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PREFAŢĂ 

Aceste poesii scrise in frageda tinerețe, şi lăsate, nu 
ai nici un raport cu viaţa autorului. Ele sunt o vibra- 
țiune a hymnilor greci şi latiui, care fac şi astădi litte- 
ratura şi poesia tutulor națiunelor Europei. Faptul ima- 
ginaţiunei, sc6la elegantă şi amorâsă în care ai strălu- 
cit Sapho, Bion, 'Theocrit, Aiceii, Harace, Catulle Pro- 
pers, Tibul şi alţii. Educaţiunea litterară a naţiiloriă 
din Europa este grâcă şi latină. Până actăgi tote aces- 
te idei sunt venite din Asia. Acestă scâlă ca la Româ- 
nil dominați de limba, de datinele -grece, în timpalii 
phanarioților, în mijlocul suferințelor şi aspiraţiunelor 
către un viitor român, cugetatii şi visai ca poeții antici 
amoroși și gracioşi, în acea poesie delicată şi suavă 
prin care Anacreon venea să ia locul lui Homer sub 
altă fasă. Secolul se moleşea, inimile se delicatisaii, da- 
tinele se înfrăgedeaii. Acestă reformă a poesii grece fu- 
se anunțată de Anacreon prin umătârele versuri. 

Pe lyra mea timide 
Eii vreaii se cănt cu dor 
Pe Cadmus şi Atride 
Dar lyra cântă amor! 

Spre a cânta p'Alcide 
Schimb Iyri cOrdele lor



Suave şi perfide 
Sun cânturi de amor. 

Eroi! ce lumea-admiră 
Și pentru Ea ei mor! 
Vedeţi că a mea lyră 
Nu vrea de cât amor? 

Asfel era scâla unde Văcărescii Conaki, împleteaii pe ro- 
sele Grecii crinii Carpaţilor, şi făceaii dinpoesia română o 
musă dulce și molatecă, cănd veniră alți poeţi, spre a 
da mai multă vig6re nervelor acestii poesii. Sub impre- 
siunea scolii antice, scriseiii cele mai multe din aceste po- 
esii pe care nu am publicat nici odată. Faptele strelu- 
cite a le eroilor nostri, acest trecut strelucit de radele 
glorii ca un Cer senin de pulbere de stele, Spiritul 
timpului le prefera. 

Acâstă 'carte este o cestiune de curiositate, de geuti- 
mente inspirate în țâră, în streinătate; dar creaţiuni a 
le imaginaţiunei. Ca curiosităţi: esilaţii din 1848 n'aă 
avat tinereţe. Acâstă sc6lă nu mai este de timp. Cată a 
se cănta eroii, faptele lor strălucitâre, durerile şi aspi- 
rațiunele națiunii, Eroi gracioşi şi drăgălaşi ai lui „A- 
nacreon, cu budele de trandafiir, cu buclele de aur saii 
de ebin cădiînd pe sînul lor de albastru, nu mai esistă, 
în locul cosiţelor s'a pus cocul de păr de mort, și în 
locul roselor și crinilor naturaii pe feţe, a venit fardul. 

„Asfel acestă, sedlă poetică a nemuritorului Anacreon şi a 
perdut strelucirea sa. 

Dimitrie Bohntineanu.



DB ALO 

Un nor sta între s6re şi marea de azur, 
Vărsa pe mare aur şi valuri de purpur; 
Privâm din naltă stâncă, cu-amanta mea dividă 
Vedere-amăgit6re, feerică, streină, 
Natura se făcuse splendidă pentru ea; 
A ei frumâsă mână ţineam în mâna mea, 
La m6lea strălucire a palidei regine 
Ce se rădica -n aer, la focul de rubine 
Ce s6rele în mare departe apuind 
Revarsa şi poleie apusul scănteind. 
Tot luptă, tot străluce în dulcele delire, 
Colo valul tresare sub moile Zephire, 
Recdrea și profume ce-mbată, ce uimesc 
Sub rade argintie ce spuma-i poleesc. 
Colo cor6na lunei resfrăntă peste mare 
Formâdă o brasdă d'aur-ce scăntie, tresare, 
Şi unde mergi, cu tine ea vine, ne-ncetat. 
Sub vântul ce lovesce în valul înspumat. 
Sub al lopetei fremet și repede mişcare 
Phosphoru'n plie d'aur se scutură pe mare



Ca păruli frumuseții pe corpul ei de crin, 
Ca pulberea de stele în spaciul senin. 
Când ea privea la ceruri, răpită încăntată, 
Ei respiram ferice suflarea-adorată, 
Simţeam al ei păr tânăr, de zephiri rădicat 
Căgând pe albii umeri ca pruncul resfățat, 
Saii resfățândau-i fruutea cu vârfuri aurite 
De umegla sere! plăcut îmbălsămite. 
Cu inima mea plină de un ceresc delir | 
y ei sufiare dulce ca unef flori aspir. ” 
Și orele ce sbâră, revasă şi adună 
Placerile divine din care fac ci.nună. 
Ea cântă, vocea dulce, şi tristă ca suspin, 
De sălcii in furtună, avea fermec divin. 
Om muritor, ființă născută a suferi, 
Și a lăsa ţerâna! ia ce vei “mai trăi 
Cănd ai treent o seră, când sufietul ca roă : 
Te inuâcă, în unde de răsfăţuri ce ploă. 
Tu te perdeai ca vântul pe un ocean de “eri, 
Îmi spune, nu vrea-i Gre pe brațul ei ce mori? 

  

  

DALata 
Cănd tot ce viadă tace, 
Şi-ori ce chini se-'ndulcese : 
Eii nu dorm, eii nu am pace, i 
Eii sufer, căci te iubesc! : > 

Dar tu pari atunci frumâsă 
Str&lucind ca' dulce stea 

   



Ca o 6re amorâsă 
Tu te-'nclini pe fruntea mea. 

Simţ, pe fruntea-nflăcărată 
Părul tei, s6re divin! 
Și uflareaţi prefumată 
Din gura ta de rubin; 

  

BARTAROLA 

Înotând în strălucire, 
Vin în umbra negrii seri 
Ca un gind de fericire 
îe ginduri damari dureri. - 
Vântul serei te prefumă 
Resfăţând suava-ţi păr, 
Stelele şi plina lună 
De înec în focde cer. 
Stelele în aer ploă, 
Rade daur ce plutesc; 
Florile se scald în roă,” 
Zefirii pe flori iubescii. 
Luna-ntă ?n n6ptea caldă 
În spaciii întunecos 
Cum frumuseţea se scaldă 
Cănd dârmen părul umbros. 
Din gura-l de rose noă 
Amorul dă sârutări, 
Și cu mâna sa de roă 
Graci6se resfătări.



Vin şi fămi cunună mie 
Din bucla ta cea de fir, 
Vin, esală ambrosie 
Din guraţi de trandafir ! 

  

ANRAAA 

Cu dulcea mea frumsă şedeam pe o 'nălţime. 
Şi n6ptea o ascunde sub bucle-ebenine, 
Molatecile paseri esprim ai lor amori 
Şi aerul se-mbată de dulci prefumi de flori ; 
În niori sascunde luna, şi cerul fără lună, 
Mai viii lucesce-a n6pte cu splendidai cunună. 
E Cerul ce se miră în câmpul îmflorit 
Sai câmpul se resfrânge în cerul strelucit ? 
Şedend cu-amea frumâsă delicios tesaur 
De inimă, de spirit, de frumuseți ceresci. 
Văd vântul dulce-al serii cum îi aruncă aur 
Din buclele-ei ridinde, în rumenelei feţi. 
E când bălaia lună suride dintre nori. 

« Când aerul se 'mbată de sufletul din flori, 
Trec ore ca secunde, şi amorâsa fidre 
Ce tremură sub roă, suride către sâre, 
Frumâsa Alaisă perdută de delir 
Inclină p'a mea frunte, a sa frunte sub fir. 
Sufiarea sa diviuă, o fermec, o beţie ! 
M&-mbată, de profumul de dulce ambrosie. 
O dliori, o dulci fecire de rose, 
Opriţi orele nopțel pe sin să vă repose! 
Nu desfaceţi cosiţa de splendid diamant 
O dori, aveţi pietate d'un noferice-amant,



Un bymn el vă va face, mai remâneţi pe cale 
S8 puie o sărutare pe braţut dragii sale. 

i OR EROU 

ka Principesa 8, Ghita, 

Tu plângi virtuâsă mumă pe fia ta perdută 
Aică p'acest mormânt. 

Şi lacrima ta cură din ochii tel tăcută 
Ca roa dimineţii ce cade pe pământ. 
Dar roa când se varsă pe faţa vesteşită 

A câmpilor pălii 
Dă viaţă şi juneţe, la fiGrea ofilită 
La faţa mohorită a palidei câmpii. 
Dar lacrimele tele ce cură ca o câră 
Nu îi vor da nici viaţă nici fragede culori, 
E mincin6să viaţa ca roa cea de sâră, 
Şi ale frumuseţei şi-ale speranţei flori, 
Și vise amorâse ce-n viaţă omu-nbată 

Se risipesc în vent 
Ca nisce dulci profume ce-nu-nflor nici odată 

De cât pentru mormânt. 
Ah! mârtea este cupa din care bea tot omul! 

Ferice saii strein, 
In tâtă n6ptea mâre un om când vine somnul 

| Și- adârme al sei chin. 
Sci tu, ce plângi cu lacremi, o graci6să mumă 
O frumuseţe este ca crinul trecător 
Ce își termină viaţa îndată ce prefumă. 
E! a trăit, când gustă intâiul sei amor. 
Dar astă dulce fire muri mai înainte 
Ce-amorul p'a sa frunte se puie verdi cununi,



„Ca ragă pură a serer se duse în morminte. 
Nu scie nici plăcere, nici crude-amărăciuni. 

  

DA Te 
„Esci mârtă! stea a serii, o diamant sublim 
Din c6ma strelucită, a cerulni senin. 

- Acolo o feci6ră! prin umbre şi lumine 
De ce nu pociii îndată s& sbor eii către tine? 
Ce dulce şi frumâsă, tu pari ochilor mel 
Ca flacăra curată. p'oltarul unei dei; | 
Te du. Acolo mârtea nu fană blinde flori ; | 
Acolo cerul dulce nu are negri nori. | 
Și nopţile plăcute de stele luminate 
Ca dilele sunt albe, suave profumate, 

“Acolo anii vieţii, și urile ce sbor 
Tac, şi esal plăcerea etern din sinul lor 
Plăcerile nu lasă desgust nici obosire, 
Şi urele se scură în riii de fericire. 
Amorul este fraged, suav curat divin 
El nu cun6sce lacrimi, e ideal, sublim. | 
Tu pl6e de lumină, și rosă-'nbălsămită 
Esci o planetă noă, o dulcea mea iubită. 

BARTAROLA 
Vino, marea erte lină | 
Nu adie nici un vânt; 
E ca fruntea de virgină 
Unde griji nu se avint. 
Vino ca se vegi dimbirea 
Lunei pline peste val, 

 



il 

Daca are -strelucirea 
UOchiului teii virginal. 
Privirea ta "1 mai dulce 
De cât nectarul divin 

Când prin lacrime ea luce 
Sub cenele de ebin. 

  

DARDARDUA 

Eși o dulcea niea frumâsă 
Din acest locaş umbros, 
Eşi ca luna luminâsă 
Dintrun nor întunicos! 
Vin p'această lină mare 
Ce reflectă dulci ceri, 
Vin cum printre întristare 
Scănteie-un hor de plăceri! 
Cum în n6ptea furtun6să 
Când se desface ua nor 
Pare st6oa radi6să 
Cu discul strălucitor, 
Vin se-ntimpini resfăţarea 
Prefumatulai zefir. 
Vin'o să audi căntarea a 
Paserilor în delir. * 
Nici o radă de lumină 
Nici de s6ro nici de stea 

. N'a lucit mai drag ca tine 
Astă s6ră, dulcea mea! 
Nici aurora senină 
Pe umbrosul resărit
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Nici p'o față de vergină 
Surisul ei fericit. 
Vin pe undele-azurate 
De culege desfăţări,: 
Căci orele prefumate 
Daii dulcele sărutări. 

  

BYR A 

M& întorseiit o dată din cale după mare. 
Pe țerm văd p'Evelina şegind în întristare. 
M& vede şi pălesce; iar vocea dulce-a sa 
Vrind numele-mi a dice, vai! ea nu-l mai găsea! 
Oe faţa sa cobâră o câţă purpurie, 
Ce este astă uitare? e 6re-o măndrie, 

Un semn ce-mi face scire că m& despreţuesci 
Sai nu simtom ce spune că tânăr mă iubesci? 
Roșină ca aurora; ea ochii sei înclină 
In lacrimi, în langâre, şi rade de lumină, 
Acum în 'vasu-mi vine, sburam din val în val, 

Cânta pe mal amanta suavului lial. 
Frumâsa Evelină alături strălucea 
D'o rară frumuseţe. Natura o privea. 
Pe umerii dalbastru ploa păru i de fir 
Jucând la sărutarea suavului zephir. 
Iar ochii sei sub cene bălae se înclină 
In roă, în langâre, în rade de lumină, 
Oh! cât esci de frumâsă; îi die atuncea ei. 
Dar eine esei, imi spune? nu escl tu Dumneflei ? 
Pe când măreţul s6re vărsa pe linu azur 
Ghirlandele de. aur de perle, de purpur,
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De ce taci, o frumâsă şi dulce amică-a mea? 
Când cii vorbesc atâta, Poete! dice ea: 
Pe verdile grădine, audi privigătorul 
Ce-n cântari dulci esprimă durerea și amorul ? 
E sogiul ru e s6ţa, bărbatul e ce cântă 
Și spune dorul dulce ce inima-i frământă; 
Privigăt6rea tace şi ascunde al ei dor 
Așa ori ce femeie ascunde-al ei amor. 

- Frumâsa auroră din rose amăgitâre, 
A împletit femeii un văl drag de puă6re. 
Ea dice şi roşesce şi pune fața-n mână 
Pe faţă i cu surisul carminul se îngână 
Oh! cât esci de frumâsă, şi cât te iubese ei, 
Tu esci a lumii viaţă, tu esci un Dumnegei! 
Nu! ei nu sunt frumâsă, închipuirea ta, 
Inflăcărată dulce e face a crede-aşa,! 
Dar mergi unde te chiamă o săntă datorie 
Și mori! eii te voi plânge atât cât voi trăi. 
lar daca te-i întârce, îţi, jur, o dragă, ţie 
Din rose, crini, din brațemi, cunună-aţi îrapleti, 

  

LA DORA 
Când s€ra pare-în câţă 
pe oceanul de azur 
Și p'a mării albă faţă 
Varsă unde de pnrpur. 
Amintirea tinereţii 
Mi-aduce-n sinu-i frumos - 
Lacrimile frumuseții 
Şi riîsul amoros, “
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Și pe frunte-mi se înclină 
“In al serii dulce vent 
Ca o radă po ruină, 
Ca o rosă pun mormânt. 
Când văd ochiți în dimbire - 
Şi jumătate-n langor, 

- Pe fruntea ta-'n strălucire 
Grijie ne vărsând nor. 
Ei plâng gândind că o dată 
Mâna timpului amar 
Pe a ta gură parfumată, 
Va bea dulce nectar. 
Ca stelele stinse în ceață 
Speranţele n6stre mor. 
Vor trece umbre pe viaţă 

* M6rtea pe al nostru-âmor! 

  

RARA 
Rege cărui Cerul a dat tron de roă, 
Omul vieţuesce în lume o qi; 
Asfel e ursita ce ne-a făcut noă, 
A nasce în lume apoi a peii. 
La-'mceputul vieţii tot este plăcere. 
Tar în cursu i lacrimi, amară durere, 
Din di până-n seră este ua minut; 
Sfârşitul se nasce chiar în început. 
Gloria înainte d'a se nasce mâre, 
E ceva mai fraged de cât chiar o fire: 
Ce nasce și pre când a strălucit. * 
Inima, femeii care am iubit. 

   



ANCANA DAI : 
Valuri de ceresc! lumine 
Pe Dacia se vărsaii; 
Selave dulci ca nisce Zine 
Prin pădure se duceai. 
Ai fi gis hori înflorite 
De dine ce rătăcese; - 
C6me negre şi aurite 
Pe sînul lor alb plutesc. 

„Elen mâna de ninsâre |, 
Ţin un lanţ, de lanţ legat 
Un roman dat lor s'mâre. 

"Ele Var fi sărutat! 
Intră în silva umbrâsă., 
—» Cum vei să mori? S& îmi spuni 
Dice regina frumosă. 
—, Cum păruţi să mă sugrumi!* 
Dar regina se roşesce 
Ca boboc de trandafir. 
Ne sciind ea ce voesce : 
Desface păru-i de fir 
Ttă sclava ca ea face 
Ochiul reginei ardea 
Pl6că capu-n jos şi tace 
Și părul îl împletea. 

  

BEBOAROLA 
Vin dulce frumusețe cu brațile 1otunde ! 
Sub forma ta cerâscă 'o dee se ascunde.



Ferice muritorul ce” p'al teii braţ curat, Iuclină a sa frunte şi lasă un serutaț, Vin ! vasul“ne asteptă și marea cu sin pur Vrea ca să te Tesfeţe pe sînu-i de azur, Să bea a ta sufiare suavă-'nbălsămită Se-ametece azurul cu cOma-ţi aurită. Vin, vin, şi mă repesce de dulce ambrosie Delicii, fermec, gracii, estas, amor, beţie. 
————— 

DUDAA 

„Ce? tu n'ai pietate ?2 Dar ea a tresărit, Şi tristă mie-mi dice: „De ce tu m'ai iubit 22 Ah şi de ce pe mine, se mă iubesci, pe mine ? “Sunt altele în lume de frumuseţe pline. Ce pot cu a lor dimbire şi farmec răpitor Se facă atita de dulce al inimii crud dor. Ea fiice, se rădică se duce Şi revine. Și tremurând ca roa pe flori cade pe mine. — lubescă tu pe acela, ce grijele sdrobese ?« Ce amorul teii consumă ?,,.« 
55 mor, vai! te iubesc! 

oa RAREORI ace 

ANIBRO ASIA 
Dulcea mea ! îţi aduc ție, 
Un drăgălaș trandafir, 
Pentru sînuți d'ambrosie s 
Saii pentru părul de fir.
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Aşa diceam Evelinet când în cămașa sa albă 
Cu părul sei desfăcut, 
Ce virful îi ocolise gitul cu-aarita salbă. 
Ce lucru e ambroasia? mă-'atrebă ea plăcut. 
Din care vol poeţii femeilor daţi bae? 
— „Ascultă, ridătâre şi tănără bălae: 
A deilor băutură - 
De gracii şi de amor! 

- Cine bea a sa purpură 
Se face nemuritor. 
Omer dice, dea Juna 
Se scaldă-n acest licuor, 
Când în ceruri părea luna 
Și sinui ardea d'amor; 
Când chema pe schimbătorul 
Sociii pe sînul ei frumos, 
Prin seducţii ce amorul 
ÎL inspiră gracios; 
Ibycus își dă părerea 
Că-ambrosia noă ori , 
E mai dulce de cât mierea, 
Desfătătoarelor flori. 
Este dulce, prefumată | 
Peile-în. cupe o torn; 
Calimac că e tormată 
Din al Amaltei corn. 
Când diu cel alt corn apare 
Deliciosul nectar; 
Roă dintr'o sărutare : 
D'amor dulce, şi amar. 
Virgile îi Eneida, 
Dice că apropiind 
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De cosiţa cea splendidă 
A Venerii, dănțuind, 
Un profum de ambrosie 
Respândea delicios 
In jurul 'ei pe câmpie 
In vântul cel amoros. * 
Vindecă rana ce cresce, 
Pe morţi întregi îi păstra. 
Cytherea lceniesce 
P'Eneă de răne cu ea. 
Nectarul este purpură. 
Hebe și cu Ganimid 
Cu -bujorași p'a lor gură 
Turnaii dulcele liquid. 
Cel din urmă cu-ochiu-albastru 
Târnă gealuj primar; 
Hebe din aughor d'albastru 
Vărsa dulcele mectar. 
In cupele înrosate 
Ale deilor și dei, 
Cu mânele delicate 
Și cu perii aurei. 
Tn o porţi pe a ta gură, 
Dulcea şi frumâsa mea. 
Cu o sărutare pură 
Vindecă vai! rana mea! 

  

RĂ RA 
* II 

Tu esci mândră, dâmna mea * 
“De cununa frumuseței, 

 



Dar cănd vâptul bătrâneţei 
*Va sufla pe faţa tea, 
Ast păr d'aur, dulce dâmnă 

* Va cădea grămadă jos 
Asfel dă un plop în tâmuă 
Frunda” la vântul geros. 
Faţa ta pe care crinii 
Câţa de purpură-ngin 
Se va vestejii ca spinii, 
Se va usca albuţi sin. 
Dar atună, o frumuseţe 

" Crudă! când tu vcă privi 
In miradă-acele feţe, 
Ce de mârte-ţi vor vorbi; 
Tu vei dice cu suspine 
Şi cu sufletul sdrobit. 
Aste frumuseți divine. 
Pentru ce aii trebuit? 

  

GA ZALTADA 

Lasă friul se s'abată; 
Plâcă fruntea p'al mei stu. 
Bolta este înstelată 
Florele stelele-pgin, 
O delir! o n6pte dulce! 
Dar ce văd departe eii ? 
Luna-n negură se duce, 
vântul suflă părul tei! 
Valul geme, se unesee 
Val cu val, geme în plop
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Vântul, vijelia cresce, 
Pune calul în galop! 
Printre vânturile rele 
Intunerecul profund 
Să fugim ca doă stele, 
Ce filă şi se contund. 

“Iute! capul teii să plâcă 
* Peste mine gracios, 

Un dulce nectar mă-nâcă! 
O moment delicios! | 

0 cesă la Princesa 8. e 

Princesă! mă pui pe sta 
Pe a ta încingătâre, 
Unde albe, rumedre 
Alţi crini şi rose se-ngin. 
P'astă vale prefumată .- 
De ambrosie divină 
Mai mult de cât altă dată 
Sunt -a florilor regină. 

  

AUBANA 

Vedeţi pe faţa mării scănteitârea ceaţă. 
Ca câma despletită a blondei frumuseți, 
Ce strălucesce-n rose. Simţiţi o noă viaţă 
Cerâscă şi eternă ce voi nu o aveţi? 
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Vă întrebaţi vol 6re ce este-acâstă lume? 
Ce nasce ca să mâră când a trăit o di? 
Va fi mai mult ca valul ce lasă-ale lui spume 
In depărtarea mării trecând spre-a se topi? 
Din negra eternitate visări dulci şi frumâse 
Ca rage de lumină vin a ne resfăța, 
Și scănteind din aripi suave, graci6se 
P'aceste aripi d'aur aduc figura ta. 
Văd sinul teii cel fraged prin vălul gracios 
Cum printr'un nor ce crapă o auroră-apare, 
Ca rosa ce-n floresce Vamorului suflare ; 
O mare turburată ca omul pe pământ, 
Din 'sinul teii ferice se nu-mi faci un mormânt? 
ME lasă a mă& duce p'aripeleţi uşâre 
La ceia ce m'astâptă in lacrimi cum o fire, 
În roa dulce-a serii asteptă un zefir 
S5 bea sufletul dulce ce florile respir. 

  

DAROAROLA 
Luna cu curtea bălaie 
Trece pe bolta d'azur, 
Varsă câma de văpae, 
Pe undele ce murmur. 
Pe a valurilor spumă 
Zephirul se jcă lin 
Valul mării ne pretamă, 
Cu suflet de viaţă plin. 
Vin, căci marea strălucesce 
Sub un briă d-aur ceresc, 
Unde zefirul plutesce, +
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Şi spumele-abia albese 
Păra-ți negru să plutâscă 
In loc de văl pe sub cer, 
Ochii tei să strElucâscă 
Ca stelele în ether! 
La luminele de stele, 
La suspinele de vâut, 
Lasăte n braţele mele, | 
Legănândute se-ţi cânt. 
Să ved la luna ce luce 
Chipul tăă desfătător; 
S5 beau sufletul teă dulce 
Și beat de dânsul 'să mor! 
Vin, o vis de tinereţe, : 
Suris al lui Dumnegei, 
Lasămă se mă resfeţe - 
Ebinul din părui tei. 

„Părul teii ce în negre unde 
Cade pe albul tei sin. 
Unde doă rose-ascunde 
Purpura lor între crin, 

  

YGUA REABAR 

Cu inima strănsă de mare durere 
In umbrele nopții mergeamii către ea. 
Frumâsă, suavă, un vis de plăcere, 
Cu părul seii palid, cu braţul de nea. 
Era un tesaur de gracii, de fermee. 
Ca viaţa frumâsă pe ea eii iubeam; 
Ca spicul în tmnă nebun şi nemeric, 
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De dragostea i dulce, din di-n di păream. 
Copilul p'o masă. în flori se reposă 
Nainte d'a merge în- negrul pământ 
Tot nasce în lume fragil ca o rosă, 
Tot nasce să fiie întors în mormânt. 
Pe dinsul suspină frumâsa lui mumă, 
Şi păru-i în valuri pe el se lăsa 
Pe mica-i guriță ce mârtea consumă, 
Sărutul din urmă plingând ea-l lua. 
Plăngeeii lingă dânsul bătrâni veghetori, 
Făcliele triste, pălitele flori. 
Şedeam pe un scaun sdrobit, de suspine, 
Voiam să am sârta acelui copil 
Când muma frumâsă veni lângă mine 
Şi mâna stăngându-mi pe sinui gentil, 
„Îmi jură în faţa acestii sânt nume, 
Al căruia suflet se urcă la cer, 
Să fii pentru mine, ce-a fost el în lume, 
Ea lasă pe fruntemi să cagăal ei păr. 
— Îți jur!... că amorumi cu mine va trece! 
— lubescemă, gise cu dulci suspinări. 

_Înclină a sa frunte ne frutea mea rece 
Din gură mă&-mbată de dulci :sărutări. 
Durere şi lacrimi, suspine, se ngână 
Cu tineri resfăţuri, complingeri dWamor, 
Un clopot s'aude, ea asfel resbună 
Ursitai amară, şi crudul. sei dor. 

  

: 

la Principesa 8. Gh. 

Cum p'o baie d'aur unda cristalină 
Cură și nu scie ce ascunde-n sin,
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Tu nepăsătâre ca juna vergină 
Treci şi ascungi un- suflet unde se ingîn, 
Gracii răpitâre, daruri preți6se 
Şi virtuți, şi fermeci, şi simţiri frumâse, 
Florile suave şi prefumătâre 
Care incunună sufletuți frumos 

__ Ornă a ta frunte, stea strălucitâre! 
Cene ce pud6rea plâcă gracios. 

  

BARLAROLA 
Gobdoliere / la Dogană, 
la Rialto cel nebuni! 
Se-ntălnim acestă damă 
Cu ochi negri, cu păr brun. 
E fecidră sai femeie? 
Nu sciii, este-un fermec rar. 
Sub forma-i s'ascunde-o dee, 

„Gura-i el ploă nectar. 
Radele înec privirea 
Și obragul scă de crin, 
Unde riură dimbirea 
Și cade bucle d'ebin. 
Iată vine în gondolă 
Stăl, o dragul mei sub vânt 
O frumâsă barcarolă 
Pentru dânsa vot se cânt: 
» Vin frumâsă strelucire, . 
Țintă-n ochiumi lăcrămat 
Săgetătâreaţi privire 
Ce ochii mia fermecat.
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Dămi suflarea-mbătătâre 
Se o beau desfătător. 
Las, se beaii acea savâre 
De săruturi şi d'amor. . 
Tu bei tăhărul meii sânge! 
Lacrimi se vărs mă supui, 
Durerea ce-n sînumi plânge 
Nu mai am cui să o spui. 
Ascunde rosele dalbe 
Ce pe crinii toi din sîn 
Surid cum pe ceruri albe 
Doi nori de purpur se-ngin. 
Aste daruri ce respiră 
Prefum dulce-mbătător 
M& ard, şi mă îndeliră - 
ME tortură, mă omor! 
A ochilor tei privire 
Tot fermecă, drăgălaş 
Voluptate şi iubire 
In ei şi-aii ales locaş. 
Sărutarea ta suavă, 
Dorul meii va lecui 
Și victima ta vai ! sclavă 
la lanţuri nu va mal fi.“ 
Asfel cântă barcarole 

"Călătorul amoros, 
Și pe golf doă gondole 
Se unesc, las visla jos. 

„Stelele strălucitâre | 
Pe mare se resfrângeai , 
Orele desfătătore 
Plăcerile dulci le beaiă. 

PM AARON *
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Ce? tot d'auna aur, mătase, diamant? 
In păruţi elegant, 

Și bucleleţi umbrâse ce gitul tei îngină 
In cercuri hotărite d'a artei dulce mână ? 
A frumuseţii comă de vânturi frică n'are 
Desordinul i! face o gracie mai mare. 
In locu-acestor farduri ce arta ție cere 
Nu ai tu a dimbirii destătătâre miere? 

  

LA DEnaca 
Dupe gile numerâse, : 
Când în braţul teii de crin, 
Sufletele amorâse, 
Le-i strins, cu amor divin; 
Tu mă chemi să viă eii iară 
S& resfaţ părul de fir: 
Nu mai voi se sufer heară 
Fie chiar de trandafir. 
Nu mâi voi să fii în viaţă 
Sclavul dulcei. frumuseți 
In molateca dulceaţă 
Să perd dalbe tinereți. 
Departe- acum de la mine 
Luptele dulci de amor! 
Pentru-al țării mele bine, Sai 
Voi să mă lupt, voi să mor. 
Când neamicul lovesce, 
Sub sabie se-l restorn, 
Când tyranul ne 'robesce , 
În sângele lui se-l tora. 
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In lanţu-ți perdui junaţe, 
Bărbăţia, dar senin! 
Sub a le tale resfeţe, 

„Sub surîsul si divin. 
In deşert pe a ta gură ' 
Sufietulii teu lam băut, 
Și din crin şi din purpură - 
Mie leagăn am făcut. 
N'ai sciut tu, o femeie, 
Să mă faci un om mărit 
Tu frumâsa ca o qee, 
Tu făcuşi ur Sibarit! 
Deriderea bărbătescă, 

Egoist, nepăsător, - 
Ne vrind de cât s€ trăiască 
S6 se-mbete de amor. 
Nu mai voi acâstă viaţă 
Ce se scură în orgii, 
Care uu este mărâţă, 
Na cunâsce datorii. - 
Unde toţi respir mirdse 
Afemeiate şi moi 

"Și Iyrile gracise”. 
Nu spun fapte de eroi. 

Unde hore de amante 
Cu: perii pe nudul sin, 
Cu pletele adornate, - 
Și cu brațele de crin, 
Cântă cântece suave 
Danţă cu albul picior 
Și fac sufletele sclave 
Plăcerilor de amor. 
Îi
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LA O ODAUIDSAA 
Aruncă, feregeaoa, iasmacul vînt țesat, 
Ilecul de mătase, cu colţi de fir cusut, 
Șalvarul cu. briă d'aur, molatecul Cerkez 
De stofe de la Meca, d'atlaz şi de geanfez. 
Opresce-a ta cămaşă de borangic prin care 
“Ca-n legiveru mării pătrunde o cătare. 
Cămașa se-nvelâscă al tăi corp nalt, divin, 
Și părul val de aur, cămaşa ta de crin. 
O rosă să îngine pe gracioșiți sini 
Pe alte doă rose ce se rădie. pe crini. 
Piciorul nud să fie în auriţi conduri 
Şi atuncea ne vom perde în aste verdi păduri. 
Și legănaţi pe vălul de rose şi de crin 
SE ne urcăm privirea în spatiul divin. 

LA DBA 
Tecla, graci6să fire : 4 
Pentru cine, draga mea, 
„Părul teă îl faci un s6re 
Luminos pe fruntea tea? 

- Un tyran, tără-ndoială 
Vrei tu 6re să supui, 
Şi în păruţi de beteală 

"Să lași cruda mână-a !ui? 
- Un tyran? ce degradare! 

Aste flori, câmp gracios 
Prumuseţi ce fațaţi are 
Sunt pentru un tyran hidos. 

———
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ADIO ka Aida 

Adio, amor ferice cu: budele de roă! « 
Și frumuseți nebune și tinere imbiri 
Cu brațul de nins6re, voi ce ne faceţi noă 
Din ale vieţii dile un lanţ de str&luciri; 
Adio, dulci suspine, mustrări şi dulci complingeri, 
Resfăţuri și surideri, ârdinde sărutări, 
Şi buclele de umbră 'saii d'aur ca de îngeri, 
Și sînul d'albastru, lăcaş de fermecări, 
Guriţele de purpur, grumadii alabastru 
Și ochii plini de lacrămi din care trec la cer 
Priviri ca nisce focuri ce dintr'un lac albastru 
Se-'nalță către ceruri, şi între umbre per! 
Colo prin aste umbre nu vedi tu o lumină 
Cu formă de femeie, ea este, oh! amar! . 
Ea îi deschide sînul şi gura sa divină 
Revarsă p'a lui gură o plâe de nectar! 

  

Ba A 

Şedeam lângă o femeie 
Brună cu ochii azur, 

> Şi suavă ca o dee 
Cu bugele de purpur.. 
— Îți voii spune o taină-adincă, 
Peste dece ani, va fi.“ 
— Dece ani trăivom încă, 
Noi care trăim o di? 

,
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C6mele moi și umbrâse 
Ca aripele de corb 

„ Riurând pe sin undâse; 
S&nii. buclele ei sorb. 
Are mâna de regină 

„ Flegant al ei mijloc, 

% 

Dulce, suavă, divină, | 
Inima flacără-n foc. 2 
Astepta cu nerăbdare 
Rochia de bal; a venit. 
Ea "mi dice: în cugetare 
Ce-am dorit, adi s'a-nplinit. 
Într'o gi de sărbătâre 
Șingură ei o găsesc, 
Strălucea' ca roa-n s6re. 
Ei îi gic: Ei te urăsc! 
Urascemă şi pe mine, 
Asfe] cum te urăsc ei? 
SE mă urăsti, tu faci bine, 
Asfel te urăsc și ei. 
Și ridindă şi voiosă 
Îmi gicea să es cu ea. 

" Privirea ei amâr6să . 
Printre lacrime lucea. 

„Noi jucam un joc o dată | 
“Ea distrată se: păru. 

Si cu mâna delicată, 
Pionii: ea abătu. 
Nu e luptă mai plăcută 
Pentru slabul muritor 
Ca lupta ce e ţesută 
De rose și ghimpi d'amor, 
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Altă dată ah! ferice! 
Vrînd s& ptec atuncea ei. 
„ME iubesci tu? Ea îmi dice. 
Plecânduse-n braţul mei. 
Și-a sa gură profumață 
Cu-un ocean de sărutări 
De nectar dulce m&-nbată. . 
Oh! delicii! desfătări! 
Palidă, suavă, dulce, 
Arde, strigă: te iubesc! 
Și privirea ei străluce, 
În lacrimi d'amor ceresc. 
insă e caprici6să: 
De atunci când mă vedea, 
Yăcânduse mai frumâsă, 
Ca căpri6ra fugea. 

„Ea dă dulcea sa guriță 
Astădi unui alt iubit, 
Şi în neagra sa cosiță 
Ca n6pte Va învelit. 

SRLOBA 

Sunt. gelos, o Evelină, 
Idol dulce și rebel! 

„Când cu vocea sa divină 
Privigătorul suspină, 
Pentrn tine cântă el. 
Când vântul serii adie 

“31
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Și resfață amoros 
Bucla ce nptea scăntie; 
Prefumată d'ambroasie, 
De vânt, sunt încă gelos. 
Când n6ptea brună şi dulce 
Cu părul în diamant 
Umbrele sale aduce 
Mi se pare că conduce 
Sub rochei p'al teii amant. 
Când frumâsa dimineaţă, 
Pare către răsărit 
Şi-arată, lumii a ta faţă 
Cu cerâsca ei duleâţă, 
Încă sunt nefericit. 
Cămaşa ta plutitre - 
Pe corpul teii grucios 
De la cap pân la picidre 
Ca lumina pe nins6re 
ME face încă gelos. 
Cătarea ta când privesce 
Sînul tei desfătător 
Și mâna când rătăcesce 
Sub cumașa ce roşesce, 
Ei tremur şi voi să mor. 
Cum să te feresc eii re, 
Trebue palat de fer, 
Cu porţi d'oţel stătătâre? 
Nu! ci un văl de pudâre, 

» Ce-ţi dai gorile din cer. 
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A cerului dâmă s'arată- senină. 
Şi marea apare în valul de flori. 
Şi luna bălae, rotundă şi plină | 
Poleie cu aur, flori, ripe și nori. 
Aşa sub cor6ne par.reg! și regine. 
Colo. se arată molatec plecat 
Spre plaiă un deal verde perdut în lumine 
Se-nclină pe unde părând amorat. 
Isv6re cu ape reci trec şi resfaţă 

„Iu cursul lor cămpii de roă udaţi, 
O silvă profumă cu dulcea ve: deaţă 
Arşiţa şi uasce zeftri adoraţi. 
O saleie lasă la vânturi uș6re 

" Cosiţele sale stufâse-a pluti. 
Un paltin se-nalță trufaş în răcâre 
Și albul mesteacăn, voiesce a uni 
Cu paltinul frunda, un lac strălucesce 
Pe margini cu arbori în flori cu odor. 
In pesceră adîncă ca umbra domnesce 
Lumina surprinde mystere d'amor. 
Dar aerul nopții udat ca d'o ceață 
D'a zorilor roă, albesce acum 
Maria ce uită chiâr şi să repose, 
Culege şi face ghirlande de ros€. 
Cu dulce prefum. 

  

Virtutea şi Amorul - 

ici: dice ea prin lacrimi, nu vedi că vestejese ? 
m inima sdrobită, nu poci să te inbesc, 

. 3 .
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-— O rosă cât trăesce nu perde al ei odor, 
Femeia t6ţă viața păstreadă al ci amor. 
Amorul meii nu este din lumea peritâre, 
In cer el se rădică, și arde de splendâre. 
Ce este acâstă formă ce pere ca un fum? 
Femeia trece în viaţă ca fragedul pretum. 
Aşti fermeci ilusorii ce se ridic în vânt, 
Aceste dulci surideri se :nasc pentru mormânt, 
Aceste dulci resfăţuri, cuvinte şi capricii 
Deliri inbătătâre, beţii „de sărutări. 
Uitări cu socotință, torente de delicii, 
Ce t6te per în lacrimi suspine și-ntristări ? 

- Sunt ele de cât rade ce-n nopți de vijelie 
Apar şi per să facă terdrea şi mai-vie?“ 
Așa dicea amanta cu părul ebinin - 
Căgând cu resfăţare pe braţul lui de crin. 
Dar palidă, suavă, adânc suferitre, 
Căci ea iubea amantul precum iubea pe sâre. 
Pe Dumnedei, amorui ardea inima să 
Și-a sa virtute încă amar o apăsa. 
Amantul ei îi qice, cu ochiă lacrimator 
Nu mă iubesci pe mine, dar scii tu că ei mor? 
— S5 mori tu? ce cuvinte, te îndoiesci de mine, 
Nu! nu iubesc pe altul. ci te iubesc pe tine. 
Tu vei avea dovadă! vin, vin, mai dice ea 
Pe gura mea curată mectarul singur bea! 
Perdută a sa gură a lui gură atinge, 
Și lacrimele sale înec suspinul lor. 
A doa di o viaţă incepe a se stinge 
Virtutea era mândră, amoru triumfător.
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ABIA 
Veneam Pamea frum6să cu un buchet de flori - 
Și cu 0 ramurică d'orange aurâse: 
Ea-mi ese înainte cu cenele umbrâse 
Cădind pe ochii negri puţin lăcremători. _ 
„ V'aduc aceste daruri frumâsă Amelie. 
Ei, ție, care insă iubesce cu amor 
Pe cel ce le oferă, buchetu-al ei să fie. 
Și care d'amicie, să ia cel alt ador. 
Aşa fisei și dînsa cu braţele de crin 
Saruucă, ia buchetul şi ramura în roă ” 
„Fiind că tu gici asfel le iai «ii amăndoă. 
Ea pune atunci buchetul pe graciosui sin. 
Era când albul rege al radelor din lume 
Reintră în palatu-i liquid dazur şi spume. 
Și lasă peste unde ce adormind murmur - 
O pulbere de rade, smalt d'aur pe azur. 
Frumâsa mea iubită ardea de frumuseţe. 
Purpura şi-albastrul dispută a le ei feţe. 
Ei îi vorbeam de focul ce irima-mi ardea 
Dar ea tăcea, prin roa 'de larcimi mă privea. 
Când faţa sa frumâsă sub buclele-i de fir. 
Părea inbobocită ca dulce trandafir, 
Când palidă, şi tristă ca crinul ce se-nlină 
Sdrobit de suferință pe verdea sa tulpină. . 
Amorul însă arde al ei corp fericit | 
Cum s6rele încinge un cămp ce-a înflorit, . . 
Cu măna sa cea albă făcea şi desfăcea 
Suavele ei bucle pe timplele-i de nea. 
Și cenele-i umbrâse ce ochii curonati 
Cu tânără tristeţe în jos se înclinat.
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Uh! spune, acest S6re nu are re o soră? 
O fiică ce se ckiamă frui6sa auroră. 
O dulce frumuseţe, nu esci îngerul mei? 
Tu esci a mea plăcere, esci viața, Dumnedeă! 
Oh! te iubesc! amorumi de pociii al spune ţie 
Un om un dei, o dragă, ar trebui să fie. 

Remeia geloasă 

Când el ochii sei îi laă . : _ 
P'al ei ochi pe care-i bea, 
P'ochii mei un nor s'apasă 
Perd vorbu, perd mintea mea! 
Un dor de foc mă consumă 
Nu sciă ce e acest dor, 

- Nu sunt 6re eii nebună? 
Ce simţ ei? ași vrea să mor! 
De la cap păn la picidre 
Tremur! mie frig, ard în foc, 
Vorba pere, oh! mă dâre 

- Nu sciă ce-am? cad pe loc! 
O ideie m& omâră 
Când sunt singuri, ce vorbesc? - 
Sufiul dulce îl bea 6re? 
Budele lor r&tăcesc? 
Buclele ei aurite 
Varsă al lor poleiă pe sin 
Sufletele rătăcite: 
Se confnnd şi se îngîn ? 
Dulcele bude vibreadă 
Vorba tragă: te iubesc!
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Și tăcerea vai! urmeadă 
Acestui cuvent ceresc? 
Ah! atuncea ei chem nortea! 
Fi perd capul, ameţesc! 
Blestem viaţa : blestem s6rtea 
P&ru desnod şi:mpletesc. 
Carnea cu unghiile mele 
O tortur, tremur, mâ&-ucing, 
Blestem cerul şi-aste stele 
Ce văd tot şi nu se sting. 

MaAuia 

Cunosci tu pamea Milie. 
Cu păr negru poleit 
Usor d'o radă plăvie 
Ca un nor de vijelie, 
Ca s6rele aurit? 
Din ochii lumina pasă; 

_ Sunt doi negri diamanți, 
Plope ce cena-i apasă 
Peste ochii “ei se lasă 

Ca n6ptea pe doi amanți. 
luima sa este-un s6re 
Întrun cer delicios: 
Ea devine gemătâre 
Când patima argătâre | 
Arde sufietu-amoros. 
Mica -ci suavă gură. 
Seamănă că a. băut | 
Din acel nor de purpură 
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Când într'o ceaţă obscură | 
S6rele a dispărut. 
Când pe umeri cade părul 
Credi că vegi strălucitor 
Neoa printre munţi şi. cerul 
Când -ventul sparge etherul . 

“Şi valurile de nor; 
Dar amar acelui june 
Ce ia inspirat amor, 
Căci el numai află-n lume 

„Nici în ţeri cu mare nume, 
Ceva mai desfătător, 

  

BA AGEIABa 
Tu pleci; dar tu ei cu tine 
Sufletul mei, şi tu pleci! 
El sasterne ca lumine 
Pe calea pe unde treci. 
EI va veni să resfeţe 
Aurul din al tei păr 
Ale tele cene creţe 
Ce-n cadră un dulce: cer. 
Va veni cu dimineaţa 
Sufletul tei ca să bea 
Și să risipâscă ceața | 
Dupe frunteți, dulcea mea. 
Pe când serele zephirul 
Vei simţi pe stuul tei, 
Precum simta trandafirul 
Roa nopţii-n sînul seu.



“Pu vei sci că acea suflare 
Este chiar sufletu meii, 
Este o dulce cugetare, 
Ce-ţi trimit prin trinsul ei. 

  

ll Abia 

Vin dulcea mea frumâsă, o vin să ue iubim 
Căci n6ptea cea eternă spre noi înainteadă 
Și dioa ce în urmă privind se depărteagă, 
Ne dice cu durere: eti plec şi numai vin! 
Amorul este-o fire d'o di ce-n dimineaţă 
Se nasce şi în seară se-'nclină la pământ. 
Grăbesce! dioa trece şi intră in morment. 
Și mâne nu mai este nimic aici în viaţă. 
Asteptă! dici tu mie; dar orele astept? 
Dar frageda amâre cu sufletul de ro, | 
Ce astădi ne răpesce privirile drag noă, 
E mai puţin fluidă ca palpitu-unui pept? 
Vin şi deschide 'sinul ca cerul de pudic 
Pe care doă rose vederilor sarată 
Mai dulci ca nisce picuri de sânge d'Enimie 
Ce ne-a ucis în lume o viață adorată. 
Via tu cu ochi-n lacrimi, vin o frumâsa mea, 
Cu gitul de ivorii ce mâre de pudâre, 
Glob ce un sâuge tiner resfringe peste nea 
In fire azurate, nuanţe răpitore! 
Cu câma ta în valuri de păr tremurător! 
Ce coborit pe umeri stufos ca o cascadă 
Se varsă şi se-ncăntă pe corpul teii să cadă 
Și dulce să sărute frumosul teii picior, 
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Vin dulcea mea frumâsă şi în cerâscă 'amâre 
De care însuși cerul nu pote fi strein, 
Vin să uităm că-amorul e umbră trecătâre 
Că lumea e fragilă, vin, vin! căcl noi murim! 

Ma Ri Mae 

Vreţi să sciți acea nebună 
Câte are streluciri? 
Este-un s6re în turtună; 
Este o splendidă cunună 
D'ai gorilor trandafiri. 
Când bugele-i bălsămite 
Suriderile le-nec, 
Ai gice rade aurite 
Ce pe fruntea nopţi trec; 
E nebună, drăgălaşă 
Când ea se dă jos din pat 
Când pe alba sa cămaşă 

N6tă c6ma sa giugaşă 
Pe tot corpui delicat: 
Oh! atuncea ea străluce 
Cu s6rele într'an nor: 
Privirea-n langâre luce 
Ca roa p'o fire dulce 
Când dorile se cobor. 
Ea deliră, nebunesce, 
Vobele-i nasc fără şir 
Ca ambrul ingălbenesce “ 
Nebună, mie-mi robesce 
Gura sa de trandafir.
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Nu-i dai ceia ce iţi cere, 
Propune un sugrumat; 
Ride, beată de plăcere, 
Îți dă prin gura de miere, 
Suflutul ei esaltat. . | 

TIuaa 

Buclele-i blonde şi brune; 
„Umerii eclipsă crini, 
Mijlocul ilusiune, 
Gura plaiă drag cu profume, 
Mersul ei e de regini. 
La vederca ei ai dice 
Că stele din emisfer, 
Ai o soră a lor aice 
Și cu radele ferice 
Se-ngină d'aică în cer, 
Nu e faţa ei divină 
Nu mai care m'a răpit 
De şi-a cerului lumină 
Nu e mai dulce mai lină 
Ca ochiul ei în deit; 
De şi faţa-i răpitâre 
Lance sub bucle d'ebin 
Cum în n6ptea trecătâre 
Iudtă strălucitâre 
Stcoa pe cerul senin. 
Ochii ei sunt doă stele 
Dulci şi pline de plăceri -
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Ce pe calea vieţii mele 
Varsă rage tinerele 
Gonind negrele dureri. 
Ceia ce în ea mă&-ncântă 
Este spiritul ei fin, 
Sufletu-i foc ce S'avintă, 
Vorba ei ce înmormîntă 
Grijele negre ce vin. 
Resfăţuri, lacrimi, suspine, 
Ce surisele ingin, 
Sarcasme de gracij pline, 
Delire dWamor divine 
Ce fac de salt al ei sin ; 
Daruri ce mâna divină, 
Peste ea a strelucit 
Ca o undă de lumină 
Pe a cerului senină 
Dama ce s'a aurit. 

  

BABOAROLuA 
Vino, dulce Venețiană, 
In nâgra gondolă-a mea, 
Vin frumâsă cosăndeană, 
Vino, graci6să stea, 
Sub negri-arcuri de spresene 
Fă să văd ochii frumoşi 
S& străluce printre cene 
Ca doi sori dulci, voluptoşi! 
În auri se jâcă părul. | 
Sinii tej desfătătorț
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Varsă un profum de flori 
Ce le împrumută cerul. 
Lasă păruţi gracios 
Ca o stră ce noreadă 
Pe umerul teii frumos. 
Se reverse o dulce ragă! 
Apoi vino răpitâre 
Dorul mei vin se-ndulcesci, 
Ei mor! tu .nepăsătâre 
Ridi, voind să te mândresti. 

  

AA SULA 

De ce dulcea mta Zilie, atâtea briliante ai? 
P&rul teii sub ornamente luce ca roa pe plaiii, 

Strălucirea-i naturală 
Ce de la ceruri îţi vine, e mai dulce, draga mea, 
Ea-mcântă, fermecă ochii în pulbere de betâlă 
Câud suavele ei bucle sărut sînul teii de nea. 
Cu corsetul care schimbă formele delici6se, 

A corpului frumuseţe tu ucidi, tu o sdrobesci, 
Ca un grădinar ce taie ramurile graci6se 
A le pomului, Lilia, dulcea mea, nebună esci? 

Tote acele podâbe ce de la artă le ai, 
Nu-ţi dai atăta lucire câţ tu, dragă, lor Je. dai. 
Tu le: faci a fi frumâse, asfel cerul cel senin 
Trece stelele in spacii şi mai dulce se lumiu. 
Lasă să se-mpodobescă cele urite de tei, 

Tu Lilia, ţi a dat cerul frumuseți fără mudel. 
Aurora e frumâsă prin rage ce are ca. 
Frumuscţea-'n simplitate, se vunsce, duicea mea
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Când tu vii str&lucitâre în al tei simplu costum, Și ca vintul primăverei siuuţi esală profum 
Când văd păruţi în desordin rătăcind pe a ta frunte “Ca o constelaţiune vlutind pe un virf de muute, Când văd degetele tele sub boboci de trandafir Rătăcind cu voluptate pe sonorul teii clavir, Pleopele tele umbrâse peste ochii tei cădind 
Ascundind lumina dulce în lacrimi d'amor ardind Când sub mâna ta mai dulce qe cât wi se pare viaţa, De sărutări- ce te-atacă, ascund drăgălaş tu faţa, Tu esci cerul, tu esci viaţa, şi mărirea pe pământ, Las tyranilor puterea, şi morţii crudul mormânt! 

  

aa Otuia 
Cu mâna de roă amorul îi pune 
Ghirlandă frumâsă pe auru-i păr, 
Pe fruntea curată a Vergurei june, . 
Când viaţă ea lasă “şi sbâră la cer. 
Suavele sale şi dulci primăvere 
Abia se formară în fraged buchet... - 
Și mârtea cu faţa umbrind de durere, 
Invită victima la negru-i banchet. 
E trist să vedi nirtea cosind dimineaţa 
Când viaţa e dulce şi tot înflorit. 
Acele flori purpuri ce-abia primesc viaţa, 
Și capul înclină de vint vestejit! 
Nu plăngeţi feci6ra frumâsă şi dulce - 
Ce fruntea sa plâcă pe negrul mormiut, 

- Când verdea cunună de nuntă străluce 
Pe fruute-i ce cade pălind la pământ,



Nu plăngeţi feci6ra! Fa mâre n'ainte 

Să afle cât omul e amăgitor, 

Cât lumea e crudă, cât pentra morminte 

Poţi nase să depuie durerile lor. 

  

AuRaaa 

Viaţa mea în lume fără de junie 

Şi fără de rose trece la mormint, 

Firea dulce a vieţii, a ei ambroasie 

Cede diminâța pe uni rece vint. 

Când mi-aduc aminte câte creature 

Ai cădut în juru-mi de când am născut, . 

Cum în t6mnă cade frunda din. pădure 

M& vâd trist şi singur de dor abătut. 

Dorul cel mai mare care ne supune 

Nu e dorul care noi îl suferim. 

Este doru acelor ce sufer în lume 

Este dorul celor pe care iubim. 

La banchetul vieţii luminele stinse, 

Şi locuri deșerte, tăcere şi dor 

Nu mai este nimeni cârdele destinse, 

L.yvele murmură în vint plângător. 

  

MORAL 

Când sârele se culcă în marea de purpură 

M& duc în tâtă Qioa pe ţărmul înflorit 

Privirea-mi bea aznrul cum 0 amantă pură 

Bea prima sărutare a duleelui iubit. 
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Delicii şi plăcere! myriade de Jumine 
De umbre represintă un cad*u-"ncântator. Zefirul ualță valal ce amoros suspină Ca o amantă dulce la sărutări "d'amor. 
Ea vine însocită de graci6se sclave 
ȘI se aruncă-n unde cu vălui plutitor 
Ce tradă a le ei forme plăcute şi suave Al ei văl e pictură pe corpui răpitor. 
O jocuri inocințe! o lupte graciâse! 

_Mistere-ncăutătâre ce valul. mării pur 
Le lasă să se trade suave şi frumâse. 
Ca stea strălucitâre în cerul de azur. - Cu valurile albe se luptă ca nebună. 

i braţe d'alabastru prin spumă str&luceze Ca s6rele-n lumină saă ca bălaia lună In umbrele uşdre ce per şi retăcesc. 
Văd părul ei pe valuri plutind cu resfățare Pe zephirii molatici ce peste spume trec. De ce sunti om -în lume? de ce nu Sunt 0 mare In sînul meii de flacări s'0 beaă și se-c nec? 

  

LA OALACA 
"De ce fugi, tremurătâre - 
Când te văd în ochii mej, 
Cu câma ta plutitâte 

„ Pe umeruți de ninsâre 
Căgind ca ploi de scântei? 
Când prin velele țesute 
De vint sînu tei frumos, 
Lasă formele plăcute -



Ce "n rose tremur tăcute, 

A se ghici gracios;: 

Tu ţipi, fagi, baţi cu piciorul 

Ca o căpriță de munţi i 
Care vede vinătorul 
Și îşi ia în codri sborul 
Peste râpi fără de punți. 

Pentru că tu esci în fine, 
Frumâsă şi mE r&pesci. 
la aminte tu la tine, 

Fiică-a dulciloră lumine! 

Silica mea, mă iubesci! 

  

BVBLINA 
Sciţi: voi pe a mea dulce fl6re, . 

Ce mor damor pentru ea? - 
Ca buclele-i plutitâre 
Cu faţa strălucitore, 
Și bălae ca o stea? 
Cu pelițele curate 
Ca marmorul de carar, 
Cu budele purpurate 

Ce din plaiii de crini resar. 

Cu capriciile frumse 
-Ca privirile ce te-ard 
Crinii, rise graci6se 
Ce sunt singurul ei fard. 

Cu delirul în iubire, 

Ce-"mbată, nectar ceresc! 

De nu mai găsesci trezire



Sunt tot beat de cână iubesc. 
Țera mea e în bătae 
Toţi” se duc în ajutor. 
Eii în cOma sa bălae 
Număr heroi ce mor. 
Când ei dic că voiă îndată 
In viaţă un fapt bun. se-nşir. 
Ea de lacrimi înecată, 
Smulge părul, ei de fir. 
Dice: Piară bătălia 
Vis de lacrimi de mulţi ani! 
Unde viaţa și juaia. 
Mor spre-a păstra pe tyrani! 

  

arazuaa | 
 Strălucind de frumusețe lângă mine ea şedea. „ÎN citiiă o poesie ce ai face mi dise ea 

Dorele unde-aurele, 
Vin culeg roa din tot: 
Numai din: cenele mele 
Ş5 o scuture nu pot. - 
Stai şi spui a mea 'durere 
La umbrele ce derese. 
La a nopților tăcere, 
Căcă la tine nu-ndrăsnesc. 
N6ptea tâte află pace; 
Dar eii n'am în sînu-t loc 

„Poci să dorm, plănsul nu tace 
Și inima-mi arde-m foc,
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O ledică “ți este mumă, 
Tu ce vedi cât sufer ei! - “ 
Vedi dorul ce mă consumă 
Rece e sufletul teă! 
N'ai pietate de mine, 
Crudă! dar ei lăneeţesc. 
Sufletu-mi trece-n suspine 
Mor de tine, te iubesc! 
Laşi beteala cOmei tele, 
Pe corpul teii gracios : . 

- Plutind ca un foc de stele 
Pe un lac Vijelios, - 
Laşi prin văl să se gărârcă 
Sînul tei Desfătător 
Ca aurora cerâscă 
Ce mijesce într'un nor. 
Şi când ochimi se îmbată 
D'aste delicii ceresci, 
Severă, ne-apropiată, 
Cu receală îmi vorbesci!. 
De ce nu-mi ei viața mie 
Tu ce pacea, mi-ai răpit, , 

La măndria ta să fie 
Triumphnl mai strălucit ? 

  

Nu este o femeie. Ea dice turburată 
Ce astel e iubită, să nu fie mişeată. O. 
Ha dice şi pe faţă trecână bucla de fir, 
Se sc6lă şi Saşadă să cânte la clavir, 
Lăsând a sa privite pe mine ca să'trâcă, 
ȘI crinii dupe faţă-i in rose se netă.



Sub degete de purpur octavele d'ivor 
Întână-un aer dulce, suav, desfătător. 
E sufletul ei tînăr plin de melancolie 
Ce cură în torinte de-amor şi armonie. 
Ea jOcă-acea serată, suspin deşirător 
Ce-'mbată de tristeţe, d'estas, sublim amor. 
Termină; dar ce luptă în sînul fu trecută? 
Ca crinul de arşiță ea pare abatută 
Și ochii dulci ca cerul, în roă strălucind, 
Și în langâre dulce delicios marind, 
Atunci era frumâsă. lar graciosui sin - 
Lucea prin părui tiner, torinte de senin 
Ca gindul fericirei ce-n gindul de durere 
Din când în când lucesce şi tot d'auna pere. 

  

ha Principesa 8. 

Tu ce ai surisul dulce p'a ta rumenă guriţă, 
Frumâsă cu ochi albastri, cu "ntunecâsă cosiță, 

„Tu ce strălucesci aicea ca culorile de flori, 
Ca o constelaţiune ce strelucesce prin nori; 
Sub vălul tăi aeratic, ea roa de dimineaţa. 
Pe flori. Tu ascuugdi pudore, puritate şi dulceaţă? 
Care din uceste daruri ce din ceruri se cobor 
Esci tu, dulce călătâre pe acest pământ de dor? 

A RR ARE 

Vedi pe dulcea mea frumâsă 
In albastrul ei costum ? 
Albă, dulce, graci6să, 
Respir&nd ceresc prefum ;



Nu-i așa că ea lucesce 
Cu corpul suav şi pur, 
Ca raga ce strălucesce 
In ochii sei de azur? 
Saii ca luna în senina 
Domă ce nu are nor;? 
Sai ca lebăda divină 
In sinu-unui lac-la dori? 

  

Sora de la Paserea 

- Strălucea-'n a sa junie 
Ca-n cămpii un trandafir, 
C'aurora-n vijelie. 
O fermeci! o străluciri ! 
Ca o fire ce resare 
Tâmna "n flori ce vestejesc. 
Ea prin cele alte apare. 
Ai crede-o un vis ceresc. 

P'a sa frunte cu plăcere 
Rosa de hymen ardea, 
Lângă un bătrin-cu avere, 
Mână-n mână ea ţinea, - 
Ea numai află dulceaţă 
In tîngra viaţă a sa. 
Nu vrea hrană, nu vrea viaţă, 

“ Lacrimele sale bea. 
Luă văl în' mânăstire 
Undeva întrun sânt loc, 
Unde trece-n suferire, 
Ochii vărs lacrimi de foc. 
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Nimeni n'a sciut mysterul 
Dorurilor ei amari. 
Intr'o di stergind cu părul 
Ochii sei cu cene mari, 
La ic6ne-ngenuchiată, 
Cătând către cerul pur, 
Plecă ceana 'ntunecată 
Pe ochii sei de azur. 
Când arborul frunda perde 
In a! tomnei rece vânt, 
Salcia remâne verde - 
Lângă tristul ei mormânt, 
Şi-o pasere, dulce cântă 

“Tot unul, ne încetat. 
P'atunci "mănăstirea sântă, 
Pasevea nume a luat. 

  

Dar Vai! ea mu mai este, şi nu-o voi mai vedea. 
Plăcerea mea îndată a încetat cu ea. 
Acolo ea îmi spune, la sociul meii nu dice, 
Că am venit noi astădi, noi singuri pe aice. 
Și cautînd la mine cu ochii sei ferbiaţi 
Îmi dice: „spune mie, vei să te-nvăţ să minţi ?* 
De a minţi cu tine e de a merge-'n rai!» 
Ea faţa mea lovesce cu degetul bălai. 

  

LA RA 

Acolo a fost locul în care noi vorbâm 
Când viaţa avea rade în ochit ce “iubâm.
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Acolo la lumina acestui cer în stele 
n dulcea resfăţare a adoratei mele, 
Beat d'a sa frumuseţe, şi d'un amor ceresc 
Îmi dice-ntâia 6ră, cuvântul: te iubesc! 
Dar vai! ea nu mai este! tot e născut să teâcă! 
S& rătăcâscă încă în m6pte past pământ, 
Căci sufletul cu corpul nu cade în mormânt. 
Aşa, Qiceam şi lacrimi a mea faţă în€câ. 
Acolo ciparisii înalţă fruntea verde, 
Acolo printre rose biulbiul amantași perde. 
EI cântă, şi o chiamă, cu dureroşi suspini. 
Acolo altă dată în umbre şi lumini 
Suspină dulce vaiuli, zephirul gracios, 
La cer sbâră se ducă al forilor miros 
Văd tote caltă dată, nu e nici o schimbare. 
Colo sub acei dafini respir a sa suflare; 
Cosiţa sa de rade colo parcă-o deresc, 
Aud suavai voce dicându-mi: te iubesc! 

BAROAROLA . 

Lopătare, tu esci june, 
Dar ai puterici lopeţi? 
Marea pe fruntea ei pune 
Gunune de frumuseți. 
Velele-n'ai să plutâscă, 
Vântul este adormit. 
Lopeţele să sdrobâscă 
Cristalul cel aurit!



Unde-i vedea tu pe mare 
"O gondolă şi pe ea, 
Ca o dulce desfătare 
Suridind pe dulcea mea: 
Stai din văsla sgomotâsa 
Peste marea de polei. 
Când va trece-a mea lrumâsă! 
Ascultă portretul ej: 
«Are bude rumedre 
Ca sânge de căpridre 
Ce se varsă pe ninsdre, 
Sinu-i este val de spumă 
Ce tresare și prefumă. 
Pe faţă fire d'azur 
Se-ngin cu nea şi purpur. 
Sinu-i cer pe virf de stîncă 
Ce nu vedi de cât prin nori, 
Ei n'am putut se-l] ved încă 
De cât prin vălui de flori. 
— Rigi de mine rece june! 
Tu în viaţă n'ai iubit. 
Dar amorul tot supune 
Fie bătrân gârbovit 

„De ani şi de suferințe, 
Fie tinăr, şi suav 
Cu sinul plin de credințe, 
Fie tyran. fie sclav. 
Tot iubesce ori ce nume. 
Îi dic pre sufietul meă, 
Când făcu acestă lume, 
Iubea înseși Dumnedei. 

aiataenut mau ameninte:



ADaAGa 

Adica se-ndrepteadă la riii cu-0“jună sclavă, 

Adica e frumâsă, e dulce, e suavă. 
Vestmintele depune oprind numai un văl 

Pe care părui negru plutesce ușurel. 
O statuă de petră se-nalţă p'o teraţă 
A unui deii sali rege. Inelul ea agaţă; 
In degetul statuci ce şade pal ei tron. 
«Păstreadă tu inelul, tu ce nu mai esci om! 

In rîă ea se aruncă ardindă şi nebună 
lndtă şi se j6că cu c6ma lui de spumă: 
Când însă e sătulă de jocuri graci6se 

Eşi din rîu ca luna din domele umbrose. 

Se-nbracă, la Statuă cată a! ei inel. 
Dar degetul de pâtră se apăsa pe el. 
Nu p6te sc-l mai scâţă, deci tristă merge acasă. 

Când nâptea ceana nâgră paste pământ o lasă, 
Ca trista frumuseţe ce lasă pe pământ 

Umbrâsele ei cene în lacrimi p'un mormânt. 

O candelă în casa-i revarsă a sa văpaie. 
Adica strălucesce ca luna cea bălae, 

“Prin norii de furtună, pe pat, sub al ci păr. 
Reposă şi lucesce ca aurora-n cer. 
Ea vede de o dată; o albă nălucire 
E Statua de pâtră ce cobori din tron. 
«Fă-mi loc în pat, îi dise, căci eii încă sunt om. 

Tu esci a mea mireasă, pe mire să se culce 

* Alături, tu îl lasă o suflet drag şi dulce!“ 

Tan an Adica vede în nopţi neîncetat 

Veghind până la gioă pe lângă al ei pat
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Statua cu inelul ce loc în putui cere, 
Iar tin&ră feciră ca crinul palid pere. 

4 

  

- Bpopea de la Pângoviste 

Kindia ce o dată în turnul nalt suna 
Adi tace, bulfa tristă îşi varsă vocea sa. 
In curte nu e gardă, în sală, nu e masă, 
Tăcere de morminte ce sufletul apasă. 
La masă nu sunt 6speţi, şi cupele sunt seci, 
Și sparte, Iyra tace, gem venturile reci. 
Și dâmnele române cu câmele aurâse 
S'aii dus ca nisce rade cu nopţile frumâse. 
Așa trecu: lumina şi fala la români 
Şi cei ce se laptară, cu armeie în mâni. 
Vin încă pe ruine, când nopțile domnesc 
Şi cu-ochii plini de lacrimi ruinele privesc. 
În murmura ce vintul destâptă în ruine, 
Ne cântă o Epopee, cu. fapte mari, sublime, 

, Cr 

Desfătătâre rose sub paşii te! în lume 
O dulcea nea frumâsă, aici vor înflori, 
Va scânteia o plâe de glorii p'al teii nume, 
De fericiri pe viaţă, când tu mă vei iubi. 
Amorul o să reverse cu mâna sa de Toă 
Pe fața ta. surideri, și rosele ceresci 
Plăcerile pe viaţa-ţi, ca radele ce ploă 
Din ceruri să-ți amintă că tu din ceruri esei,
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Reginele gelâse la dulcele. tei nume 
Pe care universui cu-amor îl va şopti. 
Vor regreta că nu sunt ce tu vei fi în lume, 
Ferice și frumâsă, când ta mă vei iubi. 

  

Gşpeisa şi Leucada 

Pe verdea Lencada! suspină-al mării val. 
Cyprisa se cob6ră din cânca de cristal, 
A frumuseţii (ce, amorul o pălesce 
Pre cum p'un crin un s6re ardind îl ofilesce. 
De cănd amantui dulce, frumosul ei Adon 
S'ascunde. Ea se duce la deul Apolon, 
Cu. ochii plini de lacrimi, și de melancolie, 
-Cosiţa ei respiră cerâsca ambrosie. 
—0 deii cu arcul d'aur, amantu! meii barbar, 
În templul tei din Argos sascunde în altar 
O deii ! ai pietate, se-mi dai pe desertorul, 
Ori daca poți să vindeci în inimă-mi amorul? 
Ce sufer! n'am cuvinte a spune, lăncedesc, 
Şi ca o mâle câră la s6re mă topesc. | 
Vărs lacrimi, și prin lacrimi speranţe amăgitâre 
Scânteie cum în n6pte vin reflectări de s6re. 
Necadul mă încă, şi aşi putea se omor 
De nu aşi fi o dee, 0 blestemat amor !> 
Ei sunt atunci p'o stâncă înaltă şi ripâsă, 
Sub stâncă geme valul cu fruntea sa spumâsă, 
Cyprisa dice încă, cu vocea sa divină, 
Și rumenind ca blonda și tinără virgină 
Când pentru-ntâia 6ră, acel cuvânt ceresc 
Aude prouuțindui amantul: te-iubesc!
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Și mânile ei albe pe fațăi a trecut. 
«Oh! de mă scapi d'amoru-i acestui om plăcut. 
Îți daii cu-nprumutare a mea încingătâre 
Cu care o frumuseţe cât de nepăsătâre 
Ar fi, o vei supune. Vei fi învingător. 

„_—De vel sări Waicea, vei perde-al tăi amor. 
Căci marele Jupiter când arde pentru Juna 
De fiacără turbată ca focul, ca furtuna 
Aici veni se-mpace al lui foc ardător 
Sârind din astă stâncă ce-'şi perde fruntea-n nor. 
Ea nalță către ceruri cătarea plăngătâre, 
Îşi strânge a sa roche pe micele picidre 
Și sare; nori de aur și purpur o primesce, 
O duce a ei câncă și ea numai iubesce. 

4 

  

PTOALA 
Ptoala amorată W'Evantus cel frumos. 
Se urcă în Leucada pe malul furtunos. 
Și-acolo stând pe virfal înfricoşatei stinci 
Aşa esală-n aer suspinelei adinci: , 

Evantus nu mă iubesce 
Şi eii dupe dînsul mor, 
Oytherea nu voiesce 

"Ca se-i inspire amor. 
În dar la templu seii mare 
Cosiţa ce am tăiat 
Am pus, ea milă nu are, 
Crudul amant m'a uitat. 
Vii să săr din astă stâncă 
Ca se-nceted d'a iubi.



Cytherea sări încă, 
Şi Cephal încă sări. 

_ Deucalion cel tare, 
Ce pe Piraba adora. 
Toţi sărind din stâncă n mare 
Să iubscă înceta. ” 
Sopho dulce şi frumâsă 
Care iubea pe Phaon, 
Sări-n marea furtunâsă 
O ia pentru Apolon. 
Viaţa e mai rea ca mrtea, 
Voi să mor, stă las ast loc. 
De ce să sufer et: sârta, 
De ce şt ard eii în foc? 
Îl iubesc! mor! ard” mă dâre! 
O furtună, un delir, 
Pentru dulcea lui amâre, 
Am dat c6ma mea de fir. 
Ce mași da să mă iubâscă! 
Viaţa frumusețea mea. 
Velă de rose cerâscă, 
Şi tu, rîgi, o dee rea! 

Așa Ptaola cântă, cu mânele de crin 
Încrucină pe rose din graciosui sîn, 
In mare se aruncă, şi marea lină o bea 
Cum o amantă dulce pamant ?n braţe-l ea. 

  

GINA Crnuaaat 

Cyprisa cu o mână ca sârele de albă 
Desl6gă-'ncingătârea, o dă la dea dalbă. 
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O vede și îndată în ochii Junei dei 
Amorul respindesce o roă de scântei. 
În creţele închise pluteau acoperite: 
O ceaţă. de dulci fermeci, dorinţe inflorite 
Și rătăcite flacări, suave resfăţări 

- Oomplângeri graci6se şi lacrimi, şi uitări. 
Amorul, dulci refusuri, beţii incântăidre, 
Şi vorbele grăbite de "dei învingătâre. 
aPrimesce, ea îi dice, ast briă, îl ţine-n sin, 

Pe unde doă 'rose surid născând din crin.» 
Se dice ca să placă, şi lumea să. învingă; 
Omer fură Oytherei strălucitârea cingă. 

Gastelul lut “opeş? 

Vedi aceste mari ruine? 
Sunt castelul dupe plaii 
Ce strălucea în vechime 
Pe fruntea acestui raiu. 
Acolo cum luna luce 

„In furtună printre nor 
Lucea dâmna țeri! dulce 
Vis de frumuseți, d'amor. 

. Strălucea cu-acele feţe 
Prin diduri de vechi români, 
„Cum o jună frumuseţe 
Lucesce prin gravi bătrâni. 
Unguri dai asediere 
Dâmna este în castel, 
Gracios vis de plăcere, 
Ea se luptă pentru el.



Dar castelul se topune.— 
Vegi acel loc colțoros? 
Dâmna cu cenele brune, 
D'acolo s'aruncă jos. 
Ea preferă mortea, chinul, 
Şi abisul cel amar, 
De cât se deschidă sinul, 
Căpitanului Maghiar. 
Vinele roşii, vide | 

"Ce pe piatră strălucesc 
Sunt sângele ci şirâe, 
“'Timpii nu il risipesc. 

  

BILA St DOBA 

Dula-i dulce şi frumâsă; 
Dora biondă graci6să. 
Una e melancolia, alta un dimbet de dei. 
Tu semeni cu aurora; ea cu sera în scântei. 

Uniţivă amândoă 
Căci eii nu sciii să aleg. 
Ca doă rose în roă, 
P'amendoă stă culeg. 

, zana RABA 

Sirocui se alină şi-adârme lin pe val. 
Palatul vechii ducal 

Resfrânge-ale lui forme fantastice pe mare . 
Iar leul lui Şant-Marco privesce-ndepărtare, 

 



Și pare că şoptesce: «Popor de viaţă plin, 
Te sc6lă și sdrobesce tyranul cel strein! 
In faţă se întinde câmpiă-azurită, 
Ca dulcele speranțe Veneţii negrită. 
Pe mare luna varsă o ploe de lumini 
Ca vise de plăcere în sinu-unei vergini. 
Suave. barcarole pe coma serii sbor, 
Ne-mbată, ne r&pesce, de-armonii de amor. 
Și face a lor cunună cerâscă, gcănteiâsă 
Din graciile tele, din fața ta frumâsă. - 
Dar tu, venețiană, tu vis desmerdător, 
Ce din copilărie eși ca 0 stea din nor, 
Pleci capul şi în cene o lăcrimă lucesce.. 
Ca firea ce în roă se-'melină şi pălesce! 
-—Tu nu-nţelegi durerea acelii ce iubesci, 
Tu n'ai apăsătorii străini ca să uresct. 
Ea gice cu frumâsa şi îmbălsămita gură, 

„ȘI vocea ei esprimă un cânt de dor, şi ură, 
«Mult o se ţineţi în feare, | 
Tyrani streini, crude heare!: 
Popoli slabi ce Janţul strânge, 
Popoli lași popoli bătrâni, 
Daţi viaţa şi-al vostru sânge 
Se-aveţi pe streini stăpâni! 
Tyrani! s'aveţi crudă sârte! 

» Cât tu ai se mai trăiesci, 
S8 vedi înprejuruți mârte 
Fiinţele ce iubesc. 
Apa când tu cu plăcere 
Din cupe cătână a bea, 
S& simţi că bei crudă fere, 
Omoritâre şi grea.
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SE plângi lacrime amare 
Și lacrimile cădină, 
Tâte în târte de feare 
Şă le simți pe braţ trecând | 

BARGAROLA 

Varsă-'m sunete divine |. 
Sufletuţi armonios, 
Dulci speranţe și suspine, 

_ Înger candid și frumos! 
Cum steaoa serii revarsă 
Bucla daur sus pe ceri 
Şi cum tin&rul crin varsă 
Fumu-'a sînul dulcii seri. 
Asta-i caracterul vieţii; 

A siiride printre plâns, 
Cum pe cer -în siuul ceţei 
Luna d'aur a pătruns. | 
Nâptea bea rade, și mare 
Bea amorosul zephir. 
Eu beaii dulcea ta suflare 
Pe guraţi de trandafir. 

Vina! pe radele de lună 
Pe peptul spumâsei mări 
S& numărăm dulce brună, 
A le n6stre sărutări! 

+ 4 —        
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Banana 
Aurora să te vadă, 
Pe cer ar fi stat în loc 
Perii tei o vie radă, 
Ce pe umeriţi se joc. 
Nu seamănă cu o bură 
De lumină ce în nor 
S6rele lasă de cură 
Din discui strălucitor? 
Vin cu mine-'n vas pe mare 
S5 uităm că pe pământ - 
Ori ce frumusete pare 
Se nasce pentru mormânt. 
Cum rade şi nori pe cerul 

„ Limpede se-ngin plăcut, 
Rade de lumini cu perul 
P'a ta faţă se sărut. 
Ce ochi pâte ca să vadă 
Permecul teii cel ceresc! 
Nu esci tu o dulce radă 
Sub forme ce ne răpesc? 
Degete de crini, purpură, 
Brațe rotunde d'ivor, 
Oh! ferice. acea gură 
Ce ar bea nectaral lor. 

——— 

Salut balaiă gioă prin nori întunecoşi! > 
Când văd prin umbra nepții pe ea ce ochi frumoşi 
O Domne! ce vedere! ce dulce. amăgitâre! 
Ca, tine: strălucită, era ea, muritdre!



Tu faci trumâse lucruri fiind divinitatea ; 
Dar când le faci tu, Dâmne, le dai crudelitatea. 

  

BARGAROLA 
Colo luna incoloră 
Se arată printre nori; * 
Din colo alba-auroră 
Pare cu rumene flori. | 

Vin! ta, n6ptea să privâscă 
Pe păruţi ebenul sei, 
Şi-aurora să-şi găsâscă 
Rosele-i pe chipul tăi, 
Murmură valul de spumă. 
Sub o plâie de lumini, 
Şi aerul se prefumă, 
De nisce prefumi divini. 
Un profum de ambrosie , 
Lasă-n urmă ori ce val! | | 
Venusa cată să fie 
Cu Amorul pe canal. 
Dulcea-ţi şi via privire | | 
Este un limbagiii divin: E | 

„Ea răpesce-ori ce simțire! . 
Dulcea mea frumâsă, vin! 

_In ea nasce o viață noă, 
Nasce dulcele amor 
Ce cu budele de roă, 
M&-"mbată desfătător. 
Vin, căci undele sunt bete 
De divine :desfătări 
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De nu vii, flori îmi trimete 
- Umede de sărutări! 

  

Cosiţa Beorenicii 

De regina Berenice, 
Îngeniosul Canon, 
Arde damor neferice, 
June, frumos astronom. 
Berenice, prin regine 
Este rosa între flori, 
Cerul fermece divine 
l-a dat ca blondelor dori. 
Câtă roă cerul varsă 
Pe roditorul Egypt 

„Lacrimi Ochi! sei revarsă 
Dupe regele iubit. 
EL s'a dus să strălucâscă 
P'al luptelor verde loc, - 
Plânge câna sa cerâscă, 
Plânge lacrime de foc. 
Taie cma graci6să 
Şi-o depune pe altar . 
Unde Cyprisa frumâsă 
Varsă amorului nectar. 
Semn d'amor și devotare 
Pentru sociul ci iubit. 
Canon, plin de întristare, 
Intră-n templul aurit. 
Ia Cosiţa; deii dice: | 
„Dee dulce, de amoi,



Tu scii, «nu mat. sunt ferice, 
De dragostea ci eii mor! 
Dămi cosiţele-aurele, 
Daca nu mi o dai pe ea,. 
Eii voi face-o printre stele 
Cea mai graci0să stea!“ 
la cosița şi se duce,. 
Tavingătorul venea. 
Ea aude, pacea dulce 
Perde și mereii. plângea. 
Căci cosița dispăruse 
Dupe al deii altar, 
Ea de doruri s'abătuse, 
Regele gemu amar. 
Chiamă la curte îndată 
Pe cel din tâiii astronom, 
Astronomul se arată. 
Este tînărul Canon. 
Ce 6re s'a făcut perul 
De -ia templo, tn mu 'scit?. 
Tu ce cu ochii vegi cerul - . 
Printre nori și 'vijelii! 
— Coma: ce. te inquietă 
“Dice el, un lin zephir, 
În cer a dnso: planetă 
S'a' făcut câma de fir. 
Între leul. şi vergină 
Lângă Calisto loc ia; 
Către apus se înclină. . e 
“Ghidind bou! leneş ea. | 
fa nu are încă Dume ; 
Cma Berenici, a fi,. 
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Sub ast nume ce-i vei pune, 
Ea etern va străluci.» 
Apoi toţi cu bucurie, 

“ Ast nume planetei dai, 
S6ra pe doma azurie 
La planetă toţi cătaii. 

  

SOEUDARRA Zu 
„Cum vedi Jucind surisul p'o față-n lacrimată, 
Cum rătăcită-n n6pte, vedi gioa-n resărit; 
Gum vedi o fl6re 'încă în tâmnă întristată, 
In sufietul ce geme un vis drag și-'nflorit; 
Tu mi-ai părut în viaţă ardind de frumuseţe 
De gracii, și de, fermeci o tu trumâsa mea! 
Și-am dis: tu esci amorul, plăcere, tinereţe. 
Surisul teii cel dulce a mea viaţă aurea, 
Dar ca surisul care prin lacrime resare 
Ca rada trecătâre ce-aruncă un. meteor 
Ca restul de iubire ce-n tmna vieţii pare, 
Ca visul de plăcere în dilele de dor; 
Imagini trecătâre .ce vin, lucesc: şi pasă 
Să facă mai amare dureri ce noi simţim; 
Ca tot ce ne gimbesce când dorul ne apasă, 
Aici în scurta viaţă în care rătăcint. 
Aşa -păruși tu mie, sub dulceaţi frumusețe 
Cu inimă, cu spirit, sub fermece ceresci 
Aşa te sțingi şi viața iar cade în tristeţe, 
Tu mai iubit, dar astădi tu nu mă mai iubesci! 
VE risipiţi, o lacrimi, tăceţi voi, o suspine! 

„Acâsta este viaţa şi al ei destin amar 

i . »



69 

- Și o femeie este ca domele divine . 
Ce sera scânteiadă şi dioa-n nori dispar. - 
Femeia-i schimbătâre ca cerul .ce ne-arată, 
Aci senină faţă, aci întunecată, 

DAUZA PRUDOADA 
O vedi sub câma oscură - 
Strălucind de frumuseți ? 
Are-a Venerii. cintură, " , 

* - Atât toţi de ea par beţi. | 
Ce minune! ce frumâsă, 

Când ea vine-a se culca, 
Când câma cade umbrâsă - 
“Pe corp ca nâgra manta... 
Ah! atuncea ca o dee 
Varsă termeci dulci” d'amor, 
Ochiul negru ii scânteie 
De lacrimi şi de langor. 
Pală, pudică mireasă | 
Bind nectarul de amor. 
Tresare ca o figreasă 
Când vede prada de dor. 

  

„ Făgesimea. omului 

Frăgesimea-i sârta vieţii! . - 
Ura urmă-unei iubiri; 
 Bătrâneţea tinereții 
Şi lacrimi dupe dimbiri.  



10 

Cum apare dimineaţa 
Intre dioă, n6pte ?n ceri. 
Tot aşa apare viaţa 
Intre bine și dureri.. 

“Daca aurora nasce intre roselei divine. 
Şi de ea de ne răpim, - | 

Este că urmeadă nopţii şi varsă dalbe lumine: 
Pe dureri ce suferim. 

  

Gyhterea şi Amorul 

Frumâsa Cythe:ca în conca de ivor 
Din Cnide se înturnă cu- rumenul amor, 
Amorule! îi gice, scii intrigile mete, 
Seii toţi amanții tineri te-?n viață am avut, 
Veduși statua-ni nudă! dar uuae Praxitele 

"Vai! nudă m'a vădut,» A 
Ea gice şi suride. Pe purpura ce mâie 
Ivorul, ea reposă, şi valul alb venea 
Să recorescă dleii piciârele de nea. 
O horă de amoruri ca. aurita plâic 
Plutea pe !6ogă dinsa şi zephiri gracioși - 
Suflai cu voluptate în perii sti undoşi. 
Pe mare se, întinde o plâie de purpură 
Precum pe viața dulce, ilusii dulci plutesc: 
Leocotoa 'duce cu friă- de rose 'n gură 
Pe trăgătorii -ageil, ce flacări respifid*sc! 
Suave Nereide și Nymphe-n văr de fir 

Urmeagă pe Cyprisa, pe aripi de zephir. 
O fiul mei, îi dice frumsa Dionee, - 
Descrie în portretul acestii dulci femei



Ce faci ca să se ardă de-o patimă de dei?» 
Amorul dice „asfel: frumâsă ca o dee, - 
Ea pâte să aspire cu frumuseţea sa , 
P'un tron lângă Jupiter un l6c a reclama. 
Nu-i alt cap de femeie mai demn de diademe, 
Nici față mai făcută a străluci-n olymp. 
Cu ce gracii divine umbrâsele ei cene 
Se-'nbin şi se alungă tot în acelaș timp! 
Dar ce acord feerie roşeaţa cu albeţe! 
Aşa ca mai nici uva pe dulcele ei feţe 
Se nu înece palta! guriţa-i e boboc 
De rosă, ochiu-n lacrimi, lucesce-'m al! lui toc. 
Ale-aurorei rose pe degete-le-i are, 
Şi a le nopţii umbre în coma-i de ebin, 
Nectaru şi-ambrosia respiră în suflare, - 
Și braţele aii albeţea ce are dioa-un crin.» 
Dar rumena Cyprisă cu budele de rose - 
Pe sinul ei de dee îl plâcă, să-l repese. 

  

Venus eşind din mare 

E umbră pretutindeni," pe cer nori m tăcere 
Se duc, şi marea»i lină, și neagră la vedere. 
Nici zephiri peste mare, nici vijelii pe munţi; 
Păreai nelegănate ale-arborilor frunţi. 
Dar în tăcerea-adincă, un falger dă semnalul. 
Și marea mișcă, vântul rădică-ndată valul, 
Ju gemet scâte marea, pe când tot negura 
D'odată se lumina şi unda se crăpa, 
O concă de ivoriii pe undă brună pare, 
Ca faţele- aurorei “desenurile are. 
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Pe d'altă parte dea amorului divin, . 
„ Se-nalţă dintre unde cu corpul ei de crin 
Nud, și, d'o fromuseţe divină ce îu lume 
Nu se văguse încă, și mavusese-un nume. 
Ea tremura sfisă ca roa într'uu crin, 
În c6ma lungă d'aur se-adăpostea puţin. 
Un hor de Nereide atunci aduc o cingă 
Pe care strălucesce seducții: se învingă, 
ȘI risuri, și amoruri, dorinți și resfăţări 
Suspine-"nflăcărate şi tinere-ncântări. 
Ea intră concă; conca alunecă pe. mare, 

„Atunci zephirul suflă, și totul ia mișcare. 
Ia viaţă. conca merge la Cipru fericit 
Cu clima prefamată, cu cerul strălucit, 
Cu sylveie umbrâse în care dulci murmure 
D'amanţi pe_ori ce frundă sbura peste pădure. Ea îşi deschide dulce suavu-i braţ de crin 
Lui Adonis, cu faţa și gura de rubin. 

  

Uştherea Şi Adonis 

Palatul dei luce prin arbort de smarană, 
„În sylve graci6se cu lemnul adorant, 

Și ia a lor verdâţă, le dă lumina lină | 
Cum patima dă umbră, şi mintea dă lumină. . Frumâsa Chytherea, pun scaun aurit 
Ședea, în hor de nymphe cu părul poleit. 
Frumâsa Cyiherea cu vocea sa cerâscă, 
La Nimphe dice: evine-aici să mă iubscă. Să depărtaţi d'aicea pe dei de bătălii, 
Heroii, philosophii; pe ai virtuți fii!
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Cu arme sângerate de omenescul sânge, 
Tot ferul intre-n tâcă, voi săbiile a frânge, 
S& puie masă mare şi cupe de rubin 
S& strălucâscă dulce sub spumele de viu! 
Să cununaţi cu rose cosițele umbrâse, -.- 
Făcliile s& ardă, saprindă dulci mir6se 

- Tu s6re te cobâră in marea de azur, 
Lăsând pe urmă-ţi valuri de aur şi purpur. 
Tu n6pte cu păr negru, umidă şi frumosă 
Aruncă a ta cosiţă pe lumea mincin6să. 
Tu dulce auroră, încerul răpitor. 
In patul lui. A polon te-mbată de amor 
Şi uită datoria, la ora ta cea pură 
A împleti cununa de aur şi purpură. 
“Căci dea frumuseți pe fiul dulcii Miri 
Xubesce şi-i deschide un sîn de. trandafiri. - 
O nymphă vine, dice, amantul cel frumos . | 
S'ascunde în pădure, cu arcu-i auros. 
Frumâsa dee arde de pismă şi dambre, 
Vai! dice ea, mă lasă, și face vinătâe. 
Dar vine altă Nymphă cu părul aur creţ, 
Şi-aduce dei! scire că un turbat mistreţ 
la tevorat amantul mergând la vinătâre 
Cyprisa se repede, cu nudele picidre 
Al6rgă prin riquite şi spini ce. înțepai, 
Prin. rose care albe până atunci erai 

* Şi-acum cu-al ei sânge ce din pici6re-i cură 
Se fac frumâse rose, cu faţa de purpură, 
Ea vede pe Adonis dar dupe ce muri, 

- ÎN schimbă-n anemonă, o fire de o di. 

  
 



TA. 

BA O Cada 
Când în inimă amorul 
Varsă focul seâ cel sânt, 
“Nu ne mai vindecă dorul 
Nici o plantă pe pământ. 
Cât de puteric un rege, 
Un mărinimos popor, 
Ce fac Inmii a ei lege, 
Nu pot se-mi ia al mei dor!. 
Nu pot ca să mă repose, 
Lacrimi, suferinţe mari, 
Se=ngân cu gindiri de rose 
Se le facă mai amari 
Tu frumuseţe tyrană, 
Cu sîn de mărgăritar, 
Tu. numai tu pe-a mea rană, 
Poţi să verşi dulce nectar. 

  

Noaptea şi Amanţii 

“Ce voce se aude în fie care seară 
Pe imgrea azurită cântând meludios? 

_ Cum cântă philomelu! în nopţi de primăvară, 
Suav și amoros! 

Abia pe a sa bugă a primăverii dulce 
Etatea inoreagă, colârea unui păr. 
Și ochii sei. îu laerimi un foc d'amor străluce, 

EI cântă până luna albesce-iîn ether



Şi aurora fiica frumâsei primăvere 
Apare între umbre, cu sinu-n trandafiri ”: 
Atunci la auroră el spune a sa durere, 
Ce sb6ră pe aripa suavilor zephiri. - 
Atunci în tot dauna la un palat pe mare 

"La o fer6stră care dă peste un lagun. 
In umbre o femeie în frumuseți apare: 
Ai ei ochi varsă lacrimi, ai sei sini vărs prefum. 

s 

  

La Le Mănitată 

O gracisă Bică, crin dulce, virginal. 
Se „duce se se culce în patul nupţial. | 
Și sînul ei de rose, de crini ea îl deschide 
La omul ge-e sociui şi duleele-i amant,  ' 
Plăcerile cârate cu mânele umide 
De roă, d'ambrosie, îi fac pat elegant. 
Amorul îi aruncă ghirlande de surise 
Suspine şi refusuri, şi tineri protestări, 
De fragede reproșuri, de laerimi și de rise. 
Și de delire-arginde, şi calculate-uitări. 
Și ochii ei în rade, amor, şi în langdre 
Nu sat deschis le rade de cât când. ai zâmbit 
Frumâsa auroră, ce precedă pe sâre,. 
Fa-i dă rosele sale - “pe chipu ei pălit 

  

BAROAROLA 

Vin în'a mea gondolă, îu n6pte, în tăcere 

Vin dulcea mea frumâsă, cu bude de carmin, 

Z
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Vin fragedă şi dulce ca frageda plăcere, 
Vin "dragă, să iubim! 
Tot se supune încă amorului. în viaţă. 
Tot se ascunde-n umbră și pâte a inbi, 
Și florile în n6pte şi stelele în ceaţă - 
Și paserea în frunde n'ainte d'a muri. 

" Feci6ra se ascunde în umbră şi-n tăcere 
Cu lacrimele sale şi drui virginal, 

“Și palpitând, femeia, d'amor şi de plăcere. . 
De săruturi curate în patul nupțial. i 
Amorul o târasce la noi şi dulci plăceri 
Ce un amant i-aduce sub sub neguroşii ceri, 
Ea vine în gondolă, şi ale: nostre feţe 
Se-'nflacără, o vise d'amor, de. tinereţe! 
Pe inima mea bate a sa inimă caldă, | 
Ca sufletul ei dalce ea de nectar mă scaldă, 
Noi nu puteam nici tace, noi nu puteam vorbi, | 
Dar dulcea auroră în rose străluci. . | 

. 

Frumbsa mea amantă înclină ochii în Jos, 
“La şade lângă mine. O suflet gracios ! 
Când ei te simț aprâpe, o flacără divină | 
Strobate al meii suflet, mă-nbată, mă&-ndivină. 
Salut, p auroră! Voi stele lucitore 
Vărsaţi în n6ptea-adincă o plție lucitâre. 
Se văd aceste rose ce-n crini se-nalț pe sin 
ȘI. focul care luce în ochiul ei divin, 
Ca s6rele în pldie, ca steoa rătăcită 
Pe c6ma uâgră-a nopţii, vin dulcea mea iubită! 

Pie RAM 
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PRR A 

O vedeţi câtă dulceaţă! 
Rosele pe faţă cresc, 
Rosele pe a sa față | 

„ Pentru ceruri înfloresc! E 
„__Bore, stele, nori, şi roă 

Staţi în cale şi vedeţi, 
Se vă imprumute voă 
Gracii ce voi nu aveţi. 
Amori cu cununi de laur 
Ce pe Cyprisa urmaţi, / 
Ca o pulbere de aur, 
Sub paşii ei delicaţi; 
Părăsiţi, cerul îndată 
Şi-'naintea ei veniţi 
Cu săgeata prefumată 
Inima ei o răniţi! 
Căci e surdă şi ingrată 
Când scie că o iubesci, 
Urasce fiind adorată, 
Ad6ră când o urăsci! 
Nu voi tronul ce se perde, 
Nici putere, nică „cumori. 
Voi în astă silvă verde, 
„Să trăiesc cu ea în flori, 

Pe crini, pe rosi să se culce,. 
S& cântăm himni de amor, 

"Să i aspir sufletui dulce, 
Și pe inul ei s& mor! 
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. ele doă Fote: 

O dulcea mea surată, nu sciii ce am păţit? 
Trec6m sub valu-mi d'atr pe-acest plaiă îufloriţ. 
„Un june 6re care fcumos ca seraphimii, 
Stă, şi lăsând în aer a murmura suspinii. 
Îmi dice cu durere: o-cât e de frumâsă! 
Ei nu aim dis nimica, dar c6na mea umbrâsă 
C'o li:imă. se plâcă, eu capul am plecat, 
Dar un suspin din sînu-mi s'esală ne-'ncetat, 

„— 0 dulcea, mea surată, acâsta e amorul, 
Amorul ce supune în viață muritorul? 
Dar el nu este amorul ce trece ca zephir 
Biud roa și prefumul, din crin din trandâfr. 
E un amor ce arde, ce geme, ce. consamă.- 
Ca rosa ce înțâpă şi care te prefumă. 

  

BA BIBARA 

Aşa căuta amantul în prefumata seară: 
a'Tu ce ai privirea dulce ca dulcea primăvară, 
Când lași în lungi inele pe fruntea ta se cadă 
Acele bucle blonde ce scânteie ca radă! 
Tu dai ci frumuseţe, a Dionei fie, | 
Și ai vărsat din sinuţi în sînu:i ambrosie 
Când capul teii pe mână Givorii se Teposă. 
To pai la ochii lumit o graci6să rosă. 
Tu semeni aurorei tu buclele, ușori 

„Când lacrime revarsă pe fragedele flori. 
a +. 
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Cu buclele ridinde, cu “ochia plutitâre, 
Cu sînul ce prin rochiă din nor ese ca sâre! 
A Dionei fie pe sînui prefumat;: 
Amorul cel mai dulce născând, ea ţi-a vărsat. 
Dar pentru ce Azira când €l aşă dicea, _ 
Trecea: pe față mâna şi lacrime stergea? m. 
—9h! spune 16 iți face, să te iubesc pe tine? 
„Dar voi muri, să tacă 'aceste dulci suspine! 

  

DILA 

Ea viii. frumâsă Dila, o vis de frumuseţe! 
Trei primăveri din viaţă eii trec vai! in tristeţe! 
Am numărat suspine pe dulcile murmuri 
Ce vintu serei face în frunde de păduri 
Şi vise de plăcere ce te-aminteai pe tine 
Pe a le lunei' rade și fragede lumine. 
Dar eii te văd frumâsă ca fericirea dulce 
Ce printre triste lacrimi în depărtare luce, 
Ca umbra de pădare la un drumeţ strein . 
Sdrobit de: a sa cale, tu-mi pari, fermee divin! 
Şi eii, respunde Dila, cu tinereţe nucă, 
Trei primăveri senine n'aii dat atâta roă SE 

_Pe flori cât eii din ochimi dulci lacrimi am vărsat, 
Nici dorile bălae nai resptndit luciri O. 
Cât pentru-a ta vedere speranțe-aii luminat. . | 
Dar tu vii, te asteptă un, braţ de trandafiii, DR 
Ce nici un ochii în viață strein nu a vădut. 
Tu ei găsi plăcerea ce-atât n'ai cunoscut, 

 



  

Căci tâte aceste rose pe bude adormite 
Sub sărutări ce-'nfloră și per ne părgui.e, 
Asti ochi ce-ncetară să bea cei ce iubeaă, 
Acuma se destâptă şi noă viață iai. 

  

BUDORIBOA 
Eudomeon pe munte | 
Trece dile, nopţi privind Sa : 
P'a cerului dWazur frunte : 
Stele d'aur scânteind, 
Jupiter îi dăruesce 
Facultatea a dormi 
T6tă viaţa, îl feresce 

* Adormind, a nu muri: 
Dar Diana se amâră | 
D'ale lui rari frumuseți 
Şi pe munte se cobâră 

- S'admire a le lui feţi. 
Ea-i dă dulce resfăţare 
Îl strânge-?n sinu-i de flori 
Pâu ce aurora pare 
Pe munţe sus între nori. 
Dar el dârme tot d'auna A 
Când e ndpte cârd e di, ! . 
Când pe munţi geme. furtuna 
Fără de a se tregi. 
Ea îl: chiamă ca să vie 
ÎL sărută cu delir 

"ÎL hrănesce cu-ambrosie 
Si | leagănă-n păr de fir 

  

N



lar la dinsul când se duce 
Stră&bătând albas ru cer 
Rosele sînului duce 
Sbor nainte în Ether 
Ca rosele dimineţii 
Ce nasc în sînui de. criv, 
Dulci amori, anii juneţii, 
Graciile n urmă vin. 

  

CRIN DA 

Voi să cânt firea divină: “ 
Voi să cânt crinul suav, - 

"Ce frumâsa Evelină 
A făcut din el un sclav. 
El se-ngână cu azurul 
"P'al regilor tron divin, 
„E mai frumos în prejurul 

Unei guriți de rubin. 
In hymnele tinereţii 
El dumnesce drăgălaș 
Și în sioul frumuseţii 

Îşi face al seu locaş. 
„ “Tu frunisa mea cea dulce, 

Esci:ua crin ce toţi admir, 
Corpul teă e un-cria dulce 

“Păruţi, miedul lui de fir. 
EI frumuseţei coloră 
Braţele, faţa sub păr, 
El dă la blondauroră | 

Albeţea ce-are-n ether. 
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Venus când era vergină 

ÎL născu din al ei sin, 
Şi pe gura sa divină 
Îi pune-un suris divio. 
Dar cănd ea lasă plăcerii 

Sufletul ei prefumat 
P'arigele primăverii 
Crinul tin&r a sburat. 
De atunci el are albeţea 
Sînului dulci Oytheri 
Prefumul, şi tinereţea 
Ce inspiră dragi plăceri 

a A OR 

Cleopatra şi Gesar 

Bătea în turnuri marea mugind armonios, 

Cesar sta în palatai pe ţermul furtunos: 

EI se gindea la planul pe Ptolomeii a bate. 

Se-nalţă luna plină, e n6ptea jumttate. 

Apolodor -varată la Cesar, încărcat 

-De un paquet de purpur şi aur semănat. 

— Aduc, Cesare ție un dar de la regiba, 

Depune el paquetul, şi vine cu lumina. 

Desface, o minune, din marele paquet 

Apare Cleopatra, delicios buquet, 

Pe umerii d'ivorii umbrâsă cum şi m6le 

Se varsă a sa câmă şi cade până-n p6le. 

Şi bucla ebenină pe frunte inela 

Mai mare strălucire albeții sale îi da.
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Sprincenele ei arcuri, sub care a le ei cene 
In pleopele divine luceaii creţe, ebene, 
Ascund cu voluptate doi ochi lănceditori, 
Figura aurorei ve strălucesce în nori. 
Purpura şi ivorul se-ngână în ebin ; 
La degete aurora ia pus câte-un rubin,. 
Pe bugele de purpur sorisul strălucea 
Şi-o sărutare ardindă ca rosa înflorea. 
Și fragetele gracii plutea dulci prefumate, 
Și respândeai în jurui un rii de voluptate. 
Pe sînui văl supţire prin care se ărea 
Comori de strălucire, ce ochiul le ghicea, 

  

„Vegi acâstă frumuseţe, 
Cu păr d'ambra, sîn de nea, 
Ca nor de porpur pe fețe, 
Sciţi voi cine este ea? 
Eu perdării ei am dato. 
Vai! dar_ce puteam a face? 
Cine iar fi dat ei pace? 
Un altu! ar fi 'nflăcărato. 

  

RULIDPA A 

"Când vedem beat de amâre 
Sinul ei desfătător, - 
Cum pri nori suride-un s6re, 
M& uimeam şi vream st mor. 
De câte ori pe guriţi 
Nectarul nu iam băut, 
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- Şi în nâgra sa cosiță 

la păr ei nu -m'am perdut. 

Când îi resfaţam iubirea 

Cu-ardinde vorbe d'amor, 

Ea se depărta, dimbirea 

Perea, pe budei ușor. 

Când tăcear, cu întristare, 

Ea venea cu pas uşor, 
Cum pe resănt apare 

porile către un nor. 

__ Cu mâna resfaţătore, 

-* Degete de trandafir, | | 

Se juca desfâtre Na A 

In părul ei lung de fir. E 

Cân-] severă, când tăcută 

Când plângea, când suspitia, 

Când nebună, şi perdută 

Ardea n flăcări şi s-uita, 

Când se p'ânge, când devoră 

Fruntea mea de sărutări, 

Sinidiud ca auroră, 

Şi vărsând pe viată mi flori. . - 

Dar vai! unde este 6re. 

Pe acest amar pămâut? 

Ea sa uscat sa v flure.. 

Sufletul s'a'dus pe vânt? | 

4 

  

Sapho la morte 

Cât este de amară acâstă scurtă viaţă, ' | 

Murind ea mi se pare că încă are duicâţă,
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Da, căci în siînu-i negru şi de durere plin 
Lucesce ca 'un s6re amantul mei divin, 
Era frumos el însă, acest ingrat Phaon, 
EL singur eclipsase pe blondul Apolon, 
Aşa cum aurora când sus pe cer apare, 

__ Pălesce blonda lună, în 'dulcea fermecare; 
El strălvcea sub lungul şi auritul păr, | 
Ca s6rele când. pare departe sus pe cer, 

i preparam prin gracii cu mânele „de -rose 
__ Pat nupțial şi sinu-mi de crini ca să-l repose, 
"EI a respins şi patul de purpură de Tir 

Şi sînul duleii Sophii de crin şi trandafir, 
Din buda'i ce tuleiul suav puţin umbrea, 
Săruturile sale 'dulci încă nu "nţepa. 
O dată eii cu dinsul şedeam p'un val de flori, 
Era când stâoa nopţii mijea-n cer între nori. 
In ochii mei curg lacrimi și strălucesce focui, 
Amorul la pici6re îşi însemnase locul. 
Sorbeam a lui figură ca sârele un nor, 
Ce stea lucea: mai dulce ca chipui răpitor ? 
Nebună şi perdută la ale lui. pici6re 
Ei. cad sub păru-mi Wanr, sub rose lucitâre.: 
Dar el cu vorbă rece, îmi dice, «să fugim, 
Amorul! d'amicie de vel, să ne iubim! 
O altă murit6re îmi împletesce mie 
Cununa ce m&-mbată de dulce ambrosie.“ 
El dice şi se duce, și eii cad peste flori 
Și plâng până ce timpul aduce-albele dori. 

- "Tu graci6să dee, vărsaşi în sînul mei 
Cerâsca ambrosie, tu-l faci frumosii ca dei, 
Și când un foc din ceruri al mei suflet str&bate, 
Tu, crudă Cytherea, esci fără pietate! 
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Erai tu pismatară pe hymnii mei ceresti, 
O dee graci6să ca se mă părăsesci? | 
Dar ce-am cântat eii Gre cu-atâta tinereţe: 
Mai mult de cât suava şi dulceaţi frumuseţe, 
Atunci când îţi dam ţie aceste dalbe rugi, 
Tu dee, a mea viață şi inimă distrugi! 
Voi Vergure din Lesbos cu braţele de crini 
Primiţi la ora morţii suavii mei suspini 
Şi pe a mea ţerină vărsați lacrimi amare, 
Nu blestemaţi ingratul ce inimă nu are. 
Ci plângeți pe aceia ce într'un dulce vis 
Intr'an delir din ceruri al ei braţ ia deschis. 
Așa vorbesce Sopho, şi lacrimele cură 
Pe faţa de zăpadă, și fragedă parpură. 

LA LI0RA 
Tu îmi părea! vederei ca tinerele dori : 
Ce nasc pe sînul nopții în pulbere de flori, 
Pe când din sînul ernii se nasce primăvară; 
Erai tu pentru mine o frumuseţe rară. 

Și inima ardindă ca s6reie din nori 
Forma pe a mea viaţă speranțe dulci şi flori 
Atunci femeie cradă tu mă iubeai pe mine, 
Imi deschiseseși braţul cu resfăţări divine. 
Ai tei ochi de-intunerec umid şi lucitor 
Bea ochii mei în lacrimi şi-i îmbătai d'amor. 
Și câma ta nici n€gră, nici galbenă cădea 

- ȘI între a nâstre sinuri ridîndă rătăcea.. 
In inima femeii amoru vieţuiesce 
Cât peste sinul rosel o roă strelucesce,



Așa amorul tinăr la aitul tu îl dati, 

Şi către el se "aturnă în flacără ochii-ţi dulci. 

Nu va dura amorul ce-acuma te consumă. 

Pemeia e ca undă când lină când în spumă 

În vint găsesce viaţa, cu sînul prefumat, 

Abia -ese din braţul uni frumos bărbat. 

Când încă e umidă da săratării roă, 

Saruncă-n alte braţe cătând plăcere noă. 

  

ANARTA 

Nu singur am dat femeii 

Inima mea pe pământ; 

Pe moritâre, chiar deii 

Le-au iubit, şi cu cuvent. 

Ei iubescii pe o femeie 

Dulce ca un seraphim; 

Delicată, ca o gee 

Ca buclele de ebin. 
E măreaţă, e splendidă - 

Pletele-i pe umeri joc; 

Ca o cavală Numidă 

Arde-n fiacăre ge foc. 

Când se supără gel6să 

Că pe alta am privit. 

Ea devine furisă, 

Smulge păru-i strălucit. 

Plânge, sinul sei deșiră 

Cu degete de rubin; 

Ta mânia ei, deliră 

Şi se-"n6că de suspin. 
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Dar când dulce şi frumâsă 
Simte amoru-n sînul săi, 
Dice: adi sunt amorâsă, 

- Noii să beau sufletul tei! 
Se resfață; 'nebunesce, 
Geme, sare, n'are loc. 
Faţa sa pală, roşesce, 
Tremură și arde?n foc. 
Vorba sa atunci saude 
Ca vijeii: ce resua, 

- Și braţele, albe, nude 
Strâng ca cârde: ce sugrum. 
Ochii ca o strălucire 
De-'ntunerec scăneiese, 
Printre cene, negre fire, | 
Ce se plec. şi-i învelese: ă 

  

LA LISA 
De ce tu la ferâstă nu pari de dimineaţă 
Ca se mă vedi pe mine, plecând trumâsaţi față ? 
Mu-mi porţi tu interesul ce-odată mi-ai purtat? 
Vedi iacrimele mele, vedi „cum m'am întristat, 
Amorul mă devoră, înflacără al mei sânge; 
Tu care câna nâgră pe fața ta resfrânge 

__O graci6sa umbră, cu ochi atât de dulci. 
De ce esci 6re crudă și-atâta dor mi-aduci? 
Văd de cum auroră apare între rose 
Și până când amorul se duce să repose, 

"Un june lângă tine ce ochiţi îl devor, 
Cum inima devoră un ţel desfătător. 

s
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Ce? el sciu.s8 facă, o Nymphă graci6să, 
Co flacără divină să te ardă, şi amorâsă . 
Se îi deschidi tu sînul cu trandafiri și crin 
Se-i faci tu o cunună din părul tei d'ebin? 
Fericea sa în viaţă speranţa ia-ntrecut, 
Când a le mele vise în lucrimi s'aii perdut. 

"Ce? te-a iubit el 6re mai fraged de cât mine, 
Ce te iubesc chiar astădi. când mă ur&sci pe mine? 
Tu fie-a frumuseții, ce dulcea musa mea - 
Guriţaţi graci6să nectar făcea să bea: | 
M& uiţi pentru un monstru ce nici un merit n'are,. 
ȘI-l laşi să se îmbete de dulcea ta suflare! 
De astădi inainte ei nu fe-oi mai vedea, 
voi se-mi resbun pdtine; să mor, .o draga mea! 

$ 

  

Amorul și albina 

(De la Theocrite) 

Amorul e p'o 'rosă 
Ce zephirul mişca, 
D'albina ce reposă * 
La deget îl pişca. 
E! la Cyprisa sbâră, 
De doruri suspinână, 
„Amorul o să mâră! 
Striga ei lăcremând. 
„Un şarpe cu-aripeie 
Ce-albină îl numesc, 
O mamă! a mea pele 
Răni. Ei mă topesc! 

4
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«Dar: daca astă rană 
Atât îţi face râiă 
A dis gea bălană 
Privind degetul săi. 
Dar inima rănită 
De tine, o amor, 

Cât e nefericită, 
Cât nu sufere dor. 

ANA A 

Ce dulce frumuseţe! un câmp nu are flori, 
Uh cer nu are stele aşa Strălucitori. 
Și viaţa n'are-n sînui plăceri mai suridinde, 
Al ei deget resare din mâni ca rosi născânde. 
Din noa dimineții; ca' dulce trandafir 
Din câma aurorii ce str&lucesce-n fir. 
Uau s6re-n sinul iernii mai mult nu ne invită, 
Şi umbra-n sînul verei, nu este mai dorită. 
Ea este ridăt6re în crudul ei dispreţ 
Ca dulcile regine pg tronul lor măreț; 

" Dar este schimbătâre, şi-amorul ca zephirul 
„_ Resfaţă și îmbată când crin când trandafirul. 

Ea m'a uitat, d'atuncea de dor ei sunt coprins 
„Și p'a mea tristă frunte păleţea s'a întins. 

  

Gosăndeana dorzaind 

Te scâlă, Cosăndenă, tu dormi pe trandafir, 
Și n'ai alt vel pe corpuţi de cât păral de fir,
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Tu dormi şi printre umbre bălaiul Făt-frumos 
Cu-amicii de larcine, păndese din crâng stufos. 
Şi admiră a ta mişcare și corpul de găpadă 
Când vâutul suflă păruți şi-l varsă în grămadă. 

„O, dee, fugi la deul de munți, amantul tei. 
Căci somnul te trădeagă, și vrea aţi face răi. 

  

Ei consacru în ondrea Frumâselor din Carpaţi 
Muse dulci și-armonidse eu velii pe sîn crăpaţi. 
Aste rose graci6se ce dorile le scăldară Ă 
Cu zeă şi-n rade daur şi dulce prefum le dară, 
Dar rosa cea mai frumâsă o dai ţie dulcea mea, 

Tu a poesii dină, cu gitul de albă. Hea, 

Tu ce noă ani pe rose și pe crini pe sinuţi dulce 

Mai legănat în dalci imnuri ce-amorul la ceruri duce, 
Şi mai îmbătat de vise ce printre lacrime par. 
De sărutări delicate, rîii de profumat nectar. 

  

. 

“bacul de la Deăgoiesel 

Ţâra, sub streinii Domni de la Fanar, 
Perde a sa mărire, geme cu amar. 
Prada, mârtea, lanţul pe Români apasă. 
Domnul vede tâte şi nimic nui pasă. 
El îşi trece timpul cu ministri rej, 
Voebind cum să prade pe supușii sei. 
Pune biruri grele şi pe boieri lasă 
Să despâie ţâra ce el o apasă. 
Nimeni nu protestă! Juni și bătrîni tac, 
Cu prăgile ţerei străinii împac.
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Dar Mitropolitul singur n'are frică, 
EL refusă birul, care se ridică. 
Iar. boierii ţerei, strginii levinţi, 
Pai d'omor poporul șiale lui credinți. 
Pe Mitropolitul ţerei Românesci 
ÎI trimit la lacul de la Drăgoiesci. 
Acolo eli: trece nopţile amare. 
Brâscele din baltă fac alarmă mare 
Și nu'l lasă să â6rmă... EI le:a blăstemat 
Și d'atuncea ?n câce nu ad mai cântat, | 
După cun spun noă timpii bătrinesci, 
Nici o brâscă, ?n lacul de la Drăgoiesci. 
Iar Domnul acela, din bătrîni se spune, 
Mâre când aude acestă minune. 
Să luaţi aminte, străini venetici, 
Ce pat toţi aceia ce fac reă aicil 

 ADDOGHUA 
Eudothia cu. guriţă, 

- Fragedă „ca trandafir 
- Și pe corpu-i cu-o cosiță 

De valuri crețe de fir. 
“Îmi dă o cunună mie, 
De sarisuri, de suspini 
De sărutări, d'ambrosie 
Pentru că i-am făcut hymui. 
“Când mă culc, et pui cunună 
De floră peste fruntea mea. 
Ea mă&-mbată, mă prefumă, 
Și somnul dulce :fugea.
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„Cerc o vie-uflăcărare 
Sufer și sunt fericit. 
Gem și respir desfătare, 
Şi prin lacrimi am dimbit. 
ME înturn în pat; pământul 

Se-uvârtesce în prejur 
Şi mi se părea că vântul 
M& leagănă îu azur. 
Dar când focul mă devoră, 
Şi incedesc abătut, 
Pare dulcea auroră, 
Şi ragele-i mă sărut.- 

_ Focul caretmă cousumă ! - 

Se stinge, şi ridător 
Eudochii, cu sin de spumă 

“Cânt un dulce bymn d'amor. 

Pepi Budacit O * 

Vegi tu acele silve de bradi ce per în nori 

De frasini, de mesteacăni, de fagi mirositori. 

Acolo într'o groiă Eudocia-i adorată 

In pesteră-i lumină, şi fiori ce te imbată. 

Din ripă cură-n undă un limpede cristal, 

Iasinta, rosa, crinul, infor pe al sei mal. 

Prigorii verii calde cu -vocea plângătâre, 

Si cucul, şi nebuna amor privigătâre. 

Moulă dioa p6ptea un hymn. melodios 

Acolo merg să râge cu ochiul lăcrimos. 

Şi cu pici6re nude, când nu mai sunt iubite 
Femeile Dacii cu feţele pălite  
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Ca florile în tâmnă când s6rele ie las, 
Vedeţi regina dulce, ea vine p'al ei pas 
Un hor de nori ca rade de sre o urmeadă, 
Şi ochil-n cene dalbe și crețe lacrimeşdă. 
Ea are viiciunea și chipul virginal. 
Splend6re şi mărire, şi albeţea unui val. 
Când” s6rele apune în ceață de purpură. 
Ai crede că-i resare un trandafir în gură. 

„Pe umerui cob6ră un val de păr d'ebin 
Ce-ngină şi contrastă cu albeţea dupe sin. 
Și din a sa soflare, din coma sa norie: 
S'esală dulce ?n aer prefumul d'ambrosie. 
Ea cade în genuche la Btatuă şi spune, 
Cu ochii plini de lacrimi, argitda-i rugăciune 

«O dee ce dai viaţa, 
Din roditorul sin, 
O s6re ce spargi ceața 

; Cu tocul teii. divin. 
Fă să se risipâscă, 

"Ast dor ce sufer eii. 
O fiacără cerâscă 
Stăşie sînul mei. 
Iubesc cu nebunie. 
„Un june, un ingrat. 
Dar el îmi fage mie, 
Remâne nemișcat 
El m'a cântat pe mine 
În imni de paradis 
Suave dulci divine, 
Fă sînum! iam deschis. , 

- Ca fl6rea amorata 
La duicele zephir,
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Când gura-mi prosumată 

O bea el cu delir. 
La alta el se duce 
Şi dulcele nectar, 
În cupa vieţi-mi dulce 
Se schimbă în amar. 
O dee, îţi voi cere 
Pe cela ce iuvesc, 

S& mi se dea putere 
Indată se-l ur&sc!> 

«Nu. sunt dea de ură, ci dea de amor. 

Dar voi să fii iubită acest nepăsăror. 

Primesce-ast văl de purpur: el .are a sa sortă 

S& facă să iubâscă pe cel care îl portă. 

Pe văl scânteie amoruri, ca pulbere de fiori, 

Pe grupa lor se-nalță săgeți ca nisce nori.“ 

Sacoperă cu vălul, şi, o minune mare! 

Floră, arbori rumeniră, și-n tînără cântare 

D'amor, esală-n arbori ai silvolor poeţi, 

Și zephiriă se j6că în perii ei cei creți. 

  

ADPADIAA 
ț 

Pe Pericles primesce. Un văl de trandafiri 

Îi învelesce fața ardind în străluciră: 
Părea în frumuseţe ca arboru-n răsure. 

Ai sei ochi cu lungi cene păreati ca doă mure. 

Şi părul s&ă pe umeri de spumă, strălucea 

Ca păcură ce cură pa dimineţii nea. . 

“ha
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Din sinii sei ce palpit în jocuri drăgălașe 
"Orescea ca dia dăpadă, dai frucți roși de măceașe. 
Şi velul dupe sinu i ca văl ţesut de vânt 
Trăda acesti tesauri născuţi pentru mormânt. 
Ea plecă ochi-n ceue lungi, creţe, şi umbrâse, 
Ca doi diamânţi negri cu ape luminâse. 
El şade lângă dinsa. „Tu ce esci vis ceresc, 
Divină Aspasie, te caut, te iubesc. 
Un dei mi a dis că focul ce m'arde, Aspasia. 
„Ea pote ca să-l stingă vărsînduşi ambrosia - 
Din gura sa de rose, ce Cyprisa ia dat 
Din rosele aurorii, şi ea le-a -prefumat. 
Respunde plecână ochii frumosa Aspasie. 
Scii cu ce se câstigă, această ambroasie? | 
Cu-o sărutare dată. Ei schimb în dei. pe om. 
Ast sîn nu se deschide de cât pentru un tron, 
O Pericles! esci rege, şi porţi sceptrul marețţii, 
Das şi ii port pe frante cununa frumuseţii, 
Și eu 'snnt o regină, de esci tu jupiter 
Ei voi să fii Junona, eii voi să am un cer. 
Și sinul mei, de fose, feerie paradis, . * 
O pericles; atuncea va fi ţie deschis. | 
Va fi mai puţin dulce al philomelii hymn. 
De cât vocea Aspasii, și amorul ei divin. 
Cu mânile de roșe.pe ale vieţii 6re 
Va revărsa prefutae dulci şi amăgitre.“ 
Ea gice şi roșesce si plecă ochii jos, 
Ca alba Cytherea, cu sânul gracios. 
Pericles de atuncea o tace a sa sotie, 
Ea îi deschise sînul, cu dulce ambrosie. 
Ca într'un cer de genii, de “spirit, de sciință, 
În sufletui ea află comori de elocainţă. -



  

Ca într'un câmp de rose, de crini de tineieți 
zu vel afla în sînami divine frainuseți, 
Când Cytherea-mi dete, şi gracii, și splendore 
Imi dete tot d'o dată a sa încingătbre. 
Te voi primi pe .brâţe, în sin te-0t legăna, » 
In sărutări, resfățuri, nectar, te voi scălda. ăi 

  

Gleopatra şi Marc Antonii 

Regina Cleopatră dAntoniii se mandeadă 
La Tarsa. E părită câ pe Romani trădeagă, 
Purcede către Tarsa, pe vasui aurit 
Şi de a artei mână ferice sugraphit. 
Tapetele de indii cu vii şi variate 
Colori, și vase d'aur de mari artisti sculptate. 
Vislaşi în port de purpur, lopete de argint, 
Femei desfătătâre pe nymphi 'le reprezint, 
Amori cu aripele, copil din sînul ţării, 
Fa e 'a portul Cyprisei 'eşind din sînul mării. 
In jurui vase d'aur în care se ardea | 
Profumătâre plante ce aeru le bea. 
Sub cort de satin, daur, ea sta pe pat cuicată 
Cu moliciune, şade de nuri înconjurată. 
Aşa ea pe galeră primesce pe tribun 
Pe umerii albi cade inele p&rui brun. 
Ea-i dă loc lângă dâasă, tribunul se așagă. 
Lumină-?n fromuseţe ca s6rele în râdă. Ţ. 
Ce spun, nu-aude nimeni; tribunul strălucit 
E, sclavul Cleopatrii, regina l'a robiţ. 
lar sora-! Arsinoe ce în Milet fagită 
De frica Cleopatri, era adăpostită,
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- In capistea Dianii, cu. braţele de crini, 
Tribanul se-o ucigă trimite asasini. 

48 0 GADIDA 

O crudo! ce la sinu-i o hâră te-a crescut, 
Tu ce-mi refudi un dimbet ca sârele plăcut; 
la s6ma! frumusețea, cum nasce, luce, pere! 
Ea are acee darată ce are o plăcere. 

Și ndată plâcă fruntea la vintul ce-a suflat, 
Şi rosa-abia născută, se fană, se înclină 
Şi până sera perde colori, prefum, lumină, 
Aşa e frumuseţea, și orele uşori 
Îi iai p'ale lor aripi suavele colori, 
Aşa şi tu vei trece. ia s6ma! timpul vine, 
la pârtă bate... aduce și lacrimi şi suspine. 

  

RADU SEABAN 

Dar Radu Șerban chiamă ostaşii ce bătură, 
De doă ori pe Unguri. Când ţcra ei vădură, 
Şi dupe .tronu-i simplu, stejar ne. aurit, 
Dar aurul de glorii lumină strălucit. 
Aşa el le vorbesce: „Ei nu vă voi da voă 
Nici ranguri, nici avere, ce per ca nopții roă; 
Dar vă voi da teci6re cu suflete mărețe.- 
De o potrivă dalbe cu dulcea frumuseţe. 
Judeţele de munte, şi plaiuri fără nume 
Ascund aceste inimi menite a fi mume
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Și s6cie, drăgălaşe şi blinde de eroi, 
Ce cresc sub ochii mumei ca flori și pentru voi. 

s 

Cleopatra marind 

Când. August învinsese p'Antoniii, şi-n Egypt 
EI vine şi acvila romană a înfipt | 
Pe templuri, Cleopatra giîndesce să robâscă 
Cu fermecele sale p'Octav.să o iubâscă. 
Regina-avea atuncea ani „doă-deci şi opt. 
Era ca trandafirul în frumuseţe copt. 
Ea apăru lui August cu sufletu-n durere, 
Cum celui ce satristă sunide o plăcere 
Dar August, vrea se-o ducă la triumphaiui car 
Când va intra în Rcma. Ea suferă amar, 
Și hotărasce viaţa mai bine se-și ridice, 
De cât o di să fie în lume neferice. 
E n6pte, umbra n6tă în cer şi pe pământ. 
Nici vint pe lina mare, nici paseri nu mai cânt. 

Tot e tăcot ca mârtea, în al raginii sin 
Incepe se o ardă omoritor venin, 
Atunci aşa ea dice: „nu voi eii viața-n chine, 
O di trăiesce omul; de ce dar să suspine? 
Ferice când el pote o oră dintro di 
Să pâtă fi ferice n'ainte d'a muri. 
De ce. o crudă mârte, nu mai luat: din lume. 
Când pentru-ntâia 6ră el dise al meii nume, 
Îmi dise, Cleopatro, îmi spune: mă iubtsei? / 
Când lacrime şi fiacări ardeal ochii ceresci? 
Când fruntea sa pe sinum! ca amorosul crin: 

“Lăsa să rătăcească pe buda-mi de rubin. - 
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i în a sa beţie divină-'nflăcărată 
mi bea a mea suflare suavă, prefumată! 

Rid6m ei printre lacrimi, mustram, apoi ertam, 
ÎL refusam cu. vocea, și sinu-mi îi lăsam, 
Când ei vedâm în ochiţi amorul câ scânteie 
Fugeam, lăsând să vadă mânia de femeie, 
Veneam resfățătâre cu sînul palpitânăd 
Cu ochii plini de lacrimi ca steaoa suridind, * 
Mânia o aprinde pe fruntei trec colori 
De rose ce aurora le scaldă-?n lăcrimări, 
A sa c6mă cu-ebenul părea că este soră, 
Suris perdut pe bude părea o auroră, 
Precum împodobesce o- ederă v fi6re 
Cădeai ale ei bucle pe sînu-i de ninsâre. 
Ai sei ochi mult mai negri ca sâra primăverii, 
Și vocea-avea dulcâța delici6să a mierel. 
„S5 mor dar ca regină!“ ea dice şi se stinge, 
O rară frumuseţe a sa faţă încinge. 

  

7 

Moartea lat Adonis 

„Aşi fi murit în dată de chine apăsătâre 
De n'ași fi fost o dee, și chiar nemuritâre.* 
Mai multe albe Nymphe, trimise de Cypris 

“Prind pe mistrețul care rănise p'Adonis. 
ÎL duc legat în lanţuri de rose către gea 
Ce plânge și suspină, îl gice Cytherea: 
— «Mistreţ, ce cutegare p'Adonis să omori? 
Fiinţă neferice! preparăte să mori! 
—«S8 fae răi lui Adonis, nu am avut gindirea. 

-O ee, dar vediadur pe faţa sa dimbirea,
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Pe braţui în ivoriă purpura strălucind, 
AI mei ochi ard tn sânge; dorințele m'aprind, 
Îi dai o sărutare, dar dinţii îl deşiră. 
Ale Cyprise! bude. prin lacrime dimbiră. 
Ea "1 schimbă-n anemodă, o fibre de o di, 
Și pe Jupiter r6gă plăcerea a-mpărți . . 
Cu dea cea din iaduni, stând anul jumătate 
Și cele alte șase în ceruri prefumate. 

  

Mihai la Gălagăxent 

Cerul cât vederea pâte să derescă 
Na-"nvelesce incă tabăra turcâscă; 
Dar Mihai în cortu-i nu se odihnesce, 
Chiamă căpitanii şi asfel le vorbesce: 
«Turcii ne întrece prin numărul lor, 
aBatori refusă al sei: ajutor. 
«Ce credeţi a face? ne vom bate 6re? 
«Până să nu vie oști ajutătore? , 
Toţi esprim părerea d'a se apăra, 
Și cu arma 'n mână a se-nmormânta, 
Dar printre toţi unul asfel le respunde: 
Și-în voceai blindă trădarea s'ascunde, 
«Ori ce apărare am face aci 
<Va fi mârtea țării, nu v'om isbuti. 
«Fără ajutorul care asteptăm, - - 
«Nu ar fi cu minte să ne apărăm. 
«Căci ostaşii nostri vor fi toţi sdrobiţi 
«Și atunci ca robii noi vom fi priviţi. 
«Mergeţi către munte? Batori o să vie 
«Și atunci ne-om bate mal cu vitejie, 
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«Inimile nâstre lunecă uşor 
«Pe al amăgirii rii desfătător 
«Insă mintea n6stră să povăţuim 
«Și la ţerm ferice să ne cârmuim.» 
Dar Mihai respunde: „O' Români crestini! 
N'asteptaţi scăparea de la cei streini! 
De strein să fugă ţera cât va fil 
Prin strein muriva, când ea va muri! 
Va veni scăparea când prin vitejie 
Singuri vom învinge cruda barbarie. 
Căci aici în viaţă un strein popor, 
Frate, când esci tare, e strein la dor. 
Să plecăm la munte cu ostile mele, 
Este a da ţerii dile mult mai rele. 
Asta ește fuga. Mihai va muri: 
Dar naintea morţii el nu va fugi! 
Aşi apăra ţ6ra este datorie, 
Dumneţieii va face ce-o voj să fie, 

Domnul ce nu are suflet + muri 
Pentru tron şi ţâră, nu merită-a fi. 

"A fugi din luptă, nu e demn de not 
Sunt român, româuul mâre ca eroi. 

  

LA O REMAIN 

Nu lăsa, dulce femeie 
Inima ta ca să cure: 
O flacără din scânteie 

„. şită, arde-o pădure, 
Nu sbara tu înaintea . 
Focurilor. de amor,



Lasă pud6rea şi mintea . 
Se-i facă legile lor. 
Nu da lui acesti tesauri 
Ce la toţi ai refusat, 
Ai femeii ceresci lauri 
Văl de ceruri colorat! 
Inima lui se hrănesce 
Cu ilusii. Un minut 
O rădică, o repeste, _* 
Altul strică ce-a făcut. 
Şi speranța graci6să 
Nu ne-arată-n viitor 
De cât cale, mincin6să, 
Unde dorințele sbor. 
Viitoru-i lampă stinsă, 
El nu este-al nimunui 4 

Nu voi ca să fii învinsă, “ 
Tu dee, să te supui! 
In grădina prefumată 
A sînului teii divin 

Tu ce-ai pleopa negurată, 
Nu risipi rose, crin! 
Şi tu dulcea mea frumâsă 

Varsă peste ai mei hymni 
Gracii, ce dea-âmorâsă 
A vărsat în ai tei sini, 
S6rele ţi-a dat juneţe, 
Și marea mărgăritar, 
Și a dei frumusețe 
Te-a înecat în nectar. 

Daca dulcâţa cerâscă 
Amorului a lăsat 

, 

  

  

       



In inima ta în viață 
Un suvenir prefumat ; 
Inima-mi ne consolată, 
Asteptă preţul 'nflorit, 
Vino, dulce şi m&-nbată, 
Din sufletuți bălsămit. 

  

DOR aaa 
(Fiica unui amic iubit. Maria Sturza.) 

„Voi suflete iubite -de cer, cununi de laur 
Sub ast cer de plăcere sub care cresce aur, Pe flori sub resfăţarea suavilor zephiri. 
Și unde primăvara înfloră dulci iubiri, 
Trăiţi cu fericire! colo o undă cură 
Prin brazde poleite de aur Și purpură 
Mai colo o pădure, ca frunţele umide 
Ferice cununată de fragedi pyramide. 
Paneţi pe frauți cunune, pe braţele de nea Ghirlande graci6se, acolo, dâmna: mea, 
Vascundeți în pădure amorul vă. invită 
Căci lacrima-aurorii, ferice încăldită 
In sinul viorelej, cădea-va în prejur 

„dă picături de aur, de purpur şi d'azur. 

  

BA e 
Vin suavă Erminie 
Și privesce acest crin, ' 
Și privindu'l spune mie . 
Na esci tu suflet divin?
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Vegi corpul lui alb la s6re 
In mijloc aur ce-admir, 
Este corpuţi de ninsâre 
Ce-are părul seii de fir. 
Vedi acestă garofiţă, 
Nu este una din trei 
Ce pe sin și pe guriță 
Ţi-ai semănat dulcii dei? 
Vedi colo pe cer cum norii 
In rose se poleiesc, 

- Nu sunt rostle aurorii, 
Sunt cele ce-n sin îţi cresc. 
Cerul azur se resfringe 
In ochii tei, saii chiar ei 
Pe ctherul dulce frânge 
Ast azur, aste scântei. 

  

Raat-aAna 
Un riii ca cristalul pe lunca cea verde 
Din munte la mare alârgă prin flori, 
Cu arbori sub care apare, se perde 
Uo hor d'odalisce cn ochi ardători, 
In verde tapete pe lata câmpie 
Se culcă, şi forma o pl6ie- de floră 
Ce luce prin iarbă, suride, scântie 
La umbră de arbori cu-o mie color. 
Pe brazde-nflorite a lor frunte înclină 
Departe de 6meni al lor văl ridic, 
Şi rid, şi se jocă, sai cânt şi suspină, 
Buguet de delicii, suav, poetic! 

- 
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Al crede că stele din cer sunt căduie; 
Pe vale e pidie, de dulci frumuseți 
Cu bscle de aur, d'ebin abătute 
Cu gimbete tineri pe dolcile feți. 
Colo priu bosquete se plimbă, s'ascunde 
Şi caută cuiburi de paseri, şi cânt 
Al6rgă în sinul câmpii profunde, 
Şi buclele d'aur se jâcă în vânt. 

;" Oprite sarate frumsa lor gură, 
Şi fața splendidă, arată al lor stu, 
Arată a lor braţe ca fiori de purpură 
A crinilor rară albeţe îngin. | 
Prin valul supţire ca aur, briliante 
Lucesc în cosițe de ori ce colori; 
Suave, frumâse, divine-elegante 
Respiră prefume ca dulcile flori. 

BA 4. Q 
Oh! cât esci de frumosă şi de încântătore- 
Prin forme și prin gracii, prin spiritul cel fin. 
Dar orele suave cu mâni albe ca sâre 

Pun cupa cu delicii, sub buda-ţi de rubin. 
Şi gracii fără vele, vărs rose ridătâre 
Din braţele lor dalbe, ori unde tu de duci 
Nasc flori, surideri, rade dulci şi desfătătâre 
Şi aerul revarsă profumi suavi şi dulci. 
Când dormi, sadună gracii să-ți facă patul ţie, 
Plăcerile "ncântă cerescile-ți simțiri, 
Suris de fericire p'a ta melancolie | 
Lucesce cum în n6pte lumin dulci stră&luciri. -
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Oh! daca vre o dată acâstă-umanitaţe 
Va stringe flori, sorisuri şi rode spre a forma 
Lui Dumnedei ghirlandă, drept între flori să şadă 
Tu ai avea n'ainte, o dulce-amica mea! 

  

ALEA 

Pe .o sofa culcată Almea ca un s6re 
Pe crestetn-unui munte, părea strălucitâre 
Lucea de rară-albeţe şi ca un cer dazur 
Lasa să ondulede un păr suav și pur. 

Ta mijlecu-unei clime suavă profumată 
Intrun costum feeric, vederilor s'arată. 
O câwă, plâie d'aur cădind strălucitâre 
Pe umerii se scaldă în valuri de splendâre, 
Privirea ei frumâsă pe mare se perdea, 
A) primăverei s6re pe fața sa ardea. 
Pe faţă lacrimi dalbe prin frumuseţe ploă, 
Şi pare o câmpie de flori lucind sub roă. 
Almea dăruise un mare diamant 

La medicul de casă al ei tin&r amant. 
Şi dice că-i perduse; poliţia găsesce 
La medic diamantul, şi-ndată îl opresce, 

Dar laş, el spune totul, că nu era furat, 

Dar ca a sa amantă Almea i la dat. 

Al ei sociii o adâră, şi ea desesperată 
Se aruncase în mare de unde fu scăpată. 

TYaceia plânge Almeia. Ea chiamă pe un sclav 
Şi-i gice: «Mergi găsesce p'acel Ghiaur -mârşav, 
Ce în esil Sultanul trimite, şi dă lui 
Acest cuţit, din partemi și asfel tu se-i spui:
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De ai tu încă viață, rușine, şi mărire, 
Ucidete, şi scapă d'a mea despreţuire.» 
Ei am văgut acâstă divină frumuseţe, 
Sub nuri, sub crini şi rose ardeau ale er fețe. 
Și vântul dulce-al mării iaşmacul filfiind, 
Lasă ca să se vadă un sâre răsărind. 

  

POBTARTIL EA 
Tu fii iubit al artei ce n'ai egal în lume 
Vin şi îmi fă portretul acelii ce ador, 
Vei tu să scii figura acestui dulce nume 
La cântecele mele, vin, fii ascultător. 
Ai ei ochi aă col6rea suavel viorele' 
Și sinu-i are-albețea găpedelor cădind 
Și cena umbra-nopţii când n6ptea n'are stele; 
Guriţa, strălucirea autorii, apărând, 
“Suavă delicată, și dulce, cum şi dalbă 
E vis ce nu m'a-n vise putem noi a vedea. 
Al ei păr negru pare pe lângă fața albă 
Ca n6ptea şi cu luna, ca corbul într'o nea, 
Ca păcură ce cură pe marmură rosată. 
Sprecâna ei începe, şi pere, lin murind 
In unda de albeţe ușure purpurată, 
Și cenele-i fac umbră pe faţa sa dimbind. 
Un braţ rotund ce are colori ca dimineața, 
Azur, rose, și aur, şi peptul ca un val 
De spumă ce se-nalță, se plecă, şi dă viaţa, 
Și dulcea frăgesimea, prefumul virginal, 
E tristă şi ridindă, ca viaţa ce-omul are. 
Ea este amorsă ca rumenele flori
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La ale primăverii săruturi şi suflare, 
Speranţele-i sunt tineri ca rasele din dori. 
Fă iute tu portretu-i căci trece ori-ce juneță 
Ca dulcile col6re de flori în străluciri, 
Cum corpul ei esprimă o rară frumuseţe 
De suflet, a sa vorbă esprimă mari gândiri. 

  

LA LA00 
Vedi luna pe Lido plutind radi6să, 
Vedi marea-ncreţită de dulcii zephiri 
Sub plâie de aur, d'ebin. Ce frumâsă! 
Formână vii ghirlande de dragi trandafiri, 
Audi filomelul cum cântă în n6pte 
Speranțele sale, cum linul siroce 
Vestesce că-adârme prin linele-i ş6pte 
Pe marea tăiată de brazde de foc. 
Audi Gondolierul cântând sub palate . 
Cu vocea 'lui dulce un aer d'amor? 
Simţi tu aurele ce trec prefumate 
Ca să te sărute cu-aripa lor? 
Vin, dragă cu mine pe marea spumată, 
O dulce canzonă voiesc a cânta, * 
In nâgra gondolă plăcut legănată 
Tu dulcea mea Lină mă vei asculta. 
Tăcută, să nu faci mişcări, o iubită, 
Uş6ra gondolă vrind a legăna, 
Căci marea, scii, dragă, de tine răpită, 
Ca să te sărute, te va resturna. 
Vin! vin, în dorinţe de cer bălsămite 
Tu lasă=al tei sufle! de a se răpi.
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Cum stcoa de n6pte cu rade-aurite 
In ragele gilii se duce-a muri. 
Ori ce frumuseţe ca rosaurorei 
Suride şi trece. aici pe pământ. 
Nimic mai plăpândă, nici aer, nici norii 
Nici roa, prefumul ce fuge pe vânt. 
Dimbirea ta, dragă de cinci ori mai dulce 
Ca mierea ce nasce al florilor sin, 
S& vie în n6pte ca s6re s& luce. 
Al mei umb”os suflet a face senin. 

Din roă, prefumul, şi din melodia 
Sărutelor tele, vin, noi să urdim, 
O. miere mai dulce de cât ambrosia, 

Ce-atâta iubim! 

  

. 

La o OQdaliscă 

Tu : Odaliscă frumâsă 
Că tinerele plăceri, 
Ce plutesc, câță-aursă 
Prinţre umbre 'de dureri; . 

__Grijele lasă uitării, 
Vin în locaşu-mi iubit, - 
Ce își scaldă-n valul mărei 
Picidrele de granit! 
Acolo te chiamă-amorul 
Cu bude de trandafir, 
Graciile ce iai sborul, 

- Șl-aă drept văl părul de fir.



  

  

Orele ce repesc noă 
Viaţa-n lumea de dureri, 
Și din sinul lor de roă 
Ne imbată de plăceri. 
Vin, şi lasă a ta cosiţă 
Val în s6re scânteind, 
Cu dimbiri dupe guriţă 
Să se-ngâne strălucind. 
Cum luna în strălucire 
Luna răsărind din nori, 

Resfrânge a sa lucire 
Pe rosele de la (uri. » 

AA 

Cu braţul de rose ea gitul mi încinge 
Şi-mi dice: „ca viaţa pe tine te ador, 
Amorul meii tînăr nimic nu va stinge, 
Când cuget aceasta, îmi pare că mor.“ 
Cât cerul în n6pte frumbs'auroră 
Cu rosele sale va împodobi, 
Cât lun ce cerul cu rade coloră 
Amantul mei dulce, ei te voii iubi: 
Și lacrimi din ochi- x curaii ca o roă 
Cu părul ei negru ea plânsul stergea, 
Dar astădi ea arde d'o flacără noă, 
Un altul suflarea divină îl bea. 
De când diminâţa pe doma cerescă 
Apare şi până ce luna-a părut 
Ei sunt în preauă, nu pot să trăiască, 
Lipsiţi unul d'altul, nici. chiar un minut. 
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Dar mâne amantul va plânge ca mine, 
Ea lu! îl va face acel jurămtat, 
Aceleași protesțuri, resfățuri, suspine, 
Și tâte ca roa sburavor în vint. 

  

RUuTIaA 

lubescii p'o femeie cu gâtul de nea, 
Pe care bobocii de rose înfloră 
Cum marmura albă uşor se coboră 
De purpur şi face o umbră abia. 
Precum p'aurorei de anr cosiță 
O undă de rose se-ngînă uşor, 
Iubesc a e! mică şi dulce guriţă- 
Pe care-i surisul ca stea p'un nor. 
Capniciele sale, sublime frumâse, 
Acea vietate de dulci străluciri 
Ce-n ochii s'amestec cu dulci, langurâse 

. Și pline de roă plăcute, priviri. 
In t6tă a mea viaţă aşi vrea să port, tare, 
Al braţelor sale lanţ de trandafir, - 
Si mârtea-mi să fie a mea sugrumare 
In braţele sele, în părui de fir. 
Dar ea mă privesce atâta de rece! 
Şi cu nepăsare, atunci ei mort sant. 
AI crede că-i norul ce sus pe cer trece, 
Și nu se înclină la tristul pământ. 

mentale nimeni



  

  

Amorul moral 

Amoru) frumuseţii să fugă de la mine, 
Ilusiune dulce, de rade, de lumine 
A sufletelor nâstre, un fiutor prefumat 
Ce-abia salută o fidre şi palta a sburat. 
E mai plăpând ca rosa pe fața frumuseții Ca un prefum ce nasce din sinul tinereţii, 
Et am iubit; dar ceia de care-am fost iubit 
Acum iobesce p'altul și eii sunt părăsit. 
Ori ce femeie este o pasere ce sb6ră, 
Ce numai pe 'nalţi arbori din sborul ej cobâră, De creţi tu în durata prefamului de crin, . 
„Te-ncrede în amorul ce “ea închide-"n sîn. 
EI trece ca un gimbet când fericirea-nfloră, 
Ca rosele ce-aduce suava auroră, 
Privirile arginde, suspini şi resfățări, 
Proteste, jurăminte, deliri, şi dulci vitări, 
Trec ca profumul dulce, ca spumătorul vin, 
Ce-"n cupa aurită încântă un festin, | Și lasă dupe ele abatere, tăcere. — . „Amor, se face-amară-a ta 'divină miere! 
Amor moral e cei2 ce de acum voi eă! - 
Voi să iubese mărirea, virtutea, Damnedeii, 
O ţeră ce suspină, amorul infinit . 
Ce trece şi revine ca srele-anrit. 
Pugi! lasă al mei sufiet acum să se repose, 

- Ni voi eii resfățarea din braţele de rose, 
Sufiarea prefumată a unui dulce sin 
Ce dură cât trăiesce-o roă întrun crin, 

oa te
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Esci bătrân 

Ei plăc6m în tinereţe 
Graci6selor femei, 

„Mal mult ca o frumuseţe . 
Mi-a dat flori din sînul ei. - 
Multe lucind ca junia. 
Cu păr. debin şi de fir, 
Pe a lor gură ambrosia 
Îmi dai voe să aspir. 
0, delicii, dulci larcine, 

Dragi şi perfide uitări, 
Plângeri, lacrimi şi suspine, 
Resfățari şi sărutări, 
Lacrime de gelosie, 
Care tâte se termin 
In amorâsa beţie 
Şi întrun delir divin. 
Dar acum, dile umbrâse! 
Singur în lume rămâv, 
Când le spui că sunt fiumose .-. 
jule îmi gic: „esci bătrân!“ 

  

amana 
Ochi, iucire şi armonnie, 
Gât pe crini şi trandafir, 
Unde câma-i. castanie 
Cade în plâe de fir, 
Gracif. fermeci şi capricii. 
Sinul unde” drag înflor 

„a
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Sub v&l rose, crini, delicii, 
C'aurora sub un nor. 

__ Na sunt îndestul a dice: 
Are-un dar mai precios. | 
Spirit fin, vorbiri ferice | . 
Viers suav, armonios, 
Și ce are aici mai pură, 
Mai precios, ce iubesc, 
Inima fermec ce dură, | 
Amor sublim şi ceresc. e 

  

NA DIANA 

O n6pte plăcută când dulcea-ami frumosă 
Roşind plecând ochii pe braţe-mi cădea. , 
Suavă, şi dulce ca florea amorâsă, | 
Al seăi- seii sin dorinţe ca câmpu-înfiorea. 
Proteste, dulci spuse, tiicere mai dulce 
Și dragi jurăminte, şi lacrimi, dimbiri 
Pe faţa ca rage de luna ce: luce 
Pe a mărei surfață. vărsa strălucini, 
Văd pâru-i de aur, pe sinu-i ca doă 
Gar6fe născânde din globuri de crin 
Dimbind, şi-nvelindu-i cum tîn&ra Toă, 
Invăluie brasda de flori pirguind. 
Ea braţul pe frunte trecând răpitâre i 
Forma o cunună cu dulci străluciri, 
De rose, de aur, d'azur, de nivs6re, 
Și gura sa mică ardea de dimbiri.
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O dulce frumâsă, ţi-aduci tu aminte? 
Nu! t6te periră ca roa la dori, . 
Se stinseră acele pr6 dulci jurăminte 
Ca vântul ce trece pe fragede fiori, 

  

DORĂA 

O rară frumuseţe, o fermec răpitor! 
Ca sttoa dimineții, ce-apare pe un nor, 
Ce ochii pot ca să vagă şi să nu se răpâscă 
Acestă frumuseţe suavă și cerâscă! 
Cu degete de purpur, născând din dulce: -ivor, 

- Al meii suilet il umple de flacări, de amor: 
Ferice-acela care pe gura foc de s6re, 
Imprimă a gurii sale nevinovata-ardâie. 
Ce ar simţi pe sinu-i bătând sinul de flori 

Ce ar bea a tă suflare ca aer de la dori, 
Și asfel ca un flutur beat de prefum de -rose, 

- Răpit, pe sînul morţii, ar merge să repose. 

DoaaA 

Salut aurora pe. dom'azurită 
Când văd între umbre un braţ ca de nea, 
O dulce femeie cu câma umbrită 
Cu faţa ca crinul ce îmi suridea. 
Pe umeri-i valuri al ei păr lucesce 
Cu câna umbrâsă plecată în jos, 
Prin umbre, prin rade venind str&lucesce 
De dulce-ambrosie revarsă miros.
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Dar cine o să-o vadă atât de frumâsă 
Și de frumuseţe! n'ar fi fermecat? 
Ardind de dorinţe, de frică, sfi6să 
Îi simți al ei suflu sburind prefumat. 
Audi rugăciunea ce cerului face 
Din budele rumeni şi dulci garofiţi, 
Prin cenele negre ce-'nâpte desface 
O lacrimă luce din ochii umbriţi. 
Era o părere? nu. Ea era Dora. 
Suavă și dulce, ce-atuncea veni 
Mai jună, ma! dulce de cât aurora. 
Oh! vin c'aurora în fie ce di! 

România mi-a dat viaţă, 
Loc ce blonda auroră 
Cu radele ei coloră 
“Unde tot are dulceaţă. 
Munţi ce n'alță fruntea-nori, —s 
Văi cu riuri și cu flori 
Aerul dulce-ambrosie, . « 
“Tot amor, tot melodie. 

Fermece dulci, și suave, 
De primăveri, de dulci ani! 
Insă inimile sciave, 
Se plec la crudii tyrani. 

La vecina mea 

Tu dulce şi-albă vecină 
- Ce te scaldi s6ra în riă
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Care trece în grădină 
Tu cu vălul fără briu, 
Fragedă ca garofiță 
Albă cu păr de ebin., 
Cu surideri pe guriţă 
Ca s6re frânt p'un rubin, 
Când te scaldi în rii, voii cere 
Ca să respecţi somnul met. 
Și să te scaldi în tăcere, . 
Ca să pociii adormi «eii. 

  

Uo vis d'amor 

Ce tremet se aude. şi ce prefam divin 
Se varsă-n sînul nopţii, prefum dulce de crin? 
Ce strălucesce-n ndpte şi către patu-mi vine? 
Simţ frăgesimea rosei! e dulcea mea Dalire. 
O voce dulce dice un nume ce-i al meii, 
Tresar de voluptate la glasul drag al sei. 

„Ea înclinând pe guzămi a sa frunte plăcută, | | Cu budele de roă pe mine mă sărută. | 
“În braţele-i de rose ea fruged mă strângea 
Și gura mea saflareai de ambrosie bea. 
Refuse graci6se. mustrări şi» dulci suspine 
Și resfățări şi vorbe d'amor, de gracit pline. 
Combateri, provocare, refuse, şi uitări, 
Delire, şi o ploie d'ardinde sărutări, 
Dar t6te-acestea fură un vis delicios. | Singurătatea numai vădut stând cu-ochi-n jos. 
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BuguoA 
E frumâsă şi-"nţeleptă 
Rece, şi-n flacări argind? 
Frate ! scii ce te astâptă. 
Cu acei ochi dulci, foc vărsând? 
Să te vedi legat în lanțul 
Cu o mie de amanți, | 
Trupă dulce trăgând danțul 
in jurul ei, elegan i, 
Pentru dinsa albui sâre 
Ar sta tot pe răsărit; 
Vedi comelei 'gălbi6re: 
Umerui alb, și-azurit? 
Galben, viii plin de dulceaţă 
Ambrul cel mai aurat, 
Nins6rea de dimineaţă, 

“Ede le-ar fi eclipsat. 
E feci6ră saii femeie 
Sinui sub v&l desemnat, 
Anunţă un sin de dee 
P'ambrosie prefumat. 
Danţă. cântă și adoră; 
Mai suavă ca un vis, 

- Ta urma e€i gracii sboră,. 
Se-o repâscă 'n paradis, 

  

- 

MA BLORA 
Pe când erai tu jună erai chiar o virtute, 

Și nici un muritor, 

Nu cuteda aţi spune cu vorbele plăcute, 
Că inima lui bate d'al teii dulce amor. 

9
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Dar astăgi când se duce suava tinereţe 
Când inima își perde elanele ei vii, 
Când p'al gât d'ivoriă apar amare creţe, 
Și „părul tei se duce ca frunda-n vijelii. 
Când ochiuţi. nu mai are lumina sedactâre 
Și sinul rotunjirea şi frăgesimea sa. 

- Perdutul timp faci astăţi se cu regreți. o fidre, 
D'o gi! făcând amorul durerea-ţi îmbăta. 
Treci timpul de când dioa pe orison lucesce 
Și până când al lunii disc d'aura venit, 
Și n6ptea prefumată ce-'m rade strălucesce 
Îşi face jumătate a] ei curs fericit, 
Tu treci cun om ce are mai multă tinereţe 
Ca tine, şi alt nimica de cât pomada-n peri, 
Când el te părăsesce, trecută frumuseţe, 
Tu porţi pe gituți urme de lupte. de plăceri. 
Aşa când vijelia se duce şi se perde 
Când a gemut turbată în arbori şi în flori, 
Ea lasă urme triste, în cOma lor cea verde 
Și-anunță stricăciunea /ai nopții trecători. , 
Tu nu mai ai pudâre. Virtutea ta frumâsă 
Sburând, la cer, în vălul cerescilor pudori, 
Cum yara ce se duse p'o fire graci6să 
O lasă fără viață, şi fără de colori. 
Oh! când mi-aduc aminte ce suferinți amare 
Și dulci dureri, şi-abateri ce inima tortur, 
Când nici un nor pe fruntei de hulă, degradare 
Nu se ivise încă se umbre-al ej azur, . 
Și când s'abate vălul d'ilusii, de constanţe, 
Văduiii. realitatea, plâng slabul muritor. | 
Ce-şi face din femeie ghirlanda de speranţe 

Li 

Cum la un val se lasă al mării călător. 
aa EROAREA e 
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LINIA 

Femeia e o mare îu vint de vijelii; 
Nimic nu liniscesce capriciile-i vii: 
Adi inima ei arde și mâne este rece: 
Iar de va fi vre una ce p'altă cale trece, 
Va fi ca o streină aici p'acest pământ, 
Cum dulcea ei tendreţe se risipi în vânt? 
O n6pte! o plăcere! o voluptăţi iubite! 
Când a le n6stre braţe un singar corp făceaii, 
Când sufletele nâstre în aer rătăcite, 
De o plăcere duice şi tinăță murea? 
Când ale n6stre bude, cu fragede suflări i 
Se ntreţeseaii ca rose, legate 'n sărutări, O 
Natura e plăcută în lucrurile noi; 
Când reproduce sâre, lumină-azur şi stele, 
Când vânturi, când zambile, când spini şi ierburi rele 
Urmând al ei capricii. Oh! cine dintre noi, 
Nu vr6 să piară, urme nature, căci în viaţă 
Nimic nu dă mai multă plăcere şi dulceaţă 
Ca ce e noi! schimbarea pe fie care di 
Privind la dioa “a care e scris de a muri. 
Femeia-i o ălbină ce la al dilei s6re, 
Traversă viaţa scurtă sburind din fidre-n fire. 
Cu gură prefumată de sărutăr: ardindă 
Ce de la socii primesce, se sc6lă tremurândă, 
Și pe o altă gură, perdută în uitări 

- Ba caută plăcere în alte sărutări. 
Cu ochi:n frumuseţe, o primăvară dulce 
Sub albelei pici6re, de dulci colore luce, 
Pămentul cun văl d'aur atunci se îuvelea 
Tot ride, tot profumă, se-'mbată l&ngă ea.
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Ori care frumuseţe veninul pârtă-n sin. 
Ba are miere-n bude, şi-n sînul ei venin. 

  

ALEA AAIR 

„Pe a Bosphorului frunte 
“Luna plină se scălda, 
D'argint şi d'aur o punte 
Din mal în al ea forma, 
S8 trecă şi să desmerde 
Amorosii dulcj mysteri 
Ce le place a se perde - 
Ca horile de plăceri. 
P'astă punte de lumine 
Zephirii cu sărutări - 

" Increţind undele line, 
Își daii fragede muşcări. 
Dar acolo în grădină 
Vine dulce-Almelaiur 
Printre umbre și lumină 

“Sade l6ngă un ghiaur, 
Ai fi gis un nor ce şade 
Lengă-o' radiâsă stea, 
Câma galbenă îi cade - 
Pe umerii ei de nea. - 
Dicându-i să se repose 
P'un tapet delicios, | 
In braţele ei de rose 
Ea îl strânge amoros. 
EL tăcea în contimplarea 
Graciilor ce vedea,
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Cu-aste vorbe admirarea 
Dragii sale îi spunea: 
Oh! sufletul vieţii mele! 
Lasă-m& ca să admir, 
Aureola, de stele 
Pe părul teii lung de fir. 
De unde nasce divinul 
Prefum ce m'a îmbătat. 
Şi valul ce-vgână crinul 
Pupe chipuţi încădrat. 
In buelele aurite 
Ce vărs strălucirea lor 
De radele poleite 
Ce -se varsă pe Bosfor. 
Ca o flâre către s6re, 
Dată dulcilor uitări, 

Gura ei resfățătâre . 
Venea către săratări. 
„O sâfletul vieţii mele! - 
Îi dicea Almelaiur, 
Dulce luceafăr prin stele, 
De ce esci tu un ghiaur? 

LA RA 
Primesce buchetul cu florile aibe 
O dulcea mea brună, şi nu te mira! 
Căci ele sunt rodul suriselor dalbe 
Ce-asâră pe vale din bude-ţi cădea. 
Sunt rose. camelii, iacinte argătâre, 
De roa-aurorei sunt încă udate,
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Le pune pe sinuţi şi vedi de sunt 6re 
Mai vii în col6re, ma! drag prefumate 
Ca florile tele ce-n sînuţi resar 
Gar6fe ce rumen in mărgăritar. 
Tot nasce, tot cresce ca să te diverse, 
Aurora s6 puie pe budeți prpur, 
Și nâptea pe păruţi eben să reverse; 
Îmbracă a sa rochie de jeii, foc, azur, 
Și marea cu spume cu via sa undă, 
Și valuri de aur se-nalţ, se cufandă 
Pământul suride prin dulcile flori. 
Și paserea cântă ai sei vii amori 
Şi lyra mea suuă atât de dulci cânturi 
In care ale tele, delicii ceresci 

“ Prefame și fermeci se varsă în vinturi 
Ca auri ghirlande de vise-omenesci. 

  

l6 O PASARE 

Pasere ce cânţi cu dor 
T6tă n6ptea pe Bosphor,: 
Taci și sbâră în grădină 
Unde un sarai de flori. 
Se -rădică în lumină, ” 
Unde sbor suavi amori; 
Un colț de marmură lasă 
Un cristal murmurător 

“ Prin brazde de fiori ce pasă, 
Murmurind: hymni dulci d'amor. 
Și cu apa sa dă viaţă 

“aurului, Cyparis,



Mist ce-ncântă prin verdeţă 
Şi face din viaţă-un vis. 

% o sylvă care tace, 

Verde, de lemne de cer, 
Unde s'ar putea a face 

Al Oyterii myster. 

» Lia sa umbră voluptâsă 

Prefumetă de zephiri, 

Plânge dulcea mea frumâsă 

In lanţuri de trandafiri. 

Acolo tu te vei duce 

Când luna ese dia nor, 

Se-i dici cu vocea ta dulce, 

Că de dinsa ei vai! mor! 

  

Bă BIDABAVI 

O gracios Biulbiul, 

Nu. vei tu a te duce 

Să cânţi lui Adiviul 

Un cântec d'amor dulce? 

- Căci ochii sei albastri ca doă viorele 

In roă, se în6că în rii de l&crimele, 

„Pe patul ei de rose ea merge să se culce, 

Tu cântă-i cu viers fraget un cânt suav şi dulce, 

Ca huriile albe cu bude de bujor a 

Ce cântă tâtă n6ptea în pomil. din Bosfor. 

Să nu se mai devore de un amor nebun, 

Şi-n silva sa cea verde se-mbate de prefum 

Tăcotă ca plăcerea la mine ea să vie 

Lucind de frumuseţe în fermenă șalvar,
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“Acoperită numai de c6ma-i aurie, 
Ne-avtud cu ea enucii nici tinerele sclave 

Ci fermece suave, 
Și rumena -guriță cu dulcele nectar. 

a CCIA RARA 

Câţi din marea de azur . 
Se hrănesc din pescuit, 
Și cu plasa-n sînuii pur 
Vor să prindă pe Arit.: 

"Ce are corână de aur 
Și soldii de diamant 
Cel mai precios tesaur 
Din Bogazul adorat, , Ainte d'a arunca _: . ” i Plasa, va sacrifica 
Princesei cu ochi d'azur 
Și cu gura de purpur | 
Și-ndată va fi găsit - 
Tesaurul cel dorit. 
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LĂ YRORucA 
Viorică, dulce fre, | 
Pentru cine, draga mea, - 
Tu ridici şi faci un sre 
Părul teii pe fruntea ta? 
Vrei să placi tu unui juve 
Prefumat ca un budor 

- De cochetă? dragă, spun: 
Lui Gai dulcele-ţi amor? pf 
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- Un ţingăii făr de sfi6lă 
pune mâna, dulcea -me:, 
ln a părului betâlă, 
Dulce radă de o stea? 
Un mişel? v degradare! 
Aste flori, cer poetic, 
Yormuseţi de desmerdare . 
Aii uăscut pentru-un: voinic 
Ce se bate şi vibrâdă 
Pentiu patria în dor. -. 
Cerul premii le păstrâdă 
Celor ce sub arme mor! 

LA RULA 
Nu mai eşti ce-ai fost o. dată, 
Când sub lanţu-ţi inflorit 
Viaţa, inima-mi legată, 
Îmi plăcea să fii robit. 
Altora saergi a le duce 
Nuri, plăceri şi desfătări 
Si al gurei tele dulce 
Seceriș de sărutări. 
De acuma înainte. pg e 
Ca să uit e tot ce pot;: si 
Astă lume ne aminte 

Cât de fraged este tot! 
Nu mai cred în jurământul 
Unor bude de carmin; 
Un fum ce-"l răpesce vântul, 
Roă după rose, crin.



Dar de ce, ingrată dulce, 
Când “vederile le trec 
P'al teii chip, s6re ce luce, 
Ochii mei de plâns se-'nec? 

  

LA Ba 
Pa vieţii surfaţă, când trublă, când lină, 
Se mâră a. le nâstre dueri, şi plăceri. 
Sunt spine, şi rose, e umbră, lumină 
Amor și uitare, capricii, dureri. 
Aşa pa mea cupă d'amor ridătore, 
Plăceri drăgălașe tu al reflectat, 
Lumine de genii, candâre de fl6re, 
Prefume, resfăţuri nectar delicat, 
Recdre de rose, resfăţuri ardinde, 
Și dulci resistințe, perfide uitări, 
Și strângeri suave, murmuri palpitinde, 
Și ploi prefumate de dulci sărutări, 
Dar şi dragi capricii, mănii, și receală, 
Și lacrimi vărsate, mustrări în necaz, 
Și lacrimi udinduţi, şi păr de beteală, 
Și cainul şi rosa pe draguţi obrad. 
Dar urma fa crudă, nectarul se face 
Venin, şi a mea viaţă în nâpte a trecut, 
Și către mormânta-mi aripa desface: 
Căcă din al teă suflet mă văd eii perdut. 

a URMA ARAAAR 
-
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Vă BA 

Când rătăcesci în grădină, 
Sub undele de lumină, 
A le stelei tele dulc), 
De cel care altă dată 
Fuşi atât de adorată 
Aminte îți mai aduci? | ! 
ŢI-aminţi, dragă rîdătdre, 
Când ochi-mi în al tei sin 
Se scăldaii ca roa-n flâre,. 
Ca aurul dintrun crin? 
Și-ale tele pleope, cene 
Ochi și frunte se pleca 
Pespândind umbre ebene 
Sub dulci rade ce luceaii ? 
Când serial în tâmnă;odată: 
«Încrucișate pe sîn “ 
Mânile, ei stai culcată, 
Dorinţi cu lacremi se-ngîn, 
Și privesc jos în grădină, 
Florile cum se pâlese 
Şi pe tiga lor se-'nclină, 
Şi eii asfel mă privesc.» 
Viaţa, sănătatea iară 
Ai revenit ridători, 
P'a ta frunte reploară, 
Ca ghirlandă daurori. 
Dar d'atunci tot e tăcere, 
Nu mai scrii, nu mai trăesci. 
La un noi vis de plăcere 
Tu te uiţi, ta te repesci.
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Oh! ferice-acela care , 
Ochii tei cată-a vedea, 
Și-a sa dulce sărutare 
Fură dupe gura tea. 
Dar acele flori divine 
Ce ca tine se-nclinaii 
Ai revenii, în lumine, 
Și -la zephiri sinul dat? 
Când a arborilor fâie 

_ Cade sub al teii picior, 
Ca o aurită plâie, 
Gândesci la mine cu dor. 
Sufletul de armonie - 
Și d'emoţii dulci vibrind, 
Mai revarsă ambrosie 
Pe acel trecut ardind! 
Îţi amintă acele dile 
Prefumate de zephir, 

“Când cu mânile gentile 
Mi-arătai păruţi de fir. 
„Rada celui dulce s6re 
Ce în faţa ta ardea, 
Dulce și strălucitâre 
A făcut orbia mea. 
Când în braţul dalabastra 
Strângi un fermec înflorit, 
Şi-ochiul mâre 'n foc albastru, 
Ți-aminţi tu că mai iubit. 

ANINA
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LA GORELA 
Nu-mi spune că junia acum vârstii dă loc. 
Dar tâmna nu respiră, a verii strălucire? 
Și însuşi întristarea păstredă o suvenire - 
Şi-n sinul serii încă scântel-al dilir foc? 
Pe faţa ta se vede colori de trandafiri, 
Ce dulcea auroră cu lacrimi umecteadă. 
Și frageda-ţi bărbie provâcă-ori ce priviri, 
Albesce ca un lapte ce muls se înspumeadă. 
Dorinţe aurite pe sinuţi vin să sb6re, 
Cum canărași de aur în primu-avent al lor, - 
Incerc a da din aripi și dupe A6re-n flâre 
Se-avintă, pe tot corpuţi aceste dorinți sbor. 
Te văd câte o dată în fragea pat culcată; 
Din braţ pe a ta frunte cununa e formată, 
Acolo din suflareţi gustind dulce beţie 
Pe fruntea ta lucesce un fermec de junie. 
Aşa apare dioa frumâsă, ridătâre, 
Când primăvara vine şi dă vieţii coldre. 
Respiră, o femeie, dorinţele d'amor. 
Dulci frumuseți cu mâna de rose te color. 

  

BOA și PILA 

Amândoi şed în grădină 
P'o brasdă verde de flori, 
In prejurul lor lumină 
O ghirlandă de amori. 
Graciile şi duleața 
Și rumenele plăceri
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Ce sâra și dimineața 
Port pe aripe din ceri. 
Joc, lucesc, şi se îngină 
Aerul îl frăgedesc ; 
Dila ca capul pe mână, 
Privirile-l ard, răpesc. 
— „Cine este-aeca femeie 
Graci6să ce adori, 
Nu e Sica? dici: o dee 
Și de dânsa suferi, mori? 
— „Este dulce şi frumâsă 
Dimbirea miere din flori, 
Vie, ardindă, amorâsă 
Ca o radă către dori. 
Ride-n lacrimi în grădină, 
C'aurora apărând 
Din iarnă, dulce lumină : 
Flori, pretume revărsând. 
Astă dulce este-o dină 
De ape. Vei să o vei? 
Vin, privesce-o în fântână, 
Vei vedea ce tu visedi. 
— Înţeleg, eii sunt, amorul 
La dine, e ideal. 
Asfel eii îți primesc dorul, 
In: sînul meă virgical. 
Amicia e mai! bine, 
Trăiesce mai mult d'o di, 
Nare gemet, nici suspine, 
Căci are tot a dori. 
— Dila răpitor tesaur 
De divine frumuseți! 
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Jur pe părul tei de aur, 
Ce cu mâna tu resfeți, 
Cât eii vol trăi în viaţă 
Pe tine te-oi adora!“ 
Dila lasă a sa faţă 

- De rose pe faţa sa. 
Și cu gura de purpură 
Ca trandafiri prefumând 
Varsă miere p'a lui gură 
Şi-l stringe pe sîn plângind. 

  

LA BA 

Tu vii a mea frumâsă cu c6ma plutitore, 
Jucând ca carsierul cel negru în ninsâre. 
Cu sinul fără vălui, lăsat tot la zephiri 

„Ca să resfeţe crinii şi dulcii trandafiri. 
In ochi tu ai privirea ca primiăvara dulce, 
Pe buda ta surisul po duice roă luce. 
Ei perd ori ce simţire când draga mea frumâsă 
Pe sinui lasă c6ma se-hdte graci6să, 
Și când văd p'a sa budă un fermec de dulcâță 

Și fraged de nectar. 
- Ce cerul îl revarsă; ca o rumenă ceaţă 
In care rade d'aur vederilor apar. 

  

BABLAROLA 
Vin, o dulcea mea frumâsă, 
Vin pe mare să platim 

-
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Vin te perde amorâsă 
In sinul nopţii d'Ebin. 
Este ora când în viaţă - 
Plăcerile înfloresc 
In a nopții dulce ceaţă 
Pentru cei care iubesc; 
Când vergurile viseagă 
Că sunt flori de desfătări, 
Și pe zephiri îi mandedă, 
Să le dea dulci sărutări. | 
Când femeile deliră, 

„Pe braţul socilor lor, 
Și la noi plăceri aspiră 

“Pe chirlanda de amor. 
N6pte, lună ne aprinde 
I/al plăcerilor altar, 

 Ne'răpesce, ne întinde 
"AL delicilor pahar. 
Am avut stâte-amâre, 
Câte sunt în sinuți flori, 

„Fete, temei răpitâre, 
Ghirlandă de dulci amori, 
Am iubit aici în lume 
Din răsărit la apus, 
Fidelitate, van nume! 
Gura lor dulce mi-a spus; 
Dar vorbele lor nzbune, 
Sunt ca vântul trecător, 
Ele la alţii le spune, 
Leșinind pe braţul lor. . . 
Vin, amorul de savura, 

„Căci pe orele ce sbor 

i 
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- Ca o plâie d'aur cură 
Plăcerile de amor. 
De a ta fidelitate: 

. Jurăminte s8 nu-nșiri 
P6te fi eternitate 
Pe bude de trandafiri? 

  

Tapaaa 
Tedica-n primăvara acestii vieţi fragide 

“Pe care arde-o pl6ie de vise, de-ncântări, 
i-o lame de ilusii, suave şi splendide, 
şi face de capricii, divine desfătări; 
Cu ochii ei cei negri încununaţi de stele 
Mergea pe cursierul ce işi ridea de friii, 
Alături cu Orilă, cu pleteaurele, 
Şi graciile-n urmă alârgă fără briii; _ 
Orila el îi dice; Esci dulce şi frumâsă, 
Şi depărtat de tine nu pot să mai trăiesc, - 
Se umple al mei suflet, și mierea amorâsă | 
Ce m'arde, o Tedica, eli ard, eii te iubesc!» 
Ca cerul ce se-nâcă în drăgălaşe unde - 
De purpură, de aur, şi de divin azur; 
O strălucire dulce de purpură respunde 
Pe faţă. Timpui proprii, ei voi ca să te fur! 
“Ea plâcă drăgălaşă ale-ei ceni norate 
Ce-n față face umbre, şi cu viers gratios, 
—S8 nu mă furi! îmi dice, cu-o naivitate 
Și ca o inocinţă de înger amoros. -,
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Ah! daca viața n6stră în tâmna "'ntristătore 
Ar mai purta pe frante ghirlanda spre a-"aflori, 
Ar fi o primăvară, şi graci6sa fi6re 
Pe cupa ce oferă nu s'ar mai vesteji. 
Când noi văudrăm spuma plăcerilor juneţii 
Stingânduse, liquidual de albi ospeţi băut, 
Când tâmna uscă rosa şi crinii tinereții, 
Ghirlandele de vise ce p'6re ai trecut; - 
Atunci se nasce în suflet o nobilă simţire, 
Suavă, şi curată, ca o resură-n vâni, 
Ac6sta oste-o dulce, o fragedă iubire, 
Ce nu mai are fine de cât întrun mormânt. 

  

ântăiul amor 

Idol dulce-al visării şi-ntâiului amor, 
Tu vii frumâsă încă prin alte dulci figure. 
Ca rosa ce apare pin iarba din pădure, 
Și anii juni, şi vise de desfătări ce sbor. 
Formeaţă p'a ta frunte o tînără parură 
Ce nici o mână încă pe frunte nu mi-a pus. 
Cu degete de rose, cu frageda sa gură, 
Cu plie aurită cu fermece de sus, 
Ea are suvenirea ântităţii; are 

“ Prefumul tinereţii, coldrea de visări, 
Și roa aurori), şi gracia verdeții, 
'Recori-'mbătătâre şi dulci de sărutări. 
Nu, sufletul meii fraged, frumâsa-espresiune 
A frumuseţei, însuți tu 'nu ai mai băut . - 
Din cupele iubiret, acestă moliciune 
Acestă frăgesime ce-n aer a trecut. * 
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Acea recbre dulce, acea beţie plină 
De fermece, ce numai al primăverii sin 
Când nasce ridătâre, din iarnă, în lumină, 
Revarsă prefumată ca drăgălaşul crin. 

  

MBAUNoa 
Helisa eri fu încă de vise legănată 
Ca pruncul ce. mișcarea de fiuturi îl îmbată. 
Ridindele ei dile treceau făr de dureri, 
Îmbuboceaii ghirlande de rumene plăceri, 
Pe viaţă ca o pliie de flori desfătătâre, 
Pe a le primăverei diori şi-aurite 6re.. 
Ea nu vărsase lacrimi şi nici un trist suspin 
Nu s'aufise îne4 în fragedul sei sîn. 
Amorul nu vărsase molatecă arşiţă 
In inima ei lină; și pe a sa gariţă 
Avea mierea dimbirei să dea la dulci plăceri ; 
Dar ochii ei se umplu cu lacrimi de dureri, 
Căci a suflat amoiul şi-un riă de rose nasce, 
Prefumul lor o-"mbată; dar spinui 0-nţepa, 
Ea nu scia ce are; din contra ea urasce 
Pe cela 'ce o iubesce, şi: răi îl cuvânta. 
Când îl vedea vr'o dată ea ochii înturna 
Cu mâna sa suspinui ea îl făcea să tacă. 
El nu scia nimica şi-n. ţeri streini pleaca. 
Ea plânge şi retrasă se fană ca un crin, 

„Ce tâmna îl pălesce şi vânturile-n elin. 
Nimic nu o consolă, respinge-ori ce parură 
Ce muma sa-i oteră de.aur, de purpură;
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Şi împletinduşi părul, pe loc îl despletea; 
Nu vrea să se hrăneâscă şi lacrimele-şi bea. 

  

ua O EDUA 

Tu' ce din buclele tele 
Reverși în prejor lumini, 
Pl6ie fragedă de stele 
Ce se revarsă pe crini. 
Și pe sîn faci să repose 
Pruncul teii suridător, 
Pe crini intre doă rose 
Care-i surid cu umor; 
Spune mumă, ce îţi place, 
Când vegi pe al teă copil, 
Gândesci dintr'insul a face 
Un om liber sai servil? 

  

UD0UcA 
Cu degete de rose ce dintre crini resar, 
Int6nă-un aer dulce, delicii şi nectar! 
Se schimbă al ei suflet în sunete divine, 
Dispare, rătăcesce, pe bolțile senine, 
O fragedă purpură pe faţa sa trecea, 
Privirea-n foc, şi-n. lacrimi, şi în azur murea. 
Și când termină jocul, ea drăgălaş s'alină 
Pe o sopha şi-acolo ea frantea sa înclină. 
Era aşa frumâsă, şi suflul prefu mat, 
Respiră ambrosie, iam dat un sărotat 
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Pe gură; ea se scâla şi mânele își frânge, 
i pune capu-n mână, și până sera plânge. 

  

BAROAROLA 

Tu care saluți voi6să 
“ Sera, şi dulcele dori 
Primăvara amorâsă, 

„Cu delicate colori; 
Tâmna fără de 'dimbire! 

' Și nu te gândesci nici um 
Că şi viaţă, şi iabire, 
Se risipesc ca prefum, 
Și se sting ca nisce vise 
Pe al vieţii dulce sin, 
Cu suavă roă scrise 
Pe dulcea.fiunte de crin. 
Nu scii tu că aste dile, 
Și-acest fermec răpitor, 
Ai o viaţă de dambile, 
O di, şi spre sâră mor? 
Vin, o dulca cu dimbirea, 
Dulce cu ochii, faţă, sîn, 
Strălucind ca. fericirea 
Printre umbra de suspin, iN 

* Vin în portul teii de aur 
Pe ocean să rătăcesci, 
Și te lasă,. drag tesaur 
Acelui ce tu iubesci. 

e
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„Sinul fă să se deschidă 
Ca dulcile sale flori, 
Asfel cum nâptea umidă 
Dăschide sinul la dori. 

  

URALA 

„Cu timpul, cu anii, cu 6re frumâse 
Durerea se stinge, o sufletul mei! 
Plângind p'a mea dulce cu cene umbi6se, 
Durerea mea cresce în suflet merei. 
Vai! numai al sere! vînt dulce ce-adie 
In cOma de umbră a uneedii seri, 
Partându-mi profumul de dulce-ambrosie, 
AL brațelor sale, îmi pârtă plăceri.» 

Așa cânta pe mare întrun caic uşor 
Un june ce se duce cu inima în dor. 
El plânge-a sa Lială cu perii lungi. bălai 
Ce a fost din braţei -smulsă şi dusă la sarai. 
Al ei sin e tesaur d'amor şi puritate, 
Nu d6rme, nu mănâncă; ea plânge, şi S'abate. 
Când cele alte albe şi brune şi frumâse, 
Se-'mbată de prefume, cântări melodi6se, 
Ea singură suspină, şi more suferind, 
Vedeţi-o printre arbori, cu ochii-n jos țiind, 
A arborilor frunte de lună poleită 
Ingână faţa mării de stele aurită. . 
Sub arbori se geresce un drăgălaș parter 
De flori strălucit6re, ca valea: din ether 
In care se desmârdă profetul în plăcere.
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Aici nu se cunâsce, nici lacrimă, nici durere. 
Sultanul sub un arbur deresce pe Sultană 
Plecând tn lacrimi ochii, suavă și bălană. 
Și faţa lucitâre ca discul albei luni, 
Sultanu-o ea de mână, cu ochii sei cei. bruni 
O arde; ea palpită ca blinda căpridră 

„Ce-n pesceră un tigru setos o înconj6ră. 
Vin! dulcea mea frumâsă, vin fl6re ce rusghiarul 
N'a resfăţat ferice al ei sîn drag de flori, 
Întâia sărutare ce-ar respindi nectarul 
Să fie dată mie d'acum şi pân la dori!» 
Dar lana se ridică pe nori cu triste feţe, 
Şi varsă-o pl6ie d'aur pe palidul Bosphor. 
Pe când Sultanu 'nc6rcă în braţe se o resfeţe, 
Liala îmbătată de gânduri de amor. 
Frumâsă ca lumina, Liala care plânge, 
Ca o câmpie-n roă. ce mie de colori, 
Saruncă-n sinul mărei, şi luna-n nori restrânge 
Luminele; o cată al mării plutitori. 
Dar nimeni n'0 găsesce; departe la vedere 
De când în când apare un vas care fugea, 
Şi-a sărutării sale delici6să miere 
Liala, o deschide la cel ce ea iubea. 
Atunci amanta, cântă: aNu vo! fără de tine 

In Cer chiar să trăiesc, 
Voi merge-unde-i merge, acolo va fi pine, 
Ei sgomot nu vol face, cu amorul mă hrănesc. 
Voi fi ei mulţumită privind frumosul cer 
Şi munţii cu găpadă, ce-n fundul de cer per; 
Și marea, şi pădurea, și bolțile senine. 
A dilii stea se-'nalță, privigători dulci cânt, 
Vegi dulcile prefume de floi la cer s'avipt. 

e
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Şi frumuseţea. trece, virtuțile în lume 
Remân, şi varsă-n aer prefam și etern nume.» 

  

AVaBUA 

Esci iragedă ca roa ce luce pe resură, 
Esci perla delicată a dulcilor femei. 
Și mierea sărutării dimbesce p'a ta gurăi 
O flacără umidă dar fi, sunt othit tei? 
Dar adi esci gânditâre şi lâncedă ca crinul - 

„Ce ars de-un iute sâre, în dimineața sa, 
Inclină a lui frunte și suferă destinul, 
Oh! sterge-acele lacrimi ce udă, fața_ta 
Ce ai Zorela dulce, nu scii că astă viață 
E luptă între 6meni şi palmul este-'n sr? 
Nu sei? acea ghirlapdă strălucitâre ceaţă | 
De frumuseți, de gracii, colori, prefume per? 
Te stingi- ca dulcea lună când dorile se varsă 
Tu nu dormi, şi suspinul în sînu-ţi rătăcit, 
Anunţă o durere, văd faţa dulce, arsă? 
Ce are al teii suflet? o fermec înflorit! 
Vei tu să -vedi acesie cununi de frumuseţe 
Cădute înainte de a le respira, 
Pe sinul desfătării ridînda tinereţe, 
Cu buda dambrosie? Tu vei a ne lăsa? 
Vin, în mijlocul nostru, nu fit capriciâsă ! 
Prin cela alte domne tu ardi de frumuseți, 
Fragilă, şi suavă, privirea ma! trumâsă 
De cât privirea lunei, o fermec de juneţi, 
De gracii, frăgesime, amor, şi pietate, 
De nu mă cregi pe mine, vin! căci a înserat, 

e
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ȘI luna se rădică pe domele-azurate, 
Vin se o vedi pe norul ce face al ei pat. 
Un pat fraged de rose, stringind în braţe albe 
Și rose, pe acela pe care ta iubesci, 
Și vel iubi ca luna, rugând dorile dalbe 
Se-'ntârdie pe cale, cu-amanţii lor ceresci! 

  

RIALTO 

Luna palidă şi 'plină 
Se resfrânge pe canal, 
Trage-o brasdă de lumină 
Ce-ncunună albul val. 
Trece o venețiană 
În gondolă, cun amant. * 
Jună, fragedă, bălană 
Ca-ochiul, negru diamant. 
Ei las vântal ai conduce; . 
Ea cu braţu ?] coperea, 
Şi guşița-i un fag dulce 
De dulci sărutări ardea. 
Ea îi dice prefăcută, 
«De ce pari așa fricos, 
Vin, Toneli, mă sărută, 
Nu fii asfel de sfios! 

- Lasă pleopele să cadă 
Peste ochiuţi în scântei, 
De vei ochiţi să nu vagă 

"Că săruţi tu ochii mei.“ 
EI luă o mandolină | 

“ Cântă o canzonă d'amor -
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«Esci femeie, sai o zină, 
Tu ce ei iubescii de mor! 
Când tu vei peri din viață 
Trist şi negru tot. va fi, 
P'a mea frunte,-o dâsă ceaţă ! 
De durere voi muri. 
Dar când, dragă, tu pe mine 
Pentru altul vei uita, 
In aceste valuri line 
N6ptea mă voi arunca!“ 
«Când tu vei peri din lume 
Ca un prefum smuls de vânt, 
Eii voi da cu al meii'nume 
Anii tineri la mormânt, 

Când, o dragă, tu pe mine 
Pentru alta m'ai uita, 
Feţele tele divine 
Ca șarpele voi mușca.» 
Iaca astel! ea îi spune, 
Legându-l în păr de fir, 
Muşcă cu salturi nebune 
Al gurii lui trandafir, 

  

UD TISA 

Cu mâna-i ce are prefum din ether, 
_ Louvisa mi presintă o buclă de păr. 

Pe calea mea lungă, o n6pte plăcută, 
Şedeam cu a mea față de dor abătută; 
Era lângă mine un june pictor. 
«Penelul! peneiul! o deii creator |
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«Din bucla acâsța fă tu să resară 
«Portretul ei dulce ca o primăvară. 
«Nici naltă, nici mică. Supţire mijloc, 
<Un ochiii azur dulce ce arde în foc. 
«Cu cene ce lasă o umbră pe faţă, 
«Spreceană stufâsă ca umbra de ceaţă, 
«Un braţ ca urechia d'amphor alb şi pur 
«În marmură fină și purpur şi-azur, 
«Un gât ca statua Venusei în care 
>Un păr ca o ceață de aur dispare, 
«In dulcea albeţe; un sîn gracios, 
«Pe doi munţi d'ivoriii crescând amoros 
«Fontâni Wambrosie, dorinţi de amor; 
«Un păr plâie d'aur și strălucitor; 
«Privire-amorâsă, divină "aspirare! 
«0 facegsă iasă pe pindă: apare. 
«O artă divină, a doa natură 
«S5 fii bine disă! în marea făptură! 
«Când tu a mea dulce, perdută erai, 
«Tu s6re al artii, d'o dată mi-o dai!» 

  

0 ndpte la Bosphor. 

Se-nalţă luna plină și pe Bosphorul pur 
Unesce-o pl6ie daur cu splendidul azur. 
Zephirii se-ngîn splendid cu radele de stele 
Ce se-ncreţesc la jocul făcând din aripele, 
Biulbiul revarsă cânturi, și florile prefume 
Şi valurile .murmur sub cGma lor de spume. 
Dar vă uitaţi, caicul s'opresce lângă mal 
In umbră, în tăcere, îl l6gănă un val. 

| 10
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Un om desbarcă, iute, sub chiparisul verde, 
Pădure recorâsă! el intră și se perde. 
Vedeţi în vâslă încă buquet delicios 
De frumuseți ce pasă; ei cânt melodios. 
Lopata sparge unda și unda azurie 
Revarsă-un phosphor galben ca pl6iă aurie, 
Dar sub sarai se crapă pe mare un caphaz, 
Un sac cade și pere în unda din Bagaz. 
E cruda gelosie ce-n n6pte își ia sborul 
Și-a sînul mării ascunde şi ura şi amorul. 

  

la o damă mare 

Ah! sorele apune şi sâra să arată, 
Cu umbrele departe, ca bande de tilhari, 
Ce-asteptă ca să prade când somnul omu-nbată. 
Iar stelele în umbră ard ca mărgăritari, 
Adio mindru src, cu c6ma de lumină 
Cu carul teii de flacări ce-l trag opt cursieri, 
Vin, n6ptea te ascunde în câma sa divină, 
Și îţi deschide sinii ce palpit de plăceri. 
Vin dulcea mea frumâsă, căci nâptea-'ntunecată 
În negrele-i palate ne dă un pat de flori, 
Ce nu îl scie nimeni, și ora prefumată 
Ne face o ghirlandă d'amor, cu vii colori. 
Pe care strălucesce surisuri, şi resfeţe, 
Delire şi delicii, leşine, şi uitări, 
Suflări îmbălsămite, mystere frumusețe, 
Și mierea ce revarsă din pure sărutări. 
Vegi stelele ne tradă; dar umbra ne-nveleșce, 
Vin; unde vii e viaţa, tot pare însufleţit
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Tot ia un aer dulce, şi umbra chiar lucesee, 
Amorul la piciGreţi s'așadă fericit. 

* 

  

X% 

AURORA 

Se varsă diori de diă, lumina e mai dulce 
De cât ori ce lumină, şi nâptea a deschis 

Al ei sîn ce străluce, 
S& nască aurora cu ftagedul suris. 
A gilei fiică trece lucind în mare-albeţe, 
Prin sînul negru-al nopţii de stele semănat, 
Cu s6rele unită, în dulce frumuseţe 
Aleargă peste cerul ce dulce aii colorat, 
Pe calea lor nici una de alta nu sunt duse, 
Nici se opresc, şi n6ptea, şi fragedele. dori 
Prin dragoste unitc, fățiș însă, opuse, 
A giliă fiică apare, lucindă, de dulei flori. 
O dulce auroră, fii astădi favorâsă 

Urmegă p'alte dori 
Ce luminară-odată ghirlanda radi6să 
D'eroi când viaţa fuse de glorii luminsă. 
Precedă pe acela ce-n urmă-i aii să vie, 
Acelea aii să vadă eroi învingători, 
Fă mai puţin amară acâstă. Românie! 
Și lac'imele sale să le prefaci-n flori. 

  

ha Doamna 

Primiţi buguetu-acesta de drăgălaşe flori 
Ce strălucesce încă de lacrimi de la dori,
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Aşa va fi ghirlanda de dile şi de 6re 
In t6tă a vâstră viață cu sragede coldre 
Prefume delicate, şi roa de la dori. 
Symbol al frăgesimel iși al castilor amori, 
Căci nuri dulci, frumuseţe, simţire delicate 
Şi spirit plin de gracii, o dulce bunătate. 
Te fac resfățătore şi fac să dai plăceri, 
Ca sînul de delici al dulcei primăveri. 

RLORA 

Eram pe vârt de munte, apropiați de cer, 
Un rai unde Venerei s'ar fi serbat myster. 
O apă îşi revarsă suavele cristale 
Şi semănând flori, iarbă, coboră peste vale. 
Colo pe c6stă cresce stejarul şi cu pinul 
Mai dincolo e ulmul, mestâcănul, aninul, 
Es Cin păreți de piatră pe unde nu ating 
De cât căpriţe, vulturi şi ederi ce-i incing. 
A primăveri fiică cânta în frunde-ascunsă, 
D'amor şi de plăcere părând atunci pătrunsă; 
Şi apele, şi vântul, în murmurele lor 
Păreaii că se inspiră de vise şi damor, 
O plâie ne surprinde, și aiba călătâre 
In pesceră s'ascunde, de plâia trecătâre, 
Didona aici nu este urmată de Eneii, 
Ei o -iubâm, şi-ntrânsa iub6m pe Dumnedei. 
Căci ea cra curată ca matinala fl6re 
Ce nu şi-a uscat roa la radele de ssre. 
Dar plâia stă, un sâre se-'nalță, ea păru | 
La s6re, părui d'aur ea drag îl desfăcu,
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Cădu pân la pici6re în valuri, și cu mână 
De crini ea îl respiră, şi firele se-ngâva, 
Pe vârfal unui munte, vădui atuncea ei 
Respingerea cosiţii era un curcubei, 

  

ADI9A 
„De ce un om preferă chiar la o damă mare 
Pe Aspasii perdute? Luisa a-intrebat. 
Ea fragedă şi dulce ca prima sărutare 
Ce pe a sa guriță hymenul ci a dat. 
Ea dice şi alte dame din ochi. cuviintâdă, 
Dar cine-va respunse Pacest trist adevăr? 
Toţi tac și plecă ochii ce-n flacări scânteiadă. 
Fii o iubâm ca viaţa de un amor de cer, 
Fa mă iubea, tot asfel. „Surideri dulci, suspine, 
Şi lacrimi, şi distracţii, şi drăgălaşe-uitări | 
D'abia se iartă noă să fie sărutate 

- Intrun portret, şi-atuncea se-nalţă protestări.“ 

  

BUBAIR 

Sunt singur adi în lume, alături a trecut 
Tot ce-am iubit îu viaţă, flori dulci şi tinerele 
Tot s'a uscat în cale-mi, și lacrimele mele 
P'al lor mormânt în unde de flacări ai cădut. 
Sunt singur; adi în lume, nimic nu mai e verde, 
Şi sufletele n6stre aici aii tâmna, lor, 
In care-a tinereții ghirlandă de flori perde 
Tot ce avea odată, azur, profans color.
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Speranţele trădate prin cei ce am iubit 
Mai mult, se risipiră, şi viaţa ni s'arată. 
Ca valea de ai sei arbori și flori dulci despoiată. 
In tâmna vieţii mele de ce am dăbovit? 
Să văd cât viaţa are dureri şi suferință. 
Cum totul înfloresce pentru un trist mormânt. 
Cum nu este un suflet în care se-at crediață, 
Cum nu este nimica ce nu se duce-n vint. 
Când inima fidelă mai mult aici nu bate, 
Și sufletele tineri dispar ca năluciri, 
Ce întărgiem noi încă şi în eternitate 
Noi tremurăm a trece urmând triste ursiri? 
Amor, şi amicie, sunt vise născocite, 
Ilusii 'graci6se de suflet lănceglind, 
Resfrângeri mincinse ce par a fi menite 
S8 facă mai amare direrile ori când. 

  

la cea mai iubită femeie. 

Natura-ţi dete gracii şi fermeci, şi armonie, 
Dar sufletul tăi este o duicea mea, perfid, 
EI face să se uite prin a sa perfidie, 
Tot ce îi dete cerul argilului splendid. 
Ori unde e v rosă, alături ghimpi apare, 
Și lâugă fl6re are pălețea cuibul seii, 
Ori unde e lumină e umbră ?n depărtare, 
Ori unde este munte alături este hăă. 
Sub fiori desfătătâre vipera se ascunde, 
Sub. formele divine trădarea s'anvelit; 
Sub ragele de lună dac uricidse unde, 
In forma -ta frumâsă un suflet e perfid.
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Ast suflet, saii principul, sai viaţa ta. hidâsă, 
Natura învelesce cu c6me de ebin . 
Cu ochi dulci, plini de fiacări, c'o gură graci6să 
Cu gitul de ivoriii, cu feţe de rubin. 
Amar acelor care credură vre odată 
Din gura ta de miere amor, şi jurămint, 
Tu repetai acâsta la dece de o dată, - 
Și tot-Wauna unul mai noi avea cuvint. 

  

* DAMNBOTIGaoAaa 

O di amara mârte va trece a sa mână 
Pe frunte-mi; pînă-atuncea ca gri ce se îngână 
In frumuseți, în rade, coleri d'aur, de nea, 
Vei străluci tu vale în suvenirea mea. 
Nici una din ghirlanda ce strălucesce-n viaţă 
Pe umbra suvenirei și rare frumuseți 
Pe tine nu egală prin fermeci, prin dulcâţă, 
Prin formele, divine, suave tinereți! 
O plaiii! rosa plăcerii aicea infloresce, 
N'ainte d'a fi vale tu ai fost între dori! 
Ca dorile-ai col6re, şi p&raţi str&lucesce 
In aer şi-n purpură, în rads şi în. flori. 
Aici a fost o dată locaşul unei dee, 
Aici cu dulci surisuri, la flori viaţă a dat, 
Cu lacrimi, apei undă, cu vocea de femeie 
Murmura acestor paseri ce-n sînuți aii cântat. 
In sânul ei perdută, o dulcea mea frumâsă, 
Cât una prin cei-alta voi încă-aţi străluci! 
Tu nu ai o rivală, mai dulce, graci6să, 
„De cât această vale, vin a locui!
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Colo se crapă munţii, și riură cristalul, 
Colo pe undă-?n iarbă, Și flori se-nclină malul, 
Și arborii veghiadă încununați de nori, 
Și dale dimineţii arginde cântători, 
Alea care duce la tronul providenţii 
Nu e mai strălucită ca ast fraged locaş 
Tot este viață, amâre, şi străin saferinții, 
Tot nasce să suridă, să-'ncânte drăgălaș. 
O D6mne! dă-mi tu mie acolo un trai sânt, 
Şi dulcea mea frumâsă, cu rada mângâierei, 
Şi-acolo beat ferice de rosele plăcerei, 
“Trei dile, şi-apoi viaţa să sbâre atunci pe vânt. 

  

RA BILA 

Fermecii cei gracioşi 
Ce strălucesc p'a ta față 
Ce=i văd atât de frumoși 
Ai a sărutării viață, 
De sâra la auroră 
Aste străluciri trăiesc. 
Nasc, strălucesc cum înfloră, 
Și pe'ore se topesc. 
De cât roa dimineţii 
Este ceva mai plăpând: 
Pe _rosele tinereţii, | 
Este amorul sburind. 
El se risipi ca fumul 
Asfel fragedele flori 
Mai curind își perd prefumul 
De cât a le lor celori.
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Frăgesimea şi splendârea, 
Gracii şi nur drăgălaș. 
Vor rămânea; dar amârea 
Va schimba al sei locaş. 
Cât junia, frumuseţea 
Fruntea îţi vor curona, 
Și durerea; cu tristeţea 
Sufletu-ţi vor respecta, i 
Tu vei inspira iubirea 
Și când nu vei mai răpi, 
Tu vei provoca privirea - 
Celui ce vei a robi. 
Ffl6rea către dori salută 
Pe al vieţii creator, 
Tot asfel ea îl sărută 
In vânturi ce s6ra sbor. 

  

Averea și Spiritul 

La pârta frumuseţii averea se arătă 
Și spiritul ea vede venind aici să bată, 
„Din noi care să intre? cu cheia aurită 
Averea intră-n casă, și bine e primită, 
Când frumusețea-mbată cu rose de plăcere 
Averea, să se-'mbete ea însuși atunci cere, 
Pe spirit ea îl chiamă, şi fermece splendide 
Îi dă din sinui fraged ce numai lui deschide. 
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ADRORaA 

Ce vede aurora în n6pte d'indiscret 
Când ea roşesce? Spune de scii tu, o poet! 
Roşesce ea feci6ra, şi palpită ca dorul; 
Pe fețele-i suave îi pune văl pudorul, 

" Ca florile de :nâpte, ce dioa ai să moră 
Se scaldă în delicii, și-n umbră se-'nvelese, 
Aşa și frumusețea în n6pte se înflâră 

"Şi bea rosa plăcerii ce orele-“n sîn crese. 
Feci6rele viseadă că sunt rade de s6re 
Și riură în păral amaaţilor frumoși, 
Sunt valuri unde rage se-'mbată de amore, 
Sunt flori cele sărută zephirii amoroși. 
A lumii strălucire orneadă ca cunună 
Aceste ore dalbe de umbre şi luciri, 
In care dulci mystere surprise, se adună 
Luminele se-'n6că în dulcile dimbiri, 
A budelor de rose-și lasă la vedere 
Prin n6pte pe guriță surise ce plutesc 
Imagini graci6se desfătătâre miere 
Diu care. nasce viaţa, și gracii înfloresc. 

„Vin dulcea mea și varsă dimbirea-'ncântătâre, 
Pe dulcele ghirlande dV'amor şi de plăceri. 
Vin! apa de fOntână ce e rece la sâre 
In. s6pte se-ncăldesce, vin sub suaviţi peri, 
Vin să sorbim nectarul ce fzageda plăcere 
Ascunde în ai nopţii sini fragedi şi divini, 
Vin pân ce aurora, plăcutele mystere 
Nu vine să surprință, vin, dulcea mea, oh! vin! 
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LA Dita 
O Dila, ai pudâre! tu coquetedi pe față 
La unul surigi dulce, la altul mâna strângi, 
Pe altul a ta mână distrată îl resfaţă, 
Pe altul argi cu ochii, pe -ltul capul. frângi. 
Acesta e cynismul, amrea e divină; 
In utabră ori ce ființă ascunde al ei amor, 
Pe n6pte-un verde arbor astâptă de îaclină 
A sa frunte p'un arbor, în nopţi tremurător. 
Un crin își pl6că fruntea pe sinu-amantei sale, 
In umbra de pădure consacră hymeneii, 
Molatecele rose în roa de cristale 
Când aurora încă n'arată părul seă, 
Și scoica se ascunde în smârcurile mărei 
Tu singură, o Dila, la s6re caquetedi,: 
Și încă porți pe față trăsura sărutării. 
Amorul este nobil de ce îl profanedi? 

  

Gum se hat astădi Vitejii - 

(SATIRA) Ă 

Luptă crudă, luptă mare! 
Astădi trebuie să mor. 
Adversarul meii nu are 
Arme care te omor. 

Are -armele puterici 
Căror nimeni nu resist 

Cerul chiar ale lor fermeci 

Le-a răbdat atât de trist.
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Are ochii dulci ca mierea 
Cu care crud te renesci, 
Sinii fragedi ca plăcerea 
Te-atrag, te ţin cât trăiesc, 
Gura ei are dimbire 
Şi suave prefumări, 
Lacrimi, resfățuri, iubire, 
Și ardinde sărutări. 

Du TU 

Intro silvă mult umbrâsă 
Pe un pat de trandafir 
Ei vădui pe o frumâsă 
Nudă sub părui de fir. 
Dolci şi prefumate bâre 
Părul ei aridicaii, 
Dragele rade de s6re 
Vriud s'o nvăluie, o trădai. 
Din sinul ei de ninsâre 
P'un munticel îndoit, - 
Doă căpşuni ridătore 
Abia ai îmbobocit. 
Mierea dimbirei ei, gura 
O aură cu polei, 
Astel cum născând resura, 
Luna îi dă vălul ei. 
Spre gâtu-i plin de albețe 
Unde nasc bălaii peri, 
Fermeci dulci! o frumuseţe! 
Ce-'ngânare de plăceri!
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Par că-ar fi doma-azurie, 
Unde-n n6pte resar dori! 
Ce contrast! ce armonie! 
Eu priveam acele flori. 
Şi supus prin căutare 
De fermeci ce străluceaii, 
Vr6m să puiii o sărutare 
Pe budele-i ce rideai. 
Dar somnul blestemat sbâră, 
Visul dulce a trecut, 
Vrem s& mai dorm vre-o ră, 
S& mai vised. N'am putut, 

  

AO ADDANIA Vi 

Pe tot ce-n lume lucesce 
“randafirii se îngin. 
Dioa cu ei învelesce 
Degetele ei de crin; 
Fetele îi port pe gură 
Şi pe sînii lor de nea, 
Și pe dulcea chevelură 
Ce ne face a medita. 
Când nevasta întâia 6r& 
Gustă, drăgălaşu-amor, 
D'ale rosei dulci col6re 
Feţele ei se înflor. 
S6rele când trece-n mare 
Pace pe mare, pe cer 
O Graci6să cărare 
Unde rose nasc și per.
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Primăvara împletesce 
C6ma sa cu trandafiri, 
Când în aer drag plutesce 
Pe aripe de zephiri. 
Când în urmă de furtună 
Curcubeul pare“n nori, 
Rosa pare pe cunună 
Prin cele alte colori, 
În silva unde-i altarul 
Sacrificilor d'amor, 
Unde riură nectarul, ' : 
Trandafiii dulci color. 

  

COR ADYADTAA 

O Lyră! cântă astădi Târgovistea cădută,. 
“E o virtute încă să cânţi ce a trecut. 
Colo edi tu palatul, ruină abătută 
Acolo altă dată vederei a părut 
Ghirladă graci6să argind de strălucire, 
D'atâtea domne june, splendâre şi mărire! 
Virtute și nobleţă, amor şi dalei colori, 
Pluteaii pe a lor cale sub paşii lor de flori. 
Pe tron demn ce de crime şi laşităţi amare 
Nu se-njosesc încă. Pe lângă domni eroi 
Luceaii ca nisce ederi în flori, de desfătare 
Pe nalţi stejari, dulci dâmne, române, frageţi roi. 
Eroii aici născură nenumărați o dată 
Ca stelele pe ceruri când n6ptea se arată
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Str&lucitori de glorii, e! se asemănaii 
Cu s6rele din care luminele curaii. 
Dar cine ne va spune acele fapte dalbe 
In lupte de trei secoli cu-acele naţiuni 
Ce vreaii să îi robâscă, şi acele braţe albe 
Ce de amor, de gracii le împleteaii cvnuni? 
O ]yră, vin, destâptă ceresca melodiă, 
Tu grija unui suflet aprius d'un sânt amor 
Al patrii perdute, unițivă-armonia'! 
Vai! unde fuge ucâstă mulţime de popor! 
Şi unde-o duc tiranii, ce nu ai bărbăţie ? 
Cor6nă graci63ă ţi se prepară ție! 
Când nu vei mai fi valea pe care ori ce fibre 
Frumâsă, d'a lor ură, se vestejesce, more. 

  

TIRADIRRA 

Acestă lume-i umbră ce fuge şi dispare | 
Și viaţa n6stră trece cum trece-o sărutare. 
Cum trece o dimbire. cum trece un suspin, 
Ca lacrima-aurorei în cupa unui crin. 
Când ora tristă vine pe om ca să strămute, 
Ferice-i daca lasă un nume de virtute! 
A glorii lumină, se duce către ceri, 
Se stinge fără urmă; şi rose de plăceri, 
Şi-avere şi mărire, tot se risip în vânt, 
Și nasce pentru mârte, şi pentru un mormânt. 
Goniţi din mare-n mare, ferice cel-ce atinge 
La port cânda le vieţii amari patimi le-'nvinge.
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Tot ce-a făcut în lume s& plângă, să iubâscă, 
Să facă răi la alţii ca el să le domnâscă, 
Averi strălucitire şi amorul frumuseţii 
Și gloria tot trece în n6ptea-eternităţii. 

tau! 

Jună fată, vin cu mine, 
P'astă mare sub asti ceri. 
Este timpul ce convine 
Drăgălaşelor plăceri. 
Viu! amorul în dragi jocuri 
Chiamă gracii și larcini, 
Rose, risuri, lacrimi, focuri, 
Frumuseţi cu gât de crini. 
Unde patima desteptă 
Viaţă noă-'n zauritor, 
Unde sufletul s'astâptă 
Ca lemnul mirositor, 
Ca st ardă să prefame 
In al amorului foc. 
Valul este plin de spume, 
Zephirii pe val. se joc, 
Vin şi de plăceri te-'mbată, 
Și mă strînge pal teii sin 
Vino până nu sarată 
Mârtea, să ne gică: vin!
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BA Doo. 

- Îşi face o coc6nă din părui de ebin, 
bastri ca azurul ai sei ochi vii lumin. 

Și graciile varsă cu mânele lor pline 
Pe faţăi pure fermeci şi: străluciri divine. 
Se pune la un piano și degetele ei 
Revarsă-o armonie ce ar fi repit pe dei. 
O dulce! frumusețe, când tu joci, I6ugă tine 
Trag hora nbălsămită dorinţele divine. 
O graci6să fiică a dulcilor prelude! 
Melodia ta-'ncântă pe vri cine-aude. 
Zephirul între arbori şi prin plăcute flori, 
Suspinul fraged, dulce, -de. dragi privigători, 
Și unda de cristale mugind cu vijeliea 
Pe marea murmurâsă, îți recunosc domnia, 
Pe pleope se- întinde un văl plăcut de cene, 
Și fraged îndivină langârile ebene, 
In care tu peri! sinuți ferice enervat 
De voluptăţi, palpită şi varsă, prefumat, 
Nectarul armonii. Tot ce are asprime 
Induioşat, ferice de sunete divine, 
Ce degetele tele de rose respindesc, 
Și în a lor dulcâță, ei fericiți găsesc. 
Un fermec fără nume, de candidă plicere, 
Ce vindecă în viaţă ori ce păs, ce durere. 
O viaţă d'armonie! o fia armonii, 

„Tu ce .repesci prin cântec, şi erudele dureri 
Le schimbi în dulci delicii; când fiica poesii 
A armonii musă cu mâna de plăceri - 

1



  

Descinde şi resfaţă audul omenesc. 
Revarsă, înger dulce, acel estaz ceresc! 

Florile sunt mai puţin 
Dalbe şi str&lucitâre, 
De cât faţa ei de crin 
Dulce, şi desfătătore. 
Lacrimile dimineţii 
Scăldate pe vioreli 
Cu recdrea tinereţii 
Se varsă-n bobi aureli 
De azur şi de purpură 
P'a sa faţă, pal ei sin, - 
Pe frumâsa mică gură 
Roă de dimbiri se-ngîn. 
lu festin pare frumâsă, 
Cupa în mână ţinea 
Cupa cu vin gener6să 
Ce ospeţul curona. 
Cupa cu roa de viță 
Ce-ardea-n aur luminând, 
O depune sub guriţă 
Pentru ț6ră închinind. 
Roa viţii ferbe n spumă 
Și a ei gură săruta, 
Graciile-i fac cunună | 
“De foc ce din ochi vărsa.
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vitita 

Ca mâna virginală ea p'a sa frunte pune 
Cgr6na graci6să de păr, de bucle brune: 
]n verdele şi fragcd sin al acei grădini, 
Îi place a sa cosiţu se-o facă a da lumini, 
Ea are sîn d'ivoriu, și c6ma castanie, 
Și gura ei e fagul ce nasee ambroasie, 
Al ei sin fuse templul de gracii odorant 
Și gura-i este-o cupă din care al ei amant 
Nectaral voluptăţii bind și făcând să bea, 
Vita pământul, cerul, și-n vise se răpea. 

  

LA ADA 

Voi s& culeg flori ridinde 
În ale Adei grădini, 
Ada cu surise blinde 

„Și cu braţele de crini. 
lată valea prefumată 
Unde ea, de cânturi, flori, 
Se resfață cununată, 
De fermeci desfătători. 
De frumuseți e tesaur, 
Când umbresce capul ei 
Cu o corână de aur 
Ce-o as6mănă cu dei. 
Vino, fiică a poesi 
P'aste versuri a vărsa 
Graciile melodii 
Ce lucese în vocea ta! . 

*
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Graci6să mesageră 
De nobile cugetări, 
Ce Venusa le etheră 
Cu nectar de sărutări, 
Tronul frumuseţii luce 
In ochiul teii înfocat, 
Și pe sînul teii cel dulce 
E un eden prefumat. 

Pe mormântul Romnișdrei Maria loranu 

In primăvara vârstii când viața era dulce 
Și tot era speranţe, dorințe, vise, dori, 
Ca crinul dimineţii ce de juneţe luce, 
Inclin pe sînul morţii al mei sîn plin de flori. 

_O dâmne! tot ce nasce trăiesce-o di în viaţă; 
Tot are o auroră şi-o sâră pe pământ, 
Ei nu am atut sâră, de cât o diminâţă, 
Fii în aintea serii cădui într'an mormânt. 
Dorinţele suave nu fură împlinite, 
Născând ele periră, şi rosa de plăceri 
N'ainte să reverse suflări îmbălsămite, 
Se stinse în lungi lacrimi și dile de dureri. 
O horă de ilusii, și vise aurite . 
Ce îmi trăggaii în viaţă un drum de trandafiri, 
O barcă de delicii, de gracii fericite 
Ce mișcă ai aurorei suavi şi dulci zephiri, 
Abia din port purcede şi nâgra vijelie, 
O sârbe, şi pe urmă tăcere, şi timp lin, 
Aşa și a mea, viață în prima sa jăânie. | 
N'ainte de plutire, perdu - sboru-i senin.
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Cât e de dulce viața când jună ea se perde! 
Ce crudă ar fi ursita când dorile părând 
In rose şi în aur, în primăvara verde, 
Naturar opri cursuii, în negru-abis trecând! 
Dar nu sunt aurora, sunt o ființă dulce, 
O fl6re ce se nasce spe a se vesteji 
Și înaintea serii se-'nclină şi se duce, 
Pân' a nu bea nici rof, nici s6re, dintro di. 

- 

  

Prineipesa Venețiană 

Luna pare printre stele 
Ca un taur ce-ars d'amor, 
Printre Junice rebele, - 
Varsă foc strălucitor. 
In gondolă ea culcată, 
Rose, nea, aur, azur 
Fac ghirlanda prefumată 
A corpului ei cel pur. 
Buclele ei de lumină 
Pesfiră-n vent scântei vii 
Ca un fulger ce lumină 
Pe uu nor de vijelii. 
Ea apare graci6să, 
Ca curcubeul pe nori 
Ca o glorie frumâsă, 
Ca o roă peste flori; 
Ca aurora plăcută, 
Din sinul nopţii eşind 
Ca o speranță perdută 
Sufletului strălucind;
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Cu murmura dulce-a mării 
In săruturi de Siroc | 
Un strein dă sbor cântării 
Ce-arde de un ceresc foc: 
«Tinereţea ta cea, pură 
Frumuseţi rari ce tu ai 
Il a lumilor parură. 
Spune, dragă, cui le dai? 
Nu e altă frumuseţe 
ie a se egala, 
Cine a le tele feţe 
Vede, perde mintea sa. 
Ca vederea ce orbesce 
Intun s6re strălucit, 
Pe a ta frunte lucesce, 
Fermecul cel înfiorit. 
Cum din arbori prefumată 
Cade o plâie de flori 
Și se varsă colorată 
Pe paseri pe aripiori, 
Asfel o suavă roă | 
De nuri şi dulci străluciră 
P'a ta faţă dulce ploă 
Printre fragede dimbiri. 
Printre umbre, prin lumină 
Tu pară şi te perdi pe loc, 
Asfel pare luna plină 
Prin valul mării în joe, 
Şi seamănă că resare 
Din sînul mării umbros, 
Ea când pare când dispare 
Sub un val vijelios.
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Cugetele tinerele 
Și suave de amor 
Sboră pe urmele tele 
Asfel cum pe flori dulci sbor, 
Bură de mare lumină 
Sbirnăitâre, lucind, 
Graci6sele albine . 
Drăgălaş uşor plutind. 

  

6 mormântul Demnişorei Beatherina Steriade 

Când într'o tristă tmnă pe vale veţi vedea 
O rosă-ntârdiată, gindiţi la sorta mea, 
Ei am perit din viață nainte d'altă rosă, 
In aurora vieţii, abia fiind eclosă 
Când veţi vedea lumina ce s6rele resfrânge 
Culcânduse, în aburi de aur şi de sânge, 
O. radă ce în nâpte lumină încă ea 
Perdută, rătăcită, gândiţi la sârta mea! 
Ei am vEdut pălindutoi al meii buquet de flori 
Când porţile umbrâse se deschideai la dori, 
Nu am trăit ca fi6rea, nu am trăit ca radă, 
“Un timp de și scurt, însă de sârtă regulat, 
li nu am avut sâră, nu am avut amiadă 
Şi viaţa mea se duce cum trece un-s&rutat. 
Voi când vedeţi în sînul frumâsei dimineţe 
Ridind a!ba-auroră în dalbă tinereţe. 
Când primăvara dulce ce-n lumea venit 
Aruncă o fisre” stinsă din sinu "mbălsămit, 

Vă aduceți aminte ca de c dulce rosă 
Ce-m dimineaţa vieţii pe mârte se reposă
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Și care lasă corpul în lume vestejit, 
Și sufletui se duce cu fumu-nbălsămit. 
Al florilor la ceruri, al florilor d'o di 
Ama:ă este mârtea așa jună-a muri! 

e 

  

DOLtaa 

Vei tu, Dolica, să-ţi fii amante? 
Pentru acâsta ce vei să-ţi dai? 
Vei tu ghirlande 'de diamante, 

- Rochi de purpură ce dâmnele-aii? 
Vei tu podâbe desfătătâre, 
Vei tu palate, musică, joc? 
Vei o cor6nă, strălucitâre, 
Carite d'aur cu cai de foc? 
Vei tu pat mâle, fraged de rose, 
Cort de mătase, leagă de fir? 
Vei o parură ca să repose 
Și să se strângă păruţi de fir?» 
Ochii ei lâncedi atât se umplură 
Atunci de lacrimi ce respândea, 
Şi p'a sa faţă se abătură 
Cât ea cu ochi nu mai. vedea. 
— Nu voi nici aur, gloriă vană, . 
Ce inimi base pot încânta ; - 
Voi tâtă „viaţa ei suverână ” 

„Să fiii o dragă, pinima ta. 
Dicând ea asfel pe genuchi şade 
Și se revarsă pe sânul sei,
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Duice ca rade ce din cer cade 
Și-mbrăţișă linul pârăă. . 

  

DA O UDA 
Nu mai e nimic în ţâră 
De cât câmpul aurat, 
Dulcea mea, viaţa-i amară 
In orașu-'nstreinat. 
Unde nu maj este viaţă -, | 
Românâscă, ci streini, NR 
Unde fl6rea cea cerâscă 
Sai învăluit în spini. 
Vin la câmp unde natura 
Are încă fermeci dragi, 
Unde viaţa-are parura 
Şi tfrăgesimea de fragi. 
Unde limba, unde date 
Ati colrea de demult | | ă 
Sunt române, dulci, curate 
Și trăiesce vechiul cult, 
Nori de aur color cerul 
Rondurele şi Cocori 
Vin şi semănă etherul; 

" Câmpul se-'nbracă cu fiori. 
Unde paserea la sâre 

„Ia floră se scaldă cu-amor; 
Cum inime de fecidre 

-Se scald în speranţa lor. 
Vin şi vedi aceste locuri 
Unde fetele hori trag,
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Vin şi în plăcute jocuri 
Prefumă cu-al gurei frag; 
La umbrele pădurâse, 
Pe-al rîurilor mal, 
Unde undele luci6se 
Cură-n valuri de cristal; 
Și seamănă cu palate 

. Strălucitâre de flori, 
Fragede și prefumate, 
Cu 'wyriade colori. 
Vin te scaldă în tăcere, 
In. undele de cristal, 
Vin bea a naturei miere, 
Ca sînul teii virginal. 
Este-o vale ce respiră 
Prefumul desfătător, 
Unde paserea deliră 
Şi se-mbată de. amor. 
Puii fac'o ciripire, 
“Cum copii noi bombăneam 
Mumei, plină de iubire, 
Căria drag îi dimbeam. 
Vedi o ederă frumâsă 
Ce ia-'nbraţe un stejar, 
Asfel vin, şi-amorâsă. 
ME îmbată de nectar! 

  

AUaVI 

Cine aurul iubesce, 

Nu iubesce” țera. sa,
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Tot ce-i nobil vestejesce: 
S5 aduni este a prăda. 
Aurul nu are fală 
A corupe mârtea-"m -sbor, 
Mârtea este mai morală 
De cât slabul muritor. * 
Aurul viaţa n'o face | 
Mai lungă nici un minut, - 
Și-n ce aurul ar place 
Când mormântul s'a vădut ? 
Viaţă simplă, şi curată, 
Și-amici buni şi sinceri, 
O inimă delicată, 
Ce respiră dulcii ceri, 
Și-un corp fraged de ninsâre 
Cu bucle d'aur, ebin, _ 
S& ploă ca foc din s6re 
Vise dulci din al ci sin. .. 

  

LA AA. ” 

Vin tu şi te repusă 
Pe patul înflorit 
Şi fraged ca o rosă, 
De vise poleit; 
La umbra pădurpsă 
Pe malul astui riii, 
Vin, dulcea mea frumâsă 
Ca gracii fără brii, 
Pe flori albine: sbâră 
Ca radele din cer. -
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Și florile col6ră 
Ca dorile-n ether. 
Și fragedele b6re 
Cu sinii ridători, 
Revarsă-a lor recâre 
Și sufiul dupe flori. 

„Vin cu a ta cosiță 
In valuri de lumini 
Cu mica ta guriță 
Bujor născând din crini, 
S8 dovedesci că are 
Mai delicat miros, 
Suavaţi sărutare 
De cât crinul frumos. - 

  

a Ta9 
Un vis aveam o dată 
Vis Îraget, sânt âmor, 
Visam o ţeră lată, 
Un tron strălucitor, 
Amor şi libertate, 
Eden de dulci plăceri, 
Mărire şi dreptate, 
Şi-un termen la dureri, 
Dar visul se termină 

-Și ochii ai vădut 
Speranța mea divină: 
Perdută în trecut.
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Tirani fără mărire 
Şi favoriţi mărşavi 
Sdrobind în. suferire 
O nație de sclavi. 

  

Postul şi lihertatea 

Poetul 

O dulce libertate! de ce ne-ai părăsit, 
Vin încă în pământul ce-o dată te-a iubit, 
Vedi tu acele rose ce primăvar'aduce. 
In sînu-i și samestec cu dimbedul cel dulce 
Al tinerei vergine, cu fragetul ei sîn, 
De fiori desfătătore şi de speranțe plin. 
Vădutai tu o ţâră mai verde mai plăcută, 
Un cer atât de splendid cu stele ce'l sărută 
Cu văi desfătătâre, ce sub măreţe-arări, 
Revarsă riuri aur, şi viață, desfatări! 
Cu flori îmbălsămite pe maluri de părae 
Ce formă dragi ghirlande roşatece, bălae! 
Păduri desmerdătâre ce; nast din mări de flori, 
Mestâcănul şi ulmul, şi plopi perduţi în nori. 
Aici, o libertate, 'era frumâsă viața 
Trăind tu, fericirea ar fi vărsat dulcâţa, 
Pe ale nâstre dile de fragete dimbiri 
Pe glorie, putere, mărire, străluciri. 

Libertatea 

Nu esie libertate acolo unde toţi 
Cred că o ţâră este avere de despoţi, 
Ce perde-a sa natură, şi pentru un deşert bine 
Își vinde a sa voință la-'nriuriri streine.
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Poetul 

Dar vedi natura încă a mai remas frumâsă, 
Ea pentru ca se-ţi placă, asterne amor6să 
Tapete colorate de flori pe răni amari, 
Răni ce-aii făcut pe. sinui vânduții mercenari, 
Vin, dulec libertate, căci. ca să te primâscă, 
Când omul sclav prepară tyranii să-l robâscă 
Natura te astâptă, şi-ţi dă un pat de flori, 
Și arborii cu trungda un pavilon de nori. 
Azur, purpur Şi aur pe: ceruri strălucesce, 
Pământul întanică de trandafiri lucesce; | 
Vin să aduci cu tine Români cu inimi mari, 
S6 vindecă aste rane infame şi amari. 

) 

  

„ Begina lui Gandaule 

Un rege Candaule regina sa iubea. 
Atunci iui Gyges unul din oficiari el dice: 
S& vie când regina în patul ei dormea 
S'o vagă desvelită, frumâsă şi ferice. | 
«Vin, vegi cum învelită numai de frumuseți 
«Ea dârme. Nu e-n lume femeie mai frumâsă, 
«Veţi, gracii! şi îşi scaldă suavele ei feţi 
«În rose, crini, ghirlandă, plăpândă, graci6să, . 
«Din suflu ei se varsă un suflu de nectar. 
«Ce sufletu-i prefumă și frăgesime-aduce 
«Și mâna ei reposă p'al c6mii aur dulce 
«Ce cade, bucle late pe sin, mărgăritar! 
«În umbra c6mei sale lumină gâtul alb- 
«Ca spuma dupe mare în vânt de vijelie.
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«Și capul ei se-'nclină pe braţul ei cel dalb, 
«Rotund, şi nud, ghirlandă, cerâscă armonie, 
«De frumuseți, de gracii şi dalbe străluciri; 
«Pe sinal ei măceaşe roşesc printre ninsâre, 
«Și scânteie pe bude plăcute prin dimbiri, 
«In valuri de dorinţe, curate, răpitâre! 
„Vedi tn pe ochi cum cene lungi, creţe, delicate 
„Îşi varsă a lor umbră, pe faţa ce îngân 
„Roșeţele-aurorei, albeţi dulci şi curate; 
„Ca valul mării saltă al ci ferice sîn. 

„Dar iată, se destâptă ca rosa-nbobocină 
„La radele de sâre, la roa r&corâsă 
„La sărutări divine de zephiri rătăcind. 
» Vedi, tremură, prefumă ca fi6rea amorâsă,» 

Ea vede dupe rege un june oficiar; | 
Roşesce, şi în somnu-i noii ea se reînchide 
Adoă qi ea-l chiamă, cu gura în %ectar: 
Îi gice să algă ori a se sinucide, 
Saii regele se-omâre şi să o ia peea, 
EI regele omâră; iar lui îi dă ea mână, 
Și. tronul şi d'atuncea pe patui o privea 
De s6ra pân' la dio când dorele se-'ngână. 

  

PADIRAAUL 
(lâilă in Bion) 

Un prunc armat cu laţe în nisce richițele, 
Veghia cu nerăbdare să prindă păsărele. 
Amorul pe acelo sarată lui plăcut. 
Acest vânat îi pare ciudat, necunoscut.
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Intinde laţa'ndată pe bradda înverdită; 
Nerăbdăfor astâptă, pe pradă, o invită. 
Alături păserica 'volt6să al ei sbor, 
Revine, trece, ride de micul venător. 
EI, supărat, îndată făramă laţe, tte, 
La -un bătrîn se duce și spune cum nu pote 
SE prindă, păserica ce vede el sburină. 

__ Bătrinu-atunci surise, şi, capul cletinând; 
— «Bii o cunsse, îi dise. S'o prindi tu umbli 6re? 
«Fugi d'astă păserică cu răpedi aripidre, 
«Cu dânsa fericirea nu pote locui! * 
«Ea fuge de la tine, nu cată aţi vorbi; 
«Dar făte om în verstă, şi 'ndată se va pune 
«Pe fruntea ta robită, pe sinul teii de june.» 

Viora, Yacen, Sorica, Maria, 

” IDYLLĂ 

Țeranii se adună la umbre de pădure, 
Cu albele copile cu ochii lor de mure, 
Smarand, și viorele în rade şi-n langori, 
Pe malul unei ape ce se rădică-n flori. 
Ei pun un preţ pe cântul ce va suna mai dulce 
Pe ceia ce-n fecire de nuri ceresci străluce 
Să fie-a lui socie, şi gura cu plăcere 
Pe gura sa se verse a gracii-sale miere. . 
„Incepeţi voi cântarea ședind p'aceste flori - 
Voi sub a căror mână pământul dă comori, 
Și sub cântarea căror, pe crudele dureri, 
Se varsă atât de dulce o roă de plăceri! 
Acela ce prin cântui va străluci astă-daţă „.
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El va avea pe Hera, plăpândă, dulce fată, 
Să-i tmpietescă n viaţă cunune de dimbiră 
In a le vieţii sale amare saferiri. + 
El gice, dot s'arată şi unul asfel cântă: 

: Dan. 

Intr'o pădure deasă o fată se avintă. 
Şi patru dragi o urmă și-acolo o-nconjor. - 
Ici unul i spune că-arde de dânsa cu amor. 
Un altul că-i frumâsă ca ramuri de pădure 
Pe care luce o roă de fragede. răsure, 
Un altul o compară cu dimbetu d'amor 
Ce pa juneţii budă cunună un bujor, 
Un altul cu lumina de viaţă, de plăcere 
Ce-apare într'un suflet în Gre.de durere. 
Dar tiuăra copilă. ce-n inimă ascunde 
Suava preferință, şi-amorul, le respunde.» 
— «Oră care ar fi acela ce preţu-o merita, 
Ferice nu va face pe socidra sa,. ” 
Căci fără de avere, şi fără fericiri, 
Inbirea-o di trăiesce, ca dulci! tranilafiri. 
Acela care are o turmă mult mai mare 
Și brazde pe câmpie mai mult pâte să are, 
Acela are dreptul ca să are-n sînul mei. . 
Căci nu voi fi în viaţă ei singură şi eii.“ 

  

daneza 
IDYLLA 

Lumina este stinsă. Ea d6rme, saă e dusă 
In n6ptea prefumată pe fragedul Bosphor, 
De Grele suave pe cale e condusă, 

12
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Respiră, o frumuseţe! dorințele d'amor! 
Prefumul vieţii n6stre şi frageda recre! 
Femeia este roă ce luce pe o fidre, 
Ca blonda anemonă ce a trăit o di 
Dar vino, la ferâstă când sâra va veni, 
Ca stelele din ceruri, și eii trecând pe mare 
SE văd a ta privire ce cere-o sărutare, 
Când luna daur plină 'urcânduse spre cer 
Intârce t6tă rada pe graciosuţi păr. 
Stând în a tă ferâscă cu capul p'a ta mână 
Şi lacrimi amorâse dorinţele-ți îngână. 
Sai daca vei ma! bine cob6ră-n silva verde 
Sub care bombănindă o undă'n flori se perde. 
Cu fața ca arginttl; cristalul cel curat, 
In fundul ei străluce pe malul prefumat 
De flori şi de dorinţe, un pat de desfătare 
Ce dură cât trăiesce o dulce sărutare, 
Cu broderii de purpur, de aur, de smarand. 
Umbrit d'un şir doleandri, şi daphin odorant. 
Uninduse prin frunde şi fiori ce daii lumină, 
Și drăgălaş respiră. prefum, recdre lină, 
Oh! vin, ca aurora cu. ochii tei în jos, 
Cu faţa purpurată, o vis delicios!» 
Ea intră în pădure cu aer gracios 
Savună şi respiră al florilor miros: 
Prin iarbă verde calcă, și rochia-i plutitâre 
In6tă pe o undă de flori desmerdătore. 
Vădui a sa figură cu buda de purpur, 
Vădui atuncea cerul lucind mai mult azur. 
Resună-n fluer dulce pe pădarâsa vale, 
Mai dincolo murmură o undă de cristale, 
În arburi myriade de dulci privigători
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Modală hymnul verei şi spun ai lor amori. 
In aer se îugână un hymn melodios 
Ce cântă ale ei gracii, şi chip delicios. . 
In calea ef, pîriul opresce cursul dulce, . 
Şi fi6rea nalţă iruatea, şi n dulci colori străluce, 
Și paserea pe ramuri modulă fraged cânt. 
Pe flori, pe iarbă, arbori s'opresce al serii vânt. 
Şi s6rele în mare voind să se cobâre. 
Sărută printre arbor al ei sin de nios6re; 
lar ea culege rose, cu mâna sa de crin, 
Le dă să le sărute al ei amoros sin. 
Urmâud desfătătre dorinţe şi capricit 
Cu mâna recorâsă ea respindea delicii. 
Şi vocea sa suavă s'unesce la natură 
Cum crinul dimineţii s'unesce c'o resură. 

>  MIABOLIRA 
i ID YLLA 

Căgind în bucle părui mai jos de al ei briă 
Pe spate, Migdulina alârgă către rii, 
Picidrele ei albe şi mici sunt nude; spinii 
Înamoraţi le-nţEpă cu resfăţare crinii 
Şi-i schimbă în resure; cămaşa flutura, 
Ea de amor nebună, pe rovini alerga. 
Pe malu-apii vine, o trupă de feci6re 
O văd, şi trupă dulce venea se-o înconjâre, 
„De ce, o Migdulină, când negrele măgure, 
Și grindii, plaiul, lunca, și codru. înfloresc, 
Tu esci atât de tristă, şi dulcea ta pădure 
De brebenei pe faţăţi gândirile pălesc?
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Perduta-i vre o vacă în lacuri, prin zăvâie? 
Prin verdile richite, un miel se risipi? 
Tu plingi, şi na plingi lacrimi, tu verși din ochi şirâie!“ 
Ea dice: „O surate! eii vii spre a muri! 
Durerea mea nu este atât de ne-nsemnată, 
Voi sciți pe Dic păstorul acest june flăcăi 
Ce crinii se îngină pe fața sa curată, 
Și-abia pe budă luce mustaţa spic de gri. 
EI e frumos ca cerul ce dupe dile rele 
S'arată la vedere departe strălucind 
Ca o plâie de rade p'un val de viorele, 
Ce-"nccă şi se-nclină, pe ele drag plutind. 
Ce nu sunt eă frumâsă, îmi spuneţi, voi ce-odată 
ME-ncununaţi cu rade de dalbe frumuseți, 
Ca el ce a le Dorii dulci frumuseți nu-mbată, 
Să vie către mine? în lacrimi mă vedeţi. 

Ac6stă dimineaţă când dorilă bălae 
Își despleteai în n6pte al lor păr gălbior, 
Plângeam şi-ardeam, de dulce a dragostei văpas, 
Zănatecă. uimită la el mergeam cu dor. 
Dormea pe iarba verde, pe flori ca o plăcere 
Pe viaţa fericită ce nu scie dureri; 
Eii îi vădui în somnui dimbirilei de miere 
Ce resfrângeaii pe față dulci rade de plăceri. 
„Tu ce dintr'o lup6ică pări că-ai născut în viață, 
O inimă d'aramă. ne demn d'a fi iubit, | 
Primesce a mea durere, în astă diminâţă, 
Eii mor, căci tu escirece, escl crud, neînblîndit. 
De vot trăi ei îucă, va fi amară viaţa 
Ne-având a ta iubire, tu nu mă vel iubi. 
Și numai a mea mârte va sparge-acâstă câţă 
Ce-n cerul vieţii mele ursita grămădi.
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Mor, şi de viață dulce nu-mi pare reii a perde, 
Căci tu cu-a ta purtare in morte ai ofilit! 
Ai ofilit în sinui ori ce fusese verde 
Și dulce, ca o tmnă un câmp ce-a vestejit. 
Nu te blestem eii însă, și îţi ured în viaţă, 
SE te iubâscă tinăr aceia ce iubesci 
Şi pale sale brațe de crini, ce te resfaţă, 
De dragoste beat dalce, răpit să înfloresc.“ 
El ochii îi deschide, mă vede, şi se-'nturnă, 
Si eii cu ochi-?n lacrimi suspin și voi să mor! 
Aveţi grije d'oiţe ce las pe a mea urmă, 
Și pe mormântu-mi puneţi, resuri, crini şi bujor. 
Ea dice, şi s'arunucă în unda ce o sârbe 
Dispare; valul geme, se fac încrețituri, 
Se face-un cerc, se-ntinde, perind prin umbre 6rbe , 
lar 'luna varsă rade pe urma-i de resuri. 

  

auzaana 
(DYLLA) _ 

E n6pte, luna plină se-nalță pe un pisc 
Scăldînd în vaiul mării str&lucitorul disc. 

Un om trecea în umbra saraiului ce plană 
In câţă de lumină şi umbre. O Sultană 
Privesce, şi îi dice: „Oh! cât e de frumos! 
Ei cântă-n sinul nopții un cânt melodios. 
„Ascultă odaliscă a cării neagră ceană 
Umbresce pleopa albă, atât de drăgălaș, 
De mă iubesci, înceată de a mai fi Şultană 
Și vino în 'pădure în verdele-mi locaş,
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Ei voi pădi pe turme şi tu, cu a ta mână 
De crini, vei mulge turma, sub verdii. chiparişi, 
Albina poleită acolo rosa-'ngână, 
Şi paserile cântă ascunse-n secerişi. 
Dar tu nu vii cu mine, tu nu faci sacrifice 
Amorului. „Saraiul, şi sclave şi averi, 
Nu voi nimic ce-n viaţă nu m'a făcut ferice, 
Voi o cor6nă dalbă de fragede plăceri. 
Viii în a ta pădure locaş de destătare 
Ca să mă strângi în brațe, şi palpitind d'amor, 
S8 văd a lunii brazdă de aur peste mare, 
Şi-'nfiorind ca valul de spume, şi să mor. 
O pușcă înspălmântă pe blinda căpridră, 
Căldura sâcă apa, dar tu frumos ghiaur, 

- Aprindi în al mei suflet un foc ce mă devâră 
Şi-mi face a mea viaţă un cer dulce d'azur.“ 
Când dorile pe ceruri cu lacrimile-n cene 
Vor plânge pe câmpie, pe tinerele flori, 
Tu vei veni aicea prin umbrele ebene, 
Și eii lucind în c6mă-mi, te voi urma la gori.* 
Când gorile în lacrimi învălue pământul, 
Intro pădure verde sub verde cuconar, 
Și când pe frunde d'arbori adârme dulce vântul, 
P'un pat fraged ca rosa dormea dulcea Guluar. 
Vei fermecul dulceţii nectarului ce-n gură 
Revarsă frumuseţea şi amorul o savură?
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Barca lut Aman 

(DYLLA) 

Vedi tu un vas, tabloul de a lui Aman mână, 
O fragedă ghirlandă de june frumuseți 
Stând una lângă alta; ca florile se-ngână 
Cu variate rade, colori, delicateţi. 
E un buquet de gracii, o plie de lumină, 
De umbre şi de aur, d'azur și de rubin; 
Colo stă una brună, pe umerii se-nclină , 
Ca corbului aripă, o buclă de ebin, . 
Şi ochii plini de flacări sanimă în langâre, 
Argiod de dulci dorinţe, ea lasă ochi-n jos. 
Gândind W'amor ea numai, angelica pudâre . 
Inv&luie obradu-i cun văl delicios. 
Alături e o blondă, un seceriş de aur. 
Pe umeri! se varsă, şi radele lui vii 
Pe sinui ca lumina de diori pe un alb laur, 

“Sascunde în gropiţa suavei ei bărbii. 
E una ce nu este nici blondă, şi nici brună, 
Cunună castanie de păr abia-aurit 
Abia d'ebin, formeadă pe truntei o cunună 
Mai scumpă ca corâna unui domn fericit, 
Dar întro plâie daur, d'ebin şi de ivore 
Ce formă a lor ghirlandă, poţi tu ca să alegi, 
Pe una saii mai multe, mai dulci, mai răpitâre 
Când vedi un câmp de rose pe care să alegi? 
Şi barca.la lumina ce cerul o resfrânge 
Pe rii savântă fraged şi ele încă apar. 
Simţi din tabloii că mişcă. şi ochii se resfrânge 
Şi sinul lor revarsă prefumul de nectar.
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DaAROŞ şi DOLaCA 
IDILLĂ 

Dolica. 

O Dragş, este dulee cântarea armoni6să 
Ce cântă-n malul apei o saleie pletâsă. 
Dar şi mai dulce sună al teii fluer de soc 
Sub bugaţi de resură, vin, câată-n acest loc. 
Și daca-n astă luptă vei câştiga, noi ție 
V'on» da un ţap cu c6rne mai mândru să nu fie. 

Dragoş | | . 
Cu albele frumâse eii viii pe acest deal 
S& sun în fluer dulce şi-n bucium şi n caval. 

-Voi toţi veniţi la mine 'p'acâstă naltă stană, 
Dalica - 

Dar la amiadă dârme bălaia Cosăndeană! 
E timpul când de trudă repausă puţin 
Şi sommuul îi resfață al seii ochiă de foc plin. 
Tu care cânţi ferice, vin în pădurea verde 
De ulmi, stejari, mesteacăni sub care drag se perde 
Al ginelor de rîuri hor dulce şi frumos. 
Și-al geulai sociii mie chip rustic şi voios. 
Vin şi-fă să resune acuma pe aice, 
Pădurile stufâse, sălbatece colnice, 
Cântănileți plăcute ce a făcut gelos 
Pe fiul Eudochii, suavul Făt-frumos. 
O Dragoș, ia' privesce ast vas Incrat ferice 
De-ai mei păstori din lemne ce crese măreţe aice. 
Muse a pădure, pe margine lucese 
Brânduşa cu edera; și frundele s'unese. 
Vegi ce lucrare rară, ce mare frumuseţe. 
In mijloc o regină, cu drăgălașe feţe,
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Un văl pe cap se vede, al ei păr păcuros 
Se varsă p'al ei umer ca, sârele frumos, 
Și până la genuche coprinde corpul ei; 
Alături, lângă dânsa, să vadă ochii tei 
Asti doi amanți sub bucle lungi şi strălucităre 
Se cârtă pentru dânsa; dar nefolositâre 
E lupta lor, la unul suride răpitor, | 

„Pe cel alt ea îl arde cu ochiul plin d'amor. 
lar el se întărită, mânia p'a lor față 
S'arată, când femeia perfidă îi resfaţă 
Cu ochii plin! de flacări şi fragede: langori, 

„Şi un copil sub arbori “un coş culege flori. 
Și ochii sei la 'struguri pe amorâsa viţă 
Se lasă, parcă mişcă suava lu) guriță. 
Pe vale se văd arbori şi drăgălaşe flori, 
Minune rară dată de mână de păstori.“ 
Dar Dragoş asfel cântă cu viersul lui cel dulce, 

"Când une păstoriţe, şi juni păstori aduce 
Aicea ascultarea. „O dine cu ochi vii 
Eşiţi diu riuri, stufuri, din pesceri şi din vii, 
Veniţi, colo la umbră, pe flori treceţi ridind, 
Cu- braţe de garâfe albi, roşii şi bătând 
Cu paşii în cadență, perdute de delir, 
Și mirosind ca rose cosiţele de fir. 
Vă desmerdaţi şi pentru-a mea dulce cântare, 
Veniţi și pa mea gură dați câte-o sărutare!» - 

„EL cânță şi Dilica cu gura de bujor, 
Îi dă drept premiti vasul de lemn desfătător. 
Cea mai curată miere; nici fața lui Doril 
Nici cântul philomelii vai hymnul mai gentil, 
Și atâta plin de gracii, ia vasul! strălucire, 
Lumină, ambre rade, cerâscă-nbălsămire.
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Ce siuul lui respiră. Vădind, ai cugeta 
Că apele ce-arată, vin a te ineca. 

Amantul nefericit 

IDILLĂ 

Când mâna sa de rose de părul teii s'atinge, 
Îți lasă un foc ce nimeni nu pâte al mai stinge!» 
“Aşa cânta-n pădure, sub arbori şi pe floră 
Odrii păstorul Vrancii cn munți perduți în nori. 
In primăvara vârstei, pe fața lui cea dulce 
O ceață aurită abia pare că luce. 
lubesce cu căldură pe alba Viorea, 
De dorul cel consumă nu se atinge ea. 
EL cântă di şi n6pte, şi dulce şi molatec, 
Aşa îşi spune dorul acest păstor s&lbatec; 
Când o "ntâlnesce-'n cale el lasă ochi-'m jos, 
Şi rumenă ca ruja la s6re luminos, 
Nu pote se-i verbescă, nu are îndrăsneală, 
Abia privesce &Slţul din pErui de beteală. 
Dar iată cum el cântă când singur, in păduri 
Îşi spune dorul tinăr la duleile murmuri. 
«Copilă! esci plăpândă ca tinăra miră, 
Şi iute ca o bâre in fuga sa uşâră, 
Dar când îmi dici o dragă, că tu nu mă iubesci 
Mai acră caguridi tu mie pari că esci. 
Căci frageda mioriţă când lupul a văgut, 
Nu fuge, cum de mine, fugi, tu fermec plăcut. 
Ei te iubesc ca viaţa, ca valea, ca suspiul 
De vEnturi ce adie şi drag resfaţă crinul, 
Dar crudă, n'a pietate de mine, nici de cum.
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Nici ochii nu-mi dai mie când m& găsesci în drum, 
Eu na sunt asfel, sinumi îmi arde de amor 
Cum turturelul arde de apa din isvor. 
A nopților tăcere o turbur prin suspine 
Cât riul mă într6bă în calea sa pe mine 
De sunt un rii, şi ulmul de sunt ulm plângător, 
Inturuă ochi-asuprămi căci lânced, sufer, mor. 
Eu cânt, vergură-n fire ai tei nur! drăgălaşi, 
A ta guriță dulce și perii tei bălaşi. 
Am doădeci pogâne tot bune d'arătură, 
Și un islaz, și pluguri, şi boi pe bătătură, 
Şi-o inimă de flacări, tu frumuseţea tea. 
Păr lung de, micșunele, şi sinul tei de nea. 
Vin, dragă, vin la mine, voi suferi de-ţi place 
Cu foc se- mi ardii tu braţul şi ori ce' reii vei face. 
Dar s6ţi semi fii mie, mânaţi a săruta 
Când sărutatul dulce nu ai erta aţi da. 
Pe crinul care sinuţi îl scaldă făr' se apese, 
Pe a ta gură de miere, şi pe cosiţe dese. 
De voi m& plâng, frumâse şi tinere femei, 
Căci de a mea durere nu vreţi ai spune ci. 

  

Toniua și DAzăca 
" IDYLLÂ! Da 

— «Sunt trist şi îți voi spune. Ei care-n tinereţe 
Nu m'a refusat încă o dilce frumuseţe, 
E una ca-astă dată m'a înfruntat amar, 
O! ce amare vorbe p'o gură de nectar! 
lam gis în bal, Dilica,*esci dulce ca un sâre, 
Aşi crede că sub formați e o nemuritâre.
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In primăvara vârstei, tu str&lucesci ca cerul 
Și în ceresci prefume simţ prefumând etherul. 
Ei te iubesc! «Ajunge! îmi gice ea ridind, 
Dispreţul şi mândria din ochii aruncând. 
Tu mă iubesci pe mine, dar scii tu, cei amorul 
Femeii? el pe arbori în flori își duce sborul 
Și pomul v&rstei tele se leapădă de flori, 
Te du d'acum nainte la doctele surori. 
Acâstă gură mică şi rumenă o sărută 

“O gară unde barba va fi abia vădută, 
Ca dorile, n'ainte ce s6rele aii părut, 
Eii voi boboci de rose. nu rose ce-aii trecut. 
Te du d'aici, găsesce pe fl6rea ce se perde 
In t6mna vieţii sale, la mine tot e verde. 
Tu ai un chip de friguri şi părul are nea, 
Ca tmna, a mea suflare un june blond o bea. 
Ea dice supărată, din cap pân la picidre 
Cu ochii mă măsâră, şi fuge ridătore. 
Sunt ei bătrân atâta? ce ici? dar până eri 
Abia eii pociii să număr trei-deci de primăveri. 
ME cununaii delogiuri cu mâni resfățătâre 
Jucaii cu păru-mi: daur ca zephirul c'o îl6re. 
Când junele feci6re portret d'un om frumos 
Făceaii, îmi luai ochii, şi perumi luminos. 
Al meii viers este fraged, şi musele admiră, 
Talentul nu lipsesce, al meii spirit se inspiră. 
— «Destul! căci tâte acestea tu poţi ca să le ai, 
Dar eri aveai avere, posiţie supremă, 
Și astădi nai nimica, aici e o dilemă. + 
Când ea.ţi-a dis că pomul perdu a le lui flori, 
Nu număra ea ani, ci stinseleţi comori.
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ADICA 
IDYLLĂ 

Ca un isvor de munte Adica blondă plânge 
Și. veștejind ca crinul, pe corpu-i ea se frânge. 
Amantul ei cel dulce la sorți este cădut, 
Și dus la capitală. Ea totul a perdut. 
Nu pâte ca să scape de cât daca ar da 
Cinci mil lei; dar cine atâţea bani avea? 
Părinţii junei fete sunt morți, o mică casă, 
Un petic de moşie murind: Adicii lasă. 
Dar ea pe Dan doresce și-n tinere suspine 
Și lacrimi, al ei suflet se duce dupe sine. 
Mulţi vin și cer ei mâna răpiți G'al et amor; 
Dar ea s'ascunde-'n casă, și lacrimă cu dor. 
Dar printre lacrimi sună cântări melodi6se 
D'adâncă suferință, dulci, triste, amorâse, 
Și-atât de răpitâre cât satul tot venea 
S'asculte și să plângă când n6ptea invelea 
Cu umbre și cu rade mysterele umane, 
Plăcerile şi chinul și dulci speranţe vane. 
Cânta cântări dui6se şi pline de credință, 
Ce inima deșiră, cu truntea-?n suferință, 
In văile în care Adica s'a născut, 
Cântările ce-amantui cânta și el plăcut. 
Inmormântați fecira pe unde cresce spinul 
Pe unde nu se vede ciocoiul şi streinul/ 
Ea vinde a șa casă, să scape-al sei iubit 
Și către ea să vie, voios şi fericit. 
Ea vinde a sa casă, dă banii la primar, 
Plăcerea impletesce pe sinui dulce dar 
Canuna de speranțe, frum6se și senine,
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Şi vausă p'a sa faţă colori de frăgesime. 

Dan liber, se înturnă. O di frumâsă erea. 

Tot satul înaintea amantului eşea. 
O horă de feci6re cu flori între cosițe 

Şi cu dimbiri plăcute pe a le lor guriţe, 

Inconjur pe Adica, în țărănesc costum 

Al ei sîn ca o vale vărsa ceresc pretum, 

Şi ochii et în lacrimi d'amor, de fericire 

Avea a frumuseţei frumsă strălucire. 

Un car cu cai ajunge și Dan din car cobâră. 

Şi către dânşii pasă. Şi tânăra feci6ră 

Cu cenele plecate, înclină ochi-n jos. 
Şi luce în costumui câmpean cel mai frumos. 

Şi apoi se înturnă la 'Dan. El pare rece. 

Oh! Dan se insurăse! pe lengă Adica trece, 

O tinără femeie: de- mână el ducea. 
Era a sa amantă sai chiar socia sa. 

" Adica, vede, geme, şi. asfel în durere 3 

Ea plânge cu o voce suavă ca o miere: 
«Dan unde este timpul când îmi dai jurământ 

S&. mă iubesci, o crude, cu dor pân la mormânt? i 

Atunci când flori frumâse sub pașii noştri-n cale | 

Inboboceaii la viaţă, când dia ori care vale, 

Din rii, din munţi, din arbori, un viers de fericiri 

“ Şoptea de bucurie, în dalbe rătăciri, 

Şi cerul, şi pământul, şi stelele senine, 

Și florile-"nbrăcate d'amor şi de lumine, 

Şoptea iubirea n6stră, dicând cu viersul lor 

Că lumea e locașul de fericiri, d'amoi'! 

Un an de depătare, şi totul schimbă faţă 
O altă mână astăgi a ta frunte resfață.
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Ei nu mai am nimica pe acest pământ de dor 
Ca st mai fac, vai! alta de cât numai să mor!» 
Ea dice, cu ochi-'n lacrimi; pe brațele de nea 
De verguri se înclină, şi-n braţul lor murea. 

  

DAN și AOBA 
. IDILLĂ 

Dan - 

Vin în umbrâsa vale, pe malu-acestui rii? 
Zora 

Ei aşi veni cu tine când tu ai avea frii. 
Dan | 

Vin să sărut guriţa pe care nasce macul? 
Zbra -» 

De vei o sărutare, mergi și sărută lacul. 
Dan . | | 

Ia s6ma! tu perdi timpul, şi anii au trecut. 
Zora 

Un-vin ce se-'nvechesce mai bun e de băut. 
| | Dan 

Vin colo pe sub lese să-ţi cânt o doină dulce. 
Zora 

Nu! căci prevăd că gânduţi la gânduri rele duce. 
Dan . 

De dragoste poţi 6re să fugi, o draga mea? 
Zora 

Ei nu mă tem de nimeni... Ce face mâna tea? 
Dan 

Deschide pârta aur la sînul înforit.
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„_ Zora | . 

N'o va deschide nimeni, e porta de granit. 
Dan 

'Te iai ei de socie, şi dragostea-mi e. sântă. 
Zora 

Dar măritată, viaţa e tristă, mă 'nspăimântă. 
“Dan 

„Prin lacrimi sunt și risuri cum printre spini sunt flori. 
Zora 

"Bărbaţit-şi bat muierea. Vedem dătâtea ori. 
Dan 

Tu vel domni pe mine ca o împărăteasă. 
! Zora 

O di o lună atâta cât eă- vol fi mireasă, 
Dan 

Nu! dar în t6tă viaţa, chiar până la mormânt, 
: Zota 

Sunt vorbe ce se dice şi se risip în vânt. 
Dan 

O dragoste mai. dulce rămâne în copil. 
Zora 

Copil ? d'aș face asta, ce-mi dai? ai Ito moşii ? 
Dan 

Am cindeci de pog6ne, islaz, şi vaci și ol. 
Zora 

„Aşa tu nu vel dice atuncea: vai de noi! ” 
Dan 

„Mai, am aceste braţe, şi tu-mi vei da tărie, 
| Zora 

Îmi jură că tot d'auna vei fi credincies mie? 
Dan 

Com tata pentru mama a fost voi fi şi ei.
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Zora 

Dar care-l al teii tată şi mamă, să sciii ei? 
Dan 

Al meii tată e Stroici, şi mama e Maria. 
Zora 

Îi scii, e potrivire cu-ai mei. S&-ţi văd moșia. 
Dan 

Veţi astă verde luncă cu pruni, cu meri, cu nuci. 
Zora 

Dar ce facă tu cu mâna? şi unde vel so duci! 
Dau * 

Cum ai văgut averea-mi, voi să văd e eii p'a tea. 
Zora | 

In n6ptea dulce a „nunții o vei putea vedea. 
Dna 

Voi să sărut nainte aşti sini dragi ce se- "ngână, 
Zora 

Ei mor; o ce faci, dute! retrâge a ta mână! 
Dân 

Tu trâmuri, tu te superi, tu strigi, făr de temei. 
, „Zora 

Dan, ta îmi rapi cămașa, ce-ascunde sîni: meit 
Dan . 

Deschide o mirâsă, al teă sin cu dragi fiori! 
Zora 

Ce facă tu nu e bine! ași vre să văd că mori!... 
Dan 

Logodna nostră-'ncepe Co dulce sărutare! 
Zora 

O săratare astăgi ; dar e un păcat mare! 
Dan 

Dă-mi gura de măceașe, să beaii sufletul tea. 
| 13
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Zora 

Nu este al mei suflet, ce-ţi dai; e jugul mei. 
Dan 

Jug de resuri? să fie. ÎL voi purta în viaţă. 
Zora | 

[Il ca resuri trăiesce de sârâ-n diminâţă. 
” Dan 

O dragă al tei suflet să beaii apoi să mor. 
Zora 

Dar mâna ta nu trece pe sînumi! m&-infior. 

? | Dan 

O Vergură plăcută! o fermec înflonit. 
Zora 

Dau, ce-ai fâcut? tu nunta nu 0 a prăvălit? 
, Dan 

Dar cântecul de nuntă pădurea-l cântă încă, 
| 'Zora 

Mor, ce neomenie! ce nerușine-adineă! 
- Dan 

Piriul cânta-n vale, şi luna este nună. 
. Zoia 

Tu esci fără ruşine, şi eii sunt o nebună. 

, Dan | 

Și lăutari, sunt, dragă, mii de privigători. 
“ Zora 

Nuntaşii aceşti arbori, şi aceste dalbe flori.
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ODALIOazza 
IDYLLA 

Ca un corn de aur luna: 
Luce pe cerul obscur, 
Valul mării sub cununa 
De spumă, trece p'azur, 
Odaliscele-m grădină 
Se cob6ră din sarai. 
Ca o plâie de lumină, 
Tuce horul lor bălaiă. 
Ele vin mână în mână. 
Cu ochii strălucitori, 
Suridătore, se-'ngână; 
Și par ca roă pe fiori. 
Seamăn dilelor frumâse 
P'o viaţă ce sa umbrit, 
Dorinţelor amorâse 
P'un suflet ce-a "'nbătrânit. | 

"Ca un cârd de păsărele - 
Ce-amor6se ciripesc, 
Cură sub rade de stele, 
Printre arbori rătăcese. 
Las iaşmucul să cobâre 
Și voluptoşii lungi peri 
Riurind, lucesc ca s6re, 
Și ca negrii cursieri. 
Ochiu lor se-"nflăcăreadă, 
Cântă, danță, se uimesc, 
Cuple, cuple se formeagă, 
Umblă, saii șed şi vorbesc, 
Acolo în sînul serei
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Printre cântul lui biulbiul 
Tînărul bard al plăcerei 
Ce-arde damor pentru ghiul. 
Aste grupe graci6se 
Libere, scot ori ce văl, 
Câmele lor voluptâse 
Le-acoperă peptul gol. 
Sinul lor de nea respiră 
Prefumul de trandafiri, 
Îi deschid, şi ei deliră 
In săratări de gephiri. „,] 
Ele se scald în havuze 
Şi se bat cu apă 'n sîn; 
Țipetul îl port pe bude; 
Tortură corpul de crin. 
Ca doă flori p'o tulpină 
Cuplul lor, stă întrun loc, 
O gelosie streină 
Le-arde inima în foc. 
Sunt gel6se, se adâră 
Intre ele cu delir, 
Nu se despart nicio 6ră, 
Se iubesc şi se admir. 
Lasă să audi dulci plângeri 
Şi suspine, dragi mustrări; 
P'al lor sîn tinere strângori, 
Dulci resfeţe, sărutări. 
Venus Urania-aduce 
Dragi uitări d'argilul lor, 
Sufletele se-'nbat dulce 

_Într'un ideal amor. ! : : 

Gelosia e profundă;
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Palpită, tresar, leşin. 
Sufletele se confundă 
Ca suspinu-?ntrun suspin. 

  

SeopaAoata 
IDYLLĂ 

La severă e lume, din sexele-amendoă, 
Pe grine strălucesce a dimineţii roă. 
Prin toţi era un june cu chipul întristat, 
De şi frumos la faţă şi înbrăcat curat, 
Dar fetele 'ghirlandă de flori dulci ce se-"ngână, 
Prin grâiă înaintedă cu secera în mână, 
Acelui tînăr palid ic fetele cu dor, 
Îți face faţa tristă durerea de amor. | 
Ei le respunde asfel cântând un cântec dulce, 
Și ochii lui în lacrimi şi în lang6re luce.» - 
«Iubesc. Ast foc ce arde, aii ars acele flori 
Ce eii aveam pe faţă; de noădeci de ori 
Lumina dimineţii a resărit pe munte, 
Datâta timp pe sînu-mi trist cade a mea frunte, 
Și câmpul meii cu grîne, de mine părăsit, 
Cu spini se învelesce, de tot părăginit. 
E fiica lui Stroilă, cu viersul răpitor. 
La horă ea rănesce mai mult d'uz munsitor, 
Ai crede că-i o gină; pe ce mâna sa pune 
Indată înforesce, sub mână-i o minune. 
Toţi s6re-"i dic, şi asfel cum toți se duc la sâre 
Toţi către ea alrgă, cosiţe gălbidre 
Mănuchi de griii pe gâtul alb, cad în jocul drag, - 
Al ei dimbet e dulce ca mierea dupe fag.
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Din faţa ei cea albă aci drăguță gură 

Hesare cum resare din n60ă o resură, 

Dar ea nu mă iubesce, şi scie că-o iubesc, 

Eu o urmed oră unde, cum lupii urmăresc 

Oiţa, cum oița urmeadă brazda verde, 

Cum ci6ca brazda unde semânța=n lut se perde. 

Sciţi voi de ce ea fuge de mine, dragii mei? 

Ei n'am nimic; ea are, boi, vaci, capre şi iniej, 

'Fot auru-i ?n lume, un suflet bun, părere! 

Să fil răi ca un şarpe, dar st ai mare avere, 

S5 am o vale d'aur, mi-ar rădica o cruce 
Tot în argint turnată ce ca un s6re-ar luce, 

Şi fetele cu cene de păcură, cu-ari juni 

'Precând, ar vărsa lacrimi, şi-ar face rugăciuni. 

Al teă viers este dulce, și picidrele tele 

Sunt rumene şi albe ca mărgăritărele 
Un" fermec esci tu dragă, din cap pân la picidre, 

A dragostelor dină, vin astădi ridătore, 
Vin dup'amea vedere st risipesci tu nori. 

Şi inima ei crudă se-o schimbi în câmp cu flori.e 

Dar ea nu mă iubesce, căci ei nu am avere, 

Şi asfel pentru mine ea n'are-n siuu i miere. 

Ei plâng, plângeţi voi încăpe tinărul mei dor, 

Şi daţimi mie o pâlă să plec capul să mor! 

EI gice şi Adina frumâsă ca lumine 

Alârgă se i ofere al ei sin să se-'ncline, 

Secerători! ea dice la cei ce ascultai, 

Să-i curățăm moşia de spini, eă mâna-i dai.» 

PR
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PATEU CIVOUUTORIA 
_IDYLLĂ 

_O dulce sărutare pe gura Aveniţii . 
E pusă de țăranii din văile Luniţii 
La un cules de vie acelui ce-ar cânta 
Un cântec de plăcere mai dulce gura sa. 
Mulţi ce sciaii să cânte, atunci se arătară 

“Căci mat frumâsă faţă nu are-a n6stă ţ6ră. 
Tot satul e de fată, şi pe acele cete 
De tinere neveste şi de timide fete 
Copii cu păr galben se varsă ca un hor 
De flori şi cu: surisul. pe mica gură a lor. 

- Dau | 

Ed am vădut o dată o fată, fu o dină, 
Fu o femeie? nu scii, avea o mică mână, 
Din ca degete nasce precum cinci mic! resuri 
Resar cu fericire din neaoa din păduri, 

Barbu, 

Adira are un suflet pe care daruri rari 
Plutese ca o cunună de dulci mărgăritari, 
Aceste flori uu-'nfl6ră a-se usca de vânt, . 
Nu nasc, nu cresc, nu rumen să cadă pe pământ. 
Și micrea-“mbătătâre ce-n suflet „respîndesce, 
Ca plâie aurită, dragi vise înfloregce. 

Braţ ! 

Femeia este o fidre, deci florile dimbesc 
La toți ce staii în cale şi dulce le privesc. 
Mirosul, frăgesimea, şi dulcile ci, feţe, 
Sunt ca ale femei, ani dragi, de tinerețe, 
De nu vei sci a smulge la timp acest odor, 
Și fi6re, şi juneţe, miros, în seră mor.
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Dau 

Când eii te văd pe tine cu chipultei trumos, 
Pădurea învergesce și florile miros, 
Şi paserele. cântă. şi apele murmură, 
Şi mierea de dimbire lucesce p'a ta gură; 
Când tu te duci, îmi pare că inima îmi taie, 
Cu un cuţit din sinu-mi, când luna cea bălae 
La călători pe câmpuri, se-ascunde dupe nori, 
Aşa rămâne viaţa când tu, pleci, vis de flori. 

Barbu 

Eii am vădut o dată în pletele de fir 
O fată din cetate, pe gură trandafir, 
-Pe ochii viorele, pe păr, spice de griă, 
Intr'o cămaşă albă ca dioa, fără briă. - 
Din alba sa cămașc eşea doă picidre 
Ce w'aveaii alte vele de cât a lor nins6re. 
Dar o fetiţă albă de ţeră ce vEdui, 
Îmi dice mie ceia ce eii vol să vă spui: 
«Nici aurul din părui, nici frageda albeţe, 
Nici -macu după buţe, pe ale sale feţe 
Nu cresc din aste locuri în care strălucesc, 

Ă Sunt tâte flori streine ce cu-aur se plătesc. 
Braţ 

Ei nu voi nici avere, nici nume, nică mărire, 
Aceste i6te?n lume nu fac ca ta dimbire, 
Să simţ cu fericire ca-n sînii tei cei dragi 
ME strâvgi, şi-a mea gură bea budele-ţi de frapgi, 
Nu aş mai vrea în lume nici tron de domoitor, 
Si beat de al teii suflet aşi cere ca să mor. 

Barba 

Ei dimineaţă plugul duceam printre rez6re, 
O fată tinerică, şi dulce ca-o fl6re,
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Cu -pletele ei negre ce gâtui alb umbrea, 
Cu negrele sprecenc ce-n tâmplă se perdea; 
Cu sinul ce mijesce prin alba sa cămaşă 
Şi unde se îngână o roă drăgălaşă, 
De tinere dorinţe, sburînd pe munţişori 
Incununați de albe şi resurâse flori. 
O văd, mă vede, şi ochii lăsăm în jos să cadi;, 
Ei trec și iati cu ochii din ochii ei o radă, 

Dan | 

Păstori, erați o dată ostaşi; de doă ori 
Pe an a vâstră mână pe umedii rezor: 
Făceaii snopii de aur, şi de vrăjmaşi d'atară 
Ce cutedaii să vie să calce astă ţâră, 
La secetă când grâul murea-n al lui rezor, 
Udam pământul ţării chiar cu sângele lor. 
Atunci era românul de toţi sciut în lume, 
In cele dintâiă tronuri urcase al sgi nume, 
Adi nu mai e nimica, şi tot ce e Strein, 
Ca şarpele ce-n sinuți îl cresci varsă venin. 
Când yom învinge încă pe cei ce vin în țeră, 
Va fi a nâstră viaţă mult mai puţin amară. 
Să mi lăsăm secura şi cupa de plăcere, 
Să dăm și țării viaţa, mărire şi putere!“ 
EI cântă, tâtă lumea lui preţul ia votat, 
Și fetele pe fruntei aii pus un sărutat. 

  

RDILA şi TIDOR 
IDYLLA 

: Edila 
-S8 nu mă iubesc! nu voi s'aud, sunt furi6să, 

Vidor 
SE nu te iubesc, dragă, tu dulce şi frumâsă?
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Nici cea din tâiii privire a verdei primăvere 
Nu pâte fi mai dulce ca a dimbiriţi miere, 

Edila 

Nu voi aşa cuvinte, cu mine tu să ţii! 
Vidor 

Edila! te voi face să arqi d'amor, să vii 
Și braţele ţi de roă să le deschidi tu mie. 
Să beaii pe a ta guriță cerâscă iasomie. 

Edila 

ksci un n nebun; dar dute! mănia m'a coprins. 
Vidor 

Și inima mea arde în focu d'amor nestins! 
Ce străluciri pe frunteţi, ce frăgesimi pe feţe! 
Nici crinul .mare rada ce are-a ta albeţe. 
Nici bolta cea cerâscă nu are străluciri 
Cum are a-ta guriţă o plâie de gimbiri, 
Nu are faţa mărei când cerul fără nori 
Se scaldă-'i 'sinu-i asfel de rari și dulci color, 

Edela - 

Mor de vei gice încă! mânia m& sdrobesce! 
Vidor 

Când suflă dulce-amorul o rosă înfloresce; 
Tu fugi! esci tu o fire? ascultă al mei dor. 
De tine gioa, n6ptea suspin, şi plâng şi mor. 

„— Bdela 
Esci sincer? tu ai vorbe. atâta de plăcute; 
Dar nu te „cred: Sunt tâte ca fiorile perdute. 

Vidor 

Sunt sincere cum este şi fragedu-mi amor 
O dulce sărutare, şi-apoiii ei pociii s& mor. 
Tu esci mat ridătâre sub părul teii de aur 
De cât al văii fraged și prefumat tesaur.
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Edela “ 

Nu te iubesc! mă lasă... dar ce am ei acum? 
Vidor 

O flre când suspină d'amor varsă prefum. 
O dulce frumusețe! o suflet prefumat 
Dă fermece măiestfe plăpând şi delicat. 

Edela Ă 

Oh! taci! ce vorbe dalbe! nu cregi tu 6re-'n bine? 
Tu dici că îţi sunt dragă şi tu te rii de mine! 
Ei nu am o cornă să-ți dai cu mâna mea, 
Și tu iubesci mărirea, ea este viaţa tea. 
Pe mine mai pe urmă când între strălucire 
De glorie vedeavel a mea tristă privire. 

Vidor 

Dar are vr'o cordnă un fermec mai frumos 
De cât a ta cordnă, acest cap gracios! 
Cor6nă de dulci fermeci, de străluciri din cer? 
M5 lasă-o sărutare să pui pe al teii păr. 
Vai! daca nu-mi dai voe st beaii cu bucurie 
Pe guraţi dulci săruturi, ocean de ambrosie! 

Edela 

M& faci s& mă cutremur. Ce simţ ei? îl iubesc! 
EI nu va sci nimica. Voi ca s&-l chinuese. 

aAbaina 
IDYLLA 

lu umbra de pădure Adina cu nuri dragi 
Adună dupe ierburi cu mâna albă fragi. 
Ea faco o ghirlandă de flori sirălucitâre 
Și-o pune peste părul ce luce ca un sâre.
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Un 'domn cua sa curte p'aici atunci trecea, 
O vede, o admiră, «Vei tu să fiia mea? 
Am sceptru, şi o ț6ră întrâgă, a mea moșie, 
Pe frunte ta voi pune corână d'aur ţie? 
—«Cor6nă mai frumbsă e ceia ce de flori 
Ei t6tă dimineaţa îmi împletesc la dori.» 
Când se usucă acâsta, ei fac altă cunună, 
A ta o dată cade, se perde-n tot d'aura. 

Domnul 
De nu vei una de aur, îţi fac de dulei iubiri, 
De resfăţări, de risuri, plăceri, şi dulci dimbiri, 

Adina . 
Nu voi cununi de Tose, de roă, ce se trânge 
Și cade dupe tronuri iogălbenite-'n sâuge. 
Nu sunt o copiliță să şerb eii la plăceri, 
Îmi trebue amoruri ce nasc şi vin din ceri, & 
ia gice, şi cu gura de mac mănâncă fragi 

Și cu-a sa mână aruncă din faţă bucle dragi. 
Se duce Domnul ţării, când vine de o dată 
Pe calul săi cel negru cu c6psa înspumată 
Un june 6re care, cu chipul delicat 
Cu ochit plini de lacrimi, el pare îutristat, 
—a0 tînără Adino! mi-ai însufiat amorul, 
Și florile din fruntemi le vestejesce dorul. 
Ast dor ce mă omâră, e că nu sunt iubit; 
Poţi să iubesci p'acela ce e nefericit, 
Ce nu are nimica, și primăvara dulce 
Și fragedă-i dă sînul de flori ca st se culce? 

| Adina 
ŞI cii suut primăvara, cum tu maj mângâiat, 
Deci iţi voi da gurița să ai de sărutat, 
De mult aici in lume te asteptam pe tine,
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Tu ai cântarea dulce ca dulcele suspine: 
Ce vântul dimineţii în ulmi face a şopti. 
Sărac ca mine, vino, și sociul meii vei fi.- 
Dar cântă un cântec dulce, un cântec de iubire, 
Născând cum în durere s'arată o dimbire ? 

Bădică : 
Nu! s6rele mai dulce ca tine nu lucesce; 
EI iarna te resfață, dar vara te orbesce. 
Iar ale tele rade sunt tot d'auna dragi, 
Oh! eă îţi văg guriţa un frag mâncând alți fragi, 
Și ochii tei în .rade și lacrimi cristaline, 
Eu aş da cer, şi stele, pământ, flori pentru tine. 

Adina 
Când ei te aud din fluer cântână melodios 
De cât dioa ce vine îmi pari tu mai frumos, 

Bădieă 
A vântului suflare, pe fiori îmbălsămite 
Când dorile poleie cosițele-aurite 
In: t6tă diminâţa ridindei primăveri, 
Şi paserile cântă ale lor dulci dureri, 
Se scaldă în -profume, şi lasă dupe ele 
O urmă de dulci rade pe crini şi viorele, 
Nu sună atât de dulce ca fremetuţi din păr 
In vântul serei luna când pare sus în cer, 

| Adina ” 
Se-mi cânți dioa şi nâptea, de vei să te iubesc, . 
Dulci cântări ce amorii şi orele-"nfloresc, 
Şi când prefumui dulce şi firea s'ofilesce 
Rămâne o suvenire, şi-amorul ce-a trecut, 
Revine-"n amintire, şi-n cântecul plăcut. 
Ei gi și plec, minune, Ajung la un castel, 
Acolo pat de rose s'asterne pentru el,
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Şi tînăra mireasă, cu graci6să mână, 
Pe pat Q'azur. și purpur, şi ivoriă se-ngână; 
Ea-i face o cunună din braţu-i ce îl lasă 
Și care ca cor6na regală, nu-l apasă. 

Tan Anat 
IDYLLA 

« Vine Brabobete cap pe primăvară. 
Viaţă şi căldură se revărs pe ţ€ră 
Portă rage aur, şi riuri de flori, 
Pasări cătătâre trec prin mări de nori. 
Norii dupe ceruri fug în depărtare. 
S6rele mai dulce sărutarea are. 
Câmpul, grîndul ride, tristul muncitor 
În muguri ghicesce un an roditor. 
Toţi la lucru! munca e viață, avere. 
În ea e mândrie, în ea e putere, 
Cine-o lucra bine va face buni ani. 
Fetele vor face destrea lor în bani. 
La sapă-arătură, seceră de grîne, 
Mări d'aur ce nasca ale n6stre mâne. 
Țeră fericită, nesfărşit tesaur 

_Unde din tot lucru nasce rii de aur. 
La rada de s6re, la vântul 'cel cald, 

La roa în care terimii se scald, 
Țâra este bună, dar viața e grea, 
Căci nu e dreptate şi legea e rea. 
Domne! dăne-acele dile 
Când dilele străluceai 
Ca nisce albe copile
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Ce la viață drag dimbeaii, 
Fără a fi întunecate 
De ai durerilor nori, 
Ci ca resuri prefumate 
Și ca mierea diipe flori. 

  

GĂNPĂTORII 
IDYLLA 

Pe malul unei ape sub arbori înfloriţi 
Şed brunele ţărane şi socii lor iabiţi, 
Asteptă să împartă la cei care mai bine 
In cântece vor dice cântări de miere pline, 
O capră fie care lor are să le dea. 
Colon cu ochii albastri cel mai întâi cânta; 

Colon 

Pârta dilei se -deschide 
De mâna de trandafir 
A gorelelor umide 
Ce-are cosiţe de fir. 

Păun 

Abia barba îi mijesce 
Ca un put d'aur perdut, 
Timpul fi6rea pârguiesce 
Pe obradul lui plăcut. 

Dan 

O miere dulce ce cură 
Nasturi de aur din fag, 
Ca mierea dup'a ei gură, 
Nu e dulce! dulce frag. 
Puneţi pe tronuri virţute,
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Și tronul astădi uitat, 
De mine va fi cântat, 
In armonii dulci, plăcute. 

Colon 

A cântului Dorei dulceaţă va curge 
Din cupa cea dulce a budelor ei? 
Și s6rele -verel nu lasă când murge, 
Pe albele-i fețe mai dulci brebenej. 

Păuu 

O Dâmne, din ceruri, dă vorbelor mele 
Ric6rea ce varsă pe flori aurele, 

„Și-acele dulci fermeci cu care un s6re 
Acoperă câmpul cu fiori rapitâre. 

Dan 

Adica-m beţia de patimi măreţe, 
Cunună-a sa frunte, cu crini şi cu laur? 
Nu! ci cu o dulce dăpadă de aur, 
Cu pletele sale bălae şi creţe. 

Colon 

Dar cerul deschide ai sei nori ce ploă, 
Câmpiele-"n6că cu aură roă, 

Pâun 

În vise frumâse, un om se îmbată 
O gi îl rădică, o di îl coboră,- 
Dorinţa nainte lui nu îi arată 
De cât mincinâse căi, până să mâră. 

Dan 

EI părea în moliciune 
Ori ce muncă a părăsit, 
Fără viaţă, fără nume, 
Ca flori ce aii vestejit. 
Danţurile n6stre sunt mai răpitâre
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De cât ale celor ce danţă-n palat. 
Ele” recorite de dulcele bâre 
Și de flori sălbateci, ce ne-aii imbătat. 

Colon 
„Tu ce-al făcut lumea, şi cer, şi stele, nori, 
Rădici pe unii, pe-alţii tu însă îi cobori. 
La unii tu ghirlande de trandafiri Je dai, 
La, alţii crude lanţuri, tu milă de ei n'aj. 

Păun 
O tu pământ ferice! în care nasce aur 
Ori unde sub suflare de vânt, şi foc de sre, 
Și roa dimineţii, neprețuit tesaur, 

Dă bunuri răpitâre; 
In care a primăverei scântietâre mână 
Făcând frumâse ramuri ce frungele îngână, 
Le dă frumâse feţe, le pârguie în sin 
Sub forme înflorite de trandafiri şi crin, 
Acolo e o vale, pe vale o fântână 
Mai colo este o lesă de arbori, o română 
Copilă-drăgălașă ca dulcile resuri, 
Sălbatece.. Pe braţe puneţi flori de păduri. 

Ei cântă, adunarea dă darul lui Păun, 
Și să-i sărute fruntea fetiţele s'adun. 

  

TAOataA 
IDYLLA 

Femeie cu surisul fermecător, ceresc, 
Un foc îmi arde sînul, eii mor, eii te iubesc, 
Pociii să nu ard de tine când esci așa frumâsă? 

14
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Vis dulce de plăcere cu câma negurâsă. 
Eram frumos eă însumi şi fraged ca un crin, 
Și ca o primăvară de frăgesime plin, 
Și fetele vă&dindu-mi lucirile gimbirii 

Pe buțlemi unde cerul sădise trandafirii, 
Nebune, îmi cer mie să-i puie-n păr plăcut 
Dicându-mi pe cosiţe să viii să le sărut. 
Adi însă eit sunt galben ca frunga-"n tâmna rece, 
Tot ce a fost în taţă frumos şi fraged, trece, 
Și simţ că fără tine, nu pociii să mal trăiesc, 
Căci faţa ta e dulce ca sârele ceresc, 
Sfi6să viorică, dar plină de luciri, 
Ca l6să înflorită, de crin! şi trandafiri. 
Al tei păr este galben ca sînul unui crin, 
Esci fagul cel de miere, esci cerul cel senin, 
Esci dulcea fericire, esci fala, curăţia? 
A ta frumâsă gură mirâse iasomia. 
Spreceneleţi sunt arcuri, ce perd al lor ebin 
Pe timple într'o roă d'azur şi dulce crin. 
Al feţele rotunde, şi albe, ingânate 
D'o ceață rumedră ușure desemnate, 
Tăiere drăgălaşă în marmură, un sîn 
Rotund, pe care dulce dorinţele se-"ngîn. 
O mână mititică, un ridător obraz, 
Urechia o plăcere, un alb, rotund grumaz. 
Picârele d'o formă plăcută, femeiască, 
Și degetele tele ai o copilărescă 
Recâre, când tu umbli, drag vii să te privesc. 
Atunci sărut terimii ce-n urmăţi înfloresc. 
Și stele negre scântei sub câna ce se fringe. 
Ai mijlocul supțire în do& mânial strânge. 
Un loc bun pentru tine, e numai pe untroa.
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Grădinele din ceruri ce nu e dat la om. 
Saii ale mării valuri, d'azur și albe spume, 
Sunt demne ele numai să locuesci în lume. 
Pod6hele nature! se iufrumuseţeadă 
Prin raraţi frumuseţe, ce faţa-ți scânteiagă. 
Cu t6te-acestea ţie îţi daii un fraget pat 
De trandafiri, și sinu-mi tinăr şi prefumat, 
Şi plin W'amor ce dură cât viaţa omenâscă, 
Și sincer ca lumina și dragostea cerâscă!“ 
Aşa se plânge Dragoş, dar juna cu-ochi senini, 
Restaţă a lui frante cu mânile de crini. 

  

DaaAeaan 
IDYLLA 

La curte strălucesce ghirlandă răpitâre 
Da frumuseți, de dame, suave, rapitâre, 
Dar printre t6te una sub gracii şi colori 
Și fermece lucesce ca tinerele diori, 
Edora. Cel mai mândru p'a bravilor cunună 
Cu dânsa se însră şi domnul îi cunună. 
Toţi ochii pe mirâsă Saţintă amoroși; 
E s6rele, e cerul, ai sei ochi languroşi 
Și negri se-cunună de cene negurâse 
Şi ale căror umbre pe față par frumâse. 
Cunună lucitâre d'ebin desfătător 
Acoperă a sa frunte şi cade unditor 
In bucle graci6se și negri-n jocuri dalbe, 
Pe gât rotund, și fraged, pe spetele ei albe 
Miătase, lână fină, şi aur şi purpur 
Formaii un port feeric din cucă la condur.



IL
: 

te
 

Drăgau întinde mâna, Stefan: domnu-i cunună 
Cu dâmna, însă domnul, ardea de o nebună 
Şi-nflăcărată faclă, d'Edora el ardea, 
S&-o fure-n. sînul nopţii atunci el se gândea. 
Incepe să resune atunci arii voi6se 
Şi tinerele dame s& salte gracidse, 
Drăgan danţă cu Edora, şi când domnul privea 
Cu patimă mirâsa, el în conduri simţea 
O spuză ardătâre, amara gelosie 
Ce domnul îi vărsase, el geme cu urgie. 

Dar pe când încă danţă, în patul nupţial 
Frumâsa- dora duce-al s&ii corp virginal, 
P'un pat fraged de rose al țării domn o duce, 
Și dea frumuseții acolo o conduce 
Și-al ei sîn de rose deschide acestui om 
Ce-avea cor6nă, sceptru şi anritul tron, 
O dulce frumuseţe!. Edorei daruri dai 
Și dulcea ambrosie în sinui revărsai 
Ea fermecată asfel sub mânați de resură 
Ce îi deschide sînul, de crin și de purpură, 
Pe mirele seii uită, colo fragedul pat 
De aur şi de rose s'arată prefumat 
Şi Dora cu-ochi-“n lacrimi pe patui se reposă, 
Cu c6ma despletită, pe gură-i dulce rosă 
Surisul înfloresce, afară cântă-un hor 
De fete drăgălaşe, un cânt desfătător. 

aSociă frumâsă şi-"ncântătâre, 
«Dormi lngă domnul, dormi dulce fire! 
«Resuflă dulce dorinţi, plăceri 
«Amorul fraged, miere din ceri, 
Dar ridătore de diminâţă
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Tu te destâptă drag despre diori, 
Alte resfățuri, altă dulceaţă 
Mâne ast&ptă sinuţi de flori. 

Drăgan tăcu. Nu plânge, şi nu dice nimic, 
El ese în pădure, se face un voinic, 
Adună 6ste. Luptă cu domnul. Șapte ori 
Venise primăvara cu sînul ei de flori. 
Și-adusese-n lume la unii dulci dimbiri, 
Plăceri, speranţe, vise şi criui și trandafiri. 
La alţii lacrimi, grijă, durere-amărăciune 
Și un mormânt în care tot cei viață-apuce. 

Pe pod pe la Petrican 
Trece aurit rădvan 

E Gra când pe ceruri se varsă albe diori, 
Și myriade paseri cânt dulce printre flori, 
Și apele murmură, şi nică un vânt -n'adie, 
Când totul este pace, recâre, ambrosie. 
Cu șase fugari negri ca corbii, el venea, 
Cu fiul se mic Vartic, pe la Periş suia, 
Atunci Drăgan apare, şi asfel îi vorbesce: 
»Ți-aduci aminte, dâmne, Wun fapt ce tot trăiesce, 
In n6ptea nunţii mele când tu m'ai cununat 
Tu mi-ai răpit mirâsa, cu dânsa te-ai culcat. 
D'atunci eii jos în viață durerea-m suferit. 
Dar timpul resbunării adi iată a sosit, 
Și scii, înalte domne, că ori ce tyranie 
Îşi are pedepsirea cât de târdii să fie. 
— De vei se-mi tai tu capul, pe fiul meiă se-l laşi. 
E un copil, şi vegi-l cât e de drăgălaş. 
—0 naşe! când românul copaciul in vârreftsdă
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Copaciul şi mai mare se face. se-'nvolteadă,. 
Dar când îi taie vârful şi t6tă a lui tulpină, 
Sabate, se usucă, copacii şi rădăcină. 
Pe tine ei tăiavoi, şi chiar pe fiul tăii, 
De nu voi tace asfel, el îmi va face r&ă.“ 
EL p'amândoi îi taie, şi resbunarea dulce 
Pe fața sa umbrâsă ca s6rele-atunci luce. 
Un Radu domu se face, la Radu domn s'adus 
Cu capetele doă şi asfel el ia spus: 
«În ţ6ra unde domnul lovirea crudă pârtă 
Lovitul îşi resbună, căci legea este mârtă.» 
Dar noul domn dă ordin pe Drăgan s& omâre, 
ÎI judecă divanul; îl pune pe covdre 
De aur şi de purpur, de rose ce luceai: 
Aşa p'acele timpuri cei bravi se ucideai. 
Lucea în spaciii s6re, şi lume adunată 
Privesce capu-'n sânge, şi pare supărată. 
Dar în mijlocul lumii, apare dâmna mumă 
Cu plete aurite, pe umerui de spumă, 
Cu ochii plini de lacrimi şi rade ce lucesc, 
Ea îşi deşiră sinii de ivoriii ce roşesc. 
Și înălțând la ceruri privirile e! brune 
Și braţele ei albe, lui Radu asfel spune: 
«58 nu îţi facă parte de bine, Dumnedei! 
Tu ai tăiat pe fiu meii și pe fratele teii, 
D'un tată şi do mumă, amar să fie ţie, 
Și mumă să-ai de astădi amara tyranie!» 

NOTA, — Sujetul acestii legende este întrun cântec bătrinese forta desfi- 
gurat de timp. Acest domn Stefan, ucis, căci luase femeia lui Dră- 
gan, cine să fie? Acel Drăgan era fratele Domnului Radu. 

 



Wii JUNE PADTOa 

Idyllă de la 'Theoerit. 

Cerui o sărutare Clicerii cea frumâsă 
Dar ea, ridind unesce insulta urici6să. 
„-«Un bădăran pe mine vr6 ca să mt sărute? 
Dar budele acestea roşate şi plăcute 
Nu le sărută Gmeni ca tine şi câmpeni 
Un bădăran nemeric, ci numai cetățeni. 
Fugi de aici! ţărane cutedător! ee îi dise, 
SE nu îmi săruți tu gură nică chiar când facă tu vise! 
Ce ochi! ce viers! ce barbar! cum e de grosolan! 
Vedeţi cum se resfață, vedeţi ce modârlan! 
Ce puf pe barbă are, ce păr mâle stufos, 
Tu at pălită gura ca de un friguros, 
Ai mâna aspră, nâgră, departe de la mine! 
Ciumedi locul cu suflul şi portul ce-ai pe tine!“ 
De trei ori suflă; peptul îi tremură, și nară 

Se umflă, se-'nsruntă, murmură vorbă-amară; 
Din cap până-n pici6re măsâră trupul meii 
Şi mândră de junia şi de fermecul seii, 
Îşi bate joc de mine; mânia mă îmbată 
Roşesc ca o răsură când dorile s'arată, 
Si cu-a lor roă-o udă; dar ea se depărta 
Et tremur de turbare! şi mintea se-"neca. 
De la o curtesană se-'ncerc așa ruşine? 
Nu am eii încă nurii, nn sunt eii încă bine. 
Şi încă june astădi, şi încă om frumos, 

"Amici! de frumusetemi un deii pâte gelos, 
O fână? însă părumi lucea ca și ebinul 
Şi faţa mea întinsă albea plăcut ca crinul,



Și un bumbac molatec şi dulce înflorea 
Şi abura ca ceața peste barbia mea. 
Cum edera, pe tiga ce-o îmbrăţisâdă 
O face mai frumâsă, al meii păr riureadă, 
Și ochi-i de cât ochii Palaşii mai nurlii 
Și gura-are recâre de lapte, în câmpii 
Și viersu' avea dulceața de miere-ncântătâre, 
Îmi lăudaii cântarea, şi gura-mi răpitore 
Făcea tilinca dulce să sune, şi caval, 
Și fluer; și păstori ce nimeni nu-i înșal, 
Toţi m& iubeaii, să-mi placă ei toți mie voiai, 
Și iată o cetățână o mândră ce îmi fuge 
Căci sunt păstor; dar peptul de grozăvie muge. 
Dar ea nu se gândesce că Bahus cel plăcut 
Fu un păstor odată, şi-n muntele tăcut 
Din Phrygia regina saii Cyprisa deiţă 
Lui Adonis amantă, se face păstoriţă, 
Și ardind ea pentru dânsul în umede păduri, 
Acolo viersui dulce revarsă dulci murmuri. 
Andymion ce fuse? un simplu biet păstor, 
Diana îl iubesce și-n Latmos cu amor 
Ca se-l sărute, lasă adesea 6re cerul, 
Pentru-un păstor, o rege ce cârmuiesci etherul 
Cobori în păsărică să vegdi pe un păstor. 
O rege de gei! insuți, tu ai fost ars Q'amor. 
Pentr'un păstor, tu mumă a deulvi cel mare! 
Clycera numai dinsa de păstori ură are 
Mai mândră ca Cybela, Clycera este dar, 
Diana w'are încă un gust aşa de rar 
Venusa nu-i frumâsă e cum Clycera! date 
Rămâi fără amoruri, cu graciile plăcute



Şi siogură în n6pte, cetate. și ?n păduri 
S& suferi tu uritul, trăind cu ai tei nurl. 

  

RN A 
IDYLLĂ 

llina e nebună de musică cerâscă; 
Trei musicanţi ad6ră acest suflet sublim, 
Suavă armonie sub formă femeiască, 
Cu buclele de aur, cu braţele de crin. 
Pe cine să prefere, ei trei aii tinerețe 
Și calitați plăcute, și spiritul lor blând. 
Ea pune lor un premiă: divina frumuseţe, 
Acelui ce va-'atrece pe cei-lalți cântând. 
Și asfel cânt sub arbori când lava plină pare 
Când aurora vine p'a stelelor cărare. 

Andor 

Suflarea de desfătări 
A florilor primăverei 
Respiră dulceaţa mierei 
Fragedelor sărutări, 
A frumuseţii adorate, 
Din budele prefumate, 

Mihu 

Iată primăvaua vine 
Incununată de nuri 
Drăgălaşele albine 
Şcânteie cu dulci murmuri, 
Albinele abătuta 
Sbâră pe lacul d'azur
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Și pe florile de plu:e 
Ca plâie d'aur murmur. 

Cores 

Paserele se îmbată 
D'armonie şi d'amor, 
Trupa-?n aer legănată, 
Se lăsa p'aripa lor. 

Andor 

Roiu-albinelor urmeadă 
Pulberea ce vântul lin 
Din arbori o riureadă 
Și-o fur din rose şi crin. 
Paserile stai lipite 
Pe ramuri bete amor; 
Undele sunt strălucite 
Și scânteie-?"n jocul lor. 
Cum o dulce frumuseţe 
Arde cu ochii de foc 
Cu surişi de tinereţe, 
Ce pe fața ei se joc. 

Mihu 

Fetele argind de focuri 
Amorului culegeai, 
Respândind frumâse jocuri, 
Florile ce le iubeaii, 
Să inpletâscă-a lor cosiţe 
Bucle ce pe gât lucese 
Ca dori şi ca garofiţe 
Ce-n rade şi-umbre, plutesc. 

Cores 

Edera-amantă ce luce 
A măreţului stejar
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Imbată arborul dulce 
Prin sărutări şi nectar. 
Fetele cu braţe albe 
Ce crinii ar fi făcut 
Precum și qoile dalbe 
Geloși, se juca plăcut. 
lar amori ce volturi face 
Pe paşii lor eleganţi 
Nu le iartă alt a face 
De cât pe ai lor amanți 
Se-i resfeţe, se-i îmbete 
Stringîndui pe sinul lor 
Și sub plâia lor de plete 
Resfățândui cu amor. 

Andor 

Murmuraii undele late 
Ca sinul dulcii femei, 
Leşinând de voluptate 
In delirii dragi ai ef. 

Mihu 

Când amantui o resfață 
Cu vorbe tinere, dragi 
Păleţea sa dupe faţă 
Lasă locul la dulci fragi. 

Cores 

Când vei muri tu, Lica, ai tei ochi se vor duce 
In lacul de azur 

Ce srele poleie cu rada sa cea dulce 
Și sinul teii în spuma ce face oceanul pur. 
Iar părul tei în umbra întunecâsei sere 
Ce trece fără stele, şi mica gură-a ta, 
In rosele aurorii ce vin a ne-mbăta.
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Iar graciile tele în dulcele-ondulaţii 
Unui parter de flori, 

Şi sufletul teii dulce în horele de gracii 
Și viile scânteie ce se revărs din nori. 

Mihu 

Când am băut o dată 
Al celii ce iubesc 
Suflare prefumată, 
Nectar, dulce, ceresc, 
Nimica nu mai pare 
Plăcut. aicea jos, 
Și aerul ce are 
Al serilor miros, 
A dorilor recdre, 
P'al primăverei sîn, 
Îşi perde-a sa savâre, 
Si fermecul divin.» 

Aşa cântară, Lica, răpită, amorâsă, 
Lui Mihu îi întinde a sa mână frumâsă, 

„Tu ai luat cununa! îi dice, ea roşind, 
Și cei doi, trişti sasâmnă ca doă flori murind. 

LORAŞCA 

In palatu-acadernii 
Un portret voi ați v&dut, 
Espresia ambrosii 
Un vis divin şi plăcut? 
lonașca cea frumâsă 
Ce arta a nemurit 
Căci a fost mărinimâsă,
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Şi perul ei a lipsit 
De briliante, de pod6be 
Ce frumusețea lumin, 
Sufletele celor r6âbe, 
Să dea focul cel divin. 
Dete aur, diamante, 
Căci ea avea frumuseți, 
Pe câmele odorante 
Aurul perilor creţi, 
Perle dinţii sei din gură, 
Şi rubini budele «i, 
Cea mai fragedă parură 
Demnă-a cununa pe dei. 
Rumentla dupe feţe, 
E purpurul ei regal, 
A inimei frumuseţe 
Fermecul ei ideal. 
E ghirlanda împletită 
De frumuseți ce-"nfloresc, 
Pe faţa lumii-"nflorită 
Şi a azurului ceresc. 
Graciile adunate 
Sub un buquet drag și pur 
Ca dorile colorate, 
Cu nea, aur, rose, azur, 

„Acest portret ce aminte o rară frumuseţe este al femeii lui lonazeu - 
lin Siatina care a îndestrat secolele. 

  

DARARA 
Prin grații şi frumuseți 
Sunt egală Cytherei,
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Seamăn dulcei dimineţi, 
Ard de mine însuşi deii. 
Am cor6nă ebinină 
Aurită-abia, uşor, 
Cum o splendidă lumină 
Incunună-un negru nor. 
Am ua tron de iragegi nuri 
Vise, tinere larcine, 

Resfăţări, gracil divine, 
Aur, purpur și azuri. 
D'a loniel regină 
Nu voi să sciă, o întrec, 
Când c6na nâgră, divină 
Lungă pe ochii me) plec. 
Strălucirea frumuseții 
Asupra vaaei măriri 
Atrage ale tinereţii 
Imbătătâre priviri. 
Tot ce-'n viață mă răpesce 
Este-un pat aici sub ceri 
De rose ce respândesce 
Mierea dulcilor plăceri. 
Nici o dată a dilii radă 
In aur și trandafiri 
Apărând, să nu mă vadă. 
Singură fară gimbiri. 
S& mi-'nbete armonia 
Sufietu-mi aprins de dor 
Cu delicii d'ambroşie 
Ce-are dulcele amor. 

Targea era în lonia ceia ce era Aspasia în Athena. O curțisană nobi- 
lă, plină de frumuseți, de spirit, de elocinţă. 

CaO 
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OPALURA 

In a gimbirei miere se scaldă a sa gură 
Si ochii către ceruri se-'nalță languroșt 
Și vârlul cenei atinge spricâna ce aură, 
Și părul cade 'n bucle pe umerii frumoși 
Repinduse pe valul armonii divine 
Al ei angelic suflet, s>-'nbată-'n legănări, 
Ca rada de luceafăr pe undele senine 
Când diorile le scâlă din somn cu sărutări 
A le ei mâni frumâse alergă pe octave, 
Şi varsă al armonii accent delicios 
Sunt marmure plângânde, dui6se și suave 
Repesce ori ce suflet ca un ceresc miros. 
Al ei sin alb tresare şi suflul ei cel dulce 
Respiră frăgesimea de guri de copilaşi. 
Când dupe sînul mumei ce-n crini şi rose luce, 
Rădic a lor guriţă şi rîd ei drăgălași, 
Dar în beţia dulce de dulce armonie 
Ce-o'mbată, ce-o'ndeliră, al sei ochi ard în dor, 
Și-"n lacrimi ca un s6re pe faţa azurie 
A mării, ea bea mierea delicilor d'amor 
Ce inima i îmbată, oh! cine ne va spune 
Ce se petrece-'n sînui? ce lupte şi ce joc 
Intre a sa virtute şi-amorul ce-o supune 
Și arde al ei suflet cu flacără de foc? 
Ea cată a decide căci cel ce ea ad6ră, 
Ca Dumnegeii, ca dile ce din plăceri resar, 
Ca dulcile speranţe, ei a jurat. să moră 
De nu îi va deschide al ei sîn de nectar. 

d RER ORARE)



CULRODDU VIALOa 

Fetele- aurite 
Brune, cu-ochii de foc, 
Ghirlande-"nflorite, 
Ca flăcăi se joc, 
Flăcăi, copiliţe 
Cântând bucuros, 
Strugurii din viţe 
Îi aruncă-n coş, 
Unii în picidre 
Strugurii îi sparg! 
Musturi spumătâre, 
Pe sgheaburi se-nlarg, 
Mustul duice-"'mbată 
Ajutat d'amor 
Tinerica fată 
Cu. ochiul argător; 
Sub vițele dese, 
Ele se reznesc 
Sub verdele lese 
Pe flori aromesc, 
Dar acolo junii 
Vin şi le surprind 
Şi-acolo nebunii 
In braţe le prind; 
L'ale lor frumâse 
Fructul nunţii cat; 
Fetele amorâse, 
Cu pumnii îi bat.
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Femeia feumâsă 

Nimic na se adoră ca dulcea frumuseţe, 
Nici gloria, nici aur, pe albele ei feţe 
Lucesc desfătătâre ca pe un cer d'azur 
Dulceţi, colori de aur, debin şi de purpvr. 
Acâstă frumuseţe ast fermec odorant, 
D'a: fi ea o parură, ar fi un diamant. 
Dar fi o fi6re, o rosă regină între flori, 
D'ar fi o stâ-ar fi luna, saii sârele prin nori, 
Ce dă frumâsa viaţă şi-"uspiră dulce-amâre, 
D'a: fi o pură undă; ar fi strălucitâre, 
Da: fi o primăvară, ea nu ar avea nori, 
Și dar fi auroră, ne-ar îneca de flori. 
Mai dulce ca dimbirea ce pruncul o resfrânge, 
De cât lacrima dulce amantului ce plânge. 

  

ARONNA 2000334 
La masă stă Cesarul, și scire e venită 
Că armata e bătută, regina e robită, 
Pe buga tatulora la masă ard gimbiri; 
Torn vin în cupe aur încinse-n trandafiri. 
Regina intră-?n sală, de gardi înconjurată, 
De frumuseți, de fermeci ceresci încununată, 
Ea seamănă Minervei sub roba sa lucind 
Cu braţele ei nude, cu ochii scânteind, 
Din coif pe umeri cade o pl6ie aurată 
De păr vărsând recdre suavă, prefumată, 
Aurelian o chiamă să stea la drEpta sa. 
Pe ochii ei în lacrimi a sa cână lăsa, 

E
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A cenei uzabră cade pe față, pân la gură 
Și pere întio ceață de perle şi purpură. 
— Vin! gice-'nvingătorul, cu frumuseți ceresci 
Ca aurora, viața să mi-o înfrăgedesci, 
Vin cu a ta Qimbire mai dulce de cât mierea 
Şi fă ca ambrosia cu mâni de flori plăcerea 
Se o verse pe ghirianda de glorii ce-am luat; 
Vin, şi-mi deschide braţul de gracii prefumat! 
—,Vai! domne! ce cuvinte, îi dice Zenobia 
Cu vocea ce respiră dulceaţa şi-armonia. 
«Ai drept a mă ucide, dar nu mă insulta! 

O gracie-ţi voi cere: ord6nă mortea-mi da.» 

Beat de triumph, de fermeci d'amor, el îi mai dice, 
Îmi vei deschide braţul de gracii şi delice, 
Sai în triamph la carumi în Roma vei iutra, 

Sub splendide briliante pe alba fruntea ta, 
Cu comele vărsate pe umeri, nudi pici6re, 
In strigătul plebeii stupidă, teritâre.» 
Deschise ea lui braţul delicios de crin, 

Și îi prefumă gura cu gura-i de rubin ? 

Nu credem, căci în Roma, la carul trimphal 

Parata de briliante, o prtă-al ei rival, 

Cu cGinele ci cădute pe umeri de ninsâre, 

Cu-ochii 'necaţi de lacrimi ca ceru în ploi cu s6re. 

  

LA UOAPIA 

Vin, n6pte! vin a mea dulce! 

Este ora de plăceri 
Amor6se. Luna luce 
Ca speranţa pe dureri.
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Vino tu şi te îmbată 
De suflarea negrei seri 
La lumina cea curată 
Ce reflectă. albastri cerţ! 
Auroră! te desteptă 
Şi varsă aurul teă! 
P'a sa cale; tu astâptă 
O zephir în drumul seă! 
Florile, unde-o să şadă, 
Să-o resfeţe drăgălaş 
Luna umbrele le-"n radă 
Strălucind al ei locaş, 
Paseri Tevărsaţi cântare 
Dulce unde o trece ea ; 
Ori ce zephir sirutare 
Buclelor d'ebin se i dea? 
Totul d6rme, cer, pămâutul; 
Paserele nu mai sbor, 
Dorme peste rose vântul, 
Dârme luna pe un nor, 
Nâpte, fă să mă repose 
Somnul lângă dulcea mea, 
Cu budele ci de rose 
Eșind din valuri de nea. 
Radele lunii opale 
Sunt drăgălașe surori 
Cu surisurile sale, 
Rage scânteind pe fiori; 
Nâpte! umbrele resfrânge, 
Iar tu, dulce, cu-al tei sîn 
Vin şi în braţe mă strânge, 
Pân ce umbrele se-'ngân !



228 

Bucurăte cu grăbire 
De doă lucruri ce sbor: 
Frumuseţe, și iubire, 
Ce ca rosele dulci mor. 

Când te las, le părăsesce 
Cu plăcute resfăţări; 
Cu lacrimi, şi le gimbesce, 
Căci nu mai aii înturnări; 
Dar amorul se-'ntroduce 
In sînul meii cel sdrobit 
Cum somnul se varsă dulce 

In pleope ce-aii obosit. 

  

A VO AapEila 

Zephir te du la ceia ce d6rme, priveghâtă 
De ochii gelosii;, dar garda nu-i formată 
Cât inima ei este pornită contra mea. 
Tu o vei recunsce prin frumuseţea sea. 
A et faţă-i mai albă de cât un val de spume 

Când luna cu dulci rade îi face lui cunune, 
Şi sinu-i e mai fraged de cât albele dori 
Și suflul ei mai dulce de cât un vânt pe flori; 

Și pân să nu gimbâscă a aurorii gură 
Frumâsă şi suavă ca frageda purpură, 
Vărsând în stnul nopții colorile ceresci 
Ce numat ea le are, tu asfel se-i vorbesci: 

„0 frumuseţe strălucitâre! 
A! pietate de un amant 
Ce de amoruţi, arde și more, 
Dulce și splendid foc de briliant,
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Ale lui calde și-"nflăcărate 
Sărutări ţie le aduc ei; 
Le vărs pe sînuți dulci, prefumate 
Ca colorarea de curcubei 
Primesce asfel de nu-i putință. 
Din a lui budă să le priiaesci; 
Apoi cu aer de umilinţă 
Tu asfel încă ei să vorbesci: 
«Esci rămurică desfătătâre 
Unde-ard speranţe ca foc pe ceri, 
Tu esci surîsul, dulcea amdre, 
Tu esci gimbirea de dulci plăceri !» 

  

LA Ba 

Când buda frumuseţii surtde, sărutare 
Ea cere, a mea frumâsă, o dulce diamant. 
A ta suavă gură surisnri dalbe are, 
Oh! ias se beaă pe budeți nectarul odorant! 
Puneam pe fața-i fruntea mi, ea îşi întârce faţa, 
Şi fuge d'ale mele arqinde resfățări, 
ȘI fața ei roşesce ca cerul diminâţa, 
In focul ce revarsă ale ei sărutări. 
O tu ce mării albastre îi furi mărgăritarul 
Și îl ascundi sub bude sub care ascungi ncctarul, 
O tu ce-mi dai și viaţa şi mârtea, dalcea mea, 
Când o să stingi snspinu-mi? o frumaseţe rea! 
Amorul nu trăiesce mai mult de cât col6rea 
Și frăgesimea resei, şi mârtea adună fl6rea. 

a A ERAM,
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AIDAISA 

Sciţi voi cât e de frumâsă 
Alaisa din Nihor 
Ce ca luna amor6să 
Îşi miră tața-n Bosfor? 
Câma ei e-ntunecime,. 
Gâtui are acele albeți 
Aur, rose, azur, lumine 
Ce aii albe dimineți. 
Când damor se-'nflăcăreadă, 
Tremură, arde-n delir, 
In brațe se s'aiureadă 
Ca vântul cald din Misir. 
Dar în dulcea sa vedere 
Crudimea ascunde ea. 
Cum se ascunde în miere 
Veninul. pre viaţa mea. 
Am băut a sa vedere 
De miere-i. m'am îmbătat, 
Dar în astă dulce miere 
Ce dureri ei am aflat. 

  

BA RANA 

Vin, o gracios tesaur 
De frumuseți şi de nuri, 
Luna ca salbă de aur 
Se înalță pe păduri; 
Vin şi tu şi te arată 
Ca să luce doă luni



Una cu c6m'aurată, 
Alta cu peri! ei bruni. 
Una rade s& resfrângă 
Pe-al teii păr aurit 
Altă dulce să mă strângă 
Pe sinu-i îmbălsămit 
Vin şi fămi tu o ghirlandă, 
Din trandafiri şi din crini; 
Vin cu graci6sa bandă 
A amorilor divini, 
Vino în a ta parură 
Cum vine luna în nori, 
Cum drăgălaşa resură 
Vine în boboc la dori, 
Și când argătorul s6re 
Îi bea roa dupe sîn 
Resfaţă ale ei coldre, 
Şi prefumul ei divia. 

SSPR II 3 ERA tati 

De ce rosele-'n câmpie 
Ai vestejit. între flori? 
Căci frumâsa Herminie 
Le-ai luat prefum, colori 
Și graciosul cărmin, 
ŞI le pârtă-?n al ei sin 

OCR IMC Dot ct 

Când ale trumâsei mele 
Daulci glimbiri voi se-mi amint, 
Eu privesc focul de stele 
Cu bnciele de agint,
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Când ochii voi se-i privesc, 
Ei pe mare îi geresc 
Printre s6re, prin azur 
Prin aur, spumă, purpur. 
Când suflarea-i prefumată, 
Voi să beaii, mă duc prin flori 
Ce de prefum mă îmbată 
Cu sinii desfătători. 

  

La rosiar în flort 

Hosier ce pari în flori 
Ca un cer în rumeni dori, 
Pentru cine cresci la sâre 
Pentru cine destini 6re 
Cele din tâi dulci lumini 
Daca nu pentru-ai ei sîni? 
Jată-o vine, te prepară 
Rosă, pe sinu-i de foc 
Să te strângă, sârtă amară! 
De ce nu sunt un boboc. 

Din ramura îoflorită ? 
S5 namestec îmbătat 
In. valea îmbălsămită 
De crin şi să mă repose 
Intre cele doă rose 
Oh! ce dulce ar fi în viaţă 
S& respir pe al sei sîn 
Ast prefum. pură dulceaţă 
Ce are păru ei d'ebin, - 
Şi sufiarea-"mbătătore,
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Și suspinu-i argător 
Şi-n a sînului ninsdre 
Legănândumă să mor? 
Aruncaţi sub paşi-mi rose, 
Umpleţi cupa de plăceri? 
Şi lăsaţi s& se repose 
Neadormitele dureri ! 

Asterneţi colo-n câmpie 
Patul cel voluptuos, 
Şi-"mbătat de ambrosie 
Şi dal gracii miros, 
Gura ei destătătâre 
Sinul ce are fermec rar 
S5 mă 'mbete ca o fidre 
Cu desfătător nectar. 

  

ARE MARAI 

Zephir, suav şi dulce ca frageda suflare 
A sînului Delicii, zephir destătător, 
Ce treci pe faţa lumii ca dulce cugetare 
P'o frunte vestejită a unui om în dor, 
Tu ce-origina este angelica suflare 
A sinului Delicii, te du la ea acum, 
Te jâcă pe tot corpui, te-'mbată-m desfătare; 
Ca pe o dolce rosă ce-"mbată de prefum. 
Te soaldă-?a tot ce este, ivorii, şi purpură, 
Azur, şi aur, fură tot ce are sinui drag. 
Și vino ca albina, ce are a sa gură 
De a roselor dulci miere să facă al ei fag; 
Cu roiul de sărutui, dimbiri, şi dulci larcine,



Și resfățări, surise, leşine și uimiri, 
Prefume 'nbătătâre și desfătări divine, 
Și rosa de plăcere, și nebunesci deliri. 
Și-alege-un stup a face un dulce fag de miere Pe gura mea, ce-amorul asterne cu dimbiri, Şi face să prefame ca rosa de plăcere, 
Ca duleii ca ?nfocaţii, ca fragedii deliri. 

  

2094 şi EDORA 
Cât ale primăverei deliciâse dile | 
Sunt pline qe plăcere, şi fermece ceresci! 
Cum flori dulci cu prefume îmbăt pe phi'omile 
Și fac s&-'nebunâscă d'amor; dar unde esci, O dulcea mea! vedi roa cum fața îşi coloră Cum într'o primăvară suride-o auroră. 
Cum p'a ta budă câce un dulce sărutat 
Și cere ca să nască, un sufu prefumat. 
Ce dulce ea se-'ngână pe ramura sa caldă 
Ea s6mănă cu guraţi ce în nectar se scaldă, 
Un sephir se desvolte o gură de amor 
SE facă să se spargă săruteleți ce-"nflor, 
Ast suflet este preţul acei guri ce gimbirea 
E fermec şi delicii cu care se unesc 
O fragedă suflare ce n'are potrivirea 
Nicl chiar cu incarnatul azuruluj ccresc. 
Dimbind ea ne arată mărgăritare dalbe 
Sail bășicuți în spumă ce ferbe pe un vii, Buquete aurite, şi rumene şi albe 
De sărutări arginde având cuibui în sin. 

— e a



POBSIE ARABĂ 

Vai! ce se face 6re cea nâpte de plăcere 
Ce fericirea dulce mărinimos îmi da? 
Cea n6pte ce în viață-mi uvu mai multă miere. 
Ea o trecu cu mine, ea dulcea, draga mea! 

Ca nisce diamante ea vorbe respindea, 
Ca stelele de aur ce ard pe doma-azură 
Și fața ei suavă, și fragedă şi pură 
Era o lună d'aur, pe când eii îmbătam 
Privirea ? frumuseţea ce eii o contemplam 
Audul bea vorbirea. Frumâsa auroră 
Deschide sinui G'aur și cerul îl cotoră. 
A nopții crimă fuse a sa chiar repejune, 
Și cea mai crudă crimă -noi am puteaa spune? 
Cât ași fi vrut eă n6ptea ca să se prelungâscă, 
Și dar fi fost putință să nu se mai sfârgâscă, 

  

POLSIEA ARABA 

Nu pociii să uit eii sra când dulcea mea frumâsă, 
Ca aurora dulce la mine a venit 
Și-n ale sale braţe mă strânge amorâsă, 
Şi-mi Qice: «la din sinumi tot ce tu af iubit!» 
Veni ca aurora prin umbră, şi uşâră 
Ridindă, amor6să ca o suavă bâră 
Ce arde să se-'mbete de roă dupe fiori, 
De dulcii şi suavii prefumi îmbătători, 
Ea aerul prefumă, prefumul o vestesce, 
Sărnt urme ce lasă pe unde ea păşesce.
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ME strânge-?n braţe, arde, şi tremură ca crin 
Când roa se revarsă în sînul lui divin 
Când o strângâm pe sinu-mi când o "mbătam pe gură 
De sărutări, dar dioa revarsă a sa purpură 
Și părăsit; se curmă delire, şi uitări, 
Suspine și protăsturi, plăcute resfățări. - 

  

Dona 

Dămi, o sărutare, dulcea mea frumâsă !» 
Îi giceam adesea, ea gicea, sfiosă: 

„Cine scie să astepte 
„Va avea ce va voi, 
„Rosă ca să te îmbete 
» Trebuie a înflori, « 
„A plăcerei dulce miere 
»O draga mea va veni 
„Când în lacrimi şi durere 
„Cei ce iubesci va muri. 
»Da! dicea ea cu durere, 
„Când vei muri de plăcere.“ 

  

AA IPA 
Când aurora arată 
Sinul ei dulce de crini 
Şi de rose ce îmbată 
Prin părul d'anr divin, 
Tu te stingi o lampa lină, 
Dar eii tot sunt veghetor,
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Căci inima este plină 
De dulci Aacări de amor. 

Ea "mi dete o rosă mie 
Când t6mna intră-m câmpie. 
«Astă rosă a născut 
«Pe sinul teii cel plicut. 
aS6re având a desvolta 
«Dulcea sărutare-a ta, 
«Vânt suflarea-ți pr=fumată, 
aRoă lacrimaţi curată, 

Eram pe mal de mare, 
Cu ea, stam într'un loc, 
În dulcea-i căutare 
Ardeă un dulce foc. 
Priveam cu atenţiune 
O piatră de briliant 
Intrun inel, ea-mi spune, 
Ce vegdi al meii amant? 
In astă piatră! cerul 
“In mare s'a resfrânt 
Şi stele lăsă părul 
De fir pe mare-n vânt? 
Ei privirile imbată, 
Și te chem a admira!» 
— «Ei privesc acâstă piatră 
Tare ca inima ta.“



Salbă de mărgăritare 
Care nimeni n'a purtat, 
Ţi-o daă Intr'o sărutare!... 
Dice, gâtuii a muşcat, 

  

Sâra-"n lacrimi mă găsesce, 
Se sterge dulcele dori, 
De ce nu le risipesce 
Mâna ta dulce de flori? 

  

BA şi iap RA 
Ședea ea lâugă mine cu cenele plecate, Cu buciele de umbră pe gâtui albior, Și scânteind de gracii și dulce voluptate, Ori ce părți dragi din corpui părea locaș G'amor. Ai ei dinți printre bude păreaă nisce bobine De spumă ce scânteie pe vin în cupe pline, Ca ramura cea verde sub fructe şi sub flori, Lucind de drăgălaşe şi splendide colori. Sub gracii răpitore măreț încununată 

Ea pare mândră, scie cât este admirată, In n6ptea câmei sale cu chipu ei frumos, Și suridind ca luna în noru-'atunecos, Ea cântă-atât de dulce cu vocea sunătâre Un cânt suav şi fraged, vibrare-"mbătătâre. Șoptea cristalu-n cale, copacii tremurai, Și florile la lună d'amor se colorai, Și paserele bete de dulce armonie Concerte, infiniie revarsă în câmpie,
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Dar cât de dulce fuse accentul ei divin, 
Ce a leșinat molatec p'al nopţii dulce siîn, 
Fu şi mai dulce încă o fragedă murmură 
De sătutări ce trece pe 'nbălsămita-i gură, 
Ca fremătul aripei suavului zephir 
Rigind pe faţa mării în cOma ei ue fir. 
Cum dintr'o plina cupă divin mărgăritarul 
Se varsă, a sa guriță îşi revarsă nectarul 
De sărutări pe care nebun, eii savuram, 

Şi-n braţele-mi strângând'o uşor așa-i cântam: 
«O vino să culegem plăcerile-amorâse, 
Să le-'mpletim cu rose, şi bymne-amorâse, 
Suridori fără umbre, prefumii delectabili 
De sărutări al gurci suave şi amabili, 

O tu ce cu plecate și langur6se cene 
Reve:și pe faţaţi aibă ale lor umbre-ebene, 
Și ca nectarul dulce repesci sufletul meii, 
Și faci să-ţi daii amorul ce dai lui Dumnedeii, 
Fămi o ghirlandă mie din brațaţi de ivâre, 
Din resfăţări surise, deliri-nbătătore. 
Să mor bind cel din urmă nectar din gura tea. 
Ca nimeni altul încă să nu mai aibă-a bea.> 

Oh! dilele de mărire 
Și de fapţi strălucitori, 
Ati perit ca o dimbire 
Prin ai secolilor nori. 
Ție nu îţi mai rămâne 
O sclavule, o române! 

De cât speranţe născute 
Spre-a fi îndată perdute!
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Faţa-i dă lumină mie, 
Sînu-i pat să mă repose, 
Guriţa ei îmi dă rose, 
Suflarea ei ambrosie. 
Când gura din cupa pură 
Bea mărinimosul vin 
Pare că bea cu-a ei gură 
Nectarul, fermec divin. 
Oh! abia a ei lucire 
Dulce cchii mi-ai văgut, 
Joainte de invire, 
Şi am dis: aEii sunt perdut!» 
A corpului ei mişcare 
Străluce cum pe o mare 
Radele lunii lucesc, 
Pe creţuri ce îaroese. 
Ia zephirului suflare, 
Voluptâsa sa vedere 
Lasă dulce ca să cadă 
Ca o argătâre radă 
Din pleopelei de plăcere 
Pe jumătate plecate 
Vise dulci de voluptate. 

  

Când eii mă.perd în n6ptea cosiţelor rebele. 
Ce riură în vaiuri aurora frunțel tele, 
Lumină-a mea privire, şi gurați cerese dar, 
Îmi dă azilul dulce și al seti ceresc nectar.
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PRIMA SERUPARE 

Când în umbra c&mei nopţii 
Aurora a dimbit 
Și în confusia şiopții 
Universului umbrit, 
Eii văd rosa prefumată 
Deschidind sînul lucind, 
Presintând nesărutată 
Gura sa înbobocind, 
Ei mă gândesc la ard6rea 
Ce-şi daii amanţii-"n uitări, 
Când gurele beaii savrea 
Antâilor sărutări. 
Oh! tu primă sărutare! 
Miereu ta, ce adorez 
Se revarsă-n resfăţare 
P'alte sărutări ce-urmed, 
Precum rose d'auroră 
Varsă pe di rada lor, 
Și rada lunei coloră 
Și se resfrânge p'un nor. 
Cum în t6mnă tristă, arsă 
Trece încă foc de veri, 
Și în vară se revarsă 
Un prefam de primăveri, 
Astel undele aurite 
De rii curg în lae Mazur, 
Și undele-ngălbenite 
Păstred încă azurul pur. 

aa 

16
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Femeia cu ochiul verde 

Femeia cu ochiul verde şi cenele-i umbrâse 
Îmi dete mie-o rosă cu mâna albă-a ei, 
Din a cării ninsre es degete ros6se 
A căror dulce radă repesce ochii mei. 
— Acestă rosă ține-o!> neavând altă splendâre 
Ce cât a gurii mele suflare-'mbătătore,. 
— Aşa o iaii, şi asfel eii o voii respira! 
— aNu, gice ea, ia s6ma a nu te înşela. 
Resfrângerea de ragă nu-i rada, ci un vis. 
— «Atunci dă mi mie rada-adevărată !-am dis. 

  

O amor dulce călâii! 
Victimaţi geme, suspină, 
Varsă lacrimi şi-"ndivină 
Pe ucigătorul seii. 
Asfel şi tu, dulce crudă, | 
Ce din viața-mi faci un dor, 
Şi verşi în inima-mi tradă, 
In brațuţi aşi vrea să mor! 

  

Eii pui fața-mi p'a ta faţă 
Unde crinii se resfaţă, 
Cu traudafirul divin, 
Unde părul teii resfrânge 
Negurosul lui ebin, 
Cum pe o zăpadă-n sânge 
Nâptea varsă umbra lin. 
Faţa ta va fi schimbată
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Intr'o primăvară-m flori, 
Şi a mea-n roi prefumată 
Ce-ar da florilor colori. 
Asfel pământul şi cerii 
Feţele lor le' lipesc, 
In ether şi-n sînul serii 
Și florile vielii cresc. 

— a eo e aceea 

Pe câmp zepbhirii târăse 
Rochia prefumată-m crin, 
Și pe dulcea ce iubesc, 
Vin, când dorile dimbesc, 
Și sărut părui d'ebin, 
Ei văd doă aurori 
Una luce printre stele, 
Și-alfa în braţele mele, 
Cu sînul fraged de flori. 

a aaa at 

Primăvara şi Elzina 

IDYLLA 

Vedi primăvara vine; ea pare 0 vergură 
Lucind de frumuseţe, surise, și purpură, 
Amorul suflă. Rosa frumâsă prin dimbiri 
Răsare, se-o resteţe pe sînul lor zephiri. 
Și ramura tresare Pa lor dulce adiere. 
Ca juna frumuseţe sub buzele de miere 
Acelui ce o ad6ră; cu frunde, fructe, for; 
Ea face o ghirlandă ds fermeci răpitori
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Din care cură mierea. Aşa o frumuseţe, 
Și inimă, și spiritul, şi frageda junețe, 
amorului suflare, fac roiii de sărutări 
Pe buda frumuseţii, în sînu-i de-'ncântări; 
Dar sînul frumuseţii e primăvară dulce 
Aici sunt rade, purpur, şi umbre-n care luce 
Pe aripa speranței surisul trecător. 
Amor şi frăgesime, lumină şi plăcere. 
Acel ce nu se-'mbată d'a dulcii primăvere 
Cerâscă ambrosie, de umbra de păduri, 
De dulcile prefume, suavele murmuri; 
De ape, printre frande, de vânturi priutre flori, 
De cântece de paseri, de rosele din dori, 
Acela nu iubesce! p':cela nu-l imbată 
A. sărutării miere pe buga prefumaiă, 
Sav6rea unei gure ce sărutări vărsa, 
Precum cupa pr6 plină, revarsă spuma sa. 
Recdrea, frăgesimea de sin vergin şi pur 
Ce o suavă uinbră ascunde în purpur, 
Saii rose. Mii de secoli ar mai putea trăi 
In lume, şi plăcerea ei încă n'ar simţi. 
O dulcea mea frumâsă, cerâscă creatură! 
Nectarul sărutării în6că a ta gură, 
Și ce mai mult aruncă, mă lasă să savur! 
N'amesteca destinul cu-amorul teii cel pur. 
Desfătătârea rosă, amanta dulcii mele, 
Îi spune despre dile cât sunt de frăgezele. 
Vei tu albina mică ca 0 cunună nocă 
Pe fire prefumată când ea revarsă roă, 
De sărutări, de miere, cum bea de drăgălaş 
Ce varsă-al florei dulce și delicat locaş.
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Veţi încă frumuseţea desvăluind ninsârea 
Tunicii şi lăsând'o a revărsa splend6rea 
De sin pus în guriţa unui frumos copil 
Şi cu gura-n lapte dimbind suris gentil? 
Dar crima şi trădarea pot fi rodul amar? 
Da. Însă omu-i liber. Acesta e un dar, 
EI are raţiunea pe patimă-a respinge, 
Dar vin, frumâsă dulce şi gâtul mei încinge 
Cu braţul teii! corGnă a dulcii primăveri, 
Ce varsă-n sînul vieţii o roă de plăceri, 
Vin şi fă să sc verse amorul drăgălaş 
Plăcerea, şi pud6rea, ce-n sinuți ai locaş. 

Endimion către Diana 

Pe guraţi ce coloră surideri pe purpur, 
O dulcea mea frumâsă, mă lasă să savur 
A sărutării miere, rec6rea cea de flore, 
Ce dulcea ta guriță respiră-nbătătâre! 
Deschidemi șinuţi fraged de crini voluptuoşi 
Din care doă rose dai doi boboci framoși, 
Ce riură dulceaţă ca mierea dupe ilor, 
Ca rosele în sinul ridindei aurori. 
ME-mbată d'amor6se şi tinere larcine, 
De strângeră dulci pe sinuţi, de fragede suspine, 
Prefume delicate din siniți ce delir, | 
D'amor, ca dulcea miere ce budeleţi respir.
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Cu braţelele d'albastru rotunde ca junia, 
Rosate, azurite, ce-esală ambrosia, 
Imi fă tu o cunună! în păruți voluptos 

_ME leagănă ferice, o geniii gracios! 
Şi-n frageda răpire splendâre şi delice, 
In ale tele ardinde şi tinere caprice, 
Perdindute, tu lasă guriţa rătăci 
Şi imi: co dulce dragă, amorul dură-o di! 
Îmi leagănă-al mei suflet de fericiri divine, 
Resfăţuri și săruturi şi tinere suspine! 
Dămi ca să bâii suflareați cum pe o dulce fisre 
Albina bea ferice o miere-"mbătătre, 
Deschide, dulce suflet, ai tei sini răpitori, 
S& beai ori care miere pe ori şi care flori 
Răpit d> resfăţare, surisuri prefumate, 
De strângerii amorâse, st mor de voluptate! 

  

LA dauzanea 

O dulce tinerețe! o doă deci de ani! 
Perirăţi ca prefume de flori” ce-Pauroră 
Lumină ca o radă suavă când înfloră, 
Și-"mbată de plăcere pe fluturi amanți vani! 
Văd astădi câte-odată vai! urme amorâse, 
Și viţe din cosiţe de aur şi umbrâse! 
Roșesc de tinereţea ce nu avea resuri 
Pe faţă când bea mierea snavă a unei guri, 
Ce timp de nepăsare câud totul e minciună! 
Ilusiune, roă ce rosa încunună.
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Tu dulce și frumâsă, cu părul de ebin 
Ca ochi G'azur, ca gâtul sfidină cel mai pur crin, 
Tu mă strângeai în braţe, şi cu amâre noă 
Lăsa-i pe a mea față, de sărutări dulci roă. 
Lăsai să tai o viță din părul teii noros, 
Cu dinţii. O beţie damor delilicios! 
Din ochii tei verși lacrimi pe fața mea-ardindă, 
Și pe audu-mi vorbă restățătore, blândă, 
Ca roa ce se varsă pe flori ce se pălesc. 
Tu tremural, și guraţi şoptea: vai! te iubesc! 
A ta suavă mână juca cu-a mea cosiţă 
Și se certa-'n săruturi cu mica ta guriţă. 
«De ce nu suntem singuri în lume? tu diceal. 
Şi-n brațeleţi rotunde cunună îmi făceai, 
Tugeai înspăimântată de mine certătâre, 
Și când priveam în lacrimi, veneai îmbătătâre, 
Şi beat cu voluptate dulci lacrimi ce făceai 
Să cure, o viaţă dulce! delicii, fermeci, rai! 
Dar tâte se uitari! o fragedă lucire 
Te-aduce câte-o. dată, cerâscă fericire, 
In vise, în tăcere, prin lacrimi cum dulci dori 
Prin roă ni se arată cu fragede colori. 
Și tu o buclă d'aur! suavă-ilusiune 
Din dile când din suflet se vărs ceresci prefume, 
Mi-aminţi ca-aurora ce văd încă pe cer 
Atâtea nopți plăcute, tu esci al ei drag păr. 
Ce la a mea plecare, ea-'mi dete și îmi dice: 
a mea inimă-ţi urmă cu ce îţi daii aice. 
Dar nu pociii a mai trece în amintirea mea 
Acele dulci suspine, şi vorbe ce-'mi dicea, 
Fă să m&-'nec de lacrimi. O fragede-“nbătări 
De strângeri amorâse, resfăţuri, sărutări,
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Suspine, infocate, delicij, şi dureri, 
Și risuri, şi dulci plângeri, angelice plăceri! 

  

DA Di POR 

Tu n'ai trăit în lume, tu ce m'ai suferit. 
Tu ce n'ai strâns pe sinuți un sia îmbălsămit 
Ce w'ai băut suflarea divină de nectare 
A gurei ce îţi cere o dulce sărutare, 
Ce n'ai vădut în ochii acelei ce adori 
Murind prin rii de lacrimi o radă de langori, Tu nai trăit în lume când nu aj asteptat 
In n6pte să apară un sin d'amoruri bet, 
Și m'al simţit pe faţăţi plecând suava gură 
Recorea ce te 'mbată din cupa de purpură, 
Si deschidindu-ţi sînul, tesaur de răpiri, 
De frăgesime, unde de crini şi trandafiri, 
Ce nici un vint, nici radă, nici mâni n'a resfă at, Și tremură ca fl6rea în vântul prefumat ? 
Când nici un văl de purpur, d'azur cum și de aur Nu-opresce să repâscă acest dulce tesaur, 
Și nici o resistinţă perfidă nu-mtâlnesci 
De cât suave valuri de păr ce tu iubesci, 
Tu n'ai trăit în lume când n'ai simţit durerea 
Vădind a ta frumsă cu ochii dulci ca, mierea 
Ardind alți ochi, sai mânai o mână atingând, 
Şi cruda gelosie în sinuți tremurând, 
Voind să mori, şi-ndătă, primind încredințare 
Că-a fost ilusiune, o dulce sărutare 
Ce varsă peste rană, nectar delicios 
Ce dă gurița dulce plecând cenele-n jos.
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Tu n'ai trăit în lume, când cel cuvânt cerese 
Șoptesce frumuseţea în lacrimi: te iubesc! 
Când n'ai vădut p'aceia ce-adori cu nebunie 
La ragele-aurorii în cOmal aurie 
Dormind suridătâre, ca dulcea stea p'un nor, 
Și dulce legănată de vise de amor, 
Șoptinduţi al teii nume cu vocea sa divină, 
Şi p'al ei sîn de rose stringând câma-i divină. 
Tu vai trăit în lume, când ochiţi nai vădut 
Nud corpul ei, cu părul de aur abătut 
Ca crinul dimineţii ce pare la vedere 
Cu miedul de fir d'aur din care dulce miere 
Albina amorată savură în beţie, 
Divină, voluptâsă, prefume, ambrosie. 

  

La o Greacă 

Tu trecă timpul tot Vaună 
Cun Adonis tinerel. 
Dioa, n6ptea înpreună, 
Tu philosophesci cu el. 
Nemurirea-i discutată, 
Daca omu-i muritor ? 
Anatomia-aplicată 
La practica de amor. 
Cât trăiesci cu acest june 
Cu s6rele nu trăiesci, 
Căci s6ra s6rele-apune 
Şi tu n6ptea cu el esci. 
Nu e mai onest, bărbatul 
Să laşi şi se-l ici pe el?
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De cât să-i insulţi tu patul 
Cu-acest om în acest tel? 
Cului ce dai dalcea gură 

„Cu sărutări de nectar, 
Are spiritu-'n fresură 
Și de are vre un dar, 

- Ce pe tine te repesce, 
Numai tu paţi să ne spuni, 
Căci nimenea nu ghicesce 
Nici chiar amici! s& buni. 
Când el ese de la tine 
Din braţul teii plin de nuri, 
Ale tele feţe pline 
Tradă crude mușcături, 
Asta mai mult mă supune 
In ale mele credinţi, 
Că amantul teii cel june 
Avea spiritul în dinţi. 

  

Domnul hecn şi Românii 

Amici! acâstă lume e faptul întâmplărei, 
Și viaţa este scurtă ca şiopta săratării. 
Pe sînul naţiunii făcută pentru regi, 

” Ca firea pentru-albine. Sunt ale lumii legi. 
Din sînul ei de roă, din bugele-i de miere, 
Din ale vieții bunuri, delicii, şi plăcere! 
Nu v'om sorbi nectarul acestii țări, amici, 
Pe cât noi grecii singuri nu vom domni aie). 
Pe cât va fi un singur român aici în țeră . 
Ce ţine sus el fruntea; gândirea-mi e amară.
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Voiii face din ast popol proprietatea mea! 
Şi dulcea ambrosie a ţării eii voiii bea. 
S8 ucidem Românii! prin a lor umilinţă, 
Să le uscăm în inimi şi viaţă, şi credinţă, 
Să desvoltăm cu Inxul nebuhe-ambiţiuni 
Bi ca se mulţumâscă aceste slăbiciuni, 
Vor vinde a lor ț6ră, şi a lor libertate, 
Și vor primi lovirea ce astădi se combate. 
Câţi nu s: vor supune, sub ură vor muri. 
Amici! e timpul astădi Românii ai lovi! 

“Intraţi ântâiii de tâte în patul nupţial, 
Îi faceţi ca să crâdă întrun destin fatal, 
VE diceţi fii ai ţării, îi lingușiţi în faţă 
Dar îi loviți cu morte, în tot ce aii ei viață! 
Tot piară, în căwine, biserici, şi altare! 
Și aur, şi porphiră, cu-alur neatărnare ! - 
Voi împărţiţi averea! să hotărască sorții 
Cici bunurile ţării! nu se înturnă morţii, 
Aceste mari palate să cagă sati să trâcă. 
Avere, şi fie să la națiunea grâcă. 
Cu tronul, şi cu sceptrul ca o proprietate, 
Cu dreptul de putere şi de ereditate, 
Să piară acest nume român! şi libertăţi, 
Și dreptul divin aibă aici popoli, cetăţi. 
Când sângele va curge, cu viaţa care piere 
Puneţi pe ţâră rose, s'ascundă a sa cădere. 
Spre a ascunde crima, şi ochii ai fermeca, 
Amar celui ce prada Qin ţâră va lua, 
Şi victima nu-o sparge! lovesc acestă eră 
In untru ca să-o facem supusă, sclavă afară. 
Cu dânsa să se stingă mândria ce avea, 
Loviţi! juraţi credință în stăpânirea mea !»
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EI dice, dar boerii români, chemând poporul Și armia română, puind în cap păstorul Se duc atunci la Domnul, pe care et îl cert Și cer să dea afară pe greci sai jur că-i perd. Iar Domnul ce-'nspăimântă acâstă viaţă mare Pălesce, se înclină, şi a fugit călare, Pe azini pe toţi grecii la Dunăre îi port, Și-a țerile vecine ca turme îi transport. 
Îi 

la o Brună 

Vino, brună drăgălașă 
Vin în alba ta cămaşă 
Vin cu părul diademă 
Negră, în valuri călind, 
Pe gâtul tâii dulce cremă 
De lapte, vin, suridind ! 
Mâne inimaţi ușâră 
Către altul va sbura 
Inima este o bâră 
Făcută d'a alerga. 
De mă-adori pentru-avere, 
Aurul e trecător, 
Pentru glorie? părere, 
Pentru junii ani? ei sbor, 
In schimbare ne-ncetată 
Este al plăcerii tron, 
E 0 sârtă blestemată, 
Dar este sârtă de om. 

„Oh! ași vrea aici în lume 
S8 trăiesc atâtea ori,
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Câţi pe sînul teii de spume 
Vor mai înflori amori. 
Tu esci aurura dulce 

Și eii n6ptea, draga mea, 
Viaţa-ţi vine; a mea se duce, 
Vin şi gura-ţi dă-mi a bea. 
Vin acuma și te-mbată 
De nectarul cel divin 
Până mârtea nu s'arată 
Ca să-i dică: dragă, vin! 

  

la musa poesii 

Nu este pentru muse la noi nici un saris. 
Tot ceia ce aminte cerâsca origină 
A omului, atrage al scepticilor ris. 
Aşa şi liliecii se speriii de lumină; 
Reptile veninâse ce se peră în pământ, 
Eșiud din cuibul umed, hid6să închisâre, 
Se pun cu bucurie la radele de sâre 
Ca să se deslipescă de umbra de mormânt. 
Noi însă de lumină, (e adevăr fugim. 
Nu scim să avem ură, nu scim nici să iubim, 
Ca enemic virtutea aici este privită, 
Invidia e totul ce încă noi simțim. 
De sus, de jos dreptatea cu ură e lovită. 
Legi, constituţiune, ca mari inscripțiuni 
Ce ati remas pe truntea de templuri părăsite, 
Vestind un cult ce fuse o dată la străbuni, 
Când templul nu mal are de cât ierbe pălite!
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Vin musa poesii! vin, o fermec divin! Ca fraged'auroră aici când suferim ! SE verși pe dorul ării dulceaţa şi iubirea SE dal la tot ce-i palid speranţa şi dimbirea Se-amesteci ca o rosă ridindele colori De fragede dorinţe cu crinii-unei domnii Cu visele de viaţă înbobocind în fiori Pe sînul în suspine al tristei Românii! Dar vin ca aurora şi nu ca meteorul Vin şi amintă cerul Vărsând aică amorul Divin pe faţa țării ce de mult n'a cădut De pe tron pe poporul sub lanţuri abătut. O viţă când incinge pe un măreț stejar, Îi dă o frăgesime suavă, ridătâre Prin tinăra verdeață, prin suridinda fibre Și asprei lui privire dă ceva de nectar. Aşa să dai, o musă, la ast popor blâudeţea Și inimă, amore, speranța, tinereţea Buquet dia care cură lumina de măriri, D'o Românie mare, d'antice străluciri, De viaţă, libertate, Şi pace, şi iubire De muse, de dreptate, eternă înfrățire. Dar daca, din potrivă, ca meteor ce pere Venind tu nu vei sterge nici lacrimi, nici durere, ȘI Îți vel face ţie cununi de străluciri Din ale ţării perle, speranțe. şi dimbiri, Și vei schimba în lacrimi, dorinţele-i frumâse, Nu cobori aicea din domele radi6se! .



PARGAROLA 

Vedi tu luna peste mare 
Cum se-"nalţă ne-ncetat 
Cum s'arată și dispare 
Cu discul ei aurat; 
Dar surisui teii cel dulce 
Ce gura ta poleia, 
Pentru mine nu mai luce 
De acum, o dulcea mea! 
Când sufletu mei greii geme 
De durere abătut, 
Și ale mele triste cene 
De lacrime sati umplut, 
A ta mână de resure 
Nu-mi mai pârtă resfățări, 
Și budele tele pure 
Nu mai îmi dai sărutări. 
Corpul teii nu se mai varsă 
Pe peptul meii părăsit, 
Nici pe buga-mi de dor arsă 
Sufietaţi imbălsămit, 
Căci pe suava ta gură 
Mierea de dulci săratări 
Un altul acum savură 
Şi tu îi dal resfățări. 
Dorul inima-mi sfăşie 
Sufer și aş vr6 să mor; 
Inima ca vijelie 
Se revarsă-n plâns de dor!» 
— «Frumusețea este-o fl6re, 
Omul este un zephir;
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Îi bei mierea-"mbătăt6re, 
Caută alt trandafir. 
Tu ai băut ambrosie 
Dupe sinumi răpitor, 
Cată dar cu bucurie 
Alte rose ce înfor, 
Shimbarea caprici6să 
E plăcerea in amor; 
Auror'ar fi frumâsă 
Când n'ar fi n6pte şi nor? 
Vei să bei tn tâtă mierea 
Din buda mea, o nebun? 
Nu-nţelegi tu că plăcerea 
liste intrun noi prefum ? 
A — 

Ua bătrân Ia intrarea Domnului 
Paradă mare, asfel cum nu sa mai vădut Din timpii mari, cu Domnii eroi ce în trecut Se înturnaii din lupte, veneaii cu fruntea plină De gloria puterii, mărire şi lumină ; Când spulberaii cu spada ne-amicele ostiri Venite a pune ț6ra în lanţuri și-asupriri. Acum parada este ca-n cele timpuri rari; Dar ea nu mai aminte acele fapte mari, Când tunuri de paradă făceaii să urle cerul Un om bătrân din popol ce vârsta-albise părul, Trecea prin aurite columne d'oficiari Sub arme şi costume streine, armăsari, Trăsuri strălucitâre cu dame, d'aur ceață Cu păr strein Și fardul pe rumena lor faţă
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Spre-a repara insulta de anj şi de dureri, Saii de deșarte urme de tinere plăceri. 
Acest bătrân presintă un veac şi jumătate. Din cele ce văduse, din cele depărtate 
Urmări, îi rămăsese confuse amintiri 
De timpuri de putere, d'antice străluciri. 
„Parada fu mărâţă. Sub domnii de demult Nu se făcea mai dalbă; dar preț avi mai mult, N'avem armă. aurite ce rade vii restrânge, Dar arme de aramă şi iumuiate-?0 sânge 
Daceia ce în eră a ne robi veneaii, 
Mâucaii şi beaii în blide de lemn, ce ei puteaii Dar nu era nici ură nici desbinare-'n fraţi, Nici doă taberi castădi: mâncători şi mâncaţi, i popolu ce-aude şi care îl pricepe, 
Respectă bătrâneţea și a dice: ura! începe. Nu mai vădui nemica de cât acest bătrân Ce-'ntre români vorbesee de un treent româa. Ce-adincă cugetare! ce mare-'nţelepeiune! Nimic nu are fermec cât au faptele bune! Lumina e eternă, și trage-un curcubei 
De glori:, radiâse, şi demne de un dei, 
Pe a eternității perdută în uitare 
Figură, şi ne-nalță a nâstră cugetare 
Pe când în fii ţării ccsmopolismu-antie 
Ce lumea o iubesce spre a nu iubi nimic, 
Domnesce, și-'nteresul de sine şi amorul 
De sine, sacrificiul de ţâră îl devor, 
Remâne sentimentul cel nobil cu poporul. 
Virtuţile în popol, nu ai murit nu mor. 
El judecă mai bine ca cel ce tyrauesce, 
Şi datoria sântă tot lucranlocuesce 

17
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Nu admiră nimica de cât ce-i sacrificiă, Şi facerea de bine nu nasce nici un vicii. Poporul se destâptă, târdiă, dar el apare, In sînui se păstreadă a ţării cugetare, A lui nefericire şi crude suferinți Vor îutări îati'însul bătrâneie credinţi. Că suveranitatea se află-n naţiune, Se află unde încă remân datele bune. Domni! » voi puterici copii de întâmplări ! Nu dați mult ascultare la relele-arătări, Vă spun linguşitorii că lumea e făcută A fi averea vâstră, şi naţia născută Ca vita să hrănâscă pe omul sus urcat. Când se den€gă-un popol. un tron e denegat. Un sceptru se sdrobesce, tron Sceptru şi tărie Făr de un popol liber, nu pot liberi să fie. Fiţi mari, şi fiţi cu timpul. căci geme ori ce tron Sub timpul ce dărâmă. pe națiuni. pe om. 

  

AA 4 Du a 
Vedeţi, călare trece cu buclele cădind În valuri p'ai ei umeri și-n aură tremurind ? La dulce şi Suavă, Și cursierul pare Un meteor ce trece și pere-"'n depărtare. Cal şi cu amazona defilă ca o stea Ce filfie şi pere, iar luna-n calea sea Asterne flori de aur pe care cursierul Le trece făr să spargă. lucesce dulce cerul Ai crede că ea fuge cu umbre şi cu nori SE nu o prindă-n cale fugind dulcele dori,
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SE-i ea dupe cosițe col6rea sa aură 
Și după a sa faţă şi budă-a sa purpură. Ea merge la castelul ce malul mării frânge ȘI unde amantui dulce de ea cu lacrimi plânge. 

  

LA Dita 
Amorul e un genii, amorul e din cer EI are trebuinţă atâta de myster ! 
În umbră el trăiesce, în rose el ascunde Larcinele, suspinii, şi dalbe resfăţări, Și ale ambrosii îmbătătore unde 
Protesturi, şi surideri, şi lacrimi, şi- nbătăry zu însă dînd. uitării acestă datorie Tu vălui de pudâre rădici, și îl laşi nuq, Porţi în costum desordiu, şi urma Wambrosie Și încă porţi pe gură, al furii joc crua. Resfăţuri, şi surideri, şi semne amorâse Și vorbe-n doă simțuri priviti ce ard în foc Lași fără văl să luce pe fețeleți frumose Pe ale căror rose ai lui ochi cu-amor joc. Nu ai de nimeni t6mă, d'amici, de Ospi, pud6rea Te-a părăsit, şi faţaţi ce infloresce-amârea, De vălul aurorei de tot sa desvelit ? Brutala pasiune ce simțurile-"mbată 
Domină sentimentul acei ceresci pudori Când Dumnegei femeii suavă şi curată A dat acea natură ca fragedelor flori. 
—
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ăi SAAR 

Pe costa vieţii nu pociii o ramură-"pflorită 
S'apuc cu a mea mână Și s6 stai un minut? La umbra unor arbori, sub doma-mbălsămită 
Ori pe ce am pus mâna sia rupt şi am cădut Lucea în aer luna și restrângea pe mare 
Cosiţa sa de aur, iar vasul cu lopeţi 
Se repedea uşure pe splendida cărare 
Ca într'o plie &'aur de lănci şi de săgeți, 
Dar în tăcerea nopții al mei vas se opresce 
Şi sub lopată luce o pl6ie de phosphor, 
De rade scântei6se, pe valul ce albesce, 
Ca dulcile dorinţe şi vise de amor. 
Ce-a n6ptea vieţii n6stre, apar strălucitâre. 
Și per făcând mai triste ridindele gimbiri. 
În umbrele tăcute, abia murmurătâre, 
O voce armoni6să, ca plânsul unei Iyri 
Cânta: ace este viața? esil, de suferințe, 
O cale semăaată cu spini, şi cu dulci flori, 
Să lepădăm toți spinii şi vauele credințe, 

i la lumina dulce a rumenelor diori . 
SE savurăm nectarul plăcerilor ridinde, 
Pe gura frumuseții, şi apoi tu să mori! 
Ântâia sărutare, e dulce, e cerâscă, 
Ori ce nectar măi vine, se schimbă în venin, 
O dată e lăsată -o rosă să-'nflorâscă, 
Ori ce suris în lume, îl urmă un suspin. 
lubesce-mă, o dulce frumâsă! c'auroră 
Revarsă a ta savâre din sinuţi. gracios 
Și mori ca aurură ce dlioa o coloră 
Și pere-?n sînu-i dulce! suav şi amoros,
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De n'ai iubit tu încă, nu ai trăit, iubesce, 
E tot ce ai a face în ast esil amar, 
Vai! unde tot spre mârte se nasce și-"nfloresce, 
Când bea o gi din cupă delicios nectar. 

  

0 n6pte pe marea de Marmura 

Era frumâsă n6ptea şi luna peste mare 
De rade aurite trăsese o cărare 
Pe care ochi-n lacrimi ai celor ce iubesc 
Intr'o beţie dulce se duc şi rătăcese. 
Zephirii cu prefume pe aripi încrustate 
La sînul odaliscii şi-al lorilor furate 
Se jâcă ca o horă suavă de plăceri, 
Pe ale vieţii 6re ce nu cunosc dureri. 
Vedâm amară viaţa. O mută suferire. 
Un cer în nori ce mare nici rade, nici dimbiri ; 
Dar care înc'atrage a omului privire 
Căci este-o auroră şi fragede luciri. 
Dar viaţa mea speranțe în viiter nu are. 
Ea fără ţinereţe va trece-n întristare. 
Aud în sinul nopţii un cânt suav şi dulce 
Ce zephirii pe aripi ca un prefam aduce 
O voce amorâsă şi plină de durere 
Dicea: «O fldre n'are acea divină miere 
Ce are a ei gură. Iar ea frumâsa mea 
Cu ochii plini de lacrimi frumâsă-"mă suridea, 
Fa mă strângea p: sînu-i, o fermec! o plăcere ! 
Îmi da să beaii ferice a gurii sale miere, 
Cum firea dă albinei. Cosiţai de ebin 
Fugea dm sinu-i fraged şi căuta plăcerea
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Pe sinul mei, un dulce şi drăgălaş suspin, O lacrimă, protestă, şi plângeri ardătâre, Mânârie, vorbe aspre precedă dulcj uitări Resfăţuri amorose ca radele de s6ce, O plâie prefumată de calde sărutări, 
Și ea revarsă lacrimi pe faţa sa divină, Așa suspină cântul. Eii dic: «nici în plăceri Nu sunt necunoscute amarele dureri! 

————— 

la Princesa Se Ge 
Apropo de nunta fiicii sale 

Ca rosa desvoltată ce cată dimbitâre La bobocelul tînăr În radele cerescj, Pe fața ci privirea 0 lași măngâitâre Și gile fericite cu inima-i doresci. Te temi tu pentru dinsa de dile reci, de ceță, De vânturi, Şi de brumă, ferice admirînd Buquetul ei de gracii, în dulcea dimin€ţă „Ghirlandă înflorită de dile ei visând: Cum într” n6pte-apare frumâsa auroră Si tot ce-atinge cu-aur şi purpură col6ră, Așa ea se arată de Sracii str&lucina Și respândesce-?n jurul amorul înflorind. Ani juni şi sănătate, Surise, şi lumină Şi flori, colori, prefume ca lunca de grădină.
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Ca Edera ce-ncinge un drăgălaş stejar 
Şi-i dă a sa verdeață și dulcele-i nectar, 
Ea are a da junețe și gracii, și prefume 
Ceva de ambrosie consortelui ei june, 
Dar tâte aceste gracii şi sufietui frumos 
Virtuţi, curată mumă, ea ţie datoresce. 
Unde-o rosă-nifloră, o rosă-'nbobocesce.. 

  

DALIA Waaa 
Vădutaţi o damă mare 
Ce-m equipagiii aurit 
Cu doi cai ce părul are 
Negru ca corbul de crit? 
Al ei păr frumos lucesce 
C'ambrul negru de Bugeii: 
Și ferice r&tăcesce 
În n€oa gâtului stă. 
Semănă cu o regină 
Despletinduşi ai ei peri 
Delicioşi, în grădină, 
In recârea dulcii seri, 
Și din faţa-i răpitâre 
Varsă o plâie de dimbiri, 
Cum o luvă, cum un s6re, 
Varsă-ale lor străluciri. 
Ea e dulcea mea frumbsă 
Fără-egală între flori, 
Rosa nu-i mai graci6să, 
Ea a desertat din dori. 
Dulci prefume, strălucire: 
De la fiori ea a răpit,
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Şi la dulcea sa dimbire Graciile le-a robit. 
Cerul nu maj are-azurul, S6rele rade de foc, 
Apele nu ai murmurul ; Graciile al lor Joc. 
T6te aceste daruri rare Locul lor ai părasit, « Şi-n sînui de desfătare Locaşul lor ai găsit, 
S&-o vedeți voi amorâsă Când se pune p'al ei pat ȘI la umbra volaptâsă 
A părului resfirat 
Cum lucesc, suridătâre 
Gracii, fermeci, resfățări, Dulci dorinţi îmbătătâre, Și palidele-y uitări, 
Amorată, "mbătătre, 
Ne-avend un amant divin, Ne având ce să devore, Sărută braţuşi de crin, 

——————— 

Xuoaa 
Acolo sub kitrii și tin&rul laur Visa ea frumâsă cu peri aurei, Când luna pe mare vârsă un pod d'aur Să trâcă la ceruri privirile ej. Când orele ?n n6pte sburaii cu zephirii Pe valea în care 0 mare de flui
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Ce fac să pălescă pălind trandafirii 
Prin fragede gracii, suave colori, 
Și dind lor dimbirea-i le iai p'aripidre 
Recdre, prefame, şi dulci sărutăză 
Şi vin şi le varsă la ea sub picidre 
Purtîndui plăcute şi dragi resfăţări. 
O dalce păleţe surisu-'nvelesce 
Cu nea amor6să tot ce-i trandafir, 
Precum aurora ce-n n6pte lucesce 
Pe purpură-'şi varsă o ceaţă de fir. 
Cum sufletui ce-arde de flacări divine 
Ei nu îi topise al ei corp de nea? 
Și lacrimi în ochii ardind de lumine 
Torent cu-a lor undă nu i le stingea? 
Al ei păr pe gâtui aib pare ca miedul 
De aur ce ride în tinărul crin, 
A ei trunte are albeţea ce-orezul 
Arată când nasce din văl de rabin. 
Aşa de frum6să şedea ea o dată 
Acolo. C'atuncea văd luna lucină 
Pe valuri, şi valea-i de flori prefumată 
Și zepbhirul j6că pe valul d'argint; 
Dar ea nu se vede și tot 'ntristare! 
Eii lacrimi vărs astădi, trecutul îl plâng. 
Vin, ragă a vieţii cu-a ta resfățare, 
Oh! vino în n6pte pe sin să te strâng! 
Vedeţi acea iarbă, acolo o dată 
Lăsa ea piciorul să piară în flori, 
Păstregi tu prefumi-i, o rosă-adorată? 
Și tu păstredi, mare, al ei chip la diori? 
Atunci când în brațumi frumâsă Eloă 
Surprinsă d'auroră, în dulcii mysteri
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De rosa pudârei roșeai amândoă, Atunci o auroră din n6pte pe ceri Născea, şi o alta cu părul de aur Cu gura de TOse, cu sînul de crin Intra pe sub litri și rumeuul laur. In care a le Dopții umbriri se îmbin? O dulce visare, o tînără ragă! Venivei tu încă past ţerm încântat Și ochimi în lacrimi puteavor să vadă Al teii chip în valuri de dulce-"nearnat? Şi-n locul ce-odată frumosa. ţi guriţă Dicea vorbe-amare şi mă respingea Dar cu-alba Și dulcea a ej mânuşiţă Pe sînu-i de rose ea drag mă strângea ? Sub plâie de Taâmuri, de flori ea perdută In braţumi, mă strânge, săruturi îmi da Şi mierea dimdirii din gura-i plăcută Pe stelele d'aur din cer număra, “Pe părui, pe sinui, pe braţei ce i ploă Flori, rade, prefume, şi fragegi zephiri Și bea ea resfățuri, săruturi de roă, Pe bude, pe față pe crini, trandafiri; Dar unde e astădi acestă frumosă 2 mi spuneţi, o arbori, îmi spuneţi, o flori, mi spune, o paseri, şi tu amorâsă Si dulce câmpie, și voi blonde dori ! Aveţi pietate de cel ce suspină, 

1.
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Banquetul Hangerliular 

Se-'ntinde-o masă mare; splendid, banquet ce da 
Sub domnul Haugerliu lui pacha Mustafa. 
Și turcilor cu dînsul. Acest pacha îi cere 
S&-i ducă Ini cocâne, să-i fie de plăcere, 
Și domnul țării ordoră ministrilor căduţi 
S'aducă-aceste dame ce încă at virtuţi, 
SE le deschidă sînii, şi pa lor pură budă 
Tyranii să se-“mbete de sărutări, Refusă 
Şi domnul le aduce în loc de dame mari 
Un cârd de fete publici ce aii frumuseți rari, 
Dar pacha pentru dame de rangu-"ntâiii le ia, 
Cu graci6sa turmă la masă se punea. 

i domnul la banquetul la care se ucide 
ŞI tron şi naţiune, printre lumini splendide, 
Și ore prefumate, așa la toţi dicea, 
Avend în mână sceptrul, pe cap cor6na sa: 
Veniţi, boeri, cocâne! o sutiă de zăvodi 
Și-o sută urşi în curte -ai astădi să se bată%) 
SE p'aveți niei o tâmă! o ceată de aprodi 
Va proteja boerii de câta cea turbată. 
Vă uşedaţi la mese, paharele cu vin 
De rose-'ncununate sub gura de rubin 
Să verse a lor spumă! din buda ce roşesce 
Versaţi gimbiri! la mârtea amară nu gîndiți ! 
SE moșteniţi pământul aici voi nu veniți. 
Un om cât o dimbire p'o gură vieţuiesce, 

O
 

= Până la cei din armă domni phanarioți, se aduceaii zăvodi care lup- 
i cu urși aduşi înagins în urmă din dealul Spirii, pentru plăcerea âom_ ului ş poporului, imitând pe Romani.
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Femei! mergeţi pe bratul acestor mari streini. Deschideţile sînul de trandafiri şi crini / Răpiţi pe braţul vostru d'amor, beți d'ambrosie, Imi vor păstra şi viața și dulcea mea domaie, Tu albă Elioră, boboc de trandafir Cu braţul de nins6re, cu buclele de fir, Tu Ghena cu ochi acgri, cu cenele plecate Frumâsă, tremurindă ca dulcile păcate, Bălașa castanie cu ochiu lăcrimat Și tu fram6să Zora cu sînul profumat, Voi tâte drăgălașe și june frumuseți Ai căror ochi dati rane maj crude ca săgeți, Sunteţi a mea ostire mai tare ca ostirea Menită a da țării puterea și mărirea, Cu arme mai amare de cât cele de foc Sub care neamicii, răpiți, rămân pe loc. Cyprisa cea frumâsă pe Marţ îl pune-?n hâră, Descalecă, şi-atârnă în arbori arma-amară Ii cade ia picire; Eroul cel trufaş Se îndulcesce: dea cu chipul drăgălaş Îi dă cu moliciune din cOma-i aurie, 
Din gura.i înrosată, divina ambrosie Și face din el ceia ce ea voiesce. Voi Aşa se-mi faceți mie p'aceşti illustri-eroi! Invingeţi fără arme cohorte de barbari. Ta mare-al mei postelnic, voi care sunteți mari ! A vâstră este țera! deci fără de mustrare S& despoiem de râde tot ce în sin ea are, Căci viaţa este seurtă și omul are-o di De viaţă, tot se nasce spre a se vesteji. Și-amar acelui care nu scie să profite De fermecele vieţii, la cei tari preursite!
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Voi frumuseți riîdinde, cu ochii dulci şi dragi 
Cu gura de ivorii: cu budele de fragi 
Grăbiţi cu-mbătătârea şi fericita miere 
De faceţi dintr'o viaţă amară o plăcere! 
Să facă luminaţii, s& danţe, fără briă, 
Daţi bani la furi să strige: trăiască Hangerlii !!» 
El dice, tot se face ce dice, oh! dar iată 
Un Kapigii la masă cu un arap s'arată, 
Și domnul plâcă capul, s'aude un pistol 
Tunând, și Hangerliu/ e mort şi este gol 
Şi aruncat pe stradă! apărători, ostire | 
Pe care el pusese a sa bună gindire, 
Inclină a lor frunte, îndată ce-aii vădut, 
Firmanul, Și-n tăcere tot pare ca trecut. 
Poporul ride, turma de sbiri și favoriţi, 
Insult pe domn îu fii ce lasă părăsiţi. 

aRGAoAaaA 
Pe pământ de la dulci flori, 
Sai din Either de la stele, 
Ai cules, o dălci amori, 
Florile frumâsei mele? 
Ca s6rele luce ea! 
Aur arde pe cosiţă, 
Rosa, luce pe guriţă, 
Flre azur per în nea. 
Auru-i e de la sre 
Rosele-i sunt de la cer, 
Albeţea de la nins6re. 
Ș: azurul din Ether.
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Oh! ce mână deiicată 
A-'npletit aceste flori! 
Ce suflare prefomată 
I-a dat așa dulci colori? 
Primăvara sai plăcerea 
Sai mânele unei dei ? 
Dâmne! cine-o să bea mierea 
Ce luce în buda ci? 

Gu lacrimi de foc să pling 

Mână! o văslaşe, dragă ! 
Către stânci ce valul frâng, 
Vasul teii la mal să tragă, 
Acolo eii merg să plâng. 
Când al dilei deă se duce 
Când în aur Şi purpur 
Paţa mării lină, luce 
Și ascunde-al ci azur ; 
Acolo pe nâgra stâncă 
Me duceam la dulcea mea. 
Și în n6ptea cea adincă 
Ea suridind apărea, 
Oh! cât ea era frumsă 
Cu-ochii dulci şi-"nflăcăraţi 
Cu gurița sa mier6să, 
Cu perii intunecați ! 
Luna, stelele răpite 
O 'necaii de resfățări 
Și aurile-"nbălsămite 
O-'mbătai de sărutări,
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Dar acum ei merg la stincă 
Nu în braţe să o strâng 
Pe mormânt in n6pte adiucă 
Cu lacrimi de foc să plâng, 
Intro seară visătdre, 
Cu ochii plecaţi, ea sta, 
Umbra cenei în niasâre 
Pe feţele ei se-"'ngropa. 
De o dată ea îşi frânge 
Fruntea sa pe fruntea mea. 
Și pe sînul seii mă strânge, 
Și printre lacrimi plângea ! 

Antoni la Gleopatra 

O dulcea mea frumosă, ce gracia coloră 
Şi la a mea vedere ca frageda-auroră ; 
Cu gura ca bobocul de rosă înflorind, 
Colorile, prefumul, lumină, frăgesime 
Ce dimin6ța varsă din cenele i divine 
Le-arunci pe a mea viaţă cu gracie dimbină. 
Cu budele de roă amorul drag adună 
Pe cOmaţi voluptâsă, pe gitul tei de crini, 
Din ochii tei cei negri ca cerul în furtună, 
Din sinuţi de zăpadă, locaş de crini divini. 
EI face o ghirlandă de fermece streine 
Şi suridind ca dioa, le-asterne n calea mea, 
EI face-?n sîuu-mi capuţi ca crinul să se-"acline, 
Şi brațuţi să mă strângă, ca și gloria mea. 
Amorul tei e dulce ca sârele de vară, 
Dimbirea ta ca fagul de miere primăvară.
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Şi ca un nor de rose pe doma de azur, 
A ta guriţă ploă pe gura mea purpur. 
ŞI spirita-mi mă-ncântă, m&-'nobilă, măresce, Şi inima-ţi îmi face un leagăn de amor, 
Pe a ie tele brate, m'adârme, mă r&pesce, 
S8 mor in acel l&gân ? chiar adi aşi vrea să mor! 

Ce cene lungi şi negre? usure refecate, 
In noa feţii tele ferice îngropate, 
Ce vii lumini ai ochii Şi cum lumina lor 
In lacrime revarsă un foe desfătător. 
Cum luce, cum aruncă, cosiţa ta umbrosă 
Pe sînuţi, ca amanta ardindă voluptâsă 
Și cum ea îl sărută de mă face gelos ! 
Cum corpul teii respiră un foc voluptuos! 
Ca screle. Când corpauti desfătător se varsă, Cum ca recârea dulce de sâră-"n primăveri 
Recdrea ta divină asuprămi se revarsă, 
Și cum în fericire trec umbre de plăceri. 

Dar de un timp, o dulce, o graci6sa fi6re, Tu pari că esci cu mine puțin resfăţătâre? Ce? ochii tei în flacări se due palt dulce cer? In care primăvara desface al ei păr? 
Ce? mierea dupe gurăţi va curge p'altă gură? Și purpura ei dulce trecând paltă purpură, 
In bucleieţi umbrâse pe altu îi înveli? 
Și sub a lui suflare d'amor vei tresări? 
Şi ei uitat de tine, privit cu nepăsare, 
Strein de a ta dulce și caldă restățare
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S8 mai trăiesc în lume în lacrimi şi în dor, 
Oh! spune dragă, dulce, oh! spunemi ca să mor! 
Când tu ai face asfel, ce mai e astă viață? 
Amoruţi și virtutea creadă-a sa dulcâță ? 
Dar lumea ar crede-atuncea c'aicea pe pământ, 
Fidelitatea sbâră ca un prefam în vânt, 
Făr de sinceritate, ce ar fi femeia-n lume? 
O rosă graci6să născând făr de prefume, 
Un s6re fără rade, o nâpte fără dori, 
O viaţă fără vise, o vale fără flori! 
Tu mă iubesci pe mine? o dulcea mea frumâsă, 
Ca-n gioa când în lacrimi, uimită, amorâsă 
Antâia 6ră-n braţemi căguşt, amor ceresc, 
Şi îmi giceai perdută, Antoniii! te iubesc! 

  

LA DUgIRA 
Tu ce esci aşa frumâsă 
Cât s6re, stele şi cer 
Primăvara amorâsă. 
Şi-azurul dulcelui cer 
Ce în ochiţi se resfrânge, 
Staii în loc şi te admir 
Și în braţe a te strâuge 
In amorosul delir; 
Când esci plină de dulceaţă 
Când vorbesci: cu viers amar; 
Posomorâtă ca ceaţă, 
Când te verși ca un nectar. 
Colo dragă, dici tu mie 
Cu viersul tei cel ceresc, 

18
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O amor! o ambrosie! 
Dâmne! oh! cum îl iubesc! 
Dincolo posomorită 
Ca un mante cu păduri. 
Tu pari mie amărită, 
Sumbră în dulcii tei nură, 
Colo-"mi dice ea gândită : 
— «Tu însă să nu te-nsorj! 
Poţi să faci nefericită 
Pe aceia ce adori? 
Când îmi dice: ce ferice 
De eram soaţa ta ex! 
Ce plăcere! ce delice! 
O amantul dulce al meu! 
Colo cântă, colo plânge, 
Colo-'nturnă ochii dulci, 
Colo pe braţui mă strânge 
Colo-mi dice: „să te duci! 
Dincolo cu plânsun faţă 
Mă încarcă de mustrări, 
Cu-a sa mână mă resfață 
M&"mbată de sărutări, 
Dincolo se pune-"n s6re 
Să nu pociă să o privesc, 
Capul inima o dore, 
Nu pocii să o îmblindese. 
O amor! o dulci capricii ! 
Ce pe sînul ei se frîng, 
Când mă-"mbată de delicii 
Când mă face ca să plâng. 

e reputate
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ANAnt04 
IDILLĂ 

E pod6ba şi mândria 
Femeilor aici Jos, 
Ea dă vieţii poesia 
Și fermecul ei frumos. 
Resfăţarea-i e plăcută, 
Ca zephirul delicat 
Și ca a fiGrii de plută. 
Sav6re-al ei sărutat, 
Ca păcura pe zăpadă 
Cade pă&rui gracios, 
Eu Pam văgut în grămadă 
Inbrăcând'o până jos. 
Varsă lacrimi c'auroră 
Și ca sârele dimbiri, 
Feţeie ei le coloră 
Incarnat de trandafiri. 
Spirit. inimă 'ncunună 
Fermecii iîmbatători 
Ca un s6re, ca o lună 
Pe un cer ce nare nori, 
Pe un tolh ce-a mea durere 
In dulci Suspinări vărsa 
Cânturi de dor şi plăcere 
Mult am sunat pentru ea. 
Pa scie cât e iubită, | 
Când 1nă vede, plâcă-"0 jos 
Cena nâgra, şi uimită 
ȘI roşesce gracios,
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Dar de-i dic că e frumâsă, 
De îi gic că o iubese, 
Ea devine furi6să, 
M& opresce să vorbesc. 
Inima mi-e turburată 
Ca unda-i nâgră de păr, 
Când se varsă-"ntăritată 
Pe sinui pur ca un cer, 
Vintul nopţii. ei îi duce 
Prin ardinde meloaii, 
Cântecul meii trist și dulce 
Ca gemes din vijelii. 
«Când urmedi p'a-ta frumâsă, 
Fuge. Când o părăsesei, 
Vine! să ini-o faci gel6să 
De alta şi reeşesci!» 
Astel un amic îi gice 
Junelui înamorat. 
Iată dulcea sa ferice 
La horă i sarâtat. 
El vorbesce c'o femeie 
Pretutindeni şi cu ea 
Graci6să ca o dee 
Printre arbori se perdea. 
Ochii ei în lacrimi străluce 
Ca luna p'un lac d'azur 
Ea închide pleopa dulce 
Cu graciosul velur. 
Insă ochii se umplură 
De lacrimi, ele curgeaă 
Pe a feţii ei purpură 
Ochii în flacări ardeaii.
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Tremurînd, pe el se frânge 
Ca amoros trandafir, 
Şi pe sînul ei îl strânge 
Într'un ecces de delir. 
a Vin! savură ast tesaur! 
Ale tele. aceste flori 
De purpur, azur şi aur, 
Bea suflarea mea şi mori! 
Bea surisele-mi divine 
Astui boboc răpitor 
Ce-'nfloresce pentru tine, 
O ferice muritor !» 
Lumea danță prin grădină 
Junele adorator, 
Lângă-o lampă ce lumină 
Face vise de amor. 
Dora trece lângă sine, 
Sinii ei frageqi bateai. 
— «Crudule! vino cu mine! 
Amândoi se depărtaii. 
«Tu iubesti; dar nu pe mine, 
Tu esci perfid, şi ingrat. 
Asfel eii am făcut bine 
Când eii nu te-am ascaltat. 
Bea din cupa frumuseţii 
Până-n fund dulce nectar 
Bea şi nu lăsa juneţii 
Nimic a bea din pahar! 
Dice, palidă, nebună 
Se incârdă leşinind 
Din braţui face cunună 
Dulcelui amant, plângârid



„278 

Și indoit imbătată 
De nectar, de sărutări, 
Şi de brea prefumată 
Salută dulcile dori. 

———— - 

POBSIL ARABR 

Prin suspine şi dulci plângeri Ea murmură amoros 
Cu o voce ca de îngeri 
Ast cuplet delicios: 
«Astăgi când speranța dulce In al plăcerei pahar 
Pe sînul teă tinăr luce, 
Și-"l imbată de nectar, 
Te gândesce, dragă june, 
Cât e timpul fugător 
Și-"ți împletesce cunune 
De flori divine d'amor. 

——— 

Popolul cu aripi6re 
Și cu viers melodios 
Cântă sâra la recâre. 
Dintre toţi privighetâre, 
Tu ai cântecu-amoros. 
Te salut cu bucurie 
Ta care cânți despre dori 
Câna frumâsa Eminie
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M& strânge-'n braţui de flori. 
Şi eii plec purtând cu mire 
Prefumul îmbătător 
Al sărutărei divine 
Din sinu-i desfătător. 

Coperită de cunună 
De păr lung şi voluptos, 
Când tn te duci în furtună 
Prin aeru-'ntunecos, 
Cu str&lucitaţi albeţe 
Ce lumină ca o stea. 
Ce preced pe dimineţe 
Dulce şi frumâsa mea. 
In tot ce-i frumos în viaţă 
Te găsesc, amorul mei, 
In frumâsa dimineaţă, 
In ridindul cureubei. 
In câmpia înroată 

Unde port dulcii zephiri 
Pe aripa prefumată 
Sărutări de trandafiri. 

De când frumâsa mea dulce 
Nu mai vine-“0 patul mei, 
Somnul el însuși se duce, 
Și lacrimi multe vărs eu. 
Aurora când sarată 
Nu mai pârtă resfăţări
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P'a ei c6nă- ntunecată 
Pe câma-i de desfătări. 
Când tu vei trăi cu mine 
In locaşul mei tăcut, 
Voi stinge ori ce lamine; 
Tu vei luci mai plăcut. 

  

tARaa 
(DYLLA) 

Vedeţi cum cade n6oa, ce ger se respindesce! Și aerul scânteie, şi tremură sclipind ; 
Vin, dulcea mea Dilică, să vedi tu cum plutesce In aer nisce rade din cer senin eșind. 
Vin să le vedi cu ochii Sunt nurii tei ceresci Sunt dimbetele tele în care strălucesei, Vegi sângele ce lupul rănit ici la pădure Pe noa dimineţii, fegind, lăsă, s& cure. Așa pe albaţi faţă roșesc frumoși bujori. Pe sînuţi n6oa albă revarsă dulci colori. Un om pe vale trece și scârţiie ninsâre, Vedi colo pe dăpadă cum radele de s6re 
Se varsă, vin, Dilica, să vedi; e al tei sin Pe care bucle d'aur perdute se îugân. 
E rece acest aer, lui ai împrumutat 
O crudă, acea receală ce-ochii ţi-ai luat 
Cu mine astă dată. Acestă primăvară 
Trecută, erai, dragă, o frumuseţe rară, 
Tu mă chemai ea șopta de ape între fiori, Ca duleile mir6se, ca dulcile vulvori, 
Atunci păreaă roşețe pe drăgălașa-ți faţă
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Cum rosele pe ramuri revarsă-a lor roșeaţă, 
Atunci Pa mea privire erai ca dulcea fl6re 
Ce cu ochii în roă bea radele de s6re, 
Şi tu veneai la mine cu mica gură a ta 
Ca amorâsa-albină, la fl6re a săruta. 
Sorbeai cu fericire cântările-mi d'amor 
Şi tremurai când lacrimi trădaii crudul mei dor, 
Mă respingeai cu vorbe ce însociaii suspinuţi, 
Şi iar veneai în lacrimi şi-mi deschide tu sinuţi 
Dar astăgdi tu, Dilică, mai rece ca ninsâre 
Esci: o ninsâre lasă se=o calce sub picidre, 
Iar tu nici sub privirea a sînului tei nea, 
Nu laşi s& vagă ochimi, o frumuşica mea! 
„Căci gici că frunda cade şi câmpul este nins, 

Şi aerul,e rece și sârele e stins. 
Căci rosa nu mai este, dar, dragă, este nea, 
Şi n6oa str&lucesce şi-acum pe faţa ta, 
Cregi tu, Dilică dulce că faci asfel de 'nghâţă 
Acele flori frumâse, ce-amorul p'a ta viaţă 
Revarsă, amorul nu e o rosă, ci delir, 
Şi s6rele de iarnă e părul tei de fir, 
Şi ce este mai dulce de cât al ernii sâre? 

Și n6oa, este, dragă, frumâsa ta col6re. 

  

ANA DOARA 
IDILLĂ 

Cât gilele ridindei şi dulcei primăveri 

Sunt pline de delicii, de fermeci, de plăceri ! 

Suride fi6rea-n vale albinei amorâsă 

Şi îi promite mierea cum vergura frumâsă
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Amantului promite un dulce sărutat. Lucesce rosa pură d'un fraged incarnat. Al frumuseţii umer strein de văl, lucesce, Sub azurite fire ce nâoa învelesce, : Aşa un cer în iarnă dispare între nori Şi-a primăvară-y splendid revarsă azur şi flori, Dar lângă acesti fermeci ce vin de la natură, Vai! omul se armâdă şi sânge de om cură, Un om pe om ucide, Și omu-i mai feros De cât hâra pădurei. Acest specii hidos Nu își devoră soiul feros şi nu îl pradă, Iar omul se deșiră. se sângeră, se tradă. Abia frumâsa țeră, acestă Românie Cuib de eroi, de lupte, de dalbă bărbăţie,. Văgu lucina pe fruntei un sdre fericind Și riurile sale ca briuri de argint. Lucind pe a sa tunică de aur şi bălaș Smarană ; în cânți de paseri ce-?atună, drăgălaş, Şi armatele lui Carol vin şi se vărs pe țeră, Decide tot ce-i liber să trecă pe sub feră, Crestiuii aveati atuncea să bată tyrania Turcâscă ; dar căderea, și viciul, şi sclavia EX ce de interesul comun eraii chemaţi Să apere, îi opriră, căduți și degradaţi, Aspiră unii pe-alţii în lanţuri a supune. Și din aceste certe toţi per în slăbiciune. Maghiari ocupară Cri:iova, Severin, Și Domnul și boerii a lor frunte înclin Și fac tractat de pace s& lase Severinul, Banatul Românii, al stăpâni streinul, Un gemet de durere în țeră resuna, Și inima d'ardâre în toţi se-'nflăcăra.
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Era frum6să n6ptea, pe munte luna plină 
Pe vârf de bragi revarsă o plâie de lumină. 
Și apele din munte se varsă şi murmur 
Şi stelele încâcă un cer senin azur. 
Iu verdele grădine zephirii printre fiori 
Adorm, ceru-albastru str&luce fără nori. 
Sub arborii grădinei se vede strălucind 
De frumuseţe d6mna, cu brațul de argint. 
Mari căpitani Warmată cu Domnul o-'nconj6ră, 
Dar sînul junei Dâmne necazul îl devâră. 
«Nu pocii a face altfel, dicea domnul român; 
Sunt fără de armate, şi apoi sunt bătrân! 
Mai bine să fac pacea, şi când va fi armia 
in stare a se bate, voiii face datoria!» 
Am dis! să plece solii? nu voi vorbi mai mult. 

Aşa voi ei; sunt Domnul. Pe nimeni nu ascult. 
iar alba dâmnă-a ţării cu cenele ei brune, 
Nu vr€ d'o pace tristă ce pe români supune. 
«Măria ta, îi dice. Poporu-i suveran. 
«Şt tu, înalte dâmne, vei să fi un tyran. 
«Să faci din ţâră astădi ce faci cu o moşie. 
«Ol! ţera e stăpână, ori cine domn să fie! 
«Cu sabia ta, Domne, tu ţâra n'ai luat. 

- «Ea te-a ales pe tine şi când te-a curonat 
«Tu ai jurat pe cruce s&-i faci tu fericirea 
«Să faci neatârnarea, să dal viața, mărirea. 
«lar tu îi dai robia, şi prada, şi cu fiori 
«In loc de arme-'ntâmpini p'ai ei apăsători. 
«De nu esci demn de timpul cel mare de acuma 
«De îți apasă capul, o domnul mei, cununa, 
«Cobâră dupe tronuţi să vie altul brav
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«Ce scie ca să mâră şi-a nu fi un domn sclav.» Dar domnul cu boerii se duce supărat, «Nevasta mea, el dice, mult de gândit mi-a dat. 

Pe domele azurite lumină lună plină Și dmna întristată, rămâne în grădină, Ferice cel ce p6te, in sine ea dicea. S5 dea viaţă să scape de lanţuri țâra sea! Nu pociii să fae acesta, dar dând a mea on6re Voi face să lumine a] sei “forice sdre, Stroilă mă iubesce, să-l fac să strângă ostaşi Să spâlbere aceste armate de trufași, Stroilă mg iubesce, să sacrifice onâre, Ca preţul libertăţii acestii țări ce m6re, O crimă; dar ea scapă o ţ6ră! să pălâscă On6rea mea! dar fera, ferice să-nflorâscă [a Ea chiamă pe Stroilă, îl ţine lângă ea, Și cu aceste vorbe coquete îi gicea: „Tu mă iubesci. Mi al spus”o, tu scii, Watâtea ori, Mi-ai dis că sunt dimbirea frumâsei aurori, Mirosul primăverii, şi drăgălaşă roă Ce diminâţa-n rose ne-'mbată ochii noă, O mie d'aste vorbe plăcute ş'amorâse Ce perd aici în lume femeile frumose Pe tâte-acele tonuri ce sună când dureri, Vând lacrimi, când resfăţuri, când dulcile plăceri. E timpul ca amorul ce ei ţi-am insuflat, Să-l dovedesci prin fapte! pământul e călcat De unguri, Ţera pere sub lanțuri de robie Și Domnul face pace, rușine! infamie ! Tu poţi ne-ascultând domnul, să sfărami pe maghiar, Să scapi acâstă ț6ră de jugul cel amar,
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Şi când vei face-acâsta, ori şi ce tu adori 
In sînumi, voi da ţie-"'nainte ca să mort, 
Stroilă. Ai credinţă când tu cu a ta spadă 
Îmi vei scăpa pămentul de mârte și de pradă. 
Voi face ca Cyprisa ca Marţ, eroii trufaș 
EI își depune lancea p'altarul drăgălaş 
Şi beat de voluptate, el cântă, danţă,-adâră 
Suride, uită arma uneltă ce ombră, 
Și st6gurile sale, şi gemetul amar 
Şi pal ei sin de rose bea un ceresc nectar. 
Stroilă îi respunde: „O dulce seraphim! 
Voi îneca eii ţâra cu sângele streinb | 
El plâcă, strânge ostire, şi dupe negre stânci 
Trei gile omor maghiarii, în ripele adinci, 
Abia trufaşul rege cu câţi-va şi rănit 
Mai scapă, să trăiască în lume umilit. 

  

E ora când amorul şi muma lui frumâsă 
In aer printre umbre şi unda radi6să 
De rade se arată pa auritul car 
Şi varsă peste Inme cosița în nectar. 
Când fetele viseadă că-amorul le resfață 
Cosiţele de aur şi rumena lor aţă, 
Și ele înecate de un ceresc amor,. 
Îi lasă s6 sărute păr şi guriţa lor, 
Şi apăr sînul fraged stringându-l cu alba mână 
Pe care cu crini rosa coloră şi îngână 
Şi tinăra socie pe braţul ce o strânge 
Viseadă că e rosă ce drăgălaş se frânge 
Pe braţul unui june ce n6ptea, de ebin 
Ascunde-a a sa c6mă ca un odor fivin;
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Când ea sărută dulce pe sociă cu resfățare Și către. amantui sb6ră argînda cugetare, O lună ca o spheră de aur pe păduri Se-'palță, ş: piriul cu dulcile-i murmuri Ingână philomela ce cântă-al seă amor, Și florile revarsă prefumul dulce-al lor in aer, cum plăcerea pe dilele 'ntristate Revarsă Gre d'aur Suave, prefamate. Colo pare-o femeie, ea cu surisil plin De fermece ce-?0 umbră ca radele lumin Strângea pe sinu-i fraged amantul set cel Jane. Ea dice aceste vorbe: „Iubesci pe Ana, spune ? — „Intr&bă-acele stele, și fragedele dori „De dorm ei tstă n6ptea, o fermeci răpitori ! O voce amorâsă şi dulce îi respunde, —nAl teii pat de plăcere în sînu-mi îl ascunde ! Și îmbătat de fumul unei ceresci beţii Bea frageda savâre a dulcii ambrosij, Săruturile tele alerge rătăcite 
Pe câmpul ce dispare sub fori îmbălsămite, Ori ce-i găsi, culege, spre a nn mai lăsa Căci vine altu-n urmă și pâte-a le=sduna! Respiră tu prefumul ce varsă a mea cosiţă Și mierea”mbătătâre din Tumena-mi guriță. Căci orele gel6se de fericirea ta Aduc dorile d'aur spre a ne depărta! O cer! ce fericite sunt dilele juneţii, Si ce ferici aceia ce-n sînul trumuseții Respir nectarul dulce ca fragedii zephiri Ce-'m sînii serii sârbe prefumu-n trandafiri, Vin ! sînumi “aurora îmbată de recâre De dulcea frăgesime, prefume, şi savore,
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Te bucură de viaţă când ea-'n al ei pahar 
Co mânele de rose te umple de nectar, 
Nu amâna a sârbe din cupa de plăcere, 
Ea un minut străluce, şi-n aburi d'aer pere, 
Căci mârtea pretutindeni aruncă ai săi nori 
Și mai ales pe ceia, ce-i rose, ce e fiori. 
— „Delicii şi plăcere! amantul îi dicea. 
Tu ce faci să pălâscă, a nopţii dulce stea! 
Și rosa dimineţii. Vin, ca o auroră 
Sub câma ta. sub crinii, și rosi ce te coloră 
Cu ochii dulci ce cene corână cu ebin, 
Fă-n sinuţi trandafirii să ridă între crini. 
Şi ceneleţi să cadă pe ochii ca scră brună 
Cu ochii tu mă arde, cu brațul m&-'ncunună 
Și lasă a ta su'.are cu-al seii nectar ceresc 
SE mă îmbete dulce şi viaţa să sfârșesc! 

  

Nu mat este 

= IDYLLA 

Vreţi: să sciți acâstă fire 
Ce-'n lanţ de flori ma legatii? 
O iubeam, era un s6re, 
Si de ca stam depărtati. 
Bi fugeam da sa vedere, 
Ea "nțelese. Intro di, 
Ea îmi dice cu durere 
„Fii te fac dar a fugi? 
Dice. Şi părea uimită, 
Plină de plâns şi de dor 
Plâcă ceana încreţită.
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Sofletui arde d'amor, | 
—Dici că fug? e adevărul 
Insă nu te îngriji! 
Iaii de martur mie cerul 
Tremur de a te iubi! 
Privirea ta mă rEpesce 
Varsă un fermec cerese 
Ea printre lacrime dimbesce, 
Ca dori ce din n6pte cresc . 
Asfel rosa fugătâre 

- Ride prin dulcele-i plâns, 
Și cu braţui de nins6re 
Ea pe sînul ci m'a strâns. 
O dulci fermeci! o minune, 
Di şi n6pte eram cu ea. 
N6ptea s6rele apune, 
Ea cu mine rămânea. 
Dică, nâpte, seră, amiadă, 
Nu eram de cât la dori ; 
Pe gura ce riureadă 
Ea avea dulcile flori. 
Astădi nu mai este-n lime! 
Şi eii vegheg, sufer, plâng, 
Și-a ei umbră o sânt nume! 
Pe sînul mei încă o strâng. 
Ca un crin ce se înclină, 
Şi more, şi încă bea 
Roa care-i dă lumină 
Şi viaţă, suflarea mea 

„ Cânturi dulci şi-amorâse 
Drăgălașe resfăţări 
Lacrimi şi vorbiri trumâse
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Și suave săruțări. 
Tu ce str&lucesci ca viaţa 
Tu ce guraţi este-un frag, 
Şi dimbirea e dulceaţa, 
Văd cu dor că nu-ţi sunt drag. 
Spinii-aii ruje,-albina miere, 
Nâptea rage, nori, senin, 
Tu nu ai de cât durere, 
Să-mi dai mie, o vis divin! : 
Când plăcerile uş6re 
P'ale nopţii aripi sbor, 
Și gimbiri îmbătătâre 
Ne 'mbată de dulce dor; 
Ei nu beaii de cât durere, 
Fii veghed, gândesc, şi plâng, 
Al tei Corp, vis de plăcere 
P'al meii sîn cred că îl string. 
Sunt vederi triste, nebune, 
Ei singur, tot singur sunt, 
Nam" pe nimeni doru-ai spune 
Și voii să fiii în mormânt. 
Insă eii simţ o durere 
Care pe tâte le-ntrec 
Şi a mea tristă vedere 
Lacrime de foc o-"nec. 
Este când tu plecă privirea 
Cu câna ochiului tei, | 
Ca să resfeţe dimbirea 

- Astui june nătărăii. 
Oh! atunci ce suferire! 
Ce sfâşiere, ce dor! 
Nu voi altă fericire - 

* 19
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Ma! dulce de cât să mor. 
Ruja care'm& r&nesce 
Vârsă pe răni sărutări, 
Tu-"'mi faci rana ce sdrobesce, 
Și nu-mi dai dulci resfățări, 
Tu ai qimbiri mai frumâse * 
De cât ruja, şi p'ai spini, 
Pe rujele amorâse 

„Ce porti în sînuţi de crinf, 

  

BAROARORLA 
„Sârtal dulce, favorâsă; 
Insă ea m'a aruncat 
La o femeie frumâsă ” 
Pe braţul ei delicat; 
Dar crud care mă devoră! 
Tot ce-i crin, şi trandafir 
Ce ea are c'auroră, 
M& transport, dar mă deșir, - 
Ea cu spinii ei mă pică 
Şi sufer, suspin şi mor; 
Prin coquetării despică 
Inima-mi ce-ârde d'amor, 
'0 amară gelosie 
In curând-va devora 
Dulce-amor şi ambrosie 
Și jugul va scutura.» 
Asfel cântă pasagerul 
„Pe canalul de azur 

Unde-şi mbie fruntea cerul
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Și-ochiul Veneţii pur. 
Când o voce armoni6să 
De la un negru palat, 

O femeie graci6să 
Aste vorbe a cântat: 
„Amoru-n nefericire 
Pâte să fie fidel, - 
In plăcere, în dimbire 
Este capricios el. 
Cată tot. plăcere noă. 
Spre a ne face-a o dori. 
Florei îi trebue roă 
Noă, ea spre a-'nflori. 
Lacrimi, plângeri, întristare - 
În amor. sunt rătăciri, 
Cată numai resfăţare 
Delicii, fermeci, deliri. 
Cum o amordsă fi6re 
Îşi deschide al ei sin 
La ori ce suavă bâre 
Ce-i beai lacrimele lin.“ 

  

Române mârte în Siroinătate 

Ce s'aii făcut acele flori dulci. şi radidse 
Din arborele ţării căgute pe pământ ? 

„Mai multe-eraii suave, şi pure şi frumâse, 
Ce le-ai făcut, o mârte ? ce le-ai făcat mormânt? 
Era una din ele cu. c6ma negur6să 
Și peliţa sa albă. era -aşa frumâsă! -
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Păleţea graci6să a duleii ei dimbiri 
Îi poleia pe față Qăpada-n trandafiri, 
Și pe găpada dn!ce-a le ei cene sumbre 
Versaă cu resfățare a le lor pure umbre. 
Era o alta, însă un diamant sublim, 
Frumâsă și candilă cum este-un seraphim, 
Junie, gracii, farmeci, blândeţe şi pudâre 
Formai pe a sa frunte ghirlanda lucitâre.. 
Speranţe şi ilusii în sufletul ei par 
Luceaii cu strălucire: p'al vieţii dulce-azur. 
Când morţii trebvise cununi de sărbătâre, 
Răpi acâstă viaţă, Suavă dulce fidre. 
A treia-nflăcărată ca a focului pară, 
Perdu pe sociui june, şi cum în primăvară 

-În aurora vieţii un crin s'abate-?n vânt, 
Ea plâuge, lăncegesce, se-'oclină; pe mormânt. Cu sociul ei îi more tot pentru ea în viaţă, Se stinge frumuseţe, delicii şi dalcâţă, 
Un lucru nu se stinse, cu dragii ei prefumi, 
Sunt lacrimele-eterne ale bătrânii mumi. 
Oh; câte flori suave pe morte nu se-nclin 
Când vântul le aruncă pe solul cel strein ? 

la D-na Elena Pbheodori 

- Pe faţa vstră dulce de nea şi de resari 
In care cerul miră suavele-i purpuri, . 
Virtutea, castitatea, şi tîn&ra pudre 

„: Fac o ghirlandă dulce, ce pare ca un s6re, - Ce varsă “rade d'aur, p'al vieţii dulce dram, Și respândesce-?n viaţă, lumini, colori, prefum
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Ferice de consortul şi pruncii ce Past. s6re 
Curat, în castitate, amor sânt şi pud6re,. 
Admiră, puritatea, ce nici o gelosie. - 
Nu vine s& umbrâscă divinai-ambrosie. 

  

La fina mea Jenița 

Esci brună, brună este şi duicea viorea 
Dar care fire este mai dulce de cât ea? 
Mat candidă, mal pură? în n6ptea cea mai brună 
Lucesce mai plăcută str&lucit6rea lună. 
In n6ptea nâgră-i dulce frumâsa auroră, 
Şi negrul nor de pl6ie un câmp de flori coloră, 
Când anii tei cei tineri formavor o cunună: 
De vergură pe frunteţi ridînd sub negruţi păr, 
Ca dorile în n6pte, curată. dulce, brună 
Să-aduci a Jor pudâre şi frăgedimi din cer. : 

  

208 POLODIARU 
Mori în închisdrea de la Doyrovătii . 

Poporul capitalii cu aerul amar 
Urma-"n tăcere-adincă convoiul mormintar. 
Guvernul îl privesce tăcut; dar cu terdre, 
In astă mârte iute era un myster 6re? 
Plângea amicii; trece convoiul sub palat, 
In care un domu nobil era neconsolat; 
O graci6să soră ce-al seii convoi asistă: 
Revarsă-un ţipet mare, şi dame, amici vin
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ȘI cu o aer6să și splendidă batistă 
Acoperă-a sa gură suavă de rubin. - 
Oh! daca-acâstă mână nu iar fi fost amică 
O noă Desdemonă aici am fi vădut! 
Biasphemul se-“ntrerupe, sub mână mititică 
Cu alba sa batistă: e tot ce ea a vrut. 
Blasphemul se-"ntrerupe; atuncea senatorii 
Părură pe acolo, se duc toţi la palat, 
Inconjuraţi d'armată cum trec învingătorii 
La naţiuni supuse; dar ei în ioc ai stat. 
Căci în acest imperiii domnesce legea sorții Și mârtea-"i maestate mai mare ca un tron 
Tot nasce ca să m6ră, pe sinul negru-al morţii. In faţa morţii-un rege se recunâsce om. 
Nu pote se-o conrupă nici un favor, ori care De spaimă şi de aur ea ride cu dispreţ. 
E mai onestă mârtea, de cât un popoi care, Îşi vinde consciinţa pe aur sai; alt preţ! 
O vise de speranţe, frăţie, libertave, 

- Putere şi virtute! voi unde ați sburat? 
Acel ce făcu starea cea n0ă, se combate 
De sbiri, şi se retrage ca vechiul Cincinat 
lar alţii cu urgie se persecut,. se-nchide, Şi se lovesc la sâre șia. umbră de mormânt, O vise de- speranţe! o fericiri“ splendide ! 
Ca un prefum de rose periveţi voi în vint? Vai! trebuia areste și trebuia martiri 
Spre a da dinastii mărire, străluciri? 
Spre a mişca un popol şi-al tace să se scie 
Ce este, ce voiesce, ce trebuie să fie, 
A trebuit tyranii, martyrii, şi loviri, 
Ministrii ce guvernă cu bandele de sbiri ?
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Tot ce-l minciună, morte să vie la putere 
Şi tot ce e virtute şi viață, să dispere!. 
Dar unde-"i acel geniă ce dă la naţiuni 
Lumina, şi puterea, și nalte misiuni? 
Ce-mbrăţişadă totul, şi ca un dulce s6re 
El pentru toţi revarsă lumina lucitâre, 
Se cere pentru genii un spaciii a se 'ntinde, 
O nație măreață şi demnă a se-aprinde 
La fapte mari, acolo el pâte să lucâscă, 
Să-nalţe la tron viața şi mârtea să lovâseă, 
Fortuna să respingă prin a le lui lumini! 
Istoria ne spune mărire lângă crimi, 
Acele naţii care aă strălucit p'ainte 
Şi: ai perit în vicii, tyrani, sclavi, în morminte, 
Lăsară dupe dînşii priu crime, fapte mari, 
Acestor fapte triste, mesquine,.fără nume; 
Noi ce splendâre re avem a lăsa-mn lume? 
Dar să iăsăm cei secoli de crime şi barbari - 
Ce aii pe lângă crime şi faptele lor mari, 
Presentul este mare în crime; dar deşert ., 
In fapte de virtute, şi viitoru-umbros 
E umbra ce presentul resirânge vicios, 
Din crimele, din n6ptea acelor ce se cert. 

  

Insola Verde de la Veneţia 

Spre insola Verde gondole plutesc, 
Gondolele negre în care lucesc 
Cu ochii albastri, cu negrele cene, 
Cu cene de aur, cu ochi de ebiv,
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Vedindule gura de sânge la bele, 
Ai crede că-amorul ?] mâncaseră; ele; Cu câmele de aur, cu brațul de crin, Cu-amanţii lor tineri, cânt dragi barcarole In radele lunei, în auri frivole, 

Atâta de dragi, 
Și pâna ce pe ceruri cu sinui de ftagi S'arată frumosa şi dulce-auroră, 
Și rosa suară plăcut se coloră. 
O scră senină în insolă ei 
Ședeam și pe mare las sufletul mei. 

Plin de întristare, Privat de delicii și de resfaţare, - 
Gindind cu durere că toți bunii-amici Sburară la cerari din lume d'aici 

Și ori ce plăcere 
Fusese schimbată în n6gră durere. Și ori ce femeie, ce-amor îmi jurase 

-Pe loc mă trădase, - Și ea cea din urmă, ca un Seraphim, Ce-avea originea din cerul divin, 
lia care-adorasem, poetică fire 

Ca dulcea ondre, 
Ori ca fericire în viaţă născută, 
Îmi pare-o speranţă. deşartă, perdută, Dar glorie-putere, şi vane măriri 

Se nasc din loviri, 
Din crime! șamorul, şi stimă, iubire „A lumei din fapte ce nu aă mărire, - - Ce nu aii ondre, căci cel reă aici 
In lume își are pe toți lui: amici.
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D'odată în n6pte o voce resună 
“In aerul dulce, la focul de lună, 
Ce aură valul bătut de siroc, 
Și lasă aceste cuvinte de foc: 
„De ce -când eii ochii îi trec p'a ta față 
Pud6rea inrosă al teii chip frumos? 
Când gic că a dilei dilectă dulceaţă 
In fața ta luce, tu pieci ochi-'n jos?* 
— „Căci inima-mi este vergină şi pură 
De” asfel de vorbe plăcute d'amor; 
Amorul nu suflă cu dulcea sa gură 
Bobocii de rose, ce anii:mi conjor. 
Acum a ta pură urechia- mi resfaţă ; 
Dar nu o cred încă. Mă tem să te ascult, 
Căci vorba-are fermeci, delicii, dulceaţă, 
Şi cât mi-ai spus încă îmi pare pr6 muit. 
Și scii de ce asfel, gândesc ed, v june? 
De ce sunt severă, cu tine acum? : 
Căci tu-"mi esci drag mie ca s6re ce-apune, - 
Tu care din ceruri conservi un prefum ? 
Promiţi tu amoruţi să nu se repose? - 
In t6tă-a ta viaţă pe cât vei trăi? 
Să-mi faci tu din brațeţi un leagăn de sose 
Și până la mârte ta a mă iubi!“ 
EI jură sărmanul, şi nu se gândesce 
Ce este femeia ce no! o iubim, 
Amorul ei mâre pe când înfloreace 
Şi pentru nici una nu deosebim.
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LURO A 

Am vEdut ast tînăr crin! 
Dulce şi melancolică, 
Suavă și angelică, 

„Ca un vis fraged divin. 
Câmele-i: sunt curonate 
De col6rea ce un crin 
Ne presintă al lui sîn, 
Sta cu cenele plecate, 
Aure pe ochi dazur | 
Cenele şi aure trângeri 
Revărsaiă jur în prejur 
Ca ale ragelor resfrângeri, 
Sprecenele arcuite 
Perdind fragedul lor fir, 
In conture dăpădite, 
Gura tinăc trandafir, 

Și lăsând ca să se vadă 
Șire de mărgăritare 
Prin purpură și o radă 
De suris, divin nectar! 
Respindind din resuflare, 

“Aur, purpur, şi azur 
Şi ninsâre se îngână, 
Are ca; de copil mână, 
Și brațul alb, rotund, pur. 
Ea asupra mea rădică 
Un ochii dulce, plin de foc, 
Când degetelei: despică 
Perul buelelor ce joc. 
A sa tînără vedere
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Intâlnind privirea mea, . 
Rovărsa o dulce miere, 
Şi în pleopi se resfrângea, 
De atunci eii ard d'amor, 
Somnul fuge de la mine, 
Mi se urasce, de mor! 
Cerul cade! de suspine 
Sinul mei e înecat! . 
Și amare griji şi chine 

- Viaţa mea ai întristat, 
Lumea mie îmi vorbesce, 
Ce vorbesce nu-'nţeleg 
Urechile-'mi vâjiesce, 
Ce-am st fac nu sciii saleg.. 

Es şi umblu, ard în foc, 
Tremur, mâna och:mi sterge, 
Voi să umblu, stai în loc, i 
Stai, simt trebuința merge, 
Sufletu-i, vocea, privirea, 
Graci6sele i mişcări, - 
Aerul ei şi gimbirea 
Sînui roiii de desfătări. 
Ea are ceva ceresc 
Ce n'are altă femeie. 
Este sufletu-unei dee, 
Ce-are corpul femeiesc. 
Ea vEdu că mor, şi'mi dice, 
Cu vocea sa într'o qi: - 
Tu suspini, esci neferice ? 
Asta nu voi suferi. - 

Vin, bea dulcelemi gimbiri! 
Nu e o femeie-m viață - -
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La atâtea suferiri, 
S8 rămâie ca o ghiaţă.» 

. Intre doi adoratori - 
Ea era strălucitâre 
L'amândoi surigătâre, 
Cu surisul ei de flori; 
Nu sunt în ceruri lumini 
Cum aii ochii ei lumină, 

__ Lengă flacără divină 
Ei de amor dulte-plini, 
P'unui arde cu priviri, 
Din ochi, de foc şi de miere, 
Pe cel alt gu dulci dimbiri, 
Îl îmbată de plăcere. 
“Amândoi sunt încântați, 
Şi-unul d'altul crede-a ride, 
Dar ea mie imi suride,: 
Şi-mi dice: «sunt fermecaţi! 

  

O seară pe mare 

Pe valul ce sub unde de fiacără strălace 
Audi, framâsă dâmnă, un cânt suav şi dulce? 
Diceam ei unei dame cu ochi-argind în foc. 
Cu buclele pe care zephirii serei joc. 
O voce depărtată, suavă, armonisă. 
Resună-aceste vorbe în: nâptea recorâsă:. 
„ Voi 6re, ce gelâse d'a n6stră fericire 
Pe aripele vâstre răpiți duicea dimbire, 
Plăcerile rtdinde, şi dulci delici d'amor. 
Și dulcea frumuseţe cu bude de bujor!
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Când lacrimele n6stre, durerile amare, 
Suspinele, tristețea lăsați cu nepăsare. 
De ce n'aţi luat viaţa? ce trebuia ființa? 
Când iaţi luat juneţea, speranțele, credinţa? 
In frumuseţea dalce? când voi aţi restejit 
Acele fermeci dalbe, acel sîn înflorit, 
Acea gură de miere, acele dulci suspine. 
Acea roă de iacrimi ce luce în lumine? 
Resfăţuri amorâse, și tinere complângeri, 
Uitări, răpiri, şi calde şi-'mbătătore strângeri; 
Tăceri elocuinte, nesinceri protestări, 
Și lacrime urmate de risuri, sărutări, 
Şi tâte aceste fermeci ce viața mea. rigindă 

- Incunanaă ca stele o domă încă-ardindă, 
Ca flori desfătătâre cu-o mie de colori, 
C'o mie de prefume şi fermeci răpitori, 
Le smulgeți una dată, și lăsaţi trista viaţă 
Intunecâsă, fără o d6re. o verdeață ! 
Vă duceţi la acela ce trece în durere 
Și numai când el mâre e pentru el plăcere, 
La cel ce se devoră, de cruda-ambiţiune, 
De tronuri, de. corâne idei, vane, nebune,: 
De resbunări amare, de ură, de venin, 
Şi puneţile-un termin la eradul lor suspin 
S5 profităm de viaţă! să nu lăsăm s€ sbâre 
Plăceri, delicii. fermeci și desfătări pe 6re! 
Audi, frumâsă dulce? o viaţă este-o di, 
Adi esci ca anroră; esci sigură, ca-i fi? 
Oh! câte rose dalbe aveam .în frăgesime, 
Şi-a doă di, se fană? gândescete la tine, - 
O dalce framuseţe tu care rosă esti, 
Di s6rtei să verşi fermeci! apoi să vestejesci.
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Al unel ile spaciă trăiesce dulcea rosă, 
De câte ori nu mâre îndată ce-i eclosă? 
E altfel o femeie? grăbesce-a respîndi 
Prefumul, frăgesimea, recârea de o di, 
Căci s6ra vine, iată, .aici, umbra se vede, 
Vin vorbilemi ascultă, şi lacrimile-mi crede! 
Lumina frumuseţei gimbiri şi resfățări. 
Căci fericirea nu e de cât în dulci uitări, 
Ca dulcea auroră cu bugele eclose, 
Ce pare-'n sinul nopții, vin Şi revarsă rose, 
Și frăgesimi din ceruri, şi termeti răpitori, 
Căci ca o auroră tu strălucesci şi mori. 
Femeia trece-n lume ca dulcea sărutare, 
Și frumuseţea roeî durată scurtă are; 
Amorul ca o rosă, în sînul unui crin, 
Plăcerea e urmată de un regres, suspin; 
Aşti ochi plini de langâre, lumină și amor, 
O dată ai să pârdă al lor foc ardător, 
Acea frum6să frunte, suava ei parură 
Şi a ta fromâsă gură surisul şi purpură 

„Oh! lasă Grea dulce zephirul se-o resfeţe 
Cât are frăgesime, prefum și frumuseţe, 
Și roa se-o savure, şi 'n n6ptea de amor 
S5 gică am făcut cursul, acuma pociă să mor! 

  

Wa aa 
O dulcea mea frumâsă! o candid seraphim! 
Ce ard în strălucire ca diamant sublim! 
In dulcea-ţi frumuseţe şi gracii și dimbire 

. Savintă a mea viaţă, speranţă, fericire.
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În tine, idol dulce, al sufletului mei 
Ei am fecut un templu şi al meii Dumnedeă. 
D'av6m eii:0 dorinţă era să se unâscă- 
Cu sufletuţi ce arde, snflare îngerâscă, . 
Și sângele în sânge-mi să fie întrunit 
Când tu vei fi ferice, să fiii ei fericit; 
Să fii tristă, tristețea se-o simt însumi în mine, 
S& suferi, ej să sufer, să mori, să mor cu tine, 
Din ale mele braţe se-ți fac leagăn d'amor, 
Și tu din sînuţi fraged, un pat desfătător, - 
De crini şi de dulci rose. cerâscă ambrosie! 
Și vocea-ţi s& mă-nbete cu dulee armonie, 
Prin vorbe. răpitâre, şi ochii prin uitări 
Şi guraţi prin surisuri, prefume, sărutări, 
Să staii gioa şi n6ptea a săruta tot firul 
De păr, din dalbaţi câmă ce-a nebunit zephirul 
Și tu să ţii registru de număr, ceresc dar! 
Şi să le scrii pe fața-mi cu buda în nectar, 
Oh ! te iubesc ca viaţa, lumină, sănătatea, 
Tu ce-ai pudârea-"n faţă, și-"m suflet puritatea, 
Ia c6meleţi dulci ferme.i şi gracii și dimbiri 
D'amor, de voluptate, şi dalbe străluciri. 
S8 nu-ţi văd ochi-n lacrimi şi faţa în tristeţe! 
Să fugă umbra grijii din rosele din feţe! 
Căci daca-aceste lacrimi îţi daii fermec divin, 
Fac ochii mei să plângă, mă fac ca să suspin 
Când dulcile-ţi surideri ar înceta în viață 
Şi a le-tele rose delicii şi dulceaţă 
Acâstă lume astădi cu fermeci răpitori . 
Ar perde-a le sale riginde -aurori, 
Şi cer, azur și stele, şi valea 'nfrăgesime, 
Col6re şi prefume, și s6rele lumine;
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Tot sar schimba în morte şi-ar fi întristător, 
O singură plăcere ași mai găsi: să mor!» 
Așa o barcarolă cânta un pasager. . 
La cheiul dis Schixvonii, când luna ardea-'n cei 
Şi o figură dulce, de damă îşi resfaţă 
Privirea sa în lacrimi p'a mării lină faţă 
Ședind la o ferâstră, de marmur înscrustat, 
Cu capul p'a sa mână, cu p&rui resfăţat. 

RAURDRA . 

E ora când stoa de nâpte-amorâsă 
De fermece luce, pe cerul d'azur 
Ca dulce feci6ră, suavă, frumâsă; 
E ora când cerul e spleudid şi pur, 
Şi-amanții suspină şi lacrimi revarsă; 
E ora când totul în lume reposă 
Și dioa surprinde plăceri de amor 
Și dulcea-auroră roşind ca o rosă, 
Când vedă la 6meni mysterele lor. 
Al ei spirit insă de fermece dalbe 
Se-'mbracă şi vine de gracii lucind, 
Cu pletele negre pe umore albe, 
Cu ochii în lacrimi d'amor strălucind. 

Din amorul care pere . 
Ta în viaţă nai băut 
De cât lacrimi şi durere 
Și nu fermecul plăcut.. 
Deci durerea şi suspinul - 
“ME turbur în al meii cer,
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Sub forma ce are crinul 
Și rosa, sub al meii păr, 
Vii să te 'mbăt de divinul 
Amor aduc din cer. 
Dice, amorul o conduce, 
Către patu-mi întristat 
Șade lângă draga dulce, 
Și prin casă a suflat 
Și în suflui înfloresce 
Rose, crini, şi dulci plăceri; 
Ca dioa el respândesce 
Fermeci, gracii, dupe ceri. 
Dulce, pură și frumâsă, 
Capul - pe mine plecând 
Din c6ma sa voluptâsă 
M'acoperea palpitână. 
Cu braţele ei de rose 
Ea mă strânge p'al ci sin 
Și badele Ei eclose | 
Mă-'mbăt de nectar divin. 
Sunt suspine. sunt capricii, 
Plângeri şi dorinţi d'amor, 
Săruturi, uitări; delicii, 
Şi fermec imbătător. 
Cu suflarea-i prefumată 
Din gura sa de rubin 
ME fermecă, mă îmbată 
Şi mă strânge p'al seă sin, 
Ea îmi dice: graci6să, 
„M8 resvaţă de amor! 
Gara-mi, câma-mi volupt6să 20
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Sărutăle unda lor! 
Ea-"mi respândesce pe față 
Rec6rea dulcilor dori 
Mâna-i ca dori îmi resfață 
Umbra negrilor mei dgri. 

  

BA 

Cum gina de pădure desface a sa pură 
Cosiţă de păr negru ca păcura pe nea, 
Ba e niai strălucită ca n6oa ce-'nconjură 
Purpura graci6să din gura mică-a sa; 
Ce purpură' mai dulce luci în auroră 
Saii pe un nor, când s6re la n6pte iasă pas? 
Ce sânge vreodată ca ncoa o coloră? . 
Lucesce ca guriţa-i şi al ei alb obraz? 
Modelul ce natura avu-n a sa vedere 
Când ea-i formă-al ei suflet și formele ceresti, 
Şi gura-i unde luce a sufletului miere 
Era în cerul splendid sub garde îngeresci. 
P'acel model îi face frumâsa sa figură. 
La templul lui Oziris ca urechi de amphoră 
De marmură mai pară sunt braţele-i de nea, 
Și cu o rotunjire ce rosa o coloră, 
Mai dulce este braţul ce ne presintă ea. 

“A aurorei rosă e mai' suridătore? : 
"Şi pe azurul mării purpurul delicat? 
“Pe crini un sânge trurme lasă mai roşidre 
De cât al feţii sale ceresc, drag incarnat!y 

e
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Și valea-'n primăvară de flori acoperită 
În roă, dimineața pe malul uuui rii 
Nu are-acea recdre, păleţe aurită , 
Și dulce frăgesime ce perde ori ce friii. 
O dulce chip pe care amorul cn suflare - 
Făcu st înflorescă atâta vii color. 
O suflet pur şi candid, Suris de resfățare! . 
M& strânge-"n braţuţi fraged și apoi ei să mor! 

Îi 

In malul cu grădine bătea lacul d'azur, 
Și unda-i strălucesce la razele de lună 
Era senină s6ra şi p'a sa faţă b-ună 
suucea stele de aur, cu gracios contur. 
O barcă să repose lopeţile le lasă; | 
Pe unde-un drum de aur, a nopții stea trăgea 
O voce printre auri saude, apoi pasă 
Şi-nt6nă acest cântece ce vântul îl stea: 
«De ce plângi tot d'auna şi blestemi astă viaţă ? 
Dar viața un dar este! un bine e plăcut! 
Acela ce ne-o nede, o fermec de dulceaţă, 
Nimic nu ne datâră de ce ela făcut. 
De sunt nopți negurâse sunt și fermecătbre, 
In vijelie luce un splendid cvreubei. 
Alături cun scaete sunt flori desfătătore, 
Albina are ace şi miere-?n sinul sei. 
Past lac de desfătare pe care nasc capritii 
Prin gile negurâse, sunt ile de plăceri 
Oh! câte gracii încă, şi fermece, delicii 
Nu se unesc pe chipuţi cu umbre de dureri?
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De ce plângi dar? o dragă şi vedi cu întristare 
Aceste triste umbre din negrele dureri? 
Uitaţi! uitaţi durerea! o vis de desfătare! 
Imbatăte d'amorui, căci viaţa-are plăceri! 
Grăbesce, căci durerea are curînd să vie, 
O dulcea mea frumâsă, cât pentru dulci delici 
Ce-amorul ne dă noă în dulce ambrosie 
Va gice, târdiii este. tota trecut piaici! 
Vin dar, o dulce înger! vin dulcea mea frumâsă 
Tu care stergi lumina de s6re radios, 
Și lângă auroră şi rosa graci6să 
Pălesc a le lor gracii, colorul gracios, . 
Îmi lasă a mea privire pe dulcea ta cosiță 
Ce cade peste umeri de crini și de bujor 
Căci astă frumuseţe pe faţă, sîn, guriţă, 
Și gracii se vor duce în n6ptea cea de dar 
Inclină c6na neagră, pe ochii plini de roă, 
Și lasă a mea mână pe rosele din sin 
Pe gura-mi tipăresce o sărutare noă, 
Căci timpul fuge iute, amorul e divin! 
Dă-mi gura ta suavă, şi dulce cauroră 
În primăvară, timpul se duce, pe plăceri 
Și inimile nâstre ce-amorul le coloră, 
N'aii fost născute-"u lume să sufere dureri. . 

  

Femeia perfidă 

Tu mă -iubeai ca viaţa! vorbeai de sacrifice 
"Și eii eram ferice, 

Tu îmi erai iubită cum este Dumnedeii 
„ Inlocuiseși cerul. In tine credeam ei.
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Acestă lume vană părea atât de bună 
“Sub verdea sa cunună, 

Sub fermecele sale. Sincerităţi ceresci, 
Credinţe fără margini, virtuţi Dumnedeesci. 
Dar dulcile speranțe în urmă sunt perdute. 

- ȘI suflete cădate 
In astă lume crudă ne'spun că înfloresc, 
Şi nu-i nimica, mare, nimic frumos, cerese. 
Acestă frumuseţe ca dioa ce albesce | 

Pe altul ea iubesce, 
Mai june de cât dânsa, în dalbe primăveri; 
Ei îi promite pâte aoi şi ardindi plăceri. 
El nu are în fată vr'o rară strălucire, 

: Și nume, şi mărire, 
Nu pote ca să spuie ce are el divin, |. 
De cât aceia care îl leagănă pe sin. 

  

  

Datăa 

In unda azurită în care se reposă 
Al ei corp dulce, fraged ca gracisa rosă, 
Ea n'avea alt văl încă de cât acel azur 
Aceu spumă ce pârtă acel val alb și pur. 
Aşa-"n cristal apare un crin ce se înclină 
Inconjurat de rose, vegi colo-n unda lină 
O statue de dee ce secolii ascund 
In al acestor unde înfricoşat profund, 
Formeagă-a ta ideie de rara-i frumuseţe. 

2 A blondei scăldătre în seri de tinereţe, 
Dar iarna neumană în patul sei o ţine 
Ca fiGrea-aici ea șade, şi gura de rubine  
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Lucesce c'aurora în cerul cel umbros 
Speranţa o consolă plăcut şi amoros. 
Astepţi tu primăvara și dorile frumâse 
Ca să culegeți A6rea şi rosele-amorâse? 
Dar iată primăvara, și pas&ri duluă suspin 
Cântări armoni6se ce turbară pe crin. 
Albinele-atacă cu gurile eclose 
Cor6nele' de macuri şi rumenele rose; 
Şi sărutarea dulce a aurei din seri 
Se jâcă voiuptosă în negri şi fini peri. 
Saraiul negru lasă şi vine către mare 
Și ca o spheră d'aur frum6sa lună pare 
Im spaciu strălucindă de fermece ce-a strâns, 
Ea smăuă cu tine, când vii cu ochi-n plâns. 

  

HUSA A 

Păleţea-ţi graci6să acoperind dimbirea 
A unși dulci dăpede ce luce într'o di, 
Ca focul unui sâre mi-a turburat privirea, 

Şi m'a făcut a geme, a plânge-a lâncedi 
Dar vălul dupe suflet lucind de dulci delice 
Ascunde-'n frnmuseţe un suflet cu venin 
Cuib de trădări, femeie perfidă, ueferice! 
Un demon ce S'ascunde sub văl de foc divin, 
Sub ast văl ce-"nvelesce şi crima, şi-adulterul 
Şi o plăcere noă deschide pârta sa 
La cel ce vine-'a urmă, şi -ea-i deschide cerul 
Și rosele şi crinii oferă-al cununa, . 

Îi)



ODE 
  

„ODA 1. 

ba turnul de la Koltza 
MONUMENTELE 

” Atena are templuri, Egyptul pyramide 
„Frumâsa Ionie derămături splendide 
Ce-arată îmlestulare și-o mare avuție, 
Dar a le tele urme, 0 dulce Românie, 
Acele monumente numite monastiri 
Sunt urme de mărire, de dalbe străluciri, 

” Tu turn maiestos! 
Esprimi un fapt istoric, un rege glorios 
In luptă cu Rusia, a vrut să te ridici, 
S& mărturesci venirea și gloria aici. 
Iubesc eii mult acele cădute monuminte 
Din munţii Românii ce ne aduc aminte 
De fapte mari, de domnii eroi ce aii trecut, 
Și nu cunosc Românii ce-n lanţuri S'aii născut, - 
Din aste monuminte ori care mânăstire 
Sa râdicat Ş'amintă o mare strălucire 
In lupte cu streinul, atâtea mânăstiri 
Atâtea mari învingeri, şi dalbe străluciri, 
Nu este nici o urmă care nu ne aminte, 

“ Sublime sacrificii. Aceste monuminte
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E tot ce România mai are. Ea scriea 
Cu armele în mână fapți mari din viața sa 
Pe frunte de popâre şi paste mari didiri 
Acolo vă vor spune aceste străluciri 
De arme, când vulturii arătaii la eroi 
Al glorii sânt s6re ce resarea la noi, 
O monumente spuneţi acestor fii căduţi 
De vechea strălucire, de marele virtuţi. 
D'acele sacrifice, spuneţi acele nume, 
Ce sunt pe suvenire, luceafere în lume, 
Adi enimicii țării nu ne atace d'afară, 
Ei sunt în sînul nostru, ei sunt aici în ţâră, 
Aici sunt enemicii mărirei str&moşesci, 
Şi glorii, puterii şi vieţii românesci, 
D'aceia ei vă lasă, o monuminte pline 
De viaţă, să vă facecți țărână şi ruine! 

  

ODA II. 

LA d0a ezuaa 
Atâtea valuri crude ce tu ai încercat 
Trei-deci de ani de lupte în contra tyranii 
Vădind când edificiul bătrân fa dărâmat, 
Cum legile se schimbă aici în acest stat, 
Nu ai perdut credința de un triumph ce vine. 
Din contra energia mai mult s'a desvoliat, 
Ne-amicii calomniă și 6menii de bine 
Te laudă în timpul când cei mai mulți sunt răi, 
Ori ce virtute face să strige pe călâi 
Precum în n6pte farii blestemă acele phare
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Ce servă să nu-i lase a unelti prădare, 
Ferice este-acela ce p'a sa consciinţă 
O face al săă jude, când într'un timp perdut 
Tot e confusinne, tot e r&ă şi cădut. 
Și pere-ori ce credință. 
Lucreagă pentru bine şi pentru-acâstă ţâră, 
Cu-acâstă energie cu care-ai început! : 
Năuntru r&ul cresce, prin r&ul de afară, 
Speranţele în inimi slăbite s'a perdut. 
Dar tu ai dat dovadă când ai fost la putere 
Că constituţiunea în libertatea sa 
E încă putincidsă de a se desvolta, 
De-a întări aceia ce sa numitii putere. 
Ne trebuie un haos spre a crea o lume. 
Aşa ni se esplică, ast haos fără nume 
In care Roinânia trăiesce; trebuia 
O mare încercare, să fie ţera mea? 
Istoria-'i o carte de mârte şi de viaţă 
De umbre şi de rade de ură, de dulcâţă, 
Ca valurile mării pe care se rădic 
Stânci vergi şi înflorite, sub splendidul tropic, 
Şi piscuri îapetrite, născute în beţie 
De cataclisme, și Gmnei şi rnândre naţiuni 
Ca vase aruncate de negrele furtuni 

„ Pe ţermul lor, ferice acele vase care 
Na este cârma dată la mână de nebuni, 
Și vasul își dă cursul spre stânca de scăpare, 
Ori care-ar fi voinţa unui măreț popor 
Nu este de guvernu-i el mult respundător, 
Când valul se-'ntărită se cere bun pilot 
Ca să-ndreptede valul, aicea este tot. 

„Se gice că un popol ce se gândesce râi
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Nu dă guverne bune, când dă din sînul săi. 
In Equinox chiar este o di de timpi frumos, 
Un secol nu aruncă p'un tron un om virtos? 
Acest om cine este? E a înțelepciunei 
Creaţie saii este fruct al confusiunei? 
In gufrul turburării din patimi ce mugesc 
Se nasc moristri ce sânger chiar sînul care-l cresc. 

  

ODA III. 

LA CUZA TODA 
Făcuși fapte pe care Mihai şi chiar Stefan 

Ar fi fost mândri-a face, 
Unirea, libertatea poporalui ţăran, Sa 
Sunt fapți de care-?n secoli ce vin nu se va tace. 
Dar cum, înalte domne, făcând tu fapte mari 
Te surpă dupe tronuţi can timpii cei barbari. 
Era o crimă astădi a libera o ţ6ra - 
De jugul tyranii prin calea cea amară 
De a unii Românii şi-a face o Românie ; 
In ochii naţinnei era o îufamie ? 
S8 nu dliceţi că ţâra nu s'a amestecat 
Şi că o mână d'6meni în nâpte l'a călcat! 
Căci este națiunea când! faptul se-'nplinise, 
Ce vede realisate a-ie ei însuși vise, 
Prin camerile sale, cum și prin plebiscit; 
„Acâstă naţiune căderea i-a primit. 

II. 

„S8 întrebăm trecutul, acâstă crudă carte 
In care strălucirea în crime are parte,
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Să desteptăm din n6ptt acei mari suverani 
Asti popoli, turme sclave făcuţi pentru tyrani. 
Ori unde, peste tronuri, apar lucid în crime 
Acele diademe ce le: numeaii sublime 
P'ast orizonte negru în care să dăresc 
Aceste tronuri care credeai că se-"ntăresc,* 
In astă eternitate în care tot se strânge 
Şi crime şi virtute, e un ocean de sânge 
Prin care trei sait patru -Cesari, în urma lor 
Lăsară încă fapte ce-admiră-al lor popor, 
De unde-acâstă sârtă fatală ? umanitate 
Tron, legi, sunt atribuţii vestind fatalitate? . 
Nu! tot ce are puterea aicea pe pământ 
De la Cesari şi până l'atomele din vânt, 
De patimi se îmbată, abus de libertate 
Ce omul de la ceruri avu, patimi turbate 
Cârmue ast. vas p'unde, şi marele cuvânt 
Prin cârmă nu mai p6te-s& ducă vasu-n vânt. 

III. 

La fapte mari ce face se chiamă 6meni mari, 
Un tron nu se-'ntăresce cu bande de tâlhari. 
Nu veţi fi tari,pe tronuri, o domui, pe cât veţi face 
Din sceptru o doctrină ce voi numiţi dibace. 
Oh! domni! alegeţi Gmeni cu care guvernați 
Din 6meni cu virtute, din Gmeni luminaţi! 
Un edificii ce şade pe slabe tuudaminte 
Nu pâte să resiste la crude-eveneminte. 

„Un tron se perde daca el chiamă să-l ajute 
Acele elemente sărace de virtute. | 
Prin Gmeni de principii se întăresce-un tron, 
Prin „Omeni de favoruii, se perde ori ce domn,
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Acela ce pe aur al sei sprijin îl vinde, 
La cel ce îi oferă mai mult, el mâna-'ntinde. 
Vai! Gmen! fără datini şi fără de virtuţi 
Ce spre-a păta ce este pur, par că sunt născuţi, 
Inconjurară tronul, şi faptele lor rele 
Treceaii ca nisce neguri ce pasă peste stcle, 
Pe tot ce face domnul, de bun, de iubitor, | 
Aşa se isoleadă un domn d'al sei popor, 
Cei ce surpară tronul prin a lor tyranie 
Scutiţi de pedepsire, trec la noa domnie 
Cu-aceiaşi misiune fatală-a vesteji | 
Speranţele umane w'ainte d'n-nfori.- 

4 

  

ODA IV. 

la Nicolae Bălcescu 

A lui voce perdută, d'atunci tot e tăcere, 
Și nimeni nu mai spune a patrii durere. 
In. cânturi infocate d'amor, de energie 
Cum intr'o nâpte-adincă suspină-o vijelie, 
El pare; îusă lanțul tyranului nu pote 
ŞE plece al lui safiet, şi Iyra-i so espl6te. 
A sa liră-'nceteadă de a mai resuna 
Dar aerul suspinii defoc încă-i păstra. 
«O copii ai Românii, striga el - desesperat, 
La robie şi la morte Dumnedeii va blestemat, 
Audiţi gemetul ţării, sub lovirile amare 
Și la vocea-i de durere voi dimbiţi cu nepăsare !2
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Al teii cânt de durere şi mare energie 
Nu-l câstigă cu aur amara tyranie, - 
Acordurile tele nu fură pentru sclavi 
Nici pentra ca să-ncânte tyranii cei mârşavi, -- 

ODA V. 

Lui Aman Pictorul 

Tu ai dat artii ţării un gracios buquet 
Trăsuri din istorie, al lui Mihai banquet. 
Ai deşteptat din mârte şi faptele măreţe 
Și domnii mari, heroii şi-acele doă feţe 
De rage şi umbrire, cădere şi mărire 
Din timpuri risipite în n&gra suvenire. 
„Onbre penei tele! ce face a re'nvia 
Aceste suvenire, cu viaţa ce erca 
Cu forme, cu colâre, cu străluciri pe față 
Ai crede că se mişcă, în n6pte='n dimineaţă 
Armatele str&bune, cu armele lucind ” 

Le vedi şi caii în spume, în flacări nichedind 
Audi, şi enemicu cum furii se frânge 
Sub sabia română, genuchii plâcă-n sânge, 
Grecia e datâre splendidele străluciri 
T'ai muselor discipoli, ei duleile dimbiri ; 
A le umanităţii din timpii de uitare 
Le-a scos. le-a dat lucirea şi nemurirea mare. 

Fine,
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OCA VI. 

la lon Brătiuna 

Când asfel ca stejurul 'ce îşi aliă-o viţă 
„Ce-i dă lui frăgesime, al țării. nâstre domn 
S'unesce 'c'o princest, cu parpur pe guriţă, 
Lia naţiunei voce se gise de la tron: 
«A v6stră salutare mai mult m&-ncurajeadă 
S5-'mplinesc menirea ce patria mi-a dat!> 
Ce este-acea menire? ce ţâra adoreadă, 

„Acea menire este să dea țării-armonie 
Făcând guvernul ţăeii guvernul tutulor 
Și pentru toţi dreptatea egală ca să fie, 
A onora dreptatea, şi-a da mărirei sbor, 
P'acâstă naţiune trecură suferinţe. 
Ea. fu proprietatea acelor răpitori, - 
Ce fără de priucipii și fără de credinţe 
Făcură dvă taberi, prădaţi şi prădători, 
D'aici acele schimburi de domni, neiucetate, 
D'aici acea ideie s'aducă strein domn, 
S8 urce-?n tron morala și dulcea libertate, 
Să-i facă aponagiu! şi gloria Îa tron. | 

"SE spargă nepotismul şi certele nebune 
Și fără de principii, faneste facţiuni! 
Ce nu văd în guverne o altă misiune 

„De cât aşi satisface cădute pasiuni! 
„Acesta e menirea ori cărui domn ce-i mare, 
Acâsta-i misiunea de care s'a vorbit 
Ce se'nplinesce numa! când la guverne-apare . 
Bărbaţi a căror frunte de crime n'a Toşit. 
On6re dinastii ce va putea a spune
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Când dupe înplinirea d'o mare misiune | 
Și fapte strălucite, şi-nvingeri ce ui avut, 
In contra tyranii și a omului căgut, 
Ca pura Cornelie, privmd a sa mlăstară 
Va dice, iată odrasla cea mai curată ț6ră. 
Când tronul pur se pune â face alianţă 
Cu cei ce se degradă prin „crime ce-?n trecut 
Eraii virtuți 'şi assăgi sunt crime ce-aiă trecut 
In timpul cel de astădi, e o mesalianță. 
Poporul se destâptă, şi-'ntr6bă, ce suntem ? 
Când legile se calcă, o misie mai avem? 
Și cine e stăpânul prin hârele turbate 
De prin păduri s&lbateci nu e tyran, şi scav, 
Vor fi ei între Gmeni, fiinţe-mnobilate 
Prin rațiune? omul să fie mai mârşav ? 
Un drept ce e din ceruri apare în gândirea 
Mărinimâsă fără de patimi ce cobor, 

- Ferice tronul care îşi caută întărirea 
Nu "n favoriţi, în bande; dar „pe al ţerii amor, 

  

ODA VII. 

LA ROMANIA 
Vai! o sărmană eră, mândria ţi-a. cădut, 
Curagiul daltă dată acum s'a abătut, 
La starea de putere, mărire. ne-atărnare 
Oh! nimeni nu gândesce, cădere, nepăsare! 
De toţ ce fu virtute, de tot ce fu român! 
Adi are braţu-n lanţuri acel ce fu stăpân. 
Copii Românii lăsaţi făr de lumină, 
Făgăduiesc dreptatea și facla ce declină
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Pe calea lor în lume, în rolul ce-i coprind, 
La buherul de morte al patrir aprind. 
O Românie, Ge natura te-a făcut 
Atâta de frum6să, prin solul teii avut 
Prin munţii tei cei fragedi, prin văile frumâse 
Prin riuri de cristale, păduri verdi şi umbrâse 
Ca să fil tu-'n genuche, în lacrimi, Watâţi ani 

La crudii tei tyrani! 
Nu peri tu libertate! Românii adormiră 
La sunete molateci ce o streină Işră 
Suna ca se-i molede, la masa de plăceri 
Perdură, energia şi a le lor puteri - 
Corupţiunea, spaima, tyrani. născocest 
Și fac un sex mai mâle de cât cel femeiesc. 
Beţia se risipă, şi ochii tutulor 

„Spre Olt se-'ntore să vadă un sre de âmor, 

  

De viaţă, de putere, şi de ne-atărnare, 
Acolo Romănia a sa inimă are. 
Acolo e. ud solul de sânge românesc, 
Acolo în ast sânge sclavi nu nasc, nu trăiesc, 
Dincolo se rădică stindardul ne-atărnărei 
Când grecii pe morminte plecaii genuchii țărei. 
D'acolo libertatea -în cei din urmă ani 
Se sc6lă şi gonesce pe domnii cei tyrani, 
Dar ale-acelor fapte se stinge suvezirea, 
Și ţâra dupe față îşi perde iar dimbirea. 
Oh! daca al nostru suflet atât s'a înjosit 
Și ale n6stre braţe atât s'aii moleşit, 
Cel mai puţin atuncea să plângă fie care 
Ca audind streinii atâta întristare. 
Cu lacrimele ţărei, şi cu suspinii grei 
Pe hârele sclavii să plângă însuşi ei. 
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