaţie fină, naivă ș poesia 

curge cu profusie din pana să şi se traduce în cele 

mai graţi6se comparații şi imagine; vede cine-va, 

citindu”l, un talent natural, al cărui viitor e plin 

de frumâse făgăduințe, dacă va stărui în cultura 

muselor. In cele mai multe puesii ale sâle, d. Gran- 

dea, se vede că a luat de model cântecele şi bala- 

dele populare publicate de d. V. Alexandri. Ori 

cât e de plăcută şi graţi6să acâstă . formă, ni se 

pare că ea denotă o epocă primitivă a artei, şi nu 

mai pote avea acelaşi merit când e lipsită de par- 

fumul anticităţei. Preferim din colecția autorului, , 

poesiele cari ai o formă mai modernă . şi cari se 

inspiră de simţimânte patriotice, precum cele inti- 

tulate : Ruinele, Patria şi altele, pline de un ade- 

Sărat lirism. Unele strofe din poesia Aimfa ne 

ati adus aminte graţia atică a celor mai bune poesii 

ale lui Auâr6 Chânier. Iatr'un curânt, d-lui Gran- 

"dea nu”i lipsesce nici talentul natural, nică inspira- 

ţia ; am dori însă să evite d6sa întrebuințare a 

unor vorbe, precum zori aură, dalbă, stele, filo 

mele, ete., cari, ori cât de poetice sunt, devin mo- 

notone, fiind repetate la fie-care strofă. Varietatea 

espresiilor şi a ideilor face frumusețea. operilor poe- 

țice. Sperăm că acâstă mică observaţie ce facem ju- 

nelui poet, nu va fi luată în răi, cu atât mai mult că e o 
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| greşâlă în care a cădut unul din. cele mai strălu- 

„cite geniuri ale secolului nostru, Lamartine. Numele. 

acestui mare poet ne aduce aminte că d-nul Gran- 

dea a tradus cu mult succes cea mai frumâsi poe- 

sie a lui, Lacul,“ | 
In partea înteia a acestei analise, am dis că d. 

Grandea, imitând pe poeţii voştri, a cântat amorul 

numai ca o patimăarqătâre, sensuală, Şi o descrie” 
puțin ca o afecţie intimă, nobilă, pură şi cavalerâscă, 

precum o înţeleg cei moderni, la cari amorul a 
devenit unul din cele mai puternice mobile ale eve 
nimentelor umane. 

I6că aci un cântec erotic, unde junele nostru, 
depărtându-se de aceste idei falșe și înjositâre pen- 
tru jumătatea genului uman, el descrie obiectul a- 
morului cu colori destul de pure şi nobile, cu tâte 
că şi aci nu găsim încă multe alusii la cualitățile 
morale şi intelectuale: 

x 

„De unde vii feciâră, cu rose pe guriţă, 
Mai albă de cât n6ua, cu mirte pe cosiță? 
Zefirul te aduce? Picată eşti din raiii ? 
Lăsat-ai tu azurul, cortegiul de stele, 
ȘI vii în carul d'aur, purtat de columbele, 
A respândi girlande sub s6rele din matii 24
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INVOCARE 

Pe harpa mea copilă, de viscole sdrobită, 

O mână tremurândă abia mai pot să las. 

Oh! sciii că pentru mine durerea” infinită 

Şi nici măcar speranța în stawmi n'a r&mas. 

Nu pot nimic a face, de cât amara plânge 

Pe harpa'mi neacordată uv cântec dureros, 

Vai! mâua mea e ghiață, suspinul crud mă strânge 

ŞI cântecwmi pe buze se stinge tânguios. 

Iar cOrda de aramă s'o vibru, m'am putere; 

Unica'mi consolare şi dânsa 'mi a perit. 

Viața mea se scurge în lacrimi şi tăcere, 
De timpurii figura'mi ca i6cba s'a pălit.
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„Ei credeam că este dulcea garofiţă, 

„Cănd ea era însă ardenda guriţă - 

„Dragu m'â gonit ! 
A.unti iubite.. 

„Aure, mă plângeţi... Stat amor rănit! 

e, € 

1861 
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pi dă da PE SCARUL 
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“Luna ii trece: cânăiidre, 

Valuri dtaur revărsână 
Și pe apa curgătâre *: 
Discul splendid legănând, 

' 

Lângă malul i apă date N 
Se nalță un palat | 
Unde lacrimă” înfocate 
Din doi ochi cad ne'ncetat. 
e ae ara E, 

Sub 'ferâstrai despre îndă 
O gondolă” s'a “oprit -- 

Șin-tăcerea cea: profundă 
Acest cânt sa audit:
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„Vin la sinwmă cu iubire, 

„Angere măngăetor, 

„Să secăm dintr'o sorbire 

„Cupa dulcelui amor. 

După câte-va minute 

Lin o umbră s'a lăsat 

Şi pe: undele tăcute 

Sbor gondola "şi a luat. 

„— June scump vieţei. mele, 

La castel nu mai mă *atorc, 

Căci pe valuri Şi sub! stele 

i Nopți de aur vrea să i torc, 

j 
Nut nimic în astă tai 

5 Ca amorul, tăi divin, - 

î | Şi la dulcele lui nume | - 

Oui-ce bunuri le închin. .. 

„Nu mai voiesc avuție, 

Fastul care „Lam avut,. . 

Ci senina sărăcie - .. ui 

E Cu amantul mei plăcut ! 

 



:.. Dice nobila fecidră 

“Către junele pescar, - 

Căci. amorul o 'nvidră 

Și "i lucesce ca un far. 

„— De ce n'am un tron de aur, 
Sceptrul unui împărat 

Și al nemurirei laur, 

Ca să fii al tâă bărbat! 

III NI Ra | 
n—Oh! dar mândra'ţi sărăcie, 

O amant cu: blând suris, 

Mult mai scumpă. "mă „este mie 
De căt cele ce ai dis.«, 

Dar pescarul de o dată 
Lunga mantă "și a lăsat, 
Şi copilei se arată Si 
Al Genovei putentat,. | 

ie 1859,
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CÂNT DE LEGĂN 

aaa da mmm id 

Tu, al inimidrei mele i 

“De iubire! seizinp' 020%, 
Lângă stnul' mamei tele, | 

Nani, nani, pulşor. 
Di e. DL 

aia pri 

Tu, 'ce' eşti 'a mea isţă, 

Frumuşei'ţi ochişori - ii 

[i închide cu dulcâţă |: 

Şi dormi dulce pân” la ziori. 

Frâmătul. de frunde tace, 

Cică aude câutul mei; 

Dragul mamei, dormi în pace, 

ii veghez la capul t&ă. 
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Acum timpul pentru tine 

"Curge, curge liniştit; - * . 
Dragul munmei, cel'ce vine: 

Nu sciii cum o fi ursit,: 

Gânduri, griji -ostenitâre :. : 

Când te' vor înconjura, 

Oh! atuncea, scumpă fldre,. 

Pâte n'o să dormi aşa. 

Angerii din cer, ca tine 

Răpitori, suavi și blândi, 

Dulce sbor pe lângă mine 

Şi tu dulce le surtdi.. 

Mai târdiii veni-ror încă, 

„Dar s'aline vre un dor, 

Vre o întristare-adâucă... 

Nani, nani, puişor! 

Masă "atinsă şi 'ncărcată 

Am gătit pentrursitori. 

La o mami îngrijată 

Ce vor spune ele'n ziori ?
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Noptea lină se cobori, 

Dar. eii lingă tine șed, 

La suflarea ta ușoră 

Cu atenţie, veghez.. : 

Fie nâptea "maintată, -. - » 

Când e lumea un;pustii, , 

Dorul mamei nică odată. 

Nu adârme, ci e vii. 

Nani, nani, puişor! 

1860.   
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Fraţi. nun multă depărtare, 

MACEDONENUL 

!—Păstorel,. de me iubesci, 

Dintru. care gintă eşti 2, | 
—-Sint roman, ca ceia .care 

'Trăiese „Colo. Ia Car pa, 

Și de dânşi am dor „mare, 

Că sunt mie „prea buni. fraţi. 

—Păstorel cu mică- turmă, 

De: ce plânsu' (i nu se, curmă ? 
Cum wa plânge cel. ceii brav 
Şi trăiesce ?n lanţ ca sclav ? 

Cum n'a plânge. cel ce are        
Geo TG Ş o 

Gate CIA 
N SuouȘ> E: 

   

    Și de dânși. e uitat,
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„Tar el geme 'ostrăinat? 

Cum n'a plânge mândrul june 

Când nui liber Și repune 

Viâţa, pentru țâra lui ? 

Când nu ate pimelui 

Spune chinul cel sfăşie ? 

Când chiar fraţii în sclavie 

Fără milă "1 părăsesc, 

Jar că liber blând trăiesc? 

— Păstorele, te "ntreb i6ră, 

Mare este a ta ț6ră? 

Şi ca tine romani vi, 

Mulţi sunt: pale “că câmpii? 

—Ti la vânt să, o' mesâre; 
| 

Că *n Epir nu se găsesc - 

Cai atâţi cât trebuiesc 

| Romania so! ?meonj6re! 

': Cate stele sunt pe cer, 

„Cate funde cresc şi per, 

i Câte paseri tiec pa cale, 

rai e Câte flori pe Pind la vale; 

pa 
mie ac i 

pe aia 
Tot așa la numer ei; : 

e 
Sunt de mulţi romanii mel. 

: Pastorele, te 'ptreb î6ră: 

Ginta. vâstră no să pâră, 

Dacă voi nu Ye uniţi 
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Un stat mare ca si fiţi? 
— Cât a fi Baleanul munte, 
Tot atât și noi de frunte „Vom fi gintă “pe pimânt, e za za 

Caci e sris de Domul sânt: 
„A Românilor unire, 
Îi va duce la mărire! 
Prea puţin să așteptăm, 
De fiastrii si scăptm, 
Şi republica Romană 
Se va „înălța titană.., 
Ah! și cred în visul meă, 
Precum cred în Dumnedeii !
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n acestă dimineţă 

Andru sis: 

dulectă, 9 

a dis: 
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Am avut un 

Tu mit NS 
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Coborână din cer, "Mă- 

cerescul tată, 

*pdreptat, 

n îndată ? 

focât ? 

„—Dumnedei
i, 

Ai la tine ma 

S4 te *ntreb acu! 

Ce duresci mai În 

avute, 

avei. mai mult, 

Că *mplinite vor fi ție. 

4 te-ascult. 

” 

| „AMOr: fală, 

Pace... «tot ce
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” Pentru cuibul romănese. 
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„—Nu roiti cere pentru mine 

Adi nimica, dar doresc 

- Timpui măndre şi senine ./ i 

»—Bine, împlinite fie!e 
Micul ânger a grăit, 

Iară eti, de bucurie 

Imbitat, m'am și trezit, 

1861. 
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COPILUL MURIND... 

Copilul 

Cemi aduci tu, mămulică ? 

Gălbinele, tufănică,.. 

Flori de tâmnă, nu voiesc. 

Adu mie viorele, 

Liliac și micşunele..- 

Sint copil şi le iubesc, 

Mama 

Puiul mamei, dar afară 

Este tâmnă ; de ce "mă ceri 

Flori ce crese în primăvâră ? 

Fiii al blândei primăveri, 

Naudi vântul cum mugesce 
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Peste plaiul întristat ? 
Frunda cade, 'mgălbenesee ; 
Ceru'i trist şi înorat,: 

Ii „Copil ă 
Ş | . 

Uite-o stea. dia cer apune... | 
Mamă, viaţa'mi, se, repune... 
Cobi de mârte m& nconjor... 
Sânta îngerilor Dâmnă, Ș 
Pentru ce în trista t6mnă, | 
Eu copil, voiescă să mor! 
Lasă să mai văd odată 
Primărera însmăltată! + 
Cu verdâţă şi cu floră, 
Să mai văd cu băcurie' n 
Mielul mei când pe câmpie 
Pasce "n revărsat de ziori. 
La fontăna răcorâsă, 
Stând sub salcia, pletâsă, 

. Saud, pitpalaeul, meii ; j 
Saud sâra cu plăcere 
Cum isvorul fn tăcere | 
Curge, murmurând mereii.. 
Oh!. ;atuncea cruda mârte . 
Vie ?n cer ca să mă porte, 

“Că nici-cum noii „Suspina,,
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Mama mea cu viorele, 

Liliac şi micşunele, 

Fruntea 'mi TA incununa. 

Ca si dorm etern în pate, 

Fa mormântul imi va face 

Sub stufosul Viliae, i 

Unde intra ei durere 

ŢI: va da o mângăere 

Drăgilegu mi itpalact ati 

* .. 
|, , 

“Mama” pi 

Oh! alină-te | odată, 
Se | 

Dragul mamei copilaţe 

Cruda mârte mu arată, | a 

Milăi e dun Ângeras... | 

| Copil 
i 

Nu mai am de mârte tâmă.: 

-Bunul' Dumnedeii me chiatnă! 

Veţi tu, mamă, strălucind 

Pintre stelele senine 

Angerii frumoşi ca mine ?. 

Audi tu cum mă colind? 

Ei se scală în auroră, 

Câint, mă strig, Se prind ! tn horă. 
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Sunt ca mine micuţei. 
Uile'i vin, mă trag de mână.. 

“ Mamă dragă, .nâpte bună!,.,. al 
Nu mai plânge, sbor cu ei! 

& 
1861. 
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FUGĂ 

—— 

"0 copilă rumedră, 

Dulce ca o lacrimidră 

Să o sorbi din ochişori, 

Seste api din fontână 

Cu micuța! albă mână, 

Sărutată tot de flori.. 

Apoi prin dezişul verde 

Cu cofița ei se perde. | 

Fluturii în jurui sbor. 

Întrun sin umbros de vale, 

Un copil îi ese "n cale 

Şi fi ice glumitor : 
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Stii tu, albă: drăgulică Piu 
Raiu."n cer sa tânguit -..: 
Că 'n frumâsa ta 'gurică ' 
Rosa dulce ai răpit,:— .: 

„Cat furat din cer cu” “silă - 
Doi frumoşi luceterei, Să 
Şi sub fruutea'ți de zambilă 
Strălucese în ochii tăi; 

„Cal furat în altă oră ! 
Doi mere de amor, „ “ 
Rumenite- n auroră, 
Şi le porți în sinișor ; — 

„Că cu luna: raţidsă NE 
Faţa „blândă ai schimbat 
Și c cosiţa aurâsă | i 
De la zioră ai fi luat;—. 

»C'un cuvint, ce e pe lume 
Şi în raii mai răpitor, 
Tot ce are dulce nume, 
Le-ai furat tu, hoţișor !
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_ „Taci, bădică, nu “mai spune.. 

De scăpare ce gândesci?.. 

De mo prinde, m& repune. 

Spune dacă mă iubescă. 

—„Dă mă acum & ta „gurică, 

Sinul tăi aromitor,, ai
 

i :le duc, ei, drăgulică, E 

Mită la judecitor,* . 

+ 
* * 

Se cobâră nâptea lină 

Şi ei nu sati despărţit. =: 

Le zimbesce luna „plină, 

Dar copilul p'a pornit: , 

Pe frumâsa copilită. 

O sărută. cu amor, 

Când pe sn, când pe. emiţă 

Căci e el judecător... 

& 

EI Am N
E 

1860. 
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Oh ! inima “mi e tristă şi: plină de“ durere,-:: “ 
u Mai trist de: “cât: mormântul : 'e suflețelul îmeă „ti : 

Ca bradu "n: “vijălie” se bate în tăcere.! -! îi ii 
Şi nimeni nu aude cum singur geme greii. 

to a i pd 
Nu am şi ei un tâtă; să. strig să mă mânge, 
Nu am o bună: mamă, să'i. spun ce sufer e ;.. 
Nu am nici'o copilă săi, jcat; cu bucurie, : 
Pe staul ei ca crinul să uit amarul meil. 

ți Ă Ii - i Pap 0? cr. N a. eta ra fa A e po 

Amară e ursita orfanului în, „lume; | | 
EI plânge şi nu; „afă „Un, Sin mâng gietor: SN 

A) 

St 

Ca un nimic În haos, el trece “cu-al. să nume, 1) 
Se duce și se stinge ca un suspin de “dor.
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* Dar. Ga a mea viţă o cupă otrăvită, 

antet un minut ași srbe-o, nu voii să mai tr ăiesc, 

„Căci de atâtea. chinuri "mi 
e inima sărobită 

Şin cruda vijălie nu pot so mai cârmesc. 

Să mor, să mor, 0 Domne, _cerescule părinte, 

Cu ale sârtei valuri destul m'am tot luptat; 

Nu mai voiesc viața când tu nu iei aminte 

Şirdielor de lacrimi ce ?n rugă le-am versat, 

IE Ia 

Tu, cel ce ai în grijă de paseri sburătore, î 

De turma, care. pasce în. „câmpul înverdit, : 

D'a. florilor, corbnă frumâsă, răpitore, .. EI 

ȘI nu le lași: acestor. nimica de dorit; - 

i 

Tu care, fără preget, 2ă grijă, bun părinte, 

Şi chiar de micul vernie din humă nezărit ; 

Ta mea durere numai, oh! tu-nu ai amine , 

Sau pote 2 a mea rugă “din cer ai i auţit “i 

Să mor, să mor, 0 Dâmne, că în acestă lume 

Sint cum e flaturelul în timpul viscolos, dă 

Când nu inai sunt pe câmpuri din floră pică triste i urme, 

In sin săl incălgiastă de gerul dureros. ' i 
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Când însă mă voii duce, ohl. cine mă va plânge 2. 
Ce suflet va remâne de doru' mă întristat? 

) 

Ce braţe corpwmi.rece tu jale îl vor strânge? . .; 
Ah! uimeni, nimeni, Dâmne! 'Te toți eii sînt uitat, 

Când restele'mi mortale .vor duce la "ngropare, 
D'a mea plecare nimeni nu va simţi fiori, 
Şi nimeni după mine n'o fi ca întristare, 
Şi nimeni pe mormântu'mi nu va depune flori 

1860. IE Ii 
Ma



„OSTI 
LA O FPLLOMELĂ 

—— 

  

Peste vechile ruine luna .luce aurită, 

Dulce e a să lumină celor însetați dWamor- 

Vântul nopţei lin şoptesce prin pădurea înverdită, 

Filomela întristată vârsă cântete de dor. 

Cântă, pasere iubită, căcă ai vies de mângăere ; 

Spune'mi docurile tâle ca şi ei 

pote noi avea în lume tot o s6rt 

uiâse și plăcute mă răpesc. 

să pătimest. 

i, o duete, 

Căci suspinele'ți d 

A vieței suferință a vitat-o pentru tine, 

Si şirdiele de lacrimi se pornesc a 'curge blând. 

ici ce reverşi mere suspine, 

Spune'mi însă, păseţ 

A şi tu compătimire când m'auţi adânc gemând ? 
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Vino, bard al intristărei, vino ici la monastire, 
Ca să plângem împreună dorul t&ă şi dorul mei, 
Tu să cânți, eii să vărs lacrimi pe mormântul de iubire, 
Unde dârme-a mea frumâsă sub pământul crud şi grei, . 

_1859, 

 



  

    

  

    

  
ORFANUL 

—— 

O D5mne, ce pot face orfan aci în lume, 

Mânat prin stânci de s6rtă şi fără nică un nume 

Intre aceia CĂTOT le cer ajutorință, 

Un adăpost de vitor, o caldă locuinţă! 

Dar tâtă... lumea +gtă străină” pentru mine, 

Viaţa mi se scurge în lacrimi şi suspine. 

Fi nam la cine plânge durerea mea cea mare, 

Fii p'am la cine spune că gem şi sufer tare. 

Străin, pe negre valuri, de ce si rătăcesc? 

Deschide-te, morminte, să m& adăpostesc; 

Deschide-te, -primesce pal lume blăstemat... 

a encă_ căci orami ma sunat.
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Proseris al crudei sârte, amar e 'n sărăcie 
Si duc a mea ricță, străin de bucurie, 
Să v'am puţină pâne a'mi potoli de fâme, 
Nici unde să plec capul, o prea putinte Dâmne! * 
Ce grâză, ce durere! Blăstem cu desperare, 
Căcă la a mea durere nu siniț nici o curmare. 

Sînt trist, sînt trist de mârte, căci n6gra n6pte vine, 
Și. eăi, slăbit de fâme, amar gemâna în mine, 
Ne-având părinți şi rude, m'abat colo pe strade, 
P'o pâtră 'n loc de pernă îmi pun fruntea ce arde. 
O tu, guvern al ţărei, ce qici că ești părinte, 
De cei săraci ca mine avut-ai tu aminte? 

Dar dup'atâtea chinuri, speranța încă vine, 

Ca o fantasmă blândă, durerea să "mi aline, 
Co mână'mi șterge plânsul, cu alta îmi arată 
La orizont departe o stea ce dulce'mi cată, 
Dea Domnul ca în calea d'acuim a. vieței mele , 
Si nu'mi ascunqă norii lumina dulcei. stele ! 

| 1858, 
a 13 UA 

RA



    

  

  
  

TEREI MELE 

—__. 

0 iubită Românie, 

Fii “te plâng, tot ei aud; 

Fii tei în lenevie, 

'- Râd sub al sclaviei scud. 

Toţi suut sclavi în vieţuire; 

Nu mai seiit' ce-aii fost, ce sunt, 

Nu mai ait de fericire . 

Mârtea pentru-al lor pământ. 

Toți privesc cu sânge rece 

Suvenirul din trecut, 

Şi prin minte nu le trece 

Şă gândiască ce-ail perdut. 

D
e
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Patrie refericită, 

Să te plâng amar cu foc, 
Că durerea urgisită | 

„Lângă tine "și face loc, — 

Până când cerescul Tată 

Iară va mai înălța 

Steua ta ce altă dată 

"Alte stele "ntuneca. 

1856,



    

  

ESPATRIATU
L 

D'aşi fi, măre frățiore, 

Ca un porumbel uşur; 

Către țerami răpitâre 

Duce-m'aşi pe vânt în sbor. 

Să v&d Dunărea "nspumată, 

Şi văd falnicii Carpaţi, 

Să văd câmpul comi arati 

Urme de eroi bărbaţi. 

Să mai văd încă odată 

Pati, mamă, fraţi, surori, 

Şi în ţera mea bogată 

Oh! să mor pun pat de flori. 
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Si sciii bine că m'or plânge 

Cei pe cari "i-am iubit, 

Fruntea mea că vor încinge 
Cu crin:dulce înflorit. 

e. 

O frumâsi, țărişoră, 

Spune, când te-oiii mar vedea? 
A mea tristă inimicră O 
Când o vei mai desmerda? 

Ne'ncetat coprins de jale, 

P'aste maluri stai plângând, 

Cu durere 'n a ta cale 

])i şi nopteitot cătând. 

Intreb mica rondurică, 

Intreb valul înspumat, 

Intreb nara ușurică, 

Daci tu nu m'ai uitat! 

In departe mândrul s6re 

Se înclină, aruncând 

O purpură lucitâre, 

Cer şi mare "'nflăcărând.  
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Către țâra mea iubită 

Işi îndreptă calea sa. 

Acolo casami cernită, 

EI, trecând, va lumina. 

„Du-te, du-te, mândre sâre, 

Spre căminul meii dorit, - 

Cici în dioa viitâre | 
Imi vei fi mai mult iubit. 

Va fi dulce-a ta lumină - 

- Oh! cu care-ai luminat | 

Patria. de doruri plină,— 

Bietului espatriat ! | 
1860. 
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: VĂ RESTIGNIREA LUI ISUS 

Marea urlă furtundsă ; vânturile mupit6re Și abisele noptâse bubuiese spăimântătâre ; Cerul geme, se despici,.. lumină întristată, A Eternului urgie p'astă lume o arată, 
„O terdre fiorsă, o cumplită amorțire *: . .. 
A "nrestit în doliă lumea, căci e ora de peire. 

Apa ese peste maluri, vâjiindă, spumegată, 
Și pe urmă vine mârtea despletită, 'nfuriati ; 
Se "ndoiesce rijălia... O durere, o blăstem ! 
Lumea e ca să dispară, idolatrii deii "Şi chem. 
Adi pe cruce ?n Palestina, Veritatea'i restignită, : 
Şi Natura, Cunoscând-o, de durere e sdrobită, 

Se înalță pân” Ia ceruri valurile mugitâre, 
Unde *'n qilele senine sburai paseri căl&tore; 
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Se înalță, cad turbate, spumegânde, pe pământ, 

Și lo, vuctul lor morţii rădic capul din mormânt. 

Un moment... și vijălia pare că se potolesce,.. 

Insă nu, căci de odată ea mai tare urlă, cresce, 

Credincioşi, veniți la rugă, căci infernul se deschide, 

Versă spiritele vele... Ori-ce inimă se'nchide, 

Cerul negru se desface, lampa morței se aprinde, 

Url haosul d'odată și terorea se întinde. 

Urlă, crapă tot pământul; omenirea ţipă, plânge, 

Şi pe luna cea palidă se văd pete mari de sânge, 

„Semn că însăși Deitatea sângele "şi "l-a vărsat, 

Ca să scape omenirea de al lui Adam pteat. 

Cer, te plâcă! Periţi, stele! Domnul păcei a murit, 

Dând esemplu pentru morte că şi el a suferit. 

Însă tunetul ce urlă, vânturile ce mugesc, 

Parcă prin a lor turbare un blăstem amar rostesc : 

„Inocentul sânge cadă peste tine, Israele, | 

„Şi a ta, posteritate să se pârdă 'n chinuri grele. 

„Statul carel ai acuma, să se spulbere în vânt 

„Până la cenuşa tristă care dârme în mormânt.” 
1859. 

I
I
 

2 
. 

  

 



  

  

  
      

  

  
  

CUZA DOMNUL 

Emancipatorul i &ranilor, 

Liberat din lanţuri, iâcă-te în fine, 
O iubit popor. | | 

Strigătul acesta sbâre ?n (ără străine, | 
Ducă ?n t6tă lumea fama despre. tine: 
“Al ajuns la ţinta lungului tăi dor! 

Lupta *ţi fuse mare, dar prin suferiuță! 
Tu al triumfat; - 

După patru secol grei de umilință, 
Domnul României, prin a sa credință, 
Ca pun fenis mândru iar te-a ridicat, 
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Liber eşti acuma, ai “pământ ş și casă, 

Tot ce ai dorit; ” 

Jugul asuprirci nu te mai apasă, 

De ale sclaviei lanţuri nu'ţi mai pasă, 

Căcă pe tâte Cuza falnic le-a sdrobit, 

De acum viâța curge pentru tine, 

Dulce ca în rail; 

Sporul, fericirea și cerescul bine 

Îţi vor umple casa; qile dulci şi line 

Iţi vor țese "n rose liniștitul traiti. 

Dulce e vista când, după furtună, 

Bietul marinar 

La liman ajunge; acolo adună 

Cu ai săi la vatră şi în -voe bună 

Fericit deşertă vinul diu pahar, 

Tot ca marinarul la adăpostire 

Am ajuns și noi. 

Umpleţi dar paharul și într'o unire 

Să urăm viaţă, pace şi mărire 

Celui ce ne scapă țâra din nevoi ; | 

+   
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Umpleţi dar paharul, căci o stea divină 
A lucit pe cer! | 

E a Libertăţei. splendidă îigură ; 
La a ei lumină, la a; ei căldură, - 
Rănile trecute se: ascund Şi per, 

Negra desbinare fuge, părăsesce 
Ast frumos pământ ; 

Inima română saltă, înfloresce, 
Căci iubirea numai pe ea o nutresce; 
Fraţi cu-aceleaşi drepturi adi românii sunt, 

Sărbători frumâse multe omul are. 
In viața sa; 

Dar c qi mai mândri ca acsta 'n care 
Liber din sclavie un popor tresare, 
In trecutul nostru nu putem afla. 

Nu e del sati vale unde scirea bună 
Să nu fi sburat, 

La banchetul vieței nația s'adună, 
Numele t&ă, Dâmne, peste tot răsună, 
De toţi fii ţărei bine-cuvântat : 

. 
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„Glorie, ondre, ţie se cuvine, 

„Ţie flori şi cânt. 

„Cerul ne revârsă mila lui spre 

„S6rele căldură ; iară de la tine, 

„Strălucite Dâmne, noi avem pământ !“ 

1864 

bine, 
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PE ALBUMUL D-NEI *,* 

Tu ceri si'ţi cânt pe harpa'mi de viscole sdrobită, 
Un cânt de fericire, de pace, de amor, 
Ei care sînt pe lume o umbră rătăcitt, 
Eă care di şi nâpte oftez adâne de dor; Ze

 
e
 

Ei căruia prin lacrimi natura se arată 
Intr'un vestmânt de dolii Şi lumea un mormânt; 
Ei care de suspine şi plângere 'nfocată, 
Nu mai aud în crânguri al paserilor cânt! 

Dar tu, ce ești în lume un âuger de iubire 
Şi lumea'i pentru tine edemul răpitor ; 

Tu, care stingi durerea adâncă c'o zimbire, 
Căcă ai furat carmenii suarului amor ;
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Ascultă a naturci cântare fericită, 

lar nu la a mea harpă ce geme pecurmat ; 

Ascultă filomela, când raa mult iubită 

A unei se rovârsă pe plaiul însmăltat; 

Ascultă la zefirul ce uşurel adie 

Pe câmpuri şi sărută suave flori cu dor ; 

Pe cei ce te "nconjoră ca el plăcut mângâie, 

Şi p'ale luă aripe sbori dulce m viitor ! 
1860. 

    

 



  

  
  

  

      
  

LACUL - 

(Damartine) 
— ge DT. aj 

Așa spre noă țărmură împinși fără 'uicetare 
In n6ptea veciniciei. cădem, ne afundăm. 
O qi nui cu putință pa secolilor mare 

“Ancorul s'aruncăm ? ' 

O lac, abia d'atuncia un an fini din cale, . . 
Și pe aceste. maluri ce ea le-ar mai vedea, 
Privesce, eii viă singur. să ed, privind ; în. vale, 

Tot unde ea şedea ! | 

Aşa mugiai atuncea sub stâncile profunde, 
"Aşa spărgeai tu valul. pe țermul sfăşiat, 
Așa tu pe piciâre'i spumarea de' pe unde 
ua mi Svârliaă înfiorat. i 4
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O seră, ţii tu minte ?... Pluteam noi în tăcere. 

Nu vaudia departe, pe luciul stelos, d 

"De cât cum lopătarul despică- cu pliicere 

Cristalu-armonios. 

Dumnedeesci accente vibrari de odată, 

Ca "m regii Waltă lume; ecoul resună, 

Şi undele-as scultară când vocea”i inspirată 

Ast strigăt” îtoni . 

rs 

„0 timp, opresce” i “cursul ! Momente priinci6se, 

pe Opriţi al vostru! sbor! 

LAsaţi- me a “sârbe plicerile fugose 
se 
. Din anii i plini d amor! 

Destul aeci ce sufer în lume, vă imploră: ! 

7 Cuel sburaţi, fugiţi + ia e 

Luaţi- le țița și grija, cei: devoră ; 

Uitaţi pe fericiți, 

.. 

E 

„In van e oă- -ce rusă, căci sborul nu i in, 

„Ca falgerul dispar ; . -: 

Ei qie la astă npte:—0 nopte, fi mai lină ! — 

Şi qiorile apar. 
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„lubi- “vom dar, iubi-vom,! De tim, ul care luge, 

„Curând să profităm ! 

Liman nu are omul, nici timpul unde- ajunge ; ; 

„El cur ge, noi sburăm | 1 

O timp gelos, se pâte, ca ore fericite —., 

Amorul: când ne versă fericea mai „deplin, = 

Fugi de noi departe şi- tot aşa grăbite. PE 

Ca ?n dile de suspin ! ăi 

Şi ce 1... ai nu se pâte opri măcar o urmă? 

Din sânta lor comâră tot este nimicit? : i. 
Ast timp ce îi le dăte, 'ast timp ce ni le curmă, 

“De tot ni le-a răpit ?' 

Neant, eternitate, trecut, adânci abisuri, 

Din dilele sorbite ce re ați făcut? , 

Vorbiţi : reda-veți încă sublimele estasuri, 

Ce voi ni le-aţi perdut ? | 

O lac și stânci tăcute, spelunci, pădure-obscură, 

Şi tot ce timpul cruță, învie un zefir, 

Păstraţi din astă npte, păstrează tu, natură, 

Măcar un surenir!
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Si fie ?n a ta. pace, În aspra vijălie, 

O lac, şi în privirea frumosului tăi mal, 

În braqii "nalţi şi negri, în stânca. pleșuvie 

Ce se oglindă m val. 

Să fie în zcfirul ce uşurel adie, 

al cărui eco repetă un suspin, ' 
In ţermu- 

argintie 
În luna celți revârsă lumina” 

Din discul ei senin! 2 

far vântul care: geme, când. trestia resfiră, : 

Şi dulcile profume din cuibu'ți înflorit, 

Şi tot, ce se aude, se vede, se Tespită, . 

Tot qică: „Sai iubit l* 
1860. 
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LA POMPIERII ROMANI 

13 Septemvrie, 1818. 

O s6re, te rădică și splendidă lumină 
Revârsă pe pământ! 

lar tu, română musă, pe harpa cea divină 
Int6rnă dulce cânt! 

Căci astă-di pentru ț6ră e qioa cea mărâţă, 
E dioa ce serbează oștenii pompieri, | 
])i care ne promite o gloriâsă viță. 
Fii bine cuvântată, tu care în dureri 
Ne mai redai speranța de glorie, mărire, 
Și încununi cu dafini, a patriei iubire, 

Voi cari focul sacru îl conservați, copile, 
Cu flori încununați 

Pe cei ce se luptară, precum la Termopile 

Spartanii lăudați, 
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Iar voi ce ați dat probă că'n ale vâstre vine 

Mai curge nobil sânge, că m timpi ce nu 

Voi cari-aţi pus pe fugi hordiile străine, 

Atuncă când cutezară să calce ast pimânt; 

Oşteni, eroii ţerei, pâșiți pe calea dreptă, 

Căci gloria străbună în cale vă aşteptă! 

” 
1862. 
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ARIE O) 

REGELE $ ȘI REGINA 

- Regele 

Ce întristare ai tu, copilă ? 

Ce gânduri negre te-ai intistat: ? 

Alba ta frunte ca 0 zambilă', i 
De « ce în daruri s'a sucit? - 

Nu eşti de tote îndestulată ? 

Nu ai un nume xesunător 2 

Nu ești frumâsă, divinitate 

| In astă lume ?-Nu te ador ? 
e IRI a 

Un raiă aicea te înconjsră, 

Pașii t&i calcă pe floră de rin; 
„Dar cugetarea'ţi prin lacrimă sboră 
Şi sinuță! saltă, de lung suspin. 

Ma. . 
t , ar 

- . DDC a e:



  

Regina. 

Natura tâtă mie "mi imibesce, " 

Dar sînw mi geme. petncetat ; 

Şufietu'smi tânăr se tânguiesce, 

Cică de el pacea s'a *nstrăinat, 

O' visuri mândre, ce din pruneie 

Pe, stnul: vostru. maţi, legănat, 

Veniţi acuma Şi în junie 

Să stiogeți dorul. înflăcărat. 

Creăeim” “odată că prin iubire | 

Eroi . voii "face nemuritori, 

Şi lumea cât: cu fericire. 

Să 1 mă *ncunune mereii cu flori. 

+ 

Acura însă snt  încelată , | | i . 

„Aceste visuri sai răsipit, - 

Şi pa mea harpă. nemângtiată, 

Ca ghiata n mâna'mi a eremezit. 

a. 

Undeii cununa de strălucire, i 

„Pe a Mea. frunte „ce; am visat? 

Ah! spune, rege, & mea iubire 

Cu ce tu 6re ai meritat ? 

   



Sa: Spargă asupră?mi infuriat, 

— 91 — 

Ca o femee tu în palate 
Iţi treci viața neîncetat, 

„Când ţra plânge de nedreptate, 
Când toţi vecinii mi te-ati căleat! 

Dar dacă ?n sârtă aşa resplată 
'ŞI a scris amorul meii înfocat, 
Cerul urgia îi netmpieată, 

  

Căci de palate. strălacitâre Se ( mol 
Amorul mândru „nui mulțumit. N tă 
EI vrea cununa „neperitâre, „o Zau 
Ast preţ din ceruri îi e menit. 

: Pe i 
Tu eşti un rege “făra virtute, 
Dar nu un genii din cer lăsat, 
Ca mândre stele din cer perdute 
In acest „haos întunecat, . 

Aflata, „Tege,.a: mea 'ntristare, 
De care ânsu'ţi m'ai întrebat. 
De'ţi arde sînul de "nfuriare, - 
Străpunge sinwîni, căci eşti fertat | 
i | 1860, 

—0—



  

  

- ORFANII A SILULUI 

către 

ELENA DOAMNA 

„Unde este mama nâstră 2% 

Noi pe toți am întrebat, 

Şi toţi la Măria Vostră 

Să venim ne-aii îndreptat. 

„Tu dar care ne eşti mamă 

- Şi ne cresci cu dulce dor, 

Tu al cărui nume 7] chiamă 

- Buza nâstră "ncetişor, |   „Mama micilor orfani, 

“+ tan 
i . ” Să trăiesci întru mulţi ani!“ 

1862. 

—0=- 

 



  

      

  

    

NAIADELE 

Dela munte vine, cură, 

Limpedele mic isvor, | 

Și suspină, şi murmuri, 

Și gulaulă "'ncetişor. 

Acolo o albă turmă 

Pasce iârba lângă mal, 

Iar un păstorel în urmă * 

Ii tot cânt din caval, 

El e mic, caralul mare,. 

Insă mâna'i de artist - 

Scie-a scote cu 'nfocare 

Doina dulce, cântec trist,
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EL e mic, mai mult nu are 

De cât şâpte anişori ; 

Dar să cânte nu e *n stare 

Ca el nimeni din păstori. 

Pe al apei cristaline 

Mal dodată sa oprit, 

Căci v&dânâu-se pe sine, 

EI atunci "şi-a "mchipuit 

Că colo în lina undă . 

Este un alt păstorel 

Care vrea să se ascundă. 

Pun rival isteţ ca el. 

EI îndată timp nu perde, 

Se înclină către -mal 

Şi începe să desmerde . 

Câmp şi codri din caxal, 

Zefirul uită suflarea; 

Frundele, şoptirea lor; 

Mielul, iâcba: și "ncurarea 

Paserile, linul sbore 

   



— 6i — 

„ar ecou'n depărtare 
Doina lui o repeta, 
El credea cu ciudă mare 
Că cel-alt îl întrecea. -! 

Jos cavalul își depune, - 
Vreni s'asculte „puţintel ;' 
Dar naiadele nebune 
Tote riseră de el, —- 

Căci plăcuta, lui cântare, | 
Dintr'al undelor palat . | 
Adunase pe ori-care | m: 
Să'1 asculte Ia cântat, 

Copilașul cum e vede, 
Ne mai augind niinic, 
Către ele se răpede; ... !: 
Ele "i strigă : Sic, -sic, sie! 

Cămășuţa își: sumete - Sa 
Și s'aruncă în istor 
Către gingaşele fete ! 
Cu grumajii de ivor,   

r
a
.



Te ajunge, le smicesce, 

, 

Glume, jocuri, Tis nehun ; 

Cind el puna o trântesce, 

Altele vin şi "1 supun. 

Dup'o di de vijălie, 

Vine alta cu, senin; , 

Dar N după ] “bucuiiie 

Vine bocet cu suspin. 
a, 

x 

j 

Pe când se juca. în apă 

Cu naiadele mereii, 

EI tnto vultâre scapă..-: 

Vai! cică fu minutul răi. 
. 

Cele unde spumeg6se 

TI sucese, îl duc în fund, : 

Tar naiadele frumâse 

Mulţumite se ascund. 

De atunci în ori-ce vreme 

Pe al apei. ţerm umbros 

O privigătore geme... - 

Este: sufletu'i duios ! . 

—0— 

1862 
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ILOC BRAT IN vor 
Luna Veghiază, sentul. suspină 

Si m alba pândă suflă uşor, 

Nava despică unda cea lină, 

Un străin cânti singur de dor : : 

„Draga: mea țeră, 

Când s să, văd icră, , 

Sinul tău dulee, vaii, “de via ță! 

„Trist e. căminul, a 

Rece e sinul hr 

Străin: “tăţer care înhaţă, 

Ah! nava: sbâră-, ca ondurela, 

„Valul se sparge naintea sa ; 

Austrul bate, îi umflă vela, 

Şi sboră, sboră spre țra mea.  



— BA 

„Dar ce văd colo în depărtare ? | 

- Din valută ca un mărgăritar 

__Nase nisce maluri cu resfățare 

Şi peste ele un eden rar. 

Ventul adie. 

O bucurie 

Presimţitre par'că'mi şoptesce 

Cacele maluri 

Ce es. din valuri, 

E România ce mt răpesce, 

„Dulce, „speranţă, nu mă. *mceli' Gre ? 

Nuii un miragiii? "Nu visez ei? 

Navă iubită şi fugătore, 

Sbâră ca “gândul, sboră merci. 
e 

N pr 
psi Pi 

“ rieranul acuma tri desvălesce 

Dulci suvenire, scumpe comori. 

„Aerul ţărei mă tineresce : 

" Tnima, s stnu'mi, saltă *n fiori, 

Căci vădui tumul 

De la căminul 

Unde. se scurse a. mea pruncie ! 

| "0 dragă (6ră, 

„J&că-me icră, | 
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După o lungă călătorie, 

Plin de iubire și bucurie. 

Viscoli ai sortei, suflați în van, 
Căci de acuma duleea'mi junie - 
Află iar pacea 'n sântul liman. . 

  

1863,



  

  
  
  

    
  

  

PANTASNA 

Amicii mei, cunâsceţi fantasma gâaditâre, 

Ce vine şi pe sinu'mi înclină capul săil ? 

E jună şi frumsă ! Dar pentru ce ea dre 

Apasă traiul mei ? 

Din anii cei mai tineri ea tot mă urmăresce. 

Ași vrea să fug de dânsa, căci ochiwi languros 

Deştâptă îm al mei suflet un dor ce mă pălesce... 

Aşi vrea, dar ce folos 2... 

Căci oră și unde pașii voii îndrepta în lume, 

Ca umbra dupi mine alârgă ne'ncetat. 

Vederea e; îmi place. Dar carei al stii nume ? 

Fii încă mam aflat. 

 



87 — . , . h . 
! 

e 
: 

Să fug, să scap” de dânsa nu este cu putință. 
„Chiar între voi când" m'atlu, ca' vine "ucolişor 

Și cu un chip angelie,. coprins de suferință, 
Imi cată cu amor. 

ere ! . 4 PI rr îi ev pp? pi ij, pa cura 

Atunci! vederea'mi pere” şi toti ce! me! "tonjâră 
Dispare întro' lume de vise, de hisnieui + ; 
Estasul “me: copiinae' și! 'sufletul meti sâră 

Colo în ale sferi, 
-, - i tii i Eat „rit (i ra 

', 

“Da când din acea Tune: cerdcă, idea, — 
"Cu vot şedăna la „oasă, — “odată mă trezese ; 
Câna sufletul revine. în lumea. cca reală, 

In lutul omenesc ; | 

CR ANI ata a) 
:Oh !,cât de grea îmi pare: atunci ;a :mea viţă ! 
Cum aerul m'apasă !. Cum: aşi voi si sbor 
Din noii spre regiunea, în care se resfață 

Edemul răpitor ! 

O tu cemi turburi pacea, fantasmă fără nume, 
Ducându'mi Cugetarea în regiuni ceresti, — 
Pentru eternitate de ce dintrastă lume 

Nu vii să me răpescă ?
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Aşi vrea să scap de lutul ce sufletul ?mi apasă, 

„+ De astă închisre ce'l ţine pe pământ, 

Căci sufletului nostru de lume ce îi pasă? 

Lui, lumea e mormânt ! - 

Amar acelui care în corpul de reptilă, 

„Din voia prea: înalt a unui mare, dei, 

Inchide, încatenă un suflet de acrili ! 

E nsu'si Prometeii | 

O tu, fantasmă dragă, ori ia-mă n sbor cu tine, 

Lăsând aci în lume plăpândul mei argil, —! 

“Oră fugi, ca ta iubire nu are loc în mine... 

Abia stat un copil! 

Dar când voii sparge vasul ce spiritul coprinde, 

Când răpede în spaţii putea-voiii să m'avânt, 

Atunci şi al meii suflet etern se va: aprinde 

. Damorul tei. cel sânt. 

—0— 

“ 

1863. 

  
  

 



  
  

      

  

    

LA 0. TURTURIC 

O tristă turturică, 

Ce stai pe rămurică 

Şi plângi neincetat, : 

Ah! nu e pentru'tine 

In viaţi nici un bine, 

Căci cerul te-a uitat. 
') 

Când veqi un codru verde, 
Câmpie sai livede, 
Un limpede isvor,: . 
Suspini, nu iei aminte -. . -. 
Şi sbori, te duci "nainte, 

Te duci plânpână de dor. 

P'o ramură. uscată : 

Cu inima 'ntristată
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Abia mai te opresci :, 

- Din unda nisiposă, | e 

De sâre căldurâsă, | 

„Tu setea "i potolesci. - ” 

O sori întristată, 

Şi ?n lacrimă înecată, 

'Tu plângă un soţior... 

Şi sînwmi se repune... 

Do cine ?... nu sciii spune,   
Seiă numai cam un dor. i 

Aşi vrea simi “Spin: durerea 

Ori-cărui, căci tăcerea ae 

Aţtţă lungimi chin; 

Dar cine pentru mine: 

Va revărsa suspine ?::-- 

Ei sint aci străin. : 

Ah! ție, turtarică i 
| 

Ce plângi pe rămurică, 
i 

Voiă spune 'greumni dor; : 

La tine di și nSpte':: i 

“Sbura-vor line şopte: : i 

De plâns răcoritor.: *: -:- 

a 1860.



      

            

  

  

CUPA 

Am o cupă minunată, 
O fecidră ca un crin, | 
Care de amor mămbută, | 
Tot mercii cu ea 'mi dă vin, 

Cupa mea este de aur 

Şi lucrată minunat ; 

Cu girlande veri de laur 
Bordul ei este ornat, 

Pe o parte e un june 

Cu o fată lângă sin; 
Ea îi ride, el îi pune 

Sărutatul d'amor plin,
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Dacă cupa vei întârce, 

Vei săpat un copilaş: 

Un ciorchin în mâni că stârce 

Şi îl suge drăgălaş. 

Cu acâstă cupă dragă 

Când beati vin din viea mea 

Şi sărut copila fragă, 

'Tâtă lumea e a mea, 
1864. 
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MELIBCEUS, TITYRUS a a 

* EOLOGA + îi -i a i i 
MA i Ra 4 PR n m au 

PUBLII ViRGILiI MARONIS. Da 

, „At Mele iei e i NR 

O Titire, la umbia stejarălut frungosi , i „ 
Tu stai și cânipenesca din fluier cânți duios; 
Iar noi, goniţi acuma din patria subită, 5 
Lăsăm aceste Jocuri şi vatra părăsită ; | a 
Plângând fugira din ț&ă, iar tu aci culcat 

Din fiuer p'Amarila o cânți neîncetat, 

Tila Ei E e aia 
, -, | 

Un dei, o o Melibee, trai “dăte acest vine, ii 
De care adi mă “bucur; —cără deii e pentru mine!
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aceea 'un miel sprinten, din turma mea ales, 

Îi va stropi altarul cu caldul sânge des. 

Tu dacă vedi acele oițe respândite, 

Cum pase în bună pace livedile 'nverdite, 

Şi dacă cânt din fluer, lui singur sint dator. 

Melibeii 

Ei nu mă uit la tine cu ochiti pismuitor, 

Dar când "mi aduc aminte urgia ce se 'ntinde 

In țâră, d'a ta pace mirarea mă coprinde. 

Tu vedi cât sint de lânced.!... şi trebue să mân 

Nenorocita? mi turmă spre un pămâat străin; 

Tu vedi acâstă capră cum o târăsc în silă! 

Fătă doi edi acuma... dar să le plângi de milă!.. 

Căci ati remas în 'eodri p' un steiă, sbierând mereii. 

Doi ieqi erai speranţa din tot staulul meii! 

Ce 6rbă rătăcire!,.. Acum ?mi aduc aminte 

Că semne cobitâre mi se făceaii 'nainte:. 

Când trăsnetul stejarii i isbia de multe ori, 

Când vocea coțofenei din stânga "mi da fiori; 

Imi prediceaii de reul cumplit ce me pândesce. 

O Titire, dar spune cum qeu'ță se numesce ? 

Titir 

Cetatea ce "i dic Roma, eă, — simplu ce eram! — 

Credeam că “i ca aceea în care alergam, 

Să vindem, noi păstorii, plăpânţii mică "nainte.
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Cum s6mănă cățelul cu cânele părinte 
ȘI iedul mic cu capra,—tot astfel comparam 
Cetățile "ntre ele, mici, mari, „când cugetam.. 
Precuw stejarul însă, crescut pe pisc de muute,. 
Rădică peste trestii la mo trufașai frane, 
Asemenea şi Roma se “malţă. pe pământ. PE 

i, 

Mai mult de cât oră— cari cetăți în lume sunt. Di 

Alclibeii 

și e ce cuvânt: puterie la [toma te conduse? ! Dă 

Pa ji : ' 

iti E i 

Cuvântul ?,.. Libertatea, de şi “tarie fuse, 
Ea i aruncă vederea pe betrâneea mea, | 
Când barba „ca fuiorul l brit îmi ajungea. 
Dar m'a privit în fine după atâta trudă. ; 
Ai inima'mi, scăpată de Galatea crudă, 
E sclavă Amarilei; căci trebua să spun: 
Cât timp cu Galatea am. fost, eram nebun! 
Nu mai aveam speranță a “Tai scăpa vr % dată, 

Nici să "mi maj vEd averea „puţin adăogati. 

  

In van pentru cetate miei „grași duceam mereă, 
In van o brânqă” bună pe, care-o 'storceam. ei; 
Din munca mea, întrâsă nu Salegea nici bruma. | 
Veniam cu mâna go. !



— 15 — 

-. Mesibeăă 

Nu mat mă mir acuma + | 

Frumâsa Amarilă de ce plângea dulos, 

De ce lăsa din' arbori să cadă rodul jos. 

Lipsea d'aci iubitui!.,. . Colnice, văi, isvore, 

Te rechemat, Titire, c'o tânără ardore. 
N 

Titir 

Dar cum de sub, sclavie puteam să mă strecor? 

Şi cum puteam să aflu un deii îndurător ? 

O Melibee, 'n Roma vedui pe acel june, 

Intru al cărui nume p'altare se, depune 

Tămâea şi fumează pe an atâtea oră. 

Abia, îi aretasem cumplitele rigori, | 

Când el zimbind îmi qise: „Păstor, păşunesce 

Oiţele în pace ii tauriă i creste!“ 

- Melibei DN 

O tu, bătrân i cteteţ piei 
Şi ori-ce: trebuință poți să îndestulezi, 

Cu tote că de' pâtră Şi papură sunt pline. 

Tu nu'ţi:vei 'duce turma să „pască'n ţări străine, 

Nici bietele ciţe ce, astă-Qi ai fătat, 

Nor suferi lipiciul vre unul reii suhat, 

Bătrâne, lingă ţermul păraelor uş6re 

Și sântele fontâne, guști umbră şi râtore; 

1 
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În lesele vecine albinele murmur, 

Pişe florile din sălcii şi linul lor susur 
ia dulce” somn 'temilmnă ; colo din acea stâncă 

Vierul cântă vesel în liniştea adâncă; 

Iar colo n plopul verde,:al cărui vârt e'n nor, 

Columbele rauce, 'de cari. al tu 'dor, 

E Și trista  turturelă, de jindul teii, vor geme. 
r 

crt pi tu 

, Titi. a: i 

0 Melibeii, când mielul de lut nu s'o mai teme, 
Când cerbii bună de fugă vor pasce a câmpi cerescă, 

| Când” mările sor seâte pi pe maluri al lor pesci, 

“Când Partul din Axariti va “bea în cât să'l sece, 

Când Anibal cu "6stea'i va bea din Istrul rece, 

Atunci, “numai, atuncia so şterge chipul seii 

Dia inima mea unde A € ar ca BE, un dei. 

matcă 

Jar oi, goniți din vatra strebunilor departe, 

In Africa: pustie rom pribegi o;parte, 

"Iar alții ne vom duce în Sciţia sait Crit, 

Pe unde curge Osul, din munte răpedit, 

Saii la Britani pe cari ocânu i înconjorii, 

„Decât așa viță; 'mai bine toţi să mârăl! 
Dar după ce voiă cere străinilor 'asil, 

Num moi Yor- permite âre, - “nică dup'un lung esil]— 
pi Pt pita 

e



ai 
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să mă întorc în: locul undă-am vedut, lumina, 

„Unde părinții noștri 'şi ai părăsit țGrâna ? 

„Nwmi vor permite 6re coliba a'mi vedea, 

“ Coliba care este împerăția mea,. .. 

„acoperișul cărei crescea '0 :d6să' iârbi? 

.. Câmpiele acestea soldatul să le aibă ? 

- Un barbar să culâgă sem&nătura mea? 

Ah! veqi unde ne duce discordia cea rea! 

Veţi pentru cari Iotri am îngrijit d'ogore, 

„De “6rinile ndstre cu trudă şi, ardâre? 

"0. Melibeii, acuma în vie şi Tivedi, | 

Mai poți, avea plăcere, să mergă ŞI să lucrezi ? 

, Adeţi, o dragi căprite, altdată fericite ! 

“De, astă-Qi toainte al vostru bun piston, 

Pe 'stâncele ripâse urcându- -Tă uşor, 
EL mo să vă mai vedă din pescerea umbrâsă! 

Nici va cânta din fluer o arie voiosă! 

Nici o să ve mai” ducă trifolul, să 'păsceți, 

Nică salcia amară... Căritelor, aideţi! 
N Ia 

ie Titir 

Dar,. Melibeii, poţi încă să stai aci o n6pte. 

Am „miere şi smântâni, am şi castane c6pte, 

Mai 'am:un. coş cu: pâme... să ospăteză; apoi, 

Alăturea cu mine, să i dormi pun pat de foi. 

 



. - a. a i 
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Este târqiii acuma, Vedi s6rele apune, 
Veţi fumul cum se 'malţă colo de prin cătune; 
Iar. după acel- munte încununat de! brad, 
Veţi umbrele de sâra cum se întind, cum cad, : 

1862, 

. 
ii 

 



  

  
  

    
  

INDEMNARE 

| 

Copilă, pentru tine viața“ încă dulce 

Ca bârea unei seră 

“Când oile la staul revin ca să se culce, 

Ca visul fericircă în dile de dureri. 

Destinul pentru tine girlande aurite 

Păstrează 'n viitor. 

Pe tânera ta frunte ilusii înflorite 

Ca silfii primăverei surid mereii şi sbor. 

În barca vieţei tele, de aure suate 

Impinsă ?ncetişor, * 

e du, te du, copilă, și grațiile sclave 

Veni-vor după tine, cântându'ți cu amor. 
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„ Desmârdă-te în: cânturi,. usii poesie, - 
Cât ale vîrstei (lori , ; 

„Wor „Teversa lumina pe scumpa ta junie, 
Căci anii tei sbura-xor ca roa după. fior. 

„. Sbura-ror anii tineră „ȘI nu Ta mai. remâne 
Din ei p'acest pământ :, 

De cât o; suvenire frumosă ca și „tine, 
„0, candelă duidsă ce arde pun mormânt, 

dd 

Deșcită: dară cupa plăcerilor Suare 
Ce anii îţi întind, .| „i 

„Cât; timp a lor magie. fac grațiile, solave, 
Cât timp ilusii d'aur voi6se te colind. 

Durerea, îutristarea, ori 'cât de mare fie, 
Să turbure nu “pot -. : 

-- Seninul' care'l. are Miața în junie. .. 
Ti încreţesc surfaţa abia, Yatâta tot.: 

Dar pentru ce, copilă, o frunte sânditore, 
Adesea tu înclini ? 

Ce umbre îţi acoper figura zimbitâre ? 
Ce tinere dorințe ascunde al teii sin? .
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Ca tine se gândesce și fiârea ce se înclină 

Pe limpedele val; | 

Dar: gândul ei o tradă, ca rosa purpurină 

Colârea când 'Ş arată prin cupa de “cristal, 

"“"putpâte sbori cu mintea în lumea, ideală, 

Acolo unde vin: | 

Sublime aspirații, lumina matinală, 

ăi Arooril, nemurirea şi geniul ditin. 

Nostalgie suavă |... pe ți place regiunea 

La care te gândestci, 

d aţi sborul către dinsa, şi ast-fel misiunea 

Ceai în astă lume mai mult o împlinesci. 

Cu cât va fi femeea de aria 'nstolată, 

De sântul empireiă, 

Prin suflet mai aprâpe, cu— atât mai ușurată 

Şi sarcina vieţei e pentru soțul sei! 

1863. 

 



  

  

  

  

  

        

> LAURA 

Cosiţele'i de aur în aer fluturaă 

Şi la suflarea, dulce a blândelor 'zefire 

In <reţuri unditâre pe sinu'i alb jucaii. 

Un fulger de lumină, cum nică un muritor 

Nu pâte să descrie, lucăa 'n a ei privire, 

Şi ca un farmec straniă uimia pe călător. 

Ah! cine de mirare mai pâte fi coprins: 

Cum inima mea jună la'nteia ei vedere 

Aşa cumplit îndată d'amoru” s'a aprins! 

Avea un pas de înger, părea că sbâră 'n vânt, 

Şun vers atât de dulce, ca blânda mânpiere, 

Cum nu se mai aude aici p'acest pământ.
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Trăsurele figureă păreaii de serafim, . 
ag 

„ASR erati de blânde, candide, mângâiose, 

"Sin tote o „splendâre ca, cea de “heruvim. 

"Ah! Qacă am văut- o, a fost ca să trăiesc, 

Gândindu-mE la densa, în torturi aMor6se, 

Şi pâw la cel din urmă minut să o iubesc! 

. , 
. put 1863. 
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DORUL 

I6că qioa că mijesee, -i '-:i 

Dar ei încă n'am 'dormit; 

Cum să dorm când.m& muncesce 

„ii Un amor, tiran cumplit, 

. Domna, stelelor îl scie, 

Tâtă, nâptea m'a vălut 

Trist și singur pe câmpie 

Rătăcind ca un perdut. 

Dorul arde, mă încinge, 

Vers şiroiii de lacrimări. 

“ Dâmne, Dâmne, de a'l stinge 

Nu pot nică cu .noă mări.



ss. 

Oh! şi nu e prin putință 

Inima simi desvălesc, | N 

Aşi vedea cu suferință 

Stelele că mă jălesc. - 

Jar tu, dulcea mea Subită, 

De al sci-cât pătimesc, 
/ 

Gura'ţi, rosă inflorită, 
/ 

Blind ?mi ar dice: „Le iubesc.“ | 

PE 
| 

ȘI c'o. dulce sărutare | 

Dorul meit ai alina,. -.- 

Şi la cer, într'o cântare, |. 

Braţe'n braţe am sbura, | 

1863. 

  
 



  

      

  

    

ERAM MIC... 

Eram mie, eram copil, şi MVatuncia tot iubiam -. 

"Prin păduri, câmpii şi munți singurel de rătăciam. 

Lingă ţermul unul rii me opriam de multe ori, 

Şi, distrându-mă, în el aruncam mănuchi. de flori. 

Imi plăcea ca să privesc cerul limpede, frumos; 

Vre un “nor călătorind pe azurul luininos; : 

Silciile, muuţii verdi cum în rii se oglindeaii; . 

Luna, stelele pe cer cum treptat se aprindeai.. 

La biserica din sat clopotul când resuna, 

+ M5 duceam ca să mă rog şi la.strană.a cânta, - 

Sati tămâe să aprind preotului cuvios, E 

Sai să plâng d'al mamei dor către mama lui Hris. tus. 

" Sub salcâmii înfloriţi ce mormintele umbriai, 

In reverii de copil pașii mei se rătăciaă.;, ..:



  

  

De acolo ascultam al păriului murmut, 

Vuetul serci din sat şi al laptelui susur, 

Buciumul tânguitor, tristul turturelei cânt 

Şi sarcasticul suspin cucuvelei la mormânt. : 

Al nature farmec viii me răpia în magic vis! 

Daw atunci seiam să scrii, câte versuri ași fi scris! 

“Câte versuri de copil cari adi m'ar încânta, 

Şal meii suflet amărit către cer "] ar aventa ! 

Bram al nature fii şi mănia "i adoram. | 

Câna furtuna pintre munţi că sosesce aţiam, — 

Ca şi puiul de vultur pintre fulgere deprins, ; 

Cu vederea, scinteind Și cu sufletul: aprins, E 

M5 urcam la Mina n d6l și Wacolo, stând pe brânci, 

Îmi. plăcea saud prin văă urletul cel fioros | 

“AT torentului cădând dintr'un dl prăpăstios; -. 

îmi plăcea să văd prin noră fulgerile șerpuind.: 

Saud tunetul prin. munţi cu urgie bubuind, i 

Saud elbele de :braţi dun vânt răpede trosainl 

Şi furtuna m sborul ei fruntea;-*mi caldă  răcorind. 

Tatal mei când mă vedea p'aşa timp că alergam, 

În deşert mă.tot chema, ca nebunul că fugiam; | 

Tar el, capul cletinând, cu durere îmi (icea  -! 

Şi îi ochiă lui cei blândi câte-o lacrimă lucia:i. | 

„Fii văd bine, fiul mei, că pu este.un bun semn; 
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“La aceea 'ce tu faci, ursitorile te 'ndemn. 
Pentru ce nu eşti şi tu precum sunt cei alți copii? 
Pentru ce de dinși fugi și tot singur „vrei să fii? , 
Oh! încâtă d'a gândi,—(căci adesea mă gândiam) — 
Fugi de ploi și vijăliil“—Eă atuntia îi rideam. 

Bunul tată "mi a murit, iar eii-mare m'am făcut. 
Că citia în viitor, aqi plângând am cunoscut! 

1863. 
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MORTEA 

de ce nu ai tu milă? 
O mânte, crudă morte, 

vig mereii, — 
„De ce pe mulți durerei,—când ci te st 

dar treci "nainte la vesela copilă, 
Îi lași, 

So stingă în visul sei? | 

La lui Adam greşală pedspsă mult amară, 

en lume te pâte înfrâna ? 
Ca ce puter 

pornirea ta barbară 
Deșertăi ori-ce rugă, 

Nimic n'o vanturna ? 

ştenul şi mpăratul, 
Săracul şi avutul, o 

demon infernal! 
Pe toți cosesci d'a vîndul, o 

Ocânul şi pământul, coliba şi palatul. 

Le visitezi egal. 
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Nu pote muritorul în nici un colț de lume 

De tine să s'ascundă, când ora "i a-sunat. 

Nici genii, nici virtuie, junie, amare nume, 

Nimic nu te-a 'nmilat. 

O jună când viaţa îi pare mai frumâsă, 
Un geniii ce preludă sublimele cântări, 

Un prinţ ce pune ţâra'i p'o cale gloriosă, 

: Nu aflu tadurări! 

L'a lui Adam greșeală, pedâpsă mult amară, . 

Ca ce putere ?n lume te pâte înfrâna? 
Deşertă”i ori-ce rugă, pornirea ta barbară 

Nimic n'o va 'nturna! 

1863.  
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UN ROMÂN 

MORE IN RESBOLUL STATELOR-UNITE 
: EI ._: . 
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Departe da lui târă, pun ţerm necunoscut, 

Un fii al României în luptă a cădut. 

- Când bate mediul nopței şi luna pe nori plânse, 

Fantasma lui apare, scăldată ?n caldu'i sânge: 

E palidă figura, e surd al sei cuvânt. 

La țermul Atlanticei de multe ori s'aşqă 

Şi stinsa lui privire spre orient. țintează, 

La, patria sa scumpă, acolo unde 'n dor 

'L aşteptă di şi nâpte o mamă şi o sor': 

„Acolo unde dioa înteia dată luce, 

La, România dalbă oh! gândul mei se duce! 

Acolo unde Istrul fertilul ei pământ 

0 
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“Adapă, răcoresce, acolo se arânt 

Dorinţele 'mi cosite d'a morței mână rece! Să 

Acolo ridetâre ilusia' "mă petrece! | 
Aşa murmură umbra, oftând din pețt cu grei, 'i 

Iar valurile mărci se: sparg sub pasul sei, . | 

4, . 
i 
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„E mult de cînd românii: pe. câmpul bătăliei - 

N'ai mai putut culege cununa nemurirei, i. 

E mult, şi ai uitarea ast cuib „antic ds bravi 

"L acoperă cu r&lu'i de morte 'ca pe selavi,:. -.:! 

Dar tu n'ai :vrut să suferi, eroicule june, .. -::: 

„Fatala înjosire ce' patria supune.: ME 

Tu nu ai vrut aicea să'porți:la câpsa ta: 

O spadă destinată “niereii în tâc'a' sta, : 

Să duci ca ori și care “viața 'n moleșie; 

Când patria “ta geme şi strigă în sclavie, - :+: 

Când frații tei d'un sânge 'se plâng peste Carpaţi, 

De cruda tiranie tumplit'amenințați.....: 

Întoemai. ca' vulturul ce caută să sbore, ... .:;.7 
Când vijilia suflă, mui sus de nori, la s6re, 
Voiai şă sbori în luptă, verdi lauri culegând 

Și stgul cu mândrie în mâna ta purtând; 

Voiai să veqi în lume al'libertâţei sore 

Și fruntea”ți luminată d'a gloriei splendore, 

Șă mori ca Leonida, Și în ora cea din urmă 
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Când candela vieţei lumina își precurmă,.. 

Audu'ţi să/l isbească al tniumtărei cânt .- 

Ca. vocea învierei ce ese din mormânt. 

Voiai aceste tote, infortunat. oştEn..... | 

Dar nu mai este timpul lui Mircea şi Ștefan; 

Măririle trecute acuma sunt uitate | 

Şi luptele strebune de basme chiar luate. 

Ai mers mers acolo unde al libertăţeă dor 

Chiema "n resboiul sacru. pe ori-ce .luptiitor, - 

Şi fruntea ta senină ades fa "ncununată 

De laurii bravurti, cunună movitată.. 

“Dar mâna, morței rece. asuprăți s'a întins 

Şi?n câmpul pătăliei viața ta s'a stins. - 

Fi nu te plâng că mârtea te stinse ?n fi6rea vieţei: 

Că dulce este fârte:în anii tinereței, 

Când tâte sunt ilusii, când tâte ne par flori, 

Sub stâgul libertăţei ca un eroii să mori. : ” 

Ah! dormă etern în pace p'acel pământ străin, 

Căci vântul îţi aduce al patriei suspin. 

Dormi, dormi p'acele maluri, că "n ţermuri depărtate 

Vai! pentru a ta mârte curg lacrimi înfocate. 

1863, 
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SIMPATIA | 

Gina” avam ni aceleași inimi, 
Ele vor să ne lubim. 

şi tu, frumâsă Nino, Și tu iubesci ca mine 

Natura cea frumâsă, iscor de ore line! .., 

Și tu te plângă. de lume şi fugi neîncetat - 

Ca trista filomelă, în crângul. singurat! 

Înt una ca pe dânsa durerea te „Sfășie, _ 

Întruna ca Și densa, străină. în pustie, 

Tu plângi a ta ursită,.. şi cât e de amar... 
Să suferi singurică, să, strigi, dar. în zadar, 

Un suflet să te-asculte și cu.0 mângâere. 

Să(i mai aline dorul, adânca; ta durere! 

Și eii sint tot ca tine. străin și rătăcit, . 

De ale vieţei valuri cu peptul ostenit, 

-.



Abia vedui lumina şi cruda ursitâre 
Asupra mea împinse o horă plângătore 

- De griji şi de restriște să (esă traiul mei... 

Şi de atuncia ani”'mi s'aii dus... și sbor mere! 

Şi sbor,.. căcă mângâerea pe frunte'mi nu depune 

Nici flori, nici sărutare.... şi dorul mă repune. 
Dar tu, suavă fl6re d'amor, de tinerețe, 

Tu care-ascundi în umbră candida frumuseţe, 

De ce să laşi în lacrimi să sbâre anii tei? 

Mai mult de cât iubire, ce, alt ai vrea să cei? 

Ati nu scit că amorul e a vieţei fl6re, 

Şi câna el se înclină,-tot sufletul că more? : 

Ori-care suferinţă, oră care chin amar, 

S'ascund ! când. sârbe cupa iubirei cu nectar. 

Oh! spune mie, Nino, — blând sol de mângâere, 

Căci ai din cer solie S'alini a mea durere, — 

Când strebăteai Sriţera cu munţii  maiestoși - 

Și Lemanul albastru cu țermii sei frumoși ; - 

Când cugetai adesea Pa sălciei tulpină 

Și ascultai în pace cum bârea ?n foi suspină ; 

Când n6ptea ca un spirit: fantastic alergai 

“Pun cal uşor şi negru; prigorii de întreceai, 
Iar luna 'gânditâre din boltari azurie 
îti lumină prin "arbori a ta călătorie - 

ȘI pasorile”ă cale ţineaii 'al lor concert ; — 

Atuncea lângă! tine mafiei un loe deşert? 
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„ai fi dorit, respunde, să ai un soț cu care! 
Să "mi parți acea simţire d'amor, de admirare, 
Estasele sublime ce nu le poți uita? ......> 
N'ui fi vorbit atuncia cu ânsă'şi umbra ta? 

Că chiar şi ei ca tine am 'admirat natura 
Şi "n nopțile senine am ascultat murmura 
Misterios șoptindă prin i6rbă, trestii, floră, 

Şi fără de nesaţiii veghiat-am pân” la diori ; 
Dar singur în acele momente mult senine, 

Simţiam un gol-în sinu'mi, o lipsă lingă mine, 
Ei nu aveam la cine să spun tot ce simțiam 
Şi singurel în codri plângând mă rătăciam. 

Ah! dacă Providența atunci d'ar' fi Xoit, 
În: codrii singuratici noi să ne f “atălnit, îi 

- Noi, cari avem în suflet o singură „dorință, - — 
Dacar fi fost propice a cerului voinţă, — . 
Ei chiar corna lumei ași fi desprețuit 
Și raiul dacă 'ntwânsul amor aşi, fi găsit, 

| Şi plin de fericire la scumpele' (i picidre, | 

„AŞ fi "nchinat îndată ființa?mi iubitâre, E 
Amorul ce "mă "ncinge şi tu Sal â simţit, 

Şi noi, aceleași inimi, d'atunci ne-aza fi iubit! 

1 2868, 
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Nici o stea nu mai lucesce, 

m PATRIA 

ț 

pici o zare de lumină, 

Totul tace, totul dorme, numai vântul fioros 

” Şuerând din munte vine şn ruine grei suspină ; 

Draţii Baltenii din cale tă restârnă furios, “ 

Tremurână a arunc vederea către aspra vijălie, 

Către riul: ce din munte se aruncă îospumat : 

Fulgerul ca bicăă de pară şerpuiesce | în tărie 

„Şi din norii de puciâsă cade trăsnetul turbat. 

Dai ce cuget mă aduce p'astă ndpte furtunâsă ? 

Ca :ce farmece sinistre am aci să implinesc? 

Alt nimic de cât a plâtige sortea țărei durer6să. 

Cu muginda vijălie voiii cântareami să "nsoţesc. 
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Unde sunt acele timpuri de antică strelucire ? 
Unde sunt acele braţe ce da mârtea prin dușmani ? 
Acei Domni ce pentru țâră își dădeaii cu mulțumire 
Sângele : Şi chiar viața, dragi odrasle din Romani? 

P'aste locuri de același sâre mândru luminate, 
Monumentele strebune se perdeaii cu fală ?n nori; 
Acum însă zac ruine de mușehiă, verde 'ncununate, 
Plâng restriștea ţărei mele şi prin inimă dati fiori. 

Di 

Unde e a ta mărire, o) iubită Românie? 

„Care urmă do blăsteme al teii suflet | 1. -a coprins ? 
Nu mai este pentru tine nici-o di de bucurie ; 
Fală, glorie, virtute, între fii tei s'aă stins! 

* Negru haos ai *nainte, întuneric te "neonjâră ; 
Vijălia suferinţei va sufla p'acest pământ. 
Ca o frunqă ofilită câni pe crivăţ rece sbâră, 
Fi-vei 6re înc'odată prăvălită în mormânt ? 

Ai crequt, iubită ţeră, întun vis de fericire, 
Că pe a mărirei cale mai poti încă a păşi. 
Sârele "nvierei tele se "mălță cu strălucire, 
De la Tisa pin” la Mare cântul teii se auqi.
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Ai strigat că vrei unire cu jubita”ți sori6ră, 

Şi strigarea către ceruri își luă măreţul sbor ; 

Ceru 'ngrabă se deschise: aţi vedut că se cobâră 

“AI unirei ânger dulce ; v'a îmbrățișat cu dor. 

hosă Î6că desceptarea.! Tioa pere, n6ptea vine 

Şi prin umbrele noptâse liliecii se ivesc; 

Pălămida iar venascd pîntre florile divine; 

- “Sinul teii ce retnviase, negre patimi 11 jărtfesc. 

idrelor tnveninate, cel din ceruri bun Părinte . 

Nu 'mtărdie resplătirea, trăsnetul resbunător. » 

"“Dumnedeii :le vede tote ; el la plângeri ia aminte, 

EA păstrează “țărei mele un ferice viitor. 

pe 1858, 

  

    
 



  

  

      

  

      

PARAELOR 

Cristalinelor. părae, .. .. 

Voi scăldați, curgând prin fiori, 
Faţa lunei cea bălae 

Și ridândele dulci diori, . 
Suspinând mereă d'amor! 

Dina mea cea grați6să 

Dacă ?n voi s'ar oglindi, 

Unda v6stră cea fugâsă : -, 

Cursul ei nu'şi ar opri, 

Jinduind al- meă amor ? — 

Căci cu farmecul figurel 
Ea n Olimp ar. umili - 

P'alba dee a Citerei; . 

Și la carui ar.robi: 

Pe toți: deii.cu,amor! - 1861. 
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Și câmpuri roditâre, 

Şi munţi ce per în nori, 

Şi mândre răpitore, 

ŞI mândri “luptători, 

Şi inimă ce bate 

Dal patriei amor, 

Și pentru libertate 

“Un suflet ardstor, 

De tâte noi avem. 

» 

Ca să scăpăm îndată 

De iudi şi de strigoi, 

Şi ț6ra ngenuchiată 

"Să: scape de nevoi, 

Şi umbrele strebune 

CE NAVEM? . 
( 
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Să 6să din mormânt, 

Să aibă ile bune 

" Acest iubit pământ, — 

Un lucru nu avem. 

Şi sciți ce ne lipsesce? 

Nici sprinteni armăsari, 

Nici arma ce trăsnesce, 

Nici fortereţe tari, 

Nici capi să ne conducă; 

Un lucru micuţel .. 

Ce nu ar cere muncă! 

O Dâmne, adi niţel 

Curaj de ce w'avem!.;, 

1861, august,” - 
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UNEI JUNE CALETOARE 

—— 
. . 

i | „De unde vii, feciâră, cu rose pe guriță, 

„Mai. albă de cât noa, cu mirtul pe cosiță 2 

„Zefirul te aduce? Picată eşti dia rail ? 

„Lăsat-ai tu azurul, cortegiul de. stele, 

i „Şi vii în carul d'aur purtat de columbele, 

| „A respândi girlande sub sorele din mait?% 

i 
| 

Aşa îti pâte dice acel ce nu te scie. 

Dar eii al cărui suflet răpit de bucurie 

Ar vrea etern să sbore în juru'ţi cu amor, 

Pe sinul teii cel fraged, în cânt şi: desmerdare, 

Să uite a vieței amară întristare, — | 

IL, Te 'ntreb, copilă dulce, ca sclavul rugător : 
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Tu care strebătut-aj, coprinsă de iubire, 

Aceie ţeri bogate d'autice suvenire, 

Edenul omenirei pe unde înfloresc 

Pădurile de dafin şi mirtul ce suspină, 

A căror umbră dulce pe călători alină; 
Pe unde cipril'n doliă mormintele jălesc;: - 

Pe unde curge Nilul prin văile măndse . 

Ce gem de holde d'aur, de turma numerâse 

De oi şi de cămile, de sprinteni armăsari, 

De mii de obeliscuri din marmură lucrate, | 

D'oraşe, de ruine în secoli ilustrate i 

Şi dulce mvălsimite d arome de rosari; 

Pe unde lin adapă cu unda'i. cristalină, 

Al omenirei l6săn, suava Palestină, 

Iordanul pe sub .salcii de rose 'ncununat ; 

Pe unde cedrul faluic Libanul sânt „umbresce; 

Pe unde Eutratul în cursu'i răcoresce 

Ruina, Babilonei sub s6rele, "nfocat | — 

Putea-vei a'mi respunde, frumâsă. călătorea 

A ţerilor acelea iubite mult de sore, 

Bogatele. lor. daruri cu.ce voii. compara? :.. 

Când lebăda, îndtă pe lacul din. livadă, !
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Ea, care este albă ca fulgii de zăpadă, 

Egală maiestatea şi albicimea ta? 

Nemuritârea rosă ce ?n Erihon se nasce: 

Întrece.ea purpura, purpura te renasce 

Pe faţa ta: suavă la vorbe de, amor ? 

Orientală flsre, e când luna cea, senivă 

Se jâcă cu delfinii pe marea ce suspină, 

E candidă ca tine, ca tine, scump odor ? 

Gazela care Îuge în crânguri sfiici6să, 

Nu ave-a ta „privire ce cade amorâsă 

Ca umbrele de s6ră “pe plaiul: depărtat? 

Când Flora se arată în timpul primăveri, 

Împrăștiind profuume, plăngând în sinul seră, 

E 6re ea suavă ca sinu'ţă profumat? 

A undelor murmură, a frundelor şoptire, 

Â tuistei turturele dui6să tânguire, 

Or fi așa de dulce precum e versul tei, | 

Când curge de pe buzeţi ca riuşor de miere, 

Ca rtuşor ce-aduce balsam de mângâere, 

A inimilor roă, în sufiețelul meii? 

D'ar fi frumâse ele, frumâse ca și tine, 

Lăsând aci departe amici şi ori-ce bine, 
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Acolo eii nași duce ca rondurela ?n sbor. 
Acelo stând a plânge la umbra r&corâsă, 
Pritiud în flori, în stele, figura ta frumâsă, 
Strigându-te pe nume, acolo-ași vrea să mor! 

1861. 

   



  

  

  

    

  

  

  

RUINELE 
—— 

Cu inima sdrobită şi plină de durere, 

În sinu-v& de mârte întâmpin mângâere, 

O dragelor ruine, corână p'ast pămâzt ! 

Aici 'mi aduc aminte de qile glori6se 

Şi sufletul aprinde de fapte mari, virtâse, 

Căci mândru îmi vorbesce țărâna din mormânt. 

Ca umbra ?n întuneric, când umblă rătăcită, 

D'a crimei remușcare selbatic prigonită, 

Vedaţi-mă : victimă, ardend dun dor aprins. 

Dar mediul nopţei bate, ecoul îi respunde 

Cun gemet ca de mârte; fiorul mă pătrunde. 

O soma, atinge fruntea'mi cu sceptrul teii nonvius! 
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Să dorm p'aceste locuri a cărora splendâre 

“Mai strălucesce ?n minte'mi cum alte dăți la sâre; 

Să dorm, căci pâte "n visuri vedea-voiii cu amor 

A lor înfiinţare, măririle trecute, 

Cu gloria strebună și câte-avem perdute ; 

Iar tu, o suflet june, luându'ţi semeţ sbor 

Din lumea tristă ?n care sclavia rea domină, 

Să cânţi cu libertate în aria senină, 

Sburând din stele "n stele, al țerei viitor! , 

1861. 

   



  

    

    

     
    
  

ANIVERSAREA NASCEREI 

înctun an dintai vieței a perit ca o lucire, 

nun an de dulci ilusii ta neant a dispărut! 

Cincizpregece ani de lacrimi, de suspin, de: tânguire, 

"Din buchietul vieţei mele pină astă-qi ai trecut. 

Dulce qi în fericire, di de visuri aurite, 

In deşert mai vrei acuma să înceli adâncu' mi dor, 

In deșert, căci p'a “mea frunte timpuri dragi şi fericite 

Nu'şi vor mai lăsa cununa în noptosul viitor. 

Du-te, scumpă qi de visuri, în neant te rătăcesce, 

Căci speranţa nu mai este unde dorul s'a 'ncuibat. 

Pentru dilele trecute sufietu'mi se tânguiesce 

Şi p'a ernelor sosire număr ani'mi ce-ai sburat. 
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Ca o selbă'n aspra iarnă, când de viscole turbate 

Fuge frunda ofilită pe recă aripe de vânt, 

Ca o jaluică ruină din vechi timpuri aqi uitate, 

Este sufletul mei tânăr, trist ca bradul pe mormânt. 

Domne, când va bate ora ş'a mea candelă s'o stinge, 

Cine 6re mă va plânge pe mormântul singurat? 

Cine 6re cu girlandă fruntea'mi rece va încinge? 

Nimeni, nimeni, ceresc tată, că de toți eii sint uitat! 

Numai tu, iubită musă, prematura mea durere, 

Suferințele prunciei le vei ține monument, — 

Intru care ori-când afle tot orfanul mângâere, 

Că şi eii am fost ca dânsul amărit p'acest pământ! 

1858, decemerie 26, 
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HAIDUCUL 

Dai sei, dulee copiliţă, 

Cat pe tine te iubesc, 

Face-te-ai o garofţă, 

S'o miros, să 'nebunesc. 

Iară ei da ta iubire 

Face-mv'ași 'un-ftuturel, - 

P'al teii sin cu fericire 

Să'mi spun dorul tinerel. 

Hora diorilor mijesce 

Peste plaiul înfiorit, 

Păserica ciripesce, 

Alba qioă s'a ivit. 
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Sînt: hatăuc, tu scii prea a bine, 
Şi do lime's depăr tot; 
Vino'm grabă lîngă mine, 
Să'mi dai dulce sărutat; 

Căci lumina, ce resare 
Ca p'o umbră m'o goni 
La 0 nâgră depărtare 
Unde uu mai poţi veni. 

- Sînt sătul de haiducie, 
T6tă ț&ra-am curățit 
D'a ciocoilor hoţie, 
Dal lor reii nesuferit, 

Poterașii de o lună 
Mă gonesc neîncetat; 

"Moi da lor de voie bună, 
A mă duce nelegat, 

Vin-o, dulce copiliță, 
Simi mai dai un sărutat 
Din frumâsa ta guriță 
Ş'al tei sei sin de desmerdat;
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Căci lumina ce resare 

Ca. po umbră mo goi 

La o n6egră depărtare 

“Unde nu mai poți veni. 

  

1860.  
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COPILA LA MORMENT 

Pe câmpia cea uscată 

Veqi, străine călător, 

Acea cruce întristată | 

„Lângă plopul plângător ? 

Colo ' nâptea "ntunecată 

Vine-un înger răpitor 

Şi sub crucea înclinată 

-  Versă plâns ră&coritor. 
bă 

"Vedi mormântul de durere? 

Înta nopţilor tăcere 
E de lacrime stropit! 

Acea vergină cernită, 

Ca o rosă ofilită, 

Plângo pe al seii iubit! 

—O0C—,



  

  
  

  

  

  
      
  

LA COPILARIE 

„Oh! timpul trece, fuge și fără, încetare, 

Copilăria'mi dulce se stinge ca un Vis. 

„Din unda ce mă pârtă spre dile mai amare 

Privese trecutul negru, amar, fâră suris. 

Ei mai aruue sederea ca . urobra pe morminte, 

Dorind să. td o zare în negrul viitor, 

Şindată. simţ, o Dâmue, o lacrimă ferbinte 

că mi picură din gene... Și pliug, şi plâng cu dorl . 

Căcă viitorul mare nimica -pentru mine; 

Speranţe, dulci ilusii, de tot mai părăsit.. 

Ah! roa nu mai pâte a îndrepta spre bine 

_Un crin ce n auroră de vânturi Su pălit. 

„1859, 
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OSTAŞUL 

La fontână: Mina plânge - 
Tot cu lacrime de sânge. 

„== Nu mai plânge, copiliţă, 
Ci de ducă dă'nii guriță, 

Ci's al patriei ostaș... - 

Şi guriţa ce se'mbată: 

De o patimă 'nfocată, 

E păcat să moleşiască 
Inima cea, 'vitejâscă, 

Ânger dulce, drăgălaș! 

Nu mai plânge, copiliță, . 
Nu mai plânge, drăguliță, 
Căci mă duc la bătălie 

"Să scap țâra de robie, 

_Că sînt voinicel român,
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past muri chiar, tu-nu plânge; - 

| Dar să plângă mereii cu sânge, 

Si Cu durere ne "mpăeată, : 

'Țâra de n'0 fi scăpată 

| 
Ă „De duşmanul: reă păgân. 

i 
, Auqi triimbiţa vesună ! 

- 'Pâtă armia, adună. 

Remâi, Mino,: sănătâsă-.. 

i a | "Pâra mea. cea durerâsă 

ă | "Deta sinwți ma chemat! 

1859. 
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UNEI JUNE VIORISTE 

De unde acest cântec, acestă armonie, 

Ast imn suav, divin? 

Din lira lui Apolon, pălatul dei, să fie? 

„Cât sunt de răpitore! Ca. farmec de magie 

“Durerea o alin. 

Aminte ne-aduc ele d'a lui Orfeii cântare: 

| - Când ca un:semi-deii, - 

Cântând cu lira d'aur, se *nconjura de fi are, 

De turme şi:de paseri, şi tâte "n . admirare 

ÎI ascultai mereiă. 

Vita junica jerba și zefirul sadic, - 

'Torentul asculta ; 

Jar frunda să murmure părea că nu mai scie; 

Sta mielul lingă tigru... Orfeii o simpatie 

în tâte însnfla.
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a Și Armfion tebanul cu lira, ce'i fu dată 

De sprintenul Mercur, 

Făcea să “salte steiuri de pâtră inspirată. . 

Aşa, că vechia Tebă:fu tâtă "nconjurată 

„De cel mai tare mur, | 

Dar tu a cărei mână revârsă din vidri 

Divine armonii, 

Ce fac ca să palpite a. nâstră inimidră, 

Ca frunqa clătinată d'o aură uşâră, — 

 Copilă, unde vii ?. 

“ "Du al. venit aicea, ca deea primăverei, 

Cu zefirul ușor, 

"A vespândi în inimi balsamul mângâerei ; 

'Tu pote ai ca dânsa, solia învierei 

„ Sublimului amor. 

„Ori cinei a ta mamă, ori cinci: al teii tată, 

De ori și unde vii, . 

Antistă ntre artiste, mai cântă-ne odată 

Şi noi“"ţi om da cununa de lauri meritată 

Şaplaudele vii! .. 

i 1881,



  
    

  

        
  

ILUSIA PERDUTA 

Români, vedeţi voi 6re în apriga. furtună, 
Pe marea "nfuriată, sub negrul firmament, 
Când fulgerii sparg cerul, când tunetul resună, 
O barcă sbuciumând-o turbatul element ?. 
În ora de peire “i e prora 'ncununată 
De flori și marinarii toți. cupele” deșert 
Cu ale lor bacaute, iar cârma e lăsată 
Şi călătorii singuri se vaită'n deşert ! 

" Români, acâstă barcă e blânda Românie,. 
E țâra cea frumâsă, e (6ra ce iubim, 
Cu-al cărei trecut falnic și rară avuţie 
"Naintea ori şi cărui străin noi ne mândrim. 
E patria lui Mircea, dar care adi se, teme, — 
VEdându-se lipsită de ori ce ajutor, -— 
A nu peri ca barca ce "n tijălie gemg
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Şi picăiri nu vede limanul salvator. 

- Mirsă, văduvită, în cerul vieţei tele - 

„ Năduşi un blând lucâfăr şi mult te-ai bucurat. 

Crequt-ai câţi anunță salvarea ta de rele... 

Ilusie deşârtă... de nori s'a "ntunecat. 

1862. 

  

 



  
          

  

    
  

IMN LA PUTERE 

Te salut, Putere, a lut Marte fie,.' 

Tu a cărei mână ageră de fer 
Din Olimp răpede plină de urgie 

"Trăsneten eter, 

'Ție sortatți dăte gloria divină | 

„Dea fi putinte fără de hotar ; | 

Ta comandi la tâte, ție tot se "nclină : 

Cer, pământ, tartar, 

Timpul care tâmă tutulor însuflă, 

Timpul. ce sfăramă tot în cursul sei, 

“Nică-de-cum n'abate vântul care suflă 

Peste vasul tei. 

Tu: pa cărei frunte luce mitra d'aur, 

Tu eşti deea care. „nască p'acest. pământ 

„Gloria ce cresceu: umbra unui laur 

„= Și al fameă cânt. Să
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Patria mea mândră fu odinidră 

La: măriri condusă, chiar de braţul teii, 
“Căci atunci românul căuta să mâră * 

Pentru stâgul sei; 
_Căuta să mâră, că scia prea bine 
Ce e libertatea pentru un popor, 

Şi a țărei voce descepta în sine 

„Cel mai sublim dor, 

Dar de când străinul strecură otravă 

Care amorţesce stingele n eroi, 

Tâte se schimbară !.... Patria e sclavă 

“Lungilor neroi ! Di | | 

Şi e mult atuncea de când e ea suspină 

După strălucirea trecutului sei; 

» Secoli “peste: secoli trec... şi tot m'alină 

Chinul ei cel grei. 

Până când, o dee, lunga suferință ? - 

Dacă tâte 'n lume să: finitul lor, 

Astă-di, când ea culpa Și plânge cu , căinţă, 

Dă” un,ajutor.  . - 

Mai întinde”. mâna, ca și. altă dată, 

Când d'a ei inărire lumea se mira, 

„Racăi timpi de fală nui şi astă dată 

„Vom ! mai admira! , e 
1861. 
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i ADI0' 
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Cum un stol de rondurele 

Plec din sinul ţărei mele 
Ori şi unde” cruda sârtă 

Fără "voia lor le pârtă, 

Ei sînt gata să pornesc. 

Ca şi ele astă dată | 

Sint cu inima ntristată,, 

Şi vărs- lacrimi și suspine; 

“Căci cu sinul plin de tine 

Plec, te las, dar te iubuesc, 

"On mă due acolo unde . 

Dorwmi tânăr voii ascunde | 
Tot prin codri şi voii plânge, 

Că nică mârtea nu 'va stinge - - 

" Ast amor nefericit! 
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In mormânt, asil de pace, 

Corpwmi când otern va zace, . 

EI, ca vocei mângâerei, 

„Ca şi ângeru "nvierei, 

în va dice: „Te-am subit.“ 

Depârtat pe căi străine, 

Dar gândind mereii la tine: 

Şi: coprins d'o mare jale, 

"Voi. uda spindsa! TDi cale 

Tăt cu plâns răcoritor.: 

Fantasia'mi Subitore, . 

: Fantasia” mi “ubitâre, | 

„Oră şi unde- mă voii duce, 

„Ea în sbor te va “aduce . 

Lingă sinw'mi doritor. 

. Bate ora de pornire, 

_Ora cea. de despărțire!.. 

_ Calul sare şi nechiază, 

“ Calul: mă îmbărbătează 

Mai în grabă să pornesc. 

Plec... ta peri în depărtare! - 

Calul parcă aripi are... 

“ Peptwmi geme, greii respiră i 

„Pare că mi se deşiră 

Cu cât sbor, ta: părăsesel „1860.



      

  

  

  
  

IONA DIN ROMAN 

- Frungă verde de cicâră! 

Daşi fi pasere uşdră,. _ 

Nu m'ași duce să mă plâng: 

Ca o torturea' în erfing, i Ă 

Nică în lunea cea frumâsă, Dia 

„Nică în salcia pletosă, - . 

Ci m'ași duce ?n linul sbor, 

 Duce-miaşi împins de dor” 

La Tâmna din Roman! . 

Frungă verde colilie! -. - 

“ Fin-ar blăstemată, fie, 

„Ora când încălecaţii,. - 

Şi pe cale maruncaiii,
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„Dorul, care mă omâră, 

„Gu ce. foc iubesc nebun 

i  Frunqă verde de sulfină! 

Nici n'a. fost, nici n'a mai fi _. 

_Are ochi: de fiirmecare, 

“ Sin rotund de desmerdare, . 

“Buze dulă de sărutat,. 

Mijlocel de mbiătişat; 

" Ca'ea nimenea nu scie 
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Că ma prins de inimidră . . 

Si mam, Dâmne, cui să spuri, 

„ Pe Ina din Roman. 
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Măndre's florile *n. grădină . i 

Şi mai măndre flori în rai, 

Flori din dilele luă mailul ; 

Dar dai fi uşor ca vântul i pă 

ȘI ași treiera pământul, 

Flâre măndră mași găsi, 

“Ca ISna din Roman: 

A iubi cu duioșie; 
Cu ea cin' gar săruta, .: 

"Cât ar A mar. mai-uita 
Pe I6na din Roman. | 

| NE | 
po. Pe ]
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Frunqă verde săleidră! 

D'ași găsi, și eii comoră, 

Nu ași vrea să fi chiabur, 

Să am cal ca de pandur, 

Tot cu frâue poleite, 

Nici sam arme ghintuite, 

Ci ași da-o: să trăiesc 

Şi mereii să mă iubese 

Cu I6na 'din Roman! 

1862. 
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OMENII CIUDATI ii 

Usi căletor ce lumea în lung şi lat umblase, A 

"La vatra lui dorită acum se înturnase. 

Aflând, amici şi rude voioşi ati alergat 

Şi, cum e obiceiul, cu drag “l-ati sărutat. 

_„—De buna ta venire, ce bine mult ne pare ! 

Esti bine?... Cum te afli?... [a spune tI”'0 *ntâmplare.“ 

ȘI câte le mai spuse, şi tot avea de spus! 

„—Sciţi ce distanță este Waicea pîn' la Hus?. 

Cât înconjuri pământul... La Hus şi mai departe 

Se află nisce 6meni cum nu's întwaltă parte. 

- Aşti Gmeni ai dorința da fi toți la un loc. 

- Acolo când se află, matii grijă nici de foc, 

Na cuget nică la viaţă, nu cuget nici la mârte, a 
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Lor prea puţin le pasă, Mercur unde-o săi porte. 
Acolo nici nu mână, nici gâtul nu'și stropesc, 
Dar stati cu toţi la masă și capul își trudese, 
In cât %-aţi crede pote căduți sub anatemiă. 
Sciţi dar ce fac aști 6meni ? — Desleg vreo problemă ? 
— Prin minte nici vă trece. Nu cred ca să aflați. 
— Citesc filosofie ? — La naiba, ce visaţi! 
— Păcatele "Şi plâng pâte? — Nici una din aceste, 
— Ce lucru dar să fie, când tot ce-am dis nu este? 
Nu rîd, nu spun nimica, nici nu citese în cărți... 

„ Hei bine, ce fac dară? -— Ce fae?... Ei jâcă cărți! 

=
 

1860. 

 



      

  

  

  

POMANA ȚIGANULUI 

Glumă 

Dancăul meii, sadea țigan, 

Câștigând şi el un ban, 

Alergă ca vu nebun 

Spre oraş: să îa tutun 

Şi o sculă | 

De lulea. 

Dar căciulă 
Nu avea, 

Şi n oraş cu capul gol, 

Că 71 țigan se-da de gol! 

Un țărav, fugind de s6re, 

Se culcase la xăcsre 

Cu căciula lîngă el; 

Sforăia ca un purcel. 

Danciul meii, nevrâud s'aştepte; 

Nici din somn să îl deştepte, 
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„Găciula "i-a 'mprumutat. 

Și "n grabă Sa depărtat. 

Iară când avu a trece , 

Podul unui rii cam lat, 

Naiba ?] puse să s'aplece, 

Să se vâqă 'ncăciulat. 

„LI! ha! măre, ce minune!, 

Dise Danciu 'nfumurat. 

Să se vâqă iar se pune, 

Dar căciula "i-a pieat. 

Cercă Danciul a o prinde, — 

Mai alârgă, dă ocol, 

Mai o strigă, mai se 'ntinde... 

“Ică 71 iar cu capul gol. 

“Când căciula plutitâre - a 

Din vedere s'a perdut: 

„O căciulă ca să sbire, 

„Cine ar mai fi credut! — 

Dise Danciul. — Dar, mai bine 

„Că acuma n'o găsesc. 

„Tot era să dăruiesc, 

„Ca pomană de la mine, 

„O căciulă pentru tata. . 

„I&că "i dar pomana gata! O 1861. 

—000— - 

a
 

m
e
 

p
a
r
e
 

e 
me

r 
pr
im
a 

 



  

    

ARICIUL FI SOBOLUL 

Parabola 

Înt'o iarnă viscol6să, 

Un ariciii se văita 

Şin ninsârea polei6să 

Adăpostul căuta. 

Un sobol ce frigul ierneă 

Nu] simţise nică de cum, 

Din adâncul subteranei“ 

Apăru şi el acum: 

,— Domnule ariciă, de'ţi place, 

- Vin în locuinţa mea; 

Amândoi în. bună pace 

Vom” trăi ori cât vei vrea. 
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— Domnule, cu voe bună! — 
Înghiățatul "1-a răspuns, 

Și îndată împreună 

Înăuntru aă pătruns. 

Acolo din întâmplare, 

Ospetul cam grosolan 
Îşi înfipse țepii tare 
În milosul sobolan. 

» — Domnule aricii, fă bine... 
Şi mai strânge aceşti ţepi, 
Că şerând aci cu mine, 
Temă ?mi e să nu mă “nţepi, 

n — Şedi şi tu mai la o parte!, 
Crunt ariciul "i-a răspuns. 
Stând sobolul mai departe, 
Țepii iară ?1 ai împuns, 

n— Domnule aricii, vedi bine: 
Mai mult să mă depărtez, 
Loc nu e, și, vai de mine, 

„Aceştă tepi mă sângerez. 

„—Hei! sobol, să tacă din gură, — 
Strie” ariciu *nfuriat,— 

Dacă nu, în bătătură 

„Eşti îndată aruncate,  
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Și "ntindându'şi țepii iară, 

Sobolanul sângerat E : | |. 

A fugit în grab afară, 
i 

Şi în grab a îngheţat. 

Tot aşa Şi noi păţim 

„Cu străinii ce i poftim! 

Le dăm casă, 

„Le dăm masă ; 

Dar nu scim, — amat de noi — 

Ceea. ce. va fi apoi, 

Când aricăul se va "tinde 

Şi tot cuibul va coprinde! 

! 
  

1862. 

   



  

    

  

  

  
  

Î LPIGRANA MUSTĂȚEI MELE 

— 

Dotat de la natură 

Cop gingașă figură, 

Chiar dia copilărie sciți bine că am fost. 

In templeie Citerei 'mi aşi fi. aflat un rost. 

Dar hu sciii din ce vine 

Se supără pe mine 

Natura, şi îndată mustaţa "mi a albit, 

Şi când luaiii Voglinea, ce credeţi cam zărit ? 

Un cap uiniatură? 

Așil. 0 căricatură 1% 
i 1862. 

   



Ş 

Legenie și Episode 

. N 

N 

|  



  
  

    

    

    

  

  
  

ZINA CODRILOR - 

Întrun. raiăi ferice, tatrun cuib de diori, 

Un castel se vede 'nbălsămat de flori, 

De părae limpedi răcoros udat, 

Unde o vergină plânge necurmat. 

Pare a fi nimfa undei cristaline, 

Pare a fi dina stelelor senine, 

Că este gingaşă ca un vis d'amor 

Când suav mângâe sufletul în dor. 

În baleonul daur iată c'a stătut. 

, Luna. îi sărută chipul. ei plăcut 

Şi zefirul nopţei, răcoros din lori, 

Îi xesfaţă coma p'albii sinişori ;. 

Fruntea ei senină ca lumina no0ă, | 

Gânditor ov "nclină, ca un crin în roă ș 

Ochii sei albaștri dulci şi amoroși, 

Cată'm umbra nopței, Jacrimând duloși. 
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Aurora iată că deschide lin 

Porţile rosalbe cerului senin ; 

Ciocârlia cântă, carul ei ve estind, 

fuhtmat cu zefiri peste flori venind; 

Tâte iati visță la a eă lucire, 

'Tâte simt amorul la a ei zimbire; 

„Numai tu, copilă, nu te "nveselesti, 

Numai tu natura o despreţuiesci. 

Se cobâră?n vale cerbi și căpridre, 

A privi ?n oglinda linelor isvâre ; 

Dar vă&dând copila, stai de o privesc 

Şi de frumusețe”i t6te se uimesc. 

Una dintre ele, dulce viers luând: 

„—Suridre mândre, — dice admirând, — 

„Iată dina nâstră, dina cea din diori!... 

„Căci n'am să mă satur dece ochişori !. 

„O dalbă vergină picată din raii, 

0 fiâre suavă din luna lui maiii, 

De sâre nearsă, de vânt nebătută, 

Eşti 6re din lume în codri perdută ? 

Căci dorul te 'ncinge şi eşti intristată, - 

Şi ochii "ți reversă plânsore "nfecată. 

Vergină, n'ai -tâmă şi spune de vrei 

Să scapi din. palatul acesta, de sei. 
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»—Voi cari crescut-ați în munte ca ?n rai, — 

Că mult mă răpesce doritu-vă traii, — 

În vechia cetate 'nălțată la nori 
Viața mea jună țesut-am cu flori! 

Acolo amorul „ca roa cer6scă 

În sinul mei june era să "nfloriască. 

„Acolo ?ntr'o nâpte pe când aşteptam 

În codri la lună pe cel ce iubiam, 

„Vădut-am în aer ușure că sboră 

O negură dâsă, că valea *nconjâră 

Cu fulger și tunet, cât munţii resun 

Şi cobele nopței în scorburi s'adun. 

Cătaiă o scăpare de ploia cu spume... 

Dezârte sunt tote departe de lume! 

“Un smeii mă răpesce atuncea ?ntrun nor 

Şaicea mă lasă din falnicui sbor! 

„Aicea, departe de. scumpa iubire, 

În prada durerei, să gem cu mâhnire,. 

Să gem di şi n6pte, să plâng ne'ncetat, 

- Căcă cupa fubirei nici-cum mam secat; 

Și trista gândire prin lacrime sb6ră, 

Şi inima'"mi bate ca franda uşsră... 

Scăpaţi-mă ?n grabă, o dalbe aurori, 

Şin cornele v6stre voii pune tot flori 1  
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* * 
%* 

Văilor smăltate, luna strălucia, 

Când convoiul mândru către ea sosia; 

Cerbi şi căpriâre duc în fruntea lor 

“Un alt cerb mai mare, falnic şi uşor, 

Care-avea în cârne pat din brad țesut 

Şi cu muschiul verde m6le ascernut, 

Ca un cuib de paseri, împrejur cu flori, 

Tot să dormi într'ânsul, mângâiat de lori. 

Cerbuleţu”i dice: „—0 dalbă fecăâră, 
În cuibu'ți de rose voi6se cobâră, 

Căci noi te vom duce la limpedi părae, 

Să scalqi ridetâre figura'ţi bălae; 

Cu roa din ierbă să'ți rtcorescă stnul ; 

Cu florile d'albe să 'mpletesci părul; 

O îie subțire cu fluturii daur 

Ascunsă flotândă cerescul tesaur: 

„Să pui p'a ta frunte cor6nă de stele, 

Să 'ncingă grumaju'ți frumâse mărgele 

De mărgăritare, safire, rubine, 

Cât stelele tâte să cate la tine. 

Din valea umbrită cu salcii pletâse 

Zefirul ne-aduce suspine dui6se: 

Acolo se plânge un june mereii ” | 

Și eco respunde tot numele tei!“ 
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* + 
* 

Ochi de foc ai nopței, mai luciţi în cer, 

Dalbă avroră, nu păși 'n eter, 

Căci copila dârme line” al sei iubit 

Somn cu vise d'aur fraged împletit! 

Pe un pat de rose dulce "mbrăţişați, 

Bore ale nopței, lin îi mângâiați! 

Sccă le e cupa negrelor dureri, | 

Dar a fericirei plină'i de plăceri. 

, 1861. 
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STRAINUL 

Adese ori când Tuna pe munte str&lucesce, 

Zimbind ca o vergină în visul de amor; 

Când pulberea de stele azurul înflovesce 

Şi unda plângătâre resfrânge hora lor; 

Pe culme încet vine.o umbră întristată... 

E umbra unui june ce stă perdut în dor, 

Si nimeni nu'l cundsce, nică ?] a vădut vro dată, 

De cât “i aude numai un viers tânguitor. 

Când turmele dorm duse şi cânii le veghiază, 

„'Trezind tăcerea nopteă, la lună lună urlând, 

Când vântul pintre frunde uşure adiează, 

Păstorii de la tirlă, pe lăngă foc șeqând, 

Se *ntrâbă, "şi doii părerea: ce om să fie 6re 

Acela ce pe munte des n6ptea îl zăresc ? 

Să fie vre o iasmă de rele făcătâre? 

Dar cruda lui durere îi fac de se 'ndoiesc. 
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E ora cea de n6pte când cobea se trezesce 

Şi ţipăta”ă sinistru S'uude în pustii; 

E ora când amantul amanta'şi întălneste, 

Când d6rme pe sub salcii păriul arginti. * 

Dar iată că străinul pe nâgra stâncă vine 

Și, rezemându'şi fruntea pe brațu'i. cel uscat, 

Reversă în tăcere amare lung! suspine, 

Și ochiul sei îndtă în plânset înfocat: 

„Suflaţi, zefire line! — el dice cu durere, — 

Și duceți în departe amarul meă suspin, 

Acolo unde dârme în visuri de plăcere 

Frumâsa mes iubită pe patul ei de crin. 
Spuneți”i, dulci zefire, că este în viţă, 

Un june pentru dânsa ce plânge înfocat; 

De e în murgul serei, de e în diminsţă, 

“La ea gândirea” tristă saventă nencetat. 

„Suavă este rosa în roă când zimbesce, 

Candidă este luna p'al cerului senin, 

Frumâsă”i aurora când peste flori lucesce 

Și când ne-adue zefiriă profumele de crin; 

Dar mult mai răpitâre e dalba, copiliță, 

Al cărei sîn nutresce un dulce foc ceresc, -: 

În ochii sei azurul și raiul pe guriță, 

Armoni6să voce ca cântul îngeresc, 

7 
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- „Ast înger de iubire din frageda'mi junie 

Iubitu ?l-am cu focul amorului divin ; 

Dar nu simția şi densa la patima mea vie, 

Căci ea jubia pe altul și.eii "i eram -stră tiu. 

Şi că, cv tâte astea, tri ăiam în mulțumire, 

Ve sqend-o căi ferice, de și nu. me iubia. 

Cemi pasă mie Gre, diceam, Wa ei iubire, 

Când ea e fericită 2 Nu i văd figura sa ? 

„Era 0 adpte ucară, o ndpte de urgie, 

Când ca veni s'aștepte pe seumpul sei iubit ; 

lar ei "din umbra dâsă priveam cu bucurie 

La chipul ei augelie de carmenă înflorit, 

Un fulger luminează... ȘI i6că se ivesce 

O barcă ușurică de stânci că se isbia. 

„— O cer „— copila "strigă, şi faţai gălbenesce,— 

Talazuri, fiți milâce.... Ah! cine "| va scăpa? 

— N'ai t6mă, căcă îndată va fi el lăngă tine. — 

Disei și către barcă în grab m'am asvârlit. 

Dar marea "nturiată, luptându-se cu mine, . 

Îmi asvârlia în faţă torentul urgisit. 

M& aruncam ca vântul prin negură, urgic, 

Spărgeam acele valuri cun pept: nesimţitor ; 

'Nălțat sând sus la ceruri prin nori de vijălie, 

Când prăvălie în negrul abis ingrozitor. 
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„Apropiasem barea... D'odati se ufundă... 

Un țipăt... valul vine... și junele-a perit! 
M'arune, despic îndată spumegătârea undi, 

Ajung la fundul mărei... Îl aflu ucolăcit 

De un oribil şârpe şi între cinci balauri... 

Stai gata să” sfâșie... Trag iute un pumnal, 

Îi împlântez în șerpe... Marunc în sus pe valuri... 
“ . 

Şi dupi cinci minute cu el eram pe mal. 
. 

„Furtuna încetase şi n6ptea liniştită 

Domnia din tronul păcei de stele înfiorit, 

Tar candida copili, voi6să, fericită, 

Se legina Ia sînul frumosului iubit. 

- Sufla zefirul dulce, naturei mângâere, 

Luci6sa colilie ușor o înclina; 

Carma o filomelă a câmpilor tăcere, 

Iar sînul meii în umbră de doru'i suspina. 

„Ah! cine e acela ce-ar fi avut răbdare 

Să g6mă, să înfvunte al mărei lung deșert, 

Când ţermul îi zîmbesce cu-a florilor smăltare, 

Cu linele isv6re, cu-armonios concert ? 

Căci sufletul mei june nu mai avea putere 

A suferi în sine sfâşietorul dor; 

Căta să'i spun o dată ne'nvinsa -mea durere; 

Plecaiii de ea departe cu tristul mei amor. 

 



—. 150 — 

„Aici pe aste vârfuri, a fiarelor domnie, 

Gonit de suferință, eii spun amarul dor, 

Când riului ce fuge prin vesela câmpie, 

Când vântului ce bate, când norului uşor. 

Dar nimeni nwmi respunde şi tot în juru'mi tace. 

Ecoul văiei singur repetă-al mei suspin. 

Oh! cred că sus în. cerură afla-voiă sânta pace, 

Acolo împreună vom stinge-al vieței chin.“ - » 

1860. 
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INŞIR'TE, MĂRGĂRITE! 

Negra regină "Și a, deșirat 

Mărgăritarul şi în palat 

A strâns mulțime ca să înșire 

Albele b6be pe roșii fire. 

Regele ?n tronui stă gânditor, . 

Lacrimi diu gene îi se strecor, 

Liugă el B6uca stă şi priveste 

Mulțimea care se sirguiesce 

Cu prețiosul mărgăritar. 

Marei misterul !... Truda ?n zadar, 

Căci nu'i putință să îl înşire, 
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Pe nevădute cade din fire. 

Dar iâcă ?n sală vin doi feciori, 

Câma Pe dWaur, fața deflori. 

Toți de aprâpe vin să”! admire. 

Mărgăritarul cer sa înşire, 

Albele bibe Pi se supun 

Când aste vorbe zimbind le spun: 

„Inşir'te, mărgărite ! 

„Rege, "ți vom spune o istorie 

Ce pînă astă-di nimeni nu stie.“ 

Faţa reginei sa îneruntat, 

Iară feckorii ai şi urmat: 

„Odinidră trei albe june 

Colo 'n dumbravă strângeaii căpşune. 

Domnul cel tânăr pe d6l vâna. 

Sora cea mare ast-fel cânta : 

— P'acela cărui aşi fi soție, 

"L aşi face mare prin avuție, 

Căci cu un caer “i ași îmbrăca 

'Țâra, oștirea şi curtea sa.— 
Domnul aude, nu se upresce. 

Cea mijlocie ast-fel grăiesee ; 

—- Cine pe mine mă va lua, 

Co pită ţâra % citi sătura. — 
Domnul aude, merge "nainte. 

—
—
_
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Sora cea inică şi mai cu minte 

Dise:—"1 oii face, scumpe sorori, 

După. luni noă doi mici feciuri 

Cu p&r de aur, cu față albă 

Ca bobiorul din astă salbă. — 

Domnul aude, vine la ea, 

„Inșirte, mărgărite! 

„Noă luni rise de noă ori, 

Juna îi nacce doi mici feciori. 

— Eşiţi ufară! strigă regina, 

Regele însă “i opri cu mâna, 

Și lune şi dulce: căta Ia ei. 

Ochii reginei scapăr seîntei. 

Regele gice: „Urmaţi "nainte., 

Ei începură cu-aste cuvinte, 

Şi mărgăritul de înșirat : 

— „Regele însă, dus la vânat, 

Nu vă&du faţa celor doi gemeni. 

Tege, cu dânşi stii tu că semeni? 

Tânăra mamă cum aștepta 

„Soţul să vie, a'i arăta? 

Atuncă la cuite era o' bâncă 

Cu faţa n6gră ca de țigancă. 

Urând din suflet pe Dâmna ei, 

Din l&găn fură copii-acei
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Şi îi înor6pă colo în grădini 

Unde zefirul astă-qi suspiuă. 

In loc le puse doi mici căţei, 

Ticând aceia sunt fii ei. - 

Regele însă când se întârse 

Și căţeluşii "nainte % sc6se, 

Atât de tare s'a înfuriat 

In cât soţia "Și a alungat, 

Iar de regină ia pa ţigancă, 

Acea ţigancă eşti, chiar tu, Boncă. 

„Inşivte, mirgirite!“ 

— „Eşiţi afară!“. regina strigă, 

Sare şi mâna vru să înfigă 

In ema V'aur; dar încruntat 

Regele ?n tronu'i o a chiămat.: 

lar copilaşii ast-fel urmară 

Şi în tăcere toţi ascultară : 

„Tânără mamă merse atunci 

Să'şi ducă traiul în aspre munti; 

lavă din locul unde'ngropase 

Bânca copii, se înălțase 

Doi pomi de aur ce se 'nelinaă 

"Sal mamei nume îl suspinaii. 

Bânca ?nţelese tristele șopte, 

Regelui dise dar într”o n6pte: 
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— Din pomii dWaur, de vrei să'mi placi, 

La patu'mi scânduri, te rog, sămi faci. — 

De o cam dată el se opune, , 

Ea stăruiesce, el se supune. 

“„Imşir'te, mărgărite! 

„Amândoi soții nâptea când vin 

Pe pat să guste somnul cel lin, 

Bietele scânduri scot aste şâpte 

Înăbuşite, în ori-ce n6pte: 
— Cum “ţi este, frate? —Mie 'mie rei! 

Bânea % pe mine și mult 'mi'e grei. 

Ție cum "ţi este? — Mie *mi e bine. 

Bunul mei tată dârme pe mine. — 

Bânca le-aude neîncetat, | 

Sufletuii. negru e turburat. 

Oricare şoptă”i o resbunare, 

Întro di, însă 'a ordonat 

Scândurile m flacără d'a aruncat 

Și, pe când ele ard cu văpae, , 

Sir scîntei doă într?o 'copae. 

Iar din acele doă scîntei 

Născură 'adată doi tineri miei 

Cu lână albă ca de zăpadă; 

Alerg prin curte, strebat livadă,
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Cu beet mare, cu pas vioi, 

si se opriră lingun gunoiii. 

“ Mama, lor dragă acolo plânge . 

Lacrimi amare, lacrimi de sânge. 

De lingă dânsa. ei nu mai fug, 

Cu fămândie țitele "i sug. 

Tâtăl când află, doria săi vâqă: 

D'aceea Bânca se 'nfiorează 

Şi pe ascunse a ordonat 

Micii îndată de "i a 'njunohiat, 

„Inşirte, mărgărite.“ 

„Carnea 0 trase întwo frigare 

Şi ea o mântă cu poită mare. 

Maţele însă le-ati aruncat 

Colo, în riul limped şi lat. 

Pe pruntul apei, plutind, 'opriră. 

Atuucă din ele ce se iviră? 

Iubite tată, noi, fi tei! 

Noi suntem, tată, plăpândii mică. 

Aflând c'acilea e adunare,” - 

Că vor să 'nşire mărgăritare 

Pe cari mama, scim, le-a purtat, 

Noi întiun suflet am alergat. 

Să se înşire nu joia ele, | 

Căci număi sînul soției tele 
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Ş'al mamei nostre ele ']. iubesc... 

Pe B6nca, tată, mult o urăsc. 

Mărgăritarul se înșirase. 

Bânca de ciudă mare crepase. : 

Regele fii 'și a sărutat 

„Şi într'o clipă a alergat * 

Buna soţie de o aduse 

Şi ?n tron de aur cu fii-o puse. 
* 

1861.



  

  
a TE 

    

   
       ja 

a
 

  

IMENUL ŞI” AMORUL 

Imenul și Amorul la început trăiaii 

- În bună amicie. 

"Ținându-se de mână, poeţii îi visai, 

Și lumea, mic şi mare, trăia în bucurie. 

Naveaii de cât un templu Și in comun altar 

În Citera ferice, | 

încununat cu rose şi cu mărgăritar. 

Aci toți muritorii veniaii să sacrifice. 

Aci. pentru. victime se aducea ades - 

Plăpânde turturele, 

- Columbe ca zăpada și mieii pe ales. 

Serviaii în acest templu cincidetă vergive bele. 

_ 
n
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Spre aria senină, spre al tăriei deii, | 

Din selbele umbrâse, 

Se înălța profumul prindselor mereii 

Și imnele nuntale se audiaii voi6se. 

Poeţii dară nume acestui timp dorit: 

Etatea cea de aur, 

Căci pentru om viaţa în sinu'i înflorit 

Păstra plăceri suave, un nesecat tesaur. 

. II 

Dar Ura ce pândesce pe bietul muritor 

Și îi adapă traiul cu suc otrăvitor, 

Ne mai putând să”i rabde senina fericire, 

Turbează şi gândesce Va lui nefericire, 

Îndată se consultă cu sora'i din infefern, 

Discordia fatală, flagel cumplit, etern! 

Şi demonul acesta s'avântă către sore. 

Din gura lui resuflă o'mveninată b6re. 

În Citera frumosă, sub verde sicomor, 

Dormiaii plăcut în brațe Imen şi cu Amor, 
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Discordia din sboru'i alăturea descinde. 

Ea le admiră somnul, dar ura o coprinde. 

Se uită şi o pâmă zări 'ntrun portocal. 

O ia, pe ea înserie acest cuvânt fatal : 

„Presint acestă pâmă, din voi celui mai tare.* 

O pune între dânși, suride și dispare. 

Din somnul lin şi dulce când deii se deştept, 

Privirea lor pe fructul fatal cădqu da drept. 

—A mea! —strigă Imenul, citind acele serise. 

"Te *nceli, eii sînt mai tare! —semet Amorul dise. . 

Vojescă săţi spun, capilă, cele ce Sai urmat? 

Imenul şi Amorul de păr sa 'ncăierat. 

Ba încă, cum spun -unii, chiar în acea bitac, 

Își smulseră cu totul cosița lor bălae. 

atunci și pînă astă-Qi ei sunt mereii certați, 

Ei cari pin'atuneia trăiaii ca nisce frați. 

Amorul, cărui place o dulce simpatie, 

"Sa însoţit co fată ce'i dice Nebunie. 
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Dar ce sudori, ce lacrimi şi ce grozave munti, 

În ori ce colţ de lume, a suferit d'atunci! 

Imenul pînă astă-qi şi el prin lume cată 

Să'șă afle o soție... dar încă neaflată. 

Imenul şi Amorul de multe ori suspin 

Când îşi aduc aminte de traiul lor cel lin. 

NI 

Adese ori, copilă, în revărsat de diori 

Colinqi tu pe câmpie 

Şi împletesci girlande din frunde şi din flori. 

Imenul şi Amorul tot.umblă 'n pribegie! 

. În cursul vieței tele tu poţi săi întălnestci. 

Silesce-te, copilă, 

Întânși amicia din noi să resădesci, 

Căcă starea lor de astă-di e demnă chiar de milă! 
. 

1862. 
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FILOMELA 

—— 

i 

Luna peste munți zmbia,. 

Coma i dalbă seînteia 

De argintul silfilor, 

Când din umbra pomilor 

Filomela. tresăria | 

Şi Domniței cuvânta: 

„— Di şi nâpte ne "mcetat 

Tu verşi lacrimi înfocat, 

Căcă frumosul teii iubit 

A plecat, te-a părăsit.
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Spune'mi însă: unde este, — 
zi "i aduc de dânsul veste.“ 

Iar Domnița răspundia,. 

Plânsetul o podidia: 

—,Vai! sa dus la bătălie, 

Că vin turcii cu urgie... 

Cum o aură ce sboră, 

Du-te, pasere ușdră, 

Pin la capul Oltului, 

Pin” la malul Istrului; 

Acolo e mândrul meă, 

Ajuta "i ar Dumneqei! 

Sbori şi adu veste mie, 

Că frumâsă colivie 

Întrun pom voit face ţie, 

Şi îutwânsa te voii ţine 

Pînă se'noptează bine: 

Când se eulcă vânătorii, 

Cână s'alină călătorii, 

Ca să nu mi te omâre 

Arma lor omoritâre.“ 

„Şi Domnița cum dicea 

Filomela săruta, 

Cale bună îi 'ura 

Şi în n6pte sboru"i da 

Şi cu ochii o urma; 
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[lavă când no mai vedea, 

La îcână "pgenuchia 

Și cu lacrimi se ruga. 

II 

Filomela se ducea 

Şi pe cale întâlnia 

Când umbrâse dumbrăviore, 

Dalb locaş de dinişăre; 

Cână pirae de argint 

Ce sub itrbă plâng fugind, 

Când plăpânde păserele 

Dormitând pe vămurele. 

Nicăiri nu se Opria, 

Tot cu ântul se ntrecea. 

Dar la gura Oltului, 

Lângă malul Isirului, 

Lunga cale îşi opria, 

Din rit setea 'şi alina, 

Şi p'o cracă. s'aşeda, 

Penele îşi resfira. 

Dar pe când se ciugaliu, 

Înainte ce vedea - 

De atâta cirip ? 

Ea vedea, măre, vedea 
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Cum românii se biteai 

Cu oștirea turcilor 

Ca mulţimea frundelor! 

Grei pamântul bubuia, 

Cerul se întuneca, 

Fulgerile şerpuiaă, 

Trăsnetele detunaii; 

Dunărea urla, spuma, 

De urgie 'nfiorată 

Şi de sânge înroșiată! 

Flomela cum vedea, 

Aripele "şi întindea 

Și spre munți se răpedia. 

II 

T)ioa, fica sorelui, 

Dela sînul Pontului, 

Cerului senin zimbia, . 

Întunericul fugia, 

„ iorile veniail voidse 

Cu zimbiri primăvărose. 

Dar Domnița cum vedea 

Cerul că se rumenia, 

Cu un cârd de fetişore, 

Stele dulci şi zimbitore,  
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Se ducea pe verţi câmpii 

Cu flori rumene şi vii. 

Luaă roa din bujori, 

Se spălaii pe obrăjori, 

Și cu roa de pe crin 

Îşi stropiaii rosalbul sin. 

La o cruce se opriaii 

Şi "n genuche se rugati. 

Când Domnița se uita 

Către cer şi lacrima, 

Pasărea venind vedea, 

Ea în sbor se mai rotia 

Şi "mtristată se lăsa. 

„—0 frumosă dinulică, — 

pise blânda păsărică, — 

Mergi la Olt unde se bat 

Păgânii cu-al tei bărbat, 

Du'i oştire de fâcăi, 

Strânsă de prin aste văi; , 

Du curând un ajutor, 

Făl da fi biruitor.“ 

Dâmna jună suspina, 

Calde lacrimi roura. 
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(E 

IV 

Căţre diua vitidre 

Domna mândră, iubitore, 

In ostaş semeţ schimbată, 

Cu flăcăi pornia îndată, 

Pintre stele, pîntre tlori, 

În lumina dela qiori. 

Istral când '1 apropia, 

Larma luptei audia, 

Inima "i se aprindea. 

Precum Oltu ?n vijălie 

Se aruncă cu urgie 

Peste maluri. împetrite 

Şi de bradi acoperite, 

Ast-fel mândra ei oştire 

Se răpede fără scire 

În păgânii cei turbați, 

De triumt înflăcăraţă. 

Armăsarul numai aur 

Trece ca un crunt balaur, 

Pe Osman lăsând în sânge, 

Dilele amar a'și stinge. 
Mortea ?n urma ei soseste, 

Spaima ?n Istru prăvălesce. 

Domnul ţărei tot ce vede
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Ca un vis abia le crede: 

Cum Domnița o copilă, 

Din palate o zambilă, 

Ca un trăsnet de urgie 

Să apară ?n bălăile! 

Sbâră şi din cornu'i suvă, 

Ostea lingă el s'adună, 

Căci păgânii s'ati trezit, 

Ajutâre le-ai sosit. 

Ca un trăsnet ce despică 

- Întunericul noptos, 

Pe un stelit de pâtră pică 

Şi ?] restogolesce jos,— 

Saruncă românii noştri 

Pe duşmanii cei cumpliţi 

ŞI cosese cu braţul morței, 

De urgie îndirjiţi. “ 

Mortea, spaima, predomină ; 

Istrul curge. înroșiat; 

Câmpul, valea, grei suspină; 

“ună lupta nencetat. 

De odată încetează, 

Câci de pace a sunat; E 

Pace! pace! repetează 

Şi ecoul depărtat,



— 169 — 

Căci se luptă Domnul ţ&rei 

Cu: Sultunu, "flăcărați ; 

Ca doi șerpi în spuma mărei 

Se isbesc, se strâng turbaţi. 

Dar vulturul cu durere 

Sus în ceruri a țipat! 
Toţi aţintă în tăcere... 

Din doi cine-a triumfat ? 

Ca nisipul din pustie 

Spulberat de asprul vânt, 

Ca torente de urgie 

Prăvălite pe pământ, 

Fus păgânii, cat scăpare, 

Par cu aripi la picior... 

Sub al Domnului braţ tare 

"A cădut Sultanul lor. 

Stâgul ţărei: se resfaţă 

Ca un s6re pintre ccţă, 

Falnic şi scînteetor, 

Fluturând biruitor, 

V 

Înci srele lucia 

Și în valuri s'oglindia 

Când Domnița se 'ntoreea, 
4 
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Cu-al ei soţ alăturea, . 

Tot în fruntea bravilor, 

Smeilor, românilor. 

Filomela lin sbura, 

Pe Domnița "nconjura 

Și gingaș o “sugulia 

Când pe vumeni obrăjoră, 

Câna pe negri ochişoti, 

Când pe buze roşire, 

Când pe sinw'i albă f6re. 

1860.



  

    

  

      

FET-FRUMOS 

Când pe valea ' Motrului 

Trece fiul Oltului, 

Şi pe muchia malului, 

Dă de gâna calului, 

Nori de pulbere ridică, 

Spuma de pe gâtu'i pică; 

Vârcolacii pişcă n lună, 

Nâptea o fac chiar nebună, 

De îţi merge-ăl cal bălan 

Ca şi diua dintrun an; 

Sare ca o căpridră 

Fugărâță și ușoră, 

Ripa, gură rea de șârpe, 
Ce-ar vrea nimeni să nu "i scape. 

i
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Ast-fel trece Făt-frumos 

Cu fugarul furios 

Pe culmița dâlului 

Către crucea Sântului. 

  

Dar în cale cine "i ese 

Şi de el nu vă săi pese? 

Este Posna vrăjitore , 

Ce aduce "m n6pte sore. 

„— Stai în cale, Făt-frumos 

Cu păr lung şi auros.“ 

Jise baba tremurând, 
!   

Dinţii 'n gară elănțănind.— 

„Ei sint Posna vrăjitore,; 

Core-adur în n6pte s6re 

Și din țărmuri depărtate 

Dragele ființi uitate; 

Apa fac să "ngălbiniască , 
| 

Luna fac să se roșiască ; 
| 

Seol din negrele mormâatună 
| 

Morţii și trămit pe venturi. 

„— usi și lasă-na purcede, 

Căci a casă, (ei mă crede; 

Mândra dulce mă aşteptă 

Cu colibă descuiată. 

_
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 n— Lasă ea să te aștepte 

Pină face-S'ar respete, 

Numai cit să nu te-aștept 

Căci m& arde grei în pept. 

Dragul babei flăcălaș 

Cu chip dulce, drăgălaş, 

Vin'la. sinw'mi și'ți dai ţie 

Mare, mândra *mpărăție, 

Unde îalnice să domnesti, 

Unde tu să 1m& iubesti; 

Si lucesci între "mpăraţi 

Cei mai mari și luminaţi, 

Cum pe câmp zimbesce fl6re, 
Cum pe cer lucesce s6re, 

„—Nu voii, babo, aruţie, 

Nu voii nică împărăție, 

Căci acestea amândoă 

Nu fac cât doi boi.de.roă 

Cari?n ochii dragei. mele 

Strălucese' ca doă stele. 

Fugi, mă lasă, nu mă ţine 

Dacă vrei să mergi cu bine. 

Nu te voiii iubi vro dată, 

Căci mi e înima 'mchinati 

Unei dalbe -frumuşele
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Cu ochi dulci de viorele, 

Cu sn alb ca'de zăpadă 

Care "mi lasă să se vâdă 

Doi râde rotunjore 

Aurite lin de sâre. 

a Dar ca mine frumuseţe 

Vei găsi să te resfeţe !* 

Tise baba vrăjitore, 

“Prefăcându-se în s0re..- 

într'o albă dulce fată, 

Vis cum n'a fost vre o dată : 

Gura rumenică fl6re, 

Vorba de privigătâre, 

Sinul limpede nins6re 

Aunită lin de s6re. 

„— Vino, vino, tinerele, 

Dulce vis al vieţei mele, 

„Si ast sin desfătător 

Fie patu'ță de amor. 

„Fugi și nu te mai preface 

Că nu poți nimic wmi face.“ 
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Dise mândrul Fet-frumos, 

Calu'i plecă furios, 

Iară Posna ne'mpăcată 

Înto pâtră fu schimbată, 

1853



  

  

  

            

ZINA LACULUI 

Sus pe e6sta d6lului, 

La tulpina plopului, 

Cine s6de, cine plânge? 

Cane inima îşi frânge? 

Un biet tânăr păstoraș, 

Palid, trist, dar drăgălaş. 

Purturela ?n plop îi cântă, 

Iar la capu îl descântă 

O mătestră vrăjitâre 

Care. schimbă luna ?n s6re... 

Bla este neghicită; 

Baba murmură uimită. -: 

— „Ce dureri, ce chinuri grele 
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Sunt în cuibul vieței tele? 

Dragul mamei, spune drept. 

— Mami, tot ce am e ?n pept... - 

Uite: inima "ml svienesce 

Și în foc se mistuesce;. 

Un fior mă ia de spate 
Şi tot stnul îmi străbate; 

Fruntea "mi arde şi "i scăldată 

D'o sudâre toghețată; 

Buzele mi se albesc 

Si obrajii se roşesc, 

Si îmi vine ca să plâng, 

Inima ca să 'mi o strâng, 

Căcă se sparge şi ași vrea... 

On! ași vrea pe mândra mea. 
Nu'i deochiii, nu. e din iele, 

Nu e nici din câsuri rele, 

Ci putiul de iubit 

Suflelul mil a rănit. 

Intr'un revărsat de zori, 

Când e câmpul numai flori, 

Stam pe malul lacului, 

Și cântam berbecului 

De juca la cântul met... 

Când dodată ce văd ei? 

Ca un ânger de. lumină, 

12
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Cu privirea. lui senină, 

Alb ca spuma laptelui, 

Văduii zina Jacului!... 

D'atunci sufer necurmat, 

Datuncă plâng neîncetat, 

Ca ei umbră o zăresc 

Ori și unde rătăcesc... 

“ — Te alină, fătul meă, 

Şi ascultă ce'ţi spun eu. 

Zina lacului, soție 

De voiesci să fie ţie, 

Flueraşul ia'ți şi du-te . 

Pe poteci nestrăbătute, 

Pină când se lumineză; 

În acelaş loc te-aşedă - 

Şi începe a cânta: | 

Zina se va areta. 

Dar la ea să nu te uiţi, 

Ci să cânți, mereii să cânți, 

Pină so apropia, 

De amor so aprindea, 

Şi în braţe te-o lua 

Şi cu foc te-o săruta, 

Că atuncea eata; 

Căcă aşa e dat: să fie 

Num” aceluia soţie 
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Care" n ochi nui va căta 

Pin: ce nu'l va săruta. 

El atunci cum audia, 

Sănătos mi se trezia, 

Mi se primenea frumos 

Ca un ginere toios. 

În briii roșu anina 
Flueraşul micuțel, 

Iar alăturea cu el 

Un miănuchiă de busuioc, 

Să opriască mândra 'n loc. 

În păriă se oglindea 

Şi cu turma purcedea. 

Zori de qioă scăpărai, 

Câmpii ochilor rîdeaă; 

Picăturile de roă 

Le da smalţ, viaţă noă. 

Junele când ajungea, 

Lîngă mal mi se oprea; 

Lacu ?n aur scânteia! 

Şi frumos se legăina 

Între maluri înverdite 

Și de flori înbălsămite, 

Pe o pâtră s'aşeda, 

Fluerul din briii scotea
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Şi o doină începea: 

Doina dulce, plângătâre, 

De iubire ardătore, 

În cât ori cine—asculta,. 

De dor mare s'aprindea,; 

Frunda nu mai tremura, 

Vântul nu mai adia, 

Cerbii din pădută eșiai, 

Paserile sadunuii, 

TPurma “i i6rba o uita 

Şi la d6osul asculta. 

Însă lacul de odată 

Apa “i limpede curată 

O rotesce furidsă, 

Şi, din spumati r&corâsă, 

Mult mai albă o fecădră 

"Naltă, mândră şi uşoră, 

Radiosă se ivesce. 

Tâtă firea se uimesce, 

Numai tn&ul păstor 

Cântă doina cea de.dor. 

EI la zina nu căta. 

Zina tristă ?] asculta 

Şi dulci lacrime vărsa. 

Ea făcu un semn îndată, 

Şi din unde se arată 
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O cocie aurită 

Cu smarand împodobită i | 

Şi cu r6te uşurele 

Din senine patuu stele, 

Trasă tot de pescişori, | 

Înhămaţi cu lanţ de flori. 
Fa întrânsa mi se pune, 

Căcă iubirea o r&pune, 

Și p'a undelor câmpie 

limpede și azurie, 

Sb6ră şi mi se opresce 

Lângă țărm, în sus privesce 

„Cu ochii aprinși de dor 

La frumosul ei păstor. | 

Ea îl chiamă şi”i promite 

Dile albe, fericite, 

O iubire înfocată, 

Dar păstorul tot nu cată, 

Nu se turbură de loc 

Şi îi cântă mai cu foc. 

Ea, înaltă și ușoră, 

Din cocie se cobsră, 

Se apropie ŞI chiamă. 

Junele n'o ja în semă. 

Lângă dânsul ea s'aş6qă, 

Drăgălaş îl desmerdeză
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Şi îl r6gă ăs privâscă 

Frumuseţea îl cerâscă. a 

Inima lui se bătea, 

Iubirea îl podidea, 

Dar -cânta, mereii cânta. 

Ziua se ridică "ndată, 

Se preface mâniată- - 

Şi se duce... dar revine 

Înecată de suspine... | 

„Către el s'aplâcă *ndată | 

"Cu figură”i rourată: 

  
D'o sudâre langurâsă E 

Ce-o făcea mult mai frumâsă, 

Şi. pe fruntea lui de june 

Ardătâre ea depune 

Sărutatul mult dorit... 

Tot carmenul a perit . | 

“Şi cocia aurită ] 

Cu smarand împodobită . 

În adânc s'a cufundat... 

Zina trist a suspinat! 

Dar păstorul o privesce, 

O sărută, se răpesce.. 

De amorul ei cel blind. 

Ea îi qice lacrimând: 

— Pentru tine am lăsat
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Str&lucitul meă palat, 

Numai pentru-a ta iubire, 

Ca să dic cu fericire: . 

„Am un soț ce mă iubesce, | 
Saţ ce sârta'mi înpărțesce; . ” 

Unu'n altul noi trăim, 

Mârtea chiar nesocotim !“* 

1861 
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CORVIN 

Colo în livede 

Nâptea des se vede : 

“Fată şi fecior 

Suspinând de dor. 

Luua strălucesce, 

Dulce le zimbesce 

    

Şi s'ascunde m nori 

Iute trecători ; 

Şi far strălucesce, 
Şi iar le zimbesce, 

Şi iar se ascunde: 

Dorul o pătrunde. 

-—Mult eşti tu frumâsă,
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Puica mea dui6să, 

Nu te-ași da pe tine 

Oh! de lângă mine, 

Dulcea mea Marie, 

Nică pe o crăie.  - 

Vedi tu cele stele, 

Albe floricele ? 

N'aşi da ochii tăi, 

Dragi luceferei, 

Pe a lor lumină 

Dulce şi senină. 

De'mi urăsc vicța, 

De nu'i simţ duleâța, 

Când mă uit la tine, 
Aflu tâte bine. 
— Daca: stat frumâsă, 

Stea din cer al6să, 

Fă tu ce "i-oiti dice 

Și vă fi ferice. 
— Spune. Tot în lume 

Fac pentru-al tăi nume, 

- Şi cu vitejie 

Îţi voii face ţie 

Mândre mari palate, 

În argint scăldate.: 

— Nu șoiese' palate 
*
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In argint scăldate; | 

Aşi voi, iubite, - 

Din măriri dorite 

Să 'mpletescă o salbă 

Pentru ţ6ra dalbă. 

Dorului te 'ncrede 

Și ?n r&sboiii purcede, - 

Pentru libertate 

" Mânaru a te bate, 

Câna te vei întârce - 

Dile dulci vom târce. 

* 
* + 

Colo unde Oltul, 

Despicând Carpatul, 

Furios s'aruncă 

In măndsa luncă. 

Junele Corvin, - 

AL Mariei crin, 

Cu mândrie vine, 

Aducând cu sine 

_ Mândră nobilime 

Şi ostaşi mulţime. 

"De a lui Marie, . 

Plin de bucurie, 

_Oraiul întreba, 
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Dar ce audia? 

„Colo unde vântul 

Spurberă mormântul, 

_Bub un brad uscat, 

Zace îngropat. 

Gingaşul odor, 

June crăişor!“ - 

1860 
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ȘERPELE 

„—Sciţi voi, mâvare fioridre, 

Purpurii şi gălbidre, 

Uşurica căocântie, 

De ce cântă în tărie? 

—Căcă zorina dinişdră, 

Dalba nâstră suridră, 

Din palatul dimineţei, 

Unde'i focul tinereţei, 

Dat-a drumul zorilor, 

Zorilor surorilor, 

Să "mpletâscă flori de crin 

Pe al cerului senin!“ 

Ast-fel dise florile, 
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Câna 'd'o 'dată oile, . 
Qile cu IAia albă 

Ca un sin de puică dalbă, 

Vin în turmă pe câmpie 

"Ca-să pască colilie. 

Păstorelul ce le mână 

Cu caval frumos în mână, . i 

Cântă doina cea de jale— | 

“De opresce rîu 'n vale, | 

Uântă doina cea de foc — 

De opresce mândra?n loc, 

Cântă doina cea de dor— 

Dei dă plâns răcoritor. 

  

Când luciră zorile . | E 

Și smălțară florile, 

Scînteind d'odată vede, : 

Colo lingă l6sa verde... 

Ca al zorilor, buchet 

Ce îl pârtă „dioa?n "pept. 

i, . * 
Iti + * 

„— Mamă, bună mămuliţă, 

Tu ce m'ai nutrit cu ţiţă, 

" Şârpele otrăvitor 

Seste-mi'] din sin că mor.
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—Țil ași sedte, fiul mei, 
Dar "mi e co muri și ei. 

— Seâte'], tată, nu mai sta, 

Că se duce viața mea. 

— Ţil ași sete, fiul mei, 

Dar *mf e c'oiii muri şi ei. 
— Oh! mă suge şrpele, 

Mi se duc şi dilele!* 

Nimenea nu-'i ”] scotea, 

Toţi cu jale îl priveaă. 

Când d'odată, 'ngălbenită 

Şi cu coma despletită, 

Peste câmpuri alergând, 

Lacrime şivoiă vărsând, 

Cine către el venia ? 

Cine lângă el sosia? 

- Floricica platului 

Din lumina raiului, . 

Mândra păstoraşului 

Şi minunea Oltului! 

Mâna n sîn ea II băga... 

Dar din sinu'i ce scotea ? 
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Nu scotea ea şârpele.. 

Ce r&pune dilele, 

Ci o salbă de mărgele, 

De te miri privind.la ele, 

Și o cruce de smarant 

Împrejur cu diamant. 

1859



  

      
  

    

        

  

INPEMNIȚATUL 

„Cu miros de viorele, 

Busuioc și mieşunele, 

Lămâiţă de vâlcea, 

Bate vânt din ţEra mea! 

Bate - aă, vântule, curat —- 

Să alint al meă oftat, 

Bate - ai, vântule, uşor — 

Să alini 'amaru'mi dor, 

Bate- a, vântule, cu foe— 

Să mă muţi din acest loc!, 

Ast-fel un semeţ român 

Ferecat în lanţ păgân 

Jioa-noptea se bocia, 
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Către țâră'i când privia. 

De trei ani la închissre, 

Putredesce-ascuns de sdre: 

„Colo unde aste valuri 

Merg şi mi se sparg de maluri, 

Este, Dâmoe, țâra mea, 

Este inimidra mea, 

Unde am v soțidră 

Care plânge de s'omoră; 

Unde am irei flăcătași | 

Ca trei tineri păltinași, 

De un s6men câte trei, 

Luptitori ca nisce smeil!“ 

Dar în temniță d'o dată 

Trei ostași "i se arată, 

Ca pe munte trei stejari, 

Fără sâmăn cu tătară, 

Bietul prins cum îi vedea, 

Sinul tare îi bătea ; 

El simţea un foc de dor 

Dulce şi fârmecător, 

Către dânşi că'l trăgea 

Și nimic nu "nțelegea. 

De o-dată câte trei,
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Acei mândri tinerei 

Lingă el îngenuchiaă 

Și voios îi cuvântaii: 

„Noi suntem feciorii tăi, 

De un sâmân câte tră! 

Noi, în grab ce am audit 

Că tătarii te-aii robit, 

întrun sufist am plecat 

Şi în 6ste am intrat, 

în 6stea păgânilor, | 

în 6stea tătariloz, 

Urma ta ca să " “fim 

Şi din lanţ să te scăpăm. 

Dumnedeii ne-a ajutat! 

Acum, tată, eşti scăpat, 

Căci noi suntem păzitori 

Astei negre închisori.“ 

| * x x 

Peste marea, adormită - 

Şi cu stele înflorită, 

_Sbâră barca ușurică, 

"Ca o nâgră rondurică, 

Către Dunărea cea lată 

De verdi maluri sărutată. 

1859 
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ZINA FLORILOR 

I 

Cine'i mândrul. f&t-frumos 

Tinerel și luminos, 

Cu păr lung şi aurit, Ă 

Cu ochi negri de iubit, 

Cu pept, lat și înzălat, 

Ca un smeii leitla stat, 

P'un fugar înfricoşat, 

D'ei cu sânge adăpat? 

E al ziorilor fubit 

Domn frumos şi strălucit !.. 

A plecat, se duce, sbâră 

Ca o pasere ușdră, 
- Către zina florilor
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Din piscul Carpaţilor, 

Căci "i a dis un călător: 

„ —Domn al dilei lueitor', 

De vei vrea să fei sotie, 

Nemerită numai ţie 

ste dina forilor 

Din piscul Carpaţilor. 

Cerul chiar n'a mai vădut, 

De când lumea s'a făcut, 

Aşa mândră frumusețe 

Şi senină tinereţe!“ 

Nâptea peste vii domină, 

Arde ?n ceruri luna plină, 

fară apa curgătre 

Sealăă faţai zimbitâre;- 

Zefirul ușor adie, 

Culeă verdea colilie, 

Şi a văilor tăcere 

O *mtverupe cu plăcere: 

Greierul cu cântec dulce, 

Făcând firea să se culce, 

Şi “însetatul prior, 

Şi al frundeă plâns uşor. 

Domnul june trece, sboră 
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Ca o nasere uşdră; 

Sprintenel din stâncă 'n stâncă 

Ca un căprior s'aruncă. 

I6că ?n cale întâlnasce 

Oltul care greii mugesce... 
Acer, iute se aruncă 

În prăpastia adâncă, 

Și, ca şerpele din val, 
Ese dincolo la mal! 

II 

În grădina vimfelor, 

La lumina stelelor, 

Domnul întră fericit. 

De ce vede e uimit. 

„Colo unda argintie 

Șerpuiesce “pe câmpie, 

Pintre flori strălucitâre, 

“Cu profume răpitâre; 

Colo saleia se ?nelină, 

Peste unde şi suspină, 

Şi pe verdea'i rămurică 

Cântă trista turturică; 

Dincolo în dumbrăvidră, 

“Din stufosa aninidră,
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Privigatorea răspunde, 

luimile de pătrunde. 

Dar din roa Horilor, 

Lacrimarea nopților, 

Către ceruri se ridică 

Ceţă albă, uşurică. 

Când zefirul adisză, 

Din ea nimfe se formeză, 

Nimfe albe graţidse, 

Cu cosiţe aurâse, 

Nimfe dragi şi ușurele 

Cu albastre aripele. 

Vădend mândrul călător, 

Ele saltă lin în sbor 

Peste plaiul răpitor, 

Și îi cântă dulce m cor: 

„— În ast vai de fericire, 

În a nimfelor iubire, 

Ce chiar cerul jinduesce, 

Domn frumos, mi te opresce. 

Stai aci şi desmerdeză 

Sinul nostru ce-aromeză,” 

Căci noi suntem mai frumâse 

Şi cu mult mai drăgăstose 
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De cât zina florilor 

Din palatul ziorilor. 

,— Nimte mândre, dați'mi pace, 

Să merg unde sortei place. 

Cum e zina florilor 

Din palatul zăorilor, 

Alta a lume n'o mai fi | 

Şi ei alta n'oiii iubi.“ 

Aşa dice și se duce 

Spre lumina ce'i străluce, 

Iară nimfele frumose 

ÎN urmeză cârd, gel6se. 

“III 

În cel răsărit de sore, 

Zavea cea scînteetâre , 

Care ochii ne uimesce, 

Cine 6re o ghicesce? 

Este zina florilor, 

Din palatul zăorilor. 

Ea pe juue!l a zărit 

Și îndată a eşit. 

Îi zimbesce şi adună 

Cu frumâsa'i albă mână E
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Frăgedimea erinilor, 

Str&lucirea stelelor 

Şi profumul roselor, 

Şi în faţă, sinișor, 

Le-a unit cu cald amor. 

Jos ln vale sa lăsat 

"Şi plăcut "l-a ?ntâmpinat. 

„— "Tinerele călător,— 

Dice viersu'i vugător, — 

Sci că ai lăsat o lume 

Numai pentru al mei nume. 

Paserile te-ai cântat, 

Vântul ma înseiințat. 

Spune, ce alt săţi dati ţie, 

Mai cu dulce bucurie, 

De cât iuima diu mine, 

Ca să ardă pentru. tine, 

Şi palatul de cristal 
Ca un s6re p'acel mal, 

Unde noi să ue iubim, 

Bile daur să trăim? 

— Ceruri, sâre,: lună, stele, 

Lângă farmecile tele ., 

Sunt nimic, au ie doresc... 

Zină dulce, te iubesc.“ 
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Ea cu foc ”] a sărutat, 

In palat mi s'a urcat, 

S6rele "i a cununat, 

De dor munţii-aii suspinat. 

* * 
+* 

Şi d'atuncea florile 

Se iubesc cu ziorile, 

Ziorile surorile, 

. - 1859
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SOFIA ŞI MIRON 

Intro barcă mică 

“Cao rondurică, 

Miron cu o jună, 

Luminaţi de lună, 

Trec pe rîii în jos, 

Suspinind duios. 

„— Scumpa mea iubită, 

Cât, de fericită 

E inima ?n mine! 

Aflu tâte bine!“ 

Insă copiliţa, 

Resfirând cosița, 

  
 



Capul trist înelină 

Și amar snaspină. 

„— Spune, dragă, spune, 

Ce dor te supune? 

„== Colo'n' umbra dâsi, 

Lingă verdea l6să, 

Dragul mei cel dulce, 

Dacă mă vei duce, 

Cu amărăciune | | 

Dorul îți voii spune.“ E 

Miron întristat 

Mână şi a stat 

Colo ?n umbra d6să 

Lingă rerdea lesă, 

Unde vânt ușor 

Plânge *'n foi cu dor; 

Unde riul lin, 

Ca sărut divin, 

Murmură curgând, 

Stelele scăldând. . Să 

Dar copila dalbă, i 
Inclivând” pe salbă 
Capul, a vorbit 

Junelui iubit:
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„—Nu e pentru mine 

Nică un dulce bine, 

Şi acest pământ 

E al mei mormâut. 

Nu'mi surde mie 

Nici o bucurie 

D'acum înainte, 

Ci tot plâns” ferbinte, 

Căci părinţii vor, 

In trufia lor, - 

Să iati de bărbat 

P'un străin bogat. 

Oh! cocoşul cântă... 

Dioa se avântă, 

Semănând cu flori 

Auriţii nori. 

Ce să fac, iubite? 

O nefericite, 

Să te las pe tine! 

Oh! nu, nu, mai bine 

Voi să mor cu tine!“ 

Ast-fel cuvintâză 

Şi” îmbrăţişezi. 

Tauntrea se înclină 

Şi în unda lină 
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“Junii a cădut! | 

Diu acel minut, fă 

In ori care nâpte, 

Es din sălcii şâpte: i 
„Oh! nu, nu, mai bine Ă 
Voi să mor cu tine !* o 

1860 i 
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La marginea mărei pe verdea colină , 

Lisandru cu juna Florică şedea. 

Plimbându'şi vederea pe marea cea lină, 

Furtuna "n departe că vine vedea. 

Lisandru murmură tu vocea "nerată: 
N 

„—Co negură mare! De aprigul val 

Frumâsa mea bareă va fi afundată... 

Florico, mai bine sto tragem pe mal. 

„Nu, las-o să pâră!— Florisa'i respunde. — 

Când stai lângă mine, la barcă gândesci ? 

Acum fățăria mai poţi a'mi ascunde ? 

Mai mult de cât tote, tu barca iubescă. 
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„—Veqi tu cele veluri cum trec fugătâre ? 

Nimicul remâne pe urmele lor. 

  

  

Aşa. e femeas, perfidă "n -amâre... | ii 

Ca valul se trece fidelu'i amor. i 

„*Mi ar place, Florico, să şed liagă tine, i 

„La perderea bărcei eii nași mai gîndi. i 
ii 

Dar tâma "mi e mare că?n dioa ce vine | 

De barcă amantă lipsit că voiă fi!“- | 

1864 -] 
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FECIORA DN MUNȚI 

Cum e fuga vântului 

Pe fața pământului, 

Un tătar pe cal fugia, 

Un român că mi'l gonia. 

Pâtra 'm cale scăpăra, 

Pulbera se ridica, 

Văile se netediai, 

Ochii ca în vis ved6ă. 

Pe tătar îl ajungea, 

Măna'n cOma lui punea, 

Capul iute'i retezia 

Și la corbi îl arunca. 

„Dar mai colo pe câmpie 

Vin tătarii cu urgie, 

  

 



— 209 — 

In apusul s6relui, 

Cu mânia leului, 

Pe român strigând, goniat, 

Il goniai pină intrată 

Unde fiarele urlaii, 

Apele se fnspumaii 

Pe zăgaza între munți 

Unde nu se află punți. 

Ei în matca cea secată 

Numai de fiare umblată, 

Urmărindu'] toţi intrati, 
Singuri mârtea "și căutată, 

Căci în vârful stâncilor, 

Iu mijlocul norilor, 

Junele se arăta, 

Sdrele îl lumina. 

De acolo le strigu, 

În rărunchi de" pătrundea: 

„Plâugeţi, o tătarilor, 

Piângeţi dorul dilelor, 

VE căiți păcatele, 

VE jăliți mirzacele !% 

Şi îndată ce dicea, 

Lunga sarică 'și lăsa 

14 
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Și la tore se schimba 

- Intro dalbă copiliță 

Cu flori d'aur. pe cosiță 

Cum tătarii o vedei, 

De dor mare s'aprind6i. 

Dar fecădra le zimbia 

Şi zăgazele rupea: 

Apele urlând eădă, 

Pe tătari fi 'năpădsi. 
Ei strigau, se svircoliuii 

Pimce nu se mai vedâii. 

Măndra după stânci rldea! 

1861. 
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SILFUL 

„Din palatul me de nori, 
Unde e un raiii de flo, 
Când azurul plin de stele 

Se oglindă în isror,” 

Pe un stol de aurele 

Către lume sbor, 

„Sint copil frumos şi vii, 

Am păr lung și aurii, 

Am la umer aripiore, 

Pe trup solzi de diamant, 

„Am un chip de albă fldre, 

Sînt silful briliant, 

 



— 212 — 

„Sint de vise purtător 

La tot omul muritor ; 

Tâte nopţile de vară 

Le petrec pacest pământ, 

Dioa "n ceruri, n6ptea iară 

M& cobor pe vânt. 

„Ori şi cine e cin voi 

Apăsat ile griji, nevoi, — 

Dârmă n6ptea când e lună, 

Dârmă somn alinător, ă 

Şi o sârtă mult mai bună 

Va visa uşor, , 

„Va visa căii fericit 

Şi cu dorul împlinit !* 

Ast fel cântă pîntre stele 

Silful mei cel luminos, 

Pe un stol de aurele, 

Legănat roios. 

1863 
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„FILOMELA ȘI GREERUL 

„ Visţă noă şi splendâre 

Peste tot s'a respândit; 

Ca o di de serbătâre 

Câmpul ride ?ntinerit... 

Ride raiul pe pământ. 

„Vai! dar anii tinereței 

Nu sentore și pentru noi! 

După anii bătrâneței, 

După grelele nevoi, 

Plecăm fruntea în mormânt!“ 

Ast-fel, dorulai fidelă, 

Plânge?n arboru 'pflorit 

Răpitârea filomelă ; 

Dar pe plaiul înverqit 

Cântă greerul voios; 
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„Dacă viţa n6stră bună 

E ea fl6rea unui crin, 

Dacă mârtea încunună 

Traiul nostru es mai liu 

In mormântul neguros! 

„Dacă noi m'avem ursită 

Ca un pom să'ntinerim 

Și în' lumea fericită 

Ani d'amor să mai trăim, 

Pentru ce să lacrimăm ? 

„Pentru ce acâstă viâţă 

“Să ne trâcă în zadar? 

Hai să sorbem cu dulesță 

Al iubirei scump pahar!, 

Cât vom fi, să profităm!* 

1864 

 



  

  

  

  

  

      

  

  PANDURINA 
A | 

I | 

— „Fată mândră şi frumâsă, 

Cu per negru, ochi d'azur, | | 

Plângi, suspină durerâsă, 

Plângi tu, puică de pandur! 

Că acel ce drag îţi fuse 

 Dârme astă-ci sub pământ, - | 
Unde mârtea îl depuse | | 

Intr'un neguros mormânt. 

Plânge'], tristă copiliţă, 

I)i şi n6pte înfocat. 

După mica ta guriţă 

Rosele s'a. scuturat.  
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Nu mai vine să sărute 

Ochii tei săgetători, 

Nu mai vine ?n nopți tăcute 

Să'ți ascernă pe prag flori. 

Astă-qi dârme, nu mai scie, 

"Sub o pâtră de mormânt, 

Unde bradul se *mlădie 

Legănat de asprul vânt. 

N, 

—„Nui acolo,—nu te temel 

Lîngă bradul plângător, 

Unde vântul aspru geme, 

Şuerând îngrozitor. 

Ci colo ?n grădina mică 

Sub un verde liliac,. 

Unde cântă-o turturică 

Şi un dulce pitpalac. 

Locul lui de adormire 

E un vaii cu dalbe flori - 

Cari crese d'a mea iubire, 

D'ale mele lacrimiori. 

m
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In tăcerea nopței lină 

Din mormânt "l-am desgropat 

Şi "n frumâsa mea grădină 

Singură "l-am îngropat! 

  

  

7 » vu * . 
Căci ei roiii ca lingă inine i 

Să se afle ne'ncetat, : 

Să'l stropese cu lacrimi line ij 

Şi auqă-al mei mei oftat.“ ; 
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MIOSOTUL 

tiu mă ulta | 

    
—— 4 

Pentru ce lină plânsre 

Scaldă ?ncet figura ta, 

Când privescă suava fi6re 

Ce îi qic: Nu me uita? 

Jţă amintă 6re ţie 

Vre un suvenir iubit, 

Saii dui6sa istorie | 

Astui nume îndrăgit? 

Intr'o țră mult ferice, 

Raiă suav şi ridător, 

I6că despre ea ce dice 

„Un sentimental popor: 
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Doi amanți odinidră 

Rătăecă p'al Savei mal, 

Iuti”o matinală ră 

“In ajunul lue nuntal. 

Câte planuri, câte vise, - 

Junii noştri îşi făcâă! 

“Nu sciaă ce le sunt scrise, 

Parcile cele torcâă! 

Când .vorbiati, copila vede 

Dincolo p'al Savei mal 

Miosotul ce'şi - prevede 

Viul s&ă azur în val. 

„Va peri gingaşa fire !— 

Jise ea încetizor, — 

„Undele spumegătâre 

„Vor lua-o ?n cursul lor., 

Timpul peste lume sbâră, 

Erole aqi nu mai sunt, 

Dar ca Lândru jună să mâră 
Tot mai veqi p'acest pământ. 

N'apucă ea să termine, 

Şi amautul trece 'n not 

Rtul Suva.... şi revine 

Cu suarul Miosot, 
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- Uuda ?1 duce în vultore : 

Imprudentul june “i prins, 

Din stânci mârtea pânditore 

“IL ajunge... e învins. 

Când simţi că nu mai pote 

Elementul a 'nfrunta, 

Aste vorbe triste secte : - 

„Lucio, nu mă uita!“ | 

Şi amantei care plânge 

Svârle dragul Miosot..... 

Un cadaver plin de sânge 

Din stâncă valurile scot! 

De atunci acâstă f6re 

S'a numit: Nu mă ăla, 

Nume drag ce în plâns6re 

JI şoptesce gura ta. 

1863 

    

 



  

    

  

    
  

FATALITATEA 

Colo, în murgul serei, pe splendida colină, 

A! cărei sin resfață un paradis de flori 

Şi”n purpură se scaldă când s6rele declină, 

Sta doă dulci copile sub mirţii plângători, 

Elisa, cea mai mică, fiinţă ideală, 

Părea un înger dulce în Jume rătăcit, . 

Un ânger ce aștâptă, în. patria'i natală 

Pe raqa unei stele să sbore fericit.. 

Ea?n bra:ele Sofiei se resfăța uşoră 

Ca fluturul de aur d'o rosă prins în sbor, 

In cât părea Sofia ca Maria feciori 

Când legăna la sinu'i pe Orist cu sânt amor, 

*
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„> Ah! gioa nunţei tele ce mult întărţigză?— 

Şoptia zimbind Elisa.—N'ași vrea să mii aştept, 

Căcă aşteptarea lungă plăcerea "'mpuţineză 

Şi a dorinței flamă se potolesce?n pept. 

-„Cu tâte—acestea, soro, curiud ea o să vie, 

Curin, nectarul vieței, plăcerea voii gusta: 

La sunetul vidrei, răpită ?n bucurie, 

In - regii d'altă lume voi6să voiii sbura. 

„Frumbsă, elegantă, de flori încununată, 

In sala cea splendidă când tu vei apărea, 

Pe Flora cea suavă de graţii admirată, 

Răpind la toţi vederea, în: mine-o vel vedea. 

; 

„In cursa'ml amorâsă a graţiilor mele 
Pe cel mai frumos june diu toți voii captiva; 

"1 oii prinde inimidra și gândurile sele,- - 

" Ca paserea spre cuibu'i, la mine vor sbura. 

„Va arde el d'amoruw'mi, va pliuge după mine. 

Va suspina întruna, stripându- mă merei. 

Nu" va mai fi putinţă ardorea să'şi aline 

De cât în fericirea d'a fi el soțul mei. 

„Atuncă ca cere mâna'mi, şi nunta se va face, 

Mir6să dar ca tine voiă fi atunci. şi ei; 

Iar Heba dile albe de incântări şi pace - 

Iu cursul -vieței nâstre- va rerărsa mereii.“ 

  

 



Acum e dioa nunței şi sala este plină 
De aur, de briliante, de magice colori; 

Din policandeli d'aur dulci valuri de lumiuă 

Feeric se reversă pe lesele de flori. 

La sunetul virei o grupă graţisă 

De tinere suave, de tineri elegauti, - 

S'avântă răpitâre în sala spațidsă 

Ca *n lumea ideală perechile dumanţi. 

“Tot simte, tot se mișcă; tot pare ci viâță, 

Şi bucuria saltă pe sprintenui picior; 

Cer, lume, tot le pare că sa schimbat în esţă, 

"Nici mai ating pământul, tot pare că en sbor. 

Dar sunetul vidrei div ce îu ce declină, . 

Mai temperând junimei ardârea de prisos, 

Aşa precum amanta prudentă mai alină - . 

Amantului săii tânăr amorul voluptos. 

Sofia radiosă în sală se arată; 

Vederile avide asupră'i se aţint, 

Așa cum muritorii în n6pteu "ntunecată 

„Salut cu bucurie al lunei dise dargiat.
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Vederea ci cea blândă pe cine cată 'n lume, 

Când mirele săă june se află lângă ea? 

Ea caută p'aceea.al cărei dulce nume - 

"| e drag ca să] pronunțe: Elisa nu era! 

: „—De ce să futârdie 2 —Sofia se gândesce.— 

Prea mult cochetă'mi pare ct e amica mea... 

Ea încă nu e gata !“—şi la un serv şoptesca: 

„Mergi, spune'i că din tâte lipsesce numai eu. 

* Bătrânul Nicolae, de şi mcărcat de qile, - 

Al6rgă să "mplinâscă aceea ce "i a dis, 

Căci bunul serv iubesce, paceste dulcă copile, 

Le-a mângălat în lSgăn șii suriaâi în vis. 

EL mapută sajungă....Cu Dan se îutâlnesce, 

Cu Dan, bătrân ca dânsul, Elisei servitor. 

„—Dar unde mergi tu, Dane?“ îi dice şi] upresce, 

Tar Dan înclină capul și dise plângător: 

„—La voi veniam acuma, din multa bucurie 

„Ce e în casa nâstră cu toți să împărţim!... 

Veniam să waduc stire....bilet de cununie... 

Şi noi avem mir6să cu care ne mândrim,
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„Ah! cui prin minte trece! Sofia râstră jună 
A desgropat duserea, cu ea s'a măritat; 

„Pe când a ei amică, frumâsă, dulce, bună, 
Elisa cea plăpândă... la ceruri a sburat! 

„Ah! mergi și spune ?n grabă Sofiei, Nicolae 
Că scumpa ei amică de nuntă s'a gătit, 
Că e. și ea mirâsă... “Cosiţa ei bălae 
Cu o betâlă d'aur și flori "Și a 'mpodobit.« 

? 

Betrânul serv revine, dar în deşert ascunde 
Fatalitatea crudă sub vorbe fără Şir, 
Căci ochiul amiciei ca fulgerul pătrunde, 
Sofia dă un țipăt şi more în delir, 

Acum în murgul seri, pe splendida colină 
AL cărei sin resfață un paradis de flori 
Șin purpură se scaldă când s6rele declină, 
Io cimitir dorm ele sub mirții plângători ! 

1863 
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FLORICA 

În cea veche monastire, 

Mult mărâţă la” privire, 

Sub un brad de timp uscat, 

Se bocesce înfocat 

Floridra Domnului, 

Domnului Ardelului. 

Stelele cum 0 zărest, 

Mai senine strălucesc; 

Munţii înflorese frumos 

Şi. trimit plăcut miros; . 

Paserile se adun” - 

Şi voi6se vorbe'i spun. . 

Dar feciâra întristată :. 

"Le grălesce: "nduioşată: 

„Daţimi pace, suridre, 

  

    

 



Să plăng dile fără sore! 

Adi pe junele mei drag, 

Rumen ca un dulee frag, 

Il va chinui amar. 

Mâna gâdelui barbar. 

Pentru ce ?,... căci?l-am iubit 

Şi cu dânsul am fugit 

Colo'n sinul văilor, 

Unde'i raiul florilor, 

EI este un vEnător, 

Dar mândru şi iubitor, 

"1, am vădut din vârf de stânci 

“ Săgetând în văi adâncă 

Căpridre, cerbi, mistreți, 

Şi din aer șoimuleți. 

Vai! păriații "nfuriați, 

D'al meă dor neinmilaţi, 

M'aă surprins, m'aă despărțit 

De frumosul mei iubit, 

-Codri, paseri, mic isvor, 

Plângeți tâte al mei dor, 

Că adi mândrul 'mi-v veni 

Și cumplit îl vor. munti !%
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Into sală veche, ?ntinsă, 

De ostași armaţi. încinsă, 

Domnul mare se afla, 

EI şi tâtă curtea sa. 

Pe un mânăru tinerel 

Ca un verde stejărel, 

Ordonase a'l munti 

Pin'ce viaţa "i-o sferşi. 

Il muncia, îl chinuia, 

Nică ua gemet el.nu da. 

Gadea ast-fel îi dicea, 

Când din muncă îl mai lăsa: 

„—Spune noă, vainicele, 

Spune noă, tinerele, 4 

" Dacă?n adevăr iubesti 

Şi nică-cum nu amăgesci 

Tu pe fica Domnului, 

Domnului Ard6lului.“ 

Vânătorul liniștit, 

De dureri nebiruit, ” 

Către gâdea respundea 

Şi pe Domnul pătrundea : 

Voi în mână mă aveți, 

Faceţi cu mine ce vreți. 

Ori cât însă m&'ţi munti, 

Fă nici-cum nu rolă minţi. «
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Domnul crunt cum audia, 

Către gâdea semn făcea,.. 

Să 1 arunce?n foc de siă, 

Dorul lui să stea pustii. 

Gâdea?n rugul ardetor 

Arunca pe vânător; 

“ Fumul îl învăluia, 

Flacărea ?] îmbrăţisa, 

„ară Domnul îi grăia : 

„Ârqi căci nu am'ai ascultat! 

Ți-aşi fi dat aur, moșie 

Mare în a mea domnie, 

Un cuvânt ca să rostesc... 

Ca să spui că n'o iubesci, 
Căci?mi e tâmă, mult 'mi e temă | 

Dorul ei că o deramă !* 

Dar acestea când dicea, 

De odată apărea 

Mâudra vânătorului, 

" Floridra Domnului, ' . 

Cu cosiţa despletită | 

Și cu mintea rătăcită, 

Ea în foc se arunca, 

Pe iubit îmbrățişa 

Și cu el sufletu'și da! 

+
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Spun bătrânii cai vădut 

Shburând în acel minut 

Din cel fum 'năbuşitor, . 

Din cel foc mistuitur, 

Doă umbre răpitâre, 

Albe şi str&lucitore, 

Şi, ca doă păsărele, 

Se perdură între atele. 

1860 
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PROFIRA 

  

“La lumina cerului, 

P'aripa castelului, 

Sta Profiva. ca o fldre, 

Sta Profiva visătore, 

Și căta când spre grădină, 

Când la aria sanină, | 

Când la dâmna stelelor, 

SciutGrea tăinelor. 

_ Insă ast-fel când privia, 

“De odată lacrima, 

Căci un cântec audia: 

„ Cântece plin de înfocare: 

Ce resună cu 'ntristare 

In ori-care lină n6pte . 
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Prin ale grădinei şspte, 

Şi fecidra se repune 

De ast cânt ce doru'i spune. 

„—Păserele cântătâre, 

Surăţele floridre, 

Spuneţi: voi acelui june 

Sinul că mi se repune 

Dupi cântu'i de răpire, 

După dulcea lui iubire!“ 

Ast-fel dânsa cuvânta 

Şi în umbră blând căta, 

Dar îndată ce .rădu. 

Junele că'i apăru, 

Sinu”i fraged tremura, 

Luna 'nceruri se topia, 

Lumea tâtă o uita 

Și la el se cobora. 

„— Dulce şi frumâsă stea, 

Tu ce ești lumina mea!— . 

.Junele răpit dicea.— 

Vai! nu pot avea cuvinte 

Să'ţi spun inima'mi ce simte, 
Căci în lume-aci domin . 

Legi cumplite ce desbin 

" Doă inimi ce se'mbiu 

  

 



. 
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Intro singură simțire, 

Intr'o curată iubire, | 

—Ce-ai dis, dragul meii ferice ? — 

Rumenind copila” qice.— Sa 
Dar uitat-ai că în lume 

Fără sai va. dulce nume,. 

Să îl murmură cu plăcere 

Ca o sântă mângăere, | 

Nu e nici o mulțumire, 

Nici deplina fericire? 

Scii că ?n aste mari palate 

Tot de marmură lucrate, . 

Et nu aflu nici un bine? 
Insă când aşi fi cu tine, 

Intro colibă ascunsă, 

-În pădure pepătrunsă, 

Ași fi cea mai fericită, 

Chiar de ceruri jinduită ? 

Uşure ca vântul, 

Netezind pământul, 

Calul sprinten sbâră 

Ca. năluc” ușoră, 

Căci pe dânsul pârtă 

Fericită sârtă;
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“ Păreche iubită, 
Sta la sin lipită. 

Câte păstrele | 

După rămurele 

Se deştept şi sbor, 

Ciripind uşor ; 

Câte floricele, 

"Câte firicele 

Calcă?'n fuga lor, 

În cel vesel sbor, 

De atâtea ori 

Calde sărutări 

 Junele dădea 
La iubita sa. 

: 1860 
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GORIDON 

Prin pădurea. ce mugesce 

De al iernei acilon, 

Singur, lânced, rătăcesce, 

Tristul june Coridon. 

Cine'] a vădut odată 

Fericit în traiul stu, 

Intâlnindu'l astă dată, 

"L-ar cun6sce forte grei. 

Nu mai este acel june 

Sprinten, mândru, ridător : 

 Intristarea îl repune, 

Capu'i cade gânditor. 
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E străin, în lume n'are 

Simpatie nici de cum ; 

Fără nici o consolare 

Îi curg dilele acum. 

Acilonul suflă tare, 

Frunda pică din stejar, 

Iară el cu. întristare 

Murmură, zimbind amar: 

„Tristă frunqă, tot ca mine 

Eşti ursită pe pămeot. 

Pacea, pacea pentru tine 

“B în voia unui vânt! 

„Ai cădut de Ia tulpină... 

In vânt te rostogolesci... 
Pe o ramură străină , 

Când și când te mai opresti! 

"In deşert, căci nu e sinul 

Unde ai îumugurit; 

E străin...nuiți scie chinul 

Care ast-fel te-a sdrobit:: 
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„Și când vântul suflă iară, 

In deșert ai vrea să stai, 

Te răpesce ca o fiară... 

Voje tu nu poți să ai. 

“P'altă ramură caqi încă, 
Dar şi de acolo sbori, 

Şi durerea cea adâncă 

Cresce'n sinu'ți pînă moră. 

„Tristă frunqă, tot ca, tine 

Sint ursit p'acest pământ. 

Pace nu e pentru mine 

De cât numai în mormânt, 

»Mârtea crudă ne'ndurată 

"?Mi a răpit tot ce. avem: 

Soră, frate, mamă, tată, 

Şi fecidra ce iubiam. 

„Dar o inimă ce'i plină 

D'al iubirei simțimâat, 

Când e singură, suspină 

Pin'ce 'nghiaţă în mormânt,
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„Am voit prin amicie 

Dorui inimei s'alin ; 

Dar amicul, ori cum fie, 

Pentru mine e străin. 

„Este ramura străină 

Peste care a cădut 

Frunda ruptă ce suspină 

După arborul perdut. 

„În deşert frunda "ntâlnesce 

Lese verdi în calea sa, 

Dacă ramura”i lipsesce, 

Care |. viața îi dal“ 

| Ast-fel Coridon soptesce... 

De atunci cinci qile sunt - - 

Şi adi frunda învălesce 

Singuraticu'i mormânt. 

1864 
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RIVALA. 

Nino dragă, ia şerţi bine, 

Ja dămi pace ca să scrii ; 

Ce fel, ai voi pe tine i 

Tot în brațe să te ţii? 

Fugi și lasă-m& acuma, 

- Căcă cu musa m'am certat, 

Ne putând să'ţi rabde gluma... 

Insă ce ?... Te-ai supârat? 

“ Dar de ce, când scii prea bine 

Cum că 'musa mea cu foc 

E gelosă pentru tine 

Ci în stnu'mi! nui dai loc?
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Și o musi nu cam scie 

Locul săi Ja alta da; 

Tai fidelă, cât e vie 

“Pun poet nu va trăda. 

Dar în grab ce întâlnesce 

O femeen locul stii, 

Fuge şi se tânguesce 

Chiar lui Feb, al lirei su. 

Feb primind ast-fel de veste 

Se. cobsră la. poet, 

Şi amanta lui de este 

-Cu al graţiei buchet: 

Tubitâre şi frumsă, 

Devotată în amor, 

Ca sirena roluptosă, 

Ti aprobă noul dor; 

Şi pe ambi cu voe bună 

Ti conduce în talam, 

"Unde musele "mpreună 

La cânt, un epitalam. : 
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Iar de nu e, 2 pedepsesce 
Deul ca un jude drept... 
Inima îi mistulesce 
Un cumplit amor in pept, 

Precum vedi, d'a musei mele 
Fugă, Nino, nu mă tem; 
Tu'ntreci grațiile sele, 
A se ?ntârce n'o mai chem, 

Dar ce'mi trebuiesce Gre: 
Să am musă pe- pământ, 
Când tu, zină răpitâre, 
AS inspiri cun dulce cânt! 

Febu pâte ca să vie, 
Chiar şi el va f gelos 
De iubite care mie - 
Imi suride grațios; 

Și pe fruntea nâstră jună, 
Suridâna bălaiul dăă, 
Va depune o cunună 
De mirt, florea ce cânt ei, 

16 
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Insă pînă s'o-întorte 

Țeul pe acest, pămînt, 

Desmerdarea tu îmi târce, 

Căci ei mai serisei un cânt. 

l Q O
 Q l 

1862. 

  

 



  
  

  

  

  
  

A L-MAMUN 

Când califul Al-Mamun, 

Din toți regii cel mai bun, 

Sta în tronu'i cu splendore, 

E! Qicea către popâre; 

„Ah! dar sci ce mult iubesc 

Să iert celor ce'mi greşesc, 

Toţi acei ce către mine 

Aii ascunse uri sati vine. 

“Tâte mi le-ar arăta 

Şi de tâte “i ași ferta“. 

Insă fiul lui cel mare 

De nespusa'i înaurare 

Se mira neincetat, 

Şi "ntro qi "1 a întrebat; 

—' „Tată, dar a ta *ndurare 
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Tot iertând cu necurmare, 

"Pe aceşti supuşi ai tăi 

Ore nui va face rei? 
Că nimica nu sporesce 

Ca păcatul ce robesce 

Ochii unui muritor; 

Reul e liugușitor, 
Şi în grab sunt însutite 
Vinele nepedepsite. 
Chiar analele ne spun 

Că din răă nu ese bun.“ 
Al-Mamun atunci respunse, 
Vorba lui pe toți pătrunse: 
— „Ale omenirei legi, 

Fiul mei, nu le 'nţelegi!.. 
Vrei a vindeca o (6ră 

Ce e gata ca să pâră? 
Resplătesee ce'i frumos, 

Nobil, mare şi virtos, 

Incurage fapta bună ; 

Pentru merit o cunună 

Aibi mereii în mâna ta. 

Ast-fel o vei vindeca! 

In deșert cu pedepsire, 
In deşert cu prigonire 

Ai vrea r&ul să stârpesci, 
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“Nici de cum nu isbutesci, 
Dacă meritul, ondrea, 
Nu'ţi vor câştiga favârea ! 
Să faci ast-fel, fiul mei, 
Precum am făcut -şi euita 
Al-Mamun așa respunse, 
Vorba lui pe toți pătrunse, 
El muri "ncăreat de ani, 
Scriitorii persiani 
Spun că'2 ora lui de mârte, 
Pe când toți îl plângă forte, | 
EI, cu chipul luminat . 
De un zimbit, a strigat : 
„Dragii mei, să ţineţi minte 
Aste singure cuținte: 

„Noi-am plâns când ne-am născut, 
Iar cei alți aă petrecut, 
Trăiţi ast-fel ca la morte, 
Lumea să vă Plângă fârte, 
Iară voi Yoioşi să fiți 
ŞI în zimbet si muriţi. 
Precum: dise, cu dulesță 

- Zimbetu X luci pe faţă, 
Și ca un profum de flori 
Sufletui sbură spre nori, | | i 1863 
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Odată?n murgul serei, tind dioa e mai dulce, 

Când oile la staul revin ca Să se cules, 

Când aura se j6că pe lacul adormit 

Şi filomela cântă în crângul înverdit, 

Venit-ai dcă june se şedă pe colină, 

Şi le privia soiâsă din ceruri luna plină. 

_—Seii tu, surată dragă, că cil să mă mărit 2— 

Irina zimbitâre Mariei a grăit.— 

Şi cine "i al meii mire, ghicescă tu, suridră ? 

—Nu pot ghici, Irino, dar sciii că se îns6ră 

Un june dela Fulga, frumos Și tinerel, 

Şi blând, şi blând, surată, ca şi un ireluşel. 

Lisandru "i al s6ă nume. Prin fete se şoptesce, 

fa 21 auf îutiuna ferbinte o iubeste. 
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Dar nu avea curagiii să spună al săi der, 

Că e sărac copilul, abia e uu păstor; 

Pe când a lui iubită pe lingă frumuseţe, 

Mai este şi avută şi plină de mândrețe. 

Ia qilele din urmă slăbise ca un mort, 

Fu gata să încete al dilelor lui tort. 

Nu mai avi s'aştepte nici pie de aşuriaţă. 

Un preot se aduse, cu sânta lui credință, 

Să”l curețe prin rugă de relele lumesci 

Şi sâ”i deschiqă calea spre bolțile cerescă. 

Atunci Lisandru spuse durerea lui cumplită 

Şi dorul care i stinge viaţa ofilită, 

Târând ori-ce dorințe cu sine în mormânt, 

îi spuse că de speră cevă pacest . pământ, 

E numai ca să vâdă pe scumpa”i încodată, 

Şi vie'n urmă mârtea d'atâţia ani chemată, 

„Că va muri ferice sciind că'l-a privit 

Ia ora morței sele aceea ce-a iubit! 

Mişeat- fiind preotul d'asemenea iubire, 

Il mângâe îndată, și fără zăbovire, 

Plecă lu tatăl fetei și'i spuse lăcrimând 

Să aibi îndurare de junele murind: 

Să mârgă împreună cu fica lui frumâsă, 

Măcar să îl mângie la mârtea”i durerâsă. 

Induioşat cel tată cu “fcai a plecat... 

Dar în mica colibă, când dânși ai intrat, 
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Zăcea pe patul morței, pălit ca și o flâre... 
Cepila cade 'ndată pe recele'i picire, 
„Strigându'i să nu m6ră că ea Il va “iubi, 
Să aibă îndurare... cu el se va 'nsoți! 
Îşi despletia cosița, cu ea”i ştergea sudârea 
ÎL săruta nebună, îi asorbia suflarea, | 
Părea că va gurerea din €l să trâcă'a ea, 
Să”i dea a sa viață, să mâră numai ea, 
Dar cerul ce ascultă a inimei strigare, 
Sa îndurat de dânsa, şi junele fa "n stare. 
A reveni la viaţă, la cel mai scump amor, 
Aşa e că Lisandru "ți a fi el soţior? 

—Aşa este, surată, Cat sint de fericită ! 
Ce e mai scump în lume, de câta fii ubită 

„Cu-atâta înfocare de un iubit fidel, 
„Șapoi, surată dragă, şi blâud, şi frumuşel, 
Şi tinerel ca mine: d'un frate cu-a lui soră 

Ori-ce străin ne-ar crede, când vom juca în horă. 

Şi mult îmi pare bine acuma cam scăpat 

De frica ce în sinu'mi ducâm neîncetat, 

Că mă vor da soție, iubită gurăţică, 
Pe mine, o copilă frumâsă, tinerică, 

Cu inima setâsă de lume, de amor, 

Şi ca o porumbiță sburând în viitor, 

Vre unui din bătrânii cu nume, avuție, 
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Să'mi ia lumina dilei, să mă ngr6pe de vie, Sătul fiind de lume, de tâte desgustat, 
Pe când, surată dragă, ei nici nu le-am gustat, Nici nu cunose a vieței ferice voluptate, 
Nici ale desmerdărei câmpii cu flori smăltate ! Copilă să'nclin fruntea pe sinu'm  bătrânit! O Dâmne, ce cruţime, ce traii umar, cumplit! O Dâmne, te indură de bietele copile, 
Sdrobesce pe aceia ce 'ntunec'a lor dile ! 
“Sârobesce interesul, ast idol crud, barbar] 
Fă si lumine?a lume amorul ca un far! 

1863



  

    
  

  

      

Intwun oraş ce ride pa Oltului câmpie, 

O fragedă copilă o dată înfloria. | 

Era aşa de mândră, în cât ca să mai fie 

Ca ea în t6tă lumea, mai nimeni nu credea. . 

Ea nu îşi pătea capul acele griji deşârte, 

Ce ori şi ce femee aţi are pe pământ; 

Fugia ca filomela de lume mult departe, 

În codri solitarii, cu rusticu'i vestmânt. 

În codri solitarii ea mavea trebuiuță 

De ţ6le strălucite, de salbă, de. cereri, 

„Şi pentru aste scule eu nici carea dorinţă. 

Nu turbura nimica copilăria ei. 
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Dar înti'o qi o vede,— qirea și blăstemată ! — 

Un june numai firuri de sus și până jos. 

Răpit de frumuseţea”, el mâna” ceremdată. 

Copila imprudentă primesce bucuros. 

Ea nu putea să cr6qă că sub așa vestminte 

O inimă stricată se pote ascundea. 

Nenorotita fată, naivă, fără minte, ” 

Că este demn de dânsa, ca'n Dumneqeii credea. 

Dar. uu s9 scurse încă nici luna cea de miere, 

Şi nspăimântată fata văqu că s'a "ncelat. 

Adio, dulei ilusii! Adio, mângâere! 

Nu este nici un mijloc acum de îndreptat. 

In Bucuresti săracă se vede aruncată, 

Ca' ffia unui dafin pe un t&r6m străin, 

De soțuii crud închisă ca şi o vinovată, 

Lipsită dale vieţei. Ce traii pe ea cu chiu! 

Cât este dioa ?ntrâgă cu foe amar se plâuge, 

Ciel soțul ei alârgă, ze dă la desfrânări, 

In casă nu revine de cât setos de sânge, 

Și gata so ucigă la micele "mputări.
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Când singură se află în casa; cea lipsită 
De aer, de lumină, şedând Ia lucrul seii 
Nenorocita jună cu inima sdrobită, 
Gândind la voi, copile, ea cântă neet mereii : 

„Copile, ce pe frunte cununa de flori albe 

Voi6se o purtați, | 
Voi cari daţi giudirea ilusiilor dalbe, 

Copile, ascultați! 

Când e să vă alegeți din juni un soţ cu care - 
Destinul să'mpărțiți, - 

La nume, la avere, la mândră nfăţişare, 
Copile, nu piviţi. 

Pe cel cu sufiet dulce, ori-cât de sărac fi, 

P'acela să” luaţi, 

Căci numai cu acela un imu de bucurie 

Imenului cîntați. 

Iar de'ţi făcea ca mine, copile ridătâre, 
Amar va fi de voi. 

Viaţa vostră t6tă va trece în plâosdre, 
Va trece în- nevoi! | 

| 1862



  

      

  

  

SORA. 

(Zrard) 
Şedem pe câsta verde, priviam la Riu în jos. Pe undele'i albastre se legăna voios 
O barcă, iar întv'ânsa trei tineri în beție 
Golia pahare pline de vin cu bucurie, 
Dintr'ânşi cel mat june, W'amoruri mai aprins, 
Spre (Erm la o copilă paharul a întins, 

„—De ce'mi întindi paharul cu vin, o nobil june 2— 
Copila i dise "'ndată.—On6rea mie "mi spune 
Da fapte ca ucestea prea mult să mă feresc, 

„Fi tot ce ea Comandă eii ceată si *mplinesc,& lar el atuncea scâse un mic inel din deget, Și fetei 11 aruncă cu infernalul cuget: 
20 tânără virtOsă, primesce ast inel, 
Căci e] Îi garantâză amorul mei fidel.« 

* x 
x



— 254 — 

Pre luni abia trecură, şi junelentr'o n6pte 

Avu un vis teribil: părea că nisce şopte 

îi spun că biata jună gar fi călugărit, 

Căci el o părăsise. Din somn a tresărit. 

EI pe un cal varuntă şi, îndemnat de sortă, 

La monastire pl&că... Acolo bate'n pârtă: 

2 _Deschide'moă, bună mamă, căcă vrâă să întâlnese : 

O jună pribegită din satul părintesc, 

O jună ce se află aci în monastire; : 

Părinți să de dorui sunt gata să espire' 

„— Minţi, minți! strigă pătrâna după înaltul zid.—, 

Limanul astei june nu pot să ţii deschid. 

„Părinţii sei murit-ati, sunt astă-qi şâpte dile, 

Adând eă desonârea iubitei lor copile. 

"Fugă, fugi daci departe, avut amăgitor, 

Căci e colo în ceruri un sânt resbunător,* 

Dar junele îndată se umple de turbare, 

Şi după cal Pavuncă, strigând în gură mare : 

„— Bătrâno, vei deschide acum aceste porţi? 

Saii prefac monastirea întrun locaş de morţi!” . 

Atuncea i arată frumâsa Iv iubită, | 

In albe ca zăpada... Era călugărită. 

Ba”i dăte ca să s6rbă dintiun frumos pahar | 

“Rerbintea ei plăus6re vărsată cu amar. |
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Fatal mister!.. Paharul la buze dus...îl arse. 

Din mână jos îi pică şi, cum pică, se sparse; 

Iar junele se?nclini şi cade la pământ, 

Şi, fără să pronunţe nici cel mai mic cuvâut, 

Muri, căcă cu paharul și inima din sine 

Se sparse de odată... Acâsta se cutine 

Acelui ce trădâză cel mai fidel amor, 

Căci e colo în ceruri un sânt resbunător. 

1862 
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DAMON ŞI. OLOE 

Damon june, Clve jună, 

Intre dânşi se iubiai | 

Şin ardârea lor nebună 

Numai ndptea se'ntălniai 

In tăcerea cea adâncă 

Damon Dunărea trecea, 
Pe al cărei mal, p'o stâncă 

Cloe ?ntwun castel şedea. 

Dar când dup'o vijălie 

Riul peste ţerm s'a "atins, 

A lor dulce bucurie 

De'ntâlnire Li s'a stins, 
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Atunci Cloe de la sine 
Strigi :- „Damon, scii să'noţi ? 
„Este n6pte, vin la mine! 
„Vino, Damon, dacă poți. 
„Voită aprinde o făclie 
„Să lumine calea ta.« 
Și amantul nu 'ntârqie, 
Sboră la iubita sa. 

Dar, o babă blăstemată 

Audi ce-a cuvintat 
Și din umbra ?ntunecată 
In făclie a suflat... 

„Iară Damon, o durere! 
De stânci rele s'a isbit 
Şi, perdând a lui putere, 

“In vultâre a perit.... 
Pe când draga lui deșteptă 
In castelu 'ntunecat 
Fără erijă 1 aștâptă, 
Il aștâptă nencetat, 

Noptea trece...Viii lucesce 
Ia cer focul matinal, 
Riul spumă și mugesce.., 

| 17 
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Ce aruncă el pe mal? 

O cintură sângerată.... 

Surenirul lui iubit! 

Cloe ţipă de odată, 

A lui mârte a ghicit. 

Ea în vale întâlnesce 

P'al castelului pescar: 

» — Hai cu mine, pescuiesce, 

Munca nui va îi ?n zadar.“ 

Impreună pescuiră 

Dunărea în lung şi lat. 

Trage Vasa... Ce găsiră ? 

Vai! pe Damon înecat! 

Atunci scâse ea din deget 

Un inel frumos şi rar: 

»—I6că pentru al tăi preget, 

„O prea bunule pescar.“ 

Şi apoi îmbrăţişeză 

Pe amantui'i înghețat; 

Sinu'i rece desmerdză 

Şi sărută înfocat. 

„ — Remâneţi cu fericire, 

Tată, mamă, surori, fraţi! 

Ei mă duc cu al meii mire 

In mormânt îmbrăţișaţi!“ 
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Și strângându'l la sin forte, 

A sărit în rîă cu el)... - 

Saud clopote de morte, 

Plângeri, vaite 'n caste]... 

Valurile bat turbate 

Ţermul, nisipos deşert; 

Paserile *nfiorate 

Ţin un durerus concert... 

Pe țerm se rostogoliră 
Strânşi în braţe cu amor, 
Valurile “i învăliră 

Ca 'ntr'un giulgiu cu spuma lor. 

1862 
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CALUL LUI GRUIA 

Amicului meii ;George Cirilov |, 

I 

Maridra cea frumâsă 
Geme, plânge şi suspină, 

Singurică în grădină, 

Către luna mângăi6să. 

Pe bălaia ei cosiţă 

Salba nu mai strelucesce, 
Nici garfa nu'nfloresce 

Pe duidsă ei guriţă, 

Vântul nopţei când adie, 
Plânsul ei nu'i recoresce. 

De amaru'i dor vorbesce 

Către dina din tărie: 
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„Lună, dină mângăiâsă, 
Unde este dragul mei? 
D'a mea inimă duidsă, 
Oh! te jur pe Dumnedeii, 

„Fie'ţi milă şi'mi arată 
Pe ce cale să apuc; 
În ce ţâră depărtată 

Este el, ca să mă due. 

„Cine scie, Dâmne, cine, 
Pe ce țărmuri o fi dus! 
Anii trec, el nu mai vine... 
De tătari o fi repus! 

Aşa dice, dar uşoră 
A lui Gruia soțidră, 
Calul 'a încălecat 
Și în nâpte a sburat. 

Peste dâluri și vălcele 
Sboră sbor de rondunele, 
Codrii, câmpii strebătând, 
Pe oră-cine întrebând ; 

Dar nimic nu folosesce, 
Lângă Nistru se opresce, 

Câud un viers, un viers iubit 
Din Buceg a resărit, 
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Marira 'nveselesce 

Şi la cer frumos zimbesce; 

Drept în rii s'a răpedit... 

Calul singur a eşit! 

II 

In -Bucâg se tănguiesce, 

Dorul de'şi mai recoresce, 

Gruia?n lanţuri ferecat, 

De tătari înconjurat: 

»Domne, mândra mea nu scie 

Ci tătarii cu urgie, 

Mulţi la număr, m'aii răpit 

Din pământul mei iubit. 

„Cu ce foc, ce dor, ce jale 

Imi va A şedând în cale... 

Dar nu tii, căcă cu amar — 

Gem în lanţuri de tătar.“ 

Tise. Calul se arată 

Cu-a lui c6mă resfirată; 

Sforăe din nări în vânt, 

"Nolţă nori dela păraâat. 
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Gruia 'mdată cel zăresce, 

Plâns amar îl podidesce, 

Că'şi cunâsce calul seii 

Şi înecă dorul greă. 

EI îi gice cu durere: | 

»Ohl dar fi'n a mea putere, 

Peste văi ca căprior 

Să mă ?ntrec cu vântu'n sbor! 

„Murgule, dacă m'ai duce 

Colo unde doru'mi luce, 

Cât ași fi de fericit, 

Cât ai fi tu de iubit! 

„Oh! dar lanţul grei mă strânge, 

Mijlocelul mi se frânge; 

N'am putere şi suspin, 

Gem mereii pe țărm străin!“ 

Murgu ?n aer sforăiesce, 

Drept în faţă îl ochesce: 

Gura ?n brâu'i a 'ncleștat 

Și cu, dânsul a plecat. 

Fuge'n vânt, semeţ nechi6ză; 

Câmpi și codri încureză; 

Sb6ră, paseri întrecând, 

Pâtra n cale scăpărând.



Când .voi6sa ciocârlie: 

Cântă *n sbor peste câmpie, 

Roa florilor sorbind, 

Hora ziorilor vestind,— 

Trece Prutul, se opresce. 

„ Bietul Gruia 'nveselesce,,. | 

Dar auqu'i "l-a isbit 

Un plâns dulce şi iubit, 

- Maridra lui scăpase, 

Valurile n'o 'necase: 

Sub o I6să sta plângând, 

Bârea nopței respirând. 
1860 

  

 



  
  

    

  

      

UMBRA LUI MIHAIU 

Mihaiii odinidră din grâpă s'a sculat, 
“ In giulgiul săi de morte schelet. îofășurat, 

Durerea şi obida îl turburaă mereiă, 
Căci suferința ţărei veghia la capul sei. 

In mijlocul tăcerei purcede la palat, 
Dar pe palat o buhă țipa neîncetat. 

Un strigăt de vivat aude resunând, 
Mihaiii se înfidră și cugetă plângând: 

—Când mârtea se întinde în sînul bietei ţări, 
Românii și chiar Domnul se dati Ia dulci plăceri, 

„Ajuti-mă, o Dâmne, al ţărei sâut amor 
Să le inspir acuma.“ Şi bate ?n cetişor, 
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„Românilor, deschideţi... Românilor, stat ei... | 

Ce ?.. Nu mai înțelegeți acuma glasul mei?“ | 

Dar vai! un ris cu hohot diu întru "i-a respuns 

Şi pe Mihatii durere cumplită "l-a pătruns, 

  Când aceste cuvinte amar aii resunat “| 
: 2 Aria : i 

Din sala unde ?n tronui Mihaii a luminat: i 
+ 

„— Fantasmă, fugi și lasă al vieţei drag pământ.. 

Nu turbura, festinul cu glasu'ţi de mormânt. 

„Românii tei vaii dreptul să vie Ja palat, 

De cei străini nemernici e tronu *nconjurat. 

„Turbâză dar de ură în negrul t&ă mormânt, 

Românii tăi sunt ustă-qi străini p'al lor pământ 

„Fanarul îi domnesce, far Domnul dârme dus, 

AL țărei dor din sînui de mult i "l-am repus. 

„— Când am sorbit, v Dâmne, al morţei erud pahar 

Nu'mi a părut să fie atâta de amar, 

„Cum fură aste vorbe rostite dun străin, 

Şi cui?... Ah: n'am putere să "nec al meii suspin l& 

EI ise... Dar de qiuă cocoşul a cântat... 

Mihaiti la trista'i gr6pă plângând s'a înturnat! 

1861 
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COLINDATORI 

Amarilo, cum se pote 

Tu că nu te-ai „desceptat, 

Să privesci şi s'auqi tâte? 

Amarilo, ce păcat! 

Veghiam singur astă n6pte, 

Dulci ilusii m&ngâuai ; 

De o dată aud şspte, | 

Şopte cari mă strigau. 

»— Cine este şi ce cată 2% 

Tresărind am întrebat 

„—Noi suntem, deschide “dată, 

Căci de frig am îngheţat. 
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Deschid iute o ferestră, 

Când acolo... ce să vEd? 

Nisce îngeri... drept Ia "vatră 

- Friguroşi mi se răped. 

Ei coprins de admirare 

Am rămas atunci în loc. 

Ei videa cu hohot mare 

Şi se încăldiaii la foc. 

-M& apropii 'cu sfială, 

Ti observ pe toți d'a rînd. 

Frumuseţea ideală 

Văd într'ânşi luminând. 

Erai mică, cu aripidre, 

Faţa lor părea o stea, 

Avyâii buze rumesre, 

Părul daur le erea. 

Cunoscând a lor vlândețe: 

„— Angeri mică şi luminaţi, — 

"] "ntrebaiii. cu tinerețe, -— 

In lume ce căutați ?*% 

Cel mai mie de o natură 

Mai isteță "mi a și dis, 
Şi pe rumena lui gură 

Ioflori un blând suris: 
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»— Căutăm pe o fecădră 
Care pârtă'n sin un raiă, 
E frumâsă și uşdră 

: Ca fantasmele lui mată. 

„— Astă jună răpitâre 

O cunosc,—eii le-am respuns. 

— Ne vei duce la ea re? 
— Da!“... şi "ndată am ajuns. 

Tu dormiai și a ta gură 

Zimbitre *ncet şoptia ; 

A ta candidă figură 

Veselă se rumenia,. 

„Ea el“ îngerii strigară, 

Şi "n grab te-ai înconjurat. 

Toţi d'a rindul îţi furară 

- Câte-un dulce sărutat, 

Cu girlande te încinse 

Pe molaticul tăi pat, 

Intr'un hor apoi se prinse 

Și frumos te-ai colindat, 

Colindările lor tâte 

Şi e chiar le-am repetat, “ 
Ah! copilă, cum se pâte 

Tu că nu te-ai desceptat!
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Angeraşii la plecare 

"ŢI ai dat calde desmerdări ; 

Era mici, dar cu foc mare 

“ŢI ai dat mii de sărutări. 

Ei sburat-aii către stele. 

Eu a-casă m'am întors 

Unde lacrimi căldicele 

"Ochi'mi pin! la ziori ai stors. 

Amarilo, spune mie, 

Astă-Qi când te-ai deşteptat, 

N'ai vădut cu bucurie | 

Florile ?... Ce ?... N'ai aflat?   
[a te uită în sin bine...   Crudo, ridi şi nu'mi răspundi. ! 

Pentru ce roşesci de mine? 

Flori în sîn de ce ascundi? 

1863 

 



  
  

    

    

    

  

  

BĂTĂLIA DELA PISCU ROŞU 

I6că un cântec, ce'l spun bătrânii, 

D'o bătălie ce s'a. 'ntâmplat 

P'acele timpuri pe când românii 

Frau poporul cel lăudat. 

E npte...Plopul încet murmură 

Pe ţărmul rîului fugător, 

Iar luna scaldă a ei figură 

In unda lină de la isvor, 

In sînul nopţei în depărtare 

Saude sgomot de cavaleri, . 

Un cânt de cornuri şi de famfare, 

Un vuet d'arme şi nechezeri. 
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La rada 'lunei luminătore 

FAlfiiă stindarde şi căsci lucesc, 
Dar astă larmă ce 'nsâmuă 6re ? 

Al Tisei Rege, craiii uuguresc, - 

Cu o armie nenumărată 

Se duce către un Domn român, 

"Căci fu d'acela bătut o dată, 

Şi răsbunarea îi arde'a sin. 

Dar, când trecuse Carpaţii?n vale, 

Aud d'o dată la un isvor 

Un cârd de nimte.cântând cu jale. 

“Ecou "pgână cântarea lor: 

„—0 mânâre rege, de ceţi fâlfâe 

Stindardul falnie şi fugi de somn? 

Vrei tu r&sboiul, căci cu mânie 

Dorescă a ?nvinge p'al nostru Domn ? 
7 

„O mâudre rege, "ţi aduci amiate 

La piscul Roşu când tea bătut! 

Infortunate, Cun 'an "nainte 

Tron și viaţă ai fi perdut. 
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„Magiari "ți mândri se răsphndise, | ş 
Uitase drumul la țăra lor; . 
Atunci românii te lânțuise, | i 
Paharul morţei îţi da fior, . i 

„Atunci jurateai pe vânt şi s6re, |. 
Cu a ta gură, cu. mâna ta, 

Că d'ei fi liber,—aşa e 6re ?— 
Cu' Domnul nostru mere ai sta : 

7 

„Ia bună pace și armonie? 

„Ce cai acuma p'acest pământ? 
Nu scij că .bate o rea urgie a 
Pe cine calcă unjurământ?e O - - | 

. 

    

Amenințarea lor nul pătrunse. 

Un.ris cu hohot a răsunat, 

„lar celor nirofe el le răspunse: 
a si ce îmi pasă dacam jurat, 

„Odinidră, pe vânt şi re? 
Pot ei acuma să "mi facă răi? 
De cine tâmă să am aţi 6re? 
De secă cuvinte respect. n'am ei, 
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„Pe vânt jurat-am a fi în pace, 

Dar vântul cela în nori s'a dus 

Pe s6re tacă, unire-a face, 

"Dar acel are a şi apus. 

„Perit-aii dară şi vânt şi sâre, 

Şi jurământul ei "l-am uitat ju 

Aşa el qise, şi mânăritâre 

Armata” tă | a aprobat. | 

Apoi în cale pornesc îndată, 

Voiese şi munţii de mersul lor, 

A dilei raqă mult așteptată - 

Apare tristă ascunsă ?n nor. 

Atunci românii le es "nainte : 

Din stânci câ leii înfuriață; 

_Se ?ncinge lupta şi nw's cuvinte 

Să spun 'cum mârtea își dai turbați. 

Aerul urlă :de bătalia 

Ambelor armii ce se dobor”, - 

- Codrul vuiesce de agcnia | 

Şi de durerea celor ce mor. - 
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Lucea, isbesce, sparge, sfăramiă 

Cuifuri luciose, zale de fer; 

Calul nechiâză, lancea "1 dăramă,. 

Mii de blăsteme sbor către cer! 

Sorele însă i6că lucesce, 

Craiul se crede învingător ; 

I6că și vântul -suflă, mugeste, 

Craiul purcede triumfător, . 

Dar rentul dise atunci în sine: 

„Să nu triumfe, căci m'a trădat!“ 

Sorelui iară. aminte” vine . 

Acea, trădare şi s'a "ncruntat, 

Răpede. rade aprindătore,, 

Săgeţi de flacări în ochii lor.. N 

Orbese .mogiarii. Ne'ndurătâre 

Sentârce -mârtea cu aprig sbor. 

Mugesce vântul de vijălie, 

Ridică norii de cald nisip, 

Pe unguri cade... Ah! ce urgie! 

Toţi vor scăpare, toți se risip. 
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Şi toţi românii cu arma n mână -. 

Ti pun ti fugă, prind şi omor; 

„Stindarde, arme, zac în (ărână; . 

Soldaţi şi nemeşi 'toță' fug şi' mor. 

In van îi strigă la luptă "n silă, 

Nici glas, nici cornuri, nimic aud; 

Ucid românii, ucid, mai milă, Il 

- Căn bătălie românui crud. i i 7 j 
.     Din unguri unul se mai arată 

Dând pept la luptă, de sânge plin; ; 

Acestai craiul, dar şi: el iată " 

„Se prăvălesce' pun țărm 'străin. IE 

  

Din -6stea”i totă nu mai rămâne 

De cât cadavre cincideci de mii. 

La mediul nopţei din rii es ine 

- Şi despletite” plâng pe câmpii. 

Datunci aude în ori-ce nopte, * 

Câna este lună, când bate vânt, 

Că es din sălcii: dui6se șâpte - 

Ce plâng pe duşi dup'ast pământ! 
1861 - 
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MORMENTUL 

Colo în pădurea verde, 
Vedi, străine călător, 

O copilă ce se perde? . 

Grijele pe frunte'i sbor! . 

Veqi cum merge spre o cruce 

Unde florile 'nflorese, 

Unde dorul plânge dulce 

Sufletele ce lipsesc. 

Ascultaţi, ea se înclină 

Intr'un plâns r&curitor, 

Şi pe vântul ce suspină 

Aste vorbe triste sbor:



2 918 — 

„Oh! gescâptă-te, iubite, 

Vin la sinwmi întristat, - 

Vin și braţe fericite | 

Să te legăo neincetat. 

„E frumâsu ta iubită 

Ce te chiamă înfocat. 

După gura” ofilită 

Rosele s'a scuturat. 

„Stâoa serei str&lucesce . 

Peste 'd6luri în senin, 

Satul de la câmp sosesce, 

Purmele de oi retin. - - 

„Pastă oră, ţii tu minte? 

“Ce frumos ne desmerdam | 

Dorul nostru cel ferbinte! 

Tâtă lumea 0 uitam! 

„Dese ori la şedătâre 

Mulţumiti mă 'ducâm ; 

A dubirei ghicitâre | 

Singuni noi o deslegam. . 
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„Când, Ta horă "mpodobită | 

ME duc6m în sărbători, | 

"Mi era inima "nforită, 

Semănam' pe cale flori. _ 

»Mâne este serbătore, 

Toţi în sat, se pregătesc, 

Pentru hora viitre î 
Fetele se "mpodobese. , 

„Numai. eii nemângăiată 

Plâng cernitul. meii, amor, | 

InimăGrami întristată Să 
Se sfăramă' n “erudul dor, , 

„Stinse *8 tote pentru mine, 

Visuri dulci nu mal „mutrese. 

Dacă nu mai sint, cu tine, 

Voiu viața'ooi Yo sfirşese 1« 

Ast-fel trista copiliţă 

Plânge pe al săă iubit. 

Şi "1 respunde o merliți 

Din tufişul înverdit.
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Nâptea n&gră se întinde 

După muntele umbros; 

„_Vătul ei negru coprinde 

Câmpul verde şi mănos, 

- Rulger selba lumineză, 
"'Tunet urli "ofuriat, | 

Pl6ia cade şi spumâză 

Totă nâptea nencetat. 

Când senina diminţă 
“Orientul a deschis, 

al ei ochiii ce dă vidă, 

Peste câmpuri a suris, | 

Noi găsirăm copilița | 

Pe mormântul întristat 

Mârtă... Lingă ea merlita 

Suspina' neîncetat! 
1861 : 

  
 



  
  

    

  

    

  

SUB SAGEŢI 

(AMalcescli) 

Amantul 

Cârid rara'ţi frumuseţe în lume am zărit, 
Durerile'mi ascunse îndată aii perit; 
'Nainte de a'ţi spune ardentul meii! amor, 
Ai revărsat în sinu'mi balsam vindecător. ' 
Atât de mult cu tine mă simt de fericit, 
Ca cum într'astă lume nimic mam suferit. 
Cu spada mea, Mario, a căreia lucire 
Voiii. desvăli-o, crede, nu pentru-o mărire, 
Cin apărarea țărei şa ta, suav amor! - 

Cu calul ce adesea ca fulger lucitor 
Sburat-am în resbâie, sbor astă-ţi fericit 
Şi plin de bucurie la frasinu "nverdit, 
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Cu e ce-ardâre umbra'i, Mario, o doresc, 

Nu poți să sciă, Dar spune, 0 suflet ângerese: 

Selbaticul mei suflet cum ti atragi la tine ? 

„Cu eare farmee fruntea mi o faci să seîncline 2... j 

Mario, suferi 6re? Eşti tristă, eşti palidă. + ! 

Nu văd nici o zimbire. pe fața ta candidă. 

Imi vine de a crede că vrei să sbori la cer 

Și să me laşi, Mario, în alte nvi dureri. 

M& desmerdez cu tine şi dulce mă privesc, ; 

Cu tâte astea'mi vine săți dic::„Nu mă iubesc!“ 

“ Amanta 

Ce-ai qis? Nu te iubesc? O scumpul meii dorit, 

Mai mult de cât se pâte, cum nimeni n'a iubit, 

Mai mult de cât un. suflet damoruri însetat 

Şi când.de a lor flamă e forte "'ndestulat. * 

De nu ar fi tâtarii cemi strălucesc în ochi 

Şi ale lor săgete ce' mi suer la urechi, .. 

Atât sînt de ferice, ne-având ce să mai cer, 

Că aşi sbura cu tine întrun estas la cer. 

Nu e iubese pe tine? Iutr6bă umbra mea: . 

Cemi este lumea'ntrâgi când nu te- -aşi săruta 

Şi viața “iitâre fără Xubirea ta! 

În biblia cea sântă când concentrez gândirea, 

Cerescului părinte când îndreptez privirea 

Și rog sub scut să aibă pe tine, scumpul meii, 

4   
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In Tupta und'te chiamă ondrea ta mereă, 
Cât sufer eti atuneia, oh! scie Dumnedei. 

Veqi tu acea lucire de tremurânde foi, 

Din ale lunei rade cum” scapără ntre nci?: 
Când suntem. gură Dgură, de ce ea ne desparte ? 

Din sărutarea nstră ar -vrea şi ea o parte? 

Fatală presimțire dun negru riitor, 

Căderea”i îmi inspiră. Unicul mei amor, 

In lupta sângerâsă, în larmma bătăliei, 

Să îţi aduci aminte cuvintele Mariei. 

"Săi tafrâneză ardârea eroică ce'mi place, 
"*-Dar care astă dată ?ini alungă oră-ce pace. 

Să fi cu sânge "rece. In luptă nu te prinde, 

Căci pâte mâna morţei asupră'ţi s'0 întinde, 

Şi vai! atunci mai bine să dorm în întuneric. 

Aşa este, iubite, că tu vei fi puternic, 

Vei sei să dai pept luptei, dar şi prev&qetor Puse 

Când ochii mei ce 'ntruna de grijă şi de dor, 

Se 'ntunecă în lacrimi,—văqendu-te pe tine, 

Vor reafia seninul, când inima din mine 

_S'0 rezema în pace pe sinu'ţi nenzălat, 

Atuuci n'a să mai fie amoru'mi întristat. 

A palpita de tine, a'ţi alina mâhnirea, - 

A se gândi la ceea celți face mulțumirea, 

Să fie bucuria momenturilor tele 

Şi chiar a lor plăcere cu grațiile sele;
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In tine, pentru tine a mai. trăi pe lume ; 

Să mâră înainte'ţi pe buze cu-al tăi nume 

Şin cel moment când ochii își sting a lor vedere, 

Să îți esprime ție o dulce mângâere; 

Ne mai trăind cu tine, so ai în amintire,. 

E tot. ce vrea Maria, a Mariei iubire! + 

Când tu te vei întârce, luâdu'mi harpa mea, 

“Noi, la lumina lunei, sub frasin vom şedea. 

Vom respândi în n6pte căntările-amorose . .. 

Și dilele. vieței vor curge luminse .. 

Ce-aud ? Trompeta sună?....Tu pleci de lângă mine ! 1 _” 

“Tu pâte sbori la mârte!.... Nu, nu, să merg cu tine!, 

1860. 
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, | FLOAREA RINULUI 

: " (Erard)! 

Colo în fundul văiei, la umbra răcorâsă 

A teilor, pe i6rbă-şedâi doi juni amanți, 
O jună Şi un june, amorului constanți 

In viața lor fugâsă. 

»—Frumâsă mea iubită, eii trebue să plec! 

„Rămâi dar sănătosă și” cugetă la mine, 

„Că şspte ani d'acum prin. țările străine 

„Am singur să petrec. 

„—OOri-cât de mult va tine a ta călătorie, 

aCât înima'mi va bate, la tine voii gândi; 
nâmor, viaţă, carmeni ce'n mine-ar înflori, 

„Ei tote le ?nchin ţie,“
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„Cei şepte ani de lacrimi acum wait împlinit. 

Copila cu cordele cosiţa”şi  împletesce, | 

Cu flori se încunună, căci astă-di chiar sosesce 

Doritul ei iubit,. 

Se duce în grădină, dacolo'm codrul verde, 

Ascultă filomela sub teii. înfloriți, 

Mereii privesce?n cale ; prin câmpii taverdiţă, 

Gâmndind la el, se perde. 

Un june pun cal negru 'naintei s'a, oprit. 

„—Dar unde mergi, copilă 9—î dţise elîudată.— 

„Ce cauţi tu.pe câmpuri ?Sciă. tu ce cred eii, fată? 

„C'aştepţi p'al tei iubit. ” 

„—Aşa e!* cu sfială copila îi respunde 

Şi dulci ca trandafirii obrajii “i se Oşese, — 

"Nu scii ce mă îndâmnă tot săi mărturisesc, 

| „Nimic a nu ascunde! | 

„Adi trebue să vie frumosul meiă amant, 

„Sunt ş&pte ani acuma de când călătoresce. 

„—Dar crede-mă,. copilă, el nu te mai. iubeste, 

„El nu mai e constant ! 
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„Er am trecut în cale printr'un oraş în care 
„Iubitul tăi co jună se cununa voios. | 

„Ca ce urezi acestui amant necredincios ? 

„Mal merită "ndurare? i 
, E i 

, ! ” | 
—L urez atâtea ile fiumâse'n traiul săă, 

nCAt e nisipul mărei; atâta fericire, i 
„Cât stelele pe ceruri; atâta norotire, 

„Cât frunqă ?n teiul mei, 

„Da "i dic și un adio, cătă n'a gândit la riine. . 
„Ah! ei cu lumea tâtă în schimb nu 'l-ași fi dat !e 
Ce scâse el din deget ? Inel d'argint | Curat. N: 

„— Virt6sa fată, ţine.“ 

ŞI asvârli îndată în ardătoruti sin. ' E 

Ear ea plângea ferbinte în cât îi ardea sinul. 

Din posunar ce scose 2 Basmaoa lui ca fuleul 

Zăpedei din senin. ” 

„—Ah! sterge'ți ochişorii, tu eşti a mea iubită! 

„Te uită drept la mine, eă sînt amantul teii. 

1 De blăstemai, copilă,. plecam cu Dumnedei, 

„Te-aşi fi lăsat mâhnită,
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„—O scumpul meă prea dulce, de nu ai fi venit, | 

„Dai fi iubit pe alta, uitându-m& pe mie, 

„Ei care tot amorul "l-am concentrat în. tine, 

„Curând. aşi fi murit!“ i 

1861 + 
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 PERANII SUB FANARIOŢI 

(Fragment: din o dramă arsă) ă | 

*... . . . . . . . 

Oh! cât sunt de amare aceste dile crude! 

Amare, căci românul, sdrobit de chin, de trude, 

Nu mai cun6see pacea. de biciul Osmaniei, 

Nică dalba fericire sub sceptrul tiraniei! -: 

Căci idra venetică despe pe ori-care 

D'averea lui strebună, ucide” cu turbare; 

Pârjol e.und s'arată... O ceruri, ce durere! 

Nimic nu mai r&mâne, nici umbră de avere. 

Dar pină când să gemă 'de aste chinuri grele; | 

O prea putinte Dâmne, pămţntul țărei mele? . 
În aşteptarea lungă speranța, obosesce 

19 
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Şi focul vitejiei în sânge amorțesce, 

Av6m şi eii o dată copii, soție, casă. 

Atunci simțâm viața, pe toți având la masă. 

Dar vai că fericirea şi pacea mea senină 

Se stinse cum se știnge de fulger o lumină! 

Soţia mea iubită, ca dină de frumâsă, 

Răpit-o ai păgânii din braţe "mi fără milă ; 

„ Cadină la un paşă "mi ai dus soţian silă. 

Ce alt putuiti a face, de cât amar a plânge! 

Am vrut atunci viaţa cu furie-a o stinge, 

Dar numele de fată!... copii m'aă oprit. . , 

Nu fu destul atâta, de bir am sărăcit, 

Căci sbirii fără lege de tot m'aui despolat, 

Luară şi cenuşa, nici ol nu 'mi aii lăsat 

In toiul unei ierne pe viscol și pe ger; . 

Plângâă, strigaii copii :; răcniam şi ei la cer, 

Îmi blăstemam ursita. Mavem d'adăpostire 

Ca om nici o colibă, de cât o 'mchipuire, 

Aşa săi qie mai bine, în munți, într'o pădure. 

„ue Luam pe câte unul 

Şi-"% încălqiam la sînwmi mai rece ca mormântul, 

Isbia, mişca păreţii un criv&ţ cu turbare; 

Zăpada şi poleiul intraii cu 'ndestulare . 

v Prin spartele ferestre, prin uşa destupată 
N 
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Și slaba ?nvelitâre de vijălii luată. 
Urlaă de f6me lupii şi 'mi da fiori de morte, 
Plâng6m tot cu sughițuri și cu durere forte, 
D'ar fi 'nmilat o stâncă şi lupul în turbare ; 
Plâng6m, dar aspra iarnă n'avea nici o *ndurare! 
Oh! câtă suferință 1... Adi când *mi aduc aminte, 
În peptul ineii se "ncinge un dor adânc, ferbinte. 
Trosnia, crăpa stejarul, trosnia de ger pământul ; 
Cădea din nori vulturul de "ufiora mormântul 3 
Trosnia torentul, stânca... trosiră Şi copii!... 
Maplec... de mult murise! . . . 
Nebun, în umbra nopţei, şi cerul blăstemam. 
Alerg, alerg ca vântul, căci mârtea căutam, 
Dar mârtea "nfiorats fugia şi ea de mine! 

Căqui ca mort odată şi când m'am deșteptat, 
Aci într'astă casă tu scii că m'am aflat. | 
Hei, Tudore, vedi bine cam drept de resbunare, 
Jur dar p'acâstă armă a patriei scăpare 
De idra "nveninată a negrului Fanar. 
O 'Tudore, în sâuge voii stinge-al mei amar, 
Căci strigătul de sânge s'a înălțat Ia cer 
Şi morții din morminte ai resbuna îmi cer. 

1859. 
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NIMFA 

Legendă “ituană 

Cine acel june palid şi frumos? Ie 

Cine'i acea jună cu păr d'abanos? 

Fi pe malul apei cu undele crețe, 

'Oglindină în ele ati de frumusețe, 

La lumina lunei merg încetişor 

| Şin tăcerea nopței își vorbesc d'amor. 

Juneleii sărută mîna ei cea dragă, 

Iară ea oșasce ca.o dulce îragă. 

- Ori şi cinei vede, vede doi amanți. 

„Dar în cursul viețeă. fi-vor ei constanți? 

Sub un arbor, nâptea, ai ei întâlnire, 

- Lima îi privesce cu compătimire, 

Junele cel palid din vânat trălesce; 
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Dar copila cine”, nimeni nu ghicesce, : 
Căci, pe ori-şi care de am întreba, 
Nimeni n'ar î n stare respunde ce-a. 
De unde ea vine, niminea nu scie; 
Unde ea se duce, niminea nu scie ; 
Ca un smeă din valuri ese și zimbesce, 
Ca o famă-a nopţei pere, se topesce, | 

n—dură'mi pastă lună, sjunele îi qice,— 
Că'mi vei spune totul lămurit, aice : 
Care ți e poteca, când tu vii la mine? 
Unde *ţi este casa, ca să „vii la tine? 
Cine "ţi sunt părinții ?.. Voiii a mi te cere, : 
Să trăim noi qile d'aur şi de miere. 
Tâmna către fine şi al iernei vâut 
Va aduce mârtea pe acest pământ; 
Și atuncea re, pe aceste țărmuri 

Să te-aștept cu sinul sșiat de doruri? 

„Şi atuncea, dragă, ca o căpridră, - 
Ca o dulce umbră ce în n6pte i 
Prin pădurea d6să vrei să rătăcesci ? - 
Oh! rămâi cu mine, dacă mă fuese, „. 
Stinge p'a. mea buză lungile suspine 
Și frumâse dile vei trăi cu mine. 
Vei tu a mea casă pintre pomișori?
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Saltă la privire pe un rai de flori. 

Sunt întrânsa tâte cu îndestulare 

Şi pădurea este bună de vânare. 

„—Nu voiesc respunse alba copiliţă, 

Resfirând pe sinu'i nâgra ei cosiță.— 

„Bunul meii părinte 'mi a grăit odată: 

„Gura unui june e înveninată, 

„Căci el are vorba de privigătore, 

„Dar în 'sine este vulpe-amăgitâre. — 

Mai mult am credință 'n visele ce sbor', 

De cât-în vorbirea'ți plină de amor! 

"Ți aşi primi dorința, dragul mei frumos, 

Dar soției tele fi-veă credincios 2* 

Junele "'ngenuche Pale ei picidre, 

Şi co voce dulce, dar resunătâre, 

Îi rosti îndată solemn jurământ, 

Ce sbură în npte p'aripe de vânt. 

Ti jură p'a lunei palidă lumină, - 

A eternităţei făclie divină. 

„— "Ţine'ţi jurământul, scumpul mei iubit, 

Că oră-cine'1 calcă este pedepsit! 

Vai d'a lui viaţă, vai şi după mârte 

Ci: în para Genei demoni o să'l porte!“ 
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Și qicând acestea vergina frumâsă, 
ŞI aruncă pe spate câma ei stufosă, 
Dup'o sărutare plină de amor, 

Pe poteci ascunse s'avântă uşor. 
Junele alergă şi o urmăresce, 
Dar ca s'o ajuugă, el nu isbutesce: 

Căci copila mândră fuge sprintedră, 

Cum pe vale puiul mie de căpridră,: 

Şi, cum fluturelul pere "n verdea l&să, 

Pere şi copila în pădurea:dâsă. 

Junele rămâne ca incremenit, | 

Imprejur se uită trist şi rătăcit. 

Peste tot tăcere, numai sub picior 

Frundele uscate fremăt scot uşor. 

Lacul ocolesee, singur şi uimit ; 

Sufletul săi geme de dureri sdrobit. 

Când o frunqă pică, cu fiori tresare, 

Bietul june crede că tot e visare, 

Dar din munți d'o dată vântul grei mugesce ; 

Unda se înalţă, spumă, vljiesce. 
/ 

Vijălia urlă, malul se clătesce, 

Luna j6că "m ceruri, valul bubuesce; 

Dar din alba spumă iâtă că resare ' 

O vergină dulce, plină de 'ncântare, 
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Cu obrajii rumeni, ca doi rodiori, 

Auriţi de rade ce cobor din ziori; 

„ Sinul ei de nimfă, dulci dorinți descâptă;; 

Gura” zimbitâre, sirutări aşteptă. 

Un vestmânt ca câța nopței tnvălesce) 

Cornu” plin de graţii care ne răpesce. 

„— Ce gândire tristă şi misteriosă 

Sufietu'ţi frământă 2— ea'i vorbi voi6să.— 

„Pentru ce tu singur pe aceste maluri, . 

In tăcerea nopței, stai, privind la, valuri ? 

Tu jubesci din suflet pe acea copilă 

Care, pentru tine, n'are nici o milă! 

Intr'o aşteptare, trecă mereii viața; 

Dar junia'i scurtă şi nui simți duleâța. 

Singur, numai singur să iubesci, nui bine; 

Pâte că ea ride cu-alt amant de tine! 

„Fugi de ea îndată, tinere frumos! 

"Uită şi amorul ei neomenos! 

P'al meii sin ferice: şi desmerdător, 

Vino, în viaţă să te 'mbăt d'amor. 

P'aste r&cor6se valuri cristaline, p 

Vom pluti cam ceruri stelele divine ;: 

Dacă vei vrea sborul unei rondurele, 

  

 



— 291.— 
Vom sbura pe luciii precum sb6ră ele; 

Dacă vei vrea jocul?pescelui fuşor, 

Ne-om juca când este s6rele-ardător. 

„Iară n6ptea ?a sinul apei argintii, 
In talamul nostru, fericți, sglobii, 

Pe un pat de rose, amândoi în brațe, 

Somnul cu dulci visuri o să ne:resfațe!“ . | 
Nimfa de odată sinu'și desvălesce, SE 
De ai ei dulci carmeni junele suimesce; ; 

In pământ vederea blândă a țintit 

Și, precum 0 rosă, el s'a rumenit. - . 

Nimfa iar 1 chiamă lâvgă sinul săă: 

„Să te scalqi cu mine, vino, dragul mei.“ : 

Pe al apei luciii "veseli s'avântă, 

De r&câla apei drăgălaş se'ncântă; 

Sinul ei trasare d'amoroși fiori 
Şi în ochii negri ard doă vulvori.: i 
Cu o undă rece pe june stropesee, : :. .:: 
Iară el s'aprinde, față” 'se Toşesce, : 

Spre mal se răpede, dar'şi aţintă gândul. 

Ar oi 'se sară, dar e jurământul. | 

Când un val de'spumă pe picior?l atinge, 

Flacărea Iubireă sufletul "i 'ncinge. 
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Simțul se aprinde, mintea îi răpesc ; 

Inima'i amorul noi o mistuiesce, 

Cum amantul tânăr strânge cu ardâre, 

Pe furi de lume, mâna simţitâre 

A amantei sele, jună rușin6să, 

Dei coprinde sinul flama  voluptâsă. 

Vânătorul uită primul seii amor, 

Uită jurământul înfiorător : 

In al apei luciii a căqut orbesce, 

Un alt foc acuma sinu'i mistuiesce. 

Unda cristalină o despică'n valuri: 

Şi nici inu mai vede ale apei maluri.. 

Nimfa: voluptâsă şi invitătâre, 

La lumina lunei cea mângâetsre, 

Cu el se desmârdă; Cânt” cu bucurie. 

D'al lor joc spumâză unda argintie, 

“Mâna lui ardândă strânge albai mână 

Şi pe mica“i gură sărutări adună. 

Ochi în ochi îşi caut, rid şi se stropesc. 

Stelele şi luna dulce'i jinduiesc. 

Dar un vânt mugesce, un nor des arată, 

Şi prin o lumină se desface'ndată. 

Junele ?n nor vede p'alba copiliţă, . 

Fosta lui amantă, a cărei cosiţă  
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La lumina lunei dulce săruta, 

Şi, drept mulţumire, foricele'i da. 
„— Undeii jurământul, scumpul mei Yubit, * 

Că ori-cine'l calcă este pedepsit ? 
Vai d'a lui viaţă, vai și după mârte, 
Că în para Genei demoni o să'] porte! 

„Nu ţi se cuvine 'a unda argintie 
Să desmerdi simţirea, plin de bucurie; 

Nu tn sinul apei pe un pat de flori | 

Să adormi amorul dulce ptn' la zioră; 
Ci pământul crape ptnă?n fundul săi: 

Flacări infernale ardă corpul tăi! 
Iar sub acest arbor d'acum în tăcere, 

Sufletul, sperjure, plângă cu durere, 

Secoli mistuindu'l flăcărea turbată 

Ce din sinul Genei ese ?nvolvorată 1“ 

Junele aude, se înfioreză, 

Ca nebun al€rgă, mintea lui turbeză. | 

Imprejur se uită c'ochii rătăciţi,. 

Parcă îl alungă demonii cumpliți. 

Vântul greii mugesce în pădurea dâsă... 

Apa se înalță, urlă furi6să.... 

Valuri înspumate se rotesc în fund,
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Ale Geneă sinuri iâcă se desfund.... 

Şerpii cei de pară se "nalţă la cerutl... 

Junele: și nimfa a perit în valuri! 

Și acum vultârea spumă şi - mugesce, . 

Valul -cu urgie geme, se rotesce, 

Şi ?n adâncul nopței ori-ce călător 

Aude din apă plâns sfâşietor.... 

Spun că este nimfa, și sperjurul june, 

Care și acuma de dor se răpune ; ; 

Sufietu'i sub arbor arde ?n foc de vii! 

Juna înconjâră lacul. argintii ! | 

Cine era dânsa ? N'am putut afla! 

Dar sperjurul june ? Venător era |! 

1860, 
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NEBUNA 

Luna palidă şi plină 

Stând pe banca ei de nui, 

Stând pe tronuw'i de regină, 

Melancolica”i lumină - 

Scaldă câmpii răpitori. 

Iar castelul de lumine 

Şi de armonii e plin; | 

Castelanul în festine 

Caută să'şi mai aline 

AI vieței sele chin. 
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Dar când tot ce'l înconjoră 

Il îndâmnă la amur, 

Când o silfidă uşoră 

II ochiesce şapoi sbâră 

Suspinând încetişor;— 

De ce fruntesii se'nerețesce ? 

"De ce peptu'i geme grei? 

Mintea lui se rătăcesce, 

Ochiwn lacriml se'nvălesce; 

Care este dorul sei? 

Castelane, pentru cine - 

Sunt aceste serbători ? 

Aste fragede vergine, 

Ca un hor de serafine, 

Pentru cine "mpletesc flori? 

În deşert golesci pahare, 

Tu eşti rece și tăcut; 

Vinul chiar nu e în stare 

Din strania tuxburare 
Să te smulgă un minut. 
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E un an de când n'ai pace, 

Castelanule avut. 

Lume, viaţă, nw'ţi mai place; 

Desfătarea să te *mpace 

Nică o dată m'a putut! 

I6că însă .ce se spune 
D'al tăi chin misterios, 

Chin cumplit ce te răpune, 

Chin ce 'n grab te va depune 

În mormântul neguras. . 

i 

P'ale Mureşului maluri, 

Ca un dalb mărgăritar, , 

Ca un nenufar din valuri, 

Trăia ?n doine de cavaluri - 

Fica unui biet pescar. 

Ea avea de cât. un tată, 

Traiul lor din pescuit; 

Însă nimeni nici odată 

Na zărit la astă fată 
„Chipu'i blând a fi mâhnit. 
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Intro qi copila dalbă 

In dumbravă . culegea, 

Intro sită flori de nalbă; 

Sinui xotunjor sub salbă 

De suspine se spărgeal— 

vw 

Căci iubitul: ei 'părinte | 

“Lâncedia de mult în pat, 

„Şi copila cea cu. minte, 

- Cu dor dulce şi ferbinte, 

"L ingrija neîncetat. 

Castelanul astă dată - 

_O zări şi ?n grab' fu prins 

De o patimă“ ?pfocată. ! 

Zimbitor spre ea îndată 

Mânai nobilă a ?atins:: 

;Copiliţă, dă şi mie - 

Doă flori 'din 'siaul' teii: 

Dorului de l6c să'mi fie, 

Că şei îți vol da ție 

"Tot ce vrei, sufletul mei!“ 
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Iar copila rușinată - 

Ochii lacrimaţi 'şi a stors, 

Și din sităă dăte "dată 
Flârea cea mai tovoltată... 

Către casă-apoi s'a 'ntors.. 

Vai! dar inima'i remase 

Sigetată de amor, 

Ochii lui o fărmecase, 

Vocea lui o încântase, 

Şi acum simția un dor. 

* 

Pe câmpia cea cu nalbă 

De trei ori zimbise zăoră, 

Şi acum era cu Balbă. 
De mărgân și iie albă, 

- Dar în ochi cu lacrimiori. 

D'al ei tată nu mai vede, 

Zace singur părăsit 

Sub o clae în livede;. 

In darn geme, ea nw'l crede; 
EI o blăstemă cumplit. 
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Nici o lună nu *mplinise 

Şi în tristul cimitir | 

Un mormânt se mat vise... 

Tatăl ei cu greă murise! 

Doria căqu "n delir | 

De atuncia e nebună 

Și cu pletele în vânt 

Vine nptea, când e lună 

Saii când tunetul resună, | 
Şi bocesce la mormânt, - 

” ! 

Val! dar nimenea nu scie 

D'unda vine suspinând, 

Al ei vait în pustie, 

Al ei cânt de nebunie 

Se aude când și cândi 

Şi datunci se tânguesce 
Castelanul pe pământ; 

Sufletu'i o urmăresce 
Şi de dorui pătimesce 

Pină va intra 'n mormânt,— 

- 
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Căci fantasma ei dorită 

P'al lui r&duv căpeteiui 

Vine, plânge şil invită 
Resfățărei mult dorită 

Ca în dilele d'intelă. 

Candidă şi amorâsă, 

Eai dă calde sărutări; 

Il adârme mângăi6să, 

1 deştâptă voluptâsă 

Cu 'nfocate desmerdări. 

Ciocârlia dacă cântă 

Aurora anunțând, 

Cu dulci vorbe ea '] încântă 

“Şi îndată se avântă 

Ca un ânger, suspinând, - 

Tot aşa viața” trece 

Intwun vis amăgitor. 

In sudârea morţei rece . 
El se seuldă şi petrece 

Bilele coprins de dor. . 
i % 
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„Musica învietâre 

Răpesce pe jucători ; 

Bucuria glumitâre 

Scutură dia aripidre. 

Ale fantasiei flori. 

Dar. când plini de bucurie 

Toţi se daii ușori la. joc, 

Castelanul, vrând să fie 

In a lui melancolie 

Intrun singuratec loc, — 

Sore o sală depărtată. . 

Paşii lui se rătăcesc; 
Şi acum ca altă dată 

"Mintâa “i e înviorată, 

Cugetele îl răpesc. 

Dar un pas încet resună 

Dintre. stâlpii de granit... 

O fantasmă. albă, jună, 

__ Chipu'i-ea un disc de lună, 

De o dată sa ivit. 

  
Z
l
 

R 
B
b
o
a
 

i
m
a
a
a
p
G
t
 

3 
aa

 
 î
P 

PP
N 

E 
DE 
A
P
D
 

E
T
 
P
e
e
 

 



— 309 — 
Se 

Candela fumegătâre 
Respândind lumina sa 

“Prin luciră licăritâre, 
- Pe figura: gânditâre 

Un fantastic nor lăsa, e 

Era Doria nebună, 
Ira scumpul lui amor |. 
Lungul sălilor resună - 
De un strigăt... Se adună 
Lumea împrejurul lor, : 

Castelanu ngălbenesce, 
- Ii trec recile sudori, ' 
„Pasul “i se "mpleticesce, 

“ Doria îi sprijinesce 
P'al ei sin de albe floră, 

„âh! tu, crude,—ea fi ice, —- 
Ast-fel dară mă iubesci ! 
Când eti nu eram aice 

- "Tu trăial de tot ferice |... 
- Dar tu taci şi nu "mi vorbescl.



— 310 — 

„Ah! vorbesce'mi astă dată, 

Ah | vorbesce'mi, dragul mei, 

Căci ei nu sînt supărată 

Dacă nu am îost chemată 

Aci la festinul tă. 

„Am şedut la monastire 

Lănţuită mai un an. 

Dar acum Ce fericire! 

Dup'o lungă despărțire 

Jară stat la bun liman.“ 

Şi nenorotita fată 

Di vorbia încetişor; 

P'al lui rece corp plecată, 

Fruntea'i palidă nghețată 

Siruta, plângând uşor. 

Iosă a abia fu ?n stare 

A o strânge lisă sin 

„Şi ai da o sărutare !... 

_Cu ast semn de adorate 

Dăde ultimul suspin. 
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Nici o lună nuw'mplinise . 
Şi pe tristul lui mormânt 

„ Blata Dorie murise... 
Și nebună 11 iubise 
Până'n ultimul moment. 

* 
* + 

Astă-i o minune rară 
Miră ori-ce călători: 
Chiar din pâtra funerară 
Cresc în ori-ce primă-vară 
Cele msi frumâse flori. 

Pe aceste floricele 

Ce umbresc mormântul lor, 

Doă triste turturele 

Cântă triste cântecele 

In toți anii, până mor! 

1862 
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RLORA: 

Fragment dint”o poemă didactică 

In anii tinereței cântat-am cu ard6re 

[lusiile mele, suavul mei amor, 

Şin verva fantasiei naivă, riqătore : 

A graţiilor horă şi tinereţea lor. 

Aqi cânt, dar nu eroii acei scăldați în sânge, 

Nici câmpul bătăliei acoperit de morţi; . 

Nu cânt nimic d'acestea, că inima'mi se strânge, 

Se sfăramă când aflu victima crudei sorți. 

Te cânt, te cânt pe tine, Natură. mult fubită, 

Naturi întru care citesc pe Dumnedei ; 

Te cânt, căci sinu'ţi este comâră infinită 

De tot ca mă ridică Pal minţei empireă. 
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În „codrii singurateci adi musa. mă conduce, 

Departe de al lumei tumult asurditor ; 

Acolo ea îmi cere din fluer a produce 

Accente mal mature, un imn Luk Creator.. 

Şi mult acolo'mi place, o magică Natură, 

Să şed culcat pe 6rbă sub arborul stufos, 

S'aud în reverie a foilor -murmură 

Şi la picidre'mi gâsla şuptind armonios. 

Acolo fantasia bogată, ridătâre, 

Ia sborul peste secoli, s'avântă în trecut: 

Descâpti ca prin farmec o horă jucătâre 

De graţii şi de nimfe cu chip suav, plăcut; 

Driadele las, codrii, naiadele din gârlă 

Es tâte, şi în juru'mi o horă învârtesc. 

Silvanii şi satirii, păstorii de la târlă 

Se prind în joc cu ele, şi fericiţi glumesc. 

Atuncea parcă m'afu în dilele antice, 

Când visitaii pământul olimpianii. qei, 

Când Apolon bălaiul, ca un păstor ferice, 

Păzia, cântând cu lira, v turmă de albi miei. 

a . * 

Natură, ce în mână ţi! legile divine 

Prin cari dai viață acestui Unirers, 

La prima convorbire ce am avut cu tine, 

Făcut-ai să' resară din buze”mi primul vers! 
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'Pu: singură în tâte pui rara armonie, 

De care se uimesce pigmeul muritor; 

Tu facă să se încline a mințeă semeție O sl 

Şi imnuri să'ți ridice ateii întrun cor. 

Iavâţă-mă acuma în versurile mele | RI 

Să cânt a ta mărire, să cânt splendârea ta: :] 

Descoperă ?nainte'mi miraculele tele, | 

Misterele profunde :—voiesc a triumia 

| 
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In cele labirinte ce p'adever încinge, 

Triumf ce pe om îace de cât Teseii mai - demn. 

Dar vai! entusiasmul cel mai sublim se stinge, 

Când pârtă p'a lui frunte al ignoranței semn. 

Adevărat că omul în corpu'i de reptilă | 

Nutresce o scîntee din însuși Dumnedei,: | 

Un spirit care'n sboru'i semej ca de acuilă, 

Strebate Universul, şi ca un Prometeii 

Voind a da viață la pruncul minţei sele, 

Intrâbă, spionză şi fură dese ori 

Din armonia lume, din legile acele 

Prin cari stai în aer comete, stele, sori. 

Da ?n versurile mele, în debila'mi cântare 

Nw'mi volti lua eii sborul acelor genii marei, 

Ca să esplie în versuri a stelelor mișcare, 

Si deavălese misterul armoniei cei tari. 

Nu, nu. Nici cum pigmeul nu pâte să'şi măs6re 

Puterea cugetărei cu-a unui Prometeii ; 

i
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Cuteze 1... Adevărul, când va voi să sbâre, 

Cun trăsnet îl va face sfărame n sborul seă. 

Istoria ne spune aceea ce aşteptă | 

Pe audacioşii...Acel copil Icar, 

Cu aripe de câră, o minte ne ațelâptă !— 

Din Creta vrând să sbâre, avu finit amar ; 

Şi Faeton, ca dânsul, cerând lui Feb prin rugă 

Ca să conducă carul solar numai o di, 

“Apriose Universul în rătăcita”i fugă, 

Şi tunătorul Joe atuucia îl trăsni. 

Ei voiă cânta cum Flora pământul înfloresce 

Cu cele mai fiumâse şi:mai splendide flori, 

Cum fisrea dă sămânță, sămânța cum rodesce, 

Cum arborii pe câmpuri crese verdi și umbritori, 

Cum ai anticităţei cătaii să își esplice | 

Prin fabule misterul acest necunoscut, 

Şi cum entusiasmul vieţei lor ferice 

Vedea divinitatea în tot ce e plăcut. 

* * 
> 

Acuma când natura se află'n serbătâre, . 

Adoratori ai Florei, e timp să colindăm, 

Intocmai ca albina, sburând din flâre ?n fre, 

O miere profumată și noi să adunăm. . 

Trecutul și presentul să le avem "nainte:
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Cu fabula, sciinţa voinşi-s'o mărităm, 

„Căci ast-fel” veritatea, prin grații mai putinte, 

In spiritul mulțimei facil o strecurăm. 
In calea“ fosemnată. de'nalta Provedinţi, 

- Pămotnl împlinesce în fie-care an | 

Trei timpi în cari Flora poporului Roman, 

-Doritele ei daruri pe câmpi le respândesce, 

Ş'un timp:în care totul apune în mormânt, 

Natura când e'n doliit şi. ochiul nu 'atâlnesce 

Nimica cu viață pe un deșert pământ. 

Să amintim aicea cum în anticitate 
Voiră să esplice poeţii ast mister 

Prin o alegorie din cele. admirate 

D'atâtea generaţii ce ai trecut sub cer. 

„1869 
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FICA CEREREI 

Episod. dintro poeină didactică 

De lacul Perg apr6pe se 'ntinde v dumbravă, 
In care dacă intri, nu'ţi vine să mai ei. 
Acolo Proserpina, copila cea suavă | | 
A Cererei, al6rgă prin arborii cei deși, 
Co câtă de vergine ca dânsa tinerele, 
Dar cari”n frumusețea divină n'o egal; 

- Alerg», se”ntrec a strânge flori fragede ca ele 
„Pe pajistea stropită de plânsul matinal.. 

Pluton din întâmplare acolo se arată. 
„A Venerei putere Pluton desprețuia. | 
Amorul, cum îl vede, răpede o sigstă . 
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Din cele mai cumplite ce'n tolba lui păstra. 

Săgeta scapă, sb6ră şi inima” pătrunde. 

Un dor de Proserpina încinge peptul lui... 

Iubesee... Pasiunea'i mai mult nu pote-ascunde. 

Se turbură.„. Durerea o spune ovă şi cui. 

Frumâsa jună dee, ca ori și ce copilă, 

- Necunoscând amorul, de el rîdea merei. 

_Pluton în desperarea amorului, cu silă 

Indată o răpesce, o pune "n carul sei 

Şi fuga... Tot pământul se 'ntunecă, dispare; 

Câmpii, văi, munţi şi dâluri, ca fulgerile trec. 

Ea plânge, ţipă» chiamă, se svârcolesce tare; 

Dar strigătele'i tote în vuet se înec; 

Şi cade obosită în braţele vin6se.” 

Bălaiul păr îi scaldă rosalbii ei grumaji, 

Suspină şi din genei curg lacrimi torent6se, 

Durerea îi pălesce frumoșii ei obraji. 

In linul lac Ciane cu carul ambi saruncă 

Şi mii de diamante din r6tele ai sbor. 

Ciana, blânda nimfă, în van îşi dăte muncă, 

Vrând să oprâscă calea acestui răpitor. 

Pluton asvârle sceptrul cu mâns'i vigurâsă-.. 

Sub apă se despică pământul până "a furd. 

"Tar deul şi amantai timidă şi frumâsă 

Dispar cu caru îm umbră infernului profund. 
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Când. Cererea în urmi află aceste tote, | 
O tigră care "ȘI vede unicul puli ucis 
Și pe ucigătorul alăturea, nu pâte 
Să aibă o urgie mal mare de descria, 
De cum avu acâstă infortunată mumă, 
ÎȘI sfâșia vestmântul, se văita cumplit 
Și invoca asupră'și blăsteme mari și gumă, 
Cu doă facle?'n mână, cu părul despletit 
Ca furia Nemesis, pământu 'ntreg străbate. 
Oraculi, temple, drumuri, cetăță, câmpii şi munţi, 
Le ia d'a-rind pe tâte; deșerturi ne umblate, 
Păduri de fiare pline şi ape fără punți, 
Nimica nu opresce a ei călătorie, 
Al6rgă ca nebună, al6rgă întrebând... 
Dar nimeni să respunqă din muritori nu scie, 
Și toţi coprinșt de milă o las şi tree oftând. 
Infortunata mumă, de fica ei lipsită, 
Nu scie 'n care parte a lumei este ea. 
Acelui ce” ar spune o scire fericită: 
Amorul, nemurirea ea tâte“i le-ar da. 
Dar nimeni nu respunde la strigătele'i vane, 
Etoul singur numai respunde când şi când! 
Sdrobită de durere, la 'utinsul lac Ciane 
Sosind, pe malu'i verde stă 'n dorul ef plângând, 
Acolo de o dată vederea "i întâlnesce s 
Cintura Proserpinei plutind pe valul lin!
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Atunci crednd că fica'i de loc nu mai trălesce, 

își smulge părul, geme, cu pumni'și dă În sin $ 

Blăstemă tot pămtatul nimic să msi rodâscă, 

Aratrele sfăramă, ucide mii de boi, . | 

Si seceta Începe câmpii să pustiescă, 

Si fâmetea să vie cu ale ei nevoi. 

Mişeat atunci Jupiter de sârta omenirei 

Pe Irida trimise Cererei, cu îndemn 

Mânia săi aline. Dar muma Proserpinei 

O"'ntâmpină şi"i dise: „Pământul nu e demn 

De nică o îndurare cât timp voii fi lipsită 

De fica mea cea dragă, de scumpul meik odor.“. 

Jupiter astă dată silit fu să promită 

Co va reda tngrabă la atnwi doritor, 

De n'a fi dus la buze nimic de. nutritură- 

Dar din fatalitate copila în infern 

Un simbur de grenadă îl mestecase "n gură, 

Şi Asealai v&dând-o, ca inamic etern, 

O denunţă. Jupiter a] qeilor părinte, 

Decise can toți anii i6rna lîngă Pluton - 

Să ştqă ca soție, ar vestul înainte 

Cu Cererea să fie. Atunci din Flegeton - i 

Cu apă, Proserpina pa Ascalaf stropesc?. 

Şi'n buhă, cobea noptei, îndată "l-a schimbat. 

D'atuncea remuşcarea eternă îl muncesce 

Şi de lumina qilei ascunde nentetat! 
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Ast-fel anticitatea”căta să ne esplice 
Misterele nature ascunse pentru ea, : 
Atuncea Pitagora într'un estas ferice 
Striga că ta natură tot simte ş'amor va! 
Sublimă veritate ! Dar când vom înţelege 
Că dacă fericirea societăței vrem, 
Adevărata cale noi nu putem alege, 
De cât de căl&ust când pe Amor arem! 

Atunci când primăvara "ncolția verdâță noă, 
Când florile pe câmpuri vederile răpâi, 
Când nâptea peste plaiuri vărsa o lină roă 
Şi tot părea că "nvie,—cei vechi atunej dice : 
„Se bucură Cerera căci fica”i a să 6să 
„Aenma din adâncul Erebrului noptos.& 
Când vara în pădure verdura era dâsă 
Și holdele de aur ca un ocân undos 
Acoperâii Pământul, — qicsii cu bucurie : 
„Cât e de priincisă Cerera pentru noi! 
n Vedeţi cum îngrijasce de țârivi, holde, vie! 

„Nu vrea să mai cundscem a lipsei mari nevoi, 
pâtâta bunătate de unde vine 6re? 
„Din dorul ei de mamă! Acest divin amor 
»O face ca să fie atat de 'ngrijitore, 
„Ca cum ogorul nostru ar fi al ei ogor,“ 

"21 
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Dar iâcă tâmna vias, tot rodul se adună 

Şi țin de timpuri rele ; țăranul mulţumit 

Privesce abundența ce munca “1 încunună 

Şi inima în peptui o simte c'a "nflorit. 

Dar în acele qile, când frundele pălite 

Javăluiese câmpia, când erivăţu "ngheţat, 

Ca un sărut al morţei po buze ofilite, 

Mugesce peste crâpgul de frunde scuturat, 

Cerera pu mai scie, să ridă ori să plângă, 

Căci fica ei se duce în statul lui Pluton, 

Şi braţele de doru Wacuma vrea să" îrângă ! 

Dacuma să mugâscă al iernei acilon, 

Zăpada. şi poleiul pământul învelâscă, ' 

Nimica nui mai pasă: Al morței trist vestmânt 

Acoperă figura”i şi statura "i de6stă. 

Fără copil o mamă, € şie în mormânt! 

1862 
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ERRATA 

Cititorul este rugat să îndrepteze aceste erori 
cari strică sensul şi versul: 

Pagiua 

26, 
92, 

97, 
146, 
167, 
182, 
240, 
241, 
246, 
249, 
251, 
252, 
284, 
285, 
297, 

rândul 1, citesce Fura în loc de: Fuga, 
după versul 5 urmeză acest vers: 

Și tristele”i suspine se duc p'al nopței vânt. 
versul 2, să "mparţi în loc de: s%mi parfi. 
versul 10, lund luug în loc de: lună lună, 
versul 1, viitdre în loc de: zitidre, 

versul 2, ei în loc de: î/. 

versul 20, cânP în loc de: căut. 

versul 15, îubita în loc de: Yubite: 

versul 14, de ană în loc de: axi, 

versul 9, "mbetrănit în loc de: 7 bătrănit. 

versul 1, di rea în loc de: direa 

versul 16, căntafi în loc de: citați, 
versul 7, luăndu în loc de: luăd. 

versul 7, acuma în loc de: acum. 

versul 16, tresare în loc de: trasare, 
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DONAŢIUNEA 

JOAN ], FAOVILĂ   

ASRAEI, 

Amicii mei, e dulce a vOstră mângăere ! 
Ca un balsam adârme adânca mea durere, 
Dar când se redeşteptă, îndată maj cumplit 
Ea îmi sfâșie sînul, ca şerpele "ndârit, 
Adi nu mai e putință să aflu vindecare 
De răul ce m'apasă, de uâgra desperare, 
Rămas-am în viaţi cu sufletul uscat, 
Ca frasinul în care un trăsnet a pieat.. 
Când am perdut credința, ce vreți să fac în lume ? Să pribegese în apte ca umbra fări nume ? 
Credinţă, tu ce''n valea de lacrimi, ca un far, Ne lumineză poteca stâncosului Calvar,
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Lumina ta curată îndată ce se stinge, 

Adâncul întunerec tot sufletul încinge ! 

"Din dioa când în cale'mi s'a stins făclia ta, 

Fatalitatea puse asupră'mi mâna sa. 

Durerea şi desgustul ce simt d'atunci în viață, 

Sa ?ntins pe al meii suflet ca un lințol de ghiaţă, 

Ş'aii amorțit întrânsul tot ce'i frumos şi sânt, 

In cât adi simţ în mine un larg, pustii mormânt. 

Urechia către sinu'mi înclin câte odată, 

Sperând s'aud o voce că *'mi dice: „Iată, iată! 

„Tu nu aj murit încă!“ —Dar nu aud nimic 

De cât, ca ris sarcastic, al inimei tic-tic, i 

Vrând a umplea abisul noptos ce e în mine, 

Acel abis ce lasă credința după sine, 

Ce n'am svârlit întinsul! Dar nu i-am dat de fund. | 

“Mult mai facil se umple Atlanticul profund, 

Mult mai facil se 'nfrână talazul ce mugesce, 

De cât un suflet cărui credința îi lipsesce. 

Ca să înving durerea o di, ce mam făcut? 

Câmpiile gândirei mereă le-am străbătut. 

A omului problemă, a sufletului sârtă 

Am cercetat: abisul în negura lui portă 

Ascunsă veritatea și scopwmi pe pământ. 

'Tot ce-am aflat, e lampa ce arde la mormânt! 
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Ce limbă pote spune durerea fără nume 
Ce am simţit atuncea când am vequt în lume 
Că viaţa e o scenă în care joc mereiă 
Comediani cu nume de Bine şi de Bă, 
Și unde cel din urmă aplaude culege, 
Căci ast-fel hotărasce o nemblândită lege ! 
Acele mari cuvinte ce minţile muncesc, .. 
Sciți voi ce-ascund adesea ? Sciţi voi ce preţuiese ? 
Virtutea e o mască; morala, o himeri ; 
Credinţa e sclavie; religia, . viperă ! 
Văţut-am mersul lumei și vai! am înțeles 
Că ea se mişcă numai din crudul interes. 
Un singur idol are, Şi lui mereii se *nchină 
Şi ăngerii din ceruri, şi Gmenii din tină, 
Din pântecu'i se nasee acel sublim awor 
De patrie, de sânge, de legi, de Creator. 
Lui, toți "i se închină: eroul Şi martirul, 
Soţia și amanta, părintele și fiul. 
Acesta'i Egoismul, unicul Dumnedeiă 
Ce Inmeu o guvernă etern cu suflul stii. 

Aci ajuns cu mintea m'am desgustat de mine, 
De Dumnejeii, de lume, de tot ce e în fine, 
Și ca să "nec urâtul, setos m'am aruneat 
In brațele plăcerei, pal voluptăței pat, 
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Când inima setâsă d'amor, de fericire, 

Simţiam că mi se sparge, ca uu eşit din fire, 

O închinam bacantei. Când îmi cerea un dei 

La care să se 'nchine, atunci cădeam şi ei 

La sântele icâne din sumbrele altare 

Și rescoliam întruna co cruntă desperare 

A sinului cenuşă. Dar tâte în deşert, 

Căci rugele pi6se, al imnelor concert, 

Religi6sa. pompă, chiar până amintirea 

Că am credut o dată, nu 'mi mai mişca simţirea. 

Nesimţitor ca pâtra de care îmi isbiarm 

Ardânda frunte, ochii în sus îi ridicam, 

Şi nu vedeam nimica de cât un cer d'aramă 

Ş'un idol surd pe care în van aci îl chiamă 

Stupidul om în vântul durerilor perdut. 

O raqă de credință de ce nu sa putut 

Acum să mai luciască în calea vieței mele, 

Spre ea să înalţ ruga în viforile rele,— 

O stea conducătâre?—Ași da...însă ce dic? 

Aci, în cer, în iaduri, ei nu mai am nimie. 

"Mi-am derâmat altarul, credând că veritatea 

Imi va reda balsamul ce dă divinitatea.   
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Cum ași voi acuma copil ca să mai fu! 
Copil, vedeam în ceruri pe Dumnedei «cel viă, 
Cum ai un măr de aur și rumenit la sâre 
Il_văd că îmi surtde din frunda fremătâre. 

Amicii mei, adi dară vedeți că nu mai sînt 
De cât un mort ce umblă să afle un mormânt. 

Vrei voi a mea scăpare ? Aflaţi'mi o femes 
Frumâsă, iubitâre, în care să sciatee 
Amorul, voluptatea şi rodiu *aflorit, | 
Cum "mi-a plăcut să fie femeea ce-am dorit : 
Vestală în iubire, bacantă în plăcere, 
Cu sufletul de flacări, cu inima de miere. 
Aflaţi-o şi o puneţi să "mi cânte din elavir 
Selbatecile imnuri, al inimei delir, 
Șatuntă când al meii suflet wo mai simţi durere, 
Când, fărmecat d'armonii, de graţii, de plăcere, 
Va tremura ferice,—atunci când ochii mei 
S'or desfăta cu sete de carmenile ei, 
Atunti un glonț în frunte şi creerii să "mi sară, 
Dând lui Satan o viață atâta de amară! 

1869 
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SALBA 

d 

Din lacrimi şi suspine 

Ce des am revărsat, 

Tubit-o, pentru tine, 

Plângând am înşirat, 

Fragila dalbă salbă ! 

Şi cât voiii fi în lume, 

Ardând dWamorul tă, 

Pe buze cu al tăi nume, 

Voiă înșira mereii 

Fragila dalbă salbă, 

Iar când a morței mână 

Va stinge viața mea, | 

Pe trista mea ţerână. 

So deşira şi ea, 

Fragila dalbă salbă! 
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II 

Nopți de iarnă, nopți gerâse 

Le trec singur cugetând, 

Ale inimei dui6se 

Bătăi răpedi ascultând. 

Oh! atuncea lângă mine, 

Caleii dulce, dac'ai fi, 

Ale tele dulci suspine 

Cu ce sete le-ași sorbil 

Fruntea mea de foe încinsă 

P'al tăă umăr ași lăsa, 

Iară buza mea agrinsă 

Mii de sărutări "ţi-ar da. 

Oh ! atunci din al mei suflet 

Aşi vărsa şi'n peptul t&ă, 

Căci adesea n6ptea cuget 

Că nici cum n'ai suflet, qăi! 

III 

Capul tăi e rupt din 's6re. 
Pe obrajii "ţi se mărit 

Crinul alb, candida fl6re, 

Şi grenadul toflorit. 
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1Y 

Une-ori când lângă tine 

Şed și caut să înec 

Plânsul care tot îmi vine, 

Ce idei prin cap îmi trec! 

Ei în versuri “ţi-am dis: Dee; 

Lumea, rea "ţi-a qis: Demon! 

Acum simt că eşti femee, 

Dar cu ghiare de grifon. 

V 

Vai! tu ești grifonul care 

Peptul mi 'l-a sfâşiat 

Cu-ascuţitele lui ghiare 

Şi dulci sărutări "mi-a dat. 

Peptul astă-qi îmi resună 

Surd .ca un negru sicriă, 

Iară buza mea nebună 

Cântă că amoru'i viii, 

VI 

Fram strugur înainte, 

Eram june copt de minte; 

De când însă te-am zărit, 

Strugurul s'a stafidit, 

Iară mintea *mi-a perit, 

  

   



— 13 — 

VII 

"Mi-ai dis des amicii mei, 
Când eram copil ca ei: 
„Cu voința ta de fer 
Și cu mândru'ţi caracter, 
Vei fi Cromvel mai târqiă,* 
Dragă, ei mințiaii.... o şeiă! 

VIII 

M'am ottat aqi în ogliudă, 
Să văd daci mam și eă 
Vua carmen ca să aptindă 
Simpatia "n sînul tă; 
Nam vădut nimic, îmi pare, 
De cât pe un biet nebun, 
Care cred c'ar fi în stare 

Pe o vargă. de alun 
Să alerge după tine 

Ca un june fărmecat! * 
Atunci indignarea 'n mine : 
S'a aprins ŞI... l-am scuipat. 
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A 

Cu cât omul e mai tânăr, 

Cu atât sufletul săi 

Vii restrânge ca un fulger 

Chiar pe Dumnedei. - 

Cu. cât sufletu'mi s'aprinde, 

Dragă, de amorul t&ă, 

Cu-atât simt că se întinde 

Un infern în sinul mei! 

X 

Am fugit mereii de tine, 

Ani întregi prin ţări străine 

Am gemut şi lăcrimat, 

Insă nu am alinat 

Flacăra mistuitâre. 

Cum să sting un foc de sâre? 

Când credeam că am învins, 

Că amorul meii s'a stins, 

Oh! atunci mai cu durere 

Am simţit a lui putere,    
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XI 

O iarnă întregă, pe țărmuri străine, 
Departe de ţâră, amar am zăcut ; 
Și astă-qi când cuget, fiorul îmi vine... 
Acolo al morței crud fer 'l-am vădut. 

Oribilă”i mârtea ! Ei care "nainte 
Ca dulce scăpare ades o chiâămam, 
Când "i-am văqut faţa, numi ese din minte : 
Sub ale ei ghiare ce mult mă luptam! 

Când medicul însățcu fața voiosă, 
M& atrânse de mână și "mi qise riqân: 
„Amice, curagiii! Amanta quisă * 

„Ce n ț6ră te-aștâptă, vedea-vei curând !* 

Simţit-am pe frunte că "mi trece d'odată 
O caldă-adiare din patria mea, 

„ȘI perna de lacrimi fu "mdată scăldată, 
_Căcă umbra ta dulce "nainte:mi părea. 

Mult, plâns-am atuncea! Dar plânsul acela, 
Ca roa suavă ce'nvie un crin, 
Ca ploia de vară ce-o bea filomela, 
Redăte viață în lângedu'mi sta,
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XII 

Când pe patul de durere 

Iv Liegiii am cădut, 

Unde nici o mângăere 

Dela nimeni n'am avut, 

farnu câmpii învelise 

Cu lințoliul de nea, 

" Frunqele se ofilise, 

Cerul plin de nori era. 

Paserile întristate 

La ferâstră ciripiaii, 

Vânturile înghiățate 

Pe căminul larg mugiai. 

Dar când pentru *ntâia dată 

M'am tărât din asprul pat 

Şi vederea îutristată 

Prin ferâstră-am aruncat, 

Am ţipat de bucurie, 

Căci vădut-aii ochii mei 

Primăvâra verdulie 

Aruncând din carul ei: 

Pentru câmpuri verdi covore, 

Pentru pomi albele flori, 

„Pentru paseri caldul sâre, 

Pentru mine dulci fiori!    
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AU 

Fă când incăldiam la s6re, 
Peste noă țări şi mări, 
Costelivele :mi picidre, 
În amor și desfătări 
Tu te.legănai ferice ! 

"Un amic de "mi-ar fi scris 
Cele ce făceai aice, 
Cu ce hohot ași fi ris! 
Aşi fÎ ris atât de tare 
In cât aj fi augit | 
Din cea nâgră depărtare 
Inima că *mi-a plesnit! 

XIV 

P'o scrisâre de Ia tine 
Plină cu cuvinte reci 
Aşi fi dat ce-aveam la mine 
Și toţi autorii greci, 
Tu "mi-ai scris, ţii bine minte 
In dvi ani doă scrisori... 
O! ce dulci și reci cuvinte, 
O! ce şerpi ascunși în flori! 

?



„Acum căltoresce 

Vr'o doă săptemâni, 

Dar tosă îngrijesce 

Pe drum să nu remâni!“ 

Cu vocea îngrijată 

"Mi-a dis un creditor. 

"L-am sărutat îndată... 

- Ce suflet simţitor! 

XVI 

Ah! după o cumplită şi lungă maladie, 

Cum tot ce ne "nconjoră e dulce, e divin! 

Ce lanţ de dulci impresii e o călătorie 

Când sufletul resfrânge al cerului senin ! 

XVII 

„ “Zoologiea grădină 

Din Anvers am visitat, 

Și adi inima "mi-e plină 

“Vai! de câte am aflat! - ': 
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O panteră graţidsă 
"Ce din ochi sverlia scîntei, 
Cu o voce mult duissă 
"Mi-a numit rudele ei. 
Oh! cât m'am mirat de tare, 
Auqind numele t&ă 
Acel nume pentru carg 
M'am dat dracului merei, 
„Ce fel !.. O cunosti ?—ea "mi dise.— 
„Este verişâra mea.“ 
Apoi botul îşi întinse, 
Voind a mă săruta. 
Tu *mi-ai dat o sărutare, 
Și tot sângele "mi-ai supt ; 
Hiara fu mai cu "ndurare, 
Numai vestmântul "ni a rupt. 

XVIII 

Acolo din întâmplare . 
O gazelă întâlnesc ; 
O admir cu îusetare, 
O sărut, o gugulese ; 
Ea aţiută către mine 
Doi ochi negri, mari, duioși,
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Doi cehi negri, dulc ca tine, 

Dulci ca ochi'ți mângâioși : 

” Aşi fi stat o di întrâgă, 

Admirând-o mult şi drag; 

Dactun guard cu faţa nâgră 

N'ar fi qis să mă retrag. 

Mam retras ; dar din grădină 

N'am eşit cum am intrat, 

- Sprinten, cu fruntea senină, 

Ci tăcut şi întristat. 

Tâtă n6ptea suferință, 

Tâtă nâptea verqi zcintei; 

Somnul n'a fost cu putință 

Să închiqă ochii mei. 

Tar când 7iorile mijiră 

Dulcă ca risul unui dei, 

Lacrimile'mi isbucniră, 

Ingânând numele tâă. 

SIA 

Am scăpat acum de jug, 

Jugul gulcelui amor; 

Parcă es dintrun coşciug, 

Dei, așa respir uşor! 
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XĂ 

Insă când mă uit la tine 
ȘI(i vEd gura de carmin, 
Un foc se aprinde 'n mine 
Şi încep ca să suspin... 
Căcă ca mâne,—cum se scie !— 

„Altul o va săruta, 
Altuia cu bucurie 

Vei da chiar inima ta! 

XXI 

De ună-qi chiar îmi dise un mare om de stat: 
„D'amor, precum se vede, ești forte turburat, 
„Copile, nu „mai perde a inimei putere, 
„Spre a tâna femeei un zîmbet de plăcere. 
„Am fost şi ei ca tine, am tremurat Şi eul 
„La polele Omfalei; pe viul Dumnedei, 
„Nu a respuns nică-una la dorurila mele. 
„Dar câte umilințe avut-am de la ele! - 
„De câte-ori vădut am femeea preferând 
„Amoruluj, virtuței, tot ce e mai de tând! 
„Cunosc ei o femee superbă și frumosă ; 
mEa merită să fie amanta ta fălosă:
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„Ambiţia !.... Iubesce-o, e demnă dal tâiă dor. 

„Saerifică „ei tote: plăceri şi viitor. | 

„lar mâne când cununa mărirei p'a ta frunte 

„Va străluci ca luna pe Dragii de la munte, 

„Femeile acestea ce adi te umilesc, 

„Se vor tări "naiatetţi, mințind că te iubesc.“ 

1868 

 



  

CADEREA FOILOR 

TOmna'i către fine. Vântul rece bate, 
Scuturând din arbori frundele uscate, 
Dar vădâna cum ele se rotesc în vânt 
ȘI ca plâie d'aur cad p'acest pământ, 
Cletinându'mi capul, die cu întristare: 
„Tot așa şi. anii 'mi trec fără 'ncetare 1 
Trâcă, căci de dânşi nu am nici un dor. 
In acâstă lume sînt un călător. 
ME supun naturei care este drâptă. 
Sciă la țărmul vieţei ceea ce m'aștâptă : 
Un mormânt în care, fie sclav sati domn, 
Muritorul dârme cel din urmă somn. | 
Mrtea e o mamă care își jubesce 
Fii şi "n iubirea'i nui nedreptățesce.
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Insă plâng speranța care m'a *mcelat, 

Numai cu himere ea m'a desmerdat. 

Când întâia Gră ochii 'mi se deschise 

Tal vieţei sâre, ea zimbind îmi dise: 

„Mergi, a ta viață e un lanţ de flori, 

„Avinat de porta rumenelor zori 

„Şi de porta nopței, uade vei pătrunde 

„Numai când din calea ta mă voiii ascunde.“ 

Dise şi d'atuncea ca o dulce stea 

Ea mereii purcese înaintea mea. 

Am urmat-o vesel, tot creând că pote 

„Dioa cea de mâne va împlini tote 

Visele 'mi de aur, câte 'mi-a promis 

Că în cartea vieţei Parcele "mi ai scris. 

Crudă şi amari'mă fuse amăgirea, 

Căci mă ?ntreb acuma: „Unde”i fericirea 

„Care 'mi-a promis-o pe acest pământ ? 

„Fi-va ea în sînul negrului mormânt za 

 Splendidă speranță, unde sunt acele 

Visuri ce nutrit-ată dorințele mele ? 

Nu 'mi ai dat nimica din ce "mi-ai promis, 

Vai ! nică împlinirea unui singur vis. 

Astăţi când credință nu mai am în tine,      
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MS întreb cu lacrimi: „Nat fi fost mai bine 
„Să mă bucur numai d'al vieţei sbor, 
„Necerând nimica de la viitor ?« 
E târdiă acuma ! Vântul rece bate, 
Scuturând din arbori îrunqele uscate ; 
Vai! dar şi din mine crudul Duranedei 
Scuturat-a flârea sufletului mei ! 

1870.



  

CALENDARUL 

Când gingaşa primă-vâră 

Colinda zimbind prin ț6ră, 

Cu cercei de ghiocei 

Şi cu carul tras de miei, 

Făcând grâul să'ncolțiască, 

Mugurul să înfrundiască,— 

Am simţit în sînul mei 

Născâod, dragă, dorul t&u. 

După dulcea primă-vâră, 

Veni arqulia vâră ; 

S6rele dogoritor 

Cocea -verdele ogor; 

Tar în selbele umbrâse, 

La păraie răcor6se, _ 

Fă plângeam de dor mere, 

“Ingânânăd numele t&ă. 
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Când al tâmnei s6re. dulce - 
Face spicul să se culce, 
De sămânță încărcat 

Şi de bâre legănat,— 
- Eă gândind la dorul care 
"L-am crescut cu întristare, 

Am șoptit: „Iubita stea 

Fi-va într'o qi a mea 2% 

Intro n6pte când afară 

Urla iarna ca o hiară, 

Tu zimbind în ochii mei, 

Eu citind în ochii tăi, 

"Ți-am spus dorul mei cel mare; 
Tu ai ris atât de tare, 

In cât cu nebunul ris 

Vai! speranța "mi-ai ucia. 

—209.—



  

  

PLECAREA 

Fragidă ca crinul ce, scăldat de roă, 

Dulce îl poleie rumenele zăoră, 

Veselă ca plaiul când 0 bură”l ploă | 

Şi îi smălţuesce viile culori, — 

Te-am vădut, copilă, pe aceste maluri, 

In ast cuib din, 

Ce se oglindează în albastre valuri, 

Ca'mtvun cer senin. 

Destinase cerul astă tntâlaire, 

Căci din diua ceea dorul t&ii nutresc; 

Sufletul meii ride, plin de fericire, 

Şi întineresce ori şi când gândesc . 

Latptâlnirea n6stră pe aceste maluri, 

[n ast cuib divin, 

Ce se oglindează în albastre valuri, 

Cantrun cer senin. 
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Stowmi la iubire candid st deşteptă, 
Precum ghiocelul de sub alba nea ; 
Filoinela *i cântă, iară el aştâptă 
Desmerdări divine, căci zimbirea ta 
"Mi-a lucit, copilă, pe aceste maluri, 

| Ia ast cuib divin, 
Ce se oglindează în albastre valuri, 

Ca'utr'un cer senin. 

Vai! dar de plecare te gătesci îndată, 
Ca cum la picidre aripi ai avea ; 
Vrei să "mi dărâmi scara ce iatâia dată 

- Am urcat la ceruri, prin iubirea ta, 
Și să mă laşi singur „pe aceste maluri, 

In ast cuib diviu, 
Ce se oglindează în albastre valuri, 
Catan cer senin. 

Vrei să sbori acuma, departe de mine, 
Către orientul cu mii de culori, 
Unda timpul pote amor ți-va”a tine 
Ai iubirei nâstre imoroși fioră ; 
Vrei să sbori departe de aceste maluri, 

De ast cuib divin, ! 
Ce se oglindează în albastre valuri, 

Ca'ntr'un cer senin.
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Intristat când cuget la a ta plecare, 

Plânsul mă încă, tâmplele'mi svienesc, 

Inima-ta peptu'mi amorțită pare, 

D'o adâncă câță ochi'mi sănvălese, 

Numai întuneree văd p'aceste maluii, 

| In ast cuib divin, 

Ce se oglindează în albastre valuri, 

Cantrun, cer senin! 

Jar când pe ruine staii în nsgra n6pte, 

Văd din sinul apei splendidă săltând 

O naiadă jună şi cu blânde. şâpte 

Plângerilor mele ast-fel respundând : 

„Ce mai. cauţi singur pe aceste maluri, 

„In ast cuib divin, 

„Ce se „oglindează în albastre valuri, 

„Ca'nirun cer senin! 

„Vin-o mult maă bine în brațele mele, 

„Tu al cărui suflet e încins de dor; 

„Vin-o ca să vindec durerile tele, 

„Vin-o în palatu'mi să te 'mbeţi d'amor!: 

„Ce mai cauţi singur pe aceste maluri, 

„Cână al tâmnei vânt 

„Mâne le va face să se vâă ?n valuri 

„Ca într'un mormânt !.. 

—000—



    

  

REVEDEREA 

Te mai văduiă în fine, o dulcea mea iubită, 
După atâtea dile de lacrimi și de dor. 
Şi aţi ca altă dată simt inima'mi sdrobită « 
Că bate cu "'ufocare de un nebun amor, 

Cum am plecat din ț6ră- asemenea vin încă, 
Cu fruntea ofilită, cu sufletul ardând, - 
Cu stnul plin de tine ca de o ngră stâncă, 
Cu genele de lacrimi amare tremurând. 

Nu ride, căci voit-am să şterg a ta figură 
Din mintea'mi unde 'Și are portretul ei de for, — 
Dar n'am putut, căci tâte din splendida natură 
Te amiutiaă, o crudo, oră-când şi "n ori-ce loc.
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Zefirul primâverei imi amintia suflarea'ți, 

A dimineţei roă amăgitoru' i plâns ; 

Seninul aurofei îmi amintia cătarea'ți, 

Câna ochiul t&i Wamorul trecut era aprins. 

Ori unde mai dus pașii, ori unde 'mi-am dus dorul, 

Pe tine, tot pe tine te-aveam În ochii mei 

Şi eu fiorul morţei îmi încăldiam amorul, 

Femee fără suflet, privind în ochii tei! 

—C0o— 

  

 



  

_DESPA DIN CERNEŢI.. 
| | .€ 

Când nâptea vin să cuget p'aceste mândre maluri, 
Când ochiu'mi rătăcesce pe spendidele valuri, 
O tu cea mni frumâsă feci6ră din Cerneţi, 
Tu ce-ai sburat ca visul seninei dimineţi, 
O Despo, îţi văd umbra fantastică, nebună, 
Sburâod din staul apei în radele de lună! 
Vii tu, cerâscă umbră, p'acest frumos pământ, 
Si ne încânți vederea cu farmecul tăi sânt ? 
Saă cauţi pe acela ce, încărcat de lanțuri, 
Vădutu'l-ai trecându'l păgânii p'aste valuri, 
P'acela ce odată era iubitul tău, 
lar tu a lui viață, lumină, Dumneqei ? 
Pe dânsul tu 1] cauţi în fie-care nâpte, 
Și Dunărea îngână suspine, plângeri, ş6pte, 
Și eco iți răspunde... Şua secol a "mplinit 
De când păgânul barbar din brațe'ți “l-a răpit. 

3
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IL 

<Era o di senină, o qi de s&rbătâre, 

Când s6rele revârsă divina lui spend6re, 

Când muntele și valea cu fiori se fucunun, 

Când cerul şi pământul amorul lor îşi spun. 

Era ?n Cerneţi mulțime de lume adunată. 

Venise ca să vâdă o nuntă lăudată, 

Căci Despa cea frumâsă şi tân&rul Sorin 

Aveaii să vină ?n faţa altarului divin, 

Şi bine-cuvântarea Eternului părinte 

Din cer să încunune iubirea lor ferbinte. 

II 

Ah! câtă bucurie lucesce "n fața lor! 

Nimica nu mai vede din eâte'i înconjor ! 

Sorin cu ce arâdre privesce pe mir6să ! 

Aţi crede căi un sâre ce poleie o I6să 

"De flori ce'şi plâcă fruntea, sfisse rumenind! 

Zimbirile % uşâre ce dulci dorinți aprind! 

Când ochii lui cei negri ard6nd'o "i întâlnesce, 

Ce gingaș pl&că fruntea, suride şi roşesce! 

Iar stnul ei sub iea cu fluturaşi de aur 

Sotcnesce şi trădează al inimei tesaur. 

Dar I6că'i sunt să plece acuma la altar. 

Mir6sa rușinâsă se sue 'n mândrul car, - 

u 
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Iar mirele saruncă p'un negru cal de munte, 
Cu frânele 'ostelate, c'o stemă albă 'n frunte. 
Convroiul nunței plâcă în cântece, strigări,! 
Și toți le-aruncă ?n cale grâi, fiori și vii urări - | 

IV 

Ce dulci făgăduințe iși fac mirii ?n tăcere! 
Un viitor de aur, o viață de plăcere 

„Le ride înainte... Speranţa, foc divin, 
Pe faţa lor revârsă cereseul ej carmin. 
Dar val !... Chiar în minatul când mâna tremurândă 
A preotului pune cununa Scinteindă ” 
Pe fruntea radi6să a mirilor... atunci 
Se audi d'o-dată pe ale Cernei lunci 
Un strigăt de alarmă... Q urdie păgână 
Venia si jăfuiască în patria română. 
„La arme“ strig bătrânii, iar juniă toți în cor 
Răspună voioși: „La morte,& Şi toţi în luptă sbor, Aşa se sparse nunta, căci clopotul din turlă 
Ca vocea unui ânger diviu în aer urlă, 
Şi urletu'i deştâptă în sînul tutulor 

„A patriei iubire, divinul ei fior. 

V 

Mult sati luptat românii! Dar ce puteai să facă, Când iuqecit la număr e cela ce'i ataci ? -



Ce vreți să facă Gre voinicii. marinari, . 

Când îi surprind pe mare tempeste iuți și tari ? 

Ei luptă “2 desperare cu undele turbate ; 

Puterile. lor îosă încep a fi secate, 

Şi undele flămânde îi sârbe ?n sinul lor; 

Dar mârtea lor e sântă, căci tot în luptă mor. 

Pot ast-fel şi românii cădeaii mereii în luptă, 

Cu sângele din vine scurs tat, cu arma ruptă. 

Luptând, barbarul pradă, ucide şi dă foc. 

Ruine şi cenușe el lasă ?n ori-ce loc. 

Când infernala sete de pradă "i salină, 

Se 'ntârce, lasă ț6ra de fum şi sânge plină, 

Şi duce în sclavie o sută juni sumeți, 

Tot ce făcea mândria junimei din Cerneţi! 

Sorin, frumosul mire, cu pletele de aur, 

E ferecat în lanţuri şi geme ca. un taur. 

Se luptă şi răcnesce ca leu ?n cursă prius.: 

Al fericirei s6le drag s6re 'n nori s'a stins! 

Dintre păgân! se smulge, în Dunăre vafundă, 

Şi vai!... nu mai apare din furi6sa undă! 

Seinteetârea n6pte întinde pe pământ 

Axipele ?nstelate, ca pun întins mormânt, 

lar Despa se bocesce p'un vârf înalt de stâncă, 

Şi Dunărea îngână durerea ei adâncă. 

  

  
   



— 37 — 

Dar i6că se înalță al lunei mândru disc, 
Lumina ei poleie umbrosul verde pisc ; 
Ca glob de foc plutesce în bolta aurie, 
Şi 'ntinde peste apă o punte aurie, 
O punte ce seîntee şi tremură uşor. 1) 
Mirâsa cum o vede, tresare de fior. 
Ea crede cum că luna, — simțind compătimire 
De marea ei durere, de luugati tânguire, — 
1 "ntinde-acâstă punte de aur şi carmin, 
Pe care să se ducă la dragul ei Sorin, 
Ilusie fatală !.,. căci ea, de dor răpită, 
Sasvârle şi S'afundă în unda poleită !... 

2 ,. 
x + 

Şi de atuncea Despa s'arată une ori 
a. î viu 

“« 

Plutind p'al apei luciă, pe 'cap cu albe flori; 
| Şi de atuncea umbra”, când n6ptea e adâncă, 

Apare şi bocesce pe negurâsa stâncă, 

—20— 

——————— 
. E Ei ]) Acest fenomen optic, produs pria resfrângerea prelun gită a lunet în apă şi semenând co punte aurie, este în a- devăr feeric la Severin. 

a



  

MBUSA LA LIEGIU 
S 

1 

A! I6că-mă pe culmea 'ce valea o 'domină. 

In purpură se stinge a qilei stea divină. 

Acuma văd cetatea cu turnurile ei 

Şi Meusa întinsă cum scapără scintei. 

Ah! cât de mult îmi place acâstă panoramă 

Intinsă Şi frumâsă ! De câte ori mă chiamă 

S'admir ast amfiteatru cu spledide colori 

Ce farmecă vederea la mii de călători! 

IL 

Meusă liniştită, curgi veselă spre mare, 

Căci ţermurile tele sunt demae d'admirare. 

Tot, tot aci prosperă. Ah! cât de mult iubesc 

Activitatea rară şi demnă să privesc, , 
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„După acâstă eulme ce valea o domină, 
Când Vesper în azurul eterului lumină, 
Cănd ultimele rade a dilei apuind 
Pe *naltele cupola cad încă scînteind. 

III 

O barcă când 15 duce în sus și jos pe valuri, 
Imi place să contâmplu mulţimea de furnalurii 

„Al căror fum se "nalță în limpedul eter 
Ca fumul de tămâe, rugând pe Cel din cer 
Să biue-cuvinteze productele sănțite 
Şi de sudârea fruntei şi brațului stropite: 
Ferbinte rugă care aduce p'ast pământ: 
Tot binele de care popârele se "cânt. 

IV 

O Belgie, nu crede predicerile 6rbe, 
"Că ori-ce ț6ră mică neapărat sasârbe 
De valurile unui vecin cuceritor! | 
Nu crede, căci viața ori-căruia popor 
Nu este în mulţimea de brațe“ luptătâre, 
Ci 'n sufletul ce arde d'a patriei amore. 
Nu marile armate popdrele ucid, 
Ci lupta intestină, ci viciul perfid.



y , 

Dar iasmele acelea ce, din trecut remase, 

Nu vor ca libertăței avântul să îi lase, 

Curând vor înțelege că ?n faţa celui Sânt 

Popbrele sunt tote egale pe pământ, 

Şi tâte de la dânsul aii dreptul ca în pâce 

Să 'şi regule viaţa și s6rta cum le place. 

Precut-a de mult timpul când un cuceritor 

Afla cavânt să stingă din viață un popor. 

YI 

e bucură de viaţă, o Belgie ferice, 

Că fii *3 demni de tine şi cerul "ţi e propice; 

Iar tu, u nobil fiuviă, Meusă, curgi merei 

Voi6să către mare, căci belgianul Lei 

Din dioa de când scaldă agilele'i picidre 

In valurile tele senine şi ușore, 

Viaţa, libertatea domnesc p'acest pămâut, 

Iar nâgra tiranie se mistue 'n mormâut. 

VII 

Ah! când bătrânul Istru va fi şi el ca tine?-: 

Când 6re tirania în undeleii senine, 

Işi va afla mormântul? Neincetat suspin 

Când cuget la al gintei Romăne reii: destin. 
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„Ce crudă e viața când nu putem a dice 
Că patria iubită e liberă, ferice | 
Nimic mai trist în lume de cât a fi străin 
In sinul ţărei tele, întru al teii cămin. 

VIII 

Veni-va re Qiua când acuila Romiănă 
“Va scutura în aer aripa de țerănă, 
Și, între 'Tisa mândră şi Pontul Euxin, 
Işi va roti ea sborul eroie Şi divin ? 
Când trăsnetul din ceruri va sgudui Carpaţii, 
Va resufla vulcanul, scăpând din lanțuri fraţii ? 
Când va suna semnalul de luptă, o popor 
AL Belgiei, susține atunci Causa lor! 

Liegiii, 1866. 
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COLUMBA 

— Albă columbelă, spune unde sbori ! 

Cine-a pus pe tine dulcele odori ? 

Pentru ce eterul îl despici ușră, 

Cum din al lui Febu are săgâta sboră ? N 

Dragă columbelă, i6că loc umbros, 

I6că unda rece; şedi cu mine jos. 

_—_ Oh! dar cum din cale voii şedea cu tine! 

Un: poet ce geme "a țările străine, 

M'a stropit cu lacrimi şi cu dulci oăori, 

Şi duios îmi qise: „Columbelă, sbori 

Către ale țărei ţermuri depărtate, 

Căci de dorul ţărei inima mea bate. 

Sbori şi adu'mi scirea celei ce iubesc !“ 

Ei mă duc acolo, voia”i să "mplinese. 
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P'a Citerei dee am servit alt dată; 
O trăgeam în carwi, de Amor mânată. 
Audind ea însă într'un mic boschet 
Suspinându'și dorul pe acest poet, 
Deea se îndură de a lui durere, 
Și m'a dat datuncea sub a lui putere. 
Mie el îmi place, căi amant fidel, 
Lângă el sint bine. Beaă şi măne cu el 
Din aceeași cupă, din aceeași masă. 
Când. spre cugetare fruntea lui se lasă, 
Eu atunci pe liră'i dorm încetișor, 
Iară el visează vise de amor. 
I6că tot. Adiv, sbor ! a lui tirană. 
Am vorbit atâtea cât o coțofană ! 

—900—



  

  

    
  

ANIVERSAREA UNEI COPILE 

Tirana mea îmi cere un imn lui Apolon, | E 

Și grațiile tâte prin gura ei ordon. | 

„- AL muselor divine sint fiul încă june, 

_La lume și la sârtă nu scii a mă supune. 

Mai jute de cât vântul când suflă pe Bosfor, 

În Cnida sait Tempeea, ori unde 'mi place, sbor. 

Ilusie plăcută! Dar când încerc pe liră 

Să cânt ce simţ în mine, ce mintea mea admiră, 

Atunci.., atunci svârl lira, de ea fiind nedema, 

Și viselor ascunse îndată mă resemn. 

O tu care îți place sorginţile divine, 

A lui Apolon fică, vin să culegi cu mine 

Viole, mirt. şi rose, girlandă să "mpletim 

Şi unei dragă copile, cântând, săi oferim. 

  
    
  

 



— 45 — 

E. diua ei acuma. Dea deii ca săi fie 
Viaţa o grădină de flori și bucurie ! 
Iar mie dați'mi lira poeţilor divini, 
Poeţilor din Lesbo, săi cânt anii senini, 
Că nimeni nu voiesce să asculte o liră, 
Când pe acel ce cântă, o musă nu'l inspiră, 

1871. 

—000—



  

| PRINCIPELUI NAPOLEON 

Când ca un splendid balaur, 

Seînteind de foc şi aur, 

_De un curcubeii încins, 

Vasul mândru a atins 

Romănia n6stră jună, 

Și "i aduse scirea bună: 
Napoleon a venit! — 

Principe, d'ai fi ţintit 

Ochii către parte unde 

Emul în azur s'ascunde, . 

Tu atunci ai fi zărit 

Pe un pisc din nori eşit, 

Stând o candidă. vergină 

Cu diadem de regină 

Ca un farmec strelucind, 

Către Tine drag ochind.  
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O divină frumuseţe, 
O suavă tinerețe, 
P&ru'i ca un meteor -: 
Fluturând în vâat uşior, 
Sabia ce 'n mână ține: 
Şi cintura'i de rubine : 
Ochii'ţi ar fi tocântat 
Şi de ea ai fi întrebat. 
Romănia inspirată 

“ŢI ar A dat respuns îndată, 
Ș al Ard6lului popor 
Ar fi aclamat în cor: 
„Principe, ea e ca mine 
Sora ţărilor latine, 
Fii sei sunt fraţii tăi! 
Vedi, citesce 'n: ochii sei! 
Uitătura cea semâță 
Și statura cea măreţă 
Spun căi fică de Cesar. 
Vai! dar suferă amar 
Căci se 'ncârcă a repune 
Limbă, datine strebune, 
Prin infame uneltiri 
Și cumplite prigoniri !« 
Macedonia spre tine 
Strigă dară cu suspine;
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Ram al noilor Cesari! 

Pe a vechilor Cesari 

Fici, "n dor nu o uita. 

_Ii întinde mâna ta, 

Mâna ta cea protectâre. 

Ast-fel: înflurind la s6re 

Liberă, ea tot mereii 

Va şopti numele teii! 

12 iunie, 1868, 

—000— 
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AMINTIRE 

Patru ierni trecură de când n'am vădut-o, 
Patru ierni trecură de când am perdut-o, 
Dar mereti m'agită suvenirul ej - 
Şi ca roa plânsul scaldă ochit me). 
Oh! era frumâsă rumena copilă ! 
De străinul palid dânsa simțind milă, 
Intr*o s6ră *mi dise: „Țera o doresci, 
„Căci acolo'i pote ceea ce iubesci! 
—Nul!“ şi plecând fruntea pe rotundu'i umăr, Ale mele lacrimă începui să număr, 

Lacrimi calde, curgeți ca un lin isvor ! 
Voi sunteți balsamul crudului mei dor! 

4: 

i
 

z
a
 

n
e
 

e
a
 
e
m
a
 
a



— 50 — 

Ale nâstre buze 'ndată amuțiră, 

Inimele însă singure "şi şoptiră 

Simpatia pură care le unea. 

Chiar din aceea sâră pe viața mea, 

Ca un nor de aur ea 'ncepu să ploă 

Un balsam ferice, a iubirei roă. 

O ceresci estase, nopți dumnedeesti, 

Voi sunteți combra vieţei piimântesci! 

Vai d'acela cărui peptul îi îughiață, 

Fără să vă simță preţul în viaţă |! 

Lacrimi calde, curgeți ca un lin isror! 

Voi sunteţi balsamul cerudului mei dor! 

Unde esci tu 6re, stâoa vieței mele? 

P'ale cărui braţe curg dilele tele ? 

Tu care 'mi juraseși un etern amor, 

Dulcele!ţi suspine către cine sbur? 

Din amoruţi tânăr, cui mai faci tu parte ? 

Te-am perdut! Ocânul astă-qi ne desparte... 

Insă ale sele valuri ce mugesc, 

N'ar putea. să stingă dorul ce nutresc. 

Sufietul mei încă sângerând se *nchină 

Ţie cu iubire și amar suspină. 

Lacrimi calde, curgeți ca un lin isvor ! 

Voi sunteți balsamul crudului mei dor! 
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Intr'o dimingță, (i de primăvară, 
Te *nsoţii la nava Care, ca o hiară 
Noră și cumplită, aștepta în port. _ 
Oh! de ce atuncea nu afn cădut mort! 
Aşi fi fost ferice să mor lângă tine, 
Buzele'ţi. să "mi sârbă tristele suspine... 
Tremurând şi palidi de mâni ne țineam 
Şi unul la altul tăcând ne uitam. 
Ne înecam plânsul, căcă al tăi părinte, 
Aspru ca un Cerber, ne sta înainte. 

Lacrimi calde, curgeţi ca un lin isvor | 
Voi sunteţi balsamul crudului meă dor! 

. Nici o confidență noi nu ne făcurăm, 
Nică o sărutare noi nu ne dădurăm... 
Nimic, de cât mâna ne-am strâns tremurând, 
Și co uitătură ?n suflet p&trunqând, 
Ne-am luat adio... Ah! ne despărțirăm | 
Dar mă mir Şacuma cum de nu murirăm, 
Când ţipă în aer sinistrul Bemnal 
Şi "'ncepu să fugă nava de la mal, 
Când vederea n6stră nu mai fu în stare 
Ca să ne distingem vai! ain depărtare ! 

Lacrimi calde, curgeţi ca un lin isror! 
Voi sunteţi balsamul crudului meă dor!



Am urmat cu ochii nava ușurită... 

O văduiii departe, e ca o rondurică, 

Plutind peste valuri Şapoi dispărând 

Ca un vis ferice, ca un dulce gând. 

Am stat dioa 'atrâgă, mut şi ?n nemişcare, 

Spionând cu ochii stinși în depărtare : 

Dâră voiii distinge, ca un punt măcar, 

"Nava şi pe dânsa suspinând amar, 

N6ptea se "ntinsese... dar ei şedeam încă 

Țintind orizontul gintrun virf de stâncă. 

Lacrimi calde, curgeți ca un in istor! 

Voi sunteţi balsamul crudului mei dor ! 

Patru ierni trecură de când mam vădut-o, 

Patru ierni trecură de când am perdut-o, 

Dar mereii m'agită suvenirul ei 

Şi ca roa plânsul scaldă ochii mei. 

Pare co văd încă ?n alb învesmântată, 

Cu figura”i dulce şi înfiorată, 

După puntea navei făcând semn merei 

Celui ce pe țărmuri suspina din grei. 

Cine scie dacă ne-om întâlni i6ră ! 

Dar din al meii suflet doru“ n'a Să pâră! 

_ Lacrimi calăe, curgeţi ca un lin isvor ! 

"Voi sunteți. balsamul crudului mei dor! 

—D0o— 
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DARUL 

"Ți-ași da doă diamante adi de dioa ta, 
Insă ochii tei cei negri le-ar întuneci, 

"Ți-ași da doi boboci de rosă, dar obrajii tei 
"l-ar făcea de gelosie ară, vai de ei! 

"Ți-aşi da doă porumbițe, dar în sini rotundi, 
Alte doă porumbițe mult maj dragi ascundi. | 

"Ți-ași da o privigătâre” spre a te ncănta, 
Audindu'ți însă Vocea, căotu'şi va uita. 

"Ți-ași da inima mea jună, gar 'mi e că i facea 
Din ea perniţă de ace o vei săngera, 

Iţi dai dar aceste versuri pline d'al meă dor: 
Ele îţi vor spune, dragă, tristul mei amor! 

—OD0O— 
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UNEI FRUMOSE 

Venit-ai tu, frumâso, pe rada unei stele 

| Din cântul empireii, 

Lubirea şi credința cu grațiile tele 

S'aprindi în peptul mei ? 

Când s6rele apune şi pari tu visătâre 

Ia verdele balcon, 

Îmi pari a fi un Anger ce cugetă să sbore 

“ Cântând spre orizon. 

Oh! dacă cugetarea ce ?n faţa ta lumină 

Ar fi d'un blând amor, 

Răpit de fericire, în aria senină 

Aşi vrea în grab să sbor. 

lubit de tine ?n lume, o di măcar cât ţine | 

Viaţa unui crin, 

Aşi crede că nici cerul nu are pentru mine 

Mai fericit destin ! 

—C00-— 

  

    

 



  

LA MORMENTUL UNEI FETE 
Ce ai fost odată şi ce eşti acum, 
O plăpândă f6re eu ceresc. profum ! 

Grea şi mută pâtra care te ascunde. 
Grea şi mută este, căci ea nu respunde 

La durerea celor cari te-aii perdut, 
La regretul celor cari te-au vEqut. 

Viaţa ta se scurse în singurătate, 
„Dilele“ţi senine fură rourate 

D'al melancoliei plâns r&coritor ; 
Tu nutrăai în sînu: i sânt și, mistie dor. 

Mortea pentru tine fn neîmblândită, 
Vai! acesta fuse aspra ta urgită:
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Un linţol s'ascundă sinu'ţi virginal, 

Mormântul să fie patul tă nuntal! 

Florile din lutu'ţi nase în primăvâră; 

Timpul le cosesce, dar înfloresc iară 

Ca să încunune tristul tăi mormânt, 

Căci ai fost ca ele fl6re pe pământ! 

Numai tu, copilă, Val vieţei s6re 

„Nu te arăţi încă dulce, visătore! 

“p mal. cald mormântul unde putredesci, 

Val “de cât căminul de unde lipsesc? ? 

i Na căci dacă corpul tăi aicea zace, 

Sufietu'ţi e 'n ceruri, sânt liman de pace. 

AI trecut prin lume ca.un vis divin, 

Ai trăit viaţa unui dulce crin. 

Tu regretai cerul, lumea ideală, 

Şi când str&lucesce raga matinală, 

Când erhogul răsună de privigători, 

Ai sburat cum sb6ră roa după fiori. 

O gingaşe suflet, eşti acum ferice!. 

lusă val d'aceia cari gem aice! 
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Cum te plâng părinţii cari te-aă perdut 
Cum te plâng aceia cari te-ai vădut! 

Dacă tu din ceruri te maj gândesci âncă 
La ai tăi, din valea lumei cea adâncă, 

Oh! cobâră nâptea lângă patul lor | 
Vin şi le mângâie înfocatul dor! 

-- 0 — 

 



  

  

  

  

  

CIORCHINUL UMAN 

Legendă britană 

Pun pisc bătut de valul întinsei Atlantice, 

Se află locuinţa unui sărac pescar. 

El avuţie nare. Cei pasă ? E ferice 

Când plasa o ridică cun pesce mic măcar. 

Cu ceea ce câştigă din pescuit, susține | 

Soția şi copilul, un drăgălaş odor. 

Ei nai altă plăcere de cât, când n6ptea vine, 

Şedând la foc sl v6qă jucând 'naintea lor. 

Pe ori-ce trâptă omul va fi în astă lume, 

Durerea nu încâtă de a'l pândi mereă, 

Mereii îl persecută prin chinuri fără nume, 

Cu cari îi arată că este sclavul s&ă. 
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Odinidră dânşi, pe când trăgeiii din mare 
O plusă încărcată de pesce, “ia surprins 
Perfiiul dus al apei. Ne mai sperând scăpare, Amel strigă Penorei, de un fior coprins : 
n—la brațe ia copilul şi nrcă-te pe mine, 
Câci ora cea din urmă acuma ne-a sunat; 
Dar tu fiind asupră'mi mai mult, pote că'ți vine Un medii de scăpare... O sânte Creator, 
Ai milă pentru dânşi.“ Soţia lui îndată, 

: Luând copilu 'a braţe, pe soțu'i s'a urcat, 
Amel nu se mai vede. Penora desperată, 
"Nălțând pe mâni copilul, cu jale “i-a strigat: —Picidrele pe capu'mi le pune şi ședi bine! Ah! ora cea din urmă acuma ne-a venit. 
Părinţii tăi atâta pot face pentru tine: 
Cu ochii să nu VSlă amarul tâă finit. « 

Dar apa cresce, cresce... pe mamă o afundă, : Copilul se mai vede țipând și tremurând... Durere... şi pe dânsul Începe să'] ascundă, Și câma lui bălană se vede când ŞI când, 
P'ua car de foc o Zină, trecând, de păr îl prinde Și trage conilaşul din umedul mormâot. 
n—0O! cât de greă eşti !* zina îi dive și'I coprinde, Când altă comă vede din apă 'n sus săltând,
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Era a mamei câmă, căci ea mere ţinuse 

Copilul de piciâre. „O! cât sunteţi de grei !k 

Zimbind mai dise Zina. Să'i tragă 'n car se puse, 

Dar care “i fu mirarea când ea vedu că's trei!... 

Nică Amel nu "și. lăsase soția de picidre. 

Luptându-se cu mortea el o ţinea în sus, 

Şi ea ţinea copilul. Dar Zina salvatore 

Cu câte trei -vavântă şi pe un pisc a pus, 

Chiar într'a lor colibă, acest uman ciorchine 

Din care ori-ce.b6bă e un sublim amor. 

Când raqă de speranţă nu mai.aveaii, în fine 

îi scapă al iubirei lanţ viii şi salvator. 

1867, Liegiă. 

    
 



  

FIUL DUREREI 
Ora+olal destinat este implinit, 
Actstă creatură se numesce or. 
In vi:ţă esto al Durerel. Iar după 
mârte, corpul este al Pământului 
şi sufletul al luy Dumnedeă. 

“Herder 

Durerea, dea sumbră, palidă, gânditâre, 
Ședea pe țărmul mărei ce Scînteia la gdre. 
Din ochii ei şirgie de Iacrime curaii, | 
Vederile “i aprinse de jind spre cer Sburai ; | a Dar gândurile'i triste sburaii şi mai departe, | | ! Sburai către Olimpul în cure mavea parte. 
Oftări. sfâşietâre  eşiati din peptul săi, 
Și, fâră să se uite, din degete mereii | 
Un bulgăre de humă îl frământa distrată, | 
'N atâta întristare era ea cufundată, 
Nefericita dee, — în cât nici nu vedea 
Că forme regulate argilului dădea,
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Jupiter o într6bă: „-—Ce formă e aceeea 

„Ce plăsmuiesci în mână 2“ şi tresărindă deea. 

In jos vederea lasă, dar a încremenit 

Vădând că în nescire un qeii a plăsmuit. 

Cu drag "şi admiră fapta; apoi cu dulci cuvinte 

Şi lăcrimând ea rogă pal deilor părinte: 

„—0 Jupiter, animă acest plăpând argil, 

„Copil iubit să "mi fie în tristul meii esil !* 

Jupiter suflă 'ndată, argilul înviază, 

Şi ast-fel chiar Durerea pentâiul om crează. 

Ea braţele întinde, la recele ei sin , 

Sâ” strângă cu iubire; dar cu un gest divin 

Jupiter o opresce: „—-Al celui ce viața 

„A dat acestor forme mai morte de cât ghiaţa, 

„Al lui d'acuma este!“ Durerea s'a "ncruntat, 

Apoi cu desperare adâncă a strigat: 

„—Oh ! câtă nedreptate ! Dar degetele mele 

„Din lutul ud de lacrimi “i-ai dat formele sâle !* 

„— Lăsaţi-mi'l !* “aude un glas de sub pământ, 

Şi Tera se arată cu câmele în vânt:— 

„E-al mei, căci tu din sînu'mi "I:ai plăsmuit, Durere !* 

Dar i6că Saturn vine. El deilor tăcere 

Cu gestul le impune, şi ast fel a vorbit: 
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»— Durere, tu eşti care din lut "1 aj plăsmuit ; 
„Cât va trăi în lume, supusul tăi să fe. 
„Când va muri, suflarea, Jupiter, o d ai ție, 
„lar corpul lui, o Tero, la tine se Y a întârce !* 
Şi de atunci Durerea al vieţei fir ni'l târce 
Cu lacrimă şi suspine, p'acest etern pământ, 
Din Qiua când ne nascen şi până la mormânt, 

—S0o—



  

VECINELE 

Peste drum de mine 

Sunt doă vecine. 

Avgeri pământescă 

Cari îmi amint 

Angerii ceresc - 
Cu aripi argint. 

Una e bălaie; 

- Splendidă văpaie 

Pare ?n ochiă mei, 

Când o văd şeqând 

La ferestra ei, 

Pintre flori riqând. 
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„Alta este brună, | 
De amor nebună ; 
Ochii ardători, 
Ochii plin de foc, 
Când se las pe flori, 
Ele 'n flacără joc. 

Dragele vecine 
Sunt surori,.. Şi ?n mine 
Simţ ardend mereii 
Dorul cel mai viă, 
Pentru care ?,,. ăă ! 
Nu pot ca să sei!



  

UNEI DOMNE 

Care mă închisese pentru a face versuri, 

Acolo unde Gangul, sub cerul cel mai pur, 

Adapă Casimirul cu uu divin murmur, 

Acolo baiadera, poetică femee 

Ce 'ncăntă pe sihastrul bătrân ea şi o fee, 

Işi face o jucărie din bietul filomel; 

IL prinde, îl orbesce, 21 închide, iară el, 

Măhoit că nu mai vede a cerului lumină, 

Atat de dulee cântă, atât de trist suspină, 

In cât al baiaderei înflăcărat amor. 

Sahnă de o dată în plâns r&toritor. - a
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Ai cugetat ca dânsa, o dâmnă, când pe mine Inchisu-m'ai în stnu] acestor umbre line ? Voit-ai s'audi dacă închis mai pot să cânt, Entusiasmu'mi dacă îşi ia mai "nalt avânt? Eă nu's ca ilomelul, victima baiaderei. Dă'ni, dâmnă, libertatea, azurul viă a] verei, Al apei splendia luciă, al zorilor purpur, Și ta acele valuri de aur şi azur | Să văd lucind figura'ți suavă; ridetre, 
Ca stâua ce se miră în linele isvâre, 
Ş'atuncea, scumpă dâmnă, voii încerca să cânt. Ca ciocârlia care se-l€gănă în vânt, 

—S00—



  

  

  

UNEI VECINE 

Suflă vântul tâmnei, suflă înghețat, 

Frundele din arbori el le-a scuturat, 

Şi de când din arbori ele ai căqut, 

D'atunci filomelul sbâră trist şi mut. 

Nu regret pădurea plină de mister, 

Nu regret azurul limpedului cer, 

Ci regret, o dâmnă, blândul filomel ! 

“Peste drum de mine nu mai cântă el! 

„ Lodeşert plee capul, tot sperând aud 

Angeresca'ţi voce, dulcele”i prelud, 

Nu aud nimica de cât asprul vânt... 

Oh! şi sînt trist, dâmnă, trist ca un mormânt! 

—203—  



  

LUMEAFşi VIAȚA. 
px Dr „*, 

Lumea Îţi place și te răpesce 
Ca pe un fraged, giogaș copil, 
Care ?n oglinda apei privesce 
Și "şi vede fața, fl6re Wapril. 

Vlaţa îţi pare o auroră * | 
Cu dulci profume, privigători ; 
Graţii şi risuri ceru'i coloră 
Și “i smalță câmpul cu mii de flori. 

Lumea şi viaţa nu le sei lucă, 
Cele ce 'n juru'ți splendide par, 
Ascund durerea cea mai adâncă, 
Ascund al morţei venin amar,



Sufietu'ţi candid "şi tachipulesce 

Tot frumuseţe, ca cel copil 

Care se jâca şi plăsmuiesce, - 

Ca el întocmai Angeri d'argil. 

Scumpe ilusii, fulger în care 

Noi vedem cerul ce ne-am promis, 

Vă cunosc preţul cât e de mare, 

Adi când din sinu'mi voi aţă proscris ! 

Oh ! facă cerul, scumpă copilă, 

Ca în ilusii să sbori merei... 

Realitatea, monstru ce "mpilă, 

Să nu te prindă în sborul tăi. 

1870 

  

        
   



  

ARMIDA! 
Voioși serbăm, Armido, a ta aniversară. 
Natura însă”i tristă şi plângerea'i amară 
Resună pîntre pomii de frungă scuturați, 
Ca gemătul în n6pte al celor trepasaţi, 
Ea tremură și geme sub mauta“i de ninsdre, 
Și suspinând se 'atrebă : „Ah! unde o fi 6re 
Cununa împletită de dulci și mândre flori , 
Ce strălucia pe frunte'mi eu rumenile zori ?« 

Când ast-fel se lamentă natura durerâsă, 
Vă&gendu-te suavă, ridendă și frumâsă, 
Ea va striga îndată; „Vedeţi cine-a furat 
Cununa de flori mândre ce Dumuedeii "mi-a dat!“ . 
Dar lasă pe natură vederea”ţi înfocată, 
Şi manta de nins6re se va topi îndată, 
Și cele mai suave și mai giugaşe floră 

„Vor nasce ca prin farmec sub ochiţi arqători. 

1870



  

  

DAȚIMI ARIPI 

Colo 'n Francia iubită | 

Unde vulturul latin 

Lumea ?ntr6gă o invită 

La un sângeros festin, 

Unde nimeni nu mai plânge 

Pentru bravii cari mor, 

“Unde setea d'a bea sânge 

Arde peptul ardător, 

Unde flacărea și mârtea 

Işi sleiese puterea lor, 

Unde lumea 'şi vede s6rtea 
Scrisă nâoră 'n viitor!... 

Peste muaţi, câmpii, vălcele, 

Daţi'mi aripi ca să sbor 

Sborul lung de rondurele. 

Acolo vofese să mor! 
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Fravcie, curagiiă, credință | 
Tu acum mai tare eşti, 
Prin adănca ta căință 
Şi prin fii ce jărtfesci, 
In van hordele germane 

| ! Vin potop p'al tei pământ, 
| Căci armatele tirane 

Singure Și Sapă mormânt. 
Pe acel mormânt vor geme 
Generaţiile lor 
Și de tine iar stor teme 
Duşmanii în viitor. | | 

Peste munţi, câmpii, vălcele, 
Daţi'mi aripi ca să sbor 

“Sborul lung de rondurele. 
Pentru tine voii să mor ! 

Urlă aerul de larmă, | 
Negru e cerul: de fum, 

' Ori-ce braţ latin e armă 
Peutru barbarii dacum, 
Ei răenind, se vârsă 'n tine, 
Pe bogatele'ţi câmpii, 
Numai flacări şi ruine ; 

“Vin barbarii, mii de mii!
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Dar ce'ți pasă? Când resună 

Imnul teii cel vechiă şi sânt, 

In beţia lor nebună 

“Ei își află un mormânt. 

Peste saunți, câmpii, vălcele, 

Daţi'mi aripi ca să sbor 

Sborul lung de rondurele. 

Acolo voiesc să mor! 

De la Rin şi pin'la mare 

Numai sânge, numai foc, 

Numai gemete amare 

Şi murinqi în ori-ce loc. 

Las' să mâră, căci din sânge : 

Nasce-un mândru viitor, 

Nu, resboiul nu va 'nfrânge 

- Un asemenea popor. 

Dumnedeii a să'l ridice 

Din ruine, facări, fum, 

Şi ca trăsnet iar să pice 

Peste barbarii d'acum. 

Peste munți, cămpii, vălcele, 

Daţi'mi aripi ca să sbor 

“ Sborul lung de rondurele. 

Pentru el voiesc să mor! 

1871 
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INFIDELITA TE 

O! ce senină, splendigă nopte!| 
__ Peste tot pace. O! ce dulci șâpte! - 

Vântul adie, plopii murmur, 
Luna se scaldă ?n viu] azur, 
Colo *n dumbravă, drept lângă plopii 
Cari la lună tremur ca snopii, 
E o fecidră şi un fecior. 
Singuri în n6pte plâng de amor, | 
Cum să nu plângă ! Cum să nu gâmă! 

„De viitorul lor Peste tâmă. 
Junele mâne o va lăsa : 
Și se va duce din patria sa! ' 
Juna fecidră *n albe vestminte 
Plânge și'i cade aste cuvinte ; 
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„Miron, când cuget val tăi amor 

„Pâte să ?ncete, mă înfior. 

„Dacă acestă mare urgie 

„Are să cadă p'a mea junie, 

„Numai o rugă am ca sătţi fac, 

„Şi cu atâta eii mă împac: 

„La înturnare, treci pe la pârtă 

„Nâptea, să afli de a mea sârtă. 

„Dacă vedea.vei candeli ardând 

„Şi la ferâstră nimeni şeqând, 
„Crede atuntia ca ta amantă 

„Până la morte "ţi-a fost constantă ; 

„Numai pe tine ea te-a iubit 

„Şi pentru tine a şi murit.“ 

Plânsul înâcă p'alba fecidră, 

Şi 'la lumina lunei, uşoră, 

Singură pasă către castel. 

Junele Miron stă singurel, 

Ochii lui negri ca o văpae 

Urmez a fetei umbră bălae. 

Când şi când vede albui vestinfant, 

Când şi când plânsu'i vine pe vânt. 

Calul nechiază şi îl trezesce 

„Din visăria care'l' răpesce. 

Mâne departe d'al săă cămin 

Are să fie... Ul! ce deștin! 
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Anii alene toți trec în fine, 
Miron în (6ră i6că'l că vine. 
O! ce ferice se simte el, 
Că scumpei fete a fost fidel ! 
O! ce qi lungă! Cum întârdie 
Dioa Sapună, nâptea să vie! 
De nerăbdare arde merei, 
In aşteptare timpul e grei, 
Dioa d'un secol e către fine, 
Radele"i încă ard pe coline. 
I€câ”] că plâcă. Calul uşor, 
Fuge ca șoimul răpede ?n sbor, 
Pentru ce are temeri fatale ? 
Incă o c6stă, Încă o vale 
A să mai trâcă și va vedea, 
Ca o fantasmă albă, pe Ea. 
Ale nădurei umbre profunde, 
O! de ce vEdul nu le pătrunde, 
Ca să distingă vechiul castel, 
Unde'] aștâptă numai „pe EI ÎN 
I6că pădurea că se răresce, 
Câţa Prahovei plaiu "nvelesce. 
Inima”i bate. Este pătruns, : « 
De presimţire. A şi ajuns.
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că castelul plin de lumină... 

Dar de ce Miron fruntea înclină? 

Vede el cendeli triste ardând, 

Şi la ferâstră nimeni ședând? 
Nu, nu; dar vede semne fatale, 

De bucurie, semne nuntale! 

Vai! trădătârea se însoția.... 

Oh! mult mai bine dacă muria!... 

Pentru o jună amăgitâre, 

Este o ruşine să se ombre 

Omul cu suflet mândru ca el... 
Palid ca mârtea intră ?n castel. 

Juna mirâsă cum îl zăresce, 

Ochii "1 se 'ntunec, fața'i pălesce. 

„EL cu un zîmbet trist şi amar, 

Ia și fuchină ei un pahar: 
„In sănătatea celeia care, 

„Fără de milă și remușcare, 
„Inima jună 'mi-a sfâşiat!* 

Dice, închină şi... a plecat, 

Juna atuncea este nebună. 

Pe un cal negru, n6ptea pe lună, 

Fuge şi câma'i flutură “n vânt, 

Până sjunge la un mormânt.   
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Ea se bocesce cât este n6pte, 
Vântul îngâuă ale ei ş6pte. 
Când aurora ride în cer, 
Ea se ascunde ca un mister. 
Pe acea pâtră îâcă ce scrie: 
„Junele Miron în bătălie 
„Pentru al țărei drept a murit! 
„El în viţă mult a iubit 1« 

1869. 
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„SIMFONIA AMORULUI 

I 

Când n6ptea îşi întinde aripele 'nstelate, 

Când ale lunei rade în valuri se resfrâng, 

Ei singur gem în umbră, şi plopele'mi udate 

Nu le atinge somnul, și în tăcere plâng. 

Vădut-ai în dumbravă o tristă turturică 

Cu aripa rănită t&rându-se prin fluri ? 
/ 

Ei mă tărăsc în lume ca astă păsărică, 

„Şi doru'mi nu: adârme din murg şi pînă'n zori. 

Dar când te văd pe tine, o mândră răpitore, 

O mândră cu ochi negri şi cu suris divin, 

Durerea "mi se alină ca marea mugitâre 

Sub splendida lumină a cerului senin. 
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II 

In pat, la masă şi în trăsură 
Am doă locuri: unu'i a] mei; 
Cel-alt, 0 şoptă dulce'nă murmură 
Că ar fi bine să fie-a] tăi, 

Dorita mes! 

In viață singur, nick o plăcere 
Nu desmerdează sudetul netă ; 
Tiua şi n6ptea plin de durere, 
Ca filomela, strigă mereii 

Părechia sa, 

Patul "mi e rece, îmasa tăcută |. 
Și în trăsură mort par” că sint; 

„TOtă natura surdă şi mută, 
ME încoujură ca un mormânt, 

Iubita mea, 

In deşert ape, munţi şi coline, 
Selbe şi câmpuri, singur strebat ; 
Doru'mi tot cresce, căci lângă mine 
Nu eşti, dorito, șun lung oftat 

E calea mea,
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Dar cine scie ce dor frământă 

Diua și n6ptea sufletul tăi! 

Pte c'acelaşi dor îl încântă 

Sin ascuus geme, strigă mereii 

Părechia sa ! 

Oh! ale nâstre .doruri vergine 
Dacă o dată s'ar împlini, 

Dilele ndstre, dulci şi senine, . 

Cu flori de aur sar împleti,. 

Iubita mea. | ie 

JIU 

Tu îţi rîdi d'a mea durere, 

Tu îţi rii d'al mei amor, 

Vai! şi nici o mângâere 

Nu 'alină lungwmi dor, 

De acestă r&utate 

Eu nu vreai să mă r&sbun... 

“Cerul îmi va da dreptate, 

Jar eii ție sfatul bun: 

Să ai grige, o copilă, 

Când e timpul r&coros, 

„Să înfăşuri în- mantilă 

Corpu'ţi fragid şi frumos.: ... 

  

| 
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Iarnă crudă, nOpte-adâncă, 
Ai destul în sînul tă! 
Mai r&cind, te schimbi în stâr 
Şi "i păcat de Dumneqeti. 

că, 

IV 

Ca o dulce nălucire 
A trecut, dar ochii mei 
Naă putut ca să admire 
Farmecul ochilor ei, 

Amărâtă inimidră, 
Pentru ce nu te-am svârlit 
Sub trăsura ej ușdră 
Ca să mi te A sdobit! 

Se va "ntârce, căci se "nalță 
Sus pe cer un negru nor; 
Ventul bate, norul valță, 

„Paserile ?n aer sbor, 

Oh! mai iute der coprinde 
Acel nor înaltul cer | 
Oh! mai mult de S'ar aprinde 
Fulgerile în eter! -



—
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Plâia ?ncepe... Aud, vine! - 

A sburat trăsura ei... 

“Un fior trecu prin mine, 

Iar în ochi vădui sciutei. 

V 

Când nâptea lasă umbrele sâle 

Peste pământul trist, amorțit, 

Când pe cer nu e zare de stele, 

Ci întuneric des şi cumplit; 

Atuncia dorul mai cu putere 

Se redeşteptă în sînul mei, 

Şi într'a nopţei umbră, tăcere, 

Blăstem şi lume şi Dumnedei! 

P'un cal ce mușcă spuman zăbale 

Marunc selbater şi fug gemând; 

Prin întunerec, p'o strimtă cale, 

Prin câță dâsă gonese oftând, 

“La stânga urlă bătrânul Istru, 

Undele'i negre se sparg de stânci; 

La drâpta geme un glas sinistru, 

'Turbate vânturi: prin văi adâncă. 
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Ades când dorul mai crud mă'ncinge, 
Cotesc din cale spre negrul ma]... 
Un pas... şi mârtea Ia stu at strânge, 

Şi palid june, şi sprinten cal,.. 

Dar valul geme, urlă, Spumează, 
Mârtea rinjesce sub pasul mei... 

“Calul de! spaimă se 'nfiorează 
Și se retrage sforăind grei ; 

Apoi în nâpte ca vânt se duce, 
Iar căl&torul din calea mea 
Se dă în laturi Şi "ŞI face cr uce, 
Cregând ca's pote” v'v Yazmă rea | 

VI 
S'a dus vara cea frumâsă 
Selbele "şi-a scuturat 
Câma verde şi umbrâsă, 
Apele s'aă turburat, 

Nu'mi pasă când lângă mine 
Te vedeam, iubita mea ! 
Fericit, aflam în tine | 
Maiul și splendârea sa.
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„Dar acuma când aprâpe 

Este ora ca să pleci,. 

„Cum aşi vrea să mă îngr6pe 

Sub aceste frunde reci! 
* 

VII 

Ca cerşătorul ce în durere, 

Suiud al vieței stâncos Calvar, 

Duios la s6re lumină cere, 

Ca să "și aline traiul amar: 

Căci sântul s6re e pentru dânsul 

Chiar ca şi ochiul lui Dumnedei, 

_Care”i şoptesce: „Iti şterge plânsul, 

Căci fericirea e *n sinul mei!“ 

Aşa ei caut acea Inmină 

Ce blând străluce în ochiul tăi, 

Făclie sântă ce însenină 

Ardânda'mi frunte de dorul grei. 

Când lângă tine sînt câte-o dată - 

Şi când asupri'mi ochii "ți se las, 

'Tremur ca frunda de vânt suflată, 

M5 "'n6că plânsul, sint fără glas. 
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Mereă tn sinw'ini eă' voiă ascunde Amorul, vatră de foe nestins ; Cat fi-voiă, nimenţ nu'l va pătrunde, Nici chiar tu care mi "l-ai aprins, 

Iar când din lume, plângând voiă trece, D'al s6rtej viscol crud scuturat, Via Ja mormântu'mi tăcut şi rece, „Ta care morței maj condamnat ; 

Și din ţărâna'my d'o să resaie 
Albastre flacări sub pasul tăă, ȘI volvura-vor Ca 0 văpaie, 
Să nu te sperii !... E-amorul mei ! 

VIII 

— La banchetul nostru, june, De ce singur ești tăcut? - 
Ce durere te Supune ? 
Pentru ce ești trist și mut ? 

Mâna ta când întâlnesce 
Acel spumegând pahar, 
De ce.tremură ? Vorbesce : 
Zimbetul "ţi este amar!
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— Oh! lăsaţi-mE& în pace | 

Cu aceste întrebări. 

Aşi fugi când nu "mi ar place 

Ale vâstre desfătări: 

"Căci în bucuria mare 

Fii înee amorul mei... 

Ma trădat, dar nu's în stare 

Să vă spun numele sei. 

IX 

Apr6pe sint de tine. Zefirul ce adie 

"Li aduce resuflarea!ți ca un ceresc profam; 

Dar între noi abisul voit-ai ca să fie, 

Şi a ne strânge mâna nu mai putem acum. 

Tu "mi-ai respins amorul; cu varga nepăsărei 

Isbita'l-ai atuncia când dulee înflorea 

Şi candid către tine, ca crinul primă-verei, 

Potirul săă de aur voios îţi întindea. 

Vărsaşi în el veninul ce inima tortură, 

Ca şârpele când află o fire n drumul săă. 

APam vindecat. Aqi gura'mi nimic nu mai murmură, 

Când laşi din întâmplare asupră'mi ochiul tăi, 
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Na mai remas nimica din aspra vijălie Cu aripe de flacări ce sufletu'mi isbia, De cât regretul care'] aud cu ironie: 
„Era un Anger dulce, dar inimă n'avea 1« 

X 

Trebuia să fug de tine: 
Am fugit, dar Dumnedeii 
Scie numai ce suspine 
Aă eşit din Peptul mei. 

De acuma înainte 
Sînt străin şi călător,— 
Dar din sînul ine ferbinte 
Cum să Smulg nebunul dor? 

Ca să 1 smulg 1 nu sint în stare, 
Căci adânc e cuibul săi, 
Rădăcina lui e tare 
Prinsă de Sufletul meă. 

Am putut să fug de tine 1. 
Dar .p'acest întins pământ 
Unde pot să fug de mine 
De cât numai în mormânt ?
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Vai! în acestă lume ne vom întâlni încă, 

Şi preţuină!: aceea ce adi despreţuesci,— | 

Curata mea iubire, — cu ce durere adâncă 

Viaţa'n van trecută atunci o să bocesci! 

Dar dacă p'u mea frunte un nor de întristare, 

Ca rada unei candeli, trecând de vei vedea, 

Să scii că al meii suflet, c'o mută desperare, 

Uitându-se la tine, atunci se va 'ntreba: 

„Din diua când voința” cumplită de o dată 

A derâmat altarul ce eii îi rădicam, 

Rupând după figură'i o mască luminată, 

Lăsând ca să văd moastrul la care mă 'nchinam, 

„Câţi iaşi aceste braţe, de ciin odinidră, 

In nopți de voluptate vor fi lipit la sîn! 

Câţi inși acestă gură, o dată rumesră, 

'] o fi făcut să s6rbă perfidul ei venin! 

„Câţi inși!...“ Dar cine pote prin n&gra 'ntunecime, 

Din sînul t&ă, femee, să vEqă până'a fund ? 

Să văd, nu e putință... dar sti că şerpi mulţime 

In inima'ţă perfidă ca 'n cuibul lor s'ascund! 

1870 
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FICA LUI GELU 

În castelul ce "Și resfață 
Fruatea veche pîntre uori, 
Aţi văqut p'a lui terață 
O fecidră une-ori ? 

Ea e jună și frumâsă, 
E a lumei mândră stea, 
E candidă Și duiosă... 
O cunâsceți voj pe ea? 

Degetele i fugătâre | 
Scot din harpa de eben 
Sunete fărmecătâre 
Cari "ncânt acel eden,
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Ale mele seci cuvinte 

De ce n'aii putere, qăă, 

Şă deştepte 'n voi ferbinte 

Dorul care ?] simţ merei,-- 

Când accentele" divine 

Limpedul eter străbat, 

Şi din văi, câmpii, ruine, 

Smulg misterios oftat |... . 

Aseultaţi-o când lumina 

Lunei pline în azur 

O găsesce la tulpina 

Frasinilor ce murmur : 

„Seculi, seculi fără număr, 

Aă sburat de când merei 

P'al Carpatului gol umăr, 

Lună, treci în carul tăi. 

„Numai tu seii că în lume 

A lui Gelu fică sint, 

Că închis e al mei nume 

Aci ca întrun mormânt. | 
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„E stut geniul de care 
E legat acest popor, 
De a cărui sârtă mare 
Sbâră fama'n viitor, 

„Cât timp fi-voiă lănțuită 
De ai lui Atila fii, 
Românie, fericită 
Nici o dată n'a să fii! 

„Până când aci voi geme? | 
Până când atâta dor ? 
Ce! de luptă adi se teme 
AL lui Gelu vechii popor ? 

„Lună, pe întinsa vale | 
Din Carpaţi și până n Pind, 
Nu vedi arme, coituri, zale ? 
Nu vedi tu nimie venind ? 

„N'audi cântece de fală? 
Naudi nechiăzări pe plai 2 
N'auţi larma triumfală 
Ca în timpul lui Mihaiă 24
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Așa cântă ea în nspte, 

Şi din pesceri, văi şi stânci, 

Ii răspund dui6se şâpte, 
Ii r&spund oftări adânci? 

1869 

  

   



  

LACRIMA CANDELA 

O singură ferâstră e Pentru mine *p lume, 

Când tâtă lumea dârme, e ca o sentinelă, Pândese lumina ej, 
, „Si ?n stnul mei se 'acioge o flacăre rebelă, ȘI "0 lacrimi ardătdre îndtă ochi mei.
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De cât acele stele din aria senină 

Ce îmi zimbese cu dor. 

Ah! sufletul lor, pote, de mila mea suspină 

Şi mă stropesc pe frunte cu plâns recoritor! 

De ce nui cu putinţă a prinde numai una 

Din Jacrimile lor! 

O candelă aşi face-o, să 'mi ardă tot-d'a-una 

In nopţile când singur veghez încins de dor. 

Atunci când visătâre veni-vei la ferâstră, 

" lubit-o, ai vedea 

Ardând în sînul nopței lumina ei albastră 

Şi Jângă ea un suflet privind spre casa ta! 

1870



  

DEȘTEPTAREA 

NSptea din cumplite visuri deşteptat, Am deschis ferâstra şi m'am 8ședat Să respir al nopței aer pur şi rece, Până când fiorul viselor va trece, 
Am plină vederea tristă, suspinând, Peste al naturei Somn adânc și biând ; Dar de întuneric, nici o niică zare 
Ca să văd în nSpte nu am fost în stare. 

D'acel întuneree nu am fost surprivs, | “Căci cu el, iubito, de mult m'ai deprins, De când suferința s'a 'ncuibat în mine Şi merci tot caut ce ascundi în tine, Mam deprins ca omul ce orb sa născnt, Să privesc misterul nep&truns şi mut, 
7
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Tot plimbând vederea în adânca odpte, 
Tot sorbind audu'mi misticele şopte, 

M'am gândit cum dormi tu în acel minut, 

Şi atunci, frumâso, par” că te-am vădut: 

Adormită n patu'ţi, sinul alb ca crinul 

Desvelit, iar capul blând ca serafimul 

„Rezemat pe brațul alabastru pur, 

Buzele'ţi suave dând un cast murmur! 

Şi atunci credut-am, o ceresc tesaur, | 

Că se redeştâptă în talamul d'aur 

Aurora jună, că sub paşii ei 

Zorile pun iose, crini și ghiocei, 
Cerul de plăcere că'şi reia purpura, i 

Jar suav zefurii 'mbălsămesc natura. 

"Oh! dar când tabloul viă şi răpitor 

A perit din ochit'mi ca un meteor, 

Şi mam trezit iară în adânca nâpte, 

"Tot sorbind audu'mi misticele şâpte a $ p 3 

Mult mai vii în sînu'mi dorul s'a încins, 

Insă «le mela lacrimi nu'l-ati stins. 

1873 

  

 



  

GELOSIA 

Este ea aceea care, ca un Aoger rătăcit 
Noptea n vis mă visitează ; Lângă căpătâiu "mi rece și de lacrime stropit, Vine şi zimbind așâdă, Este ea aceea Care, ca un zefir TEcoros, 

A suflat p'a mea viață Nu sciii ce venin de m6rte, dar Suay şi amoros, Care sufletul mi 'nghiață, 

Oh! tu ești, tu ești, iubito, căci aievea ŞI în vis Sufletu'mi mereii te cere. Ta un zîmbet faci să aflu în viață un paradiş, O divină mângâere.
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E ce.ra mai drag, mal dulce, de cât ochiu'ţi languros, 

Sub a cărui uitătură 

Inima”mi se tupilesce ca un columbel sfios... 

Pe când buza ta inurmură 

Zimbitâre un drag nume, al acelui favorit 

Care ?n nopţile divine, 

Ret d'amor şi voluptate, lângă sinu'ți lănțuit, 

Sâba dulcele "ţi suspine ! 

Este 6re o tortură mai cumplită pe pământ 

De cât Grba gelosie? 

Singură când vei rămâne şi lal nopței rece vânt 

Vei plânge durerea vie, 

Când acela pentru care mă strivesti adi sub picior, 

Va sbura cu nepăsare 

Unde crinul e mai fraged şi traiul mai ridător, 

Eu voii ride cu turbare! 

1870 
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TERANUL DE LA DUNARE 
Nu judecaţi pe 6meni numa; din aparioță ! Consiliul acesta nu Oi, dar este bun. Adesea adevărul cer PToști mai bine *] Spun. Voiţi acuma probă d'o rară elociuță ? Să ascultați discursul (Sranului trămis La Roma ca să spună Senatului în for 

Cal Dunărei popor Nu pote să mai rabde a fi prădat, ucis, * De pretorii pe cari Senatul fi trămite, 

Trăsurile acestui ț&ran sunt zugrăvite De Marcu-Aureliă... dar unde ? Nu sciă, dă ! Răspundător d'acâsta e Lafontia, nu eă: Câci ei nu fae aicea de cât să vE tradue O fabulă dintr'€nsul. De lucru dar mapuc,
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Să vă deseriă țăranul? Cu barba” cea stufâsă 

Şi coma lui pletâsă 

El sâmănă-cu urșii sălbatică şi sburliţi. 

De o sprâucână dâsă îi sunt ochii umbriți. 

Vederea” e crucişă, nas cârn şi buze grâse, 

O sarică pe umăr cu laţele flocâse. 

Iar mijlocu'i puternic încins de un curmeiti 

Ce-a deslipit în cale din trunchiul unui teii. 

Acest selbatee vine în Roma strălucită 

Şi cere ca să fie chiar în Senat primit. 

Dorinţa “i audace îndată e "mplinită 

Şi, în Senat cum intră, el ast-fel a vorbit: 

„Romani, bătrâni senatori, voi cari înclinați 

„Audul către mine, cuvântu'mi reii scusați. 

„Dea deii cei puternică ca rustica mea limbă 

„Să nu esprime vorbe ce binele ?n r&ii schimbă. 

„Ce drept aveţi ca lumea întrâgă s'apăsaţi 

„Cun jug pe care pote şi roi o să] purtaţi ? 

„Viaţa inocentă de ce ne-aţi turburat ? 

„Eram deprinși la arte, la muucă și la plug. 

„De ce voiți să gemem sub cel mai aspru jug? 

„P'ai Daciei fii mândri voi ce -ați înv&ţat ? 

„EI sunt plini de curagii şi, dacă le-ar fi dat 

„Nemuritorii dei, 
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„Pe lângă vitejie, a vâstră violiață, 
„Atuncea să fiţi siguri că "a locul vostru er nâr fi a tot puternici, iar voi în umiliață, nâcea neomenie ce pretorii comit, 
„E un flagel ce 'u lume nu s'a mai pomenit. „Nimic n'ajunge celor ce: Roma ni'i trămite. „Nici munca, nici pămntul, atât de roditor, „Nu pâte să le *mpace dorințele tempite. „Retrageţi”i, căci dacii d'acumna nu mai vor „Să are pentru dânşii câmpiile mănse, „Lăsăm cetăţi şi sate, fugim cu toți în munți, “»ȘI cadă tot în prada soldaților cej crunți, „Vom vieţui cu urși din ripele .umbrâse, » Descuragiaţi d'a nasce copii nefericiţi, „ Vrem Dacia intrâgă ca să se pustiască; „Cât pentru copilaşii ce'i cresceia amăriţi, „Dorim ca dia viață curând să se sfârșâscă, » N'ajunge suferința ! La crime chiar ne "mpinge 

„Al Romei crud pretor. „Vă rechiămaţi trămișii 'nainte d'a atinge 
»De os cuțitul lor, 

„Simţ Insă că discursu'mj Începe: să displacă. „Prudența, gurei mele comandă ca să tacă. „Termin, Luviţi cu mortea Pun om ce-a cutezaţ "Să spună ce crunt geme poporul Subjugat t«
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Tăcâod, el iîngenunche. Romanii în tăcere 

Admir mărinimia s&lbaticului dac, 

In loc să'] pedepsiască, patrieiă ei îl fac. 

Apoi întreg Senatul cu stăruință cere 

Ca pretorii culpabili să fie pedepsiţi, 

Şi alţii cu virtute să fie 'nlocuiţi, 

Acestă istorie a fost odinidră. 

Adi un aşa sălbatic dar merge... banidră 

La Curte, să se plâugă că mergem forte r&ă, 

Cum credeţi ca să fie primit ţăranul mei ?... 

1872     

 



  
  
        

  

PILOTUL ROMAN 

l 

Când Marea cu Furtuna se resboiese Şi cerul Posomorât se mișcă din temelia lui, Câna valurile “ualte pe spate dându'și părul, Ca uriuși se luptă cu nava omului, — Ferice e de navă atuncea dacă are Un bun pilot s*% caps din crudul elemeut, " Acest cumplit balaur ce urlă cu turbare, Isbind ori unde află un colţ mie de pămâat. Pentru_acea inulțime de călători ce plânge, Câna nasa între valuri se svârcole mereii, | Pentru acea mulţime ce brațele Îi frânge, Pilotul bun și ager e chiar un Dumneqei !
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II 

Bătrâna Europă adi e în aşteptare, 

Resboiul iar clocesce în pântecele ei; 

Spre Orient viu norii cu formele bizare, , 

Din sinul lor adesea es fulgere, scintei. 

In vârtejul de armii, cor6ne şi popâre, 

D'a României n6stre viaţă, viitor, 

Fără un pilut ager, ce s'ar alege 6re 2— 

„Stai necliatit la cârmă“,—iţi strigă ua popor, — 

Pilot bătrân al țărei,. căcă ai un braţ d'acele 

Ce nu se îndoiesce periculul vădând; 

Căcă scii conduce vasul prin neguri și stânci rele, 

A undelor perfide turbare îucelând. 

III 

De câte ori fatala și aspra vijălie 

In Orient se ?ncinse, al țărei vas gemând, 

Pilot fiind asardul, în negură şi urgie 

Se svircolia ca frunda şi nici un scop având. 

Dar astă-di când pilotul e ager şi cu minte, 

Resboiul să îoc6pă, vom sei ca să dăm pept. 

Românii cu ardâre păşi-vor înainte 

Pe calea strămoşiască, la scop păşi-vor drept. 
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Destul atâţia seculi de când acstă țâră A fest de întâmplare mânată tot: mereii. Destinului comande acum și dânsa iră, Pilotul nostru astă-di eşti tu și Dumnegeă ! 
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FESTINUL ȚARULUI 

7 iaauarie 1871 

Splendid e festinul augustului Țar. 

Gener6se vinuri spumegă 'n pahar. 

Buturia dulce feţele lumină. 

"Parul, cărui nordul tremurând se "'achină, 

Priimesce scire de p'al Senei mal 

Că Parisul arde în foc infernal. 

Faţa lui do dată se înseninează, 

'Târnă vin în cupă şi aşa urează: 

„In curâad Parisul va fi spulberat 

„De al Germaniei mândru Împărat. 

„Beai în sănătatea celui ce prin sânge, 

„Fomete şi flacări, Francia învinge ! 

„— Ura!“ strig curtenii în puternic cor. 

Sala lung resună de strigarea lor, 
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Dar moștenitorul tronului se "nervută, Sfarămă paharul, pe cuteni înfruntă, 
4 poi către Țarul ceată cu respect 
Şi adânci suspine es din largu”i pept. * Țarul lasă cupa care încă plină 
De spumegătârea undă purpurină; 
IȘI plimbă vederea peste curtea sa, 
Curtea ca o selbă de plopi tremura. 

Ducele îndată fuse arestat, 
Arestat, căci dorul Novi 'Şi-a trădat ; Dar Rusia "ntrâgă saltă fericită 
Aşteptând să vină dioa strălucită 
Când moștenitorul tronului va fi 
Liber de a face toţ ce va simţi | 

IS71



  

  

   

EINER 

Îsi NA     

COMPATIMIRE 

Lia ş&de lu ferâstră, 

Capu 'n mână înclinând, 

Şi în aria albastră 

Ea se uită lung şi blând. 

Nâptea e atât de lină 

Şi al cerului azur 

E atât de pur, 

In cât palida vergină, 

E Resfirându'şi c6ma brună 

Şi uitându-se la lună, 

Suspină de. dor. 

Sub ferâstra'! se "mlădie 

Merişorul înverdit, 

Par că simte simpatie, 

Căci în frunda lui pitit 
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Oh ! atât de trist suspină 
Și se vaită de dor: 

Un privigător, 
In cât palida vergină, 
R esfirându'și coma brună 
Și uitându-se la lună, 

Plânge de amor, 

1874.



  

a | DOI NEBUNI 

— Când zăpada tot albesce 

Şi pădurea lung mugesce 

De cumplitul ucilon, 

Când o vatră callă are 

Preţ şi farmec mult mai mare 

De cât strălucitul tron; 

June, pe a cărui față 

- | | Nepăsarea se resfață, 

Ce tot umbli 'n sus şi jos? 

— Caut crini şi vivrele, 

Să le dai iubitei mele 

Cu ochi vii şi păr frumos. 
| | — O bogată nebunie, 

| a Care cauţi pe câmpie 

- Pria zăpadă flori de maiu! 

Tu nu vedi ce negru “i cerul, 
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y : Tu nu simț ce aspru “i gerul, 
Te visezi merei îu rajă, 

„E nu pot să rid de tine, 
Dar nici tu să ridi de mine, 
Căci avem același dor: 
Căutat-am fu viață 
S'aflu "a inima ge Bhiaţă 
A femeilor, amor le 
E aceeaşi nebunie 
Ca a ta, când pe câmpie 
Iarna cauţi fiori s'aduni... 
Imposibilă doriață, 
Dar fu ea avem credință... 
Amândoi suntem nebuni |!



  

AMORUL SI ALBINA 

(Anacreontică) 

Fiul Venerei, Amorul, 

Alergând cu arcuşorul, 

Iotâlni un trandafir 

Legănat d'un lin zefir. 

Teul vru să'l rupă *ndată... 

Dar albina, tupilată 

In fl6re ca'n cuibul săi, 

Inţepă pe micul dăă. 

Deul ţipă, rana 'şi strânge, 

Suflă, bate din picior, 
Şi ducându-se în sbor, 

Către mama lui, se plânge: 

„—YVai! “un monstru "naripat, 

"20 albină m'a 'oghimpat ?* 
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»— Fiul mei, nu'ți e ruşine 2— „Venera % dice rigâna, 
Aşedându'] lângă sine, 

"Ochi'i dulej de plâns Ștergând.— » Pentro Tană—atât de mică, nla vedeţi ce mult a plâns + „Apoi n'are drept să qică „âcel care e Str&puus 
„De săgețile “i cumplite, 
»Chin de care tu TÎQI chiar, Când el plânge cu amar, „Cu suspine năbușşite : 

» Vai! un monstru "naripat, - n Cupidon ma săgetat pu 
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REVENIREA 

Veni şi primăvâra cu flori, cu colilie, 

Cu stoluri de cocori, 

Iar inele pârae cu murmur d'armonie 

Scalăd câmpii ridătoră. | 

Pe salcia nverdită iubita filomelă 

| Intână dulce cânt; 

Mai colo în dumbravă, dui6sa turturelă 

Se I6gănă în vânt. 

Pe aure, pe rade, prin şopte amor6se 

Trec silfii lucitoră; 

Resaltă iar câmpia sub stelele-argintâse 

De duleile comori. 

Dar unde'i acel june cu gingaşa feciră? 

Adesea” am zărit” 
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In verile trecute cu barca lor u 
Pe lacul adormit,,, 

Se *ntârce Primăvâra en flori, 
Cu imnul fericit ; 

Nu se maj întorc însă o q 

ȘOrĂ 

cu păserele, 

ată vai ! cu ele 
Şi cei ce aă murit! 

1862. ” 
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LA UN BUCHET 

Conservat în albumul princesei +*, 

Buchet ferice de flori frumâse, 

"Ți amintesci Gre atuncea când 

In zori de qile primăvărâse 

P'a Brusei vale zimbiai săltând, 

Şi când o horă de dulci silfine, 

Bre suave, te săruta ? 

Cât timp d'atuncea se scurse re? 

Sunt patru ierne, de flori mormânt, 

Dar fața "ţi este tot zimbitâre, 

De şi departe d'acel pământ. 

Buchet ferice, mă uit la tine 

ȘI jinduiese forte ursita ta! 
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Când vre o dată ai dâmaei tele 
Ochi plini de farmec, te-or tatreba 
De amintirea vieței sele, 
Oh! și pe mine nu mă uita ; 
Săi spui că?n lumea nesimțitâre 
Ca o fantasmă alerg plângând. 

Văqut-ai frunda ce Sbră, trece 
P'al iernej crivăţ neîndurat, 
Și când p'o I&să din crânguri rece 
Dacă o Clipă ea sa lăsat, 
In grab o suflă Şi plângătâre 
Prin c6ță iară o vedi sburând ș . 

Aceeași s6rtă îmi fu şi mie 
Din ceruri scrisă când m'am născut ; Să n'am în viață copilărie, Să n'am repaos nici un minut ; 
Fiinţă tristă şi simțitore, 

„Ta lupta lumei să fiă ori-câng! 

Oh! dacă ?n viață ca ori şi cine 
Avul minute de mângâeri, 
Minute scumpe, dar prea puţine, 
Comori suare de dulci plăceri,
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Ati fost acelea ce-a ei blândețe, 

Ca roă sântă, 'mi a procurat. 

“ 

Când fruntea i cade cugetătâre, - 

In amintirea'i vă strecuraţi, 

Voi, dulci minute încântătâre, 

Şi către mine o îndreptați, 

Ah! căci de doru'i a mea junețe 

Ca turturiea sa întristat ! - 

1860. 

  

  

 



  

  

VENTUL REU 

In câmpia roditâre 
Ce resfață cu splendâre 
Sinu'i vesel și frumos 
Lin în Istrul maiestos, 
Se întinde o grădină 

Și e plină 
Tot de flori ce-a semănat 
Traian, sântul împărat. 

Dar de la un timp în câce 
Nici un rod tu ea nu câce... 
Florile de timpuriă | 
Cad, pământul e pustiu, 
Şi o candidă vergină 

-_Greă suspină
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Pe acel tărâm svântat 

D'un vânt r&i şi blăstemat. 

Și tot strigă : „Cine scie? 
„Cine pte spune mie 

„De ce fiorile pălese 

„Și nimica nu rodese, 

„Căcă grădina o să psră? 

„— Vai de ţsră, 

„Căci e vântul r&ă, amar, 

„Ce ne bate din Fanar!“ 

1862 

  
 



  

  
  
  

  

VISUL 

Ascultă, dragă, visul ce m'a înfiorat Mai mult de cât securea pe bietul condamoat, Tu, înaintea cărei durerea mea adâncă Sa spart ca valul mărei de o trufașă stâncă, Dar fără să te facă o lacrimă să storci Saă faţa "nduioşată spre mine să fatorei ! Visasem că în slou'ţi viața se stinsese, Că fruntea cu girlandă de flori îți încinsese, Că palidă şi rece zăceaj lnt”un sicriă, Iar farmecul în față”ță el tacă era vii, Făcliile în giuru'ți ardea cu întristare, Preoții începuse fanebra lor cântare Şi clopotul de mârtg Suna neîncetat, lar eă pemeam în umbră cu sângele 'oghiețat, Vai! mă uitam la tine cu-atâtu dor şi sete!
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Sărutul cel din urmă când toţi pe riad îţi dete, 

Cereaii să mă apropii, săemai sărut și ei 

P'aceea ce ?n viaţă a fost idolul mei. 

Dar mam avut putere să înc vici o mişcare, 

Părea că mărmurisem și nu eram în stare 

Nici să articul vocea, a cere ajutor, 

Să mă târască barim. Simţiam de vii că- mor. 

Dar când audii însă un răcnet de durere, | j 

- Voind să te rădice, îmi reveni putere 

Şi m'aruncaii asupra sicriului, gemend, i 

Şi te luaiii în braţe, plângâud şi blăstemând. i 

Te-am strâns atuncă la peptu'mi cu dor și înfocare, 

Am pus pe recea'ţi buză avdintea'mi sărutare 

Şi am sufiat în tine cu-atâta dor şi foc, 

[n cât,—o vis ferice !—ai înviat pe loc, 

D'aşi fi vădut 'nainte'mă că cerul se deschide, 

Că Dumnegdeii mă chiamă în stanțele'i splendide, - 

Naşi fi simţit aceea ce am simţit vădând 

Că tu te uiţi în giuru'ţi ca frunda tremurând! 

Când buzele'ți uscate să murmure *ncepură, 

Când aplecaiă auqul, iubito, p'a ta gură, . 

Să aflu ce dorință eşia din peptul t&ă, 

Tu pronunțaşi n nume... Vail nu era al mei, 

Şi mort:cădui pe lespedi. Când'mi am venit tn fire , 

Mă reaflaiii în casi?mi, adus fără simţire, 

Întins pe patul morţei, cu capul sângerat, 

  
  

   



— 195 — 

D'o palidă făclie fantastic luminat, | 
Dar lângă mine nimeni care să încunune 
Co flsre albă fruntea şi sînul mei de june. 
Tăcerea mormântală nimic n?o 'ntrerupea 
De cât făclia tristă ce când și când plesnea. 
Te căutam cu ochii... Dar unde erai dre, 
Tu căreia îi dasem suflarea "nvietâre ? i 
Un preot văd că vine, co voce monntonă 
Serviciul funebru ca unui mort întonă ; 
Apoi doi inși intrară, întrun sicriă m'aă pus 
Ș'afară din cetate la cimitir In'aii dus. 
Acolo în mormântul întunecos m'afundă ! 
Dar când simţii țărâna că'ncepe să'mi ascundă 
A stelelor lumină In care dese-ori 
Am plâns a mea durere din murg şi până?a zori, Imi încordaiii tot corpul şi am sărit afară 
Din besaa mormântală ca o turbată hiară.., 
Ah! care'mi fu durerea când te văgui trecând 
Cun june, împreună ferice și ridend! 
Sburați pe doi cai sprinteni prin umbră şi mistere, 
Curmând cu risul vostru a câmpilor tăcere, 
Mam asvârlit în sînul mormântuluj pusti 
Și m'am isbit cu fruntea de negrul mei sicriă... 
Țişni şiroiă de sânge...Dar m'am trezit îndată 
Cu ochii pliui de lacrimi, cu inima” ?ntristată, 

*
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E în puterea nopței, tăcerea e adâncă, 

Dar eu la visu'mă negru tot cuget, cuget încă. 

Ori care'mi va fi sorta ce am p'acest pământ, 

Eii m'ași sverli ferice întrun adânc mormânt, 
Destul ca câte-o dată .prin gână să'ţi pâtă trece 

Acela ce va zace sub marmura cea rece. 

  

    

 



  

DANȚUL MORȚILOR 
„Ah! dă'mi puţin repaos, ca să întore gândirea „Spre dilele trecute, gă întremez Simțirea » Din balsamul credinței, din dulcele visări „Ale copilăriei, curate desmerdări ! „Să mai revăd odată,--și cea din urmă fie,-- nle6na ideală din Tumena pruncie !« Aşa strigam în doru'mi, cu ochii lăerimând, Cu sufletul tn flacări, cu sînul sângerâng, Cumplitului meă demon. Dar strigătele mele, Aşa cum ciripirea Plăpândei păserele Se "'n6că în mugirea unui titanic val,. Se înecai în risu'i sinistru, infernal, Atuncă sării din patu'mi coprins de desperare, S'alerg în stnul nopței, cu capul în turbare; Iar înţelepţii lumei,. vădându-mă fugind Cu părul în desordin, cu ochii scînteind,



— 128 — 

Se -puseră pe hohot, îmi riseră în faţă, 

Sunându'şi clopoțeii din cuca de paiaţă. 

Fugiam, ca cerbul însă cu o săgâta 'n sîn; 

Voiam o oră namai durerea simi alin. 

Alerg acolo unde se îndesa mulţimea, 

Acolo unde Bacu își ride de iuțimea, 

Cu care sbâră timpul,—nepreţuit odor 

Ce îl asvârle "n vânturi stupidul muritor.— 

In cupa spumegândă gândirile rebele 

Voiam să le astâmpăr. Nu mă *ncelaiii,. căci ele 

Treptat se alinară, cum şerţii îmbuibiii 

De sângele victimei adorm încolăciţi. 

Lăsaiii pe mână fruntea şi ochii 'mi vătăciră 

Peste acea mulțime ce în plăceri deliră. 

Era 'n acel amestec de tineri şi bătrâni, 

De suflete naive şi suflete de câni, 

Isbindu-se cu cotul: bacante şi fecidre, 

ŞI capete albite d'a timpului nins6re, 

Şi militarii, și mame, şi magistrați şi prunci, 

Ce se "acurai prin lume ca mieii pe verdi lunci. 

Dar un fior d'odată mulțimea o coprinse. 

Cum valurile mărei, de vânturi iuți împinse, 

„Merg de se sparg de țărmuri, ea se "'ndesă gemând. 

Spre porţile grădini, în cale tot spărgend. 

  
—
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Alerg să văd ce este... Minuue!. 0 femee Frumâsă ea păcatul, suavă ca o fee, Ținându'și de fraă calul, Uu in strevădător Cerca ?p deșert s'ascundă un corp fărmecător, IL se vedea tot sînul cu merele de aur, Ce provoca dorințe ca un ceresc tesaur, Pe frunte“ diademă, la gât mărgăritari, Iu sînul ei profumul de talismane rari ; Pe braţele i Safirul; iar splendida ' cintură, : De mâua unor dine părea că e făptură. O comă ea ebenul se revărsa pe sin, Cum ale nopței umbre cu zorile se 'ngân. Mulțimea: o admiră... Ea tutulor suride, Zimbirea ei Poleie carmenele'i perfide, In mână ia o cupă şi ochii răpitori Plimbându'i, cu 0 voce ca de privigători Ea dice: „Beţi cu mine! Ce Scop viața are »P'acâstă vale tristă, de cât o desfătare n D'amor şi de beţie? Beţi pentru scopul ei!“ : Vedând că mij de cupe s'a deşertat îndată, Că perfida”i urare de toți e aprobată, Pe calul ei s'avântă şi sbOră aruncând Ochiade înfocate : minţi, inimi, fărmecând, Iar lumea, care servă în templul voluptăţej, În urma ej alergă pe stradele cetăței,.,
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ŞI cârduri peste cârduri vin şi se imbulzesc, 

Şi țipete şi cânturi audul asurdese, 
- 

Din fie care casă, ori cât d'umilă fie, 

Apare v fiinţă: un tată, soț, soție, 

Fecidre, juni, se 'ndesă sub sprintenul picior 

Al calului ce ?nalță de pulbere un nor. 

In urma lor ei pote că lasă'n agonie 

Un tată ce blăstâmă, în lacrimi o soție, 

Copil gemând de (me, o mamă în dureri... 

Dar cum pot să resiste, când duleile plăceri 

Ii chiamă, îi atrage cu zimbete de miere? 

Se duc în urma inei, ca turina la 'njunghiere! 

Toţi vor să se îmbete de dulcile'i zimbiri, 

De dulcile'i promisii, de duleile'! ochiri. 

In ochii ei de şârpe ce voluptăți divine, 

Ce fericiri suprems, citesce fie-cine! | 

Vai! în acel cortegiă cum se îndesuiese!. -- 

Cum cei ce's mai puternici pe slabi rostogoleac! 

Pe o zimbire numai d'amor şi voluptate, 

Pe una din acele ochiri înflăcărate, 

Vai! câți îşi dai viaţa, isbiți d'un fer fatal, 

Căci mortea îi alungă pe palidul ei cal! 

Misteri6sa. divă atrage dia cetate 
Anele mii de Gmeni, victime îmbătate,
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Ia cimitir ea iatră, și lumea după ea, Ca nera vijălie, intrând pe porți, vuia!,. Când am ajuns acolo, din t6tă acea mulțime Nu maj Vădul nimica da cât nisce victime, Schelete în linţoliă, co dănțuiati mereu, Frumdsa amas6nă, ședând pe calul s&ă Ce uechiază la lună, din mistica” citară Cânta frenetici valsuri ; ar mârtea cea amară, Târa printre morminte un hor de morţi urlâna, Lințoliile albe în aer fălfăiad. 

O! cum isbeaii pământul! Ce trosnete de 6se! O! cum Scrişneai în nopte scheletele hidâse ! Din ochii lor ce facăry Toşiatice eșiaă Și către amas6nă ca limbi de foc sburaă | - Din azuria boltă a stelelor regină Acel sabat fantastic misterios lumină. Ce furios e danțul! Cum se Totesc vuind, Și candeli, şi sicriuri, în mersul lor isbind! Danţez atât de tare, că în cele din urmă Scheletele se spulber ; dar danţul nu se curmă: De cât atuncea numai când ce] din urmă os Cu mârtea se afundă întrun mormâut umbros, Atuncea şi frumâsa şi mândra amasână, Acordul cel din urmă din citară întOnă, Șun ris, un ris sinistru, din stnu'; isbucni, In cât Chiar. și (ărAua mormintelor smuci,
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Eram ascuns în umbră. Simţii mugind în mive 

O sântă indignare; sătul dal vieţei bine, 

Tnaintaii spre dânsa și am strigat oftând : 

„Dar cine eşti tu care, cu graţii fărmecând, 

„Dai morţei pe aceia ce încă's plini de viață? 

„Ah! carmeni'ți siniştri de ce sufletu 'nghiaţă? 

„Eşti tu Fatalitatea ? Eşti genii bun saii răi?, 

„Te jur pe Crist, femee, să'mi spui numele tă!“ 

Ea, aruncând asupră'mi vederea langurâsă, 

Işi scutură în aer o c6mă negurâsă; 

Apoi lăsă din buzei, ca picături de miere 

Să caqă-aceste vorbe: „Siut Demonul Plăcerei 12 

Și dispăru îndată... Iar eă tafiorat, 

'Naintea sântei cruce cădui îngenuchiat. 

1868. 
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DOINA |... DOINA | 

Fie dioa blăstemată, 
Când veghiam' p'al Budei mur 
Sentinelă 'ustrăinată, 
Căci uitându-mă 'mprejur 
Audit-am de 0-dată 

- Dintun fluer câmpenese - 
Un drag cântec românesc,,, 

Doina, doina ma perdut! 

Vai! m'am aruncat în valuri, 
Cugetând că g să pot 
Către ale ț&rei maluri 
Să mă due mere în not; 
Dar m'aă prins Și n grele lanţuri, 
Fraţilor, m'aă ferecat, | La morte m'aă condamnat,.. 

| Doina, doina ma perdut | 
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Cum se revărsa de dioă, 

Ei aicea mai advs, 

Să::v& die ultim adio, 

Căci acum voii fi repus. 

Vai! mormântul ud de roă 

Cum maşteptă, îl zăresc ; | 

Insă nu mă îngrozesc... 

Doina, doina m'a perdut! 

. Pentru cea din urmă oră, 

Fraţilor, voi mă priviți. 

Mârtea nu mă înfioră, o) 

Drept la inimă ochiţi; : ! 

Ea e care mă omâră, . i 

Ea e care a trasărit, 

Doina când am audit... 

Doina, doina m'a perdut ! 

Un moment, şa să luciască 

Semnul morţei :ce aştept... 

Un moment, Șa să isbiască 

Glânţele în largu'mi pept,. 

Inima să 'mi amorţiască. 

Oh! de-ce uu pot, murind, 

Sângele din pept ţișoind, 

S'aud şi 'n acel minut , 

Doina care m'a perdut! 

COS - 

  

 



  

ARMATEI ROMANE 

„* Dragi oșteni, fruntași eroi, Glasul patriej voios aBtădi vă salută, | Căci străbunii văd tn voj 
Cu mândrie văsărinq gloria trecută. 

Din Carpaţi pân' Ja Balcani 
Sbsră vulturul român, sbâră plin de fală, ȘI dă groza n musulmani : Cu rotirea“ din alți timpi, 'naltă, triumfală, 

D'ale vostre vitejii | 
In mormânt a tresărit țărâna atrăbună, 

Ș'ale patriei câmpit 
De un cântec ritejese tote lung r&sună,!
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Toţi pătrunși de dulcă fiori,- 

Aşteptăm ca să vedem mâna feciorâscă 

- Aruncând cununi de flori 

Voă cari ne-aţi redat fala strămoşâscă. 

1877 
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SOLUL FERICIRE; 
ay -f, * D-reă Maria *; 

Tu care sbori voiâsă în dulcea tiuerețe, Tu în al cărei suflet, comâră de blândețe, Resfrângi cu fericire ale - vieței zori, Copilă grați6să, "mi ai dis de multe ori; „Tu nu maj cânți nimica :« şi "n ochii o mustrare, Ca raqa unei candeli, vădut-am cu "ntristare, 
“Șam suspinat de dor. 

Ah! dacă al meă suflet ar fi avut el încă Seninul d'altă dată şi liniştea adâncă, In care se revârsă cerescile visări, 
Viaţa mea Și astăqi s'ar scurge în cântări; In culmea fericirei aşi fi, putând ș'ast'dată Simţi în sînu'mi verya şi. mintea "nfiorată: 

De sânte desmerdări !
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Cu câtă voluptate, cu câtă bucurie, 

Ași revăraa din sînw'mi suava poesie, 

Cântând un înger dulce ca tine, scumpa mea, 

Căci tu eşti “pentru mine o lumin6să stea 

Ce strălucesce vie în nâptea vieţei mele, 

Călgusindu'iui barca pe valuri, prin stânci rele, 

După ursita sal! | 

Dar arborul din care o cruntă vijălie 

A spulberat în aer corâna lui verdie, 

Vai! el nu mai răsună dal filomelei cânt, 

Şi ramurile“i negre se mișcă triste m vânt. 

Aşa şi al mei suflet, isbit fără cruțare 

De viscolul vieţei, să cânte nu'e 'n stare. 

E trist ca un mormânt. 

Dar trist ca și mormântul ori-cum ar fi, el încă 

Tresare şi vibrează de o simţire-adâncă, 

Când tu "i apari "nainte cu zîmbetul voios, 

Când fericirea” ride în ochiu'ţi mângâios. 

Fii bine-cuvântată tu care si putere 

Să vindeci al meii suflet de grijă şi durere, -- 

Sol dulce și frumos! 

1882. 

  

   



  

  

STEUA ROMANIEI 
A. S Regine Tlisabeta 

Multe stele sunt pe cer, 
Ochi de foe ce'n veci nu per, Dar ca stâua țărei mele 
Nu'i nici una între ele. 

Dulce stea, bine-ai venit 1! 

Dup'atâţia Becoli plini _ 
De dureri şi de suspini, 
Dup'atâta umilire 

Și amară tânguire, 
Acum iar aj răsărit, 

Mnlte flori Sunt pe câmpii, 
Cu miros şi fețe vii,
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Dar ca stâua ţărei mele 

Nu'i nici una între ele. 

Infloresce, mândră stea! 
“ 

Adi românu 'ntinerit, 

Te salută fericit, 

Căci din câmpul bătăliei 

Tu pe peptul vitejiei 

Str&lucesci, iubită stea. 

Multe steguri pe pământ 

Mândre fâlfăiese în vânt, 

Dar ca stegul țărei mele 

Nu'i nică unul între ele, 

Că” poleie rada ta. 

Adi vulturul aurit 

Din al țărei plai iubit 

Işi reia sub cer avântul. 

Fă săl admire pământul, 

Luminâud în calea sa. 

lar tu ânger luminos, 

Suflet blâna şi mâneâios, 

Care ?n câmpul bătăliei 
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Tu și stâua Româniey 

Sunteţi tot aceeași stea, — 

Dă acestej (5ri mereii 
Florea sufetului tăă 
Și durerile “i profunde 
Se vor şterge ori și unde - 

Va luci zimbirea ta, - 

1878



    1/4 AD 

SERBAREA BULGARIEI 

Când clopotele 'n aer solemn și luug răsună, 

Câna toți în sântul templu, latini şi slavi, s'adună, 

Când fumul de tămâe se 'nalţă în eter, | 

Când fruoţile se plâcă, iar Dumnedeii din cer 

Ne bine-cuvintâză acestă sărbătore 

De o potrivă scumpă creștinelor popore, 

O qee a cântărei, fărmecătâre stea, 

Ce luminai senină îu tinerețea mea, 

Ia harpa de îsvoriă şi, ca odinidră, 

Pe cârdele de aur treci mâna ta uşoră. 

Cu imnele pi6se unesce versul meu. 

După atâția secoli de n6pte şi jug grei, 

Bulgaria renasce la viaţă, libertate, 

Jar” leii ei cei tineri cu câmele pe spate 
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Lung clGtină Balcanii din temelia lor, Dorind să'şi Y6dă visul ; O turmă un păstor ju Ce amintiri mărețe fini tree pe dinainte, Când Ed ati în templu rugându-se ferbinte Româvii şi Bulgarii, rugându-se uniţi, Precum odiniâră strămoșii lor iubiţă | 

O umbre nări şi sânte, o umbre zimbitâre, Vol cari sub Ub sceptru uniați aste Dop6re, “Când tremura Bisanţul de vitejia lor, lăceţi-le unite din noă fa viitor! 

lar idra anarhiei strivesce-o sub picidre, Căci suflul ey ucide tot ce e viă sub s6ra! 

Cum după n6gra ndpte apar splendide zori: Și după iarna lungă nase iară - mândre flori, Așa după atâtea amare suferințe 
Vedea-vej împlinirea frumâselor dorinţe. „Românii şi Bulgarii același dor simţese : . De frații lor dua Sânge cumplit îi despărțese .
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Carpaţii şi Balcanii. Ah! când va bate ora, 

„Dia Tisa la Egeea să se încingă hora, 

“Tar vulturii din piscul semeţilor Carpaţi 

Cu leii din Baleanii. stâncoși să fie fraţi! 

1881. 

  

 



    

  
        

DORUL SINGUR 

P'ale Prahovei dulci unde Dorul meii se duce *p Sus 
La Sinaia, Cuibul unde 
Mândra mea de mult s'a dug, | 

Acolo el rătăcesce 
P'al Bucegiului Plaiă, 
Unde viața InHoresce 
Ca 'în stnul unui raiă, 

La ferâstra ej Suspină 
Nebunaticul mei dor, 
Ca în nâptea cea senină - 
Un duios privigător, 

10  
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Când o vede pânditore, 

El îmi strigă mângâios: 

„Vin şi caqi'i la picidre, 

O amantule sfios!“ 

Neavând curaj, departe 

Stai gemând adânc şi grei, 

Ci'a ursit să nu am parte, 

Mâudro, din amorul tăi! 

1884. 

— O0O— 

  

   



  

CUIBUL, IUBIREI 

Draga mea, din ochii tăi A picat doă &ciatej,. 
ȘI în stau'mj ali aprine 
„Pentru ej un dor nestins, “A tot ars şi dogorit, 
Inima *mi a mistuit, . 
Făcend cuib în mediul, ej... Acum, smulge], dacă vrei, Dacă vrej Şi dacă poți | Iuima din Pept să'mj scoţi, 

—O0o—



  

CEL DIN URMA FOC 

Dacă nu mal am putere | 

Să "ţi ascund amorul mei, 
Amor fără mângâiere, 

Amor crud ce în tăcere * 
'L a aprins chiar ochiul tăi; 

Dacă m'a învins mâhnirea, : 

„Nu mă strivi sub despreţ, 

Nu'mi înţărea fericirea, 

Tu cemi ai robit simţirea 

Cu al tăi suflet sumeţ. 

Mult am suferit în mine, 

Multă jale-am îndurat, 

Multe lacrimi și suspine 

P
r
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Di și nâpte Peutru tine 
In ascuug am tot răraat, 

Ca o păsărica blândă, 
Rănită de vânător, 
Viu cu aripa târândă 
ȘI cu inima plâugândă „Ca să Spun adâncu'mi gor, 

În dorinţa argătore 
D'a afla cuj să închin 
loima mea iubitâre, 
Multe qine răpitâre - M'aii adăpat cu Yeni, 

Incântat de frumuseţea | 
Vr'unei splendide femel, Amăgit de tinerețea, 

| Graţiile și blândeţea 
: Ce luciat în faţa ei, 

"1 "nchinam inima plină De credintă şi amor, 
Căci în ori-care vergină 

| Vedeam" grația senină, 
Vedeum raiul 2imbitor,
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Dar la strigătele mele, 

La suspinii 'mi amoroşi, 

Nici un eco, căci acele 

Mândre cu ochii de stele 

Erat idoli mincinoşi. 

Faţa fragedă ca crinul, 

“Zimbetul pliu de Jipic, 

Ochii resfrângând seninul, 

Voluptatea săltând sînul, 

Dar în inimă nimic! 

Ne putând să aflu 'n lume 

P'aceea ce căutan, + - 

“ Jdeal născut din spume, 

La al cărui dulce nume 

Să inchina tot ce aveam, 

"Mi amintii că altă dată 

In Veneţia venind . 

Un evreii c'o nestimată, 

Insă suma meritată 

Pentru dânsa nimeni dând, 

Nimeni nefiind în stare 

Să”! dea prețul curenit,... 
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EI coprins de desperare 
Asrârli *p adânca mare 
Diamantul strălucit, 

Ah !-—am dis oftâng tudată,— » FlOrea Sufletului mei 
„De cât so văd Profanati, „Mai bine cu ea curată „Să intru 0 mormântul grei ţa 

D'atunci âscundând în mine Inima, Com6ra mea, 
"Naintam Prin stânci și spine, Când te întâlni pe tine 
Ca o luminâsă stea. 

Ah! nespusă fericire! 
Fulgerul ochilor tăi, 
Ca o sântă strălucire 
Din a cerului iubire 
Intâlninau”] ochii mei, 

Din acel moment îndată 
Sufletu'mi ţi sa "nchinat, 
ŞI 'atr'o flacăre curată
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EI se scaldă şi se "mbată, 

De amoru'ţi însetat. 

Ah! şi tu, în astă vale 

De durere și amar, 

Suferit-ai şi cu jale, 

SAngerând în aspra cale, 

Dus-al crucea pe Calvar. | 

Dar ca aurul pe care 

Focul viă “l-a lămurit, 

Din cumplita incercare, 

Din a vieţei sbuciumare, 

Mult mai vie ai eșit. 

Oh! G'at sci ce fericire 

Aflu, stând 'naiutea ta, - 

Ascultând a ta. vorbire, 

Scăldând în a ta privire, 

Sufletu'mi, ard6rea sa! 

Ce voiesci să faci din mine? 

Câră sint în mâna ta! 

Ah! acum tremur de tine 

Şi 'mi qic: „Nar fi fost mai bine, 

„Să'ţi ascund iubirea mea ?     
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»Desvălina .ce e în mine, 
„Nu voiă perde vaiu] mei, 
»Sânt estas, supremul bine 
»Care'l am când lângă tine 
„Sorb ferice glasul tăă ?a 

Depărtat din cale'ți, 6re 
Ce să fae p'acest pământ? 
Viorica, fără s6re, 
Fără roă, curând m6re 
Şi se răsipesce'p Tânt ! 

Tu ce-ai trecut. prin durere, 
Lasă-mă să te ador, | Lasă'mi sânta mângâere 
De a te iubi ?n tăcere, | 

“Cad fericea e'n mor! 

1884



  

ANIVERSAREA NASCEREI 

Ah! iar un an de lacrimi acuma împlinesc 

De când p'a vieței mare cu barca rătăcesc. 

In barcă e urâtul, d'asupri'mi e deşertul, 

Iar împrejuru'mi urlă netacetat concertul 

Al valurilor cari voiesc a mă sorbi 

Şi jalea mea adâncă în ele a potoli, 
    

Al valurilor negre, balauri fără număr 

Ce lunecă şi muşcă al stâncilor gol umăr.     Amorul lingă mine cu arcul stă desprins, 

Căci dacă 'n al mei suflet e focul lui nestins, i 

_ | ;
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Dăr cine îmi va Spune d'uiă maj vedea 'vr'o dată A bărcei mele cârmmă de: of încoronată ? 

Ori-unde 'ntore vederea, uu văd de cât abis, Iar ei în a lui nâpte. neîncetat proscris ! 

In van o păserică, pe mare rătăcită, In jurul bărcey mele mai sbâră mulțumită - 

Și pe antene 'mj cântă, ca bietul călător Să “ȘI mai aline jalea și înfocatul dor! 

Când ASpra vijălie va, înghiți turbată Plăpându'mi Vas, atuncea şi paserea "ntristată 

ÎŞI va afla mormântul în crudul element Ce mugitor sfidează "ncruntatul firma ment. 

Ah! unde-o f limanul, bun Sacru în viață ? Ii Caut, dar nu'] aflu şi inima'my înghiaţă. 

Ilusii aurite, îmbătătâre flori, Ce împletiaţi voiâse ale vieţei zori, 

Mai reveniţi în cale'mi și arătați'mi încă Că pâte fi Curmare Ia jalea mea adâucă,
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O lume, crudă lume, ce răi “ţi oii fi făcut 

_De m'ai lăsat cu barca p'acest ocean perdut ?: 

Un sufist ce iubeste, un suflet ce se 'nchină 

. Virtuţei şi dreptăţei, e ?n ochii "ţi plin de vină? 

Dorit-am fericirea şi pacea tutulor, 

Din tâtă omenirea o turmă şun păstur; 

Dorit-am libertatea tn lume să domniască, 

Amorul și dreptatea: ca sâre să luciască. 

Acesta'mi e păcatul? Sati pâte-aii supărat 

Accentele'mi inculte audu'ţi delicat ? 

O lume, crudă lume, dacă acâsta” vină, 

Fii cel puţin mil6să, turbarea ta alină 

Şi lasi'mi trista barcă s'ejuogă la liman, 
Iar harpa vinovată svârli-vniii în ocean! . 

1883, octomvrie 26. 
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AMICULUI MEU MEHMED SAID 

In amintirea viselor nostre despre organisurea 

peninsulei Balcanice, 

Liegii, 1866. 

 



  

Selim nu are pace, o grijă și apasă Şi fruntea încrețită pe mână *i se lasă, Sunt anj de când nu scie nimie de Abdalah, Amicul sgă emirul, şi cât de mult îi pasă ! Sunt, calqi În amicie fideli lui Alan. „E mort acuma pâte ju emirul se gândesce, ŞPn doru Pâr' C'aude cum ciprul. se Jălesce, Suflat de vântul nopței, p'un singurat mormânt, Aşa dioa Şi nOptea Bândirea 1 trudesce, Dar fără şă Pronunța nici cel mai mie cuvânt,



"Se înelină Efraim şi împlini todată. 
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IL 

„Efraime, Indată s'alegi din ierghelie 

Doi cai cari să fugă ca ngra vijălie. 

Dă'mi lancea, carabina și istaganul mei, 

Cu tina voii strebate Arabia pustie.“ 

Aşa vorbi emirul Selim cu sclavul s&ă. 

La scară doi cal negri cu câma resfirată, | 

Cu nările aprinse, cu aerul de smel, - i 

Abia (i țin seidii, Din nara iritată 
Pic picături de spumă; din ochi le sar scîntel. 

III   
Pe scara cea de marmur cu aur poleită 

Emirul se coboră cu Leila iubită, i 

A] cărei păr ca nâptea se resfira undos, O 

Iar alba el figură de lacrime stropită 

Se înclina pe sînul amantului duios. 

„ —Tu pleci,— strigă Leila,—p'o cale fârte lungă, 

Ai pâv'te vei întârce, credi tu c'o să "mi ajungă - 

Viaţa ce'mi destină Alah p'acest pământ? | 

AL morţei Anger pare d'acum că mă aluogă. 

Când vei: veni, Selime, dormi-voiă în mormânt, 

 



  

| 
' 
) 
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IV 

n—Leilo, Încetează asemenea cuvinte! Gonescesaceste gânduri ce turbur'a, ta minte ! Tu scii cât te iubesce Selim, amicul tăi! Tu stii a Iui iubire Cât este de ardinte! La tine ge închină ca la Profetul săi. A vieței tele cupă de dile încă plină, - Ascultă filomela ce amoros Suspină, Vei Aorile &rădinei ee dulce înfloresc; Intr6bă, șiță vor Spune că mortea se încliaă Şi cruță pe aceia ce sincer se' iubesc, 

v 

O sărutare'i dăte, iar Leila tresare, | Pălindu-se ca rosa sub radele solare. Ua semu făcu emirul, şi iute o'nconjor Un câra de sclave negre, șoptindu'i fie-care. Ea, palidă şi mută, se lasă'n voia lor; De o sudore Tece se simte inundată, Selim oftă, dar SPrinten încălică îndată, .. Efraim îl imită, Iar Leila Plângând Cu ochii îi urmează, sburând ca o săgstă, Cu albele burnuze în urmă fâlfâinq, 
„i 

Il
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VI 

Se duc, ss:duc ca vântul, se due mereii 'nainte. 

Nimic nu'i ostenesce: nici sdrele ferbinte, 

Nici valuri nisipâse ce trec sub paşii lor, 

Hostogolind cu ele vipere, oseminte,— 

Nici firele flămânde, nici vântul arqător. 
Desertul e oribil, căci mii de caravane | 

Sunt vii înmormântate de foc şi uragane. 

Ca marea spumătâre şi marea de nisip 

Se umflă şi încă victimile umave, 

Iar vânturile răpedi pe sinu” le risip.! 

i 

VII i l 

Tu ai lăsat, Selime, amantă ca te-adoră, — | 

Avere, sclavi o mie, ce gata sunt să m6ră, 

Un semn făcând tu numai, şi vii să înfruntezi, 

Cun sclav ce te iubesce, desertul ce omâră. 

De ce?... căci i6că mârtea în jurul tăă o vedi. 
Sionul: şi Bagdatul voiesc să'ţi se ?'nthine 

Cu tronul şi corâna de aur şi rubine? 

Nu, nu! Te duci să afii ce face Abdalah. 
Esti îngrijit că pote el nu se află bine. 

"Nainte dar, "nainte, fidel al lui Alah! 
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VIII 

Sci! însă că ghiauriy aflând ce faci, vor ride, Căci al vieței tele tu singurul ești gâde! Pentrun amic pe care nu'l-aj vădut de ani, 

„Cu câți-va Pâși "nainte, seiy lu că te pândegce Al morțey înger aspru ? Murind tu, ce priesca, Când Abdalah nu scie cai vrut în ajutor Să vii, dar Corpu'ţi june da lei se mistuesce, Iar” Leila te aștâptă, te chiamă cu amor] | 

IX 
Tu seiă cât te jubesce necată huridră Ce 'n dar Alah tă dăte, sub formă de feci6ră, Ca săi amintă dulce suavul paradis, 

Tu 'urmăreaci, nebune, icâna unui vis le: Mugesce uraganul şi setea îi usucă; Nici o sorginte nu e, şi dile 'atregi de ducă! De șâpte ori se stinge a dilei atea de foc, De şspte ori 0 ndpte ardinte ţi apucă, Și Dicăirea nu e Pentru repaos loc,
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X 

Un leii turbat de fâme în calea lor răgesce, 

Dar glonțul carsbinei de mârte îl rănesce; 

Un şârpe ce infectă oribilul deșert, a 

De lănci şi iatagane isbit, se svârcolesce. 

Pericolele însă sunt tote în deşert. 

Dar un palmir, îu fine, la orizon se vede. 

A! pote căii vârtejul, căci nu putem a crede 

In esistența plantei p'un ţerm dogoritor, 

Dar vedul nu încslă. Ce iute să răpede, 
La umbra lui s'ajungă pribegul căletur! 

"7 

XI: 

Aci e umbră, isrbă şi o sorginte lină 

Intrun basi de marmur se vârsă cristalină. 

Repaosul invită pe ambii călători. 

Descalecă, se culcă în umbră. la tulpină; 

Iar caii s'adăp singuri, nechez adese ori, 

Pasc iârbă aromată. Când forțele *ntremate 

Iși simt, pe cai aruncă, Şi iar! câmpii uscate, 

Vergine de verdâţă, 'nainte le apar; 

In jur cât ochiul vede, bat vânturi înfoeate, 

Umflâud nisipu'n valuri și vijiind amar. 

  

 



n
.
.
.
 

Bagdatul se resfață bogat şi răpitor. Ca o mirâsă mândră de dulcea tinerețe, Cetatea se îmbată de sâre şi amor, Cât de senin e cerul ! Cum mii de: minarele Despic” azurul splendid! Cum mii de rondurele Rad luciul albastru de zefiri încreţit Aci odinidră se înălțaii acele 
Minuni pe cari timpul fugos le a nimicit, 

XIn 

Aci după diluvit avură muritorii Ideea să ridice un turn să ntrâcă norii, Să trâcă atmosfera, ajungă pân»la cer, Eternul lor refugiă. Dar turnul, autorii Saii risipit ca fumul albastrului eter, “Antica Babilon, splendidele palate, Grădinele Suave în ae suspendate ŞI al Semiramidei frumos şi "nalt mormânt, Ce sai făcut ? Peritaii, de secoli spulberate, Ca tot ce face omul p'acest etern pământ, .
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XIV 

Din faptele umane nimie nu mai esistă ; 
Dar suvenirul încă la secoli tot resistă, 

El singur ne r&sbună, luptâud a fi etern ! 

Cum mintea el ne umple, când trecem în revistă 

Cetăți, popre, lucruri ce secalii le cer! 

Vedeţi Natura tasă! Ea este încă jună. 

Aci a fost Edenul, familia strebuaă 

Aci vădu lumina. Câţi secoli ai trecut 
D'atuncea fără număr, şi din acea cunună 

Ce Dumnedeii "Y-a dat-o nimica n'a perdut! 

4 
p-- 

XV: 

Aprâpe de cetate, p'un d6l al cărui nume 

Indică a fi locul cel mai frumos în lume ;: 

E în ruini saraiul unui bogat emir. 

Grădina lui îşi scaldă piciGrele în spume, 

- Căci Tigrul o încinge ca un frumos safir, 

Aci Selim şi selavul descalec” la o pârtă 

De timpuri ruginită, dar care "'n frunte pârtă 

Doi lei ciontiți de mâna vre unui trecător. 

Ruina porţei spune a lui Abdalah sârtă: 

E mort!..: și călătorii simt dureros for: 

  

 



| 
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XVI 

Selim nu are forță ca Pragul să. Pășiască, Aspectul trist îi spune ce are Să ntâluiagcă, EI scie aceste. locuri. Acj at petrecut | Juuețea lor întrâgă... Şi adi să le priviască 

Spre un platan se duce şi de a lui tulpină Se r6dimă şi vede, scăldate în lumină, Cetatea, câmpii, Tigrul, şi tote ti descept' Un stol de suvenire din viața lor senină. Durerea și tristețea "i se Bvâreolesc în pept. 

XVII 

Colo este câmpia pe care altă dată 
EI încuraă fugarii cu coma resfirată Şi răpediaă giretul cum alţii nu puteaă, De vale curge tiul în albia lui lată : Pe uudele'i albastre de câte ori plutiaă, Când discul lunej pline se I6gână pe valuri Și sunete voidse B'aud mere pe maluri, Când zefrul adie Prin papură jucână, Când: pelieanul strigă şi dulcele Cavaluri Pe lingă foc la tirle s'aud mereă sunâud.
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XVIII 

Aci e şi platanul Pa căruia tulpină 

Se ascundeaii de s6re, şi adierea lină, 

De flori tabălsămită, îi mângâia uşor; 

Aci, privind cetatea scăldată de lumivă, 

Ei își făceait proiecte mari pentru. viitor. 

Un colț măcar nu este din tot cel iicoujoră, 

Care să nui ațițe durerea ce omdră ; 

Oră încotro s6 uită, el vede-un suvenir | 

Când s6rele mai dulce spre orizon cobsră, 

Din reverie smulge Iifraim pe emir. ' 

iți 
XIA 

Dar ce isbi vederea emirului îndată ? 

Un om cu pașii lângedi, cu fruntea înclinată, 

Cu un toiap în mână, inainta încet, 

In fiGrea bărbăţiei figura îl arată; . 

Dar fruntea” încreţită şi pașii sei arăt 

C'a înfruntat durerea ce nu se pâte spune, 

Durerea care face pe omul cel mai june 

Imbătrânit să pară. Selim plecă spre el... 

Dar mueginul strigă, căcă s6rele apune, 

Şi umul îngenuche ca ori-care fidel. 
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XX 

Finindu'şi rugăciunea, se scâlă și păşesce,., S'apropie,,. Vedândul, Selim încremenesce,.. „E Abdalah emirul, amicul sei iubit ? Sai este a lui umbră ce încă rătăcesce P'aceste dalbe locuri în cari a trăit? n—Amicul meă 1« Strigară emirir de odată, Strângendu-se în braţe, , — Ah! bine cuvântată Acestă di să fier Selim strigă Plângâna. lar Abdalah Cu vocea de lacrimi înecată, Privindu'] eu iubire, fi dise suspinând : 

Și pot să mor În pace, sciinq Că brațul teii Imi va săpa mormântul, eterna locuinţă. „AL vieţei mele s6re s'a sting şi nu'i putință Din noii să se arate. E timpul ca Să -mor | Ce să mai fac îni lume, eii care n'am credință Că timpul va întinge neimpăcatu'mi dor 2
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RAII 

Apoi tăcu şi plânse. Selim ţinu tăcere. 
Tăcerea “i ca balsamul la ori-ce grea durere 

Vederea lui îl umple de uu cumplit amar. 

FI "și-ar fi dat viâța, dar fi avut putere, 

Pe Abdalah să cruțe d'a bea acest pahar. 

Ca doă triste umbre, ei în saraiă intrară : 

Aspectul lui le face durerea mai amară. 

Col6nele-aurite cad tâte la pământ, 

Potecele de marmur încep ca să. dispară, 

Și peste tot tăcere adâncă de mormânt. 

XXIII 

Fontâne şi basine de apă sunt secate; 

Statuele prin irbă zac rupte, semănate, 

Și liliecii numai strebat acest saraiii, 

Ce resuna odată de cântece "nfocate, 

Ds bucurii voi6se ca qilele din Maiă. 

Ce sai făcut fugarii cu frâne aurite, 

Acele mândre sclave ca rose înflorite 

Ce desmerdaii eterul cu cântece d'amor ? 

Vicța, bucuria, d'aci sunt fugărite; 

Un sclav măcar nu ese acum 'naintea lor! 

> 
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XXIV 

Dar Abdalah când intră, figura luy streluce, Ce dulej plăceri % amintă | Ce: dulce Suvenir ! Aci sunt Tespândite ce Asia produce Mai elegant ; COvOre, sofale de Casmir, Tambure, Vase d'aur, arome în basine, ȘI umbra ce invită plăcerilor divine, Repaosuluj dulce!,.. Fărmecător harem La locul lor Sunt t6te, dar albele virgine Nu mai redată Vi6ță acestui drag edem, 

XĂY 

Și Abdalah oftează vădeng aceste tâte. A" alina durerea amicul seă nu pâte, : Căci încă e] nu scie ce trăsnet a trecut P'aceste mândre locuri, Nici un cuvânt nu geâte Ce ar ținti aminte un dureros trecut. n—Amice, —el1 x Qise, — durerea ta e mare, Dar nu uita că timpul aduce consolare, | Câna “ţi a murit părinții, scii cât af suferit | Dar anii dulej învins-aă haina desperare. Silesce-te de uită, amicul mei iubiț j«
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XXXVI 

„—Adeverat, Selime, durerea 'mi-a fost mare ;. 
Dar am putut atuncea să aflu consolare 

In sinul Oneisei, în blândul ei amor. 

Adi în mormânt ea zace, și nu, nu e în stare 

Nimic să mă cons6le, nu voiiă de cât să mor, 

Căci o iubiam, Selime, cum nimenea nu crede, | 

_De cât acela care în jalea dadi mă vede. 

A smulge amintirea” diu inimă'mi nu pot. 

Acuma sînt ca mirtul din splendida livede - 

Când e lovit de trăsnet şi mistuit de tot, 

XXVII 

„Amorul ne consolă de ori-ce suferință ; 

De perderea lui însă, nimic nu'i cu putință. 

Ei nu mai am ce face p'acest deşert pământ. 

Vedându-te, iubite, am numai o dorinţă, 

E să me puni alături cu dânsa în mormânt. 

Dar vin să'i vedi mormântul... Daci nu e departe, 

Nici chiar d'a ei ţerână nu pot a mă desparte, 

Căci. vreaă în uri-ce oră s'o seald cu plânsul mei, 

Vai! pînă din locaşu'i avea-voiii și eii parte!“ 

Și Abdalah pălesce din ce în ce mai re. 
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XXVII 

Se due pe o potecă îngustă, ce S'ascunde Întrun aleiă de cipri cu umbrele profunde, Ca geniul acestui tăcut şi trist palat, * A lunej licărire misterios petrunde Prin frundele clătite de vântul profumat. La finele acestui alei, un cere se face De sălcii blângătâre, loc plin de dor şi pace, De paseri și zefire suave visitat. Acolo Oneisa înmormântată zace, Amantul se înclină, stă mut şi nemişeat, 

„XXIX 

Selim e în pici6re şi sufletu'i Suspină. Tot dârme în natură, şi unda cristalină A Tigrului S'aude vuind armonios, In sînul ei se scaldă a cerului lumină Și zefirii prin i6rbă şoptese misterios. O câță profumată peste câmpie trece, Azurul e maj dulce și aerul mai rece, Un cârd de filomele melodidse cânt”; Cerestile pleiade” încep Să se aplece, A săruta cu lacrimi acest Îrumos pământ,
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XXX 

Einiri! mult stătură răpiți d'a lor durere. 

Dar către mediul nopțel, Selim şopti "n tăcere: 

„— E timpul de repaos!... Destul, amicul mei !“ 

Jur Abdalah respunse: „-—Scii tu că m'am putere 

Să dorm de cât cu capul puspe mormântul sei? 

Aice'mi e saraiul, în care pot a dice 

Că aflu şi eu pacea, repaosul ferice, 

Căci somnul pentru mine nu e de cât un vis, - 

Un vis în tare cerul, amorului propice, 

Mă duce lingă dânsa, colo în Paradis. 

„XXRI 

„Şi cât sint de ferice în visurile mele! 

Cum ea'mi alină dorul cu farmetile sele! 

Dar scurt ce este isul! Când singur mă deacept,   Minutele vieței îmi par atât de grele, 

Ca cum un foc mă arde şi mistue în pept. . 

Dar tu nu ai vădut-o în rara” frumusețe, 

Cu dulcele ei suflet, zu dulcea ei junețe, 

Cum desmerda vederea cu farmecile ei, 

“Cum invocam tot cerul ca pîn'la bătrâneţe 

Cu dulcea Oneisă să trec toţi anii mei! 
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XXXII 

„Ah! de aj Sci, Selime, ce hurie frumosă Ascunde acest marmur î... O BOrtă nemildsă! Obrajii dulci Şi rumeny tenebrele goniai, Ca lampa care arde în nâptea negurâsă, Cosiţele'i uudâse pe umeri se jucaă ȘI negre ca ebenul ; un Bât ca de gazelă, Un sin rotund și dulce că columba rebelă, Vestminte subțirele de aur și azur, E care am iubit-o, simț limba infidelă Când vrea ca să descrie divinul ej coutur, 

XXXIII 

„Dar tu nu scir nimica din cele întâmplate. Ascultă dar, Selime, și spune d'am dreptate - S'aştept Ca 0 salvare să intru ta mormâut, Tu scii că cruciații din ț&rmuri depărtate, Ca norii de locuste, cădând p'acest pământ, Schimbară în cenușe tot ce-ati aflat "nainte. Tu scij Cum Oneisa iubia p'al ei părinte, Pe Saladin, Sultanul de la Erusalim, Îi voii nara căderea” în câte va cuvinte,
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XXXIV 

„Dorind ca sil mai v6dă, o condusei îndată 

Și o lăsaiu cu dânsul... O minte 'ntunecată, 

D'ai fi sciut ce ascunde noptosul viitor! 

Aflând apoi că este cetatea "nconjurată 

De cruciați mulţime, misterios fior 

"Mi-a strebătut tot corpul, Şi când nici o putință 

N'am mai credut să fie, vai! pentru biruinţă, 

Cu sclavii mei îndată plecat-am din Bagdat, 

Să scap pe Oneisa de cruda suferinţă, 

De a cădea în mâna ghiaurului turbat. | 

XXXV 

„Când ajunsei, Selime, fatala bătălie 

De mult se înciasese şi ca o vijălie 

Din ce în ce mai tare se întindea mereii. 

Spectacolul acela m'aprinse de mănie, 

Şi invocând din suflet: Ala?! Profetul mei / 

P'un cal sprinten şi negru ca trăsnet trec 'mainte. 

„De patru ori ghiaurii opun un pept. putinte, 

De patru ori îi sfarăm şi peste dânşi sbur, 

Str&bat pină'n cetate... Dar nu, nu am cuvinte 

Să'ți spun acel carnagiă, acel cumplit omor! 

  

  

 



    

»Ori unde arunc ochi 
Aci e un cadaver pe 

NXĂXVI 

i, urgia e adâncă, 
altul, care încă Cu mârtea se mai luptă; mai colo prunci flămânqy 

Sug sinul Unior mame 
Mai colo femei caup prin morţi și prin murindi; Un Boț sai un Părinte, un fii, amant Baii frate; 

» Sin rece ca o stâncă ; : 

Iar altele Pălite, de m6rte Speriate, Prin stradele umplute de sânge şi de morți, Uimite, cat scăpare spre Părțile *ndesate De luptă şi carnagiă, ale cetăţoi Porți. 

XXAVII 

»Ghiauru "naintează, 
“Din patru Părți de fa 
Cu csta mea îndată al 

cetatea e copriusă, 
Cări și vânturi e încinsă, a £ 

Acolo e sultanul cu Ostea luj învinsă, Incârcă a Yespinge asa ltul desperat ;
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NĂXVIII 

„Palatul e în fiacări. Un țipăt mă trezesce. . 

E dulcea Oneisă... spre mine năvălesce, 

Urmată :de o câtă haină de impur. 

Cun braţ o urc pe calwmi ce sare, sfurăieste, 

lar iataganu'mi trăsnet restârnă pe ghiauri 

În sângele lor negru. Fidelii lîngă mine : 

Se lupt” cu desperare. Îmi fac o cale 'n fina 

Prin flacăre şi morte, şi es, urmat d'ai mei, 

Afară din cetatea ce cade în ruine, 

"Nălţându-se la ceruri fum, flacări şi scîntei. 

NNĂIAX 

A resufla puturăm p'o c6stă înverdită. 

Vădurăm semi-luna de cruce 'nlocuită... 

Un sclav aduse scirea că Saladin e mort 

Și la mormânt cu pompă regală, str&lucită, 

Fidelii şi ghiaurii în doliii toți îl port. 

Ne mai având ce face pracele locuri pline 

De sânge şi cadavre, de doliii şi ruine, 

Plecaiii cu Oneisa îndată spre Bagdat. 

Dar către murgul serei, vedui că după mine 

„Ghiaurii cu cai ageri goniaă neîncetat. 
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n Vededu'j, 0 idee îmi 'străbătu prin minte ; Să. îmi trimit soţia cu câţi-va sclavi "aainte, lar ei săufrunt în urmă trufașii nvingători, Ideea era bună. Dar când luaiă amiute, Puţini maj remăsese tu juru'mi luptători. Ca să încep v luptă da! cărei fatal fine Eram atât de Sigur, ce mârte pentru . mine! 

"0 ndpte Degurdsă din ochij lor Ne-astunse, Iar noi, cotind intruna Prin locuri Depătruuse, : + Puturăm să ajungem, în; fine, la Bagdat, O dulce bucurie Pe sclave le Pătruvse, Întorşi Cănd ne vequră, Dar multe-aă Iacrimat, Căci sclaviy mei perise. maj mult de jumetate, - ȘI multe inimi fură sdrobite, desperate, Din cei îutorşi mulți iară erai cumplit răniţi, Și rănele de sânge şi pulbere "'ncărcate, | Cu in, balsam Şi apă ei fură lecuiţi,
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RIA 

a 

„În prea puţine dile, toţi tote le uitase. 

Amorul Oneisei ce blând mă consolase! 
Dar into diminsţă priviam peste cămpii 

Verd6ţa înviorată, căci nâptea mult ploase, 

Şi florile cu iârba se însmăltaii mai vii, 

Alături Oneisa cânta din mandolină.! 

De câtă fericire simțiam vi6ţa plină ! 

Ah! pentru ce atuncea n'a: vrut Alah să mor! - 

Din braţele ei albe visța mea senină 

Ar fi sburat la ceruri întrun estas d'amor. 

XLIII 

„Lumina matinală se revărsa voidsă 

Pentinsa panoramă riqândă, aburâsă, 

Când aţintind vederea vai! către orizon, 

Vegui venind în trâpăt o câtă numerâsă 

Chiar din învingătorii anticului Sion. 

Chiămaiă sub arme sclavii şi le eșii "nainte. 

Tot mai aveam credință în braţul mei putinte, 

De şi puţini la numer eram pe lingă ei. 

Ghiaurii "'naintară şi s6rele ardinte ” 

Din arme și din coifuri mereii svârlia scintei. 

    
   



  

Ghiauri”s mulți Ia numer. Cu iataganul rupt Și fumegâng de sânge, îj imbrâncese, în fine, 
Ei se retrag, dar unu] Pâşesce către mine : n—-Emire,— el îmi (se, — bravurapi admirăm, 
„Noi te lăsăm tn pace, dar cerem de la tine , 
»P'a lui Saladin fică. Pe ea 0 căutăm, 

Spera so întălniască dar tu o ai răpit. e. 

»9p 
2 

| 
Voi să maj urmeze, dar VOCea!i se stinse, Căci cp lovire ca ul de cor i am retezit, 

p p —0O vom lua !* styi ară hainiy de odată, 

n 
8 

Răgii ca leopardul d'un ŞErpe acolăcit, =
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XLVI 

„Din sclavii mei vio dece cu inima "'ndărjită 

Mai înfruntaii ghiaurii cn fruntea oțelită. 

Ii las luptând la pârtă şi intru în harem. 

AHaiii pe Oneisa palidă, despletită, 

Dar ca o huridră picată din edem. 

»—Ghiaurii vor răpi-o!„—strigaiii cu desperare, 

Şi fără să las timpul s'aline-a mea turbare, 

Frumosu'i sin ca crinul cu paloşu”l petrund. 

Scăldati'n sânge, cade; murind, o sărutare | 

Imi cere, dar de gr6ză figura îmi-ascund! 

ALII . 

„Când sclavii toți cădură, luptându-se la portă, 

Ghiaurii năvăliră, dar o afară mârtă. 

Vor să'i ridice corpul, dar ca un leii turbat 

li fugăresc din locul persecutat de s6rtă. 

Oh! pentru ce atuncea, o morte m'ai cruțat! 

In van cădeaii sub lancea'mi de sânge fumegăndă, 

In van ca şi o f6ră turbată şi flămândă 

ME aruncam întw'ânşi; nici unul n'a voit. 

Viaţa să'mi repună. Cu fruntea sângerândă 

Reintru în saraiul de morți acoperit !.., . 

  
 



    

„Selime, de atuncea ei mam mai avuț pace. Cu bunurile vieței ne maj având ce face, Am trapărţit âverea la Sclavii ce ai sciipat, Oprind saraiul Numai, căci ea aicea zace, Ş'aicea voiă, Selime, să fiă înmormântat 1 Apoi tăcu, iar luna după un nor S'ascuuse, Ah! pâte că durerea pe ea chiar o petrunse, Ea care m el veduse un fericit amant, 

Tăcerea lor fu lungă și Pacea din natură . . | " 
Părea Ja Somn că chiamă pe ori-care făptură, Nu S'audia în nâpte pe cimpii aburoși + De cât Tătrând ciacalii, a Tigrului murmură Și v&ntul Cum suspină ta ciprii neguroși, Selim îl ia de mijloc Și în harem îl duse, Să se Iepauseze pe o sofa îl puse, Dar cobea pe saraiul tăcutț țipa mereă Și Presimţiri de mârte în suflet le aduse. Pe ambii și Coprinse un somn adâue și grei.
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Căna focul aurorei Ia, orient lucesee,. 

Selim din somn se se6lă... dar Abdalah lipsesce. 

Pe Efraim tutr6bă. li spuse “a eşit - 

Cu mult "'naintea qilei. Selim îngălbenesce, 

D'o presimțire crudă'i e sufletul sdrobit.. 

Strebate tot saraiul; îl strigă, nu respunde 

De cât ecoul văiei; pîn'la mormânt pătrunde: 

„Acolo îl găsesce pe marmură culcat. 

Turbanul lui cel verde figura fi ascunde, 

Intocmai ca mormântul e mut şi nemișcat, 

III 

Figura'i desrălesce: e palidă şi rece 
Ca statua de marmur... Un lung fior îl trece, 

Căci Abdalah, emirul Bagdatului, e mort. 

Nimic nu mai aude din tot ce se petrece: 

A lui Selim durere, sfăşietor transport. 

Dar ce e muritorul. pe a vieței vale? 

EI e ca pelevinul pe o spin6să cale, 

Când uită pe o stâncă vestmântul lui de lut, 

O suvenire plină de lacrimi și de jale, 

lar el mereii purcede p'un țărm necunoscut!  
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LII 

Plângenau'!, călătorii mormîntul ţj Săpară Şi ligă Oneisa iubită aședară ; Apoi cu fruntea tristă se duc din acest loe. Aci fatalitatea cumplită şi amară A însemnat puterea'i cu litere de foc. Saraiul şi acuma se află în ruine, Vederea luj desertă întristă pe ori cine, Paiangenul cu fiul se'ntinde în harem. Grădinele întinse de lilieci sunt pline, Și vai! aceste locuri eraii un dalb edem! 
1866,



  

FII LUI ALEXANDRU CEL BUN 
1433 

Fragment din 0 dramă



| 

  

    

  

BALA TRONULUI DIN PALATUL, SUCEVEI, SE AUDE 
MUBICA RI CIOCNIRI DE PAHARE 

CAPITAN BOLDUR 
Când Stefan cu tătarii se. bate la hotar, Măria Sa Bolesce pahar peste pahar, Ce'i pasă lui de ț6ră, când el se află bine! Asemenea domnie nu cred că mult va ține, Părinte al Moldovei, Alexandre ce] bun! Câud Cuget că acesta e fiul t&i cel. bun, Din tine că se trage usemenea rea fâră, Imi vine să iati câmpii, să Pribegesc din (6ră, Căci se Prepar mari rele d'acum Pe capul săă Nici s'a svântat țărâna dela mormântul tăi ȘI i€că iar tătarii cale vechile hotare ; Noroc c'avem pe Stefan ta tine de braţ tare! Polonii d'altă parte un spirit infernal, Vor ca din Domnul nostru să: ȘI facă un vasal,
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Chiar Domnul se înclină spre astă ruşinare. 

El pe străini asmute, ca cânii la vânare, 

Să prade, 'să sugrume cu chinuri, cu omor, 

Moldova care plânge pe vechiul Domnitor,. 

Moldova care mâne va geme în robie, 

Căci nu'i va fi cu bine asemenea domnie. 

(pausă) 

Dar ce-o îi făcând Stefan acuma la hotar? 

O fi învins el 6re pe aprigul tătar? 

Sai pote că acurma,--o Dâmne, ne scutesce 1— 

E mort sai în catene viața "Și tânguesce!.. 

Căcă cu puţini la număr ostași el a plecat. 

Viclânul săi de frate în cursă “l-a băgat. 

Copila mea Smaralda des întrebări îmi face: 

Să'i spun ceva de dânsul... Dar tot aci se tace, 

Că ori-ce face Stefan, e tatăl săă leit; 

E ager în resbde ca leul: învrăjbit 

Şi omenos în pace ea blândul săi părinte. 

Moldova se închină la ale lui cuvinte. 

Dar fi v&mas lui tronul, acest prea bun Stefan 

Ar fi făcut ferice poporul Moldovan ! 

„UN OSTAŞ (intră) + 

Scii una, căpitane ? 
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BOLDUR. 

Și dece dacă "i spune, . . 
OSTAȘUL, 

Cincă Gle de tin face, că” stire d'ale bune. Sa retculat poporul și vine spre palat, Dar nu mir6se mârte căci este nearmat, 
BOLDUR (uitându-se) 

A! taurul Moldovei Sa deşteptat in fine, A tațeles acuma că nui se sună bine, Flăcăule, te uită la el: cat e de brav! Acest popor o dată măcar nu va, fi. sclav, " Albit îmi. este capul, dar staumj îvfloresce Și focul tinereței prin sânge "mi podidesee ! 

| “Sunteţi Peptoşi când este a Stârce biruri grele, A sugruma Poporul cu cele maj msri rele. Dar nu mg încel ochii? Ce văd "naintea lor? E chiar Mitropolitul, O sântule păstor, Așa te Vrea, *naiatea Poporului "i. e locul ; EI dela tine cere să ?j Saline focul,., Acuma sunt aprope... Hei! intră în palat. Intraţi căci e al Yostru, voi singuri *] ați "nălțat, 
(Ostașul ese) 

13
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CUNOSCIII [intră răpede] 

Ce larmă se aude în curte, căpitane ? 

: BOLDUR 

E un cioban c'o turmă de leuşori, hatmane. 

CUNOSCIII 

Ori-cărui e oprită intrarea în palat. 

Să pedepsesci dar aspru pe cel cesi-a lăsat. 

BOLDUR 

Audi colo polonul! Dar datinele nâstre 

Nu le cunosci, hatmane; nu sunt ca ale vâstre. 

Noi bine scim că Domnul, ca ori-ce om de rând 
E liber a se 'nchide în casa lui ori când; 

Dar a închide 'calea ce drept aci conduce, - 

Aci dreptatea unde mai luminâsă luce, 

„aci poporul unde, ori-când îi pasă lui, 

Al6rgă să se plângă 'naintea tronului, 

Nu pâte, căci atuncea e semn de tiranie, 

Şi nu pentru acesta noi ținem la domnie. 

CUNOSCEI 

Asemenea cuvinte, asemenea crunt ton 

Să le aud în fața acestui mare tron! 
Ia spune, căpitane, urdiți vre o trădare? 
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BOILDUR 
"ŢI ași spune dacă braţul Îţi e destul de tare, - 

CUN OSCHI 
Opresce ca Să intre poporul, îţi ordon: 

„BoLDva 
EL are drept să intre şi Domnului din tron Să spună ce îl dre, Ordonă să'] opriască Un altul, însă. nimeni n'a să se Sumețiască, . Căci s'a deprins Moldova să aibă acest drept. Cutează ge 4 calcă, ea i 1 va scri în pept Cu câte-va Secure, Cinci-deci de ani aprâpe - 

Şi faclinat S'asculte ori-câte Păsuri are. - A! datina Moldovei Cam prea ciudată'ţy pare, Dar ea a fost tânțită de Domnul cel maj bun, 

Dar nu may este glumă, Acest bătrân haina Nu pote să mă rabde, fiind-că sint străin,
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Avea dreptate Sisman că trebue a face 

Din el o saramură ca să putem fi 'n pace. 

Dar este încă timpul. (Sotir și Sisman întră) 

SOTIR 

Hatmanule, ce faci? 
litiu 

Ce larmă se aude? Ce caut aceşti draci? 

CUNOSCIII. 

Nici eii nu 'sciii, dar însă îmi pare că'i rescâlă. 

SOTIR Sa 

Rescâlă ? Vai de mine! Voi mă băgaţi în bâlă. 

Ei fug.    CUNOSCUI 

Rămâni, De fugă acum nu este loc | 

SOTIR | 

ME voii ascunde barem. | a | 

+ CUNOSCEI 

Intrun cuptor cu foc. 

Ce face însă Domnul? Îl preveniţi de tste 

Ce ar afla din gura acestei crunte glâte.
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SISMAN 
EI este be acuma, Ori-câte săi rostesci, Când s%p trezi le uită, De el te Îngrijesci ? 

SOonIR 

Ascultă-mă, hatmane,. Gândesce-te mai bine Cum să împaci Poporul, căci şi aud că vine, 

Cuvintele ți sunt demne de un fanariot, In pace eşti un Ercul, tn luptă uu netot, Merg să Previn pe Domnul, 

(ese răpede)
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DAMIAN 

Se pote... aud însă paharele cioenind. 

Curând să:peri din ochi'mi, că te losese acuma 

Și "i las să te sfâșie de nuțţi alege bruma. 

Ce şegi retras acolo'cu mâne'e la pept, 

Boldure, când p'acesta ']-audi minţiud d'a drept. 

Curând să! scoţi afară. 

BOLDUR 

- Hatmanule, ascultă, 

Retrage-te îndată şi fără larmă multă, - 

(Cunoschi ese.) | 

DANIAN 

Cum îl numiși, Boldure ? Acesta e hatman? 

“Oh! ce ocară pentru poporul Moldovan;... 

Dar i6că vine Domna s'ajute ruga vâstră. 

(Ringala întră, sărută măna Mitropolitului și șăde în 

scaunul din stănga tronul.) , 

“POPORUL 

Trăiască ! Să trăiască Ringala, DOmna nâstră | 

RINGALA 

Sei chinurile vâstre, cât sunteți d'apăsaţi, 

Sciii tot. Sint mulțumită aci că vă aflaţi, 
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Ca toți întro unire să cerem vindecare, ă Nu desperaţi de Domnul, căci scii ce suflet are, De. când era în I6găn am bus tot zelul meă Să'l fac ca să imite în tron pe tatăl s&ă. 

O FEMER 
Dea cerul ca credința ce ai săi nu te *'ncele, Căci chinurile n6stre oh! mult sunt mari și rele! N (Domnul Elia intră Hrmat de Cunoscli, Sisman şi Sotir. Ștde în tron.) 

ELIA e „ Ce păs aci Vadună ? Vorbiţi, căci ve ascult, Voi&sc ca să sciă totul, căci este fârte mult De când Ocări, murmure ajung până la mine. . Sunt mulţi din cei de faţă, căci tâte le sciăi bine, A căror tr6bă este a ațița mereă O | Moldova Ia rescâlă, Pe viul Dumneqeii ! Nu am luat aminte, dar o declar acuma | Că de astă-qi "nainte ei nu Je maj iert gluma... Căci ura și turbarea ce ali. ei contra mea, | E pentru mine glumă, — altminteri n'ași tăcea, Prea bine sciă că tronul Moldovei nu se pote A fi atins de hula unei flăinânde glâte. Ori-cât de sus sînt însă, nu voiă Saud mereă | Poporul că cârtesce ce face Domnul săi, | 
Si
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El are datoria "nainte davea dreptul! 
Sînt domn pe a lui sârtă! Să nu uite că "n peptul 

Acestui Domn se află o inimă de foc, . 
Că are braţ ce bate ori-când și n ori-ce loc. 
Poporului cer dară supunere la tâte. 

Cât pentru ale s6le vechi drepturi, sciii că pote 

Un Domn ca să le calce: acela nu sînt ei, 

Căci am un sânt esemplu, pe părintele mei 

Și al Moldovei, —fie ţărâna lui ușsră 1— 
AL cărui nume țâra întrâgă Îl adâră. 

Să sciți că nu voii face de cât cea făcut el. 
In o privință numai nu pot să”i fiă fidel: 

"A resfăţat poporul în lunga lui Domnie, 

Păcătul pentru care n'a să ?mi împute mie, 
El n'a domnit Moldova, Moldova "l-a domnit 

Şi cu așa asprime cât viața “i-a răpit. 

Când am luat corâna, am dis că nu voiă face 

Ce va voi Moldova, ci ceea ce "mi va place. 
Acuma dar să scie, popor, oșteni, boeri, 

Că numai sînt ei Domnul acel ce am 'fost eri, 

" (ăcere lingă.) 

D AMIA N „(sculându-se) 

Copii mei, credință ?n' Mitropolitul vostru ! 
Lăsaţi-ne dar siaguri. I-oiii spune dorul nostru, 
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Căci dorul Ce p'a 
Măria Sa, —eii un 
Indată ce i oii s 

Pasă voi sciți că și al mei, ul cred ca în „Dumnegei, — 
pune, el lacrimu şa stârce . | senine s*0p întâree. i 

  

"Şi ale vâstre dile 

POPORUL i 
Trăisscă Domnul, Dâmna şi tu, Prea 'bun păstor. 

(se velrage) 
DANIAN 

Boerii să rămână, Să Și ia toţi 
(ELIA se scgră şi înaintează urmat de Sisman, Cunoschi și Sotiy, Boldur, Sturzu, boeri sta înaintea Scaunelor), 

locul lor. 

Miron şi alți 

" ELIA (adresăndu se sătre Sisman, 
Sotir), 

Dar 6re nu sînt Domnul. 

Cunoseli și 

Moldovei ? 

CUN o SCIII (cu ironie) 

Ni se pare. 

_SISMAN 
Mitropolitul scâte pe dracul din răbdare, El în palat S'ordone !
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SOTIR (ridând) 

Se crede în altar. 

Ei, dac'ași fi ca Domnul, "l-aşi da peste hotar, 

ELIA 

Lăsaţi voi în pace. Eă unul nu “i-o iert; 

Dar nu put chiar acuma cu el'ca să mă cert, 

1866 

—000— | 

 



   

Cântecele Selmej 
din 

OSIAN
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CANTECELE SELMEI 

Te înalță, frumosă lună, pe al ceruluj azur Ca o candelă eternă, cu vii stele împrejur, Dar ce Cauţ 

Cum fantasmele ŞI iai sboral din ori-care limped val, Dar ce cauţi pe câmpie, tu, a nopţilor Tegină ? Marea, îţi mângâe ema, te sărută și Suspină,
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Dar tu taci... Adio dară! Iţi urmează cursul tâi, 

lar tu, genii, vin d'aţiţă. flacărea ?n sufletul mei. 

Siwţ acum:că se aprinde sub a bătrâneţei ghiaţă 

Cugetul care m& duce în trecuta mea viaţă. 

I6că umbrele iubite ale vechilor amici 

Se adun pe culmea Lorei... Toţi sunt bravi, voioși, ferici. 

I6că Fingal, i€că bardii renumiți odinioră ; 

In audu'mi, ş'adi resună armonia lor ușoră. 

Salutare, umbre scumpe ! Dar ce mult voi vaţi schimbat, 

De când v'adunaţi în Selma, al lui Fingal vechii palat, 

Tot așa cum se adună cele stoluri sburătore 

Ce fac valea să resune de cântări desfătătâre!.. 

Celui ce cânta mai bine, o cuuună împletiam, 

Şi, zeloși să luăm prețul, unii p'alţii ne 'ntreceam,. 

Precum se întrec zefirii primăvâra pe colină 

Şi fac i6rba odorantă, când adie, de suspină. 

Pe Minona cea dui6să, în acele sărbători, 

Am vădut-o "'ncoronată d'ale tinereţei furi. . 

Ea ținea în jos privirea. Pe figura” cea bălae 

Plânsul voura din genei ca dulci picături de pl6e. 

'Pot-d'a-una al ei genii vaprindea bun suvenir, 

Dulce îi era cântarea, dulce ca un blând zefir. 

Pare că aud ș'acuma pe .Minona cea: duidsă 

Cum cânta durerea Colmei, Colma cu c6ma frumâsă 

  

 



-— 209 — 
Și de vânturi resfirată, Colma care ŞI văita, Rităcindă pe colină, amorul și B6rta sa, Toţi plângeam cu biata Colmă, Ascultaţi a ei cântare, Ast fel cum şi adi resună în audu'mi cu 'ntristare : 

a ' 

Colma: 

E nâpte... Rătăcit-am pe dâlul furtunog, ' 1: Aud din munte Yântul că muge fioros, Torentul se aruncă în vale şi vuesce, Nici o colibă nu €, şi plâia senteţesee, Sint singură. Q lună, apari din norij tăi,  Lumina”ţi mângâidsă conducă paşii mei La locul unde singur amantul mă aşteptă, La locul întâlnirei ah! pașii mei îndrâptă, Cu cânii lângă dânsul, cu arcul descordat, Intors din vEnătâre, pândesee Îngrijat,., . A !'i6că-mă ajunsă la locul fericirei, | Dar unde este Salgar ? La strigătul iubire De ce el nu Tăspunde ? Torente, taci puțin Ca să auqă "vocea'mi, să vie Pa] meii sin, O Salgar, vrea cu tine să fug departe *n lume, Să las tată şi frate, să "ni Perd urmă și nume, Familiile nstre se duşmănese, Şi scim ă Ce veche Peste ura... Noi însă ne iubim, | 
14
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Dar votea mea o "'nâcă cumplita vijălie. 

O vânt, torent, de: milă pentru. durerea'mi vie, 

Curmaţi urletul vostru, curmaţi”] un: minut, 

Ca strigătu'mi sajungă Pamantul mei perdut. 

O Salgar, scumpe Salgar, pe unde rătăcesci? 

La Colma ce te chiamă, de ce nu te grăbesci? 

A! i6că luna ese din nori şi lumivează. 

Dar în deşert vederea'mi tot d6lul cercetează, 

Căci Salgar nu se vede din stânci voios venind, 

Nici cânii înainte venirea“ anunțând. 

Și eii "1 aştept aicea cu inima în jale!.., 

Dar cine sunt aceia .ce dorm colo în vale? 

Să fie re Salgar și cu fratele mei? 
Iubiţii mei, respundeţi. Ce soma adânc şi grei ! 

Da, ochii nu mă 'ncâlă. Sunt ei; dar de ce 6re- 

Cu săbiile scâse ei zac în nemişcare ? 

Văd irba sângerată. Sunt morți sai este vis? 

Fiorul mă pătrunde... In luptă saă ucis! 

O frate, fără Salgar cum m'ai: lăsat în viaţă ? 

Şi tu, iubite Salgar, ce inimă de ghiață 

Avuşi ca să'nfigă ferul chiar în. fratele mei ? 

Fără de voi acuma cum vreți să trăieste ei ? 

Erai frumos, o Salgar, ca bradul pe un munte, 

„ar tu, “iubite frate, erai un Drav de frunte. 
il 
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Eraţi mândria Colmej, Acum zăceți întinşă, „Surdi, muţi, fără. sinaţire, d'al morței frig coprinşi, O suflete iubite, în ca pesceri noptâse Ascunsu-waţi de lume ? O stele mult duidse, Căleusiţi”mj paşii, căci vai! nică un respuns Nu'mi spune în ce parte de mine Sail ascuns, Acum aicea'n vale gem singură ?n durere, Pe corpul lor cel rece rărş lacrimi în tăcere, Zidiţi le mormântul Yo, cioelii "ntunecați. Dar nu'] închideți încă. Pe Colma o lăsați Să zacă lângă denșii. Ce să mai facă n viață, Când mârtea Dal ei suflet a "atins o nâgră câţă > Altar şi Iocuință "mă este mormântul lor, Aicea lângă dânșii voiesc acum să mor, Când nâptea se va 'ntiude, când ngra vijălie. Va smulge din pădure „un urlet de mânie, Atunci a mea fantasmă, p'un nor adus de vânt Vă plânge pe iubiții ce vor dormi "a mormânt! | Cu milă călătorul se va opri din cale Ca să asculte. vocea'mi, a Colmei mare jale, Căci dulce este glasul ce plânge pe iubiţi, Pe cei ce 'n Hdrea vieței de mOrte-aii fost cosiți, 

Ah! aşa era cântarea'ţi, o Minona, dulce fiâre ! — Aseultâna”o, pentru Colma "vărsat lacrimi ardătâre, | - După tine “și lua harpa mângâetorul! Ulin,
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Ne cânta duios şi dulce versurile lui Alpin, 

Insoţite d'a lui Rino cântare înflăcărată. 

Ei vepausă alături în peștera *ntunecată, | 

Jar Selma nu mai resună acum de concertul lor. 

Pe când ei eraii în viaţă, Ulin, ager vânător, 

Into di, vânând, aude lupta lor armonidsă, 

Dulce le era cântarea, însă tristă şi dui6să, 

So 'ntreceau în tânguirea morţei bravului Morar, 

Cel cu sufletul ca Fingal şi cu spada ca Oscar. 

Dar căduse, șal sâiu tată 'șia smuls părul de durere, 

lară sora lui Minona 'l-a plâns mereii în' tăcere. 
Inainte d'a se'ncepe cântecul despre Morar, 

Ea se retrăgea îndati v&rsând lacrimi cu amar, 

„Tot așa cum se retrage luna şi în nori mascuude, 

Când prevede vijălia, viscol sai plâie cu unde... | 

Cârdele harpei vibrează Şi suavul bard Ulin, 

Incepând, ne smulse lacrimi şi un sfâşietor suspin : 

Rino 

Vântul şi plâia ai facetat, 

Cerul de câță sa. scuturat, 

Splendidul s6re voios zimbesce 

Peste câmpia ce strălucesce. 

lară torentul curge vuind, 

Petrele ?n cale vesel isbind. . 

Dulce îţi este, torent murmura, 
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"Dar mult maj dulce ne este gura. “Din care curge armonios 
Cântec de jale, cânte, duios, 
Gura lui Alpin bard cu renume, Plâogâna pe dușii din astă lume, Capu de vârstă e înclinat, 

Văduii de lacrimi. entunecat, 
Alpine, spune ce întristare 
Te face a geme fără "acetare, | Cum geme vântul în bradi mereii, Cum geme marea pe țărmul s&ă? 

Alpin 

Plâng și gem, o Rino, bravii Ce-ai apus, Bravii-al căror Suflet dintre noj: sa dus. Mândru eşti acuma ca un brad pe munte, Intre fii viiej eşti cel mai de frunte; Dar Și tu- cădea-vei ca bravul Morar, Ş'ai tăi pe mormântu'ţi vor jăli amar, Căci cu Pașii ageri nu vej IDai străbate Văi, păduri, coline, ripe neumblate, Arcul îţi va zace în tristul cămin, , Smulgând cârdej vântul câte-un lung suspin, 

O Morar iubite, cum te-aj stins din lume, - Lăsând moştenire cel maj frumos nume ?
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Ager "ți era pasul ca de căprior, 

Sabia ta lati ca un meteor - 

Strălucia în luptă, ar a ta mânie 

Sguduia pământul ca o vijălie. 

Mulţi eroi cădut-aii morți sub brațul t&ă, 

Cum un trăsnet arde tot'în drumul săi. 

Dar întors din luptă, blândă'ți era fața, 

Precum e un s6re când despică câța 

Dup'o lungă pl6ie, ca al lunei dise 

Când mângie bradii unui verde pisc. 
s 

pn 

O “Morar iubite, numai eşti acuma ; 

I6rba pe mormântu”ță o usucă bruma. 

Strimt îţi e locaşul, strâmt și "ntunecat, 

Cu trei pași îți măsur patul înghețat, 

Patul celui care n'ajungea pământul. 

Un arbor pe care îl tot bate vântul, 

Făcând să trosniască crăcile”i negrite 
Şi vo patru petre de muschi îaverdite, 
“Sunt tot monumentul bravului Morar, 

Călătoru'n faţă”! suspină amar. 

Dar cinei bătrânul ce abia păseşce 
Singur şi "n toiagu”i corpu'și sprijinesce ? 

+ Păru'i ca zăpada, ochii stinși de plâus, 

Do durere mare sufletu'i e strâns! 

  
a
a
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Cletinându'și capul, se Impleticesce 
Şi par'că se ntr6bi pentru ce trăieste! 
E bătrânu'ţi tată, bravule Morar! 
Ai lucit fa viaţă” ca un frumos far, 
Fama ta *] făcuse fericit să fie, 
Vocea tan audu'i era meludie. 
Tu i erai credința, tu unicul fii... 
Tu cădând, palatui a r&mas pustiă, 
Ca şi al lui suflet sdrobit de durere, : -: 
EL acum te plânge fără mângâere, 
Plângi mereii, bătrâne, plângi căci ai perdut Sprijinul şi fala, fiul ce-ai avut. 
Dar el la durere au'ți pâte respunde, 
Vai! căci a ta voce nu pote pătrunde 
Până în mormântu'i unde dârme grei, 
ȘI adâne mai este căpătâiul săi! 
Ah! când a să fie şi ?n mormânt lumină, Ca să se deştepte morții din țărină ? 
Dar etern e somnul.. Adio, Morar, 
Dacă "n noi durerea geme cu amar, | 
Dacă "n lupte spada'ţi nu mai strălucesce, Numele tăii însă în cânturi trăiesee. 

Seculi peste seculi trece-vor mereii, 
Iar harpa vibra-va cu numele tăi, 

Adâncă compătimire sufletele ne încinse,
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Dar durerea cea mai vie numai pe Armia coprinse. 
EI își amintea de mârtea fiului săi cel iubit, 
Mort tn fiGrea tinereței, când e omul, fericit... 
Un suspin eși din peptuii, un suspin adâne de jale. 
Lângă el ședea ?n tăcere Carmor, capul dia Galmale, 
Care tagrijat îi dise — Armin, pentru ce suspini ?. 
Pentru ce la acest cântec capul desperat înclini ? 
Cântecele sunt ca câțu ce din lacuri aburesce 
Și se 'ntinde pe ogdre, când arşița dogoresce. 

Armin 4 
Suspin, Carmor, căci în peptu'mi Qi și nopte doru”; vii 
Am r&mas în viațăsingur. Tu nu ai perdut un fii, 
Tu nu ai perdut o fică, chiar în aurora vieței. 
Bravul Colgar și Anira, carei stâua fru museței, 
Inima ta de părinte cu iubire încăldesc, 
Ale vieței tâle ramuri cu putere înfloresc, 
Dar Armin e cel din urmă. Cu el vița lui se stinge. 
Carmor, de legea naturei, lege crudă nu iu: aşi plânge, 
Dacă nu vedeam 'naiate pe ai mei copii iubiţi 
De a morți blăstemati, c6si d'o dată isbiţi, 
Ce noptos îţi e locașul, Dauro, scumpă copilă, 
Arindal, adânc? ție somaul! Dragii mei, vă plâng de milă! 
Ah! ascultă şi îmi spune, Carmor, dacă n'am cuvânt 
Si mă tânguiese într'ana până roi intra 'n mormânt: 

Vânturi ale tâmnei, suflați: furtunse, 
Torente din munte, urlați furis,
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Iar tu, vijălie, rupe bradi, Ştejari, Lună, fugi nebună ŞI în nori dispari, Ca să am "nainte nGptea "ntunecat, - Ca:aceea 'p care mârtea ng "ndurată 'Mi. a Tăpit copii : Arindal cel bray Și Daura, albă Ca un crin sua, Arindale, arcu'ţi răspândia urgie, Scutu'ți era norul roşu ?p vijăiie; Iară tu, Dauro, ea a] lunei dise Când frumos plutesce pe un verde pisc, Streluciai de viață și de frumuseţe, Albi ca zăpada, vis de tinereţe, | Armar, mândru] june, :bravul între bravi, Care pe atâţia îi făcuse Sclavi, Inima Tăpise şi a lor viaţă | Ridea în iubire ca g diminâţă, 

Erat, plin de ură, căci fratele sei "L învinsese Armar, o pândia mereii, Intro qi e] vine, Daurei dei dice : „Tu cea mar frumosă şi cea mai ferice, n Vin-o iute ”n barcă, vino Să te due Ia „În insula verde, Colo sub cel nue “»Armar te aşteptă“. Daura îl crede , 
| N 

ȘI în a lui barcă iute se răpede, |... 
: 

Ajungâng, ea strigă p'Armar ia deșert, .-,
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Nu'i respunde nimeni în acel deşert. 

Erat trădătorul fuge cu a lui barcă 

Şi în ris sălbatic ura îşi descarcă, 

Daura, r&masă singură, plângea 

Și a ei strigare la țărm ajungea. 

Arindal atuncea de la vânătâre 

Se 'ntorcea aude vocea'i plângătore. 

Intâlnind pe Erat, suflet veninos, | 

| prinde şi'l l6gă de un ştejar gros; | 

Lăsându'l să gâmă pe acele maluri, 

EI cu barca saltă uşor peste valuri. 

Nâptea "și întinsese vălul neguros, 

Iar v&atul pe mare sufla furios. | 

Atuncea şi Armar al6gă şi vede: 

O barcă în nâpte. Siigâta răpede, 

Credend că întrensa e Erat cel răi... 

Săgâta isbetce chiar pe fiul mei. 

Lopata îi cade din mână și mâre, 

Ajungând la ale Daurei picidre, 

Oh! câtă durere în inima ta, 

O fică iubită, vă&dând mârtea sa! 

Armar se aruncă în marea turbată, 

Voind să te scape, o dulcea mea fată. 

Dar vai! căcă atuncea din dlul umbros 

Isbesce în valuri un vânt furios,
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ȘI Armar s'afundă Şi nu mai apare. „Ah! câtă durere și ce desperare! Pe stânca" bătută de valul spumat 
Aud tâtă n6ptea strigând ne *ncetat 
A Daurei voce. Ea singură "n a6pte Se vaită, geme; amarele'j ş6pte 
Ajung pân” la mine, cerând ajutor, Dar ce puteam face alt de cât să mor ? Alergam smulgendu'mi părul, când pe stâncă "1 audiam strigarea, jalea ei adâncă, Bătea Vântul, pldia cădea tot mere, Până despre diuă când și glasul săi Incepu să scadă şi apui se stinse, 

Când în cer lumina zorilor S'aprinse Daura îşi dase ultimul suspin, 
Te lăsase singur, bătrâne Armia, 
Care bociaj încă, stâna pe malul mărej Și smulgându'ți păru *a culmea desperirej, + Perdusem Puterea între soții mei, | Perdusem mândria mea către femei! 

De atuncea siugur Plâng mereii în lume. Murind, se va şterge iute al mei nume. Când resună vântul de prin văi adânăă “ Şale mărej valuri se Sparg crunt de stânci, Şed privind priu lacrimi stânca cea fatală,
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La lumina lunei, lampă sepulerală, 

Par că "mi v&d copii amândoi mergând, 

Par că ls aud zocea tristă suspinând! 

Bore a primă-verei, ce voiesci cu mine? 

Dici că verşi asupră'mi lacrime divine ? 
In deșert, căci timpul morței 'mi a sunat. 

Curând Șal meii arbor va fi scuturat, 
Mâne călătorul, care altă dată 

M'a văqut cu fruntea mândră "ncoronată, 

Va veni; în juru'i mă va căuta, . 

Vail dar nicăirea nu mă.va afla! 

I€că versurile cari cântaii bardii altă dată 

P'a lor harpe de ivuriă, colo ?n Selma lăudată, 

Şi a c6rdei melodie toți eroii admirat. cl 

Dintre bardi însă pe mine mai cu drag mă ascultati 
„Dar acuma bătrânețea s'a întins pe al mei suflet. 
Iarna vieței, care 'nghiață ori-ce vervă, ori-ce cuget, 

O aud mereii că *mi dice: „De ce cântă Osian, 

Când “i e vocea. răguşită ca al marilor orcan ?% 

Vai! deschiqii-se mormântul cât mai iute pentru mine. 

Când s'a dus a mea putere, viţa nu mai e un bine. 

Bardii Selmei toți intrat-ai de mult în mormântul lor, 
N'a rămas de cât Osian care le plânge de dor! . 

1885,. aprilie,
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Următdrele bucăţi ar fi intrat în volumul înteiii, 
dacă nu le condemna nimicirei îndemnul criticului; 

aii scăpat însă, mulțumită înimei de părinte * care 
ține d'o potrică la-tofi copii, buni sai vei, frumoşi 

saă urîți, 

 



  

PE ALBUMUL, 
D-yej A. CC, 

———— 

les 

"udul tăă înclină, copilă zimbitore, 
Tu, stâoa favorită senine autori, 

ta ale harpei june acorduri răpitâre, 
Amorul când ascerne în cale“ți mândre fori, 

Ei rară frumusețea ce 'n fața ta lucesce! Eşti candidă silfidă, dulci &raţii te 'oconjor ! „aturn, a cărui cOsă d'a rîndul tot cuseste, "Naintea feţei tâle va Suspina cu dor. 

uava ta figură şi sivu'ţi de zăpadă, 
Profumele juniei, de ce nu le am ei! şi duce singur viața în frageda livadă, 
Ca un Narcis în unde privindu-le mereii,



  

"aşi mai simți durere în inimami duisă ; 
Intun estas la cerură m'ași înălța uşor, 

Departe de a lumei furtună fiorâsă, 
“Acolo în edenul eternului amor, 

Jăpit acolo ?n cânturi ași ţese firul vieței. 
Dar vană 'mi e dorința, destinul n'a voit. 

"menul te aștâptă în plaiul tinereței ; 
D'erai odini6ră cun deii te-ai fi "nsoțit, 

Zarcisă eşti, copilă. Coprins de bucurie 
Ori-cine te admiră. Du'ţi traiul cu amor, 

şa cum Afrodita din marea argintie 
Sa înălțat Ia ceruri p'al graţiilor hor. 
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O di d'tația secoli cu Jacrimi. așteptată, Di eântă, salvatâre Românului Popor, Tu care ne dai astă-di o patrie-adorată, 

Cu litere 'de aut, d'acum a însemnat "Că mândra Romei fică, frumâsa Romfnie, Ca fenixul din flacără din noă s'a ridicat, 

a ă tremure duşmanul ca răul ei lucrează, Să tremure tiranul pe tronu'i învechit, Cici sânta Libertate Poprele 'nvigzi, - Şi sorele Dreptâţei în cer a strălucit. 
15
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- Vă deşteptați acuma: din vechile morminte, 

Voi, umbrelor străbune, nemuritoși eroi, 

. Căci: sufletul ue arde dal ţărei dor ferbinte ; 

_Pe ale vstre urme păși-vom d'aţi ŞI noi. 

Vedea-vom d'aqi cu: fală Româna seminţie, 

Din secoli apăsată, ferice că va fi, 

Şi -Domnul ţărei n6stre în tronu'i cu mândrie, 

Ca cel 'd'odini6ră străbuni ca va, domni. 

Ce ivimă *mpetrită putea-va să remâe 

La sânta înviere a unui. vechii popor? | 

Cerescule Părinte, ca fumul de tămâe . | 

Primesce imnul nostru ce tnălțăm în cor. 

1859 

i CD O



  

  

FARA PĂRINŢI 

Ferice era fața iubitului meu tată, 
Atuncia când pruncia'mi un an mai împlinia, 
Iar tânăra: mea mamă cu gura înfocată 
O luvgă sărutare pe Îrunte'mi depunea. . . 
Săltaă de bucurie, săltai de fericire 
Când primele cuvinte ubia le gunguniam ; 
Eram a lor vi6ță, eram a lor iubire, - 

“Şi plin de desmerdare la sinul lor cresceam. 

Dar unde sunt acele minute 'pcântătâre? —- 
Cum tâte în durere și lacrimi sati schimbat ! 
Ce rece'mi pare lumea: o isrnă "ntristătâre, 

„Iar eii ca pomișorul de frunqă scuturat.
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O di aniversară, o di ce vii a'mi spune 

Că opt-spre-dece ierne le-am numărat plângâna, 
2 

Şi tot wtai putut stinge ast dor ce mă răpune, 

  

Când scumpele morminte le 'ntâmpin lăcrimând | 

ŞI Da când în astă lume, şi mamă, și părinte, 

M'aii părăsit în doliu cun frate micuşor, 

  

Ei care nu am râzim, să am de el aminte, 

“Săi fii părinte, mamă, amic şi protector, 

Tu scii ce suferință, ce luptă, ce durere 

A trebuit să 'utâmpin, de traii agonisând; 

i | Aci să”l las din brațe'mi, ne mai arând putere, 

“ Aci la capătâia”i să mă aşed plângând. 

IPatâtea ori _renit-u, d'atâtea ori în tine 

E Au pus a mă gperanță; speranța mea sa stins; 

! o Asardul fără imită, rițend amar de mine, 

i Pe ţărmuri depărtate a rătăci wm'a "npius, 

i | Acum venit-ai iari, şi iar ca altă dată 

De vatra părintescă departe mai aflat, 

Pe umeda colină cu inima 'atristati 

i Fii 'ged, gânvind la s6rta'mi, la doru'mi încelat. 

| ” . 
i] Dasupră'mi plânge frunda, 'nainte*mi se întinde 

| Un lae frumes ce geme spărgându-se de mal, - 
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Mai colo o livade eu turmele albinde, Mai dincolo Pădurea ce se prevede n val, 
Dar șântul sută DOTiI și cerul se "'nsenină, lar s6rela cel splendid usucă plânsul mei ; O mistică șoptire din trestea ce suspiuă Se pare câmi Şoptesce : „Credinţa Dumnegeii 1« 

Credinţă... da... înti”'âsul credința mea e mare, Restriștei mele crude curând va da finit; O sper şi cred acâsta, că n Sinumi strigă tare Un glas ce nici Odată nici cum nu wa minţit, 
Fii bine-cuvântată 0 di ce uduri mie Credința și Inmina d'uo dulce viitor : Dorința mea cea scumpă acum cu bucurie In hoia de ilusii Zimbesce cu amor, 

Și lacul ce Tesirânge o boltă azurie, Şi tot ce'] înconjoră, șoptese neîncetat : „Revin în fericire, o di de bucurie; Destule griji, Decâsvri, pe frunte) &ă sburat1« 

7861, Octomerie 26. 
În SN



  

  

  

  

    

PE ALBUMUL 

D-ră Al. Z: 

A'ți seri o  poesie îmi ceri zimbind, copilă; 

In poesie însă ce vrei ca să vorbesc ?. 

Ai vrea să rîd ca tine, ori si glumesc în silă 

Ş?o fabulă plăcută şi mică -să'ţi croiesc ? 

Dar nu mai pot, copilă, ori cât *mi aşi da silința, , 

Cici musa mea cea jună în doru s'a cernit. 

Ah! nu mai sint în stare a'ţi împlini dorința... 

Suspinul ese numai din peptu'mi ostenit. 

„Tu poți a cere altui un cânt de bucurte, 

Un cânt frumos şi dulce ca şi sufletul tei; 
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Cât pentru mine însă, a geniulul facile, 
Iuspirătârea flamă, s'a stins în peptul meă. 

Sa scuturat că frunda suava poesie, 
llusiile dalbe pe frunte'mi nu maj sbor ; 
Io locul lor durerea cumplită mă sfâşie 
Și anii mei de tineri tn lacrimi se strecor. 

Dar tu, scumpă copilă, tu care porţi pe frunte 
Cununa inocenței, cununa cea de erin, . 
Tu care nu scii înc isbirea srtei crunte, 
Silfidă graţicsă cu spiritul senin, 

Ii ad mai des aminte de călătorul care, - 
In aurora zârstei de doruri ofilit, | 
In casa'ți părintâscă 9 dulce desmerdare 
Ca ?n sînul unei mame, la voi a întâlnit, 

Iţi ad iai des aminte, cum el la despărţire 
„asându-vă adie, plângând s'a depărtat!. 
Ah! dacă el îţi lasă acum o suvenire, 
E numai ci doresce de a nu fi uitat, 

R-Valiei, 1862, 
— . . „i



  "Dar pentru tine, însă, nu'i nici o pârtă "achisă 

  

O RUGA 

Părinte al luminei, din tronu'ți de splendre, 

Tu care ai în grijă de mari și mici popsre, 

Sînt sigur că privit-ai de mult şi peste no 
Şi ai vădut că gemem în lacrimi şi nevol. 

Ah! pin'la Domnul nostru nu a putut ajungă 

A patriei strigare, căci dac'ar fi ajuns, 

- De mult curma e! țărei durerea grea şi luogă, 
Și junghiul adi în sinu'i nu ar msi sta împuos, 

$ 

Şi inima ori-cărui "naintea ta” deschisă, 

Noi nici o barieră în cale ţi: nu vedem. 

Puternica ta voce priu tunete resună. 

__ Cerescule părinte, o viață lină, bună, 

Ab! a spune la ureche, tu, Domnului că vrem! 
1860. 

——— 5050 — |



  

  

DOCHIA 
—— 

Stele-avea în frunte tânăra Dochie, Ca doi crini în Toă paliji obrăjori ; Pe cosița'i d'aur şi pe fruutea“i vie Strălucea cununa de albastre for. 

Mijlocul subțire, ca o trestidră Se *nclina pe brațurai dulce tremurând ; Sprintenă şi vie ca g căpridră, 
Când sirângea pe luucă brebenei cântând. 

Cât era de bună!... Ca un rii de miere Din a ei uriţă cântecul Curgea ;
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Când zimbia voi6să, oră ce grea durere, 

Ca un vis de nâpte, iute se ştergea! 

Lacrimi, suferinței scumpă mângâere, 

Spuneţi întristarea şi amarul meii! - 

Voice vorbiţi încă chiar şi în tăcere, 

_Arătaţi la lume tot ce sufer ei! 

De când ea se duse, gem în desperare 

Ca uscatul arbar souduit de vânt. 

Când pe d6luri luna lasă sărutare, 

Bă atunci cu cobea plâng p'al ei mormânt! 

1859. 

  

 



    

  

ASPIRAŢȚIE 

Când aurora ride şin ceruri împletesce 
Girlande aurite de rade și de flori, 
Când s6rele din câță d'odată isbuenesee, 
"Nălțându-se în carui cu caii sburători ; 

Atuncea mult îmi place pe umeda câmpie, 
Ori unde voiese paşii. acolo să apuc, 
Saud în depărtare cântări de bucurie, 
Să văd ţărani, țărance, la muncă cum se duc, | 

In mijlocul naturej când 'scîntee de roă - 
Putem gândi mai bine la bunul Dumnedeii ; 
Vădend frumosul sâre ce dă vi6ță noă, 
Simțim a lui putere, cât pâte brațul s&ă !
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Voi cară în palate aţi petrecut vidţa, 

Ca morţii în morminte nesimţitori dormind 

VEdutraţi vre o dată în zori când diminâța 

Deschide orientul cu graţie zimbind ? 

bi 

Văqut-aţi voi cum roa în câţă ușurică, 

Ca fumul de tămâe la 'naltul Creator, 

In aria albastră din câmpuri se ridică, 

- Tmbălsămind eterul profamu'i râpitor ? 

Vequt-aţi păriiaşul cu murmura lui vie 

Cum șerpuind se perde în câmpul înflorit? 

Sorbit-aţi din cristalul ce sufletul învie, 
Ce uşurează peptul de dor. înăbuşit ? 

Ah! nu este în lume mai mare fericire, 

De cât ceea ce afli un suflet simțitor 

In rustica colibă cun înger de iubire, 

Departe de al lumei tumult asurditor, 

Aşa străbunii noştri trăia și ei odată, 

Atuneea când în lume virtutea domina ; 

O turmă, o colibă, Pera averea tâtă, 

Şi nu aveai necazuri Să'i fac a suspina, 

1859. 

e FIOLE pi
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Bucata ce urmează nu are o val6re literara, Este însă pe sultatul unel prinsori. 
In 1872 autorul se afta la Severin. 
într'o sără. la d. Gr. Sâmbotenu (atuncr prefect), cât-va inși provocară pe autor: daca pâte până a doa di dimintța, dintr'un Sujet dat de denși, să facă ce-va pentru.'0 trupă care venise- în Severin şi care se compunea numal din patru artişti şi „artiste, 

- , 
Autorul primi, "i se dicta sujetul, şi a doa qi dimintța „A nc nimult era scris, citit şi dat trupei să'] jâce. 
Rolul „Elenei“ a fost jucat cu mult simţimânt și inteligență de d-na Aristin Manolescu, care de atunel promitea că are să fie o stea a scenet române, ” 
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PERSONELE 

Elena, văduvă bucureseână ; 
Miron, publicist; 
Marta şi Ion, servitori. 

Scena în Severin, 1872.



    

  

| ia IN i ai ii ANONIMUL. si 
iz Tar Ra a rii an 

SCENA L, A Marta, | on. _ 
E e at at to 

- Marta, In deşert. îmi frămâat capul, ;:nu,; pot: să „aflu ce a făcut pe dOmna, văduvă, tenără, frum6să,, avută și fără copii, Curtată de, tot ce este mai ele- Sant, să plece diu Bucuresci Şi să se închidă în. Se- verin t6tă varal.., Bănuiesci tu Ce-va, ne? 
Jon (trântit în fotol şi citind diare), Inalt politică ! 

Di a ae a a , e mt - Marta. Dar lasă politica: Şi respunde :lace te, în-. ” treb ] . po ” PR MR Da SR 
e piu 

ME: Ne : Da _ i a et 
don. Ce caută marele Duce Saxe-Vaimar în. Bu- Curesci ?.— Aștâptă să citesc. Constituționalul, și 
pi, PETRI îm e ae 

apoi din, informaţiile Ce . voii afla într'6nsul, 'dacă 
- “ : Ea u: ” 

tari 

înalta politică va permite, iţi voiii 'respuude ! iii 

  

ia - Marta. Dar lasă ducii, — - duce sar. n0ă “cu brânqei, — și spune ce te întrebi... a fa e,
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“ Zon. Cum va fi primit Sultanul la Giurgiu? Nu 
am încă șcire de corespondența ce trebue să fi ur-" 

mat între ministrul afacerilur esterne şi : represen- 
tantul nostru de la Constântinopol! In acâstă pri- 

„mire se va desfăşura. o înaltă politică ! 

Maria. Arde-le-ar focul de gazete, că te-au smin- - 

tit!. Dacă este dat unui servitor să se ocupe de po- 
litică | e 

Ion. Sint cetițân iute de tâte! 

Marte, Cetăţ6n' care jerge talere. 
q i 

„on. Dacă am datorii, am şi dteptuni ; dacă sciii 

să "mi împlinesc: datoriile, sciii! 'să:"mi' apă și drep- 

„turile: cu sângele şi! viaţa. -mea: Livrâua :ce-'port, 

nică odată - nu va amorţi patriotismul care: ferbe': în 
a, PI Za ti 

   inimăimeg, ii ii 
pt i să mntai tu a tir 

Marta, Ai cint! „. : Blăstemate gazete. 
Pia te E | 

“Ton (uit înde- -se cu L despe et la Marta), Are dreptate Tva. 

ternitatea 'să“s6 'plângă: de: căderea  naţiei -:române- 

- Ar putea cine-va, audind pe ocâstă femee care vor- 

„besce e „atâta despreţ . de, interesele „Politice, să 

crdă, că “ta Vinele că curge același. “sânge” nobil şi 
generos, ca în vinele Dâmaei E Florică, Dâmnei Chiaj na 

Dâmnei lui, Eremia “Movilă! Ar putea „cine-va, să 

crâqă că acâstă femee ' este” stirănepâta mamei “Ti 

Stefan cel Mare, care din porta cetăţei: alunga: pe 

fiul ei rănit şi învins cu acele sublime cuvinte;:..: 
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„Ce. dicI tu; străiie > Fiul mei „departe, „ ; 

„+ Braţul scă prin taberi, il de mor î împarte'!: E i Ei sînt:a sa mamă, el e fiul meu, îi Pa 
. - Dacă tu eşti Ștefan, nu? a sînt mamă ei! - PR Ia 
Marta, Lasă gazstele că ajungi n “Balamuci E 

i st ii aa PUT 
„on ce suflet de carta | | 

i a 
“Marta. ză: “sufiet de ini! și maj „Yrei să, ne -: 

" cununăm Lă 
i aa Jon, Nici visez ! tă AC eat ra sat 

  

Mar za, Nici visezi, etod suntena şi Băanţagi “Ion, ră cu tine + i ca i i 

  

“Marta, Da, „cu mine, i6că şi inelele” 

  

“Jon, Nu sciii nimic, nâte Că : am fost beaţ.. „ Marta, Ai „fost: beat? n E : i: i i 

  

“Ion, Pâte!,. Căci. dacă: iaşi f fost. tea, „conside; rând umila ta posiție sociali; considerând crisa care bătuiesce societatea română, peonsiderând: : norii : “cari. se. erămădesc la orizontul „nostru. Politic, : AȘI fi. avut eă' curagiul civic ca; în timpi atât de critici; în con 

Masta. A! suflet. de. câne că, si ai “Așteptă- că spun tot dâmnej?. it a a
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„on. Nică un. cuvânt dâmnei care ar putea să mă 

forțeze a te lua, căci atuntă veţi călca Constituţia 

care ne garanteză, sub garanția celor şâpte puteri 

garaate, libertatea individuală. 
A i, mi 

Marta. Liber tate ae ezabonă! _ 

Ion. Ori cum ar fi, Ibertatea aste rental + mei. 
i Die ut |. ti ii “ 

y 

_ Marta. Libertate ca să răpesci inima unei teme? 

lon. Libertate! .. Ce voiesci ? Să..ne însoțira, îna- 

intea societăței şi foaintea lui Dumnedeii, prin, for- 

mele civile” și veligi6se ? | Dar ce dotă '21'2 Cari sunt 

- avantagele pentru ca să mă înjug “la carul: Imenu- 

ui? A bu ă sumă; bună, în numerar ? At tu, Yre- un 
ea 

rude bătrâne cari peste” doi'isaii: itiei ani te vor.lăsa 

moştenitâre? Ai tu rude înfluiute, prin cari să "mi 

pot face o posiţie sigură Şi strălucită în societate ? 

Vorbesce, te :astult .! „.- şi dacă respunsul Ya cores- 

punde cu aspiraţiile: mele, “atunci: în: dioa-de Sântul 

Dimitrie; foainte: de: apusul srelui; voiii. avea onâre 

să conduc: ]a'- braţul”: meil 'în : Cişmegii pe „dâmna 

Marta 'lui: “lori: al Dălaşei din Afumaţi.» 
î. pe at dat era 

Marta. Luc; Jâne! "Cum te-ai, „stuicat sai 

Mă întrebi ce am? Dar tu ce a? 

ra 

„ai . 

„Ton. Eu 2. am viitorul !- A uitat că domnul :Mi- 

roni mi-a promis că la întâia vacanţă. înnă Ya da 

în biroul diarului sâă, un post “de împărțitor pi 
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„Marta, Dar, tu „ai, uitaț, că domna 'mi :Vă da, “pe lingă banii ce am, strâns, tacă o şută .de „galbeni, dati ce sa afla: cine este acela are, de un. asiși jumătate i trămite mai fn tâte, săptămânele cele - mai dulcă scrisori de amor! pei „Ion. Te întreb ce ai acum, căci “numai cu" avere „Sigură, poți.si aspiri Ia, ondrea „de a fi. Soţia „unui împărţitor de gazete.,. uu om politie, înţelegi atu? un om politie care "ȘI are viitorul deschis, un om politie :care pâte să ajungă: şi girânt de gazetă; Sciy ta ce este un Sirant de gazetă? Este un:0m cara respunde. pentru tot cs 'se tipăresce,: este. .parato- nerul presei. Când 4] 'Chiamă : comisarul! prefectul; Procurorul saă judecătorul „de: instrucție, “ŞI: 21: îne tr6bă :. „Cine a scris cutare articul 94 el:: respunde Pentru toți şi pentru tote: „Ei! ei 1“ - şi merge, Peutru toți și pentru tote, Ia puşcărie. Şi la puş-! cărie” este tratat ca om politic, ca om de stat: este bine hrănit. Primesca' visitele avocaţilor cart: 'se în- trec -a'i apăra. procesul ! -Citesce în gazete - numele „să pe tâle Paginile. 'Totă lumea: vede într'Ensul un „Martir al libertăţei! Damele oposiţiei ÎĂ trămit bu- chete, portocale şi tutun. , Confraţii săi din. presă îi trămit bani, Iar când ese din puşcărie, - cum credi - că este primit în societate ? Toţi ÎŞI iată pălăria tna- intea lui! Toţi se îndâsă ai strânge mâna, căci este - un martir, politie !. Iar când oposiţia ajuuge.. la pu- tere, ce fericire pentru d8asul! N'are de cât să C6ră Ori-ce funcție: comisar, portărel, judecător „de pace,
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| oficer de: stara. cin, Sub- prefect Ti se, „dă, UN mi-. 

țescl.. “Apoi « ca să ai 'onâre da! “avea numele lui, tre- . ia 

bue să ai. avere sigură, 'iar-nu promisii îns0 ite : de , 
, . 

„daci“, înţelegi. tu? a... ' 

“ Maria” Înmtng A) maj pir tat cu: vorbe; "ai, 

is 'de mine? A 
(i TRE ui i i : ? 

i: Ion: Ce: Seri: “Aşa: sunt bărbaţii! Ceea ce aii fost 
ieri; nu: mai sunt adi! - Ceea: ce. sunt : aţi, nu msă.. 

sunt: -mâne ;: ei, merg.tot -înainte::. Când "ţi-am pro-. 

„This: vumele: meă, eram un ;simplu -şterge-talere,: nu . 
““sciam viitorul care: mă aşteptă ; ai însă când sciă | 
- ceea :ce:am.-să“fiă;. trebue :si-?mi aleg soție. din sa- 
cietatea mare, Pe îi Ei “i 

“lant olirstnă) ŞI, pe mine mă. laşi? A mă duc 
în monastire, „mă duc să mă arunc în „Dunăre, a 

| „lori Cum: îi place; Pentru ce nu.- te-ai grăbit si | 

„mă-iei “atunci când - eram paceeaşi tr&ptă 2. Atunci | 
făceni nazuri și mă tirimiteaă la Sântul Aşteptă!: AL. 

| capete de! gâscă ce sunteţi !: Acum. trei ani cârd nu. 

"aveai de: cât” s6i-spre-qece abi, ' îţi: plăcea să „os 
| culță "vorbele dulci ale coconaşilor ; săriai ca o să 
“pâtă Ta ferestră , când : audiai câte o. sabie zornă- * 

“iod în: stradă. Te mândriai atât -de frumuseţea . ta, 

în 'cât credeai că du, di de cât si ar unti o zimbire 

celui d'inteiti : tâner, şi el să “ţi cadă îndată - la pi a
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cidre 'cui inima; numele. și viitorul să 1- Acâstă crâ- dință nebună “ perde “tote :fetele ftumâse :fără :ininte, . Ai aruncat atâtea' zimbiri, cară. sai: lipit -'de: inima: bărbaţilor. ca nuca în părete! Și acum când vedi, că „al 'perdut pufuşotul tinareţey, te : întorci la “Inelul tăi. Nu te iai, ay perdut fecioria inimei, "ţi-ai că dut doi diuți, dă ascultat, la atâția: inși, vorbele, dul- „tă, ai, doă-qecă „ani; nu, te-iaă 1 Poă..acum “Să cânţi „cu lacrimile ta ochi CâLvel vrea e ile 

tai, 

  

Fă 

   
ai ta Stii la vei forea vieţer mele a Cum se trece în zadar! ii: mamii po Ce păent de damicele.:, RE 

IDC IN II Ni at e d Aj 
Când amorul & amar! .. A -. 

1. Cântă și. jâcă. acuma; ca greerul din fabulă. | 
„* Alarta, Nu "i-ai mai ajuta Sâutul Spiridon j -A ! "Cum. ne vom: Intârce' în Bucuresci,' mă duc să: aa: tot. ce am pe acatiste. la sâutul Elefterie 1! A + CÂn6 ce eşti! Nici Jacrimile mele, nici tinercțea mea; ni-i 

pa. IFR m: ii NS . ed “ae ». i 

„MIC. nu te. mişeă 2 Ah! IDC arunc pe 'ferâstră: (alCcgă. la ferestra), pe a Da NR A 
"Jon, Ja' lasă glumele. Şegi 'aci Ia. masă: ȘI să dis- cutăm :serios,: E a E 

- Marta, -Ce să. discutăim ? Mg iei Sail. mă arunc pe ferâstră? aaa 2 mie “- Ion (aparte). I&i Posnă ! Cum să scap de dânsa 2- O iubesc, Simţ Că. mi se upe inima când o "văd



« 
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plângând. Dar, ce să fac î....Nu pot si.mmă înjosese 

până:la dânsa. 'Posiţia sotialt care mă: aşteptă, n nu 

"mi: permite să: fac” acâstă nebunie ! 

- “Marta. ce tot. spui acolo? Tespunde Ia ce te tn- 

treb 1 
pete . i EREI 

  

imită “Ascultă, "Marto'! Pentru ce te tndoieşci de 

inima ma? Şeii. cât te: iubesc ! Pentru ce nu mă 

înţelegi că sufer, şi voii “Buferi : despărţindu-riă- de 

tine. Dar ce vrei? Sunt „convenințele, sociale cari 

trebuiesc respectate / 

Marta, Ce convenințe sunt acelea cari să împe- 

dice unirea între doi servitori ? Aiurezi, sărace ! 

Jon taparie) Are dreptate” ea acum, aj suntem a- 

mândoi servitori,; mâne însă ea va. 6 tot servitdre, 

„ iar: el, viitorul mă „așt6ptă. Cum, Să fac. ca să îm- 
pac dorul 'ei.cu viitorul mei ? In deşert . îmi fră- 
mânt. „capul. .0 femel, femei! Fără 'voi unde ar fi a- 
juns omenirea ? Dar. trebue so mai linigtese puțin, 
până când voii vedea-ce este de făcut ! (tare) Marto» 

nu trebue să desperezi că vei avea într'o qi ondrea 
d'a avea numele meă! 'Insă răbdare, cu timpul se: 

fac tâte. Dă'mi o sărutare şi fii liniştită!. Crede în 
Ionelul tă (o sărută). Es puţia prin oraş ca să fac 
câte-va cunoscințe, să 'aflu'ce-va noutăți cari „tote 

d'auna servesc unui om politic. (Ese). 

a
 

a
a
 

i
 

a
 

__
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SCENA II. i, 

pe LR EI A Apt Marta (singura) i - 

Prj 

- Sa dus, dar ce. mă spăimânt eii.? El mă va lua pentru că mă iubeşce; Blăstemaţii aceia „de, împărţi- tori cari; aduceaă gazete: în Bucuresti, i-aă întora capul, ?i "l-ai umplut cu gărgăuni!. Dar ..inima -; lui este. a mea. (Un factor: aduce o: scrisore'. O. scris6re pen=- tru dâmna! (observa) Ciudat! I6că: încă O soră' a seri- - sorilur ce primia dâmna tn Bucuresci ; acest: necu- 
să fie acesta care de in an şi jumătate se plâuge de amor în ascuns Ca o privigătâre tu frunde ? Am întrebuințat tâte mijl&cele pentru a afla, şi n'a fost cu putință ! Biata dâmoă, fără a. Cun6sce,-a tnte- put să”l ijubâscă, căci este atâta inimă ta scrisorile lui! De cât-va timp este aşa de tristă și descura- giată, ca o turturică, văduvă 1 Dar nu pot! să. sciiă pe cine iubesce maj mult: pe acel amant anonim sa pe domnul Miron ? Şi: unul şi altul o fac să se tulbure! Iubesce a pe . amândoi în. același grad ? AŞĂ dori să stiii cum sunt acele inimi în cari încap mai multe amoruri.: Trebue să fie. mai, adâncă - de cât ocnele Slănicului '—Dar pentru ce să plece din Bucuresci şi să se închidi, totă vara în Severin? —: I6că ce nu'mi intră În cap. Pâte voiesce să se Vin- dece de aceste .amoruri cari “i vo» usca tinereţea? — Și ar face fârte bine: a. iubi :un necunoscut, -un om a cărei față nici n'a rădut'o, este nebunie; a iubi | pe domnul Miron Cure se. cutremură când aude de
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amor, este și mai mare nebunie. In adevăr, domnul 
Miron cu numele ce are, cu bunătatea lui, "merită 
iubirea unei” femei; dar ce folos când * el "şi-a în- 
chis de 'mult; sinul, iar cheea de la inirăa lui: a svâr- 

“ libo în! fundul mărei!' Daca d6mna vaiesce să fie i iu= 
bită de 'dânsul, ar: trebui mai întâi să caute cheea, 
şi Cine: 'geie când! ar aflu-0 !-— (Se uita pe (e rastră); "Dar 
nu mă încel ?: D-nul Miro. Napucă să vorbestă -de 

„sdre, II veţi redele! Ce fericită va î dâmna vă 
dendul eta 
E DIE -. qi 

“SCENA IL: E ia 
Hiron, Marta: - : în Ş : 

Ap 

a Miron | gata, Buni gina, Mario! At atente? 
(șede). Mai Sa 

“ Marta, "Dă domnule: Miron, nu ne aşientani n 
acestă fericire... dar dâma, ieri. i 

| Aliron. st! tot dimbută? 

d Mar a. ce să. fac “dacă inima "mi „este Jagă guiă! 

Miron, "Mi-am regulat afacatile aşa casă pot lipsi 
dia Bucuresti: câte-vu 'septămâni. Vrenii să fac act 
de presenţă, cum die deputaţii, la esposiţia din Vi- 

„na, şi apoi si -mă- due ']a Veneţia unde mă aştâptă . 
o plăcere: aceea de'a da; '" grăunțe “porumbilor pe 

„piața Săntului Marcu !: M'am oprit aci ca să văd pe! 
- dâmna tă! Vorbeste mi despre deus, Cum: îşi trece 

timpul aci 2. ă Ia II



  

- Mar “ta: Pâr te trist. 

  

“Miron Trist 3. “Şi pentru, e ce, când suiletal ei este | âșa de poetic,: când, loturile - sunt, atât, „de ntâută., “târe? e th pe i 

  

“Mata, :0! dar cum, se face, ci ci d ta care af atâta inimă, „nu hitelegi, ce. „Yerme râde, tinereţea” “dâmagii 
- Miron! 1niziă că, copilă? LI înceli Inimă mea.a. , Tepausat de. mult: Dar undo- este: dârhna ta? i i ma - “Marta, Unde? Na sciă. De când. A: venit, în: Se. 'Yerin,. se scâlă cu: ziorele . şi ese, singură. Se preuw- blă totă. qiou pe malul Dunărei Adesea stă ore în- "_tregă Ia tulpina vre unui. arbore, cu ; ochii scăldaţi . _îu. lacrimă şi intiţi. pe-valuri!, (Aiton se scola și urablă agitat) Mă. due so „caut. : Aflând, Că ai venit, so edi, va fi aşa de fericită ! 

Miron, Credi 2 a: î i 

   

  

„Mar ta. Dacă cred,  Dumaegeulet Co îtecbare 1 N 
Miron, Tatrâbio daca “mă permiie so.  Insoese în  preamblarea, „ei... Ri 

“M arta, Daşi. inta tat sia ist îi 

„SCENA W 
2 Miron: (sie da) “Iet-mă iar tesțrând ceru] ce res; piră « ea ; ; cât e de dulea! Ga isbesce sul) 9: dar „tu, 

  

p.
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"inimă, nu vei îmbătrâni nică odată, tot, dauna vei fi 
jună, tot dauna vei conserva naivitatea primelor a- 
moruri, tot "Wauna vei fi: pentru mine 'o: sorginte: de 
dureri şi amărăciuvi. Poţi bate însă pâni când fri- 
gul morţei te va amorţi, dar dorințele tâle nu ls! 
voii împlini. S'ati dus anii aceia când .cu ardârea 
şi credința neofiţilor, căutam în amor fericirile Ta- 
iului. Câte decepții am întâmpinat ! De câte ori tot 
ce.am' avut mai frumos și mai sânt în aufletul meti 

„a fost călcat; în .picidre. de: Angerii cărora mă închi- 

nam! Dar cu tâtă amara esperieuţă, inima n'a per- 

dut încă verăâţa a! Ea tot speră, tot crede." Târ- 

diă însă! Am ajuns în vârsta câud un bărbat, dacă 

du voiesce să aţiţe ironia sucietăţei, trebue să "ŞI 

ascundă ângerâsca naivitate sub masca sceptismului! 

Rea mască, dar pe-cars trebue so . "suferim. ' dacă - 

nu voim să fim: batjocoriți chiar de sexul în paguba 
ciruia o purtăm ! (S'aude afară o: horă, merge la ferâstră) 

Adi e serbătâre! Poporul jOcă pe pajiştea verde, la 

sunetul viorilor, jâcă ca să'şi uite durerile şi sufe- 
„rințele din cursul! săptămânei / Cât de senină şi ro- 
i6să este figura lui/ Cum îl iubesc! Este o lege su- 

blimă scrisă in inima omului, ca să aibă un cult în 

„viaţă. Cultul ce "mi-a mai r&mas, eşti tu, poporule ! 

(Pausa) Oh! dar de câte ori, în anii tinereţei, am vi- 

sat să am un înger eare să-mă console de suferin- 

țele apostolatului meii / -Acel ânger: credeam că o 
Să'l aflu în tine, Eleno. Dar cumplita fatalitate te-a 

smuls din braţele mele,: din brațele unui june să- 
LI
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rac, pentru a te lipi la sînul unu; bătrân avut. Te-am iubit și: te iubesc, - Eşti liberă acum, dar nu: maj Poţi fi a mea. On! pentru ce averea: soţulul tăi d Sipat între Doi un abis.? Pentru: ce nu ești săraci ca în anii când vedeam cerul ridând în dorioța d'a avea mâna ta? I6că-mg osândit a - săruta în ascuns urmele pașilor tăi, iar în faţă”ţi să rid de 'simțirile 

pă 

amorului. Și nu cred. să fie tortură mai cumplită de 
dor 1: Dar 'sulletul meă arde 'ca să te:văd..: Pen: tru ce să nu „es "maintea ta? (Eşind, se întâlnesce cu Ioa care are braţul plin de gazete) Ce mai faci; "Carealechi ? 

! 

"SCENA Y, 
on (singur), E: Carcalechi ?,... câud "Mi-a promis Să'mi dea un post de împărţitor Ja gazeta sa ? Dar a glumit. Ce o: fi: căutând el la Severin ? 'Trebue să - fie o. înaltă. politică, "dar care nu mă : interesează, Ceea ce mă interesează este, că. Şi-a permis să glu Mească asupra: Yocaţiei mele da face parte din pre- "să. Mai încrede-te în parola Gmenilor mari, căci este: un:0m mare d-nul Miron. Ori-cum, 'voiă însărcina pe ;Marta, ca să roze pe d-nul Miro a nu'și călca promisia ; iar ei, drept recunoscință, o voii lua de soție: Dreptul .Yorbind, ea mă jubesce, este Și virtud- să cu tGtă: cochetăria :. doă cualităţi cari 0..vor'..fare . 

cel întăiii. contractând un. maritagii. de inimă, . Dar 84 vedem ce maj dic gazetele. I6că O gazetă noă



numită Diua.: Girantul ci. este Teodor” Penescu ; un. 

om noi, aw'] cunosc; Să vedem ce spune Diua de 
„la,10: maiii : (citesce ) + „Sciti din, afară. După scirile . 

„sosite din Japonia, - „guvernul a. acordat apașilor 

„S6i a se nutri:cu pâne în loc de orez.“ I6că - 

-guvera „părintesc. Să vedem: ce mai urmează: pi _ 

„părăt6sa Japoniei a: dat .un: esemplu . de civilisație 

- peuropână,. ne, .mai văpsindi” ȘI: sprâncenilee... Cum. | 

văd, civilisaţia, n'a pătruns în ț6ra nâstră, -unde fe- 

meile ÎȘI. ;VĂpSese nu numai ; 1: sprâncenele, Ci, tOtă, fi- 

că, suntem tiapoiaţi, dar; de progresul picturei aici 

„cum. Ce mai urmeazi :: „Rusia. Scirile din Asia cen- 
„trală sunt forte togrijitâre. Armata rusă suferă 

„forte mult de lipsa apei.« Him! pentru ce „gaver- 

nul Rusiei :nu :se: înțelege. cu al; României, 'ca .să a- 

- bată “Dunărea pe. acol6 ?: Noi" avem destulă apă:ii A- 
pol lipsă Dunărei ne-ar faca îndoit. bine: ar scăpa 
satele vecina “de înecare, iar pe. mine de. smenința- 

rea':Martei “că: vrea. să: se“ înece, - Dar unde sâmănă 
guvernele: europene cu: cel :din: Japonia'? Să vedem 

“în Frantia! ce' s'a mai tntEmplat: „la: adunarea de 
“la * Versaliă sa .ales- Bufiet cu: 359: voturi.“ Bufiet 
preşedinte ! Să" mai. dică - cine-va că guvernele repu- 

blicane nu sunt: celei mai înțelepte. “Trebuia şi: la a- 

“ - dunare bufet. Pentru' co să fie numai la . teatruri, 

"la grădini, la bâluri 2. :Omul: are: trebuinţă. de bufet 
pretutinderi, - Aud 'pașiipe scară, Bine că n'am în-. 
ceput « să mă 3 ocup. de: ” politica înaltă! Mar â între- 

, pei poi 
>
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rupt tocmai în: partea: cea mai. importantă, mai, cu s6mă că aveam de gând să cuget ce-va serios asu- pra căilor. ferate. . De când Sint aici, „am „mari şi fartundse' discuţii cu severinenii. Toţi îşi dau Opinia despre locul unde să fie gara, pe unde trebue să trecă. linia, -Fie-care trage spuză pe: turta lui! Nam aprobat -ideia celor cară Susțin că linia să trâcă: pe malul. Dunărei, nică. ideea celor cari dic, că linia pe „malul Donărei ar închide orașul Şi că artrebui să] ocol6scă.:; Am. să propag pe .tâte stradele, respăntiile, cafenelele, grădinile şi berăriile, că eă unul, Ion al - Bălaşeă din Afumați, nu sint nică - pentru ideea u-. nora, 'vici: pentru ideea' altora,: ci sînt: i: pentru u- nii şi pentru. alții, adică, spre 'a împăca pe 'toți,-să vie linia Prin -oraş, iar gara șă fie pe piaţa Primă: “iei. 'Inchipuiţi-vă plăcere; să stay înaintea: cazinulu, bând :cafea şi țigară, și să vei convoiul venind, șu- erâni, și . mulțimea străinilor : umplend _tâtă. piața. Inţeleg că acestă idee este cea mai bună, pentru că satisface tâte interesele ;. “toți pot să. aibă plăcerea d'a vedea venind. convoiul, iar nu, câți-va . numai! Dar, pentru „ce întărqiez Și nu merg să propag ideea mea ? (Işt îa'gazetele Bee), 
ai e 

SCENA VI“ - 
mii Elena, Marta Elena, Nu 'este aci, | 

Marta, Pâte că a eşit să ne întâlniaacă!
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Flena. Câtă gingăşie - din 

Asemenea amici: “în di 
de cât fraţii! 

“Mar ta, Cred « că este păcat să ri „Mică ? . : 
Â: 
4 

 Blena, 0: ar mai “trebui „să i fm? E a î “ 
“May a, Esti! văduvă, 

ce domnul Miron să i rămână numai amic 2 
-- Blena.. De ce, copila mea? 
pedepsiaacă pentru păcatul mei 

„Mar ta, Aj păcăbiit: domnniu-ta ? 

“ “Elenai Da, “Maro; și mai mult încă: ara ucis cre- 
ae 

dința celui. mai Dobil. suflet. n 
> Ma; ta. N u înțeleg, 

lenă. Cat este! de bine'a a nu. înţelege asemenea păcate, a căror remuşcare, ne. urmăresce tă viața! 
Marta. Dar domnul, Miron, „Cum simţ, te-a ierlat de mult. 

Zlena. WM a iertati este adevărat; dar în loc de amor, nu'mi acordă de cât compătimire, . amicie, şi aceste simţizânte sunt departe « da respunde dorin 
pt 

partea lui, să vină să mă v6dă în retragerea mea! Bunul mei Miron! 
lele  ndstre prețuiese mai mult 

i 
imâneţi Lumaă an 

„tenără, îrumâsăi, liveră; de 

AER căci trebue; Să. mă. 
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Sunt doi ani de când aştept un cuvânt de amor din gura lui, şi nimic; nimic de cât acel zimbet ironic, dar dulce, zimbet care mă sugrumă, 
Marta, Nu'l credeam așa de ră. 

Marta. Şi ei care păcătuiam credând că inima domniei-tâle este împărțită | i 
Llena. Inima mea împărţită 9 Cum ? 
Marta. Intre acel necunoscut care vă scrie regu- lat și domnul Miron, 

| 
Elena, Ai. credut ac6sta pentru ej m'ai vădut că- (End în reverie după cetirea acelor scrisori; dar scji tu pentru ce?. Căci îmi părea citindu-le, că aud 

Miron mă iubia cu tâtă ard6rea sufletului săi; îmi „Părea că aud accentele și suspinele lui amorâse fa- Bănându-se cu frâmătul frundelor mișcate de vâotul 
17
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nopței. - Oh! cât sînt de recunoscitâre acelui nc- 
cunoscut care "mi-a procurat aceste dulci amintiri! 

“Marta. Și domnul Miron “să aibă milă de sufe- 
_ rințele domnici-t6le? 

- Zlena, Milă ? Nu, pentru că aici ei vam “avuti 
de tinereţea lui. Mam strecut ca un şârpe îngheţat ;! 
în sinul săi, şi când m'am încaldit, când mâna lui : 
a început a mă mângăia, "l-am : muşcat, am "vărsat ÎI 

„veninul în inima Ii Şi am fugit 

Marta. Te acusi - „prea mult, dâmnă..: 

“Elena Mă acus “prea mult? Dar ascultă i spune 
“ dacă mai merit ca Miron să aibă credință în amo- 

rul şi suferinţele mele. N'aveam de cât ș6i-spre- 
dece ani cână.am cunoseut pe Miron. De.îndată ne- 
am şi iubit; era, între: noi-0- simpatie naturală, . era = 

musica sângelui, cum die spaniolii... Amândoi eram 
Bai "sărată. El îmi ceru ta itâlui “meii mâna mea care: "i-o 

promise cu bucurie.. Amânară nunta pentru vâra 

-viitâre, ca. iubitul mei si 'Și pOtă, asigura, uu, loc: 
“în societate. Din. momentul când tatăl mei "I-a să- 
-rutat-.ca. pe viitorul. săi -gibere; ce schimbare în M:- 
:-ron.2. El care până atunci iubia. preumblirile, es-. i 
-tasele, reveriile,: îl vădui de odată aplecat la lucru 
“cu un :zel. de care nu'l credeam capabil. Indată ce 

„“simţia necesitatea de repaos, îndată ce acea câtc-va 
momente libere, alerga lingă. mine; îmi spunea. tâte | 

* proiectele lui de 'riitor, îmi spunea tâte aspiraţiile 
Fi 

 



sufletului săă, Şi în acele proiecte, simțiri şi asp:= 
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rații, ei străluciam ca o stea conducătâre. Eram .i- dealul, cultul Și Scopul săi în acâstă lume.  'Trecu- răm s6ra şi tâmna în: cele mai dulci și: sânte con- fidenţe. Nici odată nu se vor șterge” din mintea mea preumblările sub arborii &rădiuei, cari ȘI înclinată „Yamurile peste noi ea cum ar fi voit să. ne biac- cuviateze, serile: petrecute în casă în jurul „mesei ; în acele Seri, ori câod Tădieam ochii de la lucrul mei, eram sigură că voiă întălni uitătura dulce și se-. ri6să a lui Miron țintită aSupra mea, (ramâne pe gânduri) 
Marta, Ce fericiţi erați! 

Elena. Ia adevăr fericiți, dar feicirea însă scurtă, Int'o di mama îmi spuse Că a oprit pe Miron d'a maj veni la noi! Am intrebat-o: pentru ce, și "mi-a spus că aşi fi nefericită cu el, cici este Bărae ] Am început să plâag.: Alt ce: puteam să fa! Iatr'o qi veni la noi un bătrăn care, cât a şedut, n'a mai luat ochii 'de la mine. A dua di "mi-a spus că a: cel bătrân va fi soţul mei, Am: cădut ca trăsnită, “ Când m'am trezit, eram înconjurată de giuvaieruri, “ dantele, stofe, buchete, Şi o' trăsură elegantă în curte! Pare că perdusem memoria, căcă am; început să mă uit cu atenție la acele lucruri; Și Dam uitat 

Marta, Domnul Miron câţ de mult ] îi suferit
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flena. In cele d'int&iii dile ale căsătoriei am fost 
cu minţile perdute: 'Tut îmi părea că sint prada u- 
„nui vis reă. Când m'am trezit însă cu realitatea hi- 
dâsi în faţă, când m'am vădut lințuiti pentru tot- 

„d'a-una de braţele - acelui. putred bătrân, oh! cât 
m'am cutremurat! Dar apoi când m'am convins 
că fericirea nu stă în avere ci în unirea a doă i- 
nimi, când am început să prefer în locul averei şi 

'. luxului care mă înconjura, un moment cel puțin, un 
moment. din convorbirile mele cu: Miron, şi apoi să 
mor în braţele lui, cât am suferit! -Vegi tu, n'am 
de cât doă-deci şi trei de ani; dar patru ani lepa- 

- tă de acel bătrân, vei. cât "mi-ai oflit figura şi 
cât "mi-ai secat inima! Miron, Miron, iartă- -mă căcă 

„am fost destul de pedepsită. 

Mar a. e + va ierta, domni, şi. veți â fericiţi. 

Elena. Nu cred, căci cunose trufia sufletului « sei. 

Dar și el cât a suferit! 'L-am vădut la nuuta mea, 
era palid ca un mort. Peste un an s'a aruncat în 
luptele politice. După ardorea ce desvolta în acele 

lupte: vedeam că roiesce să se amețiască “ca să mă 
„uite, Concentrându'şi tâtă activitatea, a ajuns depar- 

„te. Agi are posiţie strălucită în societate.. De şi nu 
"este avut, dar numele lui resună în tâte părţile, şi 

femeile cele mai frumâse, cele mai avute, star cre- 

de mândre să aibă numele lui. Şi eii care am cu- 

noscut “acest mărgăritar înaintea tutulor, ei "l-am  - 
călcat în picidre ca cea mai de rând femee. Dum=
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nedeul mei, iartă-mg!,.. (tresare),. Aud. pașii săi! Nu voii si mă VEqĂ în acâstă agitare, Spune'i că vin îndată (se), 
Sa E 

SCENA VII, 

- Harta, Miron 
„i 

Miron. VE căutam, când Ion îmi spuse că Waţi întors ! 

Marta, Dâmna vine îndată, 

Miron" Voi aştepta-o (seqe gânditor), | 
Marta. ( aparte ), Întru în Camera vecină ca să as- cult convorbirea îor. Dâwmaa nwm; spune tâte, căci altminterea .pâte că ași sei să împletese ițele așa în cât să'i lănţuiese pe amăndoi. Voiii chema şi pe Ion ca să vedem daci politica lui cea inaltă va Putea . să producă ce-va bun (ese). 

SCENA VII, 

Miron, Elena 

Miron. Te afu în Severin, „Și cu tâte acestea aw'mi vine să cred, 

blena (aparte ). Același zîmbet, Dumneqeul meiii (tare) Pentru ce mirare ? Nu Cunosc posiție maj în- cântătâre de cât a oraşului acesta,



      

i 
4 

j 

— 262 .- 

Miron. Adevărat! (orâvina. spre fer&stra)) Severinul = 

resfățat pe acâstă câmpie * care'şi scaldă p6lele în: 
Dunăre, dincolo acele dâluri încununate de păduri, - 

„la apus munții cari'şi desină fruntea sub purpura: 
s6relui apuind, la resărit alte d6luri peste cari ge 
înalță discul lunci și întinde o punte de aur peste 

“ Dunăre,,. In adevăr, Severinul este singurul oraş un- 
de "mi-ar plăcea simi trăiesc bătrânețea. Dar dom- 
nia-ta ? 

Elena. Eă?.... Să regret trecutul. 

Miron. Cuuvenim la gusturi. Dar până la b&uwâ- 
neţe ce cauţi aci? 

Elena. Eu Pui Si regret trecutul, 

Miron, Ai dreptate. nepausatul domnici-tăle soţ 
merită tote regretele, 

u E ena. Taci, pentru Damnegeii ! 

Miron. Nu'mi este permis să esnriau un tut pios? 

Eiena, Nu te: opresc, dar  peutru ce să vorbim de 
morți? 

Miron. Vorbiai de regrete ; făceam ecoii, vobind 
de morţi. 

Elena. Tot reutăcios! Unde mergi? 

„Airon. Am plecat la Viena, dar nu sciii unde voiă 
ajunge. Am remas adi aci ca si te văd. 
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Elena. Numai o di? - 

Miron. Ori câte ai voi, Dar suntem fn (âră, am „Putea să întâlnim cunoscuţi şi waşi voi. peutru Ldtiă “lumea si fue răi amicei mele, 2 
Elena. Esti. forte circunspeet, DE E a ia: 
Miron Stat dator. | 

"Elena, Te invidiez, 

Miron. Te înce 
E cena. Nu, 

Miron. Te-ai mai tacelat | 

„E'ona. Iti invidiez iudite: vența. -Aşi dori. însă să sciii ce vulcan arde Sub acâsti i ghiaţă i. (a. o carte în mâne), ; 
Miron. Nu mai arde nimic, este un vulcan stins, 
Elena. Un vulcan! “stins ? De când ? 

. Miron, Ce citesei ? 
| 

Elena. Demnează ami respunde; la intrebare, RE 
Miron: Mai întrebat ce-va ?- | | î 

Elena. Da. De când sa stins vulcanul 9 
Miron, Nu seiă. Dar ce: citegei ?
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Elena. Citeam flacările sflate în lava unui vul- 
can stinş, 

Miron, Tiehue să fie mai veci de cât ghețurile 
Laponiej. 

Elena, Pâte, Dar am audit că o corabie lângă 
costa Indiei ar fi fost mistuită de flacări, 

Miron. Se întâmplă adesea, 

Elena. Nu scii însă causa acelei arderi. Se aprin- 
sese ghiaţa. de care era încărcată corabia, 

Miron. Ciudat! 

4 
Elena. Să'ți citesc o pagină din aceste “poesii ? 

Miron, Este de prisos, . Caracterele lor aii remas 
imprimate pe alt strat de lavă care este aci. (Iși a 
rată inima), 

Elena. Credeam că'ţi place să'mi augi vocea. 

* Miron. Dar pentru acâstă plăcere am venit. 

Elena. Aşa dar citesc. 

Miron. Enea dicea Didonei: „Regină, voiesci 
'să'mi redeschidi rănile abia inchise, făcându-mă să'ţi 
_nBrez tote cele trecute!“ 

- 

Elena. Pote că am acelaşi dor ca Didona,
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Miron, La rindul mei, îţi dic: r&utăciâsă, 
Elena, Am fost şi mal mult !... Miron, ascultă poesia unui amic, o poesie de acum opt ani. 

„Miron, In numele cerului, Eleno, încelză, Pen- tru ce să ne jucăm cu focul? e 
Elena. Avem destulă esperiență aqi pentru ca să nu ne ardem. 

Miron, Esperienţa în amor este presumţie. Si vorbim de alt-ceva ; de esemplu, pentru ce. ai venit în Severin ? 
" 

Elena. Pentru că în Bucuresci, dacă aşi fi vădut u tâte dilele pe Miron tot așa de indiferent, M'ași fi aruncat pe fer6stră, 

Miron, Ascultă, copilă, — căcă virsta în tare stat, focul prin care am trecut, îmi dă dreptul să „te numesc: copilă, Vederile lumei, vederile a-0 mul- . țime de adoratori se țintese cu drag asupra ta; pen- tru ce nu alegi unul? Cugeţi la mine? Nu'ţi perde tinereţea. Dacă ai fi numai frumâsă, ași fi tresărit de bucurie la scirea morţei soțului tăă; dar eşti şi avută acum, Şi acea avere Sapă un abis între noi, Tu nu scii ce umilitor este pentru un bărbat eu inimă, dar sărac, a fi soţul unei femei avute? Adi mă iu. besci, adi ai svârli în Dunăre tOtă averea ta; mâne Insă ard6rea amorului se r&cesce, nemulțumirile: în. -
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cep să'şi urate capul ca pirul între furi; via6 apoi 
urdtul, vin regretele. Intro di vei. observa că soțul 
t&i, cu toti muuta lui, nu câștiga nici sfert din ve 

-_itul dotei tâle. Intro di te vei gândi câte pliceri 
„aj putea să'ţi procuri dacă bărbatul t&ă ar.avea a- 

celași venit ca tine, și întvo qi de urât, de nemul- 
țumire, de nerre, vei face pote acâstă observaţie so- 
țului tăi. I6că, Eleno; pentru ce nu putem fi.uniţi. 

Pentru ce mie întru di să'mi faci acestă observa- 

ție, care miar fuce să mi răsipesc creerii de păreți ? 

Ilena. Miron, Miron, ai dreptate să nu credi în 
devotamentul femeei... M& pedepsestă aţi prin ne- 

„credința al cărei venin "l-am vărsat însumi în i- 
nima ta. 

Miron, Pentru ce dici ci te -pedepsese,. copilă, 
când voii să „(i. conserv un frate în sufletul mei? 

Elena. Suat atâţi ani de câod amorul nostru a 

fost înlocuit de amicie| | 

Aliron, Durerâsă amicie, 

E ena. Dar pentru mine? 

Miron. La început, nu... mai tărdiă, da, 

Elena. Taci, te rog.. . Şi nită odată n'am. cute- 
zat si to intreb „ce s'a petrecut in  subetul „tăi, 
Miron!
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„Miron, Din dioa nunțci tele, „Când : în frac, cu cravată și mănuși alb», "ţi-am dorit fericirile putin- ti6se ? e i 
Elena. Da, din acea di... Ce ironie în aceste doă cuvinte : fericiri putinei6se ! Dacă ar fi fost cu pu- tinţă fericirea în asemenea unire ! 

Miron. Și. voiesci iatoria ioimei mele din acea qi ? 
Elena. Da, “Miron, şi cu t6tă esactitatea untiă ero- nicar contimpuran evenimentelor ce scrie, 

Miron. Voiesci să mă supun, dar lasă-mă să şed la picidrele tâle; Acâstă atitu'line îmi reamintă cele - mai dulci momente din tinerețea mea, când, întitis de frigurile impacieuţei că nu bate. mai curând “ora „unirei nâstre, stam tot așa vre întregi tremurând de fericire şi oglindindu-mă în ochii tăi, AI uitat? (cae la piciorele er Tezemat de'un scărnel), . . 

E'ena.. Cum ași fi voit să uit acele momente, dar . nu am putut. Te ascult, ie | 
Miron. Hamlet la picidrele - Ofeliei,. Iubesci pe - Shikspear ? . a i 
Viena. Te ascult, .. 

Miron Să'ţi retitez vip scenă din Bomeo și Ju= lieta 7 Sa 

Elena. Nu,
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Miron, Din Visul zuneă nopți de vâră? 

Blena. Pentru ce ă Tiqi de durerea mea? 

Miron. Dar cine m'a făcut așa ? 

Elena. Iartă-căă, 

Miron, Voiesţi istoria inimei mele ? 

Elena. Nu mai respurd, | 

Miron. Desperezi prea iute, Este un mare de-: 
fect. Tu care nu ai perseverinţă, să nu te amestec 
în politică pentru că nu vei isbuti așa des. Domnia lu- 
mei este a celor cari sciă să aștepte, să pândiască , 
momentul oportun și să profite de dânsul. I6că un 
învățământ care ni'l dă Machiavel. | 

«Elena, Miron, Miron, vorbesce'mi despre tine, de 
„trecutul t&ă, de inima ta, de tot ce te atinge. 

Miron. Eleno, ce si'ţi vorbesc despre mins? Am 
fost pentru t6tă lumea o statue de cristal. Toţi ati 
vădut interiorul meii. - Te-am iubit, te-am perdut, 
te-am plâns mult şi amar; după ce m'am alinat, am 
cântat aorului mei un adio, m'am aruncat în lume 
unde am întâlnit o altă amantă la picidrele căreia 
am cădut și care mă face să suspin qioa şi n6ptea. 

Elena. Numele acelei fericite ? 

Miron. Ambiţia,
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Elena. Şi acâstă platonică amantă Îţi umple au: fletul, îți ocupă tâte momentele ? .Nu . simţi ceva gol În tine? 

Miron. Aşa te întrebam și eii acum opt ani, îţi amintesci ? Rideai de mire, Dar, pentru repaosul nostru, te conjur, Eleno, să nu mai vorbim de tre- cut. (Se scolă ) 
i 

Elena. Dar nu mai pot viețui de cât fn trecut... Miron, ascultă țipetul inimei tâle din tinereţe: 
Val! în acestă lume ne vom întâlni încă, 
Și prețuind aceea ce adi despreți:escr, 

" Curata mea iubire,—cu ce durere-adânca | Juneţea n van trecută atunci o să bocesel! 

Tar daca p'a mea' frunte un nor de Întristare, | Ca umbra uner candelr, treeend de ver vedea, -: Să scii că al meă suftet, c'o- mută desperare, Uitându-se la tine, atunci se va întreba ; - 

„Din' iua când voința” fatală de odată 
A derâmat altarul ce ei îi rădicam, 
Rupând după figură” o mască luminată, : 
“Lăsând ca să ved monstrul la care mă 'nchinam,—: 

"Câţi inși aceste braţe, de crin odinidră, 
In nopţi de voluptate vor fi lipit la sin? | 
Câţi inși acestă gură, odată roşicră, 
"L-o fi făcut să s6rbă perfidul ex venin ? 

 „Câţ ÎNȘI 3+.% Dar cine pote prin negra 'mtuuecime Din 'sinul tei, femee, să vEdă până "n fund! - Să ved, nu e putință... dar sciii că şerpl mulţime lu inima'ţi perfidă ca "n cuibul lor S'ascund !
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-- Biena (apropiându- „se de Miron). Miron, cu tâtă amă- 

răciunea versurilor tele, cu tâtă desperarea și scep- 
ticismul în care înveluiai viitorul, tu stii “bine că eă 
tot sînt demnă de amorul tei. Veţi, părul capului 

. a început să'ţi. albâscă. I&rna vieței se apropie. De 
ce să nu ne afle uniți lângă.o vatră caldă și liniş- 
tită? (Aparte și înecată de plâns) El „sufere, să nu mai 

v6dă şi lacrimile mele. “ (se). 

- SCENA: IX 

iron singur, apoi Marta lon și intră fără a fi văduul, 

Miron. Pentru ce să nu ne afle uniţi? Dar de ce 
averea soţului teii a săpat între noi un abis? .. 

on (Martei). Audişi? Averea este care împedică u- 
nirea lor. Apoi dacă nu. m'ași fi ocupat cu politica 
înaltă, așă fi citit eă îu gizetele Putria şi Telegra- 
ful? Aşi fi aflat eii acum din aceste foi că o ban-: 
crută a făcut pe dâmna să pârqă mai t6tă averea? 

„J6că Te! egraful, Mergi de 2] arată dâmnei.ca să se 
bucure, vădându'și numele între cei sărăciţi, - 

Marta. Să trăiesti, lâne, « cu politica . ta cea tualtă. 
(Ese cu gazeta), 

Jon, Domnule Mivon, vu tristă scire pentru dâmua 
„n6stră în gazetele Patri ia Și Telegr aul. Citesce Pa- 
ti da. 

„Miron (aupa ce a citit)-Ce văd? Banca la care E-
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"“lena depusese mai tâtă averea ei a căquti.. Intre nu- mele celor cari ai perdut mai mult, şi. numele ci ? O inima mea, fncetâză de a mai bate de bucurie, Sugrumă avântul tei generos în fața urei perderi,.. 

SCENA X 

Acelaşi, Eiena   - Flena (intrând), Ce perdere ? 

Miron. Copila mea, curagii. O scire tristi, nu despera. Ceea ce am strâns din lucrul mei, este a] teă, A 

lea, Dar ce perdere? 

Miron. Averea ta: mai tâtă...   
“Elena. Sciă, 

Miron. Atât de nepăsătâră în faţa acestei ruine? . 
“Ziena. Numscă ruină, Miron, o fericită întâmplare " Prin ajutorul căreia câștig cel mai nobil suflet? Nu- mesti perdere când câștig pe Miron ? 

Miron. Iubita mea, (o îmbrăţisâză). : 

Elena (în brajele lu), Iubitul mei! 

Marta, (intra, O scris6re de la anvunimul diu Bu- curesci este pe masă, dâmnă. " N 

Elena. Ru pe-o,
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Miron. Căci este de prisos, Acel anovira stat ei! 

„Elena. Tu ? | 

Miron. Da, puteam să fiii decis a viețui separați, 
dar nici odată n'aşi fi putut ca să înec în mine a- 
morul ce 'mi-ai inspirat. “Trebuia să resuflu, seri- 
indu'ți, | 

Ion. Inaltă politică. 

Marta. Nam ce dice... Inaltă politică ! 

Ion. Dacă cunosci că politica mea este înaltă, 
dă'mi mână și "i dai numele mei. 

Marta (dându” mâna); I6că mâna. 
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