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DEDICAȚIĂ 

MUMBI MELE. * 

Joe dândă mărul luă JMercur, "i a gisă sei 

depue la picidrele. „celei mai frumâset“. 
Așa era se facă şi eii cu versurile mele: să le 

dedicii celei ma, framose femei. Dar cugelânaii că 

frumuseţia pere şi numai bunătatea și virtutea vă- 
mână eterne, ami otăritii a fi le dedica țiă, a că- 

via bunătate şi iubire a sprijiniti şi a condusti 
pașii mei de la naștere până ai şi ale căria vir- 
tuță şi idei generdse a adipatii sufletulti meti. 

Priimeștele, dar, ca o asicuravre de recunoștință 
şi amorii din partea fiului teă. 

i. C. Fundescu. 

1868, Maiii 21.
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AMORU 

- 

Ah! vin'o fii iubite, £ 

EU RIURI FIA. 

»Sentimi, o cara — quanto 
. =Sami nel ciel non so: | 

»So ben che amor piu sânto” 
»Darsi del mio non pud.a |). 

Arnaldo Fusinato 

cumosulă mei amorii, 
De-ţi pune a ta frunte pe sinu-mi ar(lătorii ! 
Cu bucla ta blondină, cu chipulii tăi voiosi, 

. Cu fruntea ta senină eşti ângerii de frumosi! 
Chiarii  Sânta Născătâre. „acum de te-ar vedea 
Ar crede _pe copilu-ă:. de: 'versta- -ți cândii era. 
“Ah! vin'0-a meă vlăst are, căci, dupe Dumnedei, 
Ea n'am, nimici mai mare, de câti amorulă teăl. 
Ce, fugi de: lângă mine, căci tremură? Star aci - 
Ca să tenvăţii mat bine cum sciii a te iubi! 

Nu merge lângă sobă, că focu-i ardătorii, 
Și degetul "1 e fragetii, frumosulă meti amoriă 
„ =su merge. lângă scară, căci scara este rea. 
“Şi pâte, fără veste, . -pe dânsa „vei cădeal . 
„Nu merge lângă apă, căci ea, pe sinulii seii, 

Gel6sa, ar vrea pât& s'adârmă capulă teii! 
„Şi Seil câtă ţiu la tine! Tu scii câtii te iubescă: 
Că tremură de nesațiă la tine când privescă ! 

1) Vei Nota a la fine.
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9 3 AMORULU MUMEI 

Mat scit că pin'n giua cândi Domnulii mi te-a datii 

_O altă serutare de câtă a mea nai liatăl. 

Ce mare tericire în sufietii ei simțiamii, 
Cândii sînulii mei celii tragetă perniţă ţi-lă făciamă! 
Și cândii ridicai ochii şi-mi surideal merei, - 
Atunci eramit nebunii, uitam pe Dumnedeii! 

- Yoi6să şi'ntristată ei dulce îţi cântamă; 
Pe l6gânii resemată mereii te sărutamii! * 
Şi căndii cu-a tale bracie de-gâtu-mi te-aninal 

O sântă bucuriă în sufetă îmi turnai..., 
Atuncea,- mai cu s6mă, în sânta, marea Qi 
Cândii numele de „Mamă* din gura ta eşi. 

"Imi surideai cu gracii, 6rii eii te mbrăcişiamă; 

Cu dragii îmi Qiceat „1Zamă! şi alt nimici nu vr6mă ! 
Chiariă dâcă altă vorbă tu nai fi pronunţatii 

Pe mine numai asta toti m'arii fi 'ndestulatii!... 

"Ah! vin'o lângă mine, căci voii a te 'nvăța 

O sântă rugăciune... cu tine- -a mă ruga. 

Se dice, drăguliță,. că?n cerulă lucitorii 
Iubirea este mare, e unii divină amori! 

- Aşa pâte se fiă! Dar, ca amoru-mi sântiă, 
Nu credii se fiă altulii'în cerii și pe pământ! 
Ah! vino l6ngă mine sublimulii mei amori 
De-ţi pune a ta frunte pe sinu-mi ardătorii! 
Fi! veselii totii dâuna, de vrei să fii şi eu; 
Căci scii că întristarea-ți îmi face mare roi! 
Cândi tu cu ochi'n lacrămi îmi ceri se- ți dai ce-va, 
M& rogi pentru vrunii lucru ce nu se pâte da, 
Așu vrea se ami putere câtii are Dumnedei, 
Sc-ţi împlinescă voinţa, se vindecă doruliă tei... 

.



_ AMORULU. MURE | 

Totii binele putinte ce Dumnedeii a dati 
Aşii vrea să se dea ţiă, să fil îndestulati! 
De vrei, copil iubite, să ceri sângele mei, 
Eă ţi-a voit da îndată, îţi jură pe Dumnegeii! 

/- 

Ah! vin?o-a mea viaţă, frumosulii meii amori, 
Se puiii o s&rutare pe ochiu-ţi lucitorii! 
Şi-mi spune că aicea tu, dupe Dumnedei, 
Nu ai nimici mai mare de câtii amorulii mei! 

* Că numai pentru: mine în lume vei tii; 

„Bi, „Mamă, ei pe tine în veci te voiti iubi !+ 
“Şi nu voescii în' lume, nimica mai frumosi ; | 
Nu voii se am altii nume, ori câtii de gloriosă! 

v - . 

E 1867.
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PoORINTFA. 

ă Ah! d'amii. avea, iubit'o, o insulă bogată 

_- De aeri, de lumină, în spaţiii aședată, _ 

__ Departe de pământă; 

Acolo unde fluturi, cu aripi aurite, 

Se. Icgănă adesea pe lesele 'nflorite, 

Feriţi de mâlni profane, Vali iernei rece vântii. 

= 

Acolo unde vierme în fisre nu strebate, 

Şalbina se adapă din sucuri parfumate” 

Totii timpul peste anii! 

Acolii unde Febus în cale se opreşte 

Mei multe ore diua, şi 'n lume răspăndește 

- Lumina sea curată, din carui suveranii | 

Acolo unde nptea pe di nu 0 ascunde 
De câtii c'unii vălii subţire, prin carele pătrunde 

Viaţă şi plăceri; - - 
Şi unde-a simţii nuimnal că cine-va trăieşte, 
Respiră aceli aeră, visâză şiiubeşte, . - 
E multi mai preferabilii de cât ori ce averi. 

îi



DORINTA EN 

Acolo, singuri numai, frumâsa mea „iubită. 
Am trece împreună o viață fericită, . 

Condusă de amoriă; ă 

Și sufletele nâstre, aprinse de iubire, 

Ca. clima astei insulă, c'a diorilori zîmbire, 

“Arii ride. toti duna garii crede 'n viitoră. : . 

> 

Amorulii: nostru tânării și plinii de înfocare, 
„Ari 6 aci totii tânării și fără pregetare; 

Eli marii -îmbătrăni: 
Ca și câmpia verde cu crini şi viorele, 

„Ca şi albastra. boltă cu miile de stele 

În care și subt care, iubito, am trăi. . 

A srelut luciro, a vântului suflare, 
“Ună aerii de viaţă ce arii eşi din mare. . 

In noi sari strecura , - 

Şi ne-arii reda juneţea, ce fuge cu putere; 
_ Nami sci ce este grijă, n'am sci ce e durere; 
Amii adormi ferice, ferice ne-amii scula. 

Speranţa, ca albina ce vara e hrănită 
Din flori pline de miere, din rosa înflorită, 

Și ea se va hrăni: 
"Din florile iubirii, din. dulcea poesiă, 
Din visele plăcerii, din sânta armoniă, 
ȘI câtă vomit fi în viaţă şi densa va trăi. 

za



DORINTA 

Viaţa n6stră-atuncea va semăna, iubită, 

C'o lungă (i de vară, plăcută, nesfirşita; 

“Şi, când se va lăsa 

Asapra -n6stră mârtea, cu lucitGrea-i cOsă, 

Va- fi calmă ca n6ptea, tăcută și sfi6să; . 

„Găck îI va fi şi-ei milă de a ne turbura. 

1867.



CANTECU 
D'ari sci florile iubite 
Rana din inima mea, 

-Prin profume întrunite. 
„So vindece arii putea! 

Stelele strelucitre 
Dac'arii sci câtii. suferi eii, 

“Sari întrece prin plinsâre 
Se aline doruli mei. . 

Păsărica întristată 

Dorul meit dacă Lari sci,- 
De dânsulii înduioşată. 
Prin cântări Pari potoli! 

 D'arii sci vântului care trece 

Dorulii meii celii necurmati, 

_Câtii e elii de reii și rece 
'Toţii arii scote unii oftatii. 

Fluturii ce sborii la s6re 

Dorulii mei dacă arii sci, 

4 
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* CANTECU E 

-Ară sbura din fidre 'n fire 

Şi la tâte Vară şopti! . 

“Dari nu sciă-a, mea durere 

De câti eii şi Dumnedei; 
Fă nu amă nici o putre;. 

Dumuedeii e ?n cerulii seil 

„18617. 
 



COPILA ȘI ARIORULU. 
Gu: amorulă nn glumiţi ! 

Intr'o verde grădiniţă 
O copilă alerga, 

„ Floricele: aduna | 
Şi” în n6gra sa cosiţă Sa 
Câte una anina. 

Când d'odată ca zărește, 
Subti uni arbore culcati, 

Uni copilii înaripati, 
Golii ca dioa ce albeşte 
Şi de flori înconjurată. 

La a sârelul lumină 
Arcu-i bine încordatii 

- Sta d*o cracă aninatii, 

Şi o tolbă de toti plină | . 
Cu săgeți pentru vânatii.- 

Copiliţa se opreşte, 
Ochişiorii pleacă ?'n josă, 
Părulă seă creții şi undosi



“ CUPILA, ŞI AMORULU 

Pe obrazu-I ce roșeşte 
Cade 'n bucle graciosi. 

Dar roşiala pere "ndată; 
_ Radi6să s'a făcută 
Cândă prin minte." a trecută 
Ispitirea blestemată 
Ce pe Eva a perdutii! 

Lângă elu înaiutâză, 
Yără îns'ali deştepta; 

- Tolbă, arcă, segeţi îl ia, 
Şi cu dragă se depărtâză 
Cugetândii la fapta sa. 

Câte lucruri dulci, plăcute, 
“Noi, dormindă, în somnă visâmii; 

Insă, căndii ne deşteptămă, 
Sborii, ca, dilele trecute - 
Şi în urmă ne'ntristămi. 

Astii-folui Cupidon,.d'o dată 
Cândă din somnii s'a deşteptată -- 
Şa sa armă n'a aflati, : 

i Către Venera îndată -_ - 
Suspinândă a alergatii. 

“-Mumă-sa de totii utrită, Când copilulă "și a priviti | ără arculă . sciă iubită,



CUPILA ŞI 'AMORULU 

Şi cu fagia ofilită, . 
„Până m suflet s'a mihnitii. 

Aducendu-li lângă sine 
Pe genuchi îli aşela ; 
Erit cu mâna-i se juca 
Printre buclele-i blondine 
Şi cu dragii îlii săruta.” 

Cândă celt faptu-i povesteşte, 
Pe Mercur ea a chematii, . 

Fiului sei 1 a meredinţatii,..,.. 
— Mergi, îi disc, pedepseşte - 
"Pe acela ce-a. furati.“ 

Cupidon se depărtâză, 
Dar se ?ntârce rii la ea, 
Dupe gâtă .cu dragi: o ia, 
O serută, 'mbrăcişâdă 
Și-şi urmeză calea sa. 

"Po unii pati cu lungi cortine, 
Cu obrazulii rumenitii, - 
Perişiorulă despletită, 
Buzişi6re rubiuine 
Şi a cu sinulă "desvelitii 

Dârme fata liniştită, | 
Fără însă a gindi 
La ce pte va veni;: 

il



12. | COPILA ŞI BMORUU 

Impiteată, fericită 

Chiarii în somn ca pare- a &.. 

- Lângă dânsa, Ia picidre, -- 

- Arcii şi tolbă se vedea; - 
Erii pe sînu-i strelucea 
Lâng'o "'nvâltă albă fire - 

Ş'o frumâsă micșuneal 

Deit intră impreună, 

Şi, cum arma, aii aflati, 
Amândoui s'ati bucuratii.... 
Cupidon arculii înstrună 

- Şi pe-fată-a săgetati. 

„De atuncă sărmana fată 
„Prin grădini umblă mereii; 

„Plînge şi suspină grei, - 
Căci uni aci de la săgâtă 
Stă îmfiptii-în sînulă sei. - 

| Copiliţe îv amușele 
Cu amorul -nu glumiți, 
Sigetate' se nu fiţi, 
Şi în urmă qile rele, - 
Bile negre să trăiţi. 

1865, ass. 
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Ferice e acela ce pâte se-ți vorbâscă . 
Şi rece ca o pâtră se stea în facia ta, 

„Acela care pte în ochi-se te privâscă... 
Şi făra tremura. 

Dar ei privind la tine toti sângele "m! înghâță; 
Ca unii; columbii se bate' în peptii inima mea; 
Și vocea mi se stinge, în faciă 'mi'e o ciaţă ; 

Nu pociă a mal vedea...... , 

Și limba: mi se l6gă, şi facia îmi i păleşte; 
Uni tocit prin corpii strebate ca fulgerulii prin nori; 

Şi sufietuli în mine de lupte oboseşte.. . 
Toti corpulă, "i e sudori. 

Ca flOrea ce aşteptă pe Febus se luciască, 
Sâ vântulii cel puternicii ce-aduce mârtea sa, 
Aşteptu ŞI ci acuma speranţa se'mi zimbâscă, 

Şâii mărtea ce-mi vel da. - 
„1864, Iassi, -



EI A MEA. 

" Adevirulii at qisii, Schioser:—aCi- 

“ne-va 'iubesce ceea ce are şi do- 

resee ceea ce nu areșe — Căci.nu- 

- mai sufletulă. bogatii : iubeace, “eră 

celii săracii doresce. (1) „: 
„Schiller > 

Dacă al voi, Elviro, ca s&mi dai a ta iubire, 

A ta buză parfumată... dai voi să fil a mea, 

Aşii schimba acestă lume întruni plaii "de fericire: 

Unde numai noi, în taină, nencetatii ne vom vedea. 

Poesia cea mai dulce ce o liră omenâsci 

A pututii să inventese, pentru tine așii crea, 

Ş'o cunună de flori albe, o cunună ângerâscă 

P'a ta frunte ași depune — Jai oi să fii a mea. 

'Tu ai fi în a mea minte o imagină divină; 

La pici6re-ţi aş aduce tot ce am mai scump, mat sânt; 

„Aşi face st te al6gă universulit de regină, 

88 senchine Pali. teii nume toti ce este pe pământii. 

Florile cele frumâse, cele mat str&lucitore 
„Aşi face se'şi plece fruntea, când prin ele te-ar vedea, 

Şi piracle să sc6ță cânturi dulci, fermecătore, 
Tâte 'n cor să te salute — dai voi se fii a mea. 

1) Vedi Nota b la finc. ” a



2 OPUA A MEA 25 

Stele, lună şi luciaferi, ne-ar părea atunci, iubită, 
Nisce lumi necunoscute, locuite de amori, 
Și. pământulit celii mai negru, o câmpiă îmflorită, 
Incăldită de uni s6re mai focosii, mai lucitorii. 

” Aşi ruga pe Provedință” să creeze pentru tine 
Nisce insuli înflorite, asti-feli cum îți vor plăcea, 

„ Visitate de ilusii, de speranţe, de suspine“ 

. Dulei ca prima s&rutare — d'ai voi să fii a mea. 
1 . - . 

Acele gindiri frumâse, acele gîudiri divine, | 
Ali cărorii isvori e tatnică, limpede, strălucitorii, 
Ca alii fluviileră veciniei, ce cu cerulit suntii vecine, 

" Ar reţinen noi, iubită, cel ma! pur,,mai sânti amorii: 
Precum rîulă ce strebate o câmpiă înfiorită 

Ține verde, ţine june totii ca udă 'n: calea sea. 
Aşii face ca 'n astă lume să fil vecinicii fericită, 
Mândră . d'a ta fericire — d'aj voi să fitamea. 

Speranţa, dulcea speranţă, ce adesea .ne lipseşte, 
Sar întârce grăi spre mine numai la ală tâi cuvântă; 
Şi amorulii, ce în lume pe toti omulii cârmueşte, 
Ari aduce pentru mine fericirea pe pămâuti: 
Ne-arii crea vise de aurii, năluciri incântătore; 
Ne-arii spune ce e Credinţa, unde Iocueşte ca; 
"MI așă trece tâtă viața, la ale tale pici6re; 
Nu m'ar scula de câtii mârtea —: dai oi se fii a 1nca. 

- 1868.



DEPĂRTAREA. 

Printre cele-Valte stele 

Eu avâmii o mândră stea 

Ce, în nopți bune sfii rele, 

'Potii-dâuna "mi strălucea; 

„Dar de cândă te-ai depărtată. 

Steaua mea s'a 'mtunecatii. 

Ei avâmă o păstrică 
Ge, cântândii, mă desfăta, 

„Şi adesea, fără frică, 
" Meiii din mâna mea mânca; 

Dar de cândă te-al depărtată 

Păst&rica a sburată. 

„Bă avâmă o iasomiă 
„Ce în glastă 'mi îmflorea; 
O iubeami la nebuniă. 
Căcă era viața mea; . - 
Dar de cândii te-ai depărtată 

lasomia S'a uscati. . | 
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DEPĂRTAREA 

i avâmii 0. liră mică 

Ce, cândi zefirulă sufla. : 
Ca o dulce păsărică . . 
Merei si ngură cânta ; 

„Dar de -cândii te-at depărtată . 
Lira mea s'a sfărimati. : 

Ei avâmii o iconiță .- 7. 
Către care mă 'nchinamii ; 
Ca p'o jună copiliţă 
Cu odâre o 'mbrăcemii; 
Dar de cându te-ai depărtatii : 
Iconiţa 'm! amii ultatiă. 

Eă avânii o nălucire 
Ce adesea *mi arta 
O'eternă fericire, 
Şi acâsta mă *ncânta; 
Dar de cândi te-ai depărtatii 

Nălucirea a sburatii. 

. Veselia ridătâre 
Mă purta adesea -ori, 
Precum aure ușore 
Pârtă fluturuli prin flori; . 

„ Dar de cândit te-ai depărtatii 
Ali meit sufl»tii s'a 'ntristată, 

„7 

Cu PEECESITIEA 
DP, A. 
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18 " DEPĂRTAREA 

Nu mat ami nimică în lume 

"A dori <6ă a spera! 

Mârgă dar şi alii mei nume | 

În mormântii,a reposa; 

Căci de cândii te-ai depărtată - 

„Ce mai e de așteptată? 

1865.  -  



GĂTE-VA STROFE TRISTE... 

Ferice! tericel d'acelii care mâre 
Pe sinulii femeii ce 'n lume-a iubită! 
Aşa flutureluli, lipită de 'o. fire, . 
Pestriţele-i aripi întinde la s6re - 

“Şi astii-feli se stinge voios, liniştit 

Ei însă de sârtă nă văd cu putere . 
Impinsii către loculii în care nu eşti, 
S&'staii fără tine, ascunsi în tăcere, 

S& portii, di şi nâpte, o crudă durere . - 
In sufletu'mt unde tu încă trăești! 

- Şi tristă e, iubito, să vedi de odată 
- Din două fiinţe ce multii s'ai. iubiti, 
Cum una din ele la cei-laltă cată 
Cu sufletulii rece, sprinciana ncruntată, 
Ga, Sina la, nâpte, cândi e spre sfirşită, 

, Ferice! ferice! dacelii care mâre 
“Pe sînulă femeii ce ?n lume-a iubiti! 

"Aşa fluturelulă, lipiti .de o f6re, 
Pestriţele-i aripi întinde la s6re - 
Şi ast-felu se stinge .voiosii, liniştită! 

- 1867.
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ALA RĂI. 

20! Dulce Rhin, Ea 
Fluviii divină, pi 

"Când mă găsescă pe tine | 
„Eu cregă că sunti  -. = 

P'uni altă pământi, 
“În alte sferă streine! 

Tu esti frumosi . 
Și maestosii 

Ca uni monarchii putinte, 
“Ce "n: drumulii sei 
Merge merci . . 

Nainte, totii nainte! 

Nic! nalte stânci, | 
“Nici văt adânci, 

Nimicii nu te opreşte; 
Nu vrei se ştii . 

- De vijelii, - 
De trăsnet ce luceşte, 

sa
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_ LA RBIN 24 

Din Ehrenfels 
La Drachenfels, 

Pe malurile tele,  . _ 
- Se vădă prin nori 

| De trecători - . . 
Mii turnuri de castele | 

Ele şoptescii 

„Şi povestescă. SE 

Legende minunate, 
Ce-a desea ori | E 
Îți dă fiori a 

Prin. cOpse și prin spate. . | 
f ee 

Pe imalu-ți al: o. 

„2 Ună dulce Rai, o. 
Grădini cu flori diviue, 

Cari lucescii a 
Şi "mpodobesci 

Frumâsele-ţi coline! . ”- 

Pentru cântată 
„i adorată 

Ai fete rumesre, 
Cu pării undosil 

- Lăsatii în josă - 
Ce flutură: la s6re. 

Pentru poetă. 
AJ unii buchetiă 

Te vise amorose. 

,



29 TA RBIN 

- Pentru. cristalii 
Pe ali tei malii 

- Ai vinuri delici6se. 

Pe luciulii tei 
„Audi merei. 

O tainică cântare 
Ce inspira 
Și. esalta 

Pe Bethowen celi mare. . 

Unde privesci 
Nu întâlnescii 

De câtii măriri trecute, 

„Ce 'n umbra loră 
Gândesci cu durii 

La 'dilele perdute. 

P'aci : Cesarsi 
În ali seii cari 

Trecu plină de mândriă . 
Biruitorii, 

7 Triumfătoră 
Întors din bătăliă, 

Aci a statii 

Unii împăratiă 
Numitii Carol cel Mare, 

Ce comanda 
Și guverna 

Popâre da "ncălare! 
PS 

 



LA. RHEIN 

Unii cavalerii 
Cu za de feri 

_AQI nu se mai zăreşte, 
Că 'n locii de za 

- Şi spada sa: 
- Sciinţa predomaneşte.  : 

e 

O! Dulce Rhin, 

__ Fluvii divină, 
Cu, unde cristaline, 

Eternă ași vrea 
"A te vedea : 

” Şi a pluti pe tine. 

1867, Bonn. 
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D-reă LUIGIA DE FANTI. 
„ (oasrAzaIce) 

Cântă păstorul dotna „de jale | 
Şi păserica în cringi stufosii,. 
Cântă piriuli în a.sea cale, 

- Dar ali teii cântecă e mat îrumosti. 

Cântă natura imne plăcute, -, 
Ânpgeri ?n ceruri cântă voiosi, 
Cântă în -aerii voci nevădute, 

Dar alu teii cântecii e mai frumosii. 

De unde 6re? Din ceri, din sâre 
Al răpitii vocea fermecătâre ? 
Sâ vre o dină te-a legănată... 

Și lângă l6găni cântări dui0se, 
Cântăui plăcute, armoni6se, 
SE te înveţe, ea “ţi-a cântatii ? 

1864, Iassi. 

——————— =



CE E MAĂ FRUMOSU CA ABULU? 

Dusi pe braciele gindirii, 
Ei şedâmi p'o taburea 
La picirele Elviril, 
„Sorbindă cupa fericiri! 
Ce cu dragii îmi întindea. .,  - 

Cu o mână 'ntrale mele, 
Erii cu alta 'mi netedea 
Ale părului inele, a 

„- Desfăcândii multe din ele, . 
Și, glumindi, ea îmi gicea: 

„— Vegi tu steoa s6rtei mele, - 
Păruţi merge spre albită? 

"Yegi cumiă creşte floricele 
Printre negre fiicele? . 
Nu mat poţi să fil iubitul . 

— Dar nu scit, a mea regină, 

- Că totă este: schimbătorii ? 
Astă-di treci viaţa lină,



23 LA O ROSĂ. OFIrATĂ” 

Cândă ploia e cu sâre, câmpia ofleşto” | 

În loci so înverdâscă, viaţă să-i redea! - 

S5-“suferimă în pace o! flâre ofilită, 
Să nu ne despărțimii ; - 

Căci amânduoi, în lume, avurămi o ursită: 

Cochetel. jucărie o oră.să servimi! 
* * 1866. e 
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ÎN CE SPA VIAŢA 
_(Dupe Victor Hugo) 
pi 

Cândi sâra legănată 

-Tu cânţi pe braciulii mei, 
- Gândirea mea curată 

Îngână cântulu teii. 
Cântarea ta dui6să 

În sufleti m'a mișcati, 
Cântă a mea frumâsă 
„Ah! cântă nencetati. 

vândă ridi, pe a ta gură 
Amorulii e voiosii; 
Ca sdrele ?n nătură 

-"Ți e chipulii de frumosi! 
Ah! risulu ne arată 

Uni sufleti liniştitii ! 
_Cu buza-ți parfumată 
Rig, ridi necontenitii. 

| Cândii tu dormi despletită 
Pe albu! țI pufuşori, - 
Sufletulii teii recită 
Cuviute de amoră..



30. IN CB STĂ VIATA 

a unda cea spumâsă . 
Vâdi sinu-ţi desrelită; 
-Ah! dormi a mea frumâsă, 

Dormi, dormi necontenitii. 

Sufletulii meit s'aveată 

„ Cândă Qic că mă iubessi! 
În ceruri parcă cântă 
Puterile ceresci. 
Privirea ta-i focâsă 
Ca cerulii înstelati; 

„ Iubeşte-a- mea frumâsă, 
Jubește nencetatii. 

Scii în ce stă viața 
Blindii ângeră de amori? 
Scil în ce stă dulciața. 
La omulii simţitori? . 
A ride de durere, 

“Femeiă â iubi, 
A sârbe din plăcere, 
A Dea şi a dormi. 

1£66. i 
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PE ALOBURIUEA 

D-rei C. &. 

(în etata de unii ant) 

me 

Cândui- ș61- -spre- dece rose, abia îmbobocite, ” 
Pe fruntea ta senină; cununa vorii forma; 

_Cândii visul teii va nasce dulci vise fericite, 
Șin juruți futureil în cârduri voră Sbura.; 

Luândi atunci albiimulii, deschidelii şi citeşte 7 
= Aceste versurele, ce "ntr "Ensulă, amii trecută, - 

Și "ntr6bă: — unde este?... şi daca mai trăieşte 
Acela ce'n pruaciă cu dragii "I le- -a făcută | - 

1864, Iasst,



PE LACU. 
a 

Vin'o scumpă Elviro, vin'o ?n bracie la mine, 
Căci buza mea aşteptă s'atingă pe a ta;, 
Snfietulă. meii palpită, gîndindu-se la tine, 

Tremură, se agită, 

„Ca para unei fiacări de zeliri necăjită; _ 
Vin'o până nu sbOră către sorgintea sal: 

Vântulă suflă a lene, şi barca mea plutește 
„Pe unda azuriă a lacului curati. 

Aci totulii suride, aci totul iubeşte: - 

„_ Spaţiul ali sei sâre, 
Zetivulă a sa undă, fluturuli a sa fiâre; 
“Numai cii m'aflu singuri, streint şi întristati! 

Viw'o, vin'o mai iute, Elvira mea iubită ! 
Aci nu mal se află Edenulii pământescăl 
Vomii trece, împreună, viaţa fericită 

Pe unda azuriă; 
„Tu îmk vei da s&ruturi, ci îţi voii cânta țiă 
Cântece « de acelea ce'n sufletă s se Băsescu! 

a
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PE LACU ! 33 
= 

Întinşă îu barca n6stră, pe braţe'mi legăinată, - 
Vei pune a ta frunte pe sînu'mi arditorii; 
Eră ea,"plutindi pe luciii, lipsită de „lopată, 

Cu totulu părăsită - 
V'a merge unde”! place... Ş'atunci va fi oprită 
Cândi va sbura în ceruri ali nostru sâatii amor, 

"1866, Laculii de Como.



0 CONSOLARIE. 

Ei îmi aţintescii privirea către loculii unde-o dată 
Am vădut chipul teii dulce, unde 'ntâiii te-am întilnitii, 
Şi daci îmi iaii puterea, cede multă ma părăsită, 

Ca să mai 'potii duce încă ustă viață svânturată! 
7 

- Căci amorulă tei în mine vastă-qi incă vrăţueşte; | 
Ca “0 flacără eternă arde sufletu'mi sdrobită.. 

De şi nu eşti lângă mine, de și no! ne-am despărțită, 

Dar elii e fâră de mârte, și din Qi în di totii crește! 

__O "ndoială însă vine alii mei suflet senvelescă 
Şi m&?ntrebii, cu ochi'n lacremi şi cu sînwmi ardători: 

—Cum aceste membre slabe, cum astii lută viăţuitorii, 
De spiritul lorii departe pâte încă să trăâscă? 

Dar amorulii îmi răspunde, cu divina sa zimbire: 
— Nu "ţi aduci re aminte, copile descuragiatit, 
Că acesta"! privilegiulii amantului liberatuă - 
De ceea ce se aumeşte o pămentâscă iubire?



UA O TURTURICA, . . - i 

Dulce turturică 
Ce stai singurică A : | 
Tristă toti privindi? . a: 
Nu 'cum-va ca miă a aj 
Juna ta sociă o 
Ai vădută periudi? 

, 

- N 

E sr pr. 

Eii iubâmii o flâre 
Dulce, răpitâre, A A 
Dintr'uni plaii ceresc; e i 
Pasăre ce sbâră, pă 
Mândră căpridră, îi | i 

- Ângeră pămentesci ! 

  
"Dar cei ce vorii rele 
Fericiriy mele | 
Flârea "mi ai răpită; Da 
Mândra căpriră, oi: i 

„Pasărea ce sbără: 
N'ami mat intilnita! 

V  
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LA O' TUBRTURICĂ 

D'atunci o *atristare 

M& apasă tare 
Şi suferii, *'mi e grei; - 
Linele isvâre, 

“Flori şi dumbrăvidre 
Îmi faci multi mai reă. 

Nu mai simții în mine 
Nici uni felii de bine, 
“Tâte 'mi pară mormântii ; 
Cupa cu veninulă, | 
Lacrema, suspinuliă . 
Partea: mea adi sunti! 

=. 

- Nu cum-va şi ţia 
- La a ta sociă 

„ Vre ună vănătorii 
A ?ntinsii laţuri. rele 
Și s'a prinsă în ele - 
Duicele-ţi amori? . : 

" Dragă păsărică, 
Scumpă turturică, 
Așa de va, 
Toti aceia-și sârtă * 
P'amânduo!. ne pârtă 
Până vomi muri: -



“LA O TURTURICĂ 

Tu lângă coline 
Isvârele line .. 
Să turburi trecândă; 
Ei prin dumbrăvidre . 
Ne vădutii de s6re 

- SE trăescii plingendii!



a SORETU 
DOMNEI MATILDA PASCALY 

cu UCASIUNEA BENEFICIULUI SIEU. 

„Cândi Maly Cronibacy, acea artistă mare, 
In Dama cu Camelii, ca dânsa se stingea, 
Pe scena artei n6stre o 'alta apărea 
Mai tragetă, mai jună: Matildo salutare ! 

D'atuncea arta nâstră, avu nouă schimbare; 
Uni noii generii mai veseli prin tine renăscea; 
O musă mat artistă cununa'ți împletea. 
Ca să te facă astă-qi a fi așa de mare! 

In Dama cu Cameliy, bolnavă, ofticâsă, 
Ofelia nebună, copila amorâsă,  - | Tu ne-ai făcută cu tine sg: plingemi, să pftmii; 

Ce pentru reulă lumei de cerii a fosti creată, Tu ne-ai făcută să Plingemii 
1567, Marte 26. 

Și 6ră în Dalila, cocheta rafinată, 

— 

şi să o blestemămii..



CE MAL DOREŞTI? 

Cândiă ai cosiţe negre, buclâte, 
Sinii alabastru, ochi ângereşti, 
Gene, sprincene catifelata, - 
Iubit'o, spune'mi, ce mai doreşti? . - 

Cândii eşti frumâsă ca o regină . 

Și cu privirea pe toți uimeşti ; 
Câudii toti în lume ţi se închină, a) 

__Tubitv, spune- -mă, ce mai dorești ?: - 

Cândă între 'tose și  viorele Ă 
Ca crinulă mândru tu strălucești; ' 
Cândii eşti iubita inimii mele, 
Iubit?o, spune-mi, ce mai doreşti? 

Când a ta ftunte nu e ncreţită: 
De supărare, de griji lumești ; 
Cândă la plăcere totulă te "vită, . 

- Tabito, spune-mi, ce mai doreşti? o 
1667.



GÎNDULE. 

De cu nâpte până'n diuă și din diuă până'n nopte, 
Dulce ângeri de iubire, cii- la tine mă gândesci; 

. Căci a mării liniştie, ale nopții blânde şâpte, 
-Auroră, Zefiri, pasări despre tine îmi vorbescii! 

Cândi gondola mea cu mine, ca o lebădă cernit, 
„Pe lagune lină plutește. şi la Jido mă oprescii, 
Vedendă malulă mărit verde, vădândii facia'! liniștită, 
Simţii o mare întristare; căci la tine mă giudesci! 

În capela “sant Giovani, când mă duci plin de iubire, 
Şi cu liniștea în sufieti la Madona ei privesci 
Cum împarte la cor6ne 1) de fiori dulci de nemurire, 
A mea inimă palpită; căci la tine mă gîndescil 

x 

Cândiă alu dilii mândru rege își aruncă-a sa privire | Peste lumea adormită, atunci tâte 'strălucescă 
Şi în insulă, și ?n mare, numal sufletulii în mine. 
Este tristă ca n6gra npte; căci la tine mă gindesci 

» 

1) Veqi Nota e la ne. 

 



GÂNDULU ; - 41 

Cândi străbatii canalulă mare, șia lene resemate 
Frumuseţi veneţiane în balcâne cii zărescii, 
Îl străbată în nepăsare, ga mea ânimă nu bate 
La focâsa lorii privire; căci la tine mă gîndescă! 

Cândi Diana "Și scaldă facia, ca o flacăre în mare 
Şi pe cerulii fără mărgini stelele în corii lucesci, 
Audindi fremătulii frunzei, a pescarilorii cântare, 
Al meii suflet cântândii plinge; căci la tine m&gindescă! 

, . 

1866, Veneţia.



*> „ DORENIŞOREĂ 

  

E frumosi măreţulu sâre, căci, cu falica-i privire, a 

Încăldește firmamentulu și îlă face roditoră: 
Insă tu cești mai frumâsă, căci cu dulcea ta zimbire 
Faci în suflete să crâscă flârea sântulm amori. 

E irumâsă steava nopţii cândii pe cerurl se ivește 
Şi arâtă calea dreptă la sărmanulă rătăcitii. 
Însă tu eşti mai frumâsă; căci privirea-ți ne opreşte, 
În locii să ne-arâte calea către care amniă pormtit 

| “Suntii frumoși âmgeri ?n ceruri, cu divina lori privire; 
-Dar sunt blondi, şi a îi ast-felu cste lucru prea comunii; 
Tu însă ești may framâsă, at mai multă strălucire 
De câtii ori şi care ângerii, căci tu eşti unii îngerii brun. 

Dumnedeii ce locueşte în 
Este. plină de bunătate, este. dulce, este sântă; Însă și tu ești ca dânsulii, căci — frumâsă muritâre ! — Işti imagina-i fidelă între Omen! pe pământii.. 

1867, Decembre. 

a acerului splendâre : 

În ON



HAIDUCULU 

Coviliţă bălăioră 
„Lasă, dragă-a ta căscidră, 
Căci o veţi că-i dărămată 
Și de vânti ameninţată ; 
Vin' colea în umbra desă 

Ca se fit a mea mirâsă, | 
Şi mă jurii să te iubesci * 
Ca p'unii heruvimii ceresciă ! 

De anti peșteră” adâncă 
Lângă munte, subt o stâncă, 

„Unii frate îngrozitorii 
Ce-ţi ia paserea din sbori, 
Și unii calit de călăriă 
Ce se lasă numai miă, 

Cu-a sea comă retezată 
Și cu nara spintecată, 
Murgii frumosi, şi brez în frunte, 
Ce pe d6luri şi pe munte Ă 
„Sbâră ca ună vânti turbati 
În vădiduhuri legănati, 
Şi în cale-i de 'ntilneşte



dd 
„. HALDUCULI: 

Ori ce fiară, o striveşte ; | 
- De gamă nume de hatducă, - 
“Dar. suntă singură ca -ună cucă!  - 

Viu'o dragă fetişdră, 
Lasă "ncolo-a ta căscidră ! 
De at inimă în tine 
Vin'o, vin'o dupe mine: 
Să te 'nvăţă o vânătâre 

- Ce nu se faca la s6re, 
„Ci în umbra ?ntunccâsă; 
In pădurea cea stufosă. 

„Câini se urle pe “movilă; 
“ Tu să dai fără de milă 

In streinulă trădători | - 
Ce-a trădată ali teii amoriă! | E



FATA ȘI BĂIAZULU, 

— Fată cu lungă gene - 
Și negre sprincene i 
Ce treci visătâre, 
Dă-mi mândra ta Are 
Ce ascunde n ea 

Inimidra ta. 

— Tinere biiete, 
Cu aure plete, 

Nu-ţi dai a mea fiâre 
Că-l a mea ondre 
Și păstreză 'n ea 
Inimidra mea. 

— Îți dai nestemate, 
Aură şi palate, 
Cunună din s6re. 
Pentru a ta d6re 
Ce ascunde 'n ea 
Inimi6ra ta.



  

46 FATA ȘI BAIATU .U 

— Nu! 'Pine-ţi palate, 
Aurii, nestemate | 

D'ai fi mândruli sdre, 

Nu-ţi dai a mea fire 
Ce ascunde 'n ea: 

Inimi6ra mea ! 

1664, Iassi.



„UNU SUSPINU AMARU. . 

Viormele lipiti d'o dâre, 
Sucu'i suge; flârea mâre 
Până încă wa 'nforită. 
Așa tu, n6gră ființă, 
Făr'amori, fără credință 
D'ali meii sufletii te-ai lipită; 

Și din nopţile'mi senine, 
„De amoră, de viață pline, 

Pe care *n zadarit 16 chiămii, 
"Mi-a! fâcutii nopți negurâse, 
"Mi-ai dată plăceri veninse.. 
0!... dar toti nu te blestem! 

Căci, de și "mi-ai storsă viața, 
“Mi-ai stinsă foculii, 'mi-ai dati ghiaţa, . - | Mat făcută nefericiti; 
Însă cui totă ţii la tine, 
Căci din visele” mi senine 
Prin tine *mi-amii împlinită ! 

1867, 
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-UNEL: JUNE FEPE. 

— dună frumuseţe, dulce, ră&pitâre — 
-Dicea Pitagora unei fetișore 
“Ce aduna rose lângă unii boschetii — 

" Întrâba albina cea Jaboricsă 
Dacă firea“ albă şi primăvăr6să 

„Servă totii- d6una numar la buchetii ? 

Şi căi îți gică ţiă, dina frumuseţii 
"Pe a cărel frunte florile juneţii 
Ş'ale inocenţii se: 'ntrecă a luci: 
— Întrebă amorulă dacă ești născută 

"A culege numai rosa cea plăcută ; 
A cânta, a ride şa te 'mpodobi ? 

1867. .



N 

MALVINA... 

Cu ivirea aurorii 
A fetiță cobora 
Despre Corso dei Tiutori 
Și spre Arno *nainta; 

Astă fată-era Malvina, 
Flârea nobilei cetați; 

“Lumea o numea regina 
Tinerilorii frumuseți ; 

Căci avea sinulă ca crinulti 
Cu mii vine albăstrii, 
Ochișorii ea seninulii 
Plini de fiacări dulet și vii; 

bi] 

Avea buze rumesre 
Ce steteaii neîncetată 
Desfăcute ca o flâre, 
Așteptândă unii sărutată, 

Sufletu-i plin de lumină 
Strelucea pe chipulă sei. - 
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"Ca o fiacăre divină 
„Peste chipul unu! deii. 

MALVINA 

Peruli sei, lucindă la sre. 

Cândă pe gâtu-i flutura, 
Cu o salce plingătâre 

Copiliţa seinăna. 

Cum la Arno ea soseşte 

Se aş6dă p'ali sei mală. 
Picioruşele "și golește 
Și le lasă în 'cristalu: 

Undele strălucitâre 
Cu nesaţii le primescii; 
Simtu plăceri îmbătătâre 
Cândi de ele se opreseii: 

Aci caută iudiscrete, 
Cu unii “ochii! pătruidătorii, * 
Sinuli albi ală junet fere: 
Ce palpită 'ncotişori;, ——- 

Aci, €rii tremurătâre, 
Îşi cobură privirea a josă, 
O oprescu spre fițişâre, 
Loculii celii mat voluptosi ! 

Pe când copila se oglindește : 
u riul lină,



MALVINA DL. 

Unii june trece și se , oprește 

Din a sea cale. E uni streini. 

— Copilă dulce, streinu- Ă dice 
Suridătorii, . 

„De câtii uni rege e mai ferice 
"Unda ce udă ală teii picioră! 

„Eu aşii da pacea și veselia 
„Pentru priviti; 

„MI ași da viața și vecinicia 
„Numai de tine se tii iubită, « 

— Cată-p de cale, june streine, 
„Na te opri, 

Fata-l răspunde ; căci de la mine 
„Nu poţi nimica a dobindi! 

„ȘI maina, care-i fără cruțare, . 
„Dac'ari afla 

„Că staă de vorbă cu ori şi care, 
„Fără de milă mi'ară alunga | 

„Aşa, dar, dute, 'june streine, : 
„Nu te opri; 

nVedi-ţi de cale; căci voiii mal bine - 
„Sasenltă pe mama pâmoii muri,. 

— De voeşti, Ninfă Viățuităre, ; 
„Inelul meii, 

ou 

(i "y pe



  

52: MALVIXSA' 

»Țili dai, jurându-ţi pe cerit, pe: sâre. 

„ăci, în facea lu! Dumnedeii, 

„Că mâine *n giuă :Santa Maria 
„Va aduna . 

„Lume mulțime, și cununia 
„lubitei mele va celebra, 

—— A-ţi fi sociă, june streine, 
„Ei ași voi; 

„Nu Suntii stăpână, însă, pe minc; 
»Prebue mama a consimți; 

„Și ştiii prea bine că nu voește; 
„Căci ami juratii 

„Micului Petre, ce mă iubeşte, 
»Că ?n astă lume se'lii amii bărbată. 

„Dute, dar, dute, june streiue, 
mNu te opri; a | 

» Vegi-ţi de cale; căci voiii mul bine 
»S'ascultit pe mama pân'oiii muri... 

— Ce felii? Acela ce te iubește 
»Ca pe uni deii, „prudo! ună Palpitii nu intilneşte „În ali teii suflet, în pieptulă tei 2* 

Copila fuse înduioşată +A Tuga sa;
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MALVINA 

Către-a sa mumă alergă 'ndată. ..::* 

Ca se o râge voiă-a-i da... ui 

Câdu n genuche, dulcea 'copilă,.i: 

Lacreral, vărsă: .: ! E 

Dar a sa mumă fu fâră milă;. 

Ne 'nduplecată se arătă! 

— Micului Petre a ta iubire 
„Tu at jurată ; 

Mumă-sa-i dise. Nenorocire 
„E mostenire la apostati.“ . 

Atunci cu densulă, duleea copilă, 
Tainicii fugi ; 

Dar mai pe urmă, fără de milă, 
Streinulii june o părăsi. 

Datunci, sărmana, nenorocită 
A deveniti; 

Căci a sea minte este clintită; 
De întristare a "nebunită! 

Fuge pe câmpuri Și prin padure 
"Neincetată ; , 

Căci vai! în sinulă celei Sperjure 
Necunoscinţa s'ai așegatii! 

Cu facia pală, buza uscati, 
Perulii sbirlitii, 

=
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MALVINA 

Ride și plinge totii de.o dată; 
Căci ea aude necontenitii:  . 

— Micului .Petre a.ta iubire: 
„Tu a-l juratii...... 

„Ţine-o copilă. Nenorotire | 
„E moștenire la apostatii!“ 1)... 

1867, Florenţa. .



UNEI FEMELĂ 

CĂRIA "1 AMU 'TRIMISU UNU BUCHETU DE FLORI. 

La femeia simțitore, 
La unii sufleții de poetii, 
Primulii dar fiindii o Are, 
ÎN trimită acesti buchetii ; 

E compusii de flori plăcute, 
Cu profumi îmbă&tătorii ; 
Ele vin” să te salute, . 
Căci tu eşti regina, lorii. 

1867. 

ces tepi) pt a



CAPRICIOASA. 
Denicară D-nel ** 

Mă "'ntrebi adesea. c'o voce lină, 

Ali mei iubiti, ! 
Dacă amorulii ce mă. domină 

Va trăi "n inine „necontenit! 

Îț spuiu șacuma cu 'mcredințare 

Camauta ta, 

Ce totii-dâuna e în schimbare. 

Neschimbătăre o vei ici 

AdE te chemi încă, ală mei iubite. 
»<Îngerulă mei,“ 

Mâine că pâte te voii trimite 
Se-ţi caţi de cale cu, Dumnedeii! 

Cum diminâţa se schimbă norulii 
Purtati de ventă, 

În totu momentul eii schimbi amorul, 
kii schimbi dorința p acesti pământă. 

Ca unda care creşte, cobâră 
Iute, uşorii,



CAPRICIOSA 

  

   
Sâi ca albina, ce mereii sbâră 
Din f6re 'n fire, sborii la amorii! ÎS 

Până ce'mi place, până "mi convine: 

Eu cati merei | 
Buzele tale, trăesci în tine, 

Mă simtit ferice cu-amorulă teii! | 

Cândi însă focului inimii mele . - 
| S'o *mpuţina, 

Pe alte sinuri mai CAI . 
Mai înfocate, eii voii sbura. 

Astă-felii în lume toti în schimbare 

Ei voii trăi; 
„Astă-di pe tine, mâine pe ori tare, 
Blondinii sei Gcheșii; eii voii iubi!.. 

Cum diminâța se schimbă norul 
Purtati de vântii, 

În toti momentulă ei schimbii amorul, 
Ei schimbi dorinţa p'acestii pământii. 

1867, Vencţia.
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SONETU 

„LACULUI LUCERNO. ” 

Pentru ce, plutindii pe tine, lacii cu unda cristalină; 
Către Rigi, Hohle Gusse, către malu-ţi înverditi, 
Alirmet sufletii se coprinde de respectii şi de lumină, 
Se înalță cittre ceruri şi sc ntâree mulțumită? 

Pentru c'aci, la totii pasulii, întilnescă câte-o ruină 
Ce artă tiraniei'că dintreusa ai dşită 
Muritori ce o braveză, libertăţii se închină: 
Ea le este deilatea, ali loră cultii fără sfirşiti! 
" 4 Sad : . ă re ” 

. tă loculii unde Gresler, îngâmfatiă da sa mărire,, 
p punea Ja o miuilțime ruşinâsa urilire: 
“A 0 vechiă pălăriă cu respectă a se 'nchina! : 

Er şi stânca tăcută de uude, liberatorulă - 5 opel sub-jugate, dete bărcei cu picioruli. mori hidra vieneză, liberîndu-și țâra sa! 1 
1866, Gersau. 

A



0 INVOTARE 

LA ** 

Tu care cu-alii teii sufietă, prin dulcea-ta privire, 
Aprindi în inimi june scînteia de iubire, 

“Și care, ca unii ângerii,. voidsă 'n a ta cale 
Stingi mii de suferințe: cu aripile tale! - 

Tu care mângâi ceruliă, cu fruntea-ți nencrețită. 
Lăsendii în a ta cale iubire nesfirşită, 
Şi care, co zimbire, din buza ta cea dulce, . 
Faci n6pteu di cu s6re şi cerulii se străluce! 

Cobsră, ah! cobâră, din marea ta splendâte, 
În nina mea jună ceresca ta favore, 
Se potii sorbi în pace, cu sufletu-mi ardinte, 
Misterulit ce te tace atâta de putinte | 

186%.



DOAMNE M. ROSETTI. 

LA MORTEA FIULUI SRU „FLORICELIU:. 

„Si bien qu'un jour, & dcuil! . 

Irreparable perte ! | 

Le donx ftre g'en est alt. ... 

Victor Hugo. 

Ah! cândii ală tei. fiii dulce e gata de pornire 

În alte lumi “ai bune, în cerului lucitoră; 

Acolo unde este eternă fericire, 
Viaţă fără morte. amorii neperitori ; 

Acolo unde totuli e numai voseliă, 
Căci ângerii se j6că ca Huturi prin grădini: 
Acolo unde tâte lucescii ca o făcliă 
Și suletele nâsire trăescii printre lumini ; 

e e duce, pătrunsii de multumire. 
i imii, pe bunului Dumnegeit 

Şegdendii în tronu-i falnicii c'unti zîimbeti de iubire 
De ce suspini tu Grec? Da ce in plîngi merci ?



DOAMNEI M. ROSETTI SG
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S8 plingemii condamnatulii” de' legile „diviue 
Ce-și duce, își târaște viața pe pământi,. 
Ca veclnică povară, unii secolă şi n:at bine, 
Cătândii alii sei repaosii în -recele inorinâatd ! 

Dar elii, ce-a fostii aicea o “vadă lucitore, : 
Ce a lueită o oră și "ndată a peritii, 
Sa dusă Ta sea sorginte, sa dusii la ali seii sre 
Ce niare nici o dată eclipse scii sfințită ! 

ȘI nu-i giceal cândiă îngerii, cândă pasere, câudii flre, 
Când tu scial că ângeri aici nu potii trăi; | 
Că paserea închisă “în coliviă m6re; 
CA fi6rea nu trăește aci de câtii o di 2 

Dic, sărmană mamă! Şi cândit iubeai mai tare; 
Cândi sărutar pe ângerii şi dulce "ii desmerdai; 
Cândii ascultat în taină a paserei cântare 
Și cândii profumulii rosei cu sete “li respirat; 

D'o dată, ângerelulii, cu aripa sea lină, 
Cu ochii ca azurulă, cu părulit lucitori, 
Sbură, își luă calea. spre patria-i divină, 
Se duse se "mulţescă alui ânserilorii corii ; 

Și florea supărată de viscolile rele 
Se duse se orneze cereştele gtiidini, 
SE crâscă, se străluce voi6să printre stele : 
S8 fii sărutată de fluturii divini;
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Erii paserea -plăpândă; voi6sa cântătâre, 

S'a dusii s& se: desfete, să. cânte ne'ncetată; - 

Se sbâre tâtă diua din arbore în fl6re, 

Din fi6re. la -isvoruli de secoli .nesecată | 

1867, Martie 12...



= UNIEEI- FRRIBI 

"TRIMIŢENDU-Ă PORTRETULU. MEU. 

De mai multe ori 'la tine, 
Cândă privâmii albumuli teii. 
"MI al cerută cu stăruiață 
Ca se-ți dai portretulă, meu! - 

Păr'a-l cerceta destinulă, 
„Ei ţii trimită bucurosi; 
Dar să sril. c'originaluli . 
De copiă e gelosii. 

1867. -
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* mo'nu PENTRU MARI. 

Dacă ami unii sufieti plin de. înfocare, 

Faciă totii-d6una gata a zimbi, 

Inimă ce bate fară încetare, 

E pentru Mari! 

Dacă ami în pieptu-mi facla poesici; . 

Dacă totă dâuna ea mă va 'ncăldi; 

Dacă câutii adesea imnuli veseliei, . .. 

E = pentru i Mari ! 

Dacă voiii seniuulă pe cerii se domnâscă ă, 

Paserea se cânte, câmpulă a "lori; 

Zetirulii se. sufie, luna să lucescă, 

„E pentru Mari.. | . 

Dacă voiă mărire în acestă lume, 
Virtutea în mine, eternii a domni; 

Dacă. dorescii aurii, gloriă și nume, 
E pentru Mari! 

1865.



LACULUI LERIAN 
(GExEvEi) 

Să te cântii!... 6tă dorinţa... 6tă cea dintii gindire 
Ce d'o dată, ca unii' fulgerii, a coprinsă sufietuli neă 
Cândă nam îmbareatii și vasulii șa luată a sa plutire 
Spre Pevei, spre Villaneuea, străbătâudi luciul tei 

Să te cântii!... 5! ce ideiă ! ce nebună cutezare ! 
Când ai fost cântat de Stael, de Rousseau şi de Gibon! 
Să te cânt! când altă dată te-a sânţitii cu-a lor cântare 
Două geniuri mărețe ca Voltaire şi ca Byron!. 

Lasă-mă să respiră numai adierea cea uşGră 
A zefirului ce sboră peste undele-ţi W'azuri! 
Lasă-mă se atmirii numaal raiulit care te "mpresdri, 
Munţii albi încă de nâuă ce-ţi facii gardi împrejurii! 

Pe câmpia înflorită, întwuni stufă de lăcrămidre, 
Unde cântă filomela şi îşi spune jalea sea, 
O sfiâsă păsărica, o sărmană căl&târe 
Nu pâte cânta ca dânsa, dar pote simţi ca ea! 

1867, Ohillon. N - 
—



UNEI JUNE FETE 

GARE "MIA CERUTU VERSURI. 

Tu ?mi ai disii adesea:6re, 
„Frumuseţe răpitre 

Şi cu sufletii dulce, sântii, 
C'ai voi se-ţi facu și țiă 
O frumâsă poesiă,; 
«aj voi-ca se te cânti. .: - 

Eu dorescii cu stăruință 
Se 'mplinescu a ta dorinţă; 

- Dar mă temii că n'oiii putea . - 

St o facă așa frumâsă 
Și aşa de graciâsă 
SE te .poți cunâsce m ea!" 

1867...



DESPĂRȚIREA. | 

LA, * 

Le souvenir part avee.moi: 

Je Pemporterai, ma petite, 

Bien loin, bien vite, 

"“'Foajours ă toi. 

Alfred de Musset. 

Ah! mă ducii, mă ducii departe; 
Dar'arii, însă, Dumnedei 
P'acei cari ne desparte 
Se-i ajungă chinulii mei 

„Inima mea se 'nfiâră 
Cândi m'apropii de porniti ! 
Vai! acei ce te 'nconjâră 
Nici o dată n'aii iubită! 

Căci d'arii fi iubită vr'o dată - 
Ari simţi în sinulu lori | 
O mustrare ne'mpăcată -  - 
Cândi sfăramă uni amoră.
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Ah! mă& ducii, mă duci departe; 

Dar'arii, însă, Dumnedeit 

P'acei cari. ne desparte 

S&-l ajungă chinul meii. . 

Dacă sârta mă proscriă 

Ca să pleci, iubita mea, 

Voiii pleca, și cine ştiă 
Dacă te-oiii mai revedea: 

Marea este furtun6să; 
“Frăsnetuli plavă prin nori; 

Stânca e pericul6să ; 
Șarpele s'ascunde ?n flori! 

Ah! m6 ducii, mă ducii departe; 
Darvari, însă, Dumnegleii 

Pace! cari ne desparte 
Se-i ajungă chinul mei: 

Te-ami iubiti cu frenesiă, 
Şacumii te iubescii ma! .multii; 
Sorta, însă, cândii prescriă 
Ca se pleci, cti .o ascultii; 

Dar plecândii de lângă tine 
Li îţi lasii, suflatulii mei, ; a 
Şi în locu-i iaii cu.mine,. 
Suvenire, chil.ulă teii. . 

pe
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Ah! mă& ducă, mă duci departe; 
“Dar'ari, însă, Dumnegeii 
P'acei cari ne desparte 
St-i ajungă chinul mei. 

1868.



SONETU 

"D-rei ANGELICA MORO 
PRIMA.DONĂ ASOLUTĂ. 

De unde-ai .luatii Gre, copilă-a armoniei, 
Acele dulci accente cu care ne răpegti? 

Din s6re sâii din acri? Din templulă poesiei? 

Din regiuni umane? Din sferile cerești? 

Sublimă cântătâre! Pe scena Romăniel 
Tu, prin a ta cântare, cu cerulii ne uueşti, 
Cândi porţi subt gena-ţi blondă plînsuli Iphigeniei, 
Veselia Winonei, priviri dumnedeeşti |! 

Ca regele naturei, ce s6rbe dupe fidre, 
Cu buza-i înfocată, a nopţiloriă .plinsâre; 
Aşa tu sorbi. unii cânteci, în inspirarea ta- 

Cântă Rosino, Lindo, copilă adorată, 
câ corda lirei, tale, de dei împrumutată, 

ntă, și noi eterne corâne îţi vom da! 

1867, Decembre 30. 

 



AMICULUI MEU E. PERSESCU. 

. Suntit flori ce creseii obscure pe crâsta unui muiute; 

Dar chiar d'aci profumulit împarte tutulorii; 

Pământul Peste lEgănii, 6rii nobila lori: frunte 
Se 'nalță către ceruri, Valit nostru creatorii. 

Aşa şi tu, amică, retrasii p'aste coline, 
Nu vrei să știi de lume, de Domni şi Împărați: . 
În sufletulii teii, însă, a-i înţelesii prea bine 
Morala cceștinâscă: Zubiţi și ajutati. 

Ce fapte suntii în lume mai mari şi mai frumse, 
De câtă a 'ntinde mâna la omulii suferindă? 
De câtit a da o parte din micele-ţi folOse? 
A îndulei durerea, credința întărindii? 

De ce nu te imită întu6gă omenirea ? 
De ce uu eşti modelulii la Gmenii bogaţi: 
Prin fapte c'ale tale se-şi facă fericirea 
Şi, cândii va sosi mârtea, s& moră împăcaţi? 

“Suntii însă potrivite și faptele-ţi, şi nume 
Cu sceptica-ți devisă ce stă pe ușe-afari: . .
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„Nimică, nimacii sunt tote cândii mortea e în luine?*!) 

Ce? creți tu că mormentulii e ultimulii otari? 

Şi dacă 'nchide în sine şi bunii și reit mormentulă, 
De ce vorbimii de Jfoisi, de Crist și de Socrati? 

Arii sta toți împreună: mişelulii și cu sântulă. 

Şi nam sci să alegemii pe hunii din scelerată. 

O! nu! în astă lume Virtutea 'n veci nu mbre; 

Ea sbâră peste secoli, cunună sea purtândii; 
Strebate viitorulii și calcă sub picidre 
Și viţiii, și cresulii. lumina propagândii. 

Urmâdă, dar, amice, pe calea-ți inseimnată; 

Resplata te aşteptă, Jucindi în, viitorii!, 
Suntit secol, e vecia o faptă lăudată, 

Şi mai cu sâmă fapta cândii e pentru poporil. 

. 

1862, Augustii 10, Bisca. 

1) Vedi Nota £ Ia fine, E i |
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LA TRANSILVANIA 

„DEDICATĂ D-ui B.P. 5) 

Despotismulii, ca durerea, se întinde preste tine, 
Țera lui Petru Maioră! 

„Şi tu ce faci? Abătută verşi lacreme, scoţi suspine; Întingt braciele la lunie şi ceri numai ajutoră, 

Când unii reii devine mare nu-i destulii numa! a plinge, 
Nu-i destulă a ne jeli; 

Trebueşte bărbiiţiii, trebue să curgă sânge; 
Căci atunci numai în lume libertatea -va domni. 

Viitorul, aii disă unii — Gmeni crescuți în sclaviă —- 
Este ali lui Dumnegei! 

Cândii unii populii e ernici, luptă plină de bărbăţiă 
Pentru drepturile sele, viitorulii e alu sea. 

Italia e de faciă, oglindă străvădătâre 
Unde trebuc-a privi 

1) Veqi Nota a Ia fine.



_Agi domneşte în toti loculi o ideiă 

7G ODA LA TRANSILVANIA 

Naţiile snbjugate,, trunchiatele popsre - 

Ce voeseii independința, ce voescă a se uni. 

" Ai fost timpi, pe când unii popoli era prada celui tare; 

Acei timpi ati dispărută! 
sântă, mare: 

Unitatea între popoli de unii sânge, dună trecuti. 

Unire ! strigați, dar, astă-(i, vlăstari nobile şi june! 

Se formămii vechiul stejari, 

Care ?n secoli se resiste la viscole, la furtune; 

Ciel vol ştiţi separatismulă cât e de reă, de amară! 

Transilvaniă iubită! tu mar multă de câtii ori câte 

Eşti. ca cerbul însetatii ! 

"Șt unde. este isvoru!ii?. Dincâce, peste otare: 

Aci apa este dulce, isvorulii este curată. 

Vin'o! Vin'o!... Libertatea e isvorulit ce-i lipstşt?i 

Şi aci îli vei afla. 

Îți vom da vechiulă tei nume... sora care te iubeşte 

Te aşteptă, cu plăcere să te pâtă "mbrăcișa- 

18367, i



  

LA FERANI. 

"'«Re superbi, tremate, scendete,..... 

«Giii dai soglio, crudeli. tiranni. 1) 

Monti. 

De la munte se ridică 
Şi la mare se opreşte 

„Valulii ce mereii mugeșşte, 
Vali ce n'are nici o frică 
Nici de stâncele tirane, 

„Nici de tunulii ce trăs„eşte, 
Nică de arma ce loveşte, - 
Nici de pedice dușmane: 
Acestii vali ingrozitorii 
Ește marele poporii! 

Vol ce-i puneţi stăvilare 
Și "li opriţi fără gîndire 
De a merge cu grăbire 
Către bine, către mare, 
În viață vre o-dată 
Vaţi temut d'a sea mâniă, 

1) Vedi Nota b la fine.
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De grozava sea urgi:, 
D'a sea furiă turbată, 

Cândi de stavili va scăpa 
Ce vă pâte aștepta? 

De cândii popolulii e 'n lume, 

Acel cari “ii facii de plinge 
La mulți le-a b&utii din sânge 

“Şi mulţi tremm” lalii se nume. 
Tremuraţi inimi d'aramă! 
Eli nu ride, nu glumeşte! 

Greutăţi ce "li obosește | 
Le aruncă, le sfâramă! 

Singurii numai Dumvedei 
Are locă în pieptul sei. 

Nu vă face-ţi jucăriă 

Din mulţimea degroşată, 1) 
Dupe cum e botezată, 
De a vâstră nebuniă! 
Cându pe leii arma “li rănește 
Sbiară. și 'n a sea mâniă 
Bunii şi reă pe toți sfâşiă. 
Vai! nimica nu *l oprește, 
Cum vel nu puteţi opri 
Trăsuetulă d'a vă lovi! 

Tr N " | Nu mai pune-(i -stăvilare 
La progresului mașină ; 

1) Yegi Nota c la 6ne,



LA TIRANĂ 79 

Na umblaţi după lumină 
A o pune la păstrare: 
Progresulă în omenire 
De câtă totulă e mai tare; 
De "ă inchidi cu zidi, cu mare, 
Eli merge fără oprire, 
Şi Striveşte în cale: sa: 
Or ce stavili va afla. 

Popolulii pe qi ce vine 
De lumină sn hrăneşte; 
Vede reulă ce “li striveşte 
Și alergă ciitre bine. 
Până cândă a sea sudâre 
Pentru voi se isvorâseii 
Ca se pâtă se hrănâscă 
Ale vâstre terâtâre? 
Nu mal vrea nici unt mişelii, 
Vrea să se guverne Lili! 

1862, Marte 15.



LA 1 FEBRUARE. 

n tirano € caduto — sorgete 
„Genti oppresse, natura respira. 1). 

Monti. 

Precum pascrea ce scapă dintro lungă închis6re 

Cântă?n crânguri tOtă diua, mulțumiadă lui Dumnefeii 

Astă-felă adi, cândă libertatea, încăldeşte ca unii sâre 

A stremoşilorii țerână, ca să cântit voescii și ei! 

Însă nu eroii dilei, nic) pe cei de la putere: 

EL ai făcută datoria de români, de patrioți; 

Voiii se cântii diua cea mare, di de luptă, de veghere— 

Unspre-dece Februare — di mărâță pentru toți! 

Căci în nâptea de miserii, de hrăpini, de tiraniă 
Subt o formă democrată, subt uni vălii liberatoră, 

Ce căduse ca unii doliii pe sărmana Romăniă 

Și orbise, înșelase pe poporulit eregătorii; 

" Câudă tiranulă năbuşise ori ce sântă aspirare, 
Ori ce nobilă simţire, întruni timpii 'de şEpte 20, 
Sugrumând e entusiasmulă, simţimentul celi: mal mare, 
Stingândă foculii demnității, — faptă demnă de tiran; 

1) Vegi Nota d la fine.
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Cândi a viciului escortă, astă turmă desfrânată, 
Arogantă cu poporul, târâtore la palatii, . 
De triumiuri momentane ameţită, îmbătată, - 

„Ea credea că țâra asta pentru dânsu s'a creată! 

De odată di frumâsă, sântă qi de înviere! 
Ca o flacăre divină la români te-at. aretatii; 
AY lucitii, și tirania a căguti fără putere; 
Libertatea şa lati: sceptrulii și românu-a respirată. 

1866, Februara 71.



TEPESU VODĂ 
DUPE: BĂTĂLIA DE LA BRAȘOV, 

Câmpuli celt de lupte fumegă de sânge 
Şi oștirea, tâtă lângă Domnii se stringe. .. 

Vladii plini de mândriă, dice la at sef: 
— SE se pue masa, căpitanii mel!“ ? 

— Domne câmpulii este de morți preseratii! 
— Ce! "Pentru atâta voi Vaţi întristati? - 

Și de cândă vulturul tremură pe stâncă 
Cândii își vede prada că se bate încă 

În Shiarele sâle? Voi, uişte eroi! 
ME mirii cumii sfala ral încape ?n vot? 

S8 se 'nalţe "ndată ţepi vo patru sute!“ 
O spaimă Stozavă prin toți trece iute. 

Ţepele Saduce; spaima-i domnităre! — ScOteți prisonerit de la. închisre! 

= 

 



ȚepEşă vopă 

* Ungurii s'aduce ; el cată spre el. 
— Umpleți-vă 'cupa, câpitanii mei! 

Cupele se umple, însă cu sfială; 
„Țepeşii ia o cupă și în susii se scâlă: 

- — "Pentru mântuirea 'sufletelorii lori |* . *: 
- Pe toți îl coprinde unii rece fiorit. 

Ungurii în țepe, ca paseri, se bati ; 
ri. eli a sea cupă -a şi deşertatiă. 

— Asta e crudime, căpitanii dică! 
— E o lețiune pentru. inemică :: 

MGră inemiculă șori ce trădători, 
Numai să trăiască acesti bravii poporă.ă. 

— Ural! strigă capil. Ura! și oștirea! 
58 trăiască 'Țepeşi, şi cu clii mărirea!“ 

Ospatulii celi mare astă-felă sa sfirşitii ; 
Apoi Domnulii Țepeşii dormi liniștitii ! 

1858. . 

(e 

83



rudoni VLADIMIRESCU 

- | SEU 

CORBULU ȘI ACVILA. %) 
(LEGENDĂ). 

Vine Oitulii, vine mare, 

Vine iute furiosă, 
Ca poporulit mâniosă 
Cânai se scuturi de fiare 
Și de lanţulii ruşinosii. 

Malulă bate cu urgiă 
Și'lii. mănâncă ne'ncetatii, 
Ca uni. lupă ne săturat, - 
S6ă ca tigruli în mâniă 
Cândă apucă vr'uni vânati. 

Dar de ce vine-așa mare? 
De ce vulturi n senin 
Cete, cete merei vin'?;.. 
Căci ai sete, aii turbare 
S& bea sânga de streini. | 

1) Vegi Nota e la âne. 
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Totă lumea e 'ngrijită! 
Numai Rimniculă muntosi, 
Bravâadi Oltuli furiosă, 
Pe copil se! învită 
La banchetuli seii voiosti. 

Lăutarii ain vidre 

Dică unii cântecii bătrânescii, 
Junii hora învertescii ; 

Er bătrinii stândi la s6re 
Baii merei şi chiuescă! 

Națiunea sugrumată 
Astii-felă e necontenitii, 
Până timpul “i-a sosită, 
Şi atuncea de o dată 
Schimbă risulii în rînjitii. 

  

Etă ceruli înegreşte! 
Orientul s'a roşitiă, 
Unii noră uegru a porniti; 

Cu câtit merge se măreşte 

Urmând drumu-i neclintitii. 

Norulii creşte, norulii vine; 
Corbi ?n aeri cloncănescii; 
Florile se ofilescii 
Pe câmpiile vecine.... 

Câp îl vădi se îngrozescit
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Unii vârteji. se” deslipeşte 
Din asti.noriă întunecosit,! 
Şi în sboru I furtunosii 
Peste horă se opreşte 
Tăcândit sgomotii fiorosti. 

Țipete îngrozitâre 
Se audă spre răsăriti; - 
Cânâii d'o dată s'a zăriti 
Acvila mântuitâre 
Alungândii unii corbii rănită. 

Păserimea ţipă tâtă..... 
Dar vertejulii a, ncetată, 
Şi dintr'ânsulă a picatii, 
Întra horer mare râtă; 

“Uni corbă morti și sfâșiatii. 

— Ce va îi acâsta Gre? 
Se întrebă din bătrân. 
Ce semni reii pentru români? - .: 
Nu cum-va vin” noui popâre * 
De creştini stii de păgâni? 

— Da! —- r&spunde din mulțime 
Uni omu tânării, naltii, frumosi 
Și cu sufictulă voiosii; — : Creştinime şi turcime 

îî0? Vin” ca norulă negurosii.
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De lu. voi aqli ţâra cere 
Să săriţi, s'o ajutaţi, 
De nevoe sto. scăpați! 
Adi e dioa de 'mviere 
Pentru toți a-i noştrii fraţi. 

Nu e timpii de veseliă, 
De băutii, de chiuiti; 

- Nică acela «de 'mvârtitii 
Vechia horă de sclaviă 

Ce-o avemii din răsăriti | 

Ci e timpii de mântuire, 
Cu toți mâna se ne dămi, 
Pe streini se alungămi 

Din a erei cârmauire, 

Şunii statii liberii se formămiă. 

Acestă semnii, vedeţi, ne-arati 
Că greci nu vorii mal domni; 

Corbii pe stâgi nu va mai fi, 
Ci acvila ?n aripată | 
Ce *n curendii ne va mări. | 

'Pudoră dice...... şi porneşte: 
Cei de faciă "lu însoţesci; 

Cu câti mergi cu atâtii cresciă,. 
Ce-a pregisă se împlinește 
Cândă în Bucureşti sosescii. 

1865.



VIZIA LUĂ PALTAZAR. 

În sala serbări! satrapii s'adună 
Încetulii cu ?ncetii; 

Femeile tineri. voidse "ncunună, 
C'o dulce zimbire, regesculii banchetit. 

Mii candeli vărsară o dalbă lumină 
"Pe vase cu crini, | 

Cum varsă tăcută a nopţii. regiuă 
Pe florile albe plăcute lumini! 

Pe tronulă de aurii, în mândră purpură, 
- Tiranulă şedea: 

„Cu fruntea senin”, surisulii pe gură 
Elă regele lumii că este credea! 

În cupe antice, cu artă lucrate 
SRR Din capuri de leă, 
Ce n timpuri trecute aii fostii consacrate De fii iudeioy Pală loră Dumnedeă, 

Acuma păgânii, setoşi de orgiă, - 
ȘI varsă-ala lori vină ;
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Şi, sicuri de dânşii, o lungă domniă 
Tiranului rege urându-i, închini!- 

Plăcerile magiei ce 'm sală domină 
Pe toți a miscat; 

Ei uită durerea, orgiei se 'nchină; 
Femeia şi vinulu pe toți a "mbătatii! 

Cândi cupele însă, cu vinuri spumâse, 
Merei se umpleaii, 

O mână uscată, de piele și 6se,. - 
Că trece prin sală mesenii vedeaii. 

Ea pare că este unui semni de magiă 

Ce umblă -pe zidă: 
Uni Jane, unit Techel, unii Fares înscriă, 
Cu literi de flacări pe zidul umidii. 

Monarchulii, vădeadu-o, o rece paldre 

Pe frunte a simțită, 
Cum simte unii arborii, cum simte o fl6re 
Cândii crivăţulii rece cu ghiață a sosită. 

Eli: fruntea pe mână își plâcă indată 
De frică pătrunsi; 

La aste cuvinte prin degete cată, 
Şi vede în ele misterulii ascunsii! 

O nâgră ?ntristare, o crudă durere 
În piepti "-a intrată;
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Amorii, veseliă, beţiă, plăcere 
Din pieptu-i ce bate cu grabă aii sburată, 

— Câudii totulii suride. cândă totală savântă, 
„Merei spre plăceri, 

„Ca fluturi ce sbâriă, ca paseră” ce cântă; 
„Cândii qliua de astă-i nu are dureri; 

nCândii p'aste pământuri e totiă fericire, 
„Tu rege suspini? 

„Cândă totu e viață, placere, mărire 
„Tu fruntea-ţi senină 'pe pieptu-ţi înclin? 

„Ati d6ră streinii mal poti ca se intre 

„În (6ră la noi? 
"»0! nu! nici o dată! Fă ţii încă minte 

„ Trecutele timpu, p'ut nostrii eroi! 

»În țâră eşti bine, nimici nu-ți lipseşte; 
Aa » Durerea e funii; . 

„Mărirea-ţi suride. puterea-(1 zimbeşte, 
„e "mbată adesea de dulce profumii ! 

„Poporulă e veseli; elă rabdă și tace; 
» Lucrâză mere ; 

»Trăeşte în risuri, în cânteci, în pace; 
„Trăeşte mar bine de cum trăoscă ci! 

„Femeia sg vinul aici e mat mare; 
„SE bemii, dar, cu toți! |
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„Ferice-Y poporul :ce ?n fruntea” sea are 
„Asemenea nobili și: mnari patrioţi!“ 

Coprinsii de beţiă, aşa îi vorbește 
Satrapulii voiosi ; 

Erii regele tace; la mână priveşte; 
Pal6rea se 'ntinde pe faciă-i în josul 

— Aicea îndată, satrapilorii gice,. 

„Să vie voescit 
„Bărbaţi cu ştiinţă, de poti se-mi esplice 
„Aceste cuvinte, ce zidulii negrescii!* 

Bătrânii Haldeiei, cu fruntea "nereţită, 

De multii ce-ai citită; 
Preoții şi mail, cu barba albită, 
D'o sută de erne, în sală-aii venită... 

Cu toți se consultă, cu toți cercetâză,. - 

Cu ochi-aţintiţi, 
Aceste cuvinte, ce zidulii ornâză; 
Dar toţi înainte rămânii ca -ulmiţi! 

Știință înaltă, gindire. magiă 

Aci s'ait: opriti. 
A cerului taină ştiinţă n'o ştiă, 
Rămâne în faciă-i unii rece graniti! 

Cândi însă 'nțelepţii, coprinşi de ?ntristare, 
"Pe gînduri şeaâi, -
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Afar! audiră o dulce cântare. 
Aceste cuvinte o harpă 'nsoțiai: 

— Pe spini sii rose, noi toti mereii 
„Să facemă bine-fără *ncetare, 
„Şufletulă nostru e o suflare 

„Care 'se duce la Dumnedei.. 

„Cândii diua lasă acesti pământii, 
„S6ii diminâţa cândi se iveşte, 
„„Juneţia nâstră,: ce strălucește, : 
„Se aibă-'n faciă ală seti mormântii. - 

„Orele scumpe să le-adunămi, 
„Fără 'ca timpul să ne oprâscă; 

„În noi virtutea se străluvâscă; 
„Faptele rele se alungămii. 

„Şi pe nori negru și pe seninii 
„S& lăsămuă ușia ncîncuiată, 
„Ca mesagierulu se intre "dată 
»Cu ambrosiă sâii cu venină! 

»Hasardu ?n lume e ună misterii; 
»Eli nu nc-arctă a nâstră parte; 
„Eri esistența n'este o carte 
„Care 'ne cade scrisă din ceră.' 

„Ferice-acela ce a cetitiă 
min a sea carte, fără palâre,
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„Pagini frumâse, nemuritore! 
„Elă mâre veseli şi liniştit! - - 

— Chemaţi cântăreţulă ce câută afară, 

„Tiranu-a strigatiă |, . 
„Irei sclavi de o dată altar” alergară 
„Şi 'n sala sărbării c'unii june-ai intrati! 

„Esplică-ne nouă, ol june poete,: 
„Monarculiă.a disii, - , 

„Aceste. cuvinte, ce-aci, pe perete, , 
„0 mână uscată acuma a scrisă! 

Lampele vărsară mai strălucitore 
A le lori: lumini 

Peste adunarea cea cugetătâre, 
Peste vase Waurii cu rose şi crini. 

Junele scriptura o ceti îndată: 

Şi o tălmăci; 
Tâtă adunarea fuse spăimântată 
C'a sea profețiă se 'va împlini! 

„O! rege, ce ?n lume, 

„Lrecândiă, tu ună nume 

„De reii a! lăsatii! 

„Sa dusi a ta viaţă, 

"Mormântul "i e față 

„De tine săpati!



" OVIZIA LUI BALTAZAR 

„Trecut'aii îndată 

„Domnia'ţi ingrată, 
„Căci ea s'aii aflată 

„Cu totul ussră, 
" „Ca fulgulă ce 3bâră 

„De vânturi purtată! 
A 

„Cândă qiorile-orii bate . 
»L'a porţii cetate A 
»Vei ti răsturnată! 

„Streină armată : 
„În va lua "ndată 
»Și tronit şi palată. 

N 

1864.
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LA MARIN BĂLAN. 

 (Slabă imitațiune dupe oda D-lur B... lat. N... ZI.) 

„Cum poeţii în vechime descria pe: Jupiteri . 
Ca eroul celă mai mare, coborindu-se din cerii 
Şi intrând din casă ?n casă, să înşele vr'o. temeiă,, 
Se corupă vi'o copilă, în lebădă transformată; .. - 

„_S6ă ca plâiă aurită, s6ă ca focului scânteiă, 
„S6ă ca nori albi de zăpadă, s6ii ca Satir diformată! - 

Asti felii şi eii adi pe tine te descriii, eroul: mei! 
Tu însă ești multii mai mare de câtii acelii Dumnedei; 
Căci n'ai înșelată 'copjle s6ii femeia cea iubită: 

Aste vițluri din palate de locii nu te-a stăpânitii; 
Și în loci d'a te preface într'o 'plâiă aurită, | 
Tu, intrândiă din casă în casă, Ploi de aurii aj răpită. 

2e cândă lumea liniştită prin doctrine omeneşti | 
-Va să surpe, să dărime bazele Dumnedeeşti, 
Numai tu, în indignare, plin de *ncredere în tine, 
Revoluții « de potecă în toti. loculii a" făcută; 

- 5



EBA 
LA COCOANA MEA). . 

- Quoi! cette âmo que j'ai rârte, 
Que longtempsj'ai cherchee en rain, 

Cette soeur!... je avais trourțe 

- i Enfn! i 
ÎN i M-me Emile de Girardin. 

„Musă grasă și coch-tă, în malacof îmbrăcată, 
"Cu zulufi, cu. beliele, şi pe capii cu mir de flori, 
Vin'oagi de mă inspiră... şi cu verva ta bogată 
Fă să cănţă p'a mea cocână; firea mândrei auroră! 

Mergi în lumea poesii, pe Pegas în fuga mare, 
Şi adună la. cuvinte, şi adună la idei 
S8 descriii- a. sâle gracii şi a sa dulce cătare, 

Căci e singura'm! dorință să mă facă poetulă el. 

Voi ce n'ați vădutii femeiă, la Copoii sâit in salâne, 
e incânte, se uimeâscă pe acei ce o privesti, 

inviti, veniţi Ja teatru, şi priviţi printre cocâne, 
58 vedeţi astă femeii despre care vă vorbesci. 

1) Vegi Nota b la ne,



  

ODA LA COCOANA MEA  . 101. 

Cupidon se înfidră cândii în faciă o privesce; 
Venera de gelosiă se totii plinge pe la dei; : 

“ Minerva cea înțeleptă d'ală seii spirit se urmeşte; 

Era ei staii eșită din minte cândă privesciii în ochii sei! 

Graciole sborii în juru-i si d&supra ei planeză; 
“Dar Pe frică a se pune pe peliţa sa de crinii; 

Căcl atâta frumuseţiă nu le lasă să se vâdă, 

Și arii semăna cu norulii ce se plimbă în seninii. 

Nasuli sei, întorsii spre frunte, are forma repitâre :: 
Ali Venerci, Cleopatrei a remasii cu multă mal josii; 
Roua nopții cândă se lasă cade în eli ca într'o fi6re; 
Și îl pârtă totii în aeri, căci: nu este frigurosii ! 

Ocliiulă sei: ca seni- noruli, cândi prin g gene Jicăreşte 

ŞPli aruncă cu duleâţă Pa vr'ună june militarii, .. 
Se asâmină cu luna cândii unii norii o învelește, , 

Sei cu ochiul de pisică, s6ă cu ochiulă de canari. 

Dinţi-i suntu o sentinelă de soldați în negre, strae, 

Ce păzeseii pe lingă buze să nu cadă prea în osii ; 
Fruntea lată de unii degetă şi ca luna de 'bălae; 
Părul surii, lăsat pe frunte, ca unii caerii de stufosii! 

Talia sa e subțire, ca a nucului tulpină; 
Mânușița mititică, ca o frungă, de lipană; , 

. Piciorușulit de trei palme,strinsi în mica sa botină, 

Semănă, fără « de glumă, c'o tichiă de şidani.-* 

.
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Nici grădinile Palmirii nu ai fostii așia bogate 
„De flori rose şi albastre, şi de alte mii colori, 
“Cum e capulii seii ca stufulii; căci pe elit staii semănate, 
Lângă flori deosebite, şi trei pene de cocori! 

"1865, Iassi, -



  

OMDIDA 
“LA NAPOLEON.. 

Cumi s6rele aruncă lumina peste lume, 
Aşa arunci lumina la ochit tutuloră! | 
La singura-ți vedere, la singurulii teii nume .. 
Se scâlă și alungă p'unii rege uni poporii! | 

În tine se concentră divina libertate; .-* 
Toţi populii în tine speranța lori aii pusi; .. 
Tu faci judecătorulii să judice ?n dreptate; | 
Tu faci chiarii pe armată să-şi ţie stâgulii susii. 

Tu eşti, în fine, totulii: ce. lumea adi iubește; 
Se 'nchină toți la tine, precumii lui Dumnegei; 
Căci tu eşti în totii loculii, pe unde omit trăeşte 
Afară însă numai din pozunarulă meă! 

1867.



AMORULĂ UNEĂ ACTRIŢEI 

— Eloizo, spune-mi mie: 
“Ce vret tu în astă minută? 

Vrei săţi faci o possiă 
Cumii ună altulii n'a făcută? . 

"PU atâta de feumosă | 
„Chiară ună îngerii pe pămâatii; 

„Cu atât de amor să, 
„Nu-i „păcat să nu te cântă? 
— „Yoiă mal. bine o. mantelă | 

a Eloizo, nu vret.6re, . Ş 
[i „Prin! “peneluli mei abil, . 

"Să te facit nemurităre 
Cumii făcu şi Rafailii 

Pe Madona "mbrățișată 
Cu copilul set iubiti ? 
Spune-mi vrei, sublimă fată, 
S& mapucii de zugrăvită ? 
-— Să8ţI spuiu dreptii, .așii vrea mai bine 
Unii coasornicii cu rubine! ” 

>
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— Vrei cândă- luna ginditore * 
Trece 'n caru-i aurită N 
Și împarte ridătâre 
Vise celui fericită, 
SE şedemi pe o colină, 
Subt ună arbore stufosii, 
Și, cândă frunzele suspină, ': 

- Si suspinămi amorosii? a 
—- Mie "mi-ar plăcea. mai bine a 
0 pereche de botine, i 

— Vrei cândti focal risipește 
mprejurii mii de“ schântei, 

Și afară gerueşte, 
Tu să caţi în ochii mei: 
S&:vorbimi de fericire , 
De alii nostru tafnicii dorii, 
St sorbimi dintro privire , . 
Cupa sântului amorii ? Si 
— Ami mai mare mu'ţamire 
Ca s&mi dat vro două lire... 

Ea 

— Voeşti tu, a mea iubită, 
S&”ți facii l6găni de porfirii, 
Cu bordură aurită 
Şi cu ciucurii de fit: 
Zefirii cu-a lorii suflare 
Să te legene ușiorii, | 
Păserile prin cântare * . . e 
ȘE te adârmă binişorii ?
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— Mie. "mi-arii plăcea mai bine . 
pă Căpridră cu măsline. 

€ 

— Vrei su taci două palate | 

-De smaraldii şi de opalit; 
Poduri d'auri suspendate 
Peste rîuri de cristali; 
S6ii ca "n timpuri fericite, 

" Ca.minune, să-ți facii ei 
„Două aripl aurite 

S& te urci la Dumnedei? 
— Dragulii. mei, aşu vrea mal bine 
O cutie cu smochine, 

1865.



ȘiII TURCEȘTE, MĂNÎNCĂ PEŞTE. 

Cumă că a fostii o dată unii timpii mai fericită, 
Unii timpă de libertate; nu este de induoită: -- 

| “Cândi lupi-erai căţei . 
Şi păstorâii pe mei!:: 

Cândi nu era nici ciumă; nici liberali vestiți, 
Nică cămătari politici, nici dascăl-iscusiți 
Ce strigi pe tâtă 'dioa „on6re, libertate, 
Morală socială, virtute, probitate 1 

Eri ei corupti copile, bastargi în casă crescii ; 
“= Ou mume faci amoruri, cu fete se “nsoțescii ! 

+ Cândă nu erai păcate, nici mila orunut sântă; 
Cândii cerulii era roșii, aprâpe de pământii ; 

. Dar Dumnedeii, din tronu-i, femeiele vădendiu 
Perdele, rufe negre pe dânsulii întindându. - 
Sati supărată pe ele şi Pa urcată în.susi, 
Acolo unde astă-di cu toţi îlii vedemii' pusti! 
Femei! toti ușiurele! toti: Evi necontenită! - 
Și Cerulă, și Edenulă prin vol ni sa răpită! 

- Atunci, p'acele timpuri ce susii vamii aretatiă, 
Povestea următâre, ne spunii că s'a 'ntâmplatii:
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Într unii oraşiii, în piaţă, “urii turcă pe o tisghea 

_“* Şedândă își bea cafeaoa. fumândii din nerghelea: 
Trei coşuri de totii pline cu pește micii sărată, . 

„ Espusi pentru vândare, privea ncîncetati. 

„—Vegi tu? Din coșiulii ăla, unii grosii ţeranii (icea 
La altulu ce la peşte cu uragoste privea; 
Ei posiă fără „parale să iaii.tret, -patru pot 

—Nupoţi! - + | 
— Ba poti, măi vere! 

FI —M6 prinţ dacă voescil 
— Pe ce-i 1 ali cu cale. 

„ — "Pe optii oca de ini. 
— De vrei, aşia să fă; dă mâna şi... amin!“ 
Țeranulii către Aga mergândii S'a închinată, 
Smerită ca uni călugării, cu capulii: golii, piecatii. 

— Alah să-ţi dea vândare și Mahomet ghelirii, 
- Adaose ţeranulă ; Ş'ajungi mare Vizirii | 

Dar. ce mai “foci cocâne? Ce face tatăli te? 
__Ce buni cardașii cu tata o dată li ştiamii că. 
"Pe amânduoi la masă adesea " ami vEdutii; 

În satii, în casa nâstră, câ bine-ati petrecuti! 

Şi cregii că și Agaoa, cândă țâra va lăsa, 
Trecendii prin. saivlii nostru la-masa mea vasta? 
Precumii făceaii părinţii să facemi adi şi nol: 
La masă veseliă, frățiă la nevoi! 
—Ha! ha! Pechi ghiaure, Tu eşti unii omii cinstită; 
Dar ce caţi, bre, p'aicca ? Ce aj de. târguiti? 
— Voiamii se cu'npărt peşte, dar banii îmi lipsescii. 
—Ia, bre, câtii vrei din coșiuri... pe tine eii cinstesci. 

s



ȘTI 'TRRCEȘTE, MĂNÎNCĂ PEŞTE 109 

Țeranulit se întârse la celă- Paltii” ţeraniă 
Sarete ce-i didese păgânnli musulmani. , 
— ME ducii şi ei, elii dise; şi mie-tureu 'midă. 
Și 'n grabi, fără zăbavă, la dânsul alergă.  .. . - 
— a dă-m! şi mie, Ago, puţinii « din acelii peşte. - 
— 1 bani? 

—Nu..;ca lui Stoica. - | i 
—EA ştie ea turcește! 

1865. a E
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” Adio ş'aniă prază verde? 

Adio, dragii, orașiti de bine! 
În altă parte astă- -QI mă ducă; 
Inima'mi însă o lasă în tine 
Și căptușiala de la surtucii ! 

Ta 'mi-al fostii legăni de fericire, 
Unde. adesea m'amii legănată _ 

-. Fără vesminte, fără ?ncăllire, 
adesea Gre şi nemâncatii! - 

7 

Eu totii duna te ami mainte 
Ca pe orașiuiii celi mal iubiții, - 
Căci cu plăcere *mi aduci aminte 
Toti ce în fine amii întâlnită: 

“Opiniune bine formată; |. 
Publicii ce are credinţa sa ; 
Dar cândii moncta i se arată 
El îşi dă votuli cul za suna! 

Orment politici, ce strigii: dreptate! - 
Până ce osuli au căpetată ;
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g'apoi dreptăţii îi dai pe spate; —. 
O persecutii, neincetatii | 

Femei frumâsc, incântătâre, 
Pline de gracii şi de colori; -. 
Dar fără inimi, îuşelătâre 
Ce te trădâză adesea-ori. 

Poduri mulţime, bine pavate, 
Numai cu Paros şi cu granită,. 

"Cu trotuare nalte și late | 
Unde piciorulu mi Pamiă scrintitil. 

Amici o spuză, plini de iubire, 
Ce-adesea 6re m'aii ajutati 

În neavere, în prigonire, — , 
„Cumit ajuti gâzil, pe condamnată ! 

Lingăti aceia « ce se 'utreţine . 
De w'o .femeiă de şi-deci ani, 

„Şi crede ?n lume pe toţi 'ca sine: — 
Tiranulii crede pe toţi tirană!” 

Poeți ce astăg- -di pe a loră liră 
Virtutea căntă ncîucetatii, - ” 
Și mai deunădi o tăvăliră. o 
În murdăria de la Palatu! 

Medici în hapuri ș -şin hirurgie . 
Ce doctorie îţi -daii marcă,
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“Până te lasă ca p'o 'stafiă,. 
Șapot te mână la Dumnegei! 

Doctori în drepturi, cu nume inare, 
Fără ca dieptulă se-fi “avățatii, 

„Dar cu diplome în bozunare 
Ce cu parale: le-a cumpărată. -» 

Stabilimente de imprimare 
Ce facii paradă cu arta loră, - 
Dar la totii şinduli, la corectare, 

- Faci să asude pe autori! - 

- Adio dragă, orașiii de bine! - 
În altă parte astă-i mă duci; 

“"Inima'mi însă o lasă în tine 
Şi căptuşiula de la. Suttucii, 

"1864. -
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Cuza-Vodă e către D: Boliatincnu. 

„Pilare Dnitrace, d boerik di Bolintinit,, 
cu multă plecăciune şi sovasis „mă "mchin.“ 

Suntii câțI-va, ani, de (ile, îmi pare, cândii aşa 
Îşi Îucenea scrisârea Alecu Vilara, --: o 
Pe când "ţi a scrisă din Iaduri şi sfătuiri "ţi-a dati, 

„Pe care tu, Tăchiţă, în. tocma! le-ai urmată ; 
Aşia şi eii acuma scrisârea-ami începută; 
Căci numai eii și densulii în fondii te-amii cunoscută ! 
Tu ești omii cumii se cade, blindeţea pe pimântăi! - 
Dar ești o jiruetă ce merge după vântă, 
Strigi patrie adesea, on6re libertate, 
Morală, probitate, friţiă și dreptate; 

"Dar tâte pentru tine suntii nisce floricele 
Ce pui dupe urechiă săi ridi numat do elc;: 
Cădă tu, Tăchiţă dragă, la Maiii” mai îndemnat 
S5 spinzuriă libertatea, să faci loviri de Statii.: 
Dar să lăsămii acestea Şi să venimii: mai .bine: 
La lucruri pipăite, căci celea îmi convine: 
Din ladi ţi-a scrisii Alecu, rii ei îți seri din Rat ş. 
Căci în „Paris e Raiulă parale daca a; —:.
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„Și ami destulii de multe, precumii cunoşti pre bine, 
„Odată adunate, prin alţii şi prin “ine, 
„De icea şi de colo, şi chiară din visteriă pi 

"În câtă acumii îmi pare că 'ntrega Româniă ' 
„Nu are bani atâţia câtă singuri adi ami cii, 
„Depuși-la Gre-cine şi ?n portofoliul mei. - 

Scriindu-ţi astă-di ţie, îţi scrii săţi mulțumescii 
„D'a ta fidelitate, cu care mă mândrescă ! 
Prin poştea. franţozâscă, îmi pare cea de ieri, 

- Amii priimită o carte. cu mii de tămâeri, 
Aduse către mine, ală tei vechii protectorii, 
Și făcător de „bine, în ciuda tutulorii. 
Dar ceia ce îmi place mâY multii în cartea ta, 

În Pumeneide, 'e singură Vilara. - 
- Ce serie către Jancu, boerii micii din Piteşti, 
Precumiă. în. acea .cartea. tu singurii îl numești, 

Ca bine “]ă baţi. pe dânsulă! ce bine baţi pe. toţi 
Acei ce mă goniră. E nu sunati: patrioţi; 
Căci m'a gonitii pe mine și a adusi streini: 

"Ce nu se *'nchină asti-felii; ca mine, ca creștină! 
_Îmi place multi, Tăchiță, a ta recunoscință, Ea este o virtute la omulii cu credință. 
Și al avută dreptate aşa mai apărată; Căci cine altă ca mine atâtii te-a ajutatii? Precimă pe mine Negri, Alcas, Cogălnicânu, Alesandri poctulă şi Anastase Panu, | Ma ridicati din tină :pe tionulă. Românescă. 

Și ca pe unii “beșlegă m'a pusă ca să domnescii! 
Aşa şi eii pe tine, din simplu “muritori 
Te-amă înălțată la rangulii: de mare dregători. 

A
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Ei te-amă făcută să capeţi Şo decorațiune, - „. Pentru ală. tei. servici şi multă plecdciune.. . | Te-amă pusă: Ministru mare, Consilierii de Statii De te plimbat, pe. uliţi ca Peneș Împărată ! 
ȘI comisari de mare sub mine tu erai 
De unde luai. 1efă şi "n .Bucuresci şedea! -: 
"Ți-ami dati lef peste lefuri; ba chiară pe dre-cine Ți Pamă trimisi Ja studii în țerile streine! 
Așia cumiă Vedi, Tăchiţă, tu îmi- erai datorii SE cânţi a mea Domniă şi chiară în viitori, 

Ah! unde e acuma stupidulii de Platon, . „B8 sfăramii cu picioruli ună capi de. caţaonii! + „Căci daca n'avâmă minte şi lul aşă fi urmati —. Ca să te scoții din fEră—tu' nu m'aifi cântată! .. 

“Mal râgăte, Tăchiţă, Pali nostru Dumnedeii,  . S8 'ntârcă râta 6ră ca să mai viii Domni ei! 
Căci tu la elii at treceri, ca ună hagiii ce eşti 
Și bard-poetii megalosă ali ţerii Românesci! 
S6i stringe-te cu Savel, cu Boldur Şi Florescu, 
Cu Caliman vestitulă, Boliacii și Creţulescu. Și faceţi conspirații, ocasiă cătaţi, - 
n contra. evreimii. poporulii ațiţaţi; - 

„Căci pote rusulă, turcul în (Sră vorii veni - - Și asti-felă et cu -denşii îndată voii sosi! 
Atuncea te voii face mai mate de ce-ai fostă, 
Te voiii urca. îndată la celi mai mare postii. 
VE dai la toți pe mână drăguța Româniă 

„Cu posturi, cu locmale, cu *ntrega Visteriă, 
„E faceţi ce vă place cu ea în Bucureşu, . -
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Ve-ţi spânzura atuncia pe toți. fraţii Golești, 
Pe Iancu Brătianu,. Rosetti și al loră; O 
Căcă ei mă despărțiră de bunului mesă popori! 
Dar s&ţi spuiii drepti, Tăchiţă, şi tu eşti vinovată; 
Căci nâptea cunoscută destulii nu ai veghiată. 
Ba; suntii mulţi ani îmi parc, de cândă într'o scrisdre 
Trimisă peste Milcovă -la o preveghetâre 1), 
AY Qisii: «Nu este Bine a fi în Lume mare; - 
„Înaltulă arbori cade Ta ventului suflare !* 
Și ventulă, în Februare, cândă. iute a suflată, 

„E, arboruli celt mare, indată am picatii. 
Vedi, dar, Tăchiţă dragă, că singurii eşti de yină; 
Căci 'mi al uratii căderea în marea ta lumină ;. 
"Dar. eă,. cu tâte astea, te ertă și te iubesciă; 
Căci. tu, ești numai singurii din cei ce mă doresci ! 
Și suntă ali -Dumitale amicii și protectori, 

. Precumii amii fostii odată acumi și 'n viitorii. 

„.1866,. Paris, | 

i 1) Vegi. Nota e la -fine, 

N



  
COCIIETULU BĂTRINU LA OGLANDĂ. 

IMITATIUNE DUBE D. C. Bouracă. 

' Je ne saurais me voir dans ce miroie iidele 
Ni tele que j'Etais, ni telle que ie suis. 

Voliaire. 

0! Oglindă | mai ți minte - 
Câtă de multă te-amii apărată? 
Cn ce lacreme ferbinte 
Li adesea te-ami i udatit? 

Câtă de veselă, « câtă da bine. 
ME vedâmii în cadrul tei! 
Cândi erami faciă cu tine 
M& credemii unii Dumaegeii! 

„ Însă adi, cândii catii la” tine, 
"Vedi uni giamiă întunecosi, .. - 
Ce resfringe peste mine 
Uni chipi sârbădă şi idosut 

Plingi | oglină, plingi cu mine! 
Ce-ami avută nu -ma! aflămu ; ;
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Cândti mă uiti: acumii la tine. 
Amânduoi ne întristămă | 

  

Acea sântă Wisteriă, 

De la care mă "nţolamii, 
Nu-mi mat dă nimica mie; 

"Nu mai iati ce-atunel lamă! 

"= Acea funcţiă vestită | 
” Ce-mi da bani făr'a lucra, . 

Astă-ql, vai! "ul -este răpită; 
Nu mai amii ce mat-mânca! 

Luminaia ta favâre, 

Ce făcea pe mulți: mnişel 
_A'mi depune la picâre 
„ Peşte 1), găşte “şi purcel, 

A periti, precumi peri tâte; 
"Ca o fl6re-a vestejitii, 

o Ată-gi vădă că na se.pâte. .:. 
- Nică dal mei a fi iubită. .: 

Plingi oglindă, plângi cu mine! 
Ce-amiă avută: nu mai aflămă; 
Cândii mă uită acumii la tiue 

- Amânduoi ne întristămă. .. 
  

Prin a ta protecţiune 
Eramiă mare "ntre cel. mari! 

1) Veşi Nota d la Ane.
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Concentramii. 0 naţiune - 
În sticloși-mi ochelari |. 

Sa dusă însă acea vreme, - 
Ca uni noră de vânt bătută ;. - 
Nimeni ad! nu se mat-teme . 
De ce facă și ce-amii făâcuti ! 

Dimin6ţa, cu grăbire 
Cândi din pati mă coborami; 

„Cea d'ântâiii a mea gîndire 
Către tine o 'ndreptamit |! -. --. 

Ta era! a mea icână, - 
Ali mei cultă Dumnedeeșci ;. 
Pentru tine-aqi facii gână . 

- N A - În tâtă nemulii jidoveseii | eg [a Aadă (e) - 
“2 , , , . | 

O! ce dulce e mărirea! - 
Și noi cumii o amii păstrată! 
Ce frumâsă-era hrăpirea ; | 
Dar câtă timpi, vai! a-duratii! 

, 

Plingi oglindă, pling! cu mine! - = 
Ce-amă avutii nu mal'aflămu! 
Cândă mă uită acumă la tine 

” Amânduol ne întristămii ! 

S5 mal vie ună timpii 6ră 
"Ca acelii ce amii avută ; 

119
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-să mă vădii &rii mare. "n târă 
Șatunei suntii satisfăcutii ! 

Ali mei suflet ştacumă: cere. | 
Ia putea a linguşi, 

M& giîndesci.... 0! ce plăcere!.. 
Curtisanii 6ră a mal î!! 

“Dar suntii armele'mi sdrobite 
- De astă timpi afurisit, 

De astii timpii ce ne trimite 
Brazdele de îngrozitii | . , 

"Toţi acel care odată .- 
Îmi dedeaii coricursulii lori, 
Abia mila loră *mi arată, - 

Eu suridă dreptii unii favori! 

Ocolescii a mea “ntilnire 
Cânaii mă vădiă în drumulii lorii ; 
Îmi arătă despreţuire ș . 
Pacii desgustulii tutuloră! 

v 

“În deșertă eii câte-o-dată.. . , 
- Cânti pe cet de la Palată, 

Și cu pana'mi, întiuată 
„Voi să 'ntină ce e curati ; 

Căci, în loci ami. da fol6se, 
Din Arhivă mă gonescă !
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Dilele mele frumâse, 
Câtii de multă adi vă doresci! 

Plingi oglindă, plingi cu mine! 
Ce-amii avută nu mai aflămi; 
Cândi mă uitii acumii la tine 

Amânduoi ne întristămi | 

1866.
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Juni onești, plini de sfială, 
Ce provincia lăsați | 
Și veniţi în Capitală, 
În Pasagii vă aședaţi; 
Aci e, precumt dică unii, 
Mititelulii Bucureşti; 
Cărturarii şi nebunii 
În Lasagiu în întelnești! 

Iugrăditii ca o cetate, 
Elă ascunde *n Sinuiă săi 
Toti ce e 'n Societate 
Mai ciapcâni, mai nătărăi, 
Cartotori aci s'adună 
Co mulţime de mișel, 
A caroriă demnă cunună 
O faci duoy zarafi ovrel. 

Comitete medicale 
Unde fierbii, ca în cazanii, Ştiinţele radicale 
D'a duce bâla ună anii;
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De acilea se pornesce . 
Către neamul doctoresciă, 
Şi apoi o respândeşte 
Meşteșuguli spiţeresci ! 

Omeni fără meseriă 
Ce trăiescii ca uni acutii ; 
De unde? Domnul îi știă... 
Şi paragraful ştiutii ! 
Usurari ce te 'mprumută, 
Unii creștinii și ună ovrej, 
Ce îți ceri sută la sută 
Şi-i respunde: — daca vrei! 

Prima-done asolute, 
Din Teatrulii românescă, 
Şi urite şi plăcute, 
Ce merei se pâlcevesci: 
Comediă, farsă, dramă, 
Jâcă totii ceea ce vret, 
Er amanți, fără de temă, 
Ai d'odată duoi s6ii trei! 

Gazetari, plini de sciiață, 
Ce tămâe pe cei mari, | 
Cari m'aii nici-o credință . - 
ȘI facb tigri din măgari, 
Liberali cu nume mare, 
Ce treceaii Republicani, 

Eri se 'nchinaii la cutare, 
Adi la altuli...... pentru bani!
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Fanfaroni fără rușine, - 
Cânâi l'e frigi tremură "n. fracă, 
Cândii e caldă, cândii este bine 
Duoă haine veţi că "mbracă; 
Şi galanți scoși din cutiă, 
Fără bani în bozunari, 
Hainele pe datorie, 
Eră de plată -n'aii habară! 

O mulţime de Sirene 
Ce te-atragă în laţulă: lori, 
Până ce te smulgi: de pene 

“Și în urmă apoi sbori. : 
Vr'o trei patru fetişâre, 
Ce marşande se numesci, 
Dioa nu se vădii de sâre,. 
Noptea pe draculii gonescii. 

Case *nchise cu perdele; - 
Ce ascundii la trecători : 
Nisco mese mititele, 
Unde staii adesea-oii - 
Câţi-va Gmeni, fără minte, 
Și averea 'şi cheltuescă ! 
Unde fii pe părinte 
Într'o nâpte ui sărăcesci. 

Amploiaţi, cari nu sciă 
Uni condeiii a mănui, 
Amploiati numajy să fă, 
LGfă numai a primi |!
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Unul scriă păsăreşte, . 

Vrândii să fiă radicali, 
Altulii €rii se poroclește 
Poporanii, Naţionalii....... | 

Tutungii dintre raele, 
Cei d'ântâiii în Bucureşti...... 
Cerl tutunuri de boccele, 

Și-ţI daii tutună de Găești! 
Birturi 6ră însemnate, 
Şi greceşti şi franţozeşti, 
Unde t6te suntii stricate, | 
Și dai bani,de te speteşti. 

Cofetari cu conștiință 
Cari suntă și cămătari, 
Chipieri cu cunoştinţă...... 
Câte capete suntii mari. 
Fotografi cari te. scâte 
Cu trei ochi şi unii piciorii; 

Magazii ce vândi de tâte...... 
Cu ună preţii spăimântătoră! 

Ună Tunelii cu vinit şi bere, 
Unde beaii neîncețatii; 
Se îmbată în. tăcere; 
Se cârtă, apoi se batii! 
Actori din Teatrul mare, 
Neplătiţi de patru luni, - 

Cu speranţa la schimbare 
Și la Gmenii cei buni!
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Orgi mulțime discordate, 
Plesnitori ce te-asurdescii, 
Serenade minunate 
Cari faci concertii drăcesciă, 
Negustori de băcăniă, | 
Ce-ai venită de don, trej ani, 
AdI ati case şi moșiă 
Și trimită la Viena bani, * 

Coafeori cu nume mare, 
Dar talente vai de omil 
Când te tunde, fie-care 
Te cionteşte ca p'ună pomi. - 
Croitori, croitorese, 
De bărbaţi și de femej, 
Ce din stofele alese. 
La optii coţi îţi fură trerl,..... 

Juni onești, plini de sfială, 
Ce Provincia lăsaţi; --- - 
Și veniți în Capitală, 
In Pasagiă v& aşedaţi: 
Aci e, precum dică unit, 
Mititelulu Bucureşti, 
Cărturarit şi nebunii 
In Passagiiă i întil eşti, 

1863.



  

NU FACĂ NIMICA, DACĂ N'AL FRACU- 

Traculii adi jâcă o rolă mare 
Și prin sal6ne, şi în palat! 
Acestă haină pe fiă care 
Îi face nobilii şi lăugatu. 
Fără de densulii, în ori ce casă, 
Nici o primire bună nu-ţi faci; 
Nu at nici scaună la a lori masă; 
Nu ai nimica dacă n'ai fracii! 

La Slătinenuli, în sala mare, 
Cei mai de frunte s'aii adunati, 
Ca să deşerte cu toţi pahare 
Pentru Unirea ce-ami câștigată;!) 
Înot pui jaqueta, mă gătescii bige, 

Și printre lume cândi loci îm! faci, 
Uni cască gură vine la mine 
Și mă opreşte că nu ami fracă! 

Cândii mi se spuse, din norocire, 

Că e ministru 0 rudă-a mea, 
Ca să facii ţerii o mulțumire, 

Alergă la dânsulii slujbă s&-mi dea, 
— Anunţă ?n casă „Domnulă cutare“ 
Bicii la o slugă, câtii unii aracă; 

1) Vedi Nota e la fine.
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Eli mă măsdră cu-a sea cătare 
Şi mă oprește că nu amii fracii ! 

— Vădi carnavalulii că se sfirșeşte, - 
„Îmi gise.unuli, nu te însori? 
„Este o fată ce te voeşte; 
"Mi a spus'o mie adesea-oul! 
Mă ducii acolo... totii se sfirşeşte; 
Cele de nuntă tâte sc faci; 

“Dar mama sâcră se "'mpotriveşte 
Pentru cuvântulă că nu ami fracăl 

A mea frumâsă, a mea iubită, 
Dă o serată de diua sa,: 

Şi cu plăcere ea mă invită 
S& potii gătâla a-i atmira. 

M& *'mbracii îndată cu bucuriă; 

O. toaletă demnă îmi facă; 
Mă ducii! Lacheii c'obrăsniciă 
M& oprescii numai că nu ami fracăl 

Findii că fraculii adi rolă mare 
Jâcă ?n sal6ne şi în palatii; 
Fiindă că dânsuli pe fiă care 
Îli face nobilă şi Iăudatii; 
Să potă fi astă-felă și ei în lume; 

Cu curtizanii s& mă împacii ; 
Să se deschidă la alii meă nume 
Ori și ce ușiă, 'my- amii luată fracii! 

1864. .



  

„EUROPA ÎNSI CE ANU DICE EA? 

Ce ară dice Europa cândii m'aţi 

scâte din Cameră? 

- (Şedinţa Camerei de ln 6 Decembre) 

"A e a venitii și mie o dulce gindire: 
Să petrecii ca lumea, să mă ?nveselescii; 
SE iubescii bogate, demne de iubire; 
La onestitate nici să mă. gîndescii | 
S6i semi deschidii gura, să spui mit și sute; 
S&mi esersezii limba a calomnia | 
Ca toți s&mi dea mâaa și să mă salute; : 
Europa însă ce arti glice ca? 

MI așii face îndată o profesiune 
De a mea credință, către at met frați; 
Că albulii e negru întiânsa le-așiti “spune, 
Ca să mă al€gă între deputați! 
Și alesii...... ași ţine la deputăţiă, 

Chiară cândit toţi afară arii vrea să mă dea; 

Le-aşiii respunde încă cu obrăsniciă: 
Europa re ce arii glice ea?
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M'asii duce ?n trăsură puținii la plimbare, 
Pe podulii Caliţii sei Tergulă d'A fară, 
A lene într'ânsa trecândii fuga mare 
Şe facii să m'admire ori care birjari! 
Și de la plimbare reintorsii acasă, 
Trintiti pe fotolii, se cugetii ași vrea 
La scumpa Elisă, la somnii şi la masă; 
Zuropa însă ce arii gice sa? 

M'așii mai duce încă la teatrulă mare 
Să vădii longă arte, lângă vol cereşti, 
Și o baletistă cum danță şi sare 
Ca o jucătâre de la Tirchilești | 
Sâii să vădii, decoruri, mobile bogate; 
Nori ce cadă din ceruri, făcuţi de reţea; 
Corăbil de mare cu lume 'ncărcate; 
Europa însă ce arti dice ea? 

M'așii duce la cursuri de filosofiă, 
Ce se ţinii adesea de mari profesori, 
De și fiă care spune nerodiă, 
În loci de ştiinţă vorbește de nori. 
Libele nedemne, ce se dicii jurnale, 
În prosă şi "n versuri, să citescii a-şi vrea, 
De şi dintre ele scrise pe parale; 
Zuropa însă ce arii dice ea? 

Domnului Ministru i-așii cere îndată Ca să mă numâscă vruni judicătorii ; Şi numiti... la postu-mr: n'oită. fi nicl o dată, D'ari veni să VEdă chiarii unii Domnitori!
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Aşi alerga numai, cu mare plăcere, 
La vro berăriă, la vr'o cafenea, 
S5 iai ciocalată s6ă puţină bereș 
Eurapa însă ce ară gice ea? 

1866.



DATI G. Gia 
LOJERU LA TEATRU CELU MARE 

CU OCASIUNEA BENEFICIULUI SEY. 

Cândii cheile în mână-ţi lucește ca unii sâre 
Și mergi s6 deschid! lojea la vr'ună aristocrată ; 
Atuncia vădii pe frunte'ţi o radă lucitâre 
Vestindu'ţi nemurirea şi. bustu “ncununatii! 

La tronulă teii de' aurii, încinsi: de peruzele, 
A. graţiilorii fică, o! splendide chelari ! 
Purtati de fii slavei pe rada unei stele 
Vei deşerta la cupe de bere şi nectarii! - 

Căci ne-ai făcutii adesea o mare mulțumire: 
Ne-a! gădilatii urechea c*o dulce zăngănire 
Ce cheile în mână'ţi făceai, o Gavala! 

Sei fiă d6ră calea de rose şi lalele, Și numele”ţi resune prin munți, printre vălcele, Eră cheile să fă în veci egida ta!) 
1862: 

AI 
1) Veqi Nota f Ia tine. 

————————



  

  

GÎNDULU SĂNTU. 

Mi'a venitii unu gindit cerescă, 
Ca să mă călugărescii, 
Și d'atunci mă chibzuesci, 
Ce st facii? cumii să trăescii? 

S&mi faci rasă 
De mătasă, 
Șunii toiagii 
De liliac ; 

Ca să poti cu voe bună | 
Să mă plimbii sâra pe lună, 
Și să cugeti lucruri sfinte 
Cari inima-mi le simte, 

Şi cu rasă 
De mătasă 

Cu toiagii 
De liliacii: 

Fişa, fișa ?n imahalale! 
S8 alergii după locmale; 
S& propagii iubiea sântă 
Ce religia ne cântă; 

Şi cu rasă 
De mătasă, 

m
.
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Cu toiagii 

De liliacă, 

„ S& mă duleii la monastire, 
S& puiii mâna pe psaltire, 
Trei catisme să citescii, 
Ş'așa să mă pocăesci 

Întro rasă 
De mătasă, 
Cu toiagii 
De liliaciă. 

S&mi lasi părulii resfirată, 
Cuviosă adevăratii, 
Mătănii de chihlibariă, 
S&mi tocmescii şi unii birjară, 

Şi cu rasă | 
Da mătasă, 
Cu toiag 
De liliacă 

Fişa, trosca, pe ori unde 
Cuviosulii toti pătrunde; 

„Fişa, trosca. câtii de tare, 
Căci păcatulii nue mare, 

Că portii rasă 
De mătasă 
Și toiagu 
De liliacă. 

1858,



  
:FACEȚI-ME SENATORU! 

Boernaşi din tâtă ţ&ra, 
Vot ce ordinea doriţi, 
Și de dioa pînă s6ra - 
Pentru drepta vă jeetă, 
Către vol cu umilire 
Viu acuma, rugătorii, 
Spre a vâstră fericire 
Să m'elege-ți senatorii! 

Căci fiindii alesii o dată, 
Pe on6re vă promită . 

Ei, cu inimă curată, 
Voi lupta necontenitii: 
2entru sânta, înviere 
A acelui timpi de dorii, 
Cândi cu toţi făceami avere, 
Faceţi-m& senatori! 

Intrati în majoritate, 
“Totii-d'auna voii vota 
Contra ori ce libertate, 
Ci numai pentru orta.
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Voiii ruga pe 6re cine 
Să vă dea câte-unii osciori, 

Ca să faceţi țărei bine, 
Faceţi-m5. senatorii | 

Nu ştiii carte nici de frică, 
Ba chiarii suntii uni mare prostă ; 
Însă amii o nevestică 

„Ce ştie legea de rosti! 
Dânsa, dar, îmi va compune 
Uni discursti fulgerătoriă, 

Ce "m Senată ei îlă voii spune; 
Faceți-mă senatorii! 

Guardia cetăţenâscă, 
- Ce ?n spinare o purt”mii, 

Printr'o lege boerâscă 
Voi lupta s'o. disolvămii! . ' 
Audiţi gugumăniă, 
S& dea arme la popori! 
Pentru ca să nu mai fă, 
Faceţi-mă senatorii | 

Drepturi de *'mpământenire 
- Voi da numai, — vă promitii, — 
La acei ce cu oştire 
In ț6ră aă năvălitii, 
Nu la cet ce apărară 
Pe acesti desculți. poporii 
Ş'ală seii nume Propagară, 
Faceţi-mă senatoră |



  

FACETI-M SENATORU 197 

Boernași din tâtă. ţsra, 
Voi ce ordinea doriţi, 
Şi de dioa pînă stra 
Pentru drâpta vă jertfiți, 
Către voi cu umilire 
Viii acuma rugători, 
Spre a v6stră. fericire, 
Să m'alegeţi senatorii! 

1867, Marte.



„NOUA ÎNȘERLARE. 

Biblia ne spune cum odinidră .. 
Unii șarpe prin frunde s'arii fi strecurati, 
Ispitindi pe Eva — prin socidră — 
Şi cu uni mări numai ca s'a înșelatăl! 

Veni însă ?n urmă lucsulii, desfrinarea 
- Ce *nvelescii pământulii cu ali lori vesmânti: 

Cașmirulii, dantela, mătasea, fumarea 
'Obiectii de 'nşelare ca și mărulă suntii! 

Căci astă-di femeia aceea ce face 
Nu e din greşală, nu e din amorii, 
Nici din ignoranță ; ci fiindii că-l place 
Totii ce e pod6bă, totii ce-i lucitori! 

1865.



  
FEMEIA. 

Femeia este ca umbra: | cândii a- 
lergi dupe dânsa, ea fuge; cândă 
tugi, ea te urmăreşte. 

Scriitori ilustri, în a loriă turbare, 
Vorbindii de femeiă, toţi aii arătatii: 
Martial că este r&ulă celi mat mare, 
Hugo că-i ună demoni perfecţionatii. 

Perfidă ca unda ce curge la sâre 
Ea este în lume, ne spune Schefspir ; 
Sâ demonii ușure, d'aceiaşi col6re 
Cum are bujoruli ori unii trandafirii. 

Ailton ne artă că ea este ?n lume 
Defectuli naturii, dar celii mai frumosi; 
Alexis, o fiară ce n'are unii nume, 
Uni pul de viperă cu ghiare de os! 

Ea e o păpuşe, dlice-o scriitâre, 1) . 
Care se amuză cu fulgi de păuni, . 

1) Sofia Arnould.
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S'adârme cu laude ademinit6re 
Şi se amăgește cu promisiuni. 

Mai ştiii o mulţime, plini de pasiune, 
Cari nică o dată, scriindă, n'ai cruţati 
Aste creature nobile și bune, . 
Între care este însuşi chiar Socratiă! 

Cu tote acestea, eii totii ţiii la ele; 
„Căci .ce ară fi lumea, fără de femei?...... 
0 droşcă antică, fără de curele, 
O saniă €rna, fără clopoței. 

1864.



  
O CONVORBIRE 

(LA LUMINA LUNEV, 

HELIODORU (subt ferâstră). 

— Ol dina dramelorii celoră sbirlite 
Și a romanțelorii ne împletite! 
“Tu vel cunâşte a mea putere 

Cândi vomii fugi! 
Eii ducii cu mine o mâăngiere 

Ori unde-omii fil 

EROINA (la ferestră). 

— Sentimentii dulce fără de nume, 
Ne comparabilă în astă lume! 
Dacă on6rea aqi:mă& oprește 

A te 'nsoţi; 

Amorulii însă îţi poruncește 
A mă răpi. 
1865.



CADOURILE DE ANULU NOU. 

" AI se dă cadouri la mare, la mică!... 
Obiceiu-i lege, cărturarii dică! 
Legilorii vechimei și noi se urmămi; 

Ia cine se cade cadouri se dămi; | 
Şi fiind că astă-qi în Jassi locuimiă, 
Cele'ntâii cadouri lui să-i dâruimii. 
ÎI dăruimu dară fără "ntârdiere, 
Pentru. prosperare, totă ceea ce cere: 

Înbunătăţire în comerciulii scii; 
Să scape de lifle ce-i faci mare reil. 

- Zerafilori "jidovi dămii trei-deci de hoți 
Banii de prin case ca se-i fure toți. 
dJidanilorii celoră cu strae leșeşti 
Le dăruimii Strae cvropieneşti, 
Yorfece şi brice, bărbieri îndrăciți 
SE&-I tungă, să-i radă ca Gmeni cinstiți! 

Actoriloră noştri din teatrulă românii, 
Unire 'ntre dânșii şi studii mat buni; 
Eri teatrului lume și piese feumse, 
Decoruri maj bune Și mai grandidse;
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Coriştilorii însă, mai multă unire 
“În voci, şi cândi jOcă mai multă silire. | 

Lui L. care esta pe noi necăjitii, 
Uni pahari de apă pentru răcorită. 

La foncţionarii cel cu mâna lungă, 
Buzunare sparte și o spartă pungă. 
Medicilorii însă, multa sănătate 
Pe la toți bolnavii de ori ce etate, 

Sfinţilorii. călugări ce la postii îndemnii, 
ȘI ci mănânci icre, peşte, untii-de-lemnă, 
Și ai și nepâte o mulţime mare, - 

-O spata la copsă ş'o puşcă ?n spinare, 

Dameloră bătrâne, ce încă mai vori 
„Cu juni fără minte să facă amorii, 
O trimbă de pînză Şunii ceslovii bogatii, 
Pentru pocăință şi pentru "ngtopatii. 

Feteloxii frumâse şi celorii urâte, | 
Bărbaţi cum le place; însă celorii slute 
Le dămii o cutiă cu spiritii sărată 
Ca să ameţâscă, pe ori ce bărbatii. 

Damelorii: uși6re ce le placii conchete, | 
Bărbaţi să le *nșele, să le dea pe bete. 
Bărbaţilorii însă cari portii corniţe 
Arguşi să păzescă prin dosii la portiţe.
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Diarelorii nâstre abonați o miă 
Să scape de erije şi de... sărăciă. - 

La avocaţi €ră şi judicători, 

Le dămi pe anii sute de mari sărbători! 

Domnilorii ce prtă haine infocate, 

Şi celorii mai multe ființe "ncălţate... 

Hăraca ?n de mine! era so pățescii 

Şi politicale se "'ncepii să vorbescii ! - 

Să lăsămi dar gluma; să trecemii la vale; 

S8 apucămii €ră vechea, n6stră cale: 

Amicilorii nostrii care ne iubesc. 

Vrăjmaşilorii nostril cari ne urescii, 

Bile fericite şi îndelungate, 

Şi luptă eternă nentru libertate. 

Duducilori C. E. visuli celi doriti - 

În anul acesta se'li vâdă 'mplinitiă; 

Duduciloră M. A. câte-o poesiă, 

Care st coprindă a lori modestiă. 

Duduchii H. însă fi facemii ca, darii 

Unii nume la anulii întrunii călindarii.!) 

Câtui ami pututii estimpă eii vami dăruti, 

La anulii mai multe însă vă promită! 
1865, Iassi. 

  

1) Vegi Nota g la fine,.
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NOTTZE. 

PARTEA 1. — POESII INTIME. 

Nota a, Pag. 1. 

„Sentimi, o cara, — quanto 

„„Stami nel ciel non so: 
„So ben che amor piu santo 
„Dârsi del mio non put, 

 măscultă-mă, dragă! Nu ştiii câtii se inbeşte în ceruri; şti 
„îns6 că ună altă amoră ca ală mei uu se pâte.* . 

(A. Fusinato). 

Nota b, pag. 14. 

"ice uud Begierbe. 
e gg, Slofiee! Man Li ebt, was man Bat; man begebrt, 

ma3 man nidt Bat! : 

- Den nur das „reice Gemiit; Liebt, nur ba8 arme begebrt. 
(Schiller) 

Nota ce, pag. 40. 

În biserica «Sant Giovani e Paulo» din Veneţia se află unii 

frumosă tabloii de Tintoreto care. represintă pe santa Virgina. 

distribuindă corâue de flori.
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Nota d, pag. 54, 

Anulă trecută, cândă mă aflamă în Florenţa, nevoindă să 
„mergi cu companionuliă mei de voiajă sera la circă, . rămă-. 
sesemă singară, și, fiindă o scră din cele mat frumâse, mă 
plimbamii pe marginea riului Arno. De o. dată vădai o mulţi- 
me de ămeni înconjarândă o jună fată care ridea şi plingea 

“totă întrană timpă. OC " 
— Ce .este ? întreba pe uniă jane care eșa din mulțime. 

— O fată care a nebunită, respunse elă.'. . 
Mă apropiat de dânsa, era de tâtă frumuseția. 
— N'ai putea se-mi Spui causa acestei nebunii? întrebat 

pe ună bătrânii, care își ștergea lacremile şi repeta necon- 
tenită : pocerina. PD 

— Cum nu, îmi r&spunse elă, uitându-se la mine cu curi- 
ositate, căci vedea că suntii atreină,: dar nu ştia de ce naţio- 
nalitate suntă. : Dai 

“ ÎN: împlinii curiositatea, spaindu-i că - suntii italiani de la 
Dunăre, ceia ce "lă dispuse și mat multă în favorulă mei. 

— Această fată se numeșta Malvina şi era una din cele 
toal cneste, urmă elii. Într'o_i unii streină începu se-1 facă 
curte, îl jură că o iubeşte şi că o va lua de sociă. Fata, de şi 
mumă-sa 0 logodise cu ună altalii, fiulă unul vecini, simțea însă 
că iubeşte ma! multă pe streini. Ceru la mumă-sa 66 ia pe 
celă din urmă. Ea însă rcfază. Atunci fata fugi cu streinală; 
dar acela o părăsi. Sărmana părăsită se întorse la mumă-sa, 
dar ea, care era neimpăestă, o isgoni și o blestemă  Aceas- 
tao făcu de "nebuni. Acum. când eramiă lângă dânsa, apucase 
pe anulii de haină, qicânda că este „amantulă sei şi "li târa 
la biserica 'santa Maria Novella să se cunune cu elă. 

  

Nota e, pag.. 58. 
„În secolulii ală XV, mar. multe'cantâne -din-.Elveţia” craă sab-jugato de. Austria, care avea guvernatore pe Gesler, anulii din acei tiran! care adocă el siguri peirea şi a lorii și a ace-' 

loră po care-l serră, fiă Gmeni, fă principie.
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-Tiranuliă, dupe mat multefapte demne de totii disprețulă, 

voindă a pipăi pulsulă poporului, ridică într'o qi o pălăriă într'o 

prăjină, ordonânâi tutaloră trecătoriloră a se închina la acelii 

semnă de putere, subt pedâpsă de mârte pentru rebelă. 

Ce se întâmplă ? - : 

* Chiar sateliții tiranalui, însărcinați. cu privigherea pălărier 

şi esecatarea ordiveloră, îşi bati joci de acestii semnii ridi- 

culă, dape cum,ne ar€tă. Schiller în piesa sea Guilom Tell. - 

. În acelă timpi se afla în Elveţia ună cetăţianii, numită 

Tell, uni omă ce aceia cari se găseacii rari, dar se găsescii 

totii deuna cândii poporulă snfere apăsarea ca se dea semna- 

dulă libertăţii, : 

Tell trece şi elă cu fiuli seă pe din' naintea pătâriel ; se în- 

țelege că ună cetăţianii ca elă îşi -arată pe faţă desdemnarea 

şi disprețulii pentra asemena onori ridicole, onori ce degradă 

umanitatea. 

Tel! e arestată în numele împăratului ; copilul aa alarma; 

poporulă se acrnă; o dispută înc pe între gardişti şi țărani 

Mehtal voeşte a libera pe Tell cu-foiţi; bătrînit se opnnii, 

Între acestea, iată si Gesler. . 
= — Tell, qice Gesler, băiatulă acesta e fiul tea? 

— Așa, Domnule. 

a — AI mulți copii? : E o. 

— Namai duoi. 

":— Pe care iubeşti tu mar multă ? pa 

i. — Pe amănduoi. : | terta 

„ — Eşti meşteră cu arbaleta ; fini spună că nici ună vână- 

toră nu te întrece. 

— Așa, Domnale,. qice miculi Tell cu naivitate. “Tata ne- 

„mereşte ună mără din pomă într'o distanţă de sute de pași. 

— Ei bine! Tell, observă tiranală,.. Îmi vel da'o probă 

de dibăcia ta. Ia-ţi arbaleta, și te găteşte a trage în mărulă 

acesta, pusii pe creşștetulă fialnt teă; nemerindii semnulă, sun- 

teţi salvați amănduol. - - i e 

: Ună ţipătii de spaimă eși din: peptulă acelei mulțime adu- 

nată împrejurulă tirannlui. Rucăcinnile tataroră vuntiă deşar. 

te : inima de bronziă a tiranului nu se îmâie nici de rugi, nici
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de lacrime. Dupe o luptă teribilă între amorulii de tată şi m6r- 
tea fiului seii, “Tell ia arbaleta, ocheşte; dar... se opreşte: mâ-: 
va "i tremură! -O mică mișcare a capului. copilului, o mică: 
tremurătură a măinei tatălui, .: vor: face'ca- săgâta, în 'locă: 
să păteungă prin mărulă fatală, să pătrundă prin inima saă 
prin creerii micalui Tell, Ideea acesta face pe părinte a cădea 
în genuchi înaintea tiranuluf, cerându-i graţia fiului scă, 

—' Ucide-mă pe mine acea suntă culpabilii; cruţă însă pe 
fiul meii : inocentă, strigă 'Tell cu accentală durerii şi alii 
turbării. ! E 

"- Tiranulă e neînduplecată ca Destinulă; copilulă însă e su-: 
blimă de naturelă, de curagii, de naivitate, de tinerețe filială, 
„— Tată, strigă miculă Tell, ai curagiii; eii nu mă mişcă. 
; Rudenţ curtisanulă, vădândii atâta crugime din partea ti- 
rânalui, atâta inocenţă din partea copilului, şi atâta durere 
din partea părintelui, simte deşteptându-se în inimă-I senti-. 
mentulu dreptăţii, alii demuitățit umane, ali compătimirii: elă 
impută asupra lui Gesler purtarea sea neumană, crudimea sea; 
tigrulă însă rânjeşte, şi se arată mai stărnitoră, mal înrer- 
șunatii. Uni țipătii s'uude, ună țipătă de bucurie. . . . . 
“Tell nemerise măruliă : copilulă era salvată! Tiranulă a îu- 

Bălbenită. ,. . Poporulă aplaudă!. ,, | 
— E o lovire de meșteră! dice tiranulă. Morită să fie a- 

plaudată ! 
” Tiranii nu potă refusa, măcară în inima loră, respectulii și 

admiraţia pentru totă ce e mare, eroică, suvlimii, Gesler nu 
mai e sicură de viaţa și de tronulii sc, câtii va f liberă di- 
baciuliă vinătoră. 

. 
-— Tell, tu mai aro săgctă în mînă ; cu ce seopii ţii acea 
săgeată? TI, spune adevărulă. Ai parola mea de cavaleri: îţi 
chezăşuescă viaţa, mărturiseşte aderăruliă, 
A Toţi ridă în inima loră la cuvântulă de onsre eșită din gu- 
ra unui crudă despotiă. : 
— EI bine! Îți voiă spune adevărulă, findă că ami paro= Ja ta de cavaleră, dice bravulă Tell, cu curagiulă ce "lă dă conştiinţa dreptului şi a forței morale. Această a doua săg6- tă-era destinată pentru tine, Gesler, daca hasardulă ară f
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voită s€mI ucigii copilulii: şi pe Dumneata, -- pe Dumne- 
- deulii mei! — pe Dumndta, nu te-aşi A greşită. 

— Ei bine! Tell, o ştiami acâsta, findă că 2mi cunoştemii 
- omul. Nu vei muri, căci 'mi-amiă angajetă parola; te voii 
pune însă la locii sicuri, unde nici serulă nici lumina să nu 
pătrundă : căci voii a mă asicura în viitorii de săgețile tale.» 

Sateliții tiranului tărăscă pe Tell la închis6re,: Străbătendii 
laculă celoră 4 cantâne, o fartună ce amenința înecarea băr- 
cel forță pe guvernatorii a ordona să deslege pe Tell, şi săi 
încredinţede cârna vasului. Tell înfruntă și înving6 furia ele- 
mentului întăritată; ajungândă ap16pe de o stîncă, el, cu iu- 
țela căpridrei, sare din barcă, dă bărcii cu piciorulă și să 
retrage în strămtârea de lîngă Kisnacht, așteptând pe tiran 

ca să scape Elveţia de elă, 

După câte-va minute apare Gesler călare. O mamă cu doui 

copii cade în genuchi inaintea tiranului, cerândă libertatea so- 

ţului eX de la închisâre; dar tirauulă o respinge, şi femeea 

: desperată apucă dărlogii calului, reclamândiă dreptate, 

m
 

în 

— Suntă ună Domnitoră prea blindă pentru acesti poporii 

rebelă, dice Gesler. Dar, o jură pe ondrea mea, voiii sfărâma 

acestă spirită de rebelie..;.»: 

La aceste curinte, o săgetă sbâră. dupe stinci şi pătrunde 

sînulă tiranului, care cade mortii dupe calii, vErsindă ună 

„ sânge negru ca și inima lui. e | 

Uni strigătă se auqi atunci: era țipătulă de bucuriă ali 

* poporular liberată prin braţulii: luă Tell. 

"Tirăiască liberatorulă Elveţiei ! strigă poporulă. 

  

. . % . 

PARTEA II. — POESII POLITICE. 
Nota a, pag. 75. 

D-lui R. P....: a 

Amă cititi scrisorea Dumnitale, publicată în Românul de 

a 3 Inniii. Ea nu este nici productulă unei ambiţiuni de a 

+ 

"scrie, nici productulă unui pedantă; este ţipetulii unei inime 

apăsate.
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Cetindu-o, ami piînsă, gi Jacrimele mele s'a prefăcută în 
aceste versuri. Permite-mi a ţi le dedica Dumitale. De şi na 
te cunosciă; dar acela care a scrisii astii-feli, în câtă se sc6- 
tă lacremi, trebue să aibă inimă: și o mare iubire pentra ţ- 
ra sea.. , , : i 

Cândă se găsesc în miţiloculii unei naţiuni 6meni care se 
simţă, se'și inbescă țera şi să dea semnatulii la” aproprierea 
pericolului, suntă convinsă că acea nuțiane nn va peri, va 
trăi, . , E î + 

Priimiţi, Domnulii meă, incredinţarea .stime) şi iubirei ce vă 
păstrezi. „1. O. Fundescu, - + 

Nota b, pag. 77. ! 

„Ra superbi tremate, scendete,... 
nGiă dal soglio crudeli tiranni, | , . 

„legi superbi tremurați , coboriţi-vă dupe tronuri crudi 
tirant. 

(Monti). 

Nota e, pag. 178. 

Suntă 6meni cari dicii că popârele suntiă degroşale și nu 
trebue să se ţiă nici o dată contă de dorințele şi aspiraţiuni- 
le loră. Astă-fulii chiar în Camera Romăniei, în anută de la 
1860 până la 1866, răposatula Barbu Catargiu și Domnulă 

. Boerescu, susţini acestă opiniune, chiar cândă vedeă fap- tele ce făcea poporulă Italian şi poporată Grecă, 

  

Nota d. pag. 80 
all tirano e caduto — sorgete 
"Genti Opprease, natara respira, “Liranulă a căqutii, -. sculaţi popăre apăsate, natura reapiră. 

(Alonti).:
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: i “Nota e, pag. 84; a 

-  Mumă-mea îmi povestea într'o di o curisă întâmplare. po 

care dicea câ şi ea a aflatu-o de la n bătrână radă asca. Ea 
qicea că înainte cu'câte-va luni de revoluția de la 4821, du- 

pe obicieulă de pe atunci, mai toți locnitorii oraşului Rimni- 

cală Vilcei eşise pe marginea Oltalui, unde se făcea o horă 

mare la care lua parte tâto clasele societăţii. De odată, pe 

eândi hora era animată în pcadulă celă mai mare, se a- 

ude în acră anii țipetă şi ună pantă negru cade de susii 

în midiloculi danţului animată. Acelă puntă era unii corbă 

mortă şi plin' de sânge, po care "li sfigiase ună Valtură ce 

plana încă în aeră mândru. 

Nol credemii în presimţire. Dar chiar dacă acestă povestire 

este o fabulă, este însă forte nemerită. 

PARTEA III. — POESIL SATIRICE. 

a :? “Nota a, pag. 99. 

Într'unală din No. Jarnalulai Dimboviţa de la 1865, Dom- 
nulă Bolintinânu dicea,principelui Cuza să sfărame toti ce 

este democraţiă, să trecă cu carulă sei de triumfă, pe care se 

„urcase la 2 Maiă : 1864, peste toți aceia cari avuseseră în 

viața lorii ideia de Republică, de independinţă . și libertate. 

- Astă-felii Domnia-sea, se declara în contra Republicel și a de- 

mocraţiei, şi, fidelă acestei declaraţiuni, făcu totii atunci o 

odă -lui IVapoleon.alii II-lea, pe care o publică în jarnalulii 

seă la 1 Ianuarie 1865. . - - 

Etă ca dicea într'o strofă din acea odă: : 

„Asti felă lumea turbarată prin doctrine nebuneşti, 

„Şi amenințânaă să surpa bazele Dumnefeeşti, 

„La ună semnă ală mâinei Vâstre reintră în liniștire, 
„Reluândă mai dulce cursu-i chiar de coruri însemnată 

„În otare înțelepte de credinţă, de iubire, 
„Căci nimici frumosi şi mare ura încă n'a ereată.a 

Cum vedeţi, Domnulă Bolintinau, în acestă anii, este lo-
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gicii. E contra democrației şi republicel și în Franţa şi aci, şi - 
trebuia se fiă astă-felii ca unulii care luase chiar parte activă 

*la lovirea de stată de la 2-Maiii.: Să vedemii însă-totă .aşa a 
fostii tot dcuna! Nu! Şi dovadă este o poesiă la Piramidele 

- Egiptului, publicată în Călătorii în Palestina și Egiptăs" din 
care reproducemii o strofă de la pag. 218, în care vorbește de 
Napoleon |. . Da . E ate 

Etă acea strofă : n ai 

pi “Ca șarpele din fabuli ce 'n via-i nerăbdare i ă 
„Păram'a măsei pânteci, născândă înveninată, mă 

; " mâÂşa, venindă în lume, sdrobiși cu nepăsare 
mRepublica ta mumă ce 'n viață sborii "ţi-a dată! 

Şi Napoleon I și Napoleon ală treilea a făcutiă același lucru. 
" Amândoui aă sfărimată republica și amăndoul aă pooelamată 
Imperiulă. De ce, dar, Domnulă Bolintinânu pentru unulă 
e mumă şi pentru altulă e ciumă! Nu cum va pentru că u- 
nulă nu mal era şi cestă t'altă era mure și tare şi putea să”! 
trimiţă, ca și Sultanuli, o decoraţiune pe care a priimitu-o de 
şi a satiratu-0? Sci pentru că Lamartine a disii că or ce inimă 
tânără este republicană şi ori ce inimă bătrină şi vestedă 
este servilă ? ” 

  

„Nota b, pag. 100. î 
a 

Aflându-mă într'o scră la teatrul din Jassi, în lojea D-lui 
Coe, cea mai ospitaliare familie din acelă oraşii, în facih 10- 

"jii nostre era o damă îmbrăcată într'ună modă fârte ridiculă 
:şi coafată cu totă ce pâte să pue o damă pe capă. Ceia'coo 
distingea mai multă era rochia “decoltată 'până Ja 'supţiori, 
astă-ielii că se vedea prea multă tocmai: ceia ce avea măi W- 
râtii, şi mulțimea colorilorii de lă florile ce iavea la “capăt 
„T6tă lumea «uitase picea şi se uita la dânsa; Domnișdra C... 

îmi dete lornionulă ca s8 privescii şi eă pe ăcea daină.* O privil „şi mă întristat. Nu-mi putea închipui cui pote 0 femeiă, de 
rangulă scă — căci era d'unii rangă mare —/să „Gă așa de Desimțitâre.: <a i . 

- În altă 'scră venindii Gri la teatru; mă ultaiii să văqă dacă
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mal este acea femeiă. D-ra C. :. mă întrebă dacă mă uită 
se-mi vădă cocâna? . e , 
A — Da, îi respunsei. Suntă nebună dupe dânsa, Ami otă-. 

vâtă. chiar 5&-1 faci o o00ă.. . .: - - : Di 

— Fă-i, îmi repetară tote damele din loje. 

— VE promită. 

— Şi cum îi vei da titlu? mă întrebă Domna , *, 

— 0dă la cocâna mea. | 

» Peste 3 dile aceste dame citâă. oda ce amii publicatii aci. 

Nota c, pag.116. 

Epistola D-lui Bolintinnu către D. V Alesandri (Poesit 

vechi şi noi). , : 

Nota d, pag. 118. 

Eraă sub domnia lui Cuza jnrnalişti cari trăiaă numai cu 

plătici de Snagovă şi cu vânaturi priimite ca să susțiă guver- 

nulă, deosebiti de sub-venţiuni ce li se dai. 

  

Nota e. pag. 127! 

Marele banchet ce s'a datii în sala Slătinenu pentru U- 

nire şi Ja care a luatii parte cei mai de frunte din totă Ro- 

mânia. 

  

Nota, f. pag. 132. 

“ în anii 1860 până la 62 eşise la modă a se face sonete 

poesil tutulorii actorilorii şi  actriţiloră de tote categoriele, și 

buni şi ref, ba de multe ori şi coriştilorii. Ca se facii se înce- 

teze acestă procedare ridiculă, amii profitatăi de ocasiă cândii
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anulă din lojari a''dată ană: beneficiă şi 'i-amă i făcată acâstă 
poesiă. De atunci, ce-e dreptă, “nu. s'ali. mat vădutţă de câtă 

„forte rară făcându-se poezii, de esemplu D-rei Angelica More 
„și D-nei Pascaly ală cărorii talentă merită tOtă atmirarea. 

  

Nota 8, pag. 144. 

Făzădaiala s'a împlinită în Calendarală Dracului pe 1866. 
Veqi luna lu Maiă întâiă, 

       
CENTRALĂ UNI 2E5107pă 

BUCUREŞ? Ti Z 
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