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Tut ce-asiă vrea ca mân:ţăiere întia mea desmoşteniro i să mi st ţie 'n seamă că am plins şam suterit ; Lun că um intrat în lume și că lumea ura “nrăit ] Urzizit de cer şi gamei Li-uua respins priu pat 
Va fost păria n mijlocul 
Curp ka corp eu truiut zilui 
Subt a căreia sunt imiuvami în 
Chiur și ustizi e strivi 
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Scuusn 2 S)ossmvule faisnann P d 

Sată Sas fictele mele poezii tipărite, ml fure 

mată inifiatiscă Sumilale, Elceste funze pe care 

fo-am iipit în vântul vieții, Sumncala fai a- 

Sunat cu o uofilă mcintezesaze; și facă a te Sa 

înapră în jața cbicftuicfifoz, fezai pre sut tipaz, 

Saptut că sun seziitoz Dhomân află sm [ibzaz caze 

să fipăzească fucsăzile oale, Se și te mate în2 

semnătate, sa mai produs pân ecoce ptiune : Clecea 

ce esfe însă zaz, esto ca cSitozul să fie ser em 

fa, 

Ga-mă voie Saz, ca în fiuntea acestui velar, i 

55 mă semnez, 

CTE Sumitate amie 

AL. A. MACEDONSKI.
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EA 
Sunt cinci-spre-zece ani de când serii ; sunt zece ani de când am dat ântâia oare la lumină o mică bro- șură subt titlul de: Prima-terba, In acest interval, dezbrăcându-m& treptat de egoizm, putui să recunose că poaţii nu să improvizează,. Toţi naștem poeţi, dar | nu devin poeți de cât aceia carii să formează prin studii, și astă-zi, pot să zic cu mendrie, că am fost, —că sunt,—unul dintre cet d'âtciii în școala în care am învățat carte. Ea-să numește : Școala Nenorociyiă Din această Universitate sunt titlurile mele și n'am altele, 

*
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La noi în ţară numtrăm trei “poeti man : Eliade, 

Bolintineanv, Alecsandri —Dacă punem pe morţi ân- 

teii, credem că nu să va supăra nimini, —Voiit mai 

zice, tot înlro parenleză, că nu aparține conlimpora- 

ranilor dreptul de a clasifica «eniurile. Acest drept este 

al posterității, + si, ea va pune pe fie-care Ja locul ce i 

36 cuvine. 

Am zis că numărăm trei mană poeti: Eliade și Bo-_ 

lintineanu at apartinut șeoalei Lamactiniane. Alecsan- 

dri, devenit popular prin poeziile ce a cules de la po- 

por, st pare că în timpii din urmă a început să încli- 

ne către genul poetice Ge! Germane. Câte trei ail fost 

mari ; câte trei sai ridicat pe aripi late, si nu eii le 

voiii tăgidui puterea geniului de care scrierile lor sunt. 

însullelite. . 

3 

Dai voiii eesprima însă, credința ce am că a sosit 

timpul ca mâna poetului să atingă o nouă coardă a 

Harpei. S'ar părea că Poezia Duioșiei, a ajuns la mo- 

mentul când trebuie să cespire.—Futa tânără pe patul
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morței, însullă compătimire, dar ori-cât ar înduioșa, 

nu zmulge lierămi. Lamartinizmul, are în adevăr, de- 

fectul capital de a fi plângeros, dar de'a nu plânge 

nici-o dată. pi 

/ Poezia Socială, este după mine, adevărata poezie a, în i 

| inimei, și, acestui «gen, aparține o mare parte din poe- | 

zile coprinse în volumul de faţă 

N 

Și cum voiți st nu fie mai atingălor de a plânge pe 

o fată tântră care cade din cauza mizeriei, de cât pe 

o fată tânără care moare, negreșit din cauză că a ră_ 

cit la vre un bal? Și apoiit,— curând sai mai târzii, — 

o să murim toți i. Negreșit că este înduioșător de a 
vedea pe un seamin al nostru sfirșindu-se în floarea 
vieţii !... Ensă,—dinire fata căre moare supunându-se 

unei legi crude poate, dar ncînlătarabile,—și dintre fata, 

"care. cade din lips aună Vucăţi de pâine,— care din două 

este maide plins 2. „lar, pista lut Duiliu Zamfirescu sai 

Fata tânără a lui Bolintineanu... Zlarpista care să - 

vinde pentru a hrăni pe muma sa „sai o [atit care moare 

y
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de boală naturali, și, după cum zice țeranul, pentrir 

că n'a mai avut zile?... 

Răspunsul nil vor da două ecsclamări . 

Dacă am asista în realitate la moartea unei tinere 

"fete care, nu ne-ar fi nică logodnică, nici amantă, nici 

| rudă, ca bune oare copila din poezia lui Bolintineanu, 

am ecsclama și noi şi ori cine: 

—Biată fată! 

Dacă însă, ne-ar fi dat să asistăm la rușinosul mo- 

ment în care, o tântră fată, zdrobită. de lupta vieţii, 

să vinde pentru a da pâine mumei sale, și noi şi ori- 

cine, am striga: 

— Nenorocita ! | | i 

Resclamarea : ,Biată fată!“ este accentul Induioșă- 

ră i „Nenorocita“, este vocea Durerii. 

E 

Cu drept am numit dar, genul de pănă acuma: Po- 

ezia Induioșării. 
| 

Ce este ânsă, înduioșarea? . 

După părerea noastră, — această simţire nu este de 

cât o ușoară nuanţă de mihnire trecătoare, și în poezie
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acest gen să obține printr'o nemerită combinare de 

cuvinte, iar mai mult âncă, printr'o dulce fraseologie. 

- Amicul mei, d. Pantazi Ghika, ar zice; : 

» Voguer sur les flots du tenăre !€ 

Alecsandri : | | 

Tu care eşti pferdută în neagra vecinicie 

Stea dulce şi iubită a sufletului mei 

Și care-odinioară lucea! atât de vie 

Pe când eram în lume, tu singură şi e! 

Dimitrie Bolintineanu : | 

Ca robul ce cântă amar în robie 

Cu lanţul de braţe un ater duios 

Ca rîul ce geme de rea vijelie 

„Pe patu-mi de moarte ei cânt dureros! 

Suntem, fără îndoială, foarte înduioşaţi, dar adevă- 

rata durere vorbeşte altfel și n'are vreme să alerge 

după calificative şi comparaţiuni. 

* 

Noul gen, pe care acest volum cutează st.'l inau- 

gureze, este mai bărbătesc în durere, și un condeiit 

inspirat, va putea să tragă foloase dintr'Ensul, făcând 

ca durerea să vorbească cu adevărata ei voce, adică,
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cu simplitate. In afară do aceasla, genul în cestiune pe 
care lam numit al Poezici sociale, cescludând pe cât st 

CT ——_— 

poate, fraseologia, va avea de sizur, când lalentul îl va 
însulleți, mult mai multă înriurire asupra inimei, 

je i - 

Poezia are în lume o misiune marc: 
Aceea de a înnobila simţirile și de a biciui vicăurile: 

Insăşi poezia intimă trebuie să "si aibă rellecsele ei 
asupra societăţii și epocii, 

Sunt frumoase versurile marilor noștrii poeți, dar 
"ce misiune iși indeplinesc ele și cu ce ne folosim ci- 
tindu-le ?,.. | 

"O stea pierdută în neagra vecinicie, ori cât de dul- 
ce și «le iubită ax îi poetului, si ori cât de viii ar îi lu- 

- cit odinioară, nouă nu ne prea spune multe! 

O fată care cântă pe patul ci de moarte ca robul 
ce cu lanţul de braţe râvarsă un afer duios, sati chiar 
Şi cn riul ce geme de una din cele mat rele vijelii, ne 
frmecă poate auzul, dar atâta tot! ” 

Ori cine însă, se simte adânc atins de enerzia du- 
verii lui Carol Scrobfeare simțind că nu ciubit, sirisă 2 

—————— . 

.
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Aşi voi din plept să 'mi scot 

Inima cu dor cu tot 

Și s'o pun în pleptul tăi i 

Ca să simţi cc simt și ei ! 

Acelaş lucru putem zice și despre urmăioarele ver- 

emă ale lui T. A Stoeniscu: 

Omenirea este crudă, rtutatea o conduce 

Şi sub masca, bunălăţer ea pe îron s'a ridicat! 

Sunt şi eii din omenire, — sunt un vis care se duce, 

Și purtând cu ea un nume, sunt și ei un blestemat!,., 

Dacă însă marii noştrii maieşirii ca Alecsandri și 

Polintineanu, plutese pe valurile duioziei cu atâta dra- 

goste, nu e mai puțin adevărat că devin sublimi când 

e votba de fară ; —Pătrunsi de acest mare sentiment, 

  

unul serie, Deo stâncă neagă într ua reehiă castel, “i 

ia celă-l-alt, Plecat nouă din Pustuiit și eu sergentul 

zece ! | . o | , | a 

Nici unul însă, nu ne vorbeşte despre 6 și des- ! 

pre suferințele Ini în mijlocul societății. a. 

[i me răpesc eu desevirșire intrun vaii de frunze; 

de șoapte, de cce albastru, de vecinieie, de stele, i 

de flări și de izvoare, sustrăgenilu-se cusetărilor ome- : 
o
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': neştă, ca și cum ar uita că poetul, de și ânger, trebuie 

"să cânte pentru oameni și să poarte în mână șceptrul 

| _cugetării ! ! 

Si ne punem stele pe frunte voiit zice eii, dar să 

punem-cugelări pe hărtie? 
mn 

Firește că nu am mândria de a crede că volumul 

mei, reprezintă aceea ce aşiii dori să fie. 

Firește că nu am dreptul dea șterge ce s'a scris 

până acuma, în folosul unei noul cărări nedefinită 

âncă bine. | 
Am însă datoria dea spune ceea ce cred drept, 

căci, aceasta este lupta în mijlocul căreia mă aflu de 

zece ani încua Pentru a persevera îmi ajunge să fiă ur- 

mat de câți-va tineri și versurile mele să afle un ecoii, 

fie numai înti'o singură inimă din 10 milioane de 

inime Românești ! 

— Și, ori-ce se va zice,— nici critică, nici invidie, nici 

calomnie, nu 'mi va răpi puterea de a lupta pentru 

a face ca Poezia să 'și redobândească suveranitatea 

_ce trebuie să aibă în mișcarea ideilor sociale. 

„Poezia, — să ne vorbească mai mult despre om de
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cât despre frunze; să ne vorbească mai mult despre 

inime de cât despre stele; — să cugete, mai mult de 

cât să cânte! 

3 

Omul este baza poetului. 

Poetul trebuie să fie ângerul-om, 

S& zboare, dar să nu piardă pământul din vedere : 

| „Gură de-om, gură de câine, 

„Cere pâine !€ 
, 

J 

Dar pentru a_cugeta trebuie a suferi, și poetul care | 
” a ram e ae Îi d 

ma suferit nu este un cugetător, 
OD PN tai 

  

"Eva descrie poate, natura, cu mult farmec și cu 

multă artă, însă versurile sale. ne vor lăsa reci și at- 

mosfera în care vor gravita vecinic va fi numai aceea 

a saloanelor. e 

Adevăratul poet, dacă naște bogat ca Lord Byron, 

moare însă sărac ca dânsul. | 

Poetul, fiind cea mai înaltă ecspresiune a. omului, 

este un model de abnegare. In el, orfanii află un pă-
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rinte: nenorociţii, un frate; talentele lovite, un sprijin. 

Adevăratul poet, dacă este bogat, nu speculează 

asupra versurilor sale, și dacă este autor de teatru, 

nu trage folos din venitul ce i] va aduce opera sa; 

dacă în fine, pe linge faptul că este bozat, este şi 

poct mare, el nu concurează pentru a obține premiuri 

Academice. saii dacă le obține, le respinge cu indig- 

nare. 

„Aceasta, despre poezie 

Aceasta, despre poet. 

. 

Vrecâni acuma la coprinsul volumului ce infăţisez, 

voii spune că întru cât privește versificarea, m'am 

silit a “1 face să fie un reprezintant al severităloi ce 

"mi-am impus, stabilind în “diferite fazeicule ale re- 

vistei „lăleralorul“, niste rezule de -mânuire a versu- 

rilor, pezle care oamenii cu simţiment pooti& ȘI Cu 

rcichie muzicală, nu vor rece, | 

Astlel — contiariti macstrilor nostri în frunte cu 

tiade, — nu mi-am învoit a rima împreună cuvinte 

ca: 

Po SĂ
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Judi „ Zidi 

Găsi . . . . — „i Incâtieot, 

ci, ca regulă nestrămulată, "mi-am impus a înperei- 

chia rimele, — spre eezemplu astfel : 

Pei cu dojeni. 

Și 

Găsi = AIR pelrăăsi 

Di. — a vobi 

Inctrti, — a cdrtect,: 

Aveam negresit înleznirea de a merge în urma ma- 

eştrilor noşirii po o cale greșită; am crezul însă mai 

drepl, a restabili armonia rimetor, şi de accea, am ce- 

rut cel puţin două htere finale identice. 

Intru cât priveste accentul, aş fi putut de asemeni, 

să mă eliberez de multe greutăţi printe”o falsă intonare 

a cuvintelor : | 

»Domnul Stefan viteaz mare € 

(Y. Alecsandri). 

> Lacăl cald "ȘI revarsă apele lui dorminde.* 

(Eliaae) 

petustrăl le suflă coamcele plotoase * -. 

(Bolintineanu)
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Am căutat din potrivă s& ocolesc aceste greşeli ce 

formează nişte așa de urite distonuri. | 

In cât despre limbă, n'am crezut bine să tree peste 

gramatică, ca buneoară în următorul eezemplu : | 

>E ca cele paseri ce în noapte zbor 

Şi numal în noapte văd cu olchil lor.“ 

” (Bolintineanu.) 

In loc de: 

„E ca cele paseri ce în noapte =boari d 

Şi numal în noapte văd cu ochii lor.“ 

“Poetului însă "i-ar fi lipsit numărul de silabe tre- 

buincios. _ 

De sigur că se poate admite a se zice prin eescep- 

țiune şi cu apostrofarea unei litere 

EI să apăr' 

în loc de 
E1 să apără 

Dar: asemenea licențe trebuie să se întrehuinţeze 

foarte rar. 

M& oprese aci, pentru că nu întwo prefaţă este lo- 

cul unui curs de versificare.
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Fie-care literă din alfabet reprezintând un ton mu- 

zical, am făcut asupră- “un deosebit studii, şi, la timp, 

un volum care va fi citit de aceia câţi iubese 

paginile ce urmează, s6 

va forma 

mai greă, mai 

muzica poeziei. 

Voiii mai spune numai, că in 

află coprinse, începându-se de la cel 

toate genurile de versuri. 

Să vor putea citi astfel, versuri de una, de două, de 

_—versuri de 16, de 12,9, îLsilabe, 
trei şi patru silabe; 

cât și versuri trunchiate de 8. 

se ideile sub a 
Pe această scară muzicală sunt Du 

căror inspirare a am scris. 

p 

— 
j 

; 

- Ce reprezintă însă acele idei ? Da 

Mai înainte de toate societatea în mijlocul căreia | 

am trăit. 

În urmă, — simţirile mele; 

Să nu mi să ceară nici o consecinţă. 

Pe rând, voii fi în ele, om al viitorului şi om al 

trecutului. Ceea ce pot să afirm, este că tot ce am scris 

am simţit, si dacă, simţirile mele s'aii întreciocnit, a-
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ceasta dovedeşte că poetul nu poate st fie reprezen- 
tantul unci singure idei, ci că el trebuie să reprezinte 
ideile întregci omeniri. | | 

Seopul mei va fi atins, dacă din întreciocnirea de 
care am vorbit, va putea -să seapore Donina, Binele 
și Adevărul, 

Al. A. Macedonski, 

București, 1851. Octombre 20.
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ECOURILE NOPTEI 

Înirna-rar ce să îmbată, 

Bată, - 

Bată câcl beat de amor, 

Mor ! 

Pe brațe-mi Tată să "nclină 

lină 
Viaţa să "ml ceară i-aşiti da, 

Da!
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Afară e nork. furtună, 

| Tună! 

În casă, pace şi traiă, 

Raiă! 

Cu buzele ?n foc hrunite, 

Unite, 

Nu mat formăm amânduo! 

Duor! | 

> 

Ca şerpi de flacări, plăviţe 

Viţe 

Din păru'T, m'ard, mă omor, 

Mor! 

Mor, dar înca! o să p'ânaă 

Lângă 

Piatra subt care-o! zăcea, .. 

Ea! 

Ah! jalea mea e adâncă, 

Âncă 
N'am vleţuit şi disper, 

Per!
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Dar ea, săruturi o.miă, .. 

a Miă 

Imi dă şast-fel redeviii : : 

tm A VIU lesa 

Atunci-privirea-mi răvarsă, 

Ş E Arsă 

De al plăcerii pojar, 

pu Jar! 

Iar luna întunecată .. . ... 

| Cat 
La noi, printre nori umblând, 

 Blân! 

Şi ?n norl când dânsa dispare, 

„.- Pare 

In umbră sînu'! rozalb,  - 

Alb! 

Fioru-atunc! mă petrece, 

Rece 

Prin plept ca un ascuţit -: - 

Cuţit!
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Că 'n lume asemănare 

- N'are 

Dând lumit ocol înprejur, 
+ Juri 

Sprncene vin să se 'mbine 

. a ” “Bine, 

Umbrind pe feți de ninsori, 

Son! 

Chipu' într'una, plăcere, 
a Cere! 

Dulcile! vorbe ce *ncântă, 

Cântă! 

Adio zile amare! ” 

Mare 

Făcu fericirea mea, 

"Eat 

Acel ce-amorul desminte, 

Minte! 
La noi, cu farmeci divine, 

Vine!
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Amorul crezut o poveste, - 

Este ! 

“Iată 1] în inimă-mi chiar, 
Iar! 

1880, Ian. 25.



OCNELE 

Gu deschise *n vârf de stâncă, galeril nem&surate, 

Bolţi al căror arc să pierde într'un haos neguros, 

Asttel să întind subt munte, ocnele înfricoşate, 

Cel de pentru vecinicie loc de muncă fioros! 

Aci fumurile lumet nu pot să se mal scoboare, * 

Şi nici vaiete, nici lacrăm! nu pot sE reuree-afar, 

Iar pe ceruri de-arde âncă pine-făcătorul soare 

Pentru cel ce sunt *nauntru străluceşte în zadar! 

Scările în lungi spirale, tremură ș'abia te poartă, 

Pasul ţi să 'mpleticeşte, spiritul e :ncremenit; . 

De te uiţi în jos pe gură, ca Pa Ladurilor poartă, 

La privire ţi s'arată un abis nemărginit!
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Sute de lumînărele licăresc înnegurate, | 

Şi din fundul ce "ngrozeşte, străbătând, pare că'ţi zic, 

Caci, una lângă alta, zac fiinţe vinovate “ 

Cu victime înfierate de destinul inamic! 

Ensă dacă chiar lumina până sus abia pătrunde, 

Zgomotul abia s 'aude ca un vulet subteran, 

Şi multiplele clocane căror stânca le răspunde 

Cad p'al sări! steiii de piatră şi recad e' un mărmiir van! 

Eu m'am coborit în ele plin de-a lor imesă talnă 
_Şi-ca într'un vis fantastic le-am percurs şi le-ain văzut. 

Catacombe îmbrăcate într'a negurilor hatnă -" 

Cum îşi prelungesc: rățeaua pe subt muntele tăcut.: 

Zgomotul de voci confuze pare ş'azi că "] aud 'âncă = - 

Câte inimi sfărâmate, Dumnezeule,-aămi văzut! 

Câte chipuri sigilate de o suferință-adâncă, ! 

Umbre searbăde şi triste, pe la. olchi-mi n'aii trecut ! 

Am văzut şi tinereţea în deplina'i bărbăţie, 

- suavele el forme şi cu muşchii et de fior, 

privirea el în care, arde-o stea de poezie : 

iicând de disperare, puma nemernici către cer!" 

:adar sunt Ensă toate : Cel ce întră-aci o dată, 

„:ovat, sau poate numat, dus de un destin barbar, 

:nimă, putere, viață, să'şi zdrobească singur cată, . 

şi să lase-ori-ce speranţă peniru veciriciezafar' !
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Am văzut şi bătrânețea de ani mulţi în două frântă, 

Cu o mână tremurândă ridicând greul clocan 

Cum îşi plimbă înprejuru'i oichil care te "nspălmântă, 

Oichi în care nu u mal arde nici-un simţiment uman! 

Am văzut... şi 'n tatnă sfântă întrebatu-m'am atunce. 

Ce sunt oare-acele umbre şi de ce sunt ele-aci? 

latra ocnelor urgie cine 'n drept e să e-arunce? 

Şi pe-a râului cărare cin'le-a "npins a rătăci? 

Ce ?... Să naşte omu 'ntr'ensul cu a răului menire? 

Merge el ca să omoare numal pentru-a omorî? 

Ce?... Tâlhar te-aţiI la drumuri pentru gustul de răpire? 

Ce?... N'aştepti până ce foamea vine a te dobori ? 

Ce?... Eşti vinovat când farna. să coboară să te 'nghieţe 

Fără s'aibl o bucătură, tu, nici copilaşit tă? ” 

Ce ?.. N'omori şi laşi să moară, pe când pot să se resfețe 

Intra banului orgiă bogătaşit nătărăr? 

Dar ce drept ma! mult ca ție le-a dat Dumnezeu subit soare? 

Fentru dânşil-a făcut numal ca, pamântul să dea rod? 

Imi Iei pâlnea,— îm! el viața şi îml ceri să nu te-omoare : ? 

Eşti bogat,— dar din spinarea, bietului popor nerod ! 

Vai! Ce-am convenit cu toţi! a numi Soţietate 

“ Mult ma! demnă ca tâlharil e de-acest cumplit locaşiă ! 

Statul e o ficţiune, iar dreptatea, strâmbătate, 

Care duce omenirea dintr'un hop întrun făgaşiă i



OCNELE 
  

Ama văzut... ȘI taina sfântă ce deplin m& coprinsese 

IRI luă spre ceruri zborul părăsindu-mă "ngrozit... 

Bolţile lung vuvuiră, facla ?n mâlni mi să stinsese | 

Farmecu 'ncetă, ş'afară, fără veste m'am trezit !



FORMELE 

SATIRA 

Forma 'nghite astăzi fondul, ş-o justiţie diformă 

Trece 'n fața lume dreaptă daca pus dreptatea 'n formă! 

lar când sufletu' (un altul fără prăot s'a legat, ” 

Faptul în concubinagiu este 'ndată proclamat. 

Trebuia, în faţa, lumei să tirişii acea fiinţă, 

Coram populo, iubirea să! aduci la cunoştinţă? - 

Și cu fruntea înclinată sub beteală, s'o ecspu | 

La surise cu 'nţelesuri şi la poftele orl-cul! ) 

Trebuia la ofițerul situaţiei civile . 

S'o mal duci ca să'şi înscrie numele pe vre-o trei file,



FORMELE 1 

Am văc, dupe ce popa! Isaia) "ţi-a cântat, 

IşI luimit să pleci a-casă spre a fi felicitat, 

Boltiemi lumea să mănânce ciocolată ș şi cofeturi, 

Faral prânz de gală seara, ş'alte multe marafeturi, ' 

la urmă comâdia sto pecetlueşti c'un bal 

Ja să! i joace toţi mireasa în v ertejul infernal, 

Tar când, unul câte unul, invitaţii mi te lasă. ...-, i i 

Să rEmâi cu mama soacră, siejnic neclintit î în casă; . -. 

Şi 10 vezi cum la ureichie îi şopteşte 'ncetinel, 

Sub pretecstul s'0 scurtească de surprinder] de-ori ce fel, 

Vorbe multe şi mărunte, care-o fac ca să roşească, : 

Veștejindu'"! de pe frunte lămâiţa feclorească ! 

Singur când te vezi în fine, searhăd, rece, obosit, 

„Te iubesc îl spul.a lene, pe trel sferturi adormit, 

Şi la rândul e! mireasa, Pacel glas sforăitor, “ 

Fruatea'și pleacă şi adoarme pe-adormitul tăi amor! 

Iată ce 'nsemnează "ntocmal, legiuita cununie, 

A societăței de-astă-zi principală temelie, 

Formă ce ne'ndepiinită face din copii bastarzi, 

Din femel, prostituate ce-ar fi bune să le arzi, 

Și din taţii de familii, ce de forme s'aă scutit, 

Monştrii de neruşinare, oameni de disprețuit! 

Dacă treci la tribunale spre-a lăsa căsătoria, —- 

Găseşti iar că şi 'n dreptate forma. Și are 'mpărăţia, 

Ast-fel că îți prerzi averea. dac'o o formă vel scăpa 

Sau de-a-drept ajungi la ocnă între vi! a te'ngropa! -
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In armată este formă, în dreptate este formă, 

In biserică tot formă, şi "n gazetării — reformă. 

Formă în căsătorie, în virtute formă iar... 

Forma este 'n fruntea legel, fondul este la dosar | 

redută să pasti Toriă, dacă ret SI gari un nume 
Trehule să mory cu formă, dacă vrel să pleci din lume; 

La intrarea ta în vIaţă, trebue ca să'ți plăteştii 

„Toate tacsele intrări!, că de nu, te păcăleşti. . 

„La Ieşirea ta de-asemeni, fără formă nu se Iese 

Că ş'acolo al de plată atestate de decese ! 

Însuși ei, poet prin suflel, înşirând aicl aceste, 

Fără ca să cuget poate, jerifesc formelor funeste, 

Şi umblâna pe-a lui orbită, globul nostru vagabond 

Poartă ăst-fel în spinare, forme de-oameni fără fond.



“LEGENDA MIOZOTISULUI 

1 

pP e țărmure de rîu albastru 
"Ce oglindea cerescul astru 
Cu arginti! și dulci lumini, 
Călătorea juna, perexchie A 
Șoptindu-și şoapte la, urerchie | 
Prin vântul parfumat de crin! ? 

Era, o tânără copilă,, 

Cu farmece ca o zambilă, 

Era un tânăr cavaler . 

Ce înălța ca o răchită, 

De frumuseți înpodobită 

O frunte mândră către cer! *
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In noaptea poleită 'n raze, “ 

Priveaă la albele talaze 

Tirind în ele zmulse fol 

te să duceaă ast-făl spre mare 

Precum spre vecInicia mare 

Ne poartă vlaţa şi pe noi! 

Priveaă.... şi blonda "namorată 

Zări plutind pe rii de-o dată 

O ramură cu flori de-azur, 

O ramură care ?n dezastru, 

Cu floricelele ?n albastru 

Gemea ?ntr'al rîului murmur ! 

Ea ?ntinse-o mână către floare 

Câci auzise-a el plânsoare, 

Şi mirele înțelegând 

Să azvirli în apa lată 

Şi înnolă spre ea îndată 

De-o şi ajunse înnotând. 

Dar vai, crezând c'o şi atinge, 

Simţi puterea “3 cum să știngee
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Vultoarea '] învîrti în loc, 

Şi cufundându'l fără milă,... 

Gemea pe țărm biata copilă 

Privind Val apelor crud joc! 

Când apa '] scoase 'n faţă iară, 

Sta floarea gata ca să piară, 

„ȘI dac'o prinse-acel eroi, .. 

I-o azvirli, şi "1 zise âncă:: 

„Nu mă ulta. !* c'o voce-adâncă 

Ce-o repetă adânc 6coi ! 

EI dispăru de veci la urmă - 

Și nu lăsă nicl semn, nici urmă, 

"De cât acel „Nu mă ulta€ 

Intipărit pe-albasira Moare 
"De câte ori o vezi la soare 

Prin iarba verde-a s'arăta! |



NOAPTEA DE APRILIE 

DOAMNEI. Lu. Be 

Ma țiL oare âncă minte, noaptea, în care ne-am iubit 7... 

Un moment! Şi "n el o viaţă de un secul am trăit! 

Pentru tine ce-am fost Ensă? Tot ce-al fost şi pentru mine; 

Un capriciu de-o clipă pe-ale inimel ruine! ” 

Iată tot.— Fără 'ndoială, noaptea, c'o vei fi uitat 

Și te miri de întrebare prectm nsu-ml sunt mirat 3 .. 

Unul șaltul, de atuncea, multe nopţi avem de-acele 

Ca st ne-amintim de toate,— este foarte adevărat! 

Dar secretul întrebării, cunoscut înimel mele, ” 

Nu e-al meu, să'l dai pe faţă, şi "WI rimâne a ghici 

Pentru ce aceste vorbe vin pe buze-a "mi rătăci :



„ NOAPTEA DE APRILIE 17, 

>Mal ţi! oare âncă minte, noaptea ?n care ne-am iubit? — 
Un moment 1... ŞI 'n el o viaţă de un secol am trăit! 

- 
Eram tineri de-o potrivă ă — visăitori ca Pozzia, 
Graţioşi ca a Tinereţea, — dulci ca două sărutări 
Care- -aprină pe buze rumeni ale aragostii "'nhătări! 
Tu în arte, eu În versuri, ne "ncepuserăm solia,. 
Viitoru 'n faţa noastră suridea, — și între noy | 
Sta capriciul molatie; — îar deschis pentru-amândăot 

- SE afla Musset pe masă, — Mal ţii minte, spunem oare, 
Frazele armonioase din poema ?ncântătoare, 
Când perdelele alcovel tresăreau? — Când Rolla mut 
In beţia, cea din urmă sta cu sufletul pierdut! 
Marion, pe-ale luk braţe, — o copilă! — cumpărată 
Pe Pe preţ d'aur de la mă-sa să zhătea nevinovală 4... 
0! De De ce n'am fost ca Rolla şi ca el să fi făcut 
A'mifi noaptea cea din urmă, noaptea ca-am păstrat în minte ?,. 7 

) Câte suferinţe ast-fel nu mi-așiă fi cruțat, — și cât. 
N N'aşiă dormi acum de bine printre mutele morminte 
N Unde scapt de scîrbă lumel și de-al traiului urit!   
„Spune-ni, draga mea,.. ME iartă că era săi zic pe nume!,.. 

“zou să fil cu o femeie, dar de ești un om de lume; 
: Trebure după aceia, Doamnă, ca str zici, — şi cu 
care fac din lume parte, ca un om cu manieră, 
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"Pot să sar pe cr pe colo, câte-un gard din drumul meu... 

“Ensăş le-a sărit adesea... — SE sar ânst-o barieră !... 

Nu e 'n gustul dumitale și nu poate fi "ntrial meu ! 

Doamna mea, dar.— May ţi! minte?... Eu nu uit nimic...—In cât 

Focul ce ardea în sobă par'că "l vEd. — Tuşeal p'atunce 

Și credeai că Moartea, grabnic, are 'n groapă să te-arunce : 

Ea luă amorul nostru şi se mulţumi pe-atât! 

„ Este-adevărat, de.sigur : — Nu făcusem jurăminte 

Ca să ne iubim o viaţă cum se face-obicinuit ! 

Un capriciu de-o Noapte are ălt-fel de cuvinte 

Şi cu toate-aceste,-o clipă cât un secol,—ne-am iubit! 

"Luna nu era în ceruri ca s'o am de mărturie, 

Și 'nchizându-'și somnoroase, orchil lor pătrunzători, 

telele nenumărate de pe bolta azurie 

__ Dormeaiăi duse prin văzduhuri subt o grea manta de nori! 

Uşa, chiar, era "'ncuiată. lar pe uliţa deşeartă 

Câţiva nătărăl de îrunte să luaseră la ceartă 

Atrăgând de la fereastră pe un curios gardist, 

Care strâns la cataramă, în mondiru'! de cazarmă, 

Dup'o lungă strutare, auzise "n casă larmă „.. 

Precum vezi, n'am nici un martor şi e lucru foarte trist! 

Lemnele troznea subt flacări şi să 'ncovoiaiă în două, 

Ensă în cenuşă mută de atunci s'au prefăcut, 

Că de-ar şti ca st vorbească revenind la viată nouă, 

Multe-ar mal putea să spună ele care ne-ai văzut! 
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A! de na! uitat nimica din momentele trecute, 

Dacă noaptea de Aprile ţi-a rămas în suvenir, 

Vino.—Vom sorbi din cupa fericirilor prerdute 
„Zilele vor curge line dup'al nopţilor delir! . 

Sunt atât de tânăr âncă, inima ml-e-atât de plină, 

Buzele-"mi şoptind un nume după Qragoste suspină! 

" E cludat fără 'ndoială, — că sunt an! întregi de zile, — 

SE 'mi reamintesc de-o noapte printre nopţile de-Aprile, 

Şi cu gândul dus la tine, visător, să mă trezesc, 

Cu o patimă în suflet şi în inimă c'un nume 

Ca st "mi fluture pe buze şi să "mi spule că iubesc ! 

E ciudat, şi n'am ce zice, dar cludat aşa cum este 

Face parte integrantă din a âragostit poveste : 

Inima este-o enigmă şi iubirea un_mister,. ) 

Le urmez şi lată totul; să le înțeleg nu cer! 

De e scris Ensă departe unde te-afli-acuma, Doarană, 

SE uiţi nopţile de-Aprile pentru nopţile de toamnă. 

Şi să rizi de-aceste versuri ale sufletului meu, 

Uită-le, dar lasă-mi dreptul ca să nu le uit şi eu, 

Și să "mi zic ca mângâiere pentr'o patimă adâncă ; - 

Mar ţil oare âncă minte, noaptea ?n care ne-am iubit? 

»0 mai ţil tu minte âncă?... 

Intro clipă trecătoare cât un secol am trăit 2*



ACCENTE INTIME - 

Î, zilele aceste când inima etSpiră, | 
Când egoizmu ?n aer ca molimă planeâză, 
"Când florile simțirit din plepturi se retează, 
Când bunul traii” e ținta la care să aspiră, 
Când ori-ce este nobil ne lasă reci şi muţi, 
Când fruntea "şi-o ridică toți oamenii căzuţy, 
De ce-nu e putință s'adorm! pe ne-așteptate |. 
Și toemai peste-un secol, ne'nbătrânit d'etate 
Să te deșcepți prin farmece la viaţă şi lumină 
Călcând într'un noă secol pe-a velchiului ruină! 

a
a
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Nu plâng pe-o soartă crudă ce 'n veci mă urmărește : 
“0 inimă ce simte o dată să zdrobeşte !,.. 
De mie Fatalitatea în cartea et mi'a "nseris 
“Și trec prin astă lume cum trece un proscris) 
Dar plâng că nu văd cerul ce în oIchi 'să oglindește 
Prin oichiul Omeniril la inime transmis! 
De câte ori în taină creână o lume "ntrâasă. 
Distrug pe cea reală, rup lanţul ce mă leagă 
Și pentru alte zile mă simt că sunt născuti; 
Familii, țări, fruntarii, le șterg prin cugetar 
ȘI ridicând pe tronu'i familia cea mare | i 
In patriă comună văd globul prefăcut! 

Simţiri mici şi înguste din epocile noastre 
Destule generaţii în scutecele voastre | 
Le-aţi înfășat, și ele, tot prunce au rămas : 
Al secolului nostru cu secolul din urmă | 
Voi sunteți compromisul spre-a, face uu noă pas ș... 
Făcutu-l-aţI?,.. răspundeți, căci secolul să curmă . 
Și celă-lalt de-acuma ridică al său glas! 

Ah! Inima de lacrămI mi-o simt atât de plină;... 
În locu-vă, răspunsul, sunt ele care "1 daă! 
Mai mult ca tot d'auna povara ne înclină . 
Şi se refuză pâlne acelor care ri'aă!
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Mal mult ca tot dauna, pământu-acesta mare 

Nu poate să hrănească pe toți câți a, născut, 

Mal mult ca tot d'auna, nimic e-0 cugetare | 
Ș'o frunză e poetul de crivăţe bătut! | 

Săracul şi bogatul n'ati loc Vaceiaşi masă | 

Ş'aceiaș atmosferă pe univers apasă, j 

„_ Behimbarea nu există de cât în proceduri; 

” De sunt zîmbiri pe buze în suflete sunt uri; 

Dispreţul covîrșește pe-acela ce nu ştie 

_Că lumea este-o casă de joc de stosărie 

In care să despoaie prin ori şi ce mijloc 

Și că, să 'ngăduiește să aibi prin pozunare 

Cărţi bine măsluite spre-a face bancul mare 

Destul să nu te prindă vr'un altul mai escroc! 

Ei nu visasem lumea, de sigur, precum este 

Şi când mă deștept astă-zi ș'o văd fără de veste 

Imi vine câte-o dată să: mă ascund, — să fug, — 

Sau singur, fără. milă, zmintit, să. mă distrug, 

Să nu mal văd lumina din cerul plin de soare, 

Şi haina vieţii 'n zărențe sto lapăd îa. picoare! 

Sărman!. copil ce âncă la sîn de scumpe mume 

" Zimbiţi acestul soare, neștiutori de lume,



  

  

- ACCENTE INTIME 23 
  

Vol care-aveţi un suflet umplut de bunătate 
ŞI care-aveţi să plerdeți acea virginitate 
De cugete-aurite din inimy inocente, E 
Ne *nțelegători âncă de-aceste lungi lamente, 
Cu frunți mult may senine c'al cerului azur, 
Cu suflete curate ca focul cel mal pur, 
De e şa voastră soartă ca să intraţi ca mine 

"In cercul unul haos de inimi în ruine, 
Inchideţi ochii voștrir;.. Muriţi; nu mar intrați : 
Veniţi curaţi în lume, 1eșir din ea cura! 

Ce?... Plânsul mă înneacă şi nu mal am putere 
SE 'năbuşesc în mine accentul de durere 
Când mumele m'ascultă c'o tristă "ncremenire 
Privindu-"şI copilașii cu inima. ?n privire! 
Ce?... Dragile ființe să moară? Înapoi! 
Mori tu, poete searbăd cu drojdii amărite 
Din care pornești lumii neîmpăcat răzhoiti! - 

S& mor!... Zilele mele sunt astă-zi hotărite,..., 
Nenorocite mu:me, e. prea târziu să mor! 
Dar dac'acea, femeie ce 'n pântecile sale, 
In zilele frumoase de glori! triumfale, 
Când supunea destinul cun zîmbet răpitor, . 
Ursită-a fost să poarte pe bietul visător,
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O! dac'acea femeie ar fi putut să ştie 

Ce soartă pregătindu-'şi îmi pregăteşte! mie, 

Nu ar fi fost mail bine cu mâini ne'ndurătoare 

S& mă omoare 'ndată şapâl să se omoare! 

_ Societate crudă, acuzatoare vecinic, 

Sunt mulţi care lumina cerend'o al tăă sfeşnie 

" S'aă ars, ș'ale lor inimi ca nişte urne sfinte 

Păstrează-abra cenuşa din mil de simţiminte, 

“Sunt mulţi care *n mijlocu-ţi 'şi-aduseră juneţea 

Ca să “1 înprospăteze cu densa bătrâneţea; 

Tu, absorbind de grabă prinoasele pe rând 

Te-al folosit de ele și i-ar privit căzând 

| Şi 'n loc ca să 'ntinzi mâna victimelor simţirut 

AT ris, — Fatale timpuri! Când plânsul nu ccscilă 

De cât râsul ironic sati mila ipocrită, 

Asupră-vă :. Planeze blestemul. Omeniril! 

1830 Marte. Bucureşti.
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COPILARIA 

9) Copilăriă scumpă, virstă-atât de fericită 
In coroana ta. nu este floarea griji înpletită, 

Însă repede.te duci; 
„Tată : Ensu-mi dai ultării că am fost copil o dată: 

De atuncea. mi să pare că e-0 vreme "ndelungată, , 
Vat! şi zilele trecute nu poţi să le mai apuci! 

Vino ?ncar, prin cugetare, veselă copilăriă, 
i Să rensuflețeşti o clipă veştejita mea juniă : 

CâţI prieteni n'am avut! 
Câte inimi iubitoare n'aii răspuns inimet mele ! 

; Câte visuri fericite ce veneaii ca să ne "'nșele 

Pe-ale scoalil băncl toeite, înpreună n'am făcut!
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Pensionul făcea singur fruntea s3 ni sE "'ncreţească, 

Şi în fie-ce Duminici ne gândeam c'o să sosească 
“Lunea, ca un Dorobanţ; 

Pe la fie care-acasă, Lunea, nascocea buclucuri 

Spre a să "'ngriji ort-care de-acadele-ori de suglucuri, 

Care, cu o firfirică, care chiar cu câte-un sfanţ! 

Cutioare pe la mese aveam toți. — Nu erai rare 

Intovărăşiri de-acele ce făceaii mişină mare “ 

De-acadele și gutul! 

Dacă st 'ntâmpla vre unul egoist mar mult st fie 

Şi sfirşea,—prilmea răspunsul + „Xu mi-a! dat rahat nică mie! 

„Uite ce de pergamunte, Ensă puneţi pofta "n cur!“ 

Iarna, st făcea prin curte, din zăpadă, o cetate, 

Şi dedeam într'ânsa iureş întrecându-ne-a ne bate 

. „ Spre-a urea în virful el, 

Pentru gloria cea mare de a face-a er concistă 

Şi de-a înplânta de-asupră steagul cl dintr'o batistă, 

Sai de-a“! prinde garnizoana cea. compusă din vre-o trei! 

- 
4 

Vara, era altă vorbă şi ducându-ne la şcoală, 

Ca copilul din poveste nu plecam cu mâna goală, |
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Ci ?n gh!ozdane aveaim cărţi, 
Dar în drum, din întemplare, să afla o zidărie - 

Velchie şi ne-isprăvilă care e şi azi pustie 

Și ne risipeam cu toţii În vre-o pal-spre-zece părți! 

Câte nehuniy voioase nu revăă prin amintire 1... 
Ce & drept, şi profesorul, ne punea câte-o lipsire. - 

Ca la niște mici berbanți: 
insă no! jucam arşice şi puţin ne păsa nouă - 
Dacă vom scăpa la urmă saă cu una saă cu două: 
Leneşi n'aveam mulți în clasă, dar de sigur, nicl premlanți ! 

Mal târzii, şcena să schimbă, simțurile să deşteaptă, / 
Uni! 'ncep ca să presimtă c'alte jocuri în aşceaptă 

Și că ceasul ă, sosit | 
Ca din pension să 'nceapă, noaptea, peste zid să sară, 
lar din somn, vise-aurite, vin să facă să tresară 
Și când vor ca să "Şi dea seama pentru ce... adorm tihnit! 

* Talnici lupte, cine. oare n'a trecut prin vot în lume ?... 
' Cine n'a simţit cum urcă nişte stranie parfume - 

De la inimă la cap? 
"Și cum ele, de o dată, „tot urcându-se într'una,
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Inbătână orl-care simţuri fac a izbucni furtuna 

Patimelor, ce la urmă, întro vlaţă, şi nu 'ncap! 

Innegrite bănei de şcoală, alţii şeăd pe voi acuma, 

Alţi! "șI fac acuma rândul învățând întreagă suma 

a De neroade "nţelepeluni; 

Martore Paceleaşi lupte asistați însă "n tăcere, 

Prezidaţi. Paceleași visuri încărcate de plăcere 

Și formaţi tot înteo vreme alte generațiunt! 

Neschimbat nu e nimica, iar de sigur, tabla veichle 

E la locu!, şi "n picloare a şcolarilor pereichie 

Dinainter s'allă iar; 

je că 1 văd cu crela ?n mână înmulțind atâtea îxuri. 

Că, de-ast-făl de zăpăceală dă. chiar profesorul chicsuri, 

Pe când banca cea din urmă joacă dame şi țintar! 

Neschimbat nu € nimica : Poate chiar că multe nume 

Au rămas pe bănci săpate de aceia câți prin lume 

Risipiţi umblăm acum, ! 

Unii ?n fericiri depline, alţil ?n suferinți cumplite, 

Unii plini de dorul țării, alţii suflete *njosite, 

Atţir, doboriți de soartă :-Frunze “n' praful de pe drum!
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O! de ce zilele mele ai trecut atât de iute?,,. 

„ Daţi-'mi iar copilăria cu frumoasele 'I-minute, 

Chiar cu pensionul ei! 

Cu lyceul meii cel falnic plin de inimi ne 'ntinate. 

Şi cu tainicile visuri, care ?n nopţile 'nstelate 

Ne-aducea pe-un nor de aur ale raiurilor chiel! 

. 

, 

Daţi'mt,.. Coardele 'nstrunate să destind €nsă cu ?ncetul, 

Harpa, mea d'abia vibrează și "'mi remâne 'n plept regretul 

Zilelor care-a trecut! 

„Zorile-alhăstrese prin geamuri dup'o noapte de 'nsomnie 

Umplând' mica mea odaie c'o lumină argintie 

Și "mi plec fruntea veştejită spre condeiul jos căzut! 

Bucureşti, — 1880 Aprilia 25.



POETII 

, 

D, ce ca noril cei de iarnă Ă 

Ce vin pe câmpuri ca s'aştearnă 

Lungi strate de zăpadă, 

S& strâng pe unele frunți june, 

Nori viforoși, sumbre furtune 

Ce st 'nbulzese grămadă? 

On nu mai este ?n ceruri soare, 

Şi *n lume” viaţă rizătoare, 

Misteruri şi amoruri? 

Ce patime "1 însuflețeşte? 

Vrun vis nebun îl urmăreşte 

Cu vecinicile"! doruri? 

a
v
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n
 

De sunt nebuni, voiesc să "1 apăr 

Că 'n oichi a fulgere ce scapăr' 

Schintel de poeziă, 

Şi nu“e rar să'se întâmple 

St poarte-o lume între tâmple 

Pe care să n'o știă! 

Cu ei vorbesc frunzele ?n cale, 

Cu ei și apele pe vale, 

Și bolțile albastre! - 

Tar daca a un corp de tină, 

Cu sufletele în lumină 

" Plutese ma! sus de astre!. 

De suferinţi, ei sunt exemple, 

Când mor li se ridică temple . 

| „Și falnice statuie! 

In viaţă nsă duc o cruce 

“Pe care toți, să "ntrec s'apuce 

S5 "1 răstignească ?n cuie! 

Şi nu e 'n stare suferire 

Ca să 'ntrerupă-a lor menire
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Și nobilă şi sfântă! 

Lor nu le pasă de năpastil; 

Zimbesc pe margini de prăpastii : 

Iubesc, mângâie, cântă! 

Câştigă pâinea. lor prin trude; - 

Nenorociţii li sunt rude, | 

Copii, li sunt orfanii; 

Ii recunoşci fiind-că i latră 

Toţi câlnil ce-ai hrănit în vatră, 

Toţi câinil,—toţi duşmanil! 

„Cu cerul care le zîmbeşte, 

Sunt curcubeul ce uneşte 

Stărmana noastră lume! 

„Poeți“, în valea. cea de plângeri 

Lor i se zice, ânst „ângeri“ 

E 'm ceruri:al lor nume!



SATIRA EFOCEI 

C, să te 'nsori 

Te 'nsorl cu plată; 

Iar ca să mMorĂ, 

E și mal lată; 

Ca să trărești, 

Ce chieltueşti ?,,. 

Ca să boleşii;: 

Cu ce plăteştI? 

Cum stăm acuma, 

E groasă gluma : 
„Nu poţi să mort, 

Nic! să te 'nsori, 

Nici să boleşty, 
Nici să trăleşti !



CALUGARENII 

. Muză, inspiră-mă, lira-ml să murmuro 

Numele-eroilor cu fapte rari, 

Nobilă cântecu'l, fă'l demn de luptele 

- Si strălucirila timpilor marl. 

Bolintineanu. 

Are Islamului hordele bărbare 

Vin ca, lăcustele câmpu "negrind ; 

Sila cea groaznică, moartea și flacăra 

Calcă pe ţarine lung vuvuind! 

„Spuneţi Românilor, ce fac popoarele 

„Când îşi văd patria, tristă gemând?... 

„Oare 'ntind braţele şi primesc fiarele, 

„Sati încing spadele şi mor luptând ? 

Spuneţi Românilor, să "nălțăm armele, 

„Sati padişahulul să ne *nchinăm ?... 

„Inălţând armele ne "'nălţăm numele, 

„Și primind fiarele ne-'njosorăm!
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„Nu, O! eroilor, să "nălțăm armele, 
> Oastea păgânilor s*o sfărâmăm ! 
»Inălțând armele ne 'nălțăm numele, 
>Și primind fiarele ne *njosorăm !€ 
Ast-fel oştirilor spuse în vorbele”! 
Domnul Românilor, bravul Mihay FR 
> Armele! Armele!< strigă oştirile 
Şi toţi încalecă iute pe car! 

- Horăele turcilor, multe ca stelele, 
Urlă cu furie și năvălesc; | 
Aă Iataganele,.. dar iataganele,- ' a 
Braţe molatice le mânulesc! 

„Tute ca fulgerul să reped bârbaril,... 
Şuleră gloanţele peste câmpil; 
S8 and răcnete, să lăţese valete, 
Şi slăbesc cetele de osmaniir! 
Altele ?n locu-le însă sar sprintene ;... 
Oastea Românilor s'a *nduplecat! 
Dar Mihal marele, vine, și vorbele"! | 
Sufletul bravilor a 'nbărbătat: 
„Nu fugiţi feâţilor, zice ostașilor; 
>Fugă a turcilor turmă de sclavi !.. 
>Vol, U! Românilor, înălţaţi frunţile, 
„Daţi piept păgânului ginte de bravi !€ 
Rapătă tobele; toți reiâă armele; 
Cel ce fugiseră, muţi, stând pe loc
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Re'ncărcând fintele, aţintesc hordele, 

Ş'asupra dânselor iute fac foc! 

Gloanţele vijăte, spadele schîntete, 

Sângele şirule riur! subt fler! 

Fumul cu velele"! lupta învălute,... 

Searbăd chiar soarele pare pe cer! 

. |. . . . . . e. 

Capul pâgânilor vede cu furie 

Hordel!e"! falnice că să răresc ; 

„Simte că 'nvingerea scapă din mâlnile”i, 

Şi îşi împintenă calu-arăpese ! 

»Hal armăsarule!“ strigă el calului 

Care ca fulgerul Ya al săi zbor 

Și subt copitele'I, ori-ce obstacule 

Cad ca subt trăznetul mistuitor! 

Oştile turcilor iară prind inimă, 

Pe când paşalele, cu Caraiman, 

Vin ca săgețile 'n urma vizirelul, 

Gata să apere toți pe Sinan! 

Domnul Românilor, vede pașalele 

Siărâmând oștile"! în calea lor, 

Şi lăsând calului frânul să! fluture, 

Ca să'1 întâmpine pleacă în zbor!
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Urletul“hordelor, tropotul cailor, 
Sunetul tunului greă bubuina, 

Pe-alhia văilor trece 'n resunete 
ȘI prelungindu-se urlă vuind! . 
Dar Mihaiă, patria, zboară să 'ŞI apere 
Lupta cu vocile"! nu "] îngrozese! 
Calea urmându-? şi-o, spada lu! şuieră,... 
Turcil în lature să risipesc! : 

Mersul eroului nu mal întâmpină 
Mal nici-o stavilă ; — Dar lângă pod 
Inssuși vizirele stă cu paşalele'r, .. 
Caii păgânilor îrenele'şI rod! - 

Răcnetul tigrului când să înfurie 
Nu să apropie de-al lul Sinan!,.. 
Oichil iul sângeră. — Mâna lux repede 
Duce vizirele la iatagan! . 

»Mori, O! Ghirarule !* strigă eroului 

Care oștirile "I-a spulberat; | 
Podul subt tropotul cailor dârdăie,.. 
Zăngăne spadele 'n iureşul dat! . 
Însă 'ntr'al podului capăt să zărumică 
AI padişahulul mari căpitani! . - 

Spada ce mânuie Domnul Românilor 
Moaie şi 'nduplecă pe Muzulmant ! 

.!



INTR'UN ALBUM 

An văzut frumoasa țară 

Cu eternă primă-vară. 

Cu miros de portocall, 

Cu Veneţii şi cu Rome, 

Cu casteluri şi cu dome 

Care 'n lume n'aă rival! 

Am călcat țărena'! sfântă 

Ce de secol se frământă 
Subt atâţia pași profani, 

-Și ca Brutus, srutând'o, 

S&rutaiă în ea, călcâna'o, 

Pe strămoșil mel Romani!
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Ca şi Căzar, Rubiconul | 
[am trecut, când trecul Rhonul, 
ŞI în falnicu-m! ocol, 

" In triumi mă purtă banu, 

Imi deschise Vaticanu, 
"ME urcă la Capitol! . 

Plin de-o epocă trecută - 
Și de-o fală dispărută 
Am intrat și ?n Colizeii, 
Ș'am privit prin cugetare 
Lupta cruntă dintre fiare 
Ce să da ?n onorul mei LR 

Iar purtând pe frunte laur, 

Bând Falerno *n cupe de-aur 
Ca Musset am banchietat; 

Însă, nici pe drumul mare, 
Nici prin funduri de pabare, 
Inima nu mi-am ultat ! 

N'am uitat'o... E la mine... . 
Şi tot bate... răă saii bine...
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N'ar mal hate nici de cum ! 

De acela, lâng'o floare, 

O voi pune la 'nchisoare 

S& rămâte 'ntr'un album!



  

! 
| 
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“ MANGAIEREA DESMOSTENIRII : 

“DEDICATIUNE DOMNIŞOAREI MARIA DUPORT 

Dia averea strămoșească astăzi nu mai am nimic 
Jefuit de cămătarul cel sfruntat și fără milă, — 
Nu'1 rostesc mârșavul nume : — să'l rostese îmi este silă ; 
Nic! nu scriă aceste versuri ca s&'l bat orl st'l urzic; 
Că'șr-a' ntins Dumnezeii dreapta de acum a '] apăsa; — 
ŞI de'mI zmulg aceste versuri dintr'a inimel durere 
Nu regret c'am plerdut ast-fel o zadarnică avere : 
Desnodarea soartel mele este tot în mâna sa!
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IL. 

Regret albia'ţi frumoasă Amaradie iubită, 

Regret piscurile iale coperite de păduri, 

Dulcele murmir din moara ce umbla neostenită, 

Văile misterioase adâncite şi obscuri ; 

Casa de pe muchia verde cu obloane colorate, 

* Pomil cei sădiţi de tata şi iubitele lui flori, 

Cărţile ce'I erati scumpe, armele "1 cele-adorate 

Și potretul săă pe care eă am plâns de-atâtea ori! 

III, 

Nam putut nici chiar portretu'ţi, umbră scumpă să'] ridic; 

Am plecat cu mâna goală fără în urmă a privi... 

Soarele de dimineaţă când pe ceruri se ivi, 

A văzut călcându-mi pragul, ca. stăpân, un venetic! 

Mi s'a spus c'aii plâns moşnegil cel în slujba noastră-albiți, ... 

Dumnezeii să le dea bine, şi atunci când vor muri, 

Flori şi frunze să le facă pe mormânt a ?nmuguri, 

Şi în urmă să le plângă fil din strănepoți iubiţi! 

1Y. 

A! de câte ori de-atuncea, timpul cel de altă dată, 

Nu Yam rechlemat în minte 'să 'ral revăd copilăria,



Dar cu păr de- argint, bătrânii, şi în somn ne mângâia! 

MANGAIEREA DESMOŞTENIRII 4 
  

* Când juca la urabră hora, veselă şi cadențată, |. 
Care prăfuia 'ntr'o clipă de prin curte, bălăria ; 
Hora cea cu sălbi de aur şi zevelcI muiate ?n fluturi, 
Hora, fetelor frumoase șa frumoaselor neveste 
Hora ?n care p'ici pe câlo, să primeaii, să dai săruturi 
In, a frunzelor şoptire, în a dragostil poveste! 

V. 

Paștele cu ouă roşii subt acelaşi scump cămin 
Ne strângea pe toți copil din ori câtă depărtare, 
Ne-aștepta cu masa, 'ntinsă, tata- -moşu, mama-mare, 
Şi țăranii înainte ne Yeşeaiă cu ploşii de vin! 
Tata ce ne ducea ?'n braţe, mama ce ne risgâia, 
Ne 'nclina pe a lor mână, — mâna lor sărutam dulce, 
Când venea la urmă seara, ne duceau ca să ne culce, 

VI 

Mi-a rămas adânc în minte, „noaptea Paștelor cea Sfântă; 
In bisericuţa văi mă revăd şi par'c'aua 
Vocea prăotului care, leturgiile le cântă 
In memoria acelui ce-a 'ndurat martir „mal crud!
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Lumea "n cerc îngenuchiată, stă ş'ascultă în tăcere, 

Sute de lumînărele să aprind Ensă treptat, 

Tar cocoșii de o dată vestesc ora de 'iviere 

Şi biserica, răsună de : „Christos a înviat!“ .- 

VII, 

Var! S'a scurs de-atunci o vreme ! — Multe Paşte aă trecut : 

Pragul sfintelor biseric! n'am călcat de nu ţiă minte E 

In blestemul tinereţii am rîs chiar de cele sfinte, 

Iar cu zilele răpuse, chiar pe tata lam plerdut; 

Am plerdut chiar amintirea inocenți! de-altă-dată 

Dar de câte-ori soseşte învierea lu! Christos 

ta 'ntr'acea bisericuţă m6 simt iar religios 

Și îmi sufăr a vieţii sarcină împovărată! 

- VILE, 

Tot ce-așiă vrea ca mângâtere într'a mea desmoştenire 

E să mi să ţie 'n seamă că am plâns ş'am suterit : 

Bun că am născut în lume şi că lumea m'a *nrăit! 

Urgisit de cer şi oameni, le-am 1&spuns prin urgisire! 

Am fost păria ?n mijlocul ţării mele. — M'am luptat 

Corp la corp cu traiul zilnic şi cu soarta ne'mpăcată 

Subt a cărela sandală inima-mi însângerată 

Chiar și astă-zi e strivită, fără 'avins a mă fi dat!



LEGENDA SIMINOCULUI 

Prmeatua să cutremurase, 

Şi cerul să întunecase, 

Christos pe cruce răstignit, 

In Domnu, sufletu 'şi 7] dase 

Și "ntre tâlhari sta, pironit, 

Catapeteazma, sfărâmată, . 
Zăcea 'n biserica, bogată, — 

lar cum fu noaptea. 'naintată, 

Il coborati dintre tâlhari !
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Atunci apostoli veniră 

In taină-adâncă de "1 jeliră, 
Şi cum îl duseră 'n mormânt 

O piatră grea rostogoliră 

Pe 'nvăţătoru lor cel sfânt! 

Dar Matca-Precista, rămase, 

Și cum pe piatră s'așezase, 

Plângându'ș) plânsul et amar, 

Din steii, zări că "n grabă dase . 

O mică buruiană-afar'! 

Şi lacrămile ce-o stropiră, 

Atât de repede-o sporită . 

Că "ȘI dete rodul el pe loc 

Și florile i se numiră 

" De-atuncea, flori de Siminoc, 

lar dându'-și rodu, Siminocul, 

| Ş'a treia zi având norocul 

De-a 'npodobi mormântul gol, 

De-atunci rămase în tot locul — 

Al nemuririi sfânt simbol !



  
CANTEC DE RENAŞTERE 

A muri, — este prea lezne: 

Dreptu-acesta. Vavem toți, 

Însă toți, n'a drept la vlaţă: 

Ce e grei, — ea trăi! | 

Secole 'napoiă! — Un altul 

Are locul ca să "ţi ia 

Şi deviza lui e sacră: 
»Drept la viaţă pentru toţi!
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Care-a fost a ta, — răspunde?,., - 

Lumea toată-al despărţit 

Ș'al truncehiat'o 'n două taberi ; 

„Cel ce ai şi cel ce n'ai! 

Jos cu taberile tale : Ă 

Toţi s'avem că toţi muncim! 

Și pământu-acesta mare 

Să dea roade tutulor!



NOAPTEA DE SEPTEMBRE 

LA MUZA 

A cancr când după zile de lungă așteptare, 
Îmi apăruși de-odată zimbină, sufletul mei, 

Crezul că ești un ânger, de pace și scăpare 
Trimis se mă re'ntoarcă la bunul Dumnezeti. 

Tu nu era! un ânger cerească nălucire, 

Dar cugetu-m! atuncea la pace să 'nvoi... 
| Ți-am dat a mea juniă, mi-al Gat a ta iubire 

- Şi şcepticul îndată d e cer nu să ?ndoi!
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Mi-al zis: Poetul are o misiune sfântă;,.. 

EI trehule să creadă şi n'am mai cercetat, 

Poetul e o harpă: Nu cugetă ci cântă, 

Chiar. el nu să ?nţelege, dar este ascultat! 

Prin lumile luminei să 'ntr'aripă să zboare 

Şi ?n urma sa deșiră frumoşi mărgăritari, 

Pământu'n depărtare îl lasă sub picioare 

- Şi "nbrăţişează totul cu aripele'! mari! 

Și m'am suit âtuncea în cerurile mute 

Și cerurile mute atuncea mi-ati vorbit, 

Eternul în tot locul vibra pe întrecute,' 

lubită nălucire, de ce m'al părăsit? 

In sufletu-mi de lentr erâ "'nlunerec mare, 

Eram ca şi o barcă lipsită de cârmaciii, 

VenișI, — făcuși lumină! Suflași,— şi c'o suflare 

Făcuşi să 'ntindă pânze vislaşul nedibaciii ! 

Prin funil, făcuşi vântul să treacă ?n armonie 

Şi fie-care notă zbura pe câte-un val, 

Priveam... și fermecată, cereasca Poezie 

Imi suridea voioasă şezend pe-un verde mal!
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In jurul bărcel mele, un stol de Nereide 

Venea ca să se joace cu părul rîurând, 

Aşiu fi putut chiar cerul atuncea a'l desfide, 

Cu cerul eram însă, şi cerul mi-era blând! 

Zimbeam la orl-ce rază venea să mă mângâie, 

Era senin şi vesel şi Orient şapus, — 

Şi sufletu-m! întocmai! ca fumul de tămâie 

Pe-o notă de-armonie să ridica în sus! 

Furtuna de atuncea, gemu trecând pe mare, - 

Catartele de trăznet cu zgomot S'aă zdrobit... 

În voia soartei mele lovind cu nendurare, . 

Cerească nălucire, de ce m'al părăsit? 

Ma dus de sigur vântul la maluri şi pe mine: 

Dar inima din pleptu-m! de stânci s'a sfășiat, 

Şi nu mal cred acuma, în răi şi nici în bine... 
. . 3 i  . i 

În portul disperării furtuna m'a, băgat! în, 

In lume de-am fost însă, ursit de-o crudă soartă: 

S& am sfirşitu-acesta, de- -așii face ol şi ce, 

Mai bine-ar fi fost poate, sămi lași simțirea moartă)... 

Câna poți vorbi cu vorba, cu inima de ce? | 

/ 
[-. 

/ 
(
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A dat tu oare viață la inima'mi copilă | 

Spre a putea mal bine să sufere 'ntr'o zi, 

La niminea să n'afle nici crezământ, nici milă, 

Şi ?n van de suferințe să 'ncerc a o păzi? 

T-ai dat tu oare viaţă, dintr'ânsa spre a face 

Femela cea de uliți ce n'are vr'un secret, 

Prostituata vilă, ce plânge pentru-a place, 

Bacanta despletită Pal traiului banchiet? 

Și facla. unor gânduri atâta de funebre, 

Pe loc ce st aprinse de ce să n'o fi stins? 

Căci lacrămile-aceste, de-ar râmânea celebre, 

Și tot era mai bine în groapa rece 'ntins! 

Înca de-aveam pe lume vre-o âlt-fel de menire, 

Incal de-așiii putea zice şi eii că am trăit! 

Dar nu; Nam trăit âncă, şi ?n scurta-mi vieţuire, 

Abia mi-e dat a zice, atâta: „Am iubit!“ 

„O! Muză, vezi acuma cum viaţa mă doboară! 

O! Muză aL. fost crudă favoarea ta st'mI dal! 

AY zîmbet de sirenă şi sărutări ce-omoară, 

Pe când, nici imortale de-ajuns — pentru morți n'at 

Bucureşti, 1930 Septembre. | .



LEA T! 

Staaţi “înșirați la rînduri 

Formaii pe strade spalier 

Și scăpărati schintel la soare: 

Din baionetele de fler! 

Torent trecuseră la, mijloc 

Comunele întregei ţări, 

Că'şI adusese fie-care 

Prinosul ei pentru sărhări.



LEAT!_ 
  

Dar când cu steagurile 'n frunte 

Păşiră „Micii Dorobanţi“ 

Cu ofiţeri cu săbii trase 

Şi cu sergenți adiotanţi, 

Soldaţii înşiraţi la rînduri, 

Uitândwşi dişeiplina lor, | 

Cu toţi strigară într'o voce 

Un „hura!“ lung răsunător! 

| lar un căprar de lângă mine, 

Văzând pe-o loază de hăcat! 

Incovolat sub greaua pușcă, 

De "'nduloşare "I zise „Leat!“ 

11 Maiă, 1851.



MARI! 

„Mari şopteşte echo pe maluri 

„Mari murmură cascada ?n stânci, 

„Si ventul seri udat do valuri, 

„Mari repetă în ripe-adânei 1% 

Sc. Scurtu. 

A ces, o voce lină 

In inima mea cântă; 

Simţirea 'mi-este plină 

De armonia”! sfântă ; 

  

„Suavele'! accente 

Ce nu le voiă uita, 

In ori şi ce momente , 

M& fac a tresări; 

Mari, e vocea ta, 

E vocea ta, Mari!



MARI! 
  

: A două fragezi buze 

Ades, lucind în umbră, 

Doi olch! privesc la mine - : 

Când noaptea e mal sumbră, pi | 

Când cuget lung la tine, 

Dol oich! ce ?n .ori-ce parte 

Mă *mpinge sorții rii, : 

Aproape sait departe, 

ME fac a. tresări: 

Mari, sunt oichil tăi, 

Sunt oichil tă! Mari! 

i In vise, când de Muze E 

Î Sunt dus pe altă lume, i i 

Î Simt dulcile parfume! 

Pe fruntea mea, st înclină, 

Incet, încetişor,... 

„La şoapta ce "ml suspină, - 

Etern voi tresări : | 

Mari, suav amor, 

Sunt buzele "i Mari!



CASTELUL - 

| Castetua în ruine s% 'nalţă pe colină 

Ciontitele lu! turnuri pe şanţuri se înclină 

Și armăria: velchle sculptată pe fronton 

S'a înnegrit la vânturi, iar picături de apă - 

Scăpând din nor! întmuna o şterge şi o crapă: 

Un lei a rămas âncă şi coiful de Baron! 

Subt bolțile deşerte păiajenul își țese 
Subţirea lui dantelă din fire lungi şi dese; 

"Căminul de faienţă e rece... — Pe păreți * 

Abia se in icl-colo, din cuie să nu cadă 

Portretele antice din timpi de cruciadă 

Uitându-se prin sală cu olehil lor semeți!.



CASTELUL 
  

Un biet vătat de curte bătrân ca vremea. vatchie, 

Legende curioase îţi spune la urelchie + i 

El a slujit strămoşii Baronilor de azi... 

El a văzut Castelul în plina lui splendoare: 

Trăit în alte zile, I'a încălzit alt soare!.., 

Răchitele de astă-zi p'atuncea erati brazi! 

De-ar fi să'l crezi, adesea când luna prin fereastră 

Imbracă ?n aur zidul cu raza el măleastră, 

Şi "n bronz bate-orologiul de dout-spre-zece-ori, 

In ultima bătale a miezului de noapte, 

Prin săli, pe scări, prin curte, s'aud confuze șoapte, 

Şi scutieri, în mână, ţin cal rînchtezători ! 

I s'a'ntâmplat asemeni, în sala de s&rhare, 

SE vadă subt cămine că arde focul mare, 

Și nobilele chipuri, din cadre coborînd, 

SE "șI scuture dantela manșetelor, de praful 

Pe care Va pus timpul şi Pa lăsat vătalul, 

St vie să se uite în olchillul pe rind! 

Ca 851 înpace 'ndată șcia st facă scuze 

Şi N mulțumea stăpânii mişcând încet din buze ;



N 
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CASTELUL N „6 
  u 

ApoI subt polecandrul din mijloc s'aşezaă, 

Şi înprejurul mesel clocneaii cupele goale ; 

Băieţii cel de casă le daii mereii ocoale 

Cu umbre de bucate din care nu mâncat! 

| Vătaful spune multe, și sunt două portrete 

In care s'ascund două aceleaşi marl secrete... 

Când el ţi le arată îl vezi înduioșat, 

Intr'unul, e un tenăr cu visătoare faţă, o 

Frumos ca Poezia, subt blonda. lux mustață, , 

“Și înfocat subt olchiu'! a lene aplecat! 

Ca Romeo el poartă mantaua .consacrată, 

„Din umeri, căzând scurtă, pe talia'i bogată, 

Şi strâns lipit pe pulpe tricoul cenuşiii 

II arcuieşie muşchii energicelor forme : 

AI crede că jugravul a vrut ca să "1 transforme. 

Pe pânza fără suflet, din ânger, în om viu! 

Alături se arată pe fundul cadre! .sale 

O feie ale cărei conture ideale | 

Subt valuri, de dantelă dispar ca subt un nor, 

Şi dacă subt pleope, o rază amoroasă



CASTELUL 

Nar fi ca să se joace pe fața"! vaporoasă, 

AI crede, o nălucă, — un vis amăgitor. 

Legenda povesteşte că 'n nopţile mai sumbre 

Să "nsufețese pe pânză ș'acele două umbre 

Şi: chiar vătaful spune, că este cunoscut, 

Din sala cea tăcută, că în taină "nbrăţișate, 

Str&bat prin coridoare şi ies pe 'furişate, 

In curte "ncălecându-'și fugarul nevăzut ! 

Născute 'n alle timpuri, nutrind altă iubire, 

Apar ca o schinteie și trec ca o zimbire, 

Şi când în zori de ziuă să reîntore, — le vezi 

Ma! palide ca luna, că "ŞI Yaii în cadre'locul; 

Pe huzeli să stinge și zîmbetul şi focul 

Şi 'n răvărsat de soare legenda. n'0 rai crezi ! 

Castelul are multe poveşti ce te minună 

Dar castelanul de-astă-zi le crede o minciună 

Şi câna îl văd strămoşi! în catifea 'mbrăcaii, 

Roșesc din înălțimea portretelor auguste, 

De redengota neagră cu mânece înguste 

A celul care "și zice nepot de Cruciaţi |



CASTELUL . N 63 

lar timpul care veclnic clădirile le sapă 
Apasă peste turnuri, le 'nclină şi le crapă 
ŞI 'ntinde pe creneluri, pe ziduri şi pe porți 
Din mușchiul de păragini o țesătură fină 
Subt care se ascunde trecutul în ruină 
Precum S'ascunde ?n frunze locaşul celor morți! 

5



DE CAND. 

D. când s'arată cum că soarta 

S& mă lovească-a ostenit : 

De moarte 'ncep a mă mal teme, 

Incep a fi mai îngrijit. 

De ună-zi chiar, pe "'nfurişate, 

In miez de noapte s'a urcat, 

Pe scara locuinţei mele, 

La o vecină de-a intrat.



. "DE CAND... | ! 65 . 

Putea prea bine să se 'nşele, 
Putea să bată 'n uşa mea, : 
ȘI ?n loc ca să goleasc! un leagăn 
Să se arate mult mai rea. 

„Aseară me "ntorceam acasă, 
Ş'o poartă neagră am zărit, ' 
Şam stat în drum ca. nici o dată 

- Și far la moarte m'am gândit. 

| ȘI poate pentru 'ntâia oare! 
Mi-am zis că este trist să Mori, 

“| Cu flori să copere mormentul 
ŞI să rămâr uitat subt flo! 

2 

"Mi-am zis că este, trist să intri 
Subt umezeala din pământ 

Pe când în lume e tot viață, 
ȘI "n cer, tot sory și stele- sunt! 

Şi cum mi-am zis aceste vorbe, 
Simţii în orehiul meu secat, * 

O lacrimă înturişată, 

Și drumul, trist mi Pam urmat,



66 DE CAND... 7 

  

Dar orl-ce pas făceam,-- în mine, 

U repeta un lung ecoă ” 

Căci îmi părea că fie-care 

E către groapă un drum noi! 

Când m'am întors apoiii acasă, 

Cu capul între mâini am stat, 

Ş'am plâns ca un copil în. talnă, 

- Și noaptea *'n ceruri m'am visat!



10 MAIU 1881. 

Ă aese orl mi s'a 'ntâmplat 

“SE văd armata *n defilare, 

Adese ori m'a 'nfiorat 
“O tainică înfiorare! 

Dar nict-o-dată mult” mat mult 
Nu m'a ulmit a er vedere 

De cât în marele tumult, 

L'a patrie reînviere!



68 10 Maru 1881 
  

Mi-am readus aminte iar, 

Prin grămădirea de cocarde, . 

Că eii sunt fii de militar . 

Și c'am născut între stindarde! 

O! Românie, ţara mea!.. 

A poeziei dulce-aromă, 

Îmi spune că te voiii vedea 

Reînviând străbuna Romă! 

Italia, în Occident, 

Tronează ?n Roma, triumfală; 

Dar Roma ta, e 'n Orient: 

Constantinopol, capitală !



Ai 
A 

ANTEIUL VENT DE TOAM:A 

(11, 9 ŞI 5 SILABE) 

Es a suflat ântâiul vânt de toamnă 2 
Ş'a doborit pălitelă for, ă ” 
Erl a; suflat, iar recea lu! suflare 

” S'a resimțit şi ?n nor! 

Cădeai mereii c'un lung freamăt de jale 
"Şi deștepta din arbori căzând, 

Ecoul lung al presimțire! negre IN 
„Ce-am adormit cântâna!. 

2



70 " ANTELUL VÂNT DE TOAMNA 
  

Frumoasa mea, s6 ne-aşezăm subt arbori 

Ca să privim la cer amânduoi 

Şi Dumnezei ne va face-o coroană E 

De .veştejite for! 

20 Octombre 1877.



SERMANA FOAIE 

Ssemaană foare de hărtie 

Nescrisă încă te-am păstrat, 

Tu reprezinţi a mea junie 

Şi tot trecutul depărtat, 

Dintr'un carnet al fost răpită, 

Și 'n-dosul tăi s'a însemnat.” 

De mâna ce 'ml era iubită | 

- Adresa ce i-am reclamat;



+. SEAMANA FOAIA 

    

Dar regăsind'o azi prin tine, 

Remâii cum sunt, — nemângâlat, 

- Căci velchia casă n'o mai ţine: 
In altă lume s'a mutat! 

 



DUPE MIEZUL NOPTII - 

U,; vis e viața: 0 ştii, — s'a zis; 

Ca mâine, moartea o să ne culce; , 

Dar încal viaţa, de e un vis, ! 

SE facem visul orl-cât de dulce! 

| Aldem! E noapte, şi două să! 

Amor, petreceri, veniți, c'aci 

Femei şi tinerl cu toți s'adună: 

Cloc-eloc, pahare.— buze, cip-ci! 

po



74 DUPE MIEZUL NOPŢII 
  

Fantastic luna urcă pe cer... 
Parfum de roze pluteşte ?n aler... 
In orl-ce frunză e un mister... 

In orl-ce plepturi patiml să 'ncaier'! 
Vărsaţi Cotnarul și Drăgăşanul..., 
In sănătatea celor de-aci! | 
Trăiască-amorul ! — Trăiască banul! 

Croe-cloc, pahare, — buze, cip-ci! 

Uitând nevoie, grijă şrori-ce, 

Hat să ne ridem cu toți de soarte,.. 

De ris sunt multe... de plâns nu & 

Nicl pentru viaţă, nici pentru inoarte! 
De ţineţi însă tocmai! a plânge: 

Sticla să sioarcă lacrime-aci! 
Vesel, rubinu !n ea să răsfrânee : 

Cioc-eroc, pahare, — buze, cip-ci! 

Moartea, chiar Moartea, dacă 'ntr'o zi, 
Ar vrea de grabă să ne cosească, 
Fără "ndoială, spre-a ne trezi 

C'ar fi silită să 'pgăduiască! 
Et! Și atuncea... totul să poate... 
Am îmbăta-o poate aci... 
Deci pentru-a "1 pune bețe în roate: 
Cioc-eloe, pahare, — buze, cip-ci!



SPERANTA MEA... 

(A 

Je JJ SI 
, 

Speranta mea e 'n Dumnezeă * (44. 

De grijă are a 'mI purta : 

ȘI tratul amărit și greă 

]m! va "'ndulci sai va scurta! 

Vrăjmaşii rhel sunt mulți la număr, 

Mulţi ca nesipul mărit 

Şi grea povară port pe umtr 

Povara, disperării! . ' 
Înnana OOti Ă



76 SPERANTA MEA... 

    

Dar când gândesc ce-au suferit 
Atâţia oameni pe pământ, 

Im! zic cu dor nemărginit : 

Pe lângă dânşii, ei ce sunt ? 

isus Christos e pus pe cruce 

Și adăpat cu fiere, 

Dar el din lume de să duce 
Renaște 'n înviere!



„ NOAPTEA DE IUNIE 

D-LUI T; M. STOENESCU 

Muse a cugelat'o sorbind a el răcoare 

Şi stelele de aur "din cerul luminos, 

Și tainica natură în falnica! splendoare 

Şi tot ce să ?ntrevede în haos, — sus şi jos, — 

” Şi tot ce este ?'n suflet ca sfântă inspirare 

Şi tot ce este ?n creier ca vis sati cugetare 

- Şi tot ce este ?n inimi ca patimi ori simţină, 

Pe rând, pe rând. veniră cu dulci însufleţini



78 NOAPTEA DE IUNIE 

  

S'ainnece pe harpă”, încet, ca o suf-re 

Ce'npraştie prin aler parfum de trandafiii ; 

Musset a cugetat'o, dar el n'a scris'o. — Ome 

Voi-va astăzi Muza din ceruri să cobo- , 

71 mantia'y eternă de aur și de-azur, 

„Şi tocmal de la Sena, ce curge malestoasă, 

La Dimhoviţa noastră îngustă şi tinoară 

SE facă să revibre divinul'e! murmur? 

Și nol avem de sigur un cer curat şalbastru 

Şi inime voioase şi inime ?'n dezastru, - 

Și not avem în arer parfum şi meloa'*; 
Avem pe Heliade; — Alecsandri, un astru ; 
Avem Bolintinenii cu sfinte rapsoit;*; 

Avein Deparaţenil precum și Franța sos: 

Ava atâtea genii apuse ?n auroră, 

Dar ce n'avem, de sigur, sunt suflete s& sali. 

Sunt limbI ca să vorbească cu vocile înalte 

De-aceia cari! cântă şi mor necunoscuţi, 

Pierduţi pentru-omenire și țara lor plerdrei! 

A! Tu plângeat amarnic poete 7! dur 

Atunci când a ta voce invidil provoca, 

Dar tu aveal cu tine lăstarele puteri”, 

Căci mândra tinerime mereii te invoca, 
„



NOAPTEA DE IUNIE 79 
  

Cu tine n'aveal Tronul, indiferent la toate; 

Un Ludovic cel mare în Franţa nu domnea ; 

Dar tu avea! aceia ce nimini n'are poate: 

„Amici carit st plângă când_sufletu'ţi plângea! _..- 

Fergia r&spunsese la sacra ta Tubire, _ _Zemela cra ta Iubire, 
Bărbatul r&spunsese la amicia ta, 

Şi “cântecila” tale 'sburai la nemurire; : ----- 

ŞI nimeni ni nu de untă ii “nu je va dlta 1 

. 
* 

Tu n'af murit de foame în trista ta cădere, 

"ȘI mal văzut în lacrămi pe mumă-ta "n durere. 

Prin cântecile tale născuşI neatârnat, 

Şi Muza ta duloasă, poet te-a consacrat, 

Dar ea tot ge o dată nu zise: Merg! poete 

Să fil numat ca martur Pa zilelor banchiete! - - 

Ș'o viaţă dureroasă în lume să tireşti,... * 

Iar când voia să vie de lauri coronată, 

In taină să se 'nciine pe fruntea'ţi inspirată, 

Puteai în candelabre s'aprinzi ca s'o primesti 

Făcli! nenumărate, subt care să păleşti , 

Cu tâmpla rezemată de mâini, o 'ntrează none. 

Şi până despre ziuă s'asculţi ale el soapte, 

Ș'apol, s'adormi de somnul ființelor cereşti!



30 NOAPTEA DE IUNIE 

  

Putea!, după voință, s'alergi -în lumea mare, 

Veneţia săți cânte o dulce inspirare, ( 
Prin sălile Iogale votos să rătăceșii, 

Să zbori pent la Lido în neagra ta gondolă, » 

Cu fruntea luminată de-o sfântăaureolă - 

Și plin de o iubire eternă, — să iubeşti! 

SE “ţi pierzi orl-ce iluzii ș'amorul să'ţi. rimâie 

Spre cer ca să se 'nalțe ca fumul de tămâie, 

Şi ?n nopți melodioase de August or1 de Maiă, 

Noii ânger, pe-aripi late, să zbori până la Raiă! 

Puteal lângă Rachela cu inimă deşartă, 

Dar nobilă prin suflet, și nobilă prin artă, 

Să uiţi a ta durere, şi vocea să! asculți, 

Şi mult mal sus de secol, tizând de calomnie, 

Să te ridici de-odată pe brațe de adulţi, 

Vărsând în a ta urmă torrente de-armoaie, 

La, care să să 'nchine dușmanii cât de mulți! 

Puteal, rizănd de versuri la front aliniate, 

SE ţeşi o nouă pânză de rime zdruncinate 

Și ?ntr'ânsa st amesteci real cu ideal, 

Făcând pe a ta Muză în clipă să creeze 
Taverna 'n care vinul să curgă ca-un val, 

Alături cu palatul în care să viseze 

In mijlocul orgier vr'un noi Sardanapal!



NOAPTEA DE IUNIE 51 aa tii i 

Pe Malibran în care, vibra, melodioasă, 
A ângerilor voce din doma radioasă, 
Puteai s'o fact celebră, cântând pe-al ei mormânt, 
ȘI 'n Rolla, de la ceruri, să cazi păn'la- pământ. 
lar fata să "ŞI deşire cu mâna e! rozalbă i 
„Monedele de aur. coprinse într'o salbă, 
Și dându-le lui Rolla, acelui desfrânat, 
Să zică : „la-le, du- -le, și joacă-le căci poate 
„Norocul si se schimbe precum să schimbă toata!< 
Dar, Rolla, să'şi golească paharu nveninat, 
SEŞI dea a lut suflare cu ziua ce se 'ngână, 
ȘI ânger ca şi dămon, prin nume să rămână! 

Sublim poet, ca mine tu n:ay trăit în lume, 
Să simţi indiferența cum vine să sugrume 
Din inimele noastre, cerescul simţimânt, 
Ce sparge închisoarea”! de humă, ca să zboare 
Spre tot ce este rază, schintei, parfum, splendoare, - 
Spre tot ce te ridică în cer de pe pământ!: 
A suferit, de Sigur, dar nicr-o dată âncă, 
Ori unde te conduse destinul tăi incert, 
Tu n'a! murit de foame ca palidul Gilbert, 
Si patria", — ingrată fiind, — ţi-a zis : „Minâneă!<



NOAPTEA DE IUNIE 

  

Cântaşi cu toate-acestea un imn de-amăriclune, 

Sarcazmele rînjinde pe buze'ţi să "'ntilnesc, 

Dar spune-mI oare-atuncea, izvor de goliciune, 

Ce trebule să facă acel ce flămânzesc ? 

Cănd Iunie suride cu nopţile ?nstelate, ” 

S8 cânte sai să moară, — când tu şi n'a! cântat? 

S8 plângă, sai să rîdă, cu buze descleştate, 

Când ţie, şi condeiul din mână ţi-a picat? 

„Să cânte ?,„. Pentru cine?,.. SE moară ?... Pentru cine?.., 

Şi cine ştie oare, în moarte de & bine?... 

St plângă ?... Ensă plânsul provoacă râsul azi... 

Pe cât al st verşi lacrăm! pe-atâta at să cazi ! 

Să rîqă?,.. Dar tot omul o rană are 'ntr'ânsul... 

“Să ridă 6nst! — Risul provoacă singur plânsul!



PLAPUMA SI CAPATEIU 

Unu naște, altul moare, unul ride, a altul plânge, 
Bnst-al omenire! noastre lung și nesfirșit alai 
SEnvîrtește înprejurul unu! singur scop în n lume: 

Bunul traii! __ 
D= 

Bestia, după atâtea veacuri câte ma! trecură, 
Peste spirit predomneşte ca şi'n ziua, cea. d'âniâiă ; , 
Ce'mi tot spuneți vorbe late: „Patriă şi Libertatec ,.. 

Plapumă şi căpătâi!



FRUMOASA GREACA 

O, cât iubesc frumoasa Greacă 

Cu oichif gânditori 

Ce când subt gene lungi apleacă 

Simţi mil de dulci fiorr! 

7 

Minune ne-asemănată, 

„Cu ce te-aşiii potrivi ?,.. 

| “Chrar Dumnezeii, numai o dată 

La tine de-ar.privi,



FRUMOASA GREACA 85 
i, 

  

Coprins de-o patimă-omenească, 
Lăsându-și raiul sfânt, 

S'ar face om să te Yubească, 
Schimbându'şi bolta sa cerească 

Pe-o palmă de pământ! 

1878 Sept. 6, Buc.



DE ZIUA EI 

An & sfânta Marie : 

La ea să ne rugăm; 

Amorul nostru tânăr 

Umil săi consacrăm, 

In astă ziuă sfântă 

Ce e şi ziua ta, 

- Mari, Yartă-mi ai zice,... 

Mari, nu mă uta!
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-DE ZIUA EI 87 
  

Ca floarea înclinată A 
De-al toamnil rece vânt 

Ca, mâtne a, mea frunte 

Pleca-voiii spre mormânt, - 

Dar chiar subt platra rece: 

De-amor voiă tresări; 

Gândeşte-te la mine, 

“Nu mă ulta Mari! 

Visaserăm în taină 

Același dulce vis... 

E tristă deşteptarea : 

In ceruri n'a. fost scris! 

Dar cel puţin or! unde 

Ş'ori cât t'er depărta, 

Mari, adu-ţi aminte! . 
Mari, nu mă ulta,!



PB IN
 

ASTRU 

D e-aţI văzut vre-o dată Horl întredeșchise 

Strălucină în roua talnicelor zori, 

Lacrtmile mele nu sunt acea rouă 

ȘI în ptept port numal vestejite Nor! 
De-aţi văzut amorul cu ale lul vise , 

Cum de gene-atârnă albi mărgăritari, 

Lacrămile mele sunt de-o apă nouă: 

Ele *șI aă sorgintea în dureri amari ; 

Dati afar' ca riul peste al stă vad, 

Și de "m! curg pe faţă, pe inimă cad!



DEZASTRUL 59 e ia 

Il. ” ' 

Viaţa, mea o dată era ca o mare: 
Pânzele Speranţe! o cutretera ; 
Vecini nebătută de cât de zefire, 
Insulă ?n mijlocu'!, inima-mi era; 
Ca, s'0 'npodobească creşteaii plante rare 
În parfumul căror Ensu-mi am crescut, 
Dar înălțând marea, voci de pustilre, 
Insula ?ntr'o stâncă azi s'a prefăcut ! 
Mi-a rămas din toate : cugetele reci 
Contemplână dezastrul cu nişte oreht sec! 

Buc. 1880, Aprile 97.
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DE-AŞIU FI NASCUT.... 

D e-aşiă fi născut copil de munte, 

Flăcăă înalt, subţire, 

M'aşiti fi topit, fetiţă dragă, 

Sorhindu-te 'n privire, 

Ş'aşiu fi venit să jce în horă 

Purtând cămașă albă, 

Dimie strâmtă pe picioare 

"Şi la căciulă, nalbă.



DE-AŞIU FI NASCUT... ; 31 
  

Dar sunt un orășan, strmanul, 

O floare ofilită, : 

Merg pe-o cărare şi mergi pe-alta, - 

Şi 'n'al a mea ursită ! 

Comoara ta de drăgostire 

Nu este pentru mine ; 

Eu sunt o umbră de orașe 

ȘI am alt sânge în vine. 

Ce drag volnie e însă Sandu 

De-abia scăpat de oaste, 

” Căctula ?șI poartă pe-o urechie, 

Deprinderi n'are proaste! 

Veză de mi "1 fă niţel cu ochiu, 

Că ce mal brad de munte! 

Nu este cal ca să'l trântească, 

Nici om ca să '] infrunte! 

Aşa că de'm! va fi dat âncă 

Pe-aică a mă întoarce, - 

Să te zăresc în prispa casit 

Cu furca 'n briu a toarce, 

Și ?n cap să mi te văd cu cârpă, 

„Nerastă“ să "I pot zice, ! 

Şi" voii aduce pentru horă, 

De la oraş, panglice! 

Comarnic, 1879 Noemb. jud. Prahova,



O LACREMA 'N APUS DE SOARE 

. 

E palid cerul, cenușiu... 

Un dulce-apus de soare, 

"Şi i-a născut, amorul viu, 

O lacrimă-arzătoare; 

Pe gene"! tremură uşor 

Ca boaba cea de rouă 

Pe fo! de crin mirositgr 

Când bura serii '] plouă!



O LACREMA 'N APUS DE SOARE 

Să pot s'o leg într'un inel 

De ce nu mi-e dată mie, 

Ca să mă ?ngrop apoii cu el, 

Cu ea pentru vecie! 

1573 Oct, 20. 

93



MOARTEA UNUI FLUTURE 

P, trandafir, un fluturel 

S8 anina uşor ” 

Şi legănat sugea din el, . 

Sugea parfum ș'amor! 

Ea st opri, şi 'ncetinel 

Răpindu'l dintre for, 

In sînul ex, = cu fluturel 

Cu tot, — Pascunse-apol!



MOARTEA UNIII FLUTURE ! 95 
  

In locu-acelui fluturel 

Prerind pe trandafir, 

Cât aşiii fi vrut şi eu pe el, 

Ca el ca să ecspir!



MUR-FATLAR 

Dacă mie mi-ar fi dat, 

Zvonturat! 

Vecinie de furtuni bătut, 

S'am şi că o viaţă plină 

De lumină 

Şi un iraiii cu flori ţeşut, 

Saii ca Bâyron să fiă, 

Mendrul fi 

Zămislit de nout sori, 

Cărul, cea mal blândă soarte, 

Pen la moarte 

II sădi în cale flori,



MUR-FATLAR 97 : 
  

Zile şanI m'aşii fi oprit, 

_Neclintit, 

Plin de farmecul e! rar, 

Ca să stau să să 'nblânzească - 

Să iubească 
Greaca, de la Mur-Fatlar! 

Dar aşa precum ei sunt, 

Frunză 'n vânt, - 

Joc al une! sorţi obşteşti, 

Trec, şi 'mi stăpânese privirea A 
- Şiiubireal,, 

Treci !... — N'al vreme să iubeşti !



DOAMNEI JACKSOHN 

Nara ultat nimica Doamnă : Nici salonul cel tăcut, 

- Nici frumoasele momente câte repede-au trecut! 

Mat ales, n'am uitat vocea, blândă ca o melodie 

Care deştepta în mine toată sfânta poezie! 

“Matea, vecinic zgomotoasă, s'auzea urlând afar', 

Inima-mi cea sfăşiată vărsa gemetu'! amar, 

Şi cu fruntea înnorată, cu speranțele ?n ruine, 

M'aşteptam la. orl-ce rele, neputând să cred în bine; 

Dar cu notele"! suave, vocea. dacă ridicat, 

Câtă dulce mângâiere, fără ca să ştii nu 'mi dar! | 

Astă-zi când e sunt departe, când sunt poate ?n suferință, 

Când mai mult ca tot-d'auna îm! lipseşte-acca, credinţă,



DOAMNEI JOCKSONN | 9% 

O! Dă-mi vote *n aste rânduri, după timpul ce-a trecut, 

Eu, confuza. suvenire, cundștința, de-un minut, 

Inte'a sufletului taină, vocea. să 'mi reamintesc, 
ȘE mă *nbărbătez la luptă, să sper âncă,.. SE trătesc!



NINGEA.. 

N 

ÎN ogtaa. Ningea pe părul ei 

Albi fulgi, albe schinter; 

Ningea... Ningea, dar o ninsoare 

De flo: mirositoare 1 
4 

Și cum era senin pe cer 

ȘI raze prin eter, 

ȘI "n inima-mi tremurătoare 

Era senin și soare!



DACA... 

2 

Dia nu este-o minciună că iubirea e-o schintete 

Care umple-al nostru suflet de un sentiment ceresc 

Inblânzind orl-care inimi cu baghieta sa, de fete, 

Ol atunci nu e 'ndotală c'am tubit şi că Iubesc! 

Dacă nu este-o minciună c'a simţi cu vloiciune - 

Fericirea, sai durerea care ne consumă *ncet 

E suprema, poeziă prin mișcările! nebune, 

O! atunci nu e 'ndolală că am fost şi sunt poet; 

7



102 ă DACA... 
  

Dacă a trăi 'nsemnează a purta o grea povară 

Ș'a, cădea zdrobit subt dânsa precum cad şi mă zdrobesc, 

Dacă liniştea e numai în odihna, funerară, 

O ! atunci fără 'ndoială, nu sunt amăgit... trălesc ! 

m



_ VIORISTUL 

N, Paţi cunoscut ! — Prin lume a trecut ca o nălucă 

„Inclinat pe-a sa vioară cu un dor nespus de ducă... 

Intr: 0 noapte viforoasă subt fereastră "1 m'am oprit 

, De-armoni! cereşti râpit, 

“ Şi zărindu” chipul palid la lumina unei lampe, 

Chipul, îm! aduse-aminte serafimi din Biblici stampe 

Ș'ascultaiii zburând prin vifor cântecu'! etspizător 

"Ca un freamăt lung de aripi djntr'al ângerilor zbor ;



104 VIORISTUL 
  

M'atrăgea o simpatie talnică spre a'l cunoaşte. 

Și păstrându'! amintirea printre alte scumpe moaşte, 

Intâmplarea vru o dată să cunosc pe viorist, 

Să 1 strâng mâna de artist! |. 

Să plăngea adesea oare c'ariăscui strein pe lume: 
Fruntea sa. nu se 'nclinase pe-albul sîn al une! mume | 

Muma sa era vioara și amanta sa, tot ea, 

Pe-amândouă prin arcuşu'i le plângea şi să plângea! 

Dorul ca să aib! 0 mumă trebuie să fie'mare 

Dacă locu să il ţie, ânsăși arta nu e "n stare: 

Intr'o zi pe-a sa vioară îl găsiră mort ; — mere 

Cât Pam plâns, ştii numa! ei, 

Și pe platra funerară, după ultima”! voință, 

S'a înscris: <E trist în lume ca să r:'aXb! nici o fiinţă, 

“Nici un suflet să'ţi asculte cântecul ecspirător, 

“Nici un freamăt lin de arip! dintr'al ângerilor zbor l* 
at ae a 

- e aan a



 INSCRIPTIUNE 

PENTRU O FÎNTÎNA. 

(După Malherbe). 

V ea curgând în albe spume, 

" Trecător, unda mea râce? 

Ast-fel trece tot pe lume: 

Numa! Dumnezeă nu trece! .



HINOV 

Stsziratui de urne, — orl unde, — 

lespezi de marmoră mari, 

pietril funerari 
subt care zac atâţi legionari, 

Tată Hinovul; — În el s'ascunde 

potopul de secoli trecuţi! 

* 

-Călcănă această ţărină mută 

văd ce nu vedeţi vol: 

Umbrele-acelor ero! 

al căror urmaşi suntem no!; —



HINOV 107 
  

Și stând în valea tăcută, 

de ritmu sati de cadență 

- saiă de-orl-ce reguli îmi rid: 

Ritmul mei e zgomotul 

„ce'l fae cu zalele lor! 

* 

„Tată, — De-oţel le e coltul; — lat 

era Romanul în spete ; — ondulat 

avea părul; — puternic braţul! . 

* 

Roma velchle întreagă 

trece pe dinaintea mea: 

Salutare eternă stea ! 

- Salutare regină a lumei 

pe-aceste ţ ț&rmuri pribeagă!... 

Tăceţi O! versuri deşerte, Aa 

tăceţi O! coarde inerte ! ! | 

Poete, — şi tu, — la pământ... 

Pământul acesta, e sfânt! 

Cernavoda, 1879 Marte 3. -



DE-ASIU FI SCRIS... 

D e-aşiă fi scris pentru cet morţi 

Morţii star fi dezteptat! 

Am scris Ensă pentru vi! 

ȘI el nici nu s'aii mişcat! 

EI vorbesc despre simțiri, 

Şi de-un egoizm obştesc 

Inimile ce-ai rmas 

Cu durere să zdrohesc!



DE-AŞIU FI SCRIS,» 109 
  

- Morți, ieşit din gropi afar 

Locul vostru e 'ntre not! 

Vi, intraţi în locul lor, 

- Gropile sunt pentru vol !



PE ALBUMUL D-REI,, 

Pagina e albă : 

Ca un suflet pur 

Şi cerneala, neagră 

Ca un gând obscur! 

Şi de seriă acuma 

„ Strofele ce scrită,. 

E ca să s'arate 

Albu, mult mal vii !



LUI CAROL SCROB 
—— 

(ASUPRA BROŞUREI CE-A TIPARIT) 

t, : Pi 

Tim citit, dragile versuri 
: a Scumpe visător, | 

Mi-ai vorbit d2 poezie, ,. .. 

" "Mi-ai vorbit de-amor! 

Ele sunt de sigur şchloape 

Merg când jos, când sus, 

Ensă șch'opăta cun farmee 
Dulce şi nespus! 

-



112 LUI CAROL SCROB 

Să nu treci prin Orthopedic. 

E tot ce te rog, 

Căci îmi pare că'i mal bine 

Șchiop de cât olog ! 

- Şi apoiă, ca, să nu șchroapeți 

Nu prea e 'nțelept 

Când în astă țară nimin! 

Nu mai umblă drept! 

Ce-am să spun în fine, — nu & 

Scris nici în Esop : 

Treci ades cu şchlopătatu 

Dincolo de hop! 

Şchioapătă, poete dragă, 

Dar pe loc nu sta: . 

Pot prea bine şchiopl să fie 

Cel cu vocea tal



"TI JUR... 

In grabă veştejeşte-o floare, 
In grabă o speranță moare, 
Dar mat în grabă pe pământ 
Să untă orl-ce jurământ! 

"A! Ce 'mi vorbeşti de jurăminte ?... 
Cu toate, intră în morminte,.. 

„Amor de ţară sati... amor... 

Sperjurul e nemuritor!



114 "PI JUR. 

  

Sperjur fiind nu mă voii stinge 

Şi timpul nu mă va atinge, 

II jur, frumoasa. mea. ÎN jur... 

A te iubi şa fi sperjur!



CALUL ARABULUI 

Ă au căzuse în aspră robie: 

Muşchloasele'I braţe legate era... 

"EI n'o să'şi mal vadă. nică cort, nici soție, . : 

ă : Nici larga pustie . - 

Ce ?n veci treiera! 

Şi Turcii "1 vor duce cu dânşii ?n cetate 

Și sclav ca să fie va fi destinăt, | 

Şi până ce ?n pleptu'1 un suflet va bate 

- De-un dor ceabate 
"Va fi dominat!



116 CALUL ARABULUI 

  

lar calul săă falnic, uşoară nălucă, 

Ce 'n fugă să 'ntrece cu paserea 'n zbor 

Şi ce, la săgeată, 'nainte apucă, — 

In dar o să "1 ducă 
Sultanului lor! 

„ această gândire, de lacrimi! pîraie 

Revărsă-a lor undă pe negru "1 obraz... 

Toţi dorm ;... numai luna. pluteşte bălaie, 

Scăldată 'n văpaie, 

Pe-un nor de atlaz! 

Lumina, "1 ajută şi calu "șI zăreşte, 

Dar trist, la o.parte, şedea priponit, 

Cu olchlul săă. negru părea că 71 vorbeşte, 

Părea. că '] jeleşte ” 

In dor adâncit! 

Arabul atuncea, pătruns de simţire, 

Pe hrânci să tîreşte s'ajungă la el: 

Mişcat de-o înaltă şi dulce găndire 
„ Spre-a, lui mîntuire 

" Lucrează cu zel!



CALUL ARADULUI 117 
  

Cu dinții apucă priponul cel tare, 
Il mușcă, îl roade și "1 rupe, ?n sfirşit : 
Deşchisă îl este pustia cea mare 

Cu albă cărare, 

Cu, sin înpfetrit ! 

Dar calul atuncea, de brânele"! late . 
Cu gura !1 ridică mișcat de-al săi dor, 
Prin noapte, cu dânsul, fantastic străbate, 

Nimic nu "1 abate 

Din falnicu'! zbor! 

"ȘI "n tropotul mare, trel zile goneșşte, 
Când, Iată că ?n zare albeşte un cort, — 
„Arabul e 'n viaţă, şi calul soseşte, - 

Dar val, când s'oprește 
. S'ahate jos mort! 

August 1876. Bolgrad,



DOROBANŢUL 

LEGENDA 

(Imitaţie după Lenor, de Bărger). 

Tha bate ?n depărtare 

Pe subt razele . ce-apun, 

Şi "ntr'a. seril dulce zare 

Oastea intră în cătun, 

Marioara, printre rânduri, 

Caută pe-al sti Iubit, 

Mândru pentru care în gânduri 

S'a zbătut şa, suferit,



DOROBANȚUL | „119 
  

De soldaţi urmează lanţul 

Dar din prelungitul lanţ, 

Val! Lipseşte Dorobanţul, . 

" „Meândrul Dorobanţ ! 

Trap-trap-trap, trec cail 'n fuga: 

Călăreţii ?n vânt cu gluga ! 

Brată fată îl priveşte 

„ Strecurându-se pe rând, 

Faţa e! îngălbineşte 

Şi 'n genuchie stă plângând 

Mă-sa geaba o mângtie, 

Geaba ?n doru '! înfocat . : 

Copilaşu "1 o rizgâie 

“După gîtu "1 încordat; 

Strigă : „Cine ştie şanţul, 

»Cine ştie acel şanţ. 

„Ce-a umplut biet Dorobanţul, 

»Mendrul Dorobanţ!* 

Trap-trap-trap, trec cail ?n fuga : 

Călăreţii 'n vent cu gluga!



120 DOROBANTUL 
  

Mă-sa ?'n casă izbuteşte 

Ca s'o tragă în sfirşit, 

Însă cade şi boleşte 

Și nu & de lecuit! 

Cu cosița desnodată 

Peste umeri fluturând, 

"Ca ?ntro horă "nvăpăiată 

Joacă trist şi lung rîzând, 

Şi tăgendu-și ăstfel danţul, 

Zice-adesea ?n acel danţ : 

»Unde-o fi biet Dorobanţul 

„Mândrul Dorobanţi!“ 

Trap-irap-trap, trec cail 'n fuga: 

Călăreţii 'n vânt cu gluga! - 

Intr'o noapte viforoasă, — 

Mă-sa 'n casă aromea, 

Iar prin tinda friguroasă 

Neaua tristă licurea; — 

Jos din pat st dete 'n grabă 

Și de grabă s'a 'nbrăcat, 

Așteptând aşa de slabă, 

Miezul nopţi! depărtat.



- DOROBANȚUL 121 
  

Cum veni "ŞI încinse danţul, 

Strigână tare ?m acel danţ : 

»lacă *m!I vine Dorobanţul, | 

»Mendrul Dorobanţ!* 

N 
—- »Toe-toc-toc;.. deșchide-“"mI fuga... * 

"Era el în vânt cu gluga! 

Uşa "'ndată i-o deşchise Ş , 

Ş'a ei faţă să 'nrovă, | 
Dar el bine n'o zărise 

Că în braţe-o şi luă! 

Prin mantaua desfăcută 

Halna sa i să zărea, 

- Ce cu flori de fir cusută, 

Ca o rază strălucea: 

»Fosta fost s& umplu şanţul, 

N »Răsturnat în acel şanţ, 

" „Ensă Xată ' Dorobanţul | 

»Mendrul Dorobanţ!* 

Zărang-zârang-zărang ... „55 fugim fuga !1— 

Şi fugiră 'n cap cu gluga!



122 _ DOROBANTUL 
  

Calu-afar' încălecară, 

Câmpt şi rîur!, dealuri, văi, 

Toate 'n urmă le lăsară;,.. 

Însă dâmonil cel TE, 

Fiş-fiş-fiş, aleargă "n taină 

Dânăd din aripele lor, 

Şi "'ntr'a nopţi! neagră haină 

Vin vîrtej îngrozitor! 

Este lung de d&moni lanţul, 

Lung, şi de fatalul lanţ, 

Geaba fuge Dorobanţul, 

Mândrul Dorobanţ! 

Hu-Hu-Hu! rîd draci! ?n fuga 

Şi e zboară ?n vânt cu gluga! 

” Marioara st 'ngrozeşte; 

El o strânge l'al stu plept; 

Calul stu ce 'n spume-albeşte, 

Zhboară ca. săgeată drept! 

— „Unde mergem? Uude oare? 

II întreabă-atuncea ea, 

— „Mergem, cum n'a stat subt soare 

„Nuntă-a face, draga mea!“



DOROBANŢUL 123 
  

Însă Dracil ce'şi trag danţul, 

Hohotesc în acel danţ, 

Pe când zboară Dorobanţul, 
Mendrul Dorobanţ! 

Hop-Hop-Hop!... El stă de-a ?n fuga 

„ Filfăind în vânt cu gluga! : 

Cutcurig!... Cocoșul cântă: 

Zorile pe cer albesc, 

Și Pa ziler rază sfântă . 

Tazmele să risipesc! 

»Vin! „atuncea. "1 zice 'ndată, 

Şi 'ntvun negru cimitir, 

Către groapa cea căscatăy 

O tîreşte ca ?n delir, 

- Braţele X o strâng ca lanţul, 

Lanţ de fler, terribil lanț, 

0!.. Şiiată Dorobanţul | 

_Menărul Dorobanţ, 

In schielet să schimbă fuga | 

Și de-o hârcă-atîrnă gluga!



124 DOROBANTUL 
  

„In cătun fu jale mare, 

Când în ziua ce sosi, 

Matca sa în disperare 

O cătă şi n'o găsi. 

Toţi plecară ca s'o cate 

Toţi umblară ?'n sus şi 'n jos, 

Dar cu fețele "ntristate 

S& "'ntorceaii fără folos; 

Când, spre-a trece 'n vale şanțul, 

O zăriră "'ntr'acel şanţ! * 

Fuse-al Morţii Dorobanţul, 

Mendrul Dorobanţ ! 

Faceţi cruci, dracii s% fugă! 

Lânge ea găsir'o glugă... 

1577, Bucureşti 8 Septembre.



GCARPATII 

. C, fruntea: *ncoronată de pletre nestimate, 

Şi fără să privească vre-o dată 'n josu lor, . 

Ne-vrând a şti de lume, de lupte încruntate, 

De pace roditoare, de patimă sai dor, 

De veacuri se îmbracă în nori ca într'o haină 

„Şi visul îşi urmează în linişte şi taină ! 

1873.



FLUIERUL CIOBANULUI 

Soarele să ridicase 

Mândru şi strălucitor, 

- Câmpul să redeşteptase, 

Vântul adia uşor; 

La o parte pe câmpie, 

Subt un arhore şezend 

Sta plângând cu dutoşie 

Un cloban frumos și blând. 

Lângă el, în bucățele, 

"Jos pe Mrbă aşezat, 

Printre mândre floricele 

Sta un flufer sfărîmat,



  

FLUIERUL CIOBANULUI 129 
  

— „De ce plâng atât de tare 

>Și oftezi coprins de dor? 

ÎL întreabă cu mirare 

Un drumeţ mal simţitor; 
Turma ţi-e bolnăvioară, | 

>Ți-a murit vre-un mieluşel ?,.. 
»Ori stă vre-unul ca să "i moară ?.,. 
> Spune-mi dragă crobănel!< 

— Nu!“ c'o voce întristată, 

EI răspunde 'nduioşat, ; 

Iar cu măna sa "-arată 

- Flulerul cel sfărîmat! 

: 

> Turma mea e sănătoasă 
>Nicl un miel nu mi-a murit, 

>Insă viaţa mea frumoasă 

»De aseară s'a cernit. 

» Tureil care ne apasă 

»Pustind acest pământ, 

* „Ati intrat la no în casă, 

„Poruncindu-m! să le cânt! 

»Le-am răspuns c'a mea, cântare ” 

>La păgâni n'am închinat, 

>Și atuncea cu turbare, 

>Fluierul mi-ai sfărîmat!



430 “ PLUIERUL CIOBANULUI 
      

Zice, şi amarnic plânge 

Intristatul clobănel, 

Dar drumeţu, mâna "1 strânge 

ȘI "1 vorbeşte lui ast-făl : 

„_— Nin? cu mine la oştire, 

„Del răzbună fătul mei, 

„Căci prea mulți în nesimţire . 

„Poartă încă jugul grei !* 

Ciobănelul îl aţintă 

Şi pe dată l'a urmat, 

Schimbând ăst-fel pe o flintă 

Fluierul cel sfărîmat! 

“ ns6, — lucru de mirare, — 

Or pe unde el treceaă 

Să "1 urmeze mic şi mare, 

Dând năvală să "ntreceaiă ! 

Străbătând câmpil şi coaste, 

Dealuri, văr și ape vit, 

Când ajunseră la oaste, 

Erau cincl-spre-zece mil! 

Lupta dându-se îndată, 

'Tureul fuge spălmântat : 

Ast-fel ţara fu scăpată 

Dintun fluier sfărimat ! 

1574. DBucuresci.



DUPE PLOAIE 

Soarele strălucitor | 

Iese mândru dintrun nor; 

Curcubeul îl urmează, 

Cerul să înseninează. 

Câmpul verde şi 'nflorit | 

De al verii plâns. stropit 

Scutură de pe-a sa frunte 

Ploaia ?n picături mărunte !
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Flori de care bat la ofchi 

Imbrăcate ?n fel de roich! 

Să ridică 'n sus voioase, 

Mult mal vii şi mal frumoase! 

Totul pare ?ntinerit: 

Aerul e r&corit, 

Iarba e înfrăgezită 

Şi natura, 'nveselită. 

Adierile șoptesc 

Și clobani ce s'odihnese 

S& aud cântând din foaie :... 

Ce frumos e dupe ploaie ! 

Iar în raze purpuril 

"Fluturii cel aurik 

Zboară alergând cu zorul 

Și înpreunându-și zborul ! 

Dar ce 8 şi ma! frumos 

Este cântecul voios 

“Ce 1 tot seoate-un lăutar 

Subt al cârclumel umbrar! -



DUPE PLOAIE 123 
  

Tineri mândri! și semeţi 

Joacă ?n horă îndrăzneţi... 

Hora crește, să lățeşte, 

Doru ?n inime pripeşte 1 

Jucaţi fete şi flăcăr... 

Clobănaşi, câniaţi prin văr... 

Dulce" doina cea, din foaie 

Şi frumos e după ploaie! 

1876, Iunie 11.



“MUNTII SI VAILE 
? , 

Znurâna şi ne având repaos, 

, Rostogolit, ardea în haos 

Pământul ce prin întuneric 

Işi căuta mireasa, 'ntr'una +. 

Dar cum păru în cale"! luna; 

“Cu ea "ȘI uni amorul sferic ! 

Şi nunul lor la cununie 

Fu soarele ursit să fie... 

Ş'atuncea, trăsăltând de-o dată, 

Din sforţul lu! de procreare 

Născu şi vă! şi munţi şi mare, | 

Şi ast-fel lumea fu formată!



MUNȚII ȘI VAILE 
  

  
Pe-atuncea munţii ?n emisferuri 

Eraii pierduţi cu fruntea ?n ceruri 

Pe când acuma, timpu'! roade ! 

Iar văile, din adâncime, 

Privind la culmile sublime 

IŞI da ginganticile roade ! 

O rasă de-oameni! colosală - 

Ce fruntea "ŞI ridica, cu fală 

Năştea din sfintele lor pântect...— 

Era pământ Yar nu nesipuri,.. 

Și oamenii erau la chipuri 

Ca Feţr-frumoșii de prin cântecy ! 

Intregul glob, ca. o grădină | 

Domnea subt bolta cea senină, 

Dar văile, ne-mulţumite 

„Păreau a fi de munţii care, - 

Să ridicau fără 'ncetare' 

Spre cerurile poleile ! 

„Ce ?... Not să naștem Oare veşnic, 

>ȘI munţii să rămâie sfeşnic



136 MUN'FU ŞI VAILE 

»Cu braţele încrucișate ? 

„ȘI el ânteiă să aibă parle 

»De soarele care împarte 

»Zâmbirile"i nenumărate ?2* | 

Și de durere-adânc pătrunse, 

Cuventul lor, la cer ajunse, 

lar cerul auzind aceasta, 

"Cu ?ncetul munţii începură 

Să se dărîme şi scăzură 

Pierzându-şi fie-care creasta. 

Atuncea ânsă, 'ngrozitoare 

Pătrunse Yarna 'ntâia oare... 

[ar văile cele *nflorite 

Simţind zăpada cea de Iarnă 

C'asupra lor o st s'aștearnă 

Să înclinară veştejite ! 

Şi pe cât munţii să dărîmă 

E omul din colos o rîmă 

Și vegetaţia să duce... 

In mine €Ensă, creşte jalea,.. 

Când nu e munte unde"! valea ?... 

Egalitatea i-a pus cruce ! 

București 1851, Sept.



TEMPLUL BOGATIEI 

CC atos enorm de piatră, mafestuos, splendid, 

Cu zece porţi înalte ce 'n faţa"! să deşchid, 

AL crede că încape printr'ânsele orl-cine, 

„Si n grabă ca să intre o 'ntreagă lume vine, 

Dar când ajungi la scara palatului de morti, * 

In găuri să preșchimbă înaltele lui porţi, | 

ŞI intră numai omul ce 'ndoaie-a sa spinare 

„Având să se tirească ma! multă 'ndemânure! 

1878.



AMOR 

D e mi-al da, ânger, o sărutare; 

Miere-aşiă culege pe buza ta: 

Aşiă fi albină şi al fi floare 

Dacă o dată m'al struta | 

Şi focu ?n pleptu-mi atât de mare, 

Din pleptu'ţi tânăr ar răscoli 

"A voluptăţii dulce vulvoare 

Ce feţi aprinse face-a păli !



AMOR 139 
  

  

De mi-a! da, ânger, o sărutare, 

Mi-aşiă da viața pe un minut 

Căci ei aşiii pune a mea iubire, 

„ Tubirea-ml toată întrun sărut ! 

/ -Tar ale mele cântece-ori-care 

Le-așiă rupe-atuncea, rupe cu zor... 

| Ensă aşiii trece la, nemurire 
! Numai c'un singur cântec de-amor! 

1878.



O NOAPTE PE DUNARE 

DOAMNEI şa 

“Tiaauei tu oare-aminte când Dunărea senină 

Părea ca o panglică de cel mal alb atlaz, 

Şi noi plutind molatic, priveam la luna plină 

“Cu searhădele sale reflecsuri de topaz?... 

Pe ț&rmurile-opuse frumoase! Românie, 

Ferestre luminate în apă s'oglindeaă, 

lar nol vorbeam în taină de-amor şi poezie 

Și inimile noastre suav să contopeaii.



NOAPTEA PE DUNARE 14 
  

Dormeai toţi călătorii, şi vasul în tăcere 

Tăia cu zgomot apa, în urma sa lăsând 

O şoaptă de-armonie ca dulcea, adiere 

A vântulut prin frunza. stejarilor trecând. 

Pe bolta fără margini, nenumărate stele 

Ca pulbere de aur plutea în infinit; 

Ne numărate-asemeni, iluziile. mele 

„Ca valuri după valuri creşteaii necontenit. 

Fantastic ţErmii sumbrii aluneca întruna 

Inconjuraţi de-orașe, de stânci şi de păduri, 

Și ne uimea privirea, când stelele, când luna, 

Când cerul şi când apa, cână stâncile obscuri. 

De mult în urma, noastră Nicopolu '] lăsasem 

Cu albe minarele poetic coronat; 

Dar no!, la despărţire, nici chiar nu cupetasem: 

De şi momentul, poate, era apropiat. 

Fugea de gene somnul, şi timpul cu iuţeală 

Grăbea, în carul Nopţei de-argint şi de-abanos;. 

Pe carul reverici, spre-o lume ideală 

Şi no! grăbeam asemeni, şoptindu-ne-amoros,



> 
NOAPTEA PE DUNARE 

  

In liniştea. deplină ce stăpânea pământul, 
Al apel sîn de lapte ce vasul spinteca, i 
Vibra c'un zgomot dulce amestecat cu vântul 
Ce părul nostru buclă cu blucă-amesteca. 

O! Noapte înstelată în mantie azură, 

De câte ori la tine de-atunci nu m'am gândit 
Sam revăzut în cuget divina creatură 
Ce. naştere detese la, 'ntâiul mei palpit! 

In inima sa Gusă, ce-am fost cu toate-aceste, 
Şi care loc ţinut'am un loc dac'am ținut ?... 
Un călător ce trece şi mâlne nu mal este, 
Sai, poate, cine ştie, un vis de un minut! 

Ori-unde-a! fi femeie citind aceste rânduri, 
- Gândește-te o clipă la noaplea ce regret 
Rechiamă-acele ore în talnicele'ți gânduri 
Căci orele acele im'ai consfințit poet! 

1579.



  

CAND... 

Cana te văd cu chipu *n umbră şi cu sînul în lumină 

Pe-ale voluptăţi! perini răzemaţă grațios, 

ME surprind pe m mine însumi ca să cred că eşti y Vergină e e 
sai 

Şi c'ar fi tot castitatea vălul tăi “Cel ir mal frumos, 

Insă când, cu el în umbră şi cu chipul în lumină 

Imi apari, și "m! opresc oichlul, ţintă "n orchiul t$ă focos, 

Zic că vălul castităţil este vălul de vergină 

Dar că vălul voluptăţii ţie "(I şade mai frumos ! 

1878. .



ARMATEI ROMANE 

(0D4A) 

R cerut crâncen de loc nu'mi place... 
Cât e de dulce frumoasa pace! 
Să înflorească holdele face, 
Cu grâne umple ări-ce grânar! 

-Pacea e dulce!... Dar în 'sclavie 
Astfel de pace nu'm! place miel 

Rezbelul crâncen mar bine fie! 

In lanţuri, traiul e chin amar!
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Români, la luptă!... — Cine v'acuză ?,., 

Fi-vel tu oare tânără Muză ?,.. 

Cauza sacră el aii drept SCUZĂ... 

Voră libertatea fraţilor lor! 

* Zboare ca, trăznet chreştinu-ori-care ! 

Piară Osmanul fără 'ndurare ! 

Rezbelnici trimbiţi sunaţi famfare, 

Şi sus stindardul cel tricolor! 

Astăzi chreştinil sunt mână-n mână... 

" Năvală ?n hbârbari să nu rămână ! 

La vol priveşte ţara. Română! 

La, voi priveşte Istrul bătrân! 
&. 
Detune tunul !... Bomba să zboare ! 
Porţi de cetate jos să doboare!. - 

Baleanu ?n facări să "1 întăşoare ! 

Să "ŞI plece capul Turcul păgân! 

De-ajuns repaos sati umilinţă: 

- Fraţii ne chiamă din suferință la 

Tari prin unire, tari prin credinţă, 

„Vor veţi învinge O! fi Vero! 

Prin fum, prin flacări, vă văd de-acuma !,.. 

Sultan molatie s8 'ngroaşă gluma! 

N'ai cu raiale de-a face numa'!,., 

AI și cu alții, ai şi cu noi!
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Gem Bucureşti! de cat, de care, 

Ne tunuri, de-arme, — lungă grințare !,., 

Românu n pleptu'! virtute are, | 

Şi *n vitejie n'are rival! 

Creștinii "1 strigă din lanţuri: »Hura !€ 

" Păgân pe tine "1-e velchie ura, 

Și ?n zdrăngănitul ce-"1 face-armura 

Să dă al luptel primul semnal! 

De no!, Osmanul, n'a avut milă... 

Pruncul şi soaţa ne răpea 'n silă, 

Profana sînul cel de copilă, 

Scutpa pe sacrul nostru altar 

Sfărîmaţi, rupeţi fără cruţare, 

Rezbunaţi timpul de subjugare ! 

"Mărtirit noştrii cerii răzbunare + 

Din gropl, terribill şi crunţi apară! 

Ostaşi! Nu, moartea n'are oroare, 

Pentru-acel care, merge de moare, 
Pe câmpul luptei, câmpul de-onoare !,.. 

Voioşi dar mergeţi a vă jertfi! 

In șa! Și Iureş! — Tu, pedestrime 

Trăzneşte ?n horde de pe 'nălţime! 

Nu mat sunt Turcii cel din vechime ! 

Suflaţi şi dânșii nu vor mal fi!
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Cădeţi orașe trufașe ?'n care, 

S'ascund despoţii fără 'ndurare, 

Inime roase de desfrenare!,... 

Cădeţi palate, cădeţi glamil!. 
Sânge şi flacări, măcel, urgie : 

„ În Earopa nu vrem Turcie ! 

Ai trecut timpil cei de sclavie! 

;Soldaţi, Românii, sunt. mil de mil: 

„Dar ce?... Vol plângeți mame duioase?.., 

Șiruri de lacrămi curg călduroase, 

Şi ale voastre plete-onduloase 

In semn de jale, le răsfirați! 

Vă plângeţi fir?... EI sunt ş'ar 'ţăril ! 

Piece spre ţărmul înstreinări!, 

Plece spre câmpul încăierării, 

Voi, sunteți mame, — dar e! — soldaţi! - 

Si ei am frate dus la oştire, 

Urmat prin rânduri de-a mea Yubire, 

Şi viă în gându-mi prin suvenire; 

Insă ?n momentul plin de fiori, 

Ascunseiă jale şi întristare, 

Mama 'şI-ascunse durerea. mare, 

lar eu atuncea cu 'nbărbătare, 

I-am zis : „0 Frate! Dute şi mori!
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In sus dar fruntea! — şi vor năvală 

Re'nviaţi astăzi străvelchră fală! e. | 

Pentru "'nturnarea, cea, triumfală 

Gata v'așteaptă tot ce! Român! 

Detune tunul!... Bomba să zboare! 

Porţi de cetate jos să doboare] 

Balcanu ?n fiacări să ! înfăşoare ! 

Să *'şI plece capul Turcul păgân ! 

2 August 1877,



MARGARITARELE 

Unăe mal sunt oare timpurile-acele 

“Când purtam la pleptu-"mi Mărgăritărele ? 

Mărgăritărele ce atât Yubea 

„Albe ca zăpada, albe tot ca ea.!... 

Scurt a ţinut visul cel de feriare... 

EI pleri ina! Iute ca o nălucire!,.. 

:O0h! Sai dus acuma timpurile-acele 
“Când purtam la pleptu-"mi Mărgăritărele ! 

- Unde s'aă dus îns?,.. Tot unde s'a dus 

Fericirea-ml care, astăzi a apus! 

„Mărgăritărele însă când zăresc, 

Jacrime în oichi-*m! simt că se rotesc



150 ” MARGARITARELE 
  

Şi 'nclinându-"mil fruntea zic atunci în mine, 

Vorbele aceste de regreturi pline : 

>Mărgăritărele, Mărgăritărele, 

„Repede trecură timpurile-acele!* 

1874.



-LA SUFLET 

O 1 Suflet, sparge-o dată îngusta'ţi închisoare 

Şi scutură-te-o dată de lutul pământesc, 

Ce'ţi pasă dacă 'n valea, de vecinică plânsoare 

Mat sunt şi ma! trăresc? 

Ce pasă dacă sufăr lovit de-o crudă soartă 2 

Ce'ţi pasă de injuri! la, caril sunt supus?.. 

Ce'ţi pasă ca, pe-o frunză răstriştea de mă poartă 2... 

Tu eşti şi rămât sus! -



VALCEAUA 

(DUPE LAMARTIXE) 

pă 

Înima zdrobită în pfeptu-m! tace, mută, amorţită ; 

Nici iluzit, nici credinţe nu mat am ca st mal Sper șase 

A copilărie! mele vălcea dragă şi Iubită, 

Un azil, și cel din urmă, de la tine viă să cer! 

Te răv&d potecă 'ngustă şerpuină pe coasta sumbră, 

Tot ca și odinioară tu te prerzi prin tufăriş, 

lar stejari! dinprejuru'ți înclinându-și a lor umbră 

Peste fruntea-m! veștejită o desfăşură preziş!



AVLCEAUA 153 
  

Cele două rîuleţe pe subt bolte de verdeață 

O secunâă 'npreunânâu-şi amândonă cursul lor 

Şi şoptindu-șI unul altul şoapte pline de dulceaţă 

La doi paşi de-a lor sorginte scad și fără nume mor! 

Vai! Sorgintea. vieţii mele s'a, scurs tot așa de 'ndată; 

-Fără zgomot, fără nume, s'a pierdut neîncetat; 

Însă-acele rîulețe mor cu unda 'npreunată, 

Pe când sufletul mei vecinie a, fost trist şi izolat! 

Arerul plin de răcoare, umbra ce le "ncoronează, 

Dragi îmi fac ale lor ţ&rmuri tatnice jur-înprejur * 

Şi precum copilu-adoarme când dulci cântece vibrează, * 

Sufletul meu aromeşte la al apelor murmur!” 

Acold, pe al Naturii înflorit covor molatic 

Scutur.al realităţii jug prozaic şi de fler; 

Așezat subt câte-un arbor zile ?ntregi stai singuratic 

Şi ascult şoaptele undei dus cu gândurile n cer! 

. 

Am iubit prea mult în vIaţă şi prea multă-avuiă simţire : 

Vălcea, liniştea, ultarea, vii în tine ca să cat! N 

In uitare 'm! pul de astăzi a mea, 'ntreagă fericire! 

Riuri limpezi, pentru mine fiţi Leteul adorat!



„15% VALCEAUA 
  

Inima mi-este tihnită, sufletul nu-m! may trăsare;,, 

Zsomotul deşert al lume pân' la mine-ajunge- aha, 

Dar slăbit așa cum este de această depărtare 

Nici o 'patimă în sînu-m! n'o mal poate re'nvia! 

Toată vlața mea trecută e confuză suvenire : 

Pentru mine st confundă tot ce-am fost, tot ce-am făcut! 

Singur ma! trăieşte-amorul ca o dulee nălucire. 

Care nu să poate stinge chiar când visul a trecut! 

: Odihneşte-te-al meu suflet în acest azil din urmă, 

Precum face călttorul ce n oraş stând a intra 

Lângă porţile"! mărețe mersul săă, grăbit îşi curmă, 

“Alerul plin de răcoare ânc'o dată-a respira ! 

S& ne scuturăm ca dânsul prăfuitele picloare 

„Și Val carierel fine să ne-oprim să respirăm 

Aterul suav şi dulce, liniştea. prevestitoare 

A Eterniteţii 'n care avem toţi ca să intrăm! 

Zilele ţi să scurg sumbre c'ale toamne! când sosește, 
". Și "'ntristate de-o'potrivă, de-o potrivă scurte sânt..." p ; 

Amicia te trădează sai că nu compătimeşte, 

Iar tu singur scobori calea care duce la mormânt!



VALCEAUA. - . 155 
  

Dar natura este-aicea, şi cu drag la tine cată: 

Te afundă dar în sînu' suflețetu'ți a'nsenina... 

Ţi-este mumă, şi o mumă nu să şehimbă nici-o dată, 

Mal curând poate să 'ncete soarele de-a lumina! 

De parfume și de umbră ea te înconjoară âncă; 

Leapădă-te de-oră şi care simţiminte pământeşti, 

Şi ascultă, când ecoul răsunând din stâncă n stâncă, 

Când accentele din corul armoniilor cerești ! - 

Ziua care să iveşte, noaptea, care să coboară, 

Roua limpede, schinteia, aYerul înbălsămit, 

Riurile-argintuite, raza care te "nfăşoară 

'Te vor face să ulți toate câte 'n lume-al suferit! 

Dumnezei spre-a "] înţelege creând ăstfel omenirea, 

Inima ţk cea înblânzită, sufletu "4 cel alinat, 

Ai în fine să "i proclame bunătatea, şi mărirea, 1... 

E vre-o inimă în care a sa voce n'a vibrat?... 

1876.



EPIGRAMA 

(ASUPRA MORŢII AMIGULUI MEU Asu. Les.) 

Ea să "1 plâng câci îl Iubeam.., 

I-am fost amic şi mi'l credeam... 

Dar când s&l plâng... Am cugetat 

Ca ma! murit un avocat! .



ROMANTA SPANIOLA. 

(DUPE PUȘKIN) 

Sună zefrul, 

Muge, | 
Fuge, 

Guadalquivirul ! 

E răcoare şi e lună, 

Ora două a sunat, 

Iată și Spanlola jună 

“Be balcon s'a arătat!



ROMANTA SPANIOLA 
  

Mariguită, Mariquită, 

Las! mantila niţeluș, 

SE "i fața înflorită, 

Să "pi văd albul picloruş, 

Suflă zefirul, 

Muge, 

Fuge, 

Guadalquivirul! 

Norii trec pe-a luni! faţă,... 

Cavalerul cel gentil 

Scara de matase-agaţă 

Si 'n balcon să urcă-agil! 

Sună zefirul, 
Muse, 

Fuge, 

Guadalquivirul! 

Iar în razele-aurite 

Contopindu-se rămân, 

Stând cu buzele unite, 

_ Orchi în otchl şi sîn la sîn!



ROMANTA SPANIOLA 159 

  

Suflă zefirul, 

Mugea. 

Fugea, 

Guadalquivirul! | 

1876.



INMORMENTAREA 

ŞI TOATE SUNETELE CLOPOTULUI 

(Armonie îmitativă) 

U, an, — dând dani, leag' an d'an, — d'anl vanY 
D'atunci!, un lanţ întreg s'a format, 
D'aiunci de când în groapă-a intrat! 
Un an, — dând d'ani, leag' an dan, — d'ani vant 
“D'atunei, un lanţ întreg s'a format!



, 
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Din turn prelung şi vibrător zvon 

Prin limbi de clopot sunete dă; 

Unda. ?n ochi lacrămi, pe feţi unda! 

Din turn prelung şi vibrător zvon 

Făcea mişcat om d'om a să dă 

Undă ?'n oichi lacrăml la, tristul ton 

Undă, — Undă, — Undă, — Unda! 

1880 Buc. 4 Maiă. 

1



LUPTA 

4 ŞI TOATE SUNETELE EI 

(irmonie îmitatiră) 

Tip trimbițe :"Țepen! pe cal, cavaleri! 

Răriră-ale rânduri; — Re-deşteptat!a. 
Titanica frunte a munţilor antici 

Sunetul repede. — Tobe bat; — tabăra 
Arboră flamure splendide! — Soarele 

Polele armele-armatelor. — Zgomotul 

Urcă, semnalul de luptă, lovitura | 

* Tunulul Qându'l., — Pe loc fac foc flintele;



LUPTA SI TOATE SUNETELE EI 163 
  

Trapăt seadroanele şi să amestecă. — 

RE Gloanţele ciuruie ?n piepturi şi sabia 

Șuleră. — Prepturi de prepturi se sfarimă 

Coifuri de coifuri să țandără; — Inima 

Bate pe inimă, şi "nbrăţişările 

Nu să deslănţute până ce sufletul 

Zhoară printr'ensele, — Stinga-'vrăjmaşilor 

Fuge ?n dezordine. — Steagul pe Griviţa 

Fâltăre. — Tunetul tunului dudule ;... 

Bun drum obuzelor!.... Drum bun victoriei : 

Tunetu-ohuzelor este: Renaşterea ! |



DESTINUL 

Se zice că Destinul, stă 'n mâna omenească!. 
Aştearnă "şi fie-care de vrea să s'odihnească,.. — 

Medaliile Ens&, au vers ca şi re-vers... 

Munceşti, şi mort de foame..., Star trintor, faci palate, 

Numească "1 muritorii, Noroc, Fatalitate, 

Cu tălpile"! gigantici apasă "n Univers! 

În cale ne stă vecinic privind la ori și care... 

Și "n clipă, de voiește, te face mic sai mare... 
Puternic fil ca Căzar, că el te face mic; 

Fil mic, că te ridică să fil a tot puternic : 
EI singur este mare, Yar omul e nemernic, 

| Nemerric și nimic!
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Precum să duce fulgul ori unde vântu '] duce, . 

Or-unde hotăreşte, — acdlo ne conduce Ma 

Să ridem sai să plângem, rămâne ne-schimbat 

„E surd, şi nu ne-aude; e orb, şi merge-orbeşte, 

Zburând pe dibuite, înalță, fericeşte, ! 

Coboară ne 'ncstati 

Aşteaptă' cu răbdare sai tremură de frică, 

De vrea, el te scufundă, de vrea, el te ridică ! 

Vîrtej fatal, te bagă în cercu'! de oţel, 

Şi, facă "4I fericirea, sai chiar, să ţi-o sugrume, 

Pe faţă, pule "1 tisul, saii dorul s'o consume, 

Te ţine ?nchis în el! 

Intemeiază tronuri şi pe-altele stăramă 3, 

Un fulg e Omenirea în mârnile "1 de-aramă! 

| Cu regi şi cu popoare să joacă ne-milos! 

” Adese-ori ridică Ja culmile de stimă, 

Un suflet fără aripi, un corp minjit de crimă, 

Ş'adese or! Virtutea rămâne tristă jos | 

In cartea sa fatală pe toi înscrişi ne are : 

Pe cerşetorul girhov și pe 'mpăratul mare!



166 _ DESTINUL 

Și toţi, de o potrivă în faţa lui rămân! 
Dar el, de sapă-adesea și drepţilor mormântul, 
Inca), ati şi monarhii ce stăpânese pământul, 

Intrânsul, — un stăpân! 

1876, 10 Maiu.



UNUI UNCHIU 

(EPIGRAMA DUPE MARŢIAL) 

Va săYeşi ?..IțI cale în urmă ;.. Rizi prosteşte ?..Rid asemeni :. 

Cânţi vre-o dată ?... Te aplaud ;... Faci la versuri?,.Ți le-admir; 

Te crezi tânăr?.. Îţi zic tânăr ;... Cupidon ?.. Susţiii că'1 semeni, 

In cât, z&ă, de-aşa palavre cum le pot tăia mă mir! 

Pentru gusturile tale sunt servil păn” la "'njosire... 

Dar cu ce m'aleg din toate mă întreb adesea orI?,. . 

Ce e drept, dup'a ta moarte, îmi tot spul de moştenire... 

Co s&'mi laşi moşil şi case în deplină stăpânire... 

Foarte bine: lucru "mi place ; nu dorese mal mult ; — dar mori ! 

1876, Bucuresc!,



DIN PSALMUL CXLV 

Ta ce e lumesc, înşeală ca nălucă răpitoare; 

Tot ce e lumesc, e 'atocmal ca şi unda schimbătoare ; 

Cu deşerlăciuni în lume geaba vrem să ne hrănim; 

Numa! Dumnezei e mare, numai dânsu nu să schimbă ; 

Ne dă viaţă, ne că limbă ; 

Să "1 urmăm și să "1 iubim! 

In zadar pentru dorințe ce ne 'nsângeră rărun chil, 

La, monarhii cel puternici ne plecăra cu toți genunchit 

ŞI dăm zilnic, de disprețuri şi de suferințe nuof; 

Ca şi no!, nu pot nimica, și de poartă-un mare nume,- 

Ca şi nol, el trec prin lume 

Şi sunt oameni ca și noi! |
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De “șI dai sufletul, îndată, le vezi fala renumită, 

Că să schimbă 'ntr'o ţărână rece şi ne 'nsufleţită 

De şi ? n lume vrea să fie şi "mpăraţi şi Dumnezel ! 

Şi ?n mormintele măreţe ce "și ridică din mândrie, 

Vrând ş'ăcolo reg! să fie, 

Sunt mâncaţi de viermi şi ei! 

Impărați cât de puternici, sai r&zbolnici plin! de fală, 

Ati cu toți aceiaşi! soartă neșchimbată şi fatală : 

De cum moartea le Ia şeeptrul nu mai aii linguşitori, 

Şi cu dânşii dinpreună cad şi oamenii ce 'n lume 

S& 'nchinară în al lor nume 

Și le fură servitori, 

1830.



ANGER SAU DEMON ? 

C, Vichii negrii ca şi Iadul 

În care m'aflu mistuit, 

De "1 ânger sai de este dămon, 

MB tot întreb necontenit; 

ŞI nu ghicesc, căci sărutarea”!, 

Răpit, m'afunaă chiar pe loc, 

Din raiurile cele "nalte 
In Iadul cel mal plin de foc! 

1879, Salina.



4 

"ASTA NOAPTE... 

Ă sa noapte am visat?o : 

„ Poate să va fi gândit 

Că 'ntr'o lungă sărutare 

Sufletul ne-am contopit! 

Astă noapte am visat'o : 

Poate nu va fi ultat 

C'o urmez în veci cu gândul 

Plin de chipu” adorat!



io
 

ASTA NOAPTE 

  

Astă noapte am visat'o :. 
»Alecsandre“ îmi șaptea... 
Când în somnul meă pe ceruri 

- Am văzut căzând o stea! | 

Astă noapte am visat'o : 

Poate că va fi murit; 

Dar aşiiă fi oare pe lume 
Dacă în cer s'ar fi suit? 

Astă noapte am visat'o : 

Steaua, care a căzut ” 

Este fericirea dulce, 

Este-amorul cel pierâut!



LA HARPA 

pP recum În gol un sunet nu dă nici o vibrare, 

Astfel şi de pe Harpă zburând a mea cântare 

Nu poate 'n acest secol să afle un ecoii; 

Dar tu, de talnici versuri, O ! Harpă desmlerdală 

Urmează "ţi al t&ă cântec, căci dânsul, în veci cată 

A fi pentru alţi secoli melodios şi noii!
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IL. 

Șoptească ventu în frunze c'ajunge pentru tine, 

Agaţe-se edtra de ziduri în ruine, 

Murmăre valul mării c'un zgomotos tumult, 

Saii tremure pe crinul mărgăritari de rouă . 

ȘI trestia plăpândă *mlădie-se în doug,... 

Tovarăşă Iubită ce trebuie ma! mult? 

UL. 

A dimineţii rază cu florile"! de aur 

Nu prețulește oare mai mult ca un tesaur? 
Și vântul cel de seară cu freamătul stă lin 

Nu este armonia din corul nemuririi 

Ce vine st vibreze ca vocea fericiri! 

Oprind pe buze-un gemăt şi 'n suflet un suspin? 

IW. 

A! Nouă.nu ne pasă de inime 'npretrite, 

De &poce perverse, de suflete 'njosite, 

De secolil în carif, ne naştem şi trăira ! 
! Planăm mal sus de lume, căci no!, umblând prin țină 
|cu sufletele sintem în raze şi lumină - 
| ȘI ne începem vIaţa atuneca când muria! 

| ÎI



LA HARPA 
  

V, 

Să fie pe cer soare, ori irăznet şi furtună | 

Şi ?n ziua cea. mai sumbră şi ?n noaptea fără lună 

„Alunecă pe Harpe suflări Dumnezeleşti, 

Tresare 'n valuri inarea şi vântul le îngână 

Şi scuturând de pe-aripi a traiului țărână 

Călcăm peste orl-care necazuri pământești 

VI. 

AVI auzit vre-o dată şoptind prinlre ruine 

Acele voci multiple ce nasc de taină pline 

Clocnindu-se de holta arcadelor sonori, 

Aci tihnite ?ntocmal ca unda liniştită 

Ș'aci rezbumbătoare ca marea înăsprită 

Izbindu-se 'n mânie, cu creștetul, de nori? 

VI 

C'acele voci multiple sunt coarde inspirate 

Ce făc ca să trăsară la tonuri cadenţate 

Chiar firele de Iarbă din văile adâncl!... 

Accente, carii noaptea, trecând ca o suflare 

Producii acel lung freamăt vuind din depărtare 

Prin scorburile sumbre căscate printre stânci!
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VIII. 

O! Sunete sublime pătrundeţi pân” la, mine, 

Soptiţi-m! fericirea din zilele senine, 

S& re 'nflorească âncă juneţea-mi apunând ;... 

Şi azi sunt flori pe ramuri şi 'n ceruri mal e soare, 

Cascade-armonioase şi dulci privightetoare 

Și tei cari st scutur* în vânturi tremurând !- 

IX, 

Şi astăzi mal sunt fluturi cu aripi luminoase 

Scăldate ?n praf de aur şi "n pietre preţioase 

Ce dai ocol luminet din lampe de cristal; 

Şi astăzi cerul varsă pe frunzele pălite 

Dulci picături de rouă în soare poleite “ 

Când ziua își deșiră colanu'1 de opal! 

X. 

Văzut'a'ţă către seară o talnică fântână 

Atuncea pe când ziua cu noaptea se însână, 

Pe când, molatie doarme piriu 'ntr'al săi vad, | 

In cât de-abia s'aude un lin suzur de apă 

Și zgomotul ce naşte din picături ce scapă 

Intocmal ca atâtea margele care cad?
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XI. 

Asemenea şi viaţa, trecând să scurge 'ntruna, 
Și zilele frumoase cad una câte una 
Intr'al eternitățit abis nețărmurit; 
“Colanul poeziel tot ăstfel să deșiră, | 
Poetul, naşte, cântă, Tubește, să inspiră, 

Şi Harpa coronează mormântu't înnegrit ! 

XII, 

Răsună a mea Harpă să zbor în alte sfere, 

„Să las departe 'n urmă plăcerile-efemere, 

Să mă ridic de-asupra acelor nori de-atlaz, 

„Să merg până 'n eterul cu lacrime din stele, 
Și să 'atâlnese în cale-mi cometele rebele 
lar raze purpuroase să 'mi pure pe obraz! 

XIII, 

Noi ângez,— de-al vrea aripi s&mi dar,—eii aşiii str&bate 
Cu tine înpreună mal sus d'Eternitate ! 
Așii înhăma la caru-mi planetele pe rînd, | 
Mi-aşiii ride şi de oameni şi de Dumnezeire,. - | 
Așiii fi mal r&ă ca Iadul, mal bun ca o zimbire, 

Şaşiii face-o lume nouă din talnicul mei gând |. 

1879, ” 
„12



IUBESC 

Pe cer e-o stea' strălucitoare + 

O nălucire-amăgitoare 

Mă face *'n ea, cum 0 zăresc 

Ca să văd chipul ce fubesc! 

"Un Iaz senin este de vale: 

La el dacă m'oprese în cale 

Și stai tihnit ca să ?] privesc, 

In el văd chipul-ce iubesc!
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Către pădure de 'mi duc pasul, 

Şoptind în frunze i-aud glasul, 
De voii să cânt ; mă pomenesc 

Că 'mgân acest cuvânt „Iubesc !« 

„lubești!< ecoul îmi răspunde 
Şi tazul cel cu limpezi unde 
Şi steaua în care 0 zăresc 

Și eti care mă 'ntreb : luhesc? 

1880.



EA PLEACA... 

Înca *p ptept mi să strânge : 

Prin arborii cet desfrunziţi 

De chiciură albă "nfloriţi, 

Crivățul şuteră,... plânge! 

Frumoasele zile-ai apus: 

Durerea mea, e adâncă!.;, 

Renaşte-vor oare âncă ?,.. 

Ea pleacă, se duce, s'a dus! 

1878.



  
FOCUL SACRU... 

Dacă primăvara vine, toți încep a lor cântare 

"Prin a ne vorbi de rouă şi de-a, vântului suflare, 

Sai punând privighetoarea ca să cânte întrun dafin - 

O rimează foarte lezne c'un melodios suspin; 

Fluturi! vin ma! la. urmă legănaţi pe-aripioare; 

Văile sunt înzmăltate, câmpurile, 'ncântătoare ; 

Vântul cu dulceaţă suflă, paserile ciripese : - 

Mil de şoapte, mil de cânturi, mil de flori ce 'nbălsămesc |... 

Pretutindeni sunt parfume, crin! suavi sa roze dalbe 

Vorbă ce-a fost ăscocită ca o rimă pentru albe, | 

Şi spre culme-a poeziei, ne vorbesc de câte-un dor 

Ca să bată astfel câmpii puţintel şi în amor !
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Dacă vine âpol seara, dânșii, scot ca din cutie 

Stelele ne-numărate plus o lună argintie, 

Plus un cer senin, şi 'n fine, un zefir armonios 

Ingânându-și a lul voce cu pirtul tîngulos... 

Iarbă verde! Aler dulce! Cer senin! — Brată natură, 

Iată tot ce văd în tine! — Focul sacru nu să fură! . 

18$0.



O LACRIMA DE AMOR 

A ne e soare şi lumină 

Și raze şi schintei, 

Afer curat, boltă senină 

Şi flori şi fluturel; 

In pleptu-mi Ensă e 'ntristare 

"Şi ?n sufletul meă, dor, 

In oichit mel, îndutoşare 

Şi n inimă, amor! 

1578.



“TINERETEA 
? 

Lose frumoasa, Tinerețe 

Cu anit st! de flori, 

Cu zîmbete pe a sa faţă 

Cu oich! schinteretori ; 

Imi place fruntea”! coronată - 

De poezi! ș'amor, 

De dulci iluzit carii Iute 

„SE nasc şi Iute mor, 

Cortegiul stă e din speranțe, 

“Din vecinice izbânzi, 

Şi pulbere de aur poartă 

Pe aripe plăpânzi.
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Adesea e cutezătoare 

Intoema! ca Jcar 

Şi pân' la soare să înalţă 

In zboru'1 temerar ! 

In totul e însuflețită | 

De-al! geniului foc 

Şi egoizmul nu găseşte 

In sufletul s&ă loc! 

Pe-orl unde trece, răspândește, 

- Ca for de trandafiri 

Cu mârnile" înbelşugate, 

der şi dulci simţiri! 

S&'1 zică or și cum, bătrenil 

Pătrunşi de reci fiori, 

Ce'dragă este tinerețea 

Cu anirsădeflor! 

1880.



PRECUM.... 

Precura înnozi şi Yar să rupe 

» Lungl şiruri de mărgele, 

Astfâl merei, înnod la şirul ” 
“Iluziilor mele! 

i Și 'nlOcmat ca niște măigele 

Ades de pe fir scapă 

In cât pe rând, le văd pe toate 

„Că jos picând să crapă !
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De-așiă izbuti ânsă vre-odată 

SE 'nşir aste mărgele, 

Colan ne mat purtat de alta 

Ţi-aşiu face-atunci din ele! 

1$80.



ODA 

LA CONDEIUL MEU 

O, Condeiă, în astă lume 

Unde sufăr ne 'ncetat, 

Unde mic şi fără nume 

Eă cu tine am intrat, 

Din pruncie, cu credință 

Pănă astăzi m'a! servit, 

Neajuns orl suferință 

A ta voce mi-a 'nblânzit; 

Ne având altă putere 

Aste versuri îți dedic, 

Câcl mi-eșii singura avere 

Și mi-eşti singurul amic!
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- Inaintea ta n'a, stat! 

Ei de tine nici-o dată 

Pen'acuma n'am roşit: 

De o viață ne-pătată 

Împreună am irăit! 

Persecuţi!, calomnie, ' 

" In picioare le-ai călcat 

Şi lovină în tiranie 

Steagul sfânt Pay ridicat! 

Mi-ar dat zile şi putere” 
Și crescându-mă de mic, 

Mi-a! fost singura avere, 

MI-ai fost. singurul amic! 

In întreaga'ţi carieră 

Al rămas neatîrnat . 

„Şi orl-căre barieră 

Pentru ârept şi libertate 

„Astăzi 'viă să te dezgrop: 

Ca deviză, al: „Dreptate,“ 

„Libertate,“ al de scop! 

Rennoină a ta putere 

Fă-te mare din nimic, 

Câci mi-ești singura, avere, 

Şi mi-eşti singurul amic! -



190. ODA LA CONDEIUL MEU 

  

Calea ta este spinoasă, 
Dar învinşi dacă vom fi, 
Inte'o moarte glorioasă 

Amenduol ne vom jerifi : 

Vei scri ultima'ţi cântare 
Şi apâiu, învins de dor, 

Te voii rupe cu 'niristare 

Și mă voii culca să mor! . 
Insă nu... S'avem putere 

O! 'Tovarăşe unic;.-. 

Tu mi-eşti singura avere, 

Tu: mi-ești singurul amic | 

Dumnezeii din cer te vede... 

Ştie scopul tăi dorit, 

"In dreptatea lui t& 'ncrede 
Şi vel fi nebiruit! 

Dacă ”] chlemi, el nu te Jasă: 

E! lovește în mîrşavy 

ȘI în mișeil ce apasă 

Pe popoarele de hravi! 

Scrie, luptă cu putere 

Fără leamă de nimic; .. 

Tu mi-eşti singura avere, 
Tu mi-eşti singurul amice! 

.



ODA LA CONDEIUL MEU 191 
  

" Scopul tă e. sfânt şi mare: 

A 'nblânzi, a lumina, 

_A 'afrăţi pe orl şi care, - 

Ori-ce frunţi a !nsenina; | 

A plivi din plepturi ura - 

- Şi în inime-a, sădi 
Tot ce are bun natura, 

Om cu om spre-a se "'ngrădi!.., 

Inainte!... Şi putere 

Albi tovarăşe unic,.. 

Tu mi-eşti singura avere, 

Tu -mi-ești singurul amic ! 

Lupta este începută : 

Mergi, şi nu te turbura! 

Dumnezeă din cer 'ajulă 

R&u 'n vânt a "1 spulbera!.. 

Fără milă, — fără teamă, 

S& urmăm al nostru zbori, 

Până când oare să geamă 

Inpilatul muritor? 

Până când?... Savem putere.., 

Focul naşte din -nimic.... 

Tu mi-eşti singura avere, 

Tu mi-ești singurul amic! .



2 
ODA LA CONDEIUL MEU 

  

„ N'auzi groaznic cum răsună 

Tunetul ascuns în nor ?,.. 

Nu vesteşte vre-o îurtună 

Acel tunet trăznitor ?,.. 

E furtună, mare, — mare, —. 

Carnefici! Ingenuchiați !.,, 

E poporul în turbare... 

"E dreptatea... Tremuraţi! 

Scumpă armă cu putere 

Azi în fine te ridic, 

Dar r&mâl a mea avere, 

Şi rămâ! al mei amic! 

1874.



SECERIŞUL 

Înca vin, vin pe costiş 

Fetele, la seceriş; 

Pe zevelce poartă fluturi 

Și pe buze dulci săruturi, 

Pe cosițe mândre flori 

Şi în sîn scumpe comori! 

lacă vin, vin de pe vale | 

Dragi făcăr într'a lor cale; . 

La urelchi, spice de gri 

"ŞI basmale roșii “n brîu! 

Au brăcire ?n șase ite 

Şi cămăși numa! altiţe!- | 

i 13



19 SECERIŞUL 
  

Iacă vin, vin din câmpii - 

Și cioban! cu olchil vi!, 

Vin şi cântă din cavaluri : 

„De r&sună văi şi dealuri, 

Iar sunând din clopoței 

Le-auzi turmele de miei! 

Iacă vin, vin din oraşe 

Dorobanţi volnici cât şase, 

Șase Turci orl Ungureni, 

Ori cât zece Lipoveni! 

EI la: negrele căclule 

Poartă penele fudule : 

" Las' st vie, vie toți, 

„Că ni “s-fraţi, copil, nepoți, 

St să 'ntindă horă mare 

Chlar de-ar trece de hotare! 

„Şi să joace, joace ?n griă, 

Pân' la coapse, păn' la briă! 

- 1878, Sept. 1.



VED BINE... 

Via bine că vrea. ca să “vite, 

Să s'amăgească pe sine; 
Să scoală de jos,... să 'nvirteşte 

ŞI 'n loc ca să stea nu vine, 

O carte în fine deschide | 

SăşI ulte de visuri şi dor; 

” Citeşte... dar vorba întâia 
„Ce "! cade subt olch!, e „Amor I* 

1878.



Via ângere, vin lângă mine 

"Cu chipul t&ă cel blând: 

Aruncă-mi dulcea ta privire 

S8 mor în ea cătând: 

Că mea s'ascunde-o lume nouă 

C'un soare arzător: 

E lumea talnicelor vise 

Şi soarele de-amor! 

1850.



N , 
"VENT DE PRIMA-VARA. . 

Îarna fuge ?n fuga mare, 

„Câmpul âncă trotenit, 

Oichilor uimiţi apare. 

De flori mândre-acoperit! 
Rîndurelele "ȘI fac tară ă 

Cubul subt coperământ... 

Bate vânt de primă-vară, - 

Bate vânt! | 

"Insă vântul se Yuteşte 

Și pe cer aleargă nori, 

Fulgerul din el sclipeşte - 

Veştejind şi fol și florl!
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„E un semn de vijelie 

Subt al norilor vesmânt,.., 

„Bate vânt de bătălie, 

Bate vânt! 

Lumea, toată e 'nerijată:: 

Cel sărac şi cel avut 

De-o potrivă, de-astă-dată 

Pare trist şi abătut! 

"Pruncul ţipă, muma plânge, 

Tatăl cată la pământ : 

Bate vânt a bălți de sânge, 

Bate vânt! 

Tunul duruie pe roate, 

Săbiile licăresc, i 

Roşiori, pedeșştrii, gloate, 

Gata sunt sai să pătesc! 

Țară scumpă, sai tu vie, 

Sai noi toţi, toţi în mormânt... 

Bate vânt de vitejie 

Bate vânt! 

187, Buc. Aprile 5.



ZADARNICIA LUI NEAGU 

Menaru de a lui avere, 

Neagu, numele, "şi-a ?ntins; 

Avea, fală şi. putere, 

Pe cât nimini n'a coprins! 

Riului de pe câmpie, 

JI zicea : „Tu eşti al mel“ 

Dar curgândui pe moșie, 

“ Riul, î şoptea, merei: 

„De mi-a! pune stavill 'nalte, 
»Apele-mi o să le salte 

" „Și *ml voiă curge cursul meă; 

»Sunt al Dunării umflate, 

»Dunărea, s-a mării late, 

»Marea' e-a, lui Dumnezeă !€ -



200 ZADARNICIA LUI NEAGU 

  

Privind holda'”! semănată, 

Mendru de acel pământ, 

Neagu 'şi zise altă dată: 

„Rob îmi &, — stăpân îl sunt!€ 

Dar pământu, auzindu!'! 

Că "1 rostește: „Eşti al mele 

On şi unde, urmărindul, 

" Glasul, îl şoptea mereă : 

»Rodul meă e pentru tine, 

»Insă tu, ești pentru mine!... 

»Neagule! tu ești al mei! 

»Eă, te-am scos din mine-afară, 

»Eu, te bag în mine iară, 

»ȘI stăpânul, — îţi sunt ei !*



MIRZA 

. Ea sunt Mirza, prinț tătar, 

»Cu țălos şi scump hanghiar 

„Şi cu falnic armăsar! 

„Nu mal am averi, nici tron, 

>Nici palatul din Cherson : 

„»Subt alt cer, alt orizon! 

" »MoşiI mei care-ai fost Khan! 

">Ș'au învins pe Otomani, 

>Fură 'nvinșt de alți duşmani!
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»Moşi-mI ânsă de-ai murit 

„Pentru ţară s'aă jertfit * 

»Și cu cinste aă plerit! 

»Deci mânăria mi-o cinstiți, 

»Vol câţi ţara v'o iubiți, 
„Cavalerilor vestiţi!* 

Ş'ori pe unde el trecea 

Aste vorbe când zicea 

Toţi în cale îl rostea ; 

—, Salutare, Prinţ tătar, 

»Cu tălos şi şcurp hanghiar 

ŞI cu falnic armăsar!“ 

Dobrogia 1878, Dec.



CASCIOARA 

Li 

. În ârum €.0 căseloară, 

Inchisă, părăsită : 

Un dâfin o umbreşte 

Sub leasa”! înflorită, 

| Pridvorul e! cel verde 

S'a înneprit de vreme; 

Pe unde cânta mierla 

Acuma buha geme.
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Dar pe ferestre âncă 

Edâra să anină 

Precum de un gât june 

O fragedă vergină. 

Şi florile sălbatici 

Formână mil de festoane 

Cu degete plăpânde | 

S'agaţă de obloane! 

Jar prispa e 'nvelită 

De ţestture fine, 

Dar val, covoru-acesta 

E mușchiul de ruine! 

Un geam e spart, şi vântul 

Perdeaua când agită 

IţI pare ca 'nauntru 

O inimă palpită! 

Dar inimile care 

Aici ai palpitat 

În groapă sfărîmate 

De mult saă cufundat
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Şi n'a rămas acuma, 

Nimica 'n urma lor, 

Nimica de cât culbul 

De fericiri şamor! 

Cernavoda 1879, Marto 6.



LA CHAUMIERE 

If est prâs d'un rocher une 6iraite chaumidre, 

I/accacia fait trembler son ombre aux alentours ; 
Jadis ce fut un nid d'amour et de lumiăre, 

„Un berceau contenant d'heureux et tendres jours, 

Ainsi qu'un cercueil vide elle entr'ouvre sa porte 
Que le vent fait crier tristement Sur ses gonds, 
Et parait regarder de son regard de morte 
Par le senlier qui mene au loin dans les vallons
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Le lierre grimpe encore aux appuis des fenâtres 

Et flotte sur les murs ă la. vigne enlacă, 

Ainsi deux beaux amanis qui confondraient leurs âtres, 

_Jouiraient du present oublieux du pase&! 

Un bout de rideau blanc quwun leger soufile agite, 

Vaguement dune vitre 6bauche le: contour snaa 

Ce souffle parait 6tre une âme qui palpite 

Et ce rideau l&oer un fantme d'amour, 

__Dors en paix pour toujours, chaumitre desol€e, 

Nid charmant d'un bonbeur &teint ă peine &clos,,, : 

Aujourd'hui tout est mort; et la joie envolte 

. Ne revienâra. jamais visiter' cet. enclte, 

Bucharest, 1880,



STEGARUL 

Dep în coastă îl izbise 

Dar cu steagul lângă el 

Zăcea 'n câmpul de măcel; 

Inima îşi oţelise, 

Și pe jumătate dus, 

Printre ploaia 'ngrozitoare 

De ghiulele-omoritoare, i 

Steagu 1 ridica în sus! -
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Moartea fulgera din dealuri, 
Moartea fulgera din văr; 
Pe colnici, potec! şi că!, 
Curgea sângele în valuri ! 
De la răsărit Papus, 

Numai fum, numai urgie: 
"EI murea de-o moarte vie, 

- Steagul țării ţinând sus! 

Piept la prept luptau Curcani! 
Pe al Griviţii costiș,.. . 
Tunurile ?n curmeziș 
Mi “1 luaseră duşmani! 
“]lura | Griviţa s'a dus 1.3 

- Şi 'ntr'a simţurilor lipse 
Steagu-alături "șI *] înfipse, 

Ca, — murind, — să stea tot sus! 

1877. 

14,



DOUE CUVINTE. . 

. Dau dulci cuvinte singure may pot 

St 'm! aline chinul care mi-e despot; 

Ori şi unde *n lume veclnic mă urmară - 

Unul este Mamă, celă-l-alt e Țară! 

Mama e fiinţa care m'a născut, 

Țara e pământul unde am crescut! 

Când vorbese de ele sufletul mei bate... 

Grijl ori suferinţe tute sunt ultate!.. 

Razele de soare nu mt încălzesc



DOUE CUVINTE 
  

Cât de 'ndată ele mă înveselesc! 

Ele "mi dai o forță ş'o virtute rară... 

Cine zice Mami cum n'ar zice Ţară ?.. 

Viața de-o potrivă lor le-am închinat, - 

Ele de-o potrivă m'aui întraripat! 

Țara e pământul care mă nutrește... 

Mama e fiinţa care mă Iubeşte! 

1573, Neapoli.



TOT CE-AȘIU VREA 

Dac te-al ulta la mine 

"Ş'al citi în Olchil mel, 

Tot nu al putea pătrunde 

Dragostea închisă ?n er; 

Sărutarea-m!, — de te-ar arde 

Ori și cât, — m'aşiă îndoi 

Că a conţinut într'ensa 

Flacăra ce aşiu voi ;
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De-așiă avea puternici braţe 

De nemlădios atlet, 

Tot aşi crede că la preptu-'mi | 

Eu te-aşiă strânge prea încet; 

De-aşiii avea în fine, şceptrul 
Ângerulur'cel căzut, 
Tot ce-așiă vrea, — ar fi a pune 
Iadurile "'ntr'un sărut! | 

1889 Bucureşti,



TE-AM VEZUT. .. 

Team văzut şi foarte bine 

Oichil-ml te-au recunoscut 

Şi a răsărit în faţă-m! 

Tot ce-a fosi, — tot ce-a trecut! 

Că eşti tu, îndată *mi spuse 

Pleptul care îmI bătu ; 

Te-am văzut, — era! cun altul, — 

Eral tu, — făv'a fitu! 

* 1830 Dncuroști,



SERBATOAREA MUMEI 

U, copil şi o fetiţă 

“Tăiau sfircuri de panglici 

- Şi "'npleteaii voioşi, ghirlante 

De brînduşe şi de-aglicl. 

— Mâine este sărhătoare, 

Către frate-săi zicea, ;... -. | 

— Este ziua malcel noastre, : 

Frăţioru % răspundea.
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Și îndată, să culeagă 

Alte flori, să ma! puneati ; 

EI rideaă, dar retezate * 

Viorelele plângeaiă ! 

Şi rideau 

Şi 'npleteai 

Florile ce culegeaă ! 

„Şi rideaă 

Și 'npleteai .. 

Ensă florile plângea ! 

IL 

Seara peste văl coboară... 

Cerul s'a înnegurat 

Iar copii către casă 

Drumul repede-aă luat. 

Ei urmează pe cărare 

Fericiţi şi zîmbitori, * 

Incărcaţi de flori de câmpuri 

Și de tiner! ani de florr!
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Ensă tată că în noapte 
S'auzi o cucuvea, - 
Fetişoara spălmântată 

Mâna frate-stu strângea. 

— Frăţioare ! Frăţioare! 

Auzi cobea pe vălcea ?... 

— N'avea teamă Ssurioară, 

"Mititelul "1 răspundea! ' 

Și mergeau, 

Și strângeau 

Florile care le-aveaă! .. 
Și mergeai, 

ȘI strângeaii 

Florile care plângeaă ! 

MI. 

Ensă casa să zărește... 

Lângă ușă ai ajuns... 

Bat... dar niminea nu vine 

«Să le dea nicl un răspuns.
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Strigă, chiamă,... şi vecinii 

Le aleargă 'n ajutor; 

Uşa jos fu dărimată... 

Zăcea moartă muma lor ! 

Florile înbălsămite 

Strânse 'ntr'un fiesc avânt 

Pentru-a mumel sărbătoare... * 

Coronară un mormânt ! 

1874 Oct. ? s



SUBT UMBRA... 

Sun umbra deasă a pădurii 

Ne strecurăm rizend 

Şi fericiţi, zîmbim naturit 

Ce ne răspunde-oltând ! 

Dar val, e tot supus schimbării : 

Vom suspina şi no! : 

Şi "n umbra deasă a "ntristărit 

Vom plânge amânduot!



CONTRAST 

La de rele, — Rai de bine 

" Este inima din mine! 

Când iubesc, — iubesc ! 

Când uresc, — uresc! 

Port în creieri, sumbre vise, 

Cugete ce sunt ahise, 

Și mă urc, și cad 

De la Raiu, la lad!-
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Sufletul meă ânstye o clocârlie 

Care zboară pe-arip! legănată lin 

Şi lăsând în urmă”! note de-armonie 

Să riîgică ?n cerul de lumină plin ! 

1880.



LA DOUI OICHI INNORATI 

ISI cerul e ca olchil tăi: 

Aci albastru aci 'nnorat, 

Aci sunt stele mândre pe cer, 

Aci '] încinge fulgerul lat. 

Şi cerul e ca otchil tăi.— 

Chiar în mânia ce i-a 'nnegrit 

Lasă-mă Ensă ca st "1 privesc 

Măcar de dânşii de-aşiă fi trăznit! 

157$.



FILOSOFIA MORTII 

Dumuezeu esta: o plu= 
ralitate de elemsente infi- 
nite. o MR 

- „Autorul“ 

(TOAST PURTAT LA UN BANCHIET) 

E; nu voii zice Morţii c'o voce ne 'nţeleaptă : 

»Din mersul tău o clipă mal sta! şi mă aşteaptă ! 

Să "ml dai a mea suflare, or! când, — sunt pregătit ! 

In ea, e libertatea, și 'n viaţă, e robia... 

Cu braţele deşchise ne-aşteaptă Vecinicia... 
Reintri tar în sînul din care lt feșit !
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Ea nu e 'ngrozitoare cum unil vor să fie; 
Privirea, sa e lină ca bolta albăstrie, 
In ea să oglindește întregul Ne "nceput ! 

Pe graniţa lumească e poarta triumfală 

Și flacăra din preajmă "1 de patime ne spală 
Iar sufletele noastre le curăţă de lut! 

De s'află vre un spirit lipsit de-a er credinţă, 
Atunci e demn de viaţă și demn de suferință ! 
A nu mal "nsemnează a. nu. mal suferi ! | 

Pe legea mea. ! Mi-e silă să dorm, să beai şi fară 
„Să "ncep acelaşiii lucru din zi și pănă 'n seară, 
SE pot trăi, nu Ensă, să pot a şi muri! 

Dar ce e dupe moarte ?... Mat este altă vIaţă 
Când sângele s'opreşte de frigu ce '] înghiață ?.., 
Un Nu ca să rostească ce om ar îndrăzni ?... 
Şi moartea, ce e oare ?... — Un somn de-odihnă sfântă, 
In care, lutul nostru, prin lut far să frământă, 
Suprema preschimbare să "ŞI poată înlezni ! 

Hărtia dacă arde, — cenuşă este-o parte, 

In fum uşor pe dată cea-l-altă să desparte ; 

Aşa şi corpul nostru din două e ?ntocmit :
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„La lut, rămâne lutul, de flori ca să *] prăzdeze, / 
lar gazele prin alor să duc să 'nvioreze : / 

i ( peeeet elemente din care ati Xeşit! i 

- Sfintelor umbre care-aţi trecut, 
Nu, vol prin moarte nu aţi murit, 
Trăiţi în totul ce e văzut 
Din ne-văzutul unde-aţi pierit ; 
Al vosiru suflet: este ?n tot locul, 
Zbhoară. cu vântul, arde cu focul, 

Să află ?'n frunza care 'nverzeşte, , 

Șoptește ?n apa ce șerpuiește, 

Respiră ?n floarea ce "nhălsămeşte, 

În no! trăieşte, trăim într'ânsu: 

„Mume cernite, şterge-vă-ți plânsu, 
Copil voştrii, sunt tot cu vol! 

Nu, nu să plerde 'n lume nimic, 

Nimic nu trece, totul e viă : | 

Firul de Tarbă orl-cât de mic 

Ca şi ţărîna care-o să fi! | 

Zadarnic piatra cea mormânială 

Ne ţintuiește subt umezeală : 

Paseri pe densa vin de Vadapă ; 

Vântu-o izbeşte, ploaia o sapă! 

! 15
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Mușchlul o roade, timpul o crapă ; 

Cade în rugină lacăt şi toarte: că 

Soldaţi at ţării, merseţi la moarte, 

Veţi fi 'n tot locu, veţi fi şi *n noi! 

Nu mă voiii duce ?n Iad ca st cat 

Pe câţi din lume nălucă pler, 

Şi "n rai înul pare prea depărtat 

“Că % lungă scara pănă la cer! 

Ci 'n două viţe tenăr unite 

Voii afla inimi! îndrăgostite, 

Iar în răchite lăcr&mătoare, 

Poeți cu harpe dezmrerdătoare, 

Amante june în orl-ce floare! 

Nume, 'ntracele tulpini puternici 

- Care "ȘI dati umbra chiar la nerneraici, 

Și în ştejarii de munţi, — croi! 

De moarte să să teamă ființa mărginită - 

„Ce pune, ca să scape de-o veclnică ispită, 

Sfirşitul veclniciel Pal traiului hotar ; 

Dar dincolo de groapă acel ce pot să vadă, — o 

De-ar fi pe-ale el maigini şi gata ca să cadă, — 

Ca mine, pentru Moarte, deșerte-acest pahar! 

1876,



A FOST SE FIE... 

, 

| Viata omenească e un torent. — Pe maluri 
"Crese flori mirositoare, — In turburele' valuri 

Ades, nenorocirea, formează-adânci vultori 

Și 'n ele, vântul soartei, împinge multe floră 

Din câte-odinioară pe înverzite maluri 

Să oglindeaă în valuri! 

Pe țărmul vIeţit mele, înbobocind Ia soare, 

Să înălța de-asemeni, misterioasa floare 

De-amor și de speranţă, Pal căreia, parfum , | 

Cânta privighletoarea prin stuful de pe drum, 

Și azi, vultoarea 'nghite misterioasa floare 

| “ Ce 'nbobocea la soare !
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Urzelile 'ntocmite de soartă, sunt fatale : 

Tati floarea sărutată de raze matinale, 

Zdrobită, de-o aruncă într'un adânc cumplit, 

Precum, cu tot ce poate a fi mal necioplit, 

Cucernică, unește prin legături legale, 

Atâtea Ideale ! 

Bucureşti 1850,



VRAJITOAREA 

_ (Dupa Baranger) 

CC opirasa Trăia o dată, | 

Nu ştiii când, nici în ce loc, 

Vrăjitoarea minunată 

„- Ce da minte şi noroc! 

Cu vergeaua' lucitoare 

"„ Pe sărac făcea avut! 

O! iubită vrăjitoare, 

Spune-ne ce te-ar făcut!. |
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Când pleca la drum, — purtată 

„Intro scolcă de safir 

„De opt fluturi înhămată 

Zbura pe-aripi de zefir! 

Țări întregi adesea oare 

Le lun subt al săi scut! 

O! Iubită vrăjitoare, 

Spune-ne ce te-ar făcut ! 

Res, ministri! ?n multe State 

Ea. ercă în vremea, sa 

Și să cadă în păcate 

Xicl-o dată nu” lăsa! 

Lumea, recunoscătoare, 

Îi era ?n orl-ce minut! 

O! Iubită vrăjitoare, 

Spune-ne ce te-a! făcut! 

lubitoare a dreptăţii, 

En avea judecători 

Inchinaţi onestităţit 

Şi de lege temători! , 

Tot un drept avea subt/soare 

Cel sărac şi cel uvut! 

O! lubită vrăjitoare 

Spune-ne ce te-al făcut!
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Când s'afla, vre-o ţară slabi 

In pericol de-a pieri, | 

O vedear venind de grabă 

Ajutor a "1 oferi 

Jnamicul cu teroare 

Inderăt fugea bătut! 

O! Iubită vrăjitoare 

Spune-ne. ce te-ar făcut! 

Dar azi toate sunt schimbate... 
Ea la pensie s'a tras... 

Fgoizm şi nedreptate 

Intelnești la ort-ce pas! 

Tremur” micile “popoare, CD 
Pegil spadele "Şi-ascut... 

O! Iubită vrăjitoare, 

Spune-ne ce te-al făcul! 

1877.



ALBASPINA 

CC reștea un stuf de Albăspină 

Ce înflorea voios la soare, | 

Umbrind o cruce în ruină 

Pe valea Grecii răpitoare! 

In drum, trăsura ni s'oprise, 
Ss ii N , Ș'apropiindu-ne de cruce, 

Din florile ce 'nbobocise 

Si ce aveai să se usuce,
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Rupseiă o ramură "nflorită, 

Și cugelaiă, că chiar în “groapă, 
Speranța de-om nedespărțită . 

„Cu omu odată nu să 'neroapă, 

Că de 'nsoțeşte Albaspină 

Pe om, şi 'n moarte cu constanță, 
Eniblema ex de farmec plină 
Nu strigă celor vil: “Speranţă ?...,



JMEDITATIUNE 

Ț acut mă urc pe colină; 

Soarele s'a înălțat, 

Câmpul se scaldă 'n lumină, 

Alerul e parfumat! 

Vad raze, schintel şi rouă, 

Petale de flori ce plouă 

Și lumea îmi pare nouă, 

Fii Doamne glorificat! 

S& pare c'o legătură 

Este 'ntra cer şi pământ! 

Cerul, nu este natură? 

Natura, Dumnezeu sfânt ?
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EL e 'n făpturile sale 

Tot omu 'şi ?] află 'n cale: 

De plângi, —el plânge cu jale, 

De cânţi, — al lul e-al tâu cânt! 

Părcnatu de "1 stăpâneşte 

Este că "| 'stăpânim ! 

Crima de-o pedepseşte 

Este c'o pedepsim!... 

Din Univers se compune:: 

Totul, la Tot să supune: 

Și Yarba, care să 'nclină 

Și astrul Juminător 

Și ventul care suspină 

Şi riul tinouitor! 

Și Stelele nenumărate 

Cu lumile nemesurate 

Ce "n Infinit strălucesc 

Şi 'ntruna să 'nlănțuiese 

Formând eterne ghirlante 

Ca lacrimi de diamante! 

Unii, i-au zis: Raţiune 

Tar alții: lluziune;.., 

Unil 'n materiă “1 pun,
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Mulţi după plac îl compun! 

Der eu, care !! simt în mine, 

Der Ei care 'ml curge 'n vine, 

Creieru-mi care "1 conţine, 

Imi strigă cu toți împreună: 

Este ori unde voieştr,... 

Pe buzele noastre s'adună!., 

Cugeţi prin el şi trăești !.. 

In inima noastră palpită, 

În craniul nostru s'agită! 

Este și 'n noi şi 'n natură, 

Este și în orl-ce făptură! 

Materiă, Verb, Ideie, 

Stai în trăsură Qe-unire |. 

Şi Trinitatea să ?nchieie 

Cu vorba : Dumnezeire!



“REINTOARCEREA 

- „Fie pilnea cât de rea 
n'Tot nat bună 'n ţara mea 14 

G. Creteanu 

Searta care mă gonește | 

Crucea poate c'o să 'mi dea, 
„Insă dea-mi-0 cât de fute... 
Voiă purta=0 ?n țara mea! 
Salutare cer albastru, 

Vă! și dealuri, arer viii... 

Salutare Românie... 

Mână, mână, Surugiu !
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Pribeziud în ţări străine 

- Ani întregi am suspinat, 

Şi Cin trista-mi depărtare 

Sufletu-mi întraripat 

Către Dunărea. cea lată 

Mă făcea ca să reviă;... 

Dunărea mă re-aduse... 

Mână, mână, suruaiui | 

Recunosc orl-ce potecă, 

Orl-ce rarmut!, orl-ce flori, -. 

Patria-mi își desfăşoară 

Câmgpil vecinic roditori ! 

lată punţile de birne... 

Morile, izvorul vii... 

Iată crucile vopsite... 

Mână, mână, surugii! 

Colo *'n zare să iveşte 

O clopotniţă lucind - 

Şi pe culmea depărtată 

Vezi o casă înălbind.., 

Acea culme înverzită - 

O reved precum o ştii,.. 

Mi-a văzut copilăria... 

Mână. mână, surugiă !
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Dacă ensă, moartea crudă 

Ca. să 'mi Tasă în drum ar vrea, 

“ Facă-ş pofta cât îl place... 

Voii muri în ţara. mea! 

Iar pe culmea înverzită 

ME vor duce, mort sai viă... 

Salutare locuri sfinte... 

Mână, mână, surugiă ! 

182.



IN OICEII TEI... . 

L, Olchit tăi când m'am uitat 

Citii poema vieţii tale 

Și a mea inimă-a făcut 

Într'un minut o lungă cale! 
> 

Abia o dată mi-al vorbit 

Şi te cunose de-un veac aproape 

Ca vrut amoru, 'ntr'un minut, 

Intr'un minut, un veac s&ngroapa!



IN OCHII TEI . 241. 
      

De-al vrea să știr cât te Yubese 
E lucru foarte greu îmI pare: 
Pe buze-ar trebui să %1 mor 
În cea d'ânteiă înbrăţişare ! 

1



OCTAV 

  

(DUPE ALFRED DE MUSSET) 

Ni ursuzul de călugăr şi nici Doctorul cel harnic 

De ce moare Marieta n'au putut a dovedi ; 

Este "n inimă izbită şi ori-ce este zadarnic ;... 

Dragostea. îl este boala. Sa Ă 5 

Și când sta! a te gândi 

Că fiinţa delicată îşi dă ultimul suspin ” 

Cu frumoasele el zile neajunse âncă "n floare 

Intre un măgar a cârul meserie e s'omoare 

Și "ntre un făţarnic popă ce "și dă nume de creştin ! ” 

-Iat'o. Este oare dânsa renumita desfrânată ?.,, 

Oare azi ar recunoaște-o cavaleri! ce-altă dată 

Alergau ptnă de-unăzi, tineri şi surizători 

Ca st *5i cheltuiască "n sînu "1 viaţa gale lor comori !
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Este ea cu toate-aceste ! Ea, « a cărel frumuseţe 
Topind aurul atâtor spulberă a lor juneţe ; 
Ea, sfruntuta Mesalină ce "nYubire nu credea 
Ci ?n bătrâni căzuţi şi gârbovi pe- atâți oameni profa ea, 
Cu o singură privire şi c'o singură suflare 
Pentru-a'1 omori pe urmă după 'niâia sărutare ! 

Val! Și nu mal e e speranță, “Marietă, — s'a sfirşit! 
lată-te dar părăsită chlar de-acel ce te-ai Tubiti 
In zadar te uiţi în apă goglinzându-ți a ta faţă 
Cauti farmecile care, te făcuseră semeaţă ! 

ATdI! Aleargă-acum pe uliţi, bate pe la or- „ce poartă, 
Chiamă-ţ, repede-amorezil, ţipă, valtă-te şi gemi, 
Marietă ! Marietă ! care fu și a ta soartă: | 
Slugile îşi vor trimete să te "ntrebe cum te chterar! 
Doctorul chiar el te lasă înălțând uşor din- umeri! 
Arta "1 e neputincioasă : zile multe n'a! să numeri! 

In cât despre- bietul popă, e n6rod, Şabia e ?n stare . 

" Pentru două, trei parale să-țI dea. vecinica, Iertare. 

Subt umbrişul uner grupe de lămât ce înfloresc: 
Pe-o sofa ea zace dusă: chinurile o: topese Fă 

Și ca Magăalina ?n tocmal lacrimile": să deșiră | 
Pe când fruntea” să înclină, pe când păru'1 să 'răsfiră, ,
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_[Exa oare vrun om mare autorul care-a scris 

Că femeia ?'n amăgire e 'mbrăcată ca 'ntr'o haină, 

Şi că 'n ziua, 'n care ride noaptea s'a jelit în“ tatnă?... 

Dacă vorbele aceste în zadar nu le-a fost zis 

Şi e ăst-fel adevărul cum că gura zimbitoare, 

Cât şi olchil cel mal veseli ascund lacrimi arzătoare, 

Că actorul pe subt masca, ce pe scenă 'șI-a luat 

Pe când ride, — are *'n pieptu'i al său suflet sfăşiat, 

O! ce trebuie să fie când chiar masca rece, plânge ?.. .. 

Inima nu este plină de cât dacă âă afar! 

Cât mal este loc întrânsa dorul tot pe-ascuns să strânge: 

Dorul e cenuşă sfântă, inima, vas funerar ! 

Oare poate ca să fie suferință mal cumplită . 

Disperare ma! grozavă care moare-ascunsă ?n sîn 

Nedăstăinuită vecini de şi în lacrime hrănită 

De cât cea pe care-o naşte dragostea disprețuită ?... 

"Vreo răzbunare 'n lume semi aleg de-aşii fi stăpân 

Pentru-ori-care din vrăjmaşil ce-aşii avea, — nu, nicl-o dată 

- W'așiă putea să aflu alta într'atât de 'nveninată !., 

Er! şi știți vol ce e oare de-acest chin cumplit să zaci 

Şi cât trebuie să suferi numat 'pentru ca să tact, 

„. Numai pentru ca, vr'0 dată să nu laşi să să întâmple 

"Ca, să izbucnească-alară tot zbătendu-se 'ntre tâmple !



"Peste oYchir str albaștril ca ș'al ceruluy azur ;. 
„Un copil pare-a-fi âncă cu Tăptura"! delicată 

OCcTaAY - 245 
  

Pe întinsele lagune, cu matase îmbrăcat 
- Leneşul Octav să plimbă în gondola, sa culcat 
ȘI ntr? al muz muzicilor sunet care ?n valţuri cadențate 
Să revarsă, — își apleacă genele catifelate | 

Și de-abia întia oare dânsu 'n lume să arată 
Blond şi plin de „vino ?n coace“ 'ca ș'al Gragostelor nur!-. 
Marieta îl văzuse trecâna ast-fel într'o seară . 

"ȘI Iubise de atuncea ŞI mal revăzuse iară ! 

Dar tăcere... de o dată, o gondolă, fulgerână 
Cu fanarul. el cel roșu peste marea. cenușie, 
Lâng'a lui s'oprește ?n taină ș'o bătrână apărend 
II şopteşte-aceste vorbe cu un glas de duioşie: 
— Ea ar vrea să te mal vadă pentru cea din urmă oare 
Vino... nu mal este vreme de plerdut,,. Și te-a Iubit! 
— Nu mă *nșeli ? Octav răspunse ; Este-adev rărat că „moare ?.. 
Iar zicend, îl lucesc orchil de-o crudată bucurie... 
— Este-adevărat, şi are un ceas numai de trăit! 
— Bine! zise-atuncea densu, du! acest bilet îndată. 
Și îl scrise-aceste vorbe cu stilețu'y ascuţit : 
>Marietă, eu sunt numai, o femeie ca și tine ; 

"> Moartea ta mă mulţumeşte căcI sunt ăstfe] rEzbunată 
»Omorişi pe-al meu logodnic: astă-zi mori şi tu prin mine;



"216 | OCTAY 
  

„Şi de vrei ca, să ştii astă-zi numele adevărat 

„AL acelei umbre care, zi şi noapte te-a urmat 

„Tot hrănindu-și răzbunarea înti'o inimă de ghiaţă 

_„ANă, lut Petruzo Bâlbi că "'nchinasem a mea viaţă!“ 

1879, Buc., Sept. 5.:



RESPUNS LA CATI-VA CRITICI 

(FRAGMENT) 

N, pot să zbor cu VOI 'pe-o rază... 

Mi-e frică luna să nu cază _ 

„SE ne turtească împreună, 

Că 'n Iadul cel de grozăvie 

Am merge în tovărăşie 

Ș'atuncea : Noapte bună! |
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Dar dintr'a mea junie dusă 

În întristarea mea nespusă 

"Mal am pe ne-aşteptate 
Ca să "'mpletese âncă ghirlante 
Pe fruntea sfintelor amante 

Un şir de foI uscate! 

Vor preferați. în lăcrămloare 
Ca, într'o bate răcoritoare 

S5 vafundaţi până la git 

Ş'ast-fel din apa lor căldicică 

S8B daţi afară o cărticică 

Bună de leacuri şi de urit. 

Ei! Zău!... Vor poate caveți dreptate 

Și puteţi plânge, în libertate, 
Dureri pe carii nu le-aţi simţit! 

Le puteţi pune și pe hârtie,.. 

Lumi! ce'l pasă 7... Ce'mi pasă mie ?,.. 
Nu v& voii spune ce-am suferit! 

Marturi zadarnic nu vă voii face 

A suferinţii care n piept zacz, 

Adevărata durere, tace! |
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"Şl-ascunde faţa şi plânge 'n umbră 
O ştie numal noaptea cea sumbră 
Care-o 'nvelește ca 'ntr'o manta! 
In cât de „visuri, vă cer tertare, . 
Nu pot să umblu pe nori călare 

Când pot la. dânşii a mă uita! 
Ca să bat câmpii cum fac nebunil 

Nu să mat poate ca să mă "nvăţ... 

Alţii să umble călări pe băț... 

Genul meu este al Raţiunii ! 

Rima din urmă mi-aduce-aminte. . 
C'am pus pe june de tret silabe. ! :: 
De la pășune, venind pe labe 

Un critic însă mă cam desminte ; . 
Urmeze-şi treaba că'l fac hatirul,... 
De-o vrea pășunea să-și prelungească. 
Niminea n'are ca să "1 oprească -. 

Și cal de'astă-zI va fi catirul! | 

Aici de sigur că este vreme 

Am lua seama și a mă teme 

C'am început'o cu fol uscate 

Și le pul toate amestecate;
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-N'am spus nimica despre delire, . 

Și n'am în versuri nici-o simţire, 

Ba. chiar şi șchioape, când isprăvese 

Cu foarte multe m& pomenesc, 

Nu e 'ndoială ptnă la ceruri 

NicI de-astă-dată nu m'am urcat: 

N'am pus enigme de deslegat! 

In poezie nu am misteruri,... 

Tot ce-am scris este raţionat! 

Proză rimată, curată proză 

Că 'n cer aş face stranie poză! 

Calea de mijloc iar n'am ţinut | 

Dacă ? n văzduhuri nu m'am prerdut, 

Şar fi fost bine, barim pe-o stea 

Ca să 'm! iai shorul până la ea. 

Ş'ajuns acolo, să bat în cer 

Un cuiii de aur sati chiar de fer 

Ca s&'mI leg sacul şi s& mă leagăn; 

Inchis îptrânsul ca întrun leagăn 

Să văd pământul stând la picioare 

Şi dând târcoale pe lîngă soare, 

Iar între soare şi 'ntre păment 

S& stau se cânt! 

Venturi turbate găseam destule
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Câte şi n lume ființe nule! 

Raze de stele lezne găseam: 
Puteam prea bine să Tati an dream! 

Praful de aur, ori-cum, nu strică, 

. 

In cantitate mare sati mică! 

Destul s'ajungă se poleiască 

Că treci chlar marfă dobitocească ; 

Găseam în fine un dram sai două 

Din Aurora cu buzi de rouă, 

Şi chiar acele comete antici | 

Care se plimbă cu cozi gigantici, 

Puteati prea bine ca se 'mi dea mie 

Dintr'a, lor coadă portocalie 

Măcar un petec se 'm! înfăşor - 

Găndul meii vecinic rătăcitor ! 
. . : . [eta sc. |. .



"FAMILIA 

Oua, liber peste sine, când familia clădi 
Vru să să semene Iubirea, însă vrajba o sădi, 
lar a lui întemeiere, despărțindu-ne "'ntr'atâte 
Taberi câte sunt familii, a făcut să se ?ntărite 
Patimile care "ȘI poartă un r&zboiu neînpăcat 
In cât astăzi, nu culegem de cât rodul semănat!
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II. 

Omenirea înainte era altă omenire, 
Pe când azi îmbucățită merge numat prin cârpire ; 
Forțele sunt împărțite, cugetul e hrăpitor, 
Oameni! muncesc și astăzi, &nsă numa! pentru-ar lor; 
Și abia pe ici pe colo, sufletul să află în stare 
S8 ma! cugete o clipă la familia cea mare! 

UI, 

Egoizmul este floarea care 'n inimă a prins ace 
Dragostea de omenire de-a familie! s'a stins; 
Tatăl îşi iubeşte fiul din iubirea către sine ; 
Poate-al altuia de foame ca să moară foarte bine!... 
Ca şi cum, de o potrivă, dacă banir 'șI-ar păstra, 
Nu "Tar fi născut pământul şi "n pământ n'ar reintrat 

IV, 

„Naţille din familii Sau format, — de-aci războiul, 
Urele tot din familil "şI-aui organizat convoiul ; 
Lipsa de patriotizmu din familit a născut .:j 
Poţi ca să mat fil al ţării când „eşti rob cul te-a făcut ?,.. 
Poţi să nu'! fi rob atuncea când simţirea nu'ţi dă;pace 
Ş'a format un lanț pe care, abia moarlea îl desface 3... 

1879, Dec. 30 București.



LA GLEIHEN-BERG 

S venin încântătoare 

E Imi vor fi neîncetat | 

Orele desfătătoare.., 

Alerul cel parlumat !... i 

Prin pădurile umbroase 

Pe subt fcunze voi s'alerg.. | 

Salutare văI frumoase 

Salutara Gleihen-Berg!
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Am uitat orl-ce durere, 

Nu mal plâng, nu mai suspin 

Mi-a dat vlaţă şi putere 

Cerul munţilor senin ! 

Veichi casteluri legendare 

„Ce din minte nu să şterg, 

Veichi balade, salutare.., 

Salutare Gleihen-berg! 

De cum ziua să iveşte 

Pân' l'al soarelui sfințit, 

„Alecsandru“ rătăceşte 

Printre munţi necontenit; . 

-Frunzele vorbese în cale . 

Cu pîratele ce merg... 

Salutare deal şi vale, 

Salutare Gleihen-bera ! 

Nopți albastre şi ?nstelate, 

Zile mândre, aler,- flori, 

Vol, pe frunţile 'ntristate, 

Versaţi taimce.comori ! 

"Locuri demne 'de-admirare, 

- Nam din cuget să vă şterg... 

Inimi! nobili, salutare, 

Salutare Gleihen-berg ! 

Iunie 12, 1879. Gleihan-borg.— Stiria.



NOAPTEA VENETIANA 

ÎN captea lină 

S'a întins ; - 

Luna plină 

S'a aprins; 

Mic şi mare 

Peste mare 

De-admirare 

E coprins !



„NOAPTEA VENEȚIANĂ 287 
  

Stele, raze, 

Să privesc . 

In talaze - 

Ce şoptese; 

„Şi ?n tăcere. 

'Cu plăcere 

Dulci mistere 

„SE 'nplinese! 

Subt arcade, 

Un şcolar 

Vezi că şade 

Solitar... 

Vrea. să fie - 
ŞI. nu ştie 

S& devie 

"Temerar ! 

Ca prin bazme 

“Și minuni 

Vezi fantazme 

Şi olchI bruni! 

Flori, -parfume, 

Risuri, glume, 

Ce de lume! 

Ce de juni! Bă 

| 17
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lar adese . 

Din San-Mare, 

Grupe-alese 

S& înbarc... 

Noaptea, dorul 

Işi Ya zborul 

"Căci amorul 

E monare ! 

Ce minute 

De '"ncântări, 

De plăcute 

Răsfățări ! 

Ori şi cine 

Aici vine, 

" Gustă line 

Desmferdări ! 

In gondolă 

De-orl-ce dor 

Să consolă 

. Prin amor! 

De la maluri, 

Prin canaluri, 

Peste valuri 

Fuge 'n zbor!
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  7 

Pe lagună 

Legănat, 

E de-o brună 

"Fermecat. | 

Ea "1 zimbeşte  '- , 
Și "1 şopteşte 

- Că "1 tubeşte 

Infocat ! 

Astfel ora . 

Omorână, 

Aurora 

Vezi părând ! 

Luna plină 

Să înclină 

- În lumină 

Dispărând ! 

Veneţia 1871,



PLEVNA 

Eu o Plevnă ne'mblânzită, 

Și pănă n patru orl 

Asaltul meii respins fusese 

De o!chi fulgerători; 

„_ Inconjurată sta cetatea, 

De ori şi care părți, 

„Dar n'avusese vre-o izbândă 

Strategica, din cărţi! 

In van scosesem la bătaie 

Aliniate drept 

Scadroane 'ntregi de jurăminte 

Şi inima, din ptept!
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Subt steagul verde al Speranţii ” 

„In luptă le-aruncam,.. ! 

Dar ea, mi "1 cluruia c'o vorbă, 

ŞI înapol mă dam! 

Iluziile, în albastru, : 

Cu nasturi poleiţi, 

Veneai atunci în ajutorul 

Soldaţilor zarobiți... 

Inpintenându-și cursieril 

O bombardaii cu flori 

Dar să întorceaiă înfrânte "n lagăr 

Cu orchi lăcrămători! 

Și Plevna, fără de 'ncetare, 

Din Bucov, fulgera 

Sarcazme şi zîmbiri semețe, 

Şi pteptu-mi sângera| 

lar olchil mel, în van pe-atuncea, 

La Griviţa din sin 
ÎȘI îndreptată priviri. uimite 

De farmecu'! păgân! 

: Solâaţii mel de oboseală, 

Să retrăgeaiă mereti, 

Și co armată "nvinsă-aproape 

S5 lupţi e și mal grei! 

Când, — paralela cununiel, 

Ca un şiret săpaiă
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Subt Generalul Tinerețe, — 

Și 'n Plevna mă aflaiă ! 

Trofelele-"mI de războire, 

Sunt albe flori de crin 

- Şi olchil care mă omoară 

Şi care vii mă ţin! 
Lă



VENTUL PRINTRE FOI 

[: 

Sau un stuf de Iasomie 
Greaca cu amantul e), 

SE 'nbată de-amor şi vlaţă, | 
De parfum şi de schinter; 
Măritată de o lună, 

“ Adulteră de o zi, 

Ea părea în umbra deasă | 
Chiar de stele-a să păzi; | 

+ Dar un freamăt, de o dată 
Turbură pe am&nduol... 

Er opriră-ale lor şoaple... 

Era ventul printre fot! |
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IL. 

- Ani curseră de-atuncea,.. 

E frumoasă ne 'ncetat... 

Stelele "1 păstrară taina... 

Fruntea i s'a 'nseninat. 

Inst... Iată că 'ntr'o seară, 

Cu bărbatul amăgit 

Pe când ea să plimbă-a lene, 

Pe când el e fericit, 

Nişte freamăte ciudate 

Auziră amânduol... 

Ea îngălbini de-o aată... 

Era vântul printre fol ! 

1575.



PORTRET 

(DUPE MARIE NIZET) 

U, soare mal lute a pus 

“Flăcări în sumbra” privire ; 

Prieten! în număr nespus 

1 Iubesc cu 'ntinerire. 

Ca vântul e 'n grab schimbător... - 

De banil să! se mândreşte, 

Ş'ades, rEsuceşte uşor 

Mustaţa'i ce-abla mijeşte ;
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Iar grijike nu "1 ocolesc... | 

Cu zîmbetu 'n veci pe gură;.. 

Genele'1 lungi te răpesc, 

Te farmecă-a lul statură; 

Sprîncene cu arc grandios 

Pară subt fruntea simpatică ; 

Demersul îl e grațios, 

Mâna, — aristocratică, 

In glumă te 'ncerci ca să'l fel, 

Dar vorba dacă răsună 

Il aplauzi fără să vre! 

ȘI "1 laşi la fleacuri să spună. 

_Inpotrivă voieştI a'I sta, 

Şi vocea "1 miglişitoare 

IțI place a tot asculta 

Dând vecinic de pete ?'n soare! 

„Co ţigare ?n buzele lui 

Răvarsă acre parfume - 

Ş'adesea el spune orl-cul 

Că e desgustat de lume,



PORTRET 967“ 
  

Cu ochi! ţintiți în tavan 

II vezi că amar zîmbeşte; 
ȘI "n urmă, schimbat momentan, 

CI dulce traiul găseşte! - . 

Un sânge ce curge cu zor 
II pune 'n față văpaie, 

- Amorul îI este-arzător 

Dar este un foc de paiel 

El vrea ca să'1 crezi serios, 

SY'1 aprobi când e blamabil, 

Iubind, — să preface voios, 

Iubit, — e insuportabil ! 

In negre inele-al săi păr, 

II cade în jos pe frunte, 

Punguieşte sai unchii sai văr, 
Şi 'şI pune ceasul la munte, 

La operă "1 vezi oră Şi când, - 
La facultate, a rare! 

In amor să schimbă curând... - 

Și să dă de boier mare,
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Din leagănu' a poruncit 

Şi vrea ca. să! știi de frică... 

S5 numeşte obicinuit, 

Dumitru, Lon ori Costică, 

Despoţilor este ostil... 

Vorbește de libertate... 

Și spre-a merge la bal Mabil 

O şterge din facultate! 

I place a fi rizător . 

Şi atere-a "ŞI da semețe, 

"Dar e suflet cu nobil zbor 

Defectu'I e-a sa junețe, 

Petrecerea, este-al săi crez.. 

Ce are "i place să 'npartă, 

„ Dar &, — urielos amorez 

Și bărbat cu mână spartă! 

Prieten şi bun camarad, 

Viteaz pe câmpi de războaie, 

Inalt şi frumos ca un brad, 

Destinul i să 'ncovoaie !
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Numindu'l nepot lui Virgil . 

imită lumea rămâne... 
Eu zic &nsă... E un copil,... 

Copil al ţări! Române! 

1578.



FRUNZA 

(DUPE ARNOULD) 

= Din al tău arbor de vânt răpită, 

Sărmană frunză îngălbinită, 

De ce, şi unde, te duci mereii?* 

— Eu merg, dar unde, nu ştiă nici e! 

Zarobind furtuna ramura 'naltă 

Ce era 'n lume reazămul mei, * 
De-atuncea vântul ce mă tot saltă 

Aci m'azvirle în prat pe căy, 

Aci mă zboară prin munți şi vă |
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“Caut odihna, dar nu să poate 

S& aibl odihnă pe-acest pământ !.. 

Ei merg spre locul unde merg toate 
Bătute vecinic de-acelaşiă vânt! A 

Insă de-o soartă ce 'nfiorează 

Poarte-mă crivăţ sati lin zefir, 
Nici nu mă turbur, nici nu mă mir, 

Căci mă precedă sati mă urmează 

» Foaia de laur şi trandafir! 

1376, Iulie, Bolgrad.



MARGARITA 

so 

Sute de flacări, şoapte și zîmbiri 

Sunt ale juneţii scumpe fericiri! | 

Tânăra copilă ca de-un briu încinsă 

De-ale mele braţe strâns era coprinsă? 

Buzele e! rumeni, rouă dulce-aveaă . . 

Buzele-m! subt care ele trăsăreai |.., 

Nori! voluptății tatna "și-o întinse... 

Lampa din odaie filfăind să stinse! 

»Reaprinde-o dragă!“ dânsa îmi şoptea. 

Insă a mea voce dulce "! răspundea: 

»Las'o Mărgărită s5 rămâie stinsă 

»Că Amoru "şi are pe a lu! aprinsă !€ 

1876.



EPIGRAMA 

(PE ALBUMUL UNUI BOGAT) 

pP e a vieţii cale toți înaintează.,,, 
Riă ne este viața, omul lopătar.., 
Către mare vecinie cursul ÎŞI urmează,,. 
Marea 'nghite luntre, rîi și marinar | 

Către vecinicie mergem de asement,... 
“Uni! în carete, alţil prin noroiă; - 
Insă toți în groapă devenim frau gemeni; 
VIermi, cenuşă, oase de acelaşiă soi ! 

1876. 

18
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LEGENDA STANCEI DE LA RUCAR 

Îl, vremea când păgâni! în țară să 'ncutbase, 

Prin flacăre şi sânge domnie de-așezase, 

La Rucăr, sus în munte, trăiaii două surori, 

Copile răpitoare ca două mândre flori. 

Maria și Florica zimbeati voios Ja soare 

Ca două viorele pe margini de izvoare, 

Câci nu să pomenise dușmanii 'n satu lor 

S'aducă siluire şi jafuri şi omor!
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Era pe la Sân-Pretru. — O veste să lățeşte : | 
Că oastea păgâncască spre Dunăre porneşte : a 
Că ţara e scăpată, că Turcul e zdrobit 
Şi c'are să înceapă un veac mat fericit ju. 
La ştirea, ce soseşte tot sufletul trăsare.... 
Aceiași bucurie o simte fe-care,.. 
Nevestele în pripă aleargă-a se găti 
Şi horele la umbră încep a se 'nvirti! 
Vioarele r&sună, iar mândrele fecloare 
Pun sălbile de aur ca 'n zi de sărbătoare 
Şi repede în horă alăturea se prind 
A ţării desrobire voios sărbătorind! 
Soseşte și Florica cu mândra" surioară 
Și Radu cu Licsandru în horă le strecoară! 
Maria şi Florica şi joacă și glumesc | 
lar Radu şi Licsandru în tarnă le şoptesc! 
Și hora, creşte... creşte... vioara, sună, sună... 
In joc flăcă! şi fete s'amestecă 'mpreună ! 

„Vedeţi cât sunt de mândri acc! dănţuitori - 
- Ce'sunt a ţării floare şial er apărători! 

„Dar Yată că pe vale un tropot lung vuieşte; 
Răsună rîpt și dealuri... — vioara să opreşte! 

- Un tânăr cu păr negru, de praf acoperit; 
_ Descalecă îndată şi ăstfel a, vorbit:
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.— „Jucaţi, pe când păgâni vin repede spre munte !* 

— ,„Păgânii!*— Toţi sunt gata st meargă să! înfrunte ș... 

Femeile "ŞI. rup părul şi spaima le-a coprins 

Dar tinerii cu săbii mijloacele-aii încins! 

Maria şi Florica să plângă nu cutează... —. 

In chinge armăsarii, sar, sforăie, ninchiază ! 

Incalecă toţi junii ce 'n două st înpart 

lar Radu cu Licsandru de ele să despart! 

Pe brazde sângeroase apune mândrul soare... 

Ce repede să duce o zi de sărbătoare! - 

II. 

În scaunul Domniel sta. Ţepeş ce zdrobise 

„Puterea neînfrintă ce lumea îngrozise.., 7 

Dar Ţepeş ca. o fiară băgase groaza *'n Turcr.., 

Astiâl & ?n tot d'auna la sânge când te spure! 

Aceasta era vestea ce Racărul mişcase 

Dar până ca s'ajungă, norocul să schimbase ! 

TI. 

Pe munţi să lasă noaptea şi stelele s'aprind... 

In vă! s'aud întruna pistoalele pocnind'! 

4
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lar luna, sus pe ceruri, cu searhăde schintex 
Din cearcănu ?1 de jale, priveşte lung la ei! 

IX, 

„Luptaseră Românii ca fiarele turbate 
Când ele 'n vizuine să află atacate... 

” Tureimea, să „detese ae patru ori 'napoi, 
"Căci el o sfărimase cu brațe de eroi! 
Luptaseră Românii ca Grecii 'n Termopile, 
Adunători de lauri, risipitori de zile! 

Luptaseră Români! o luptă de Titany 
Culcând pe vă! şi dealuri dușman! lângă dușmani 
Dar numărul când este de patru ori ma! mare 
A "'nvinge însemnează să 'ţI dat a ta suflare ! 

V, 

In Racăr este jale urgie şi măcel - 
“Căci Turcii au 'şi săbil și înime de- -oţel, 
Şi Iată că: de-odată pe uliți despletite 
„Aleargă două fete de-aproape urmărite! 
Pe-o 'ngustă potecuţă fugina ele-au suit... 
Dar cad de osteneală,.,. Păgânil le-a, sosit!
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Orribile momente: de rece 'nfiorarei... - 
Cerchrezir urcă stânca și nu mar e scăpare ; 
Copilele ?n genuchre să lasă tremurând 
lar Dimboviţa, 'n vale să scurge suspinând, 
Şi apele, se pare că zic din adâncime: 
— »In noi să află-azilul virtuților sublime 1€ 

VI, 

"Maria şi Florica, căcI dânsele erau, 

- O ultimă privire cătunului ma! dau... 
Voinicilor ce "n urmă. vor plânge 'n văduvire: 
Le daă un ultim cuget, o ultimă zîmbire, 
Şi soarele atuncea, pe frunţile de crin! 
Le pune o coroană de raze şi lumini, 
Iar ele, mână ?n mână, privind în jos spre ape; 
Intr'ensele staruncă prin moarte ca să scape! 
Duşmanul să opreşte cu milă și fiori... 
Priviţi-le!... Pe unde să duc ca „nişte flori 1 

-„ Dar Yată că pe stâncă, un sânge vii ţizne te , i i 5 Ş 
Și ?n platra fără suflet, adânc să 'ntipăreşte ; 
De sângele acela, e steiul înmuiat 

ȘI urma lu! neştearsă prin veacuri s'a păstrat ? 
De-atunci şi pănă astăzi stau petele acele... 
Nevinovatul sânge nu poate să se spele ! |
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lar platra ce conţine odoarele de preț 
Vorbeşte de virtutea trecutului măreț ! , 

In vanle bate ploaia şi Dimboviţa 'ntruna 
Căci ele vor rămâne acolo ?n tot d'auna! 

! Drumcţul să. opreşte privindu-le ulmit... 

Vitejil de la Plevna dintrânsele-aii rodit! 

O! Doamne-acele pete le fă ca să nu piară 
Căci ele sunt Trecutul şi moartea pentru țară ! 

1875.



FURTUNA 

O noapte 'ntunecoasă 

Pe ceruri să 'ntindea 

Şi marea furioasă 

De maluri să zdrobea ., 

Corabia gemea ! 

Veneţia în zare 

Cu 'ncetul dispărea... 

A mării şulerare 

Din ce în ce creștea... 

Furtuna începea!
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Din ce în ce pământul 

În umbră să ştergea... 

Prin funil urla vântul 

Şi n faţă mă lovea, | 

Intregu-adânc, gemea ! : 

Iar unda zgomotoasă * 

Adesea mă stropea, 

Și marea furioasă 

Corabia izbea, 

“ŞI fundul ex, — troznea ! 

Neapoli, 1873.



SPERANȚA 

(Cazarea vieți e scurtă foarte 

Și cresc în prafu "1 ctulint şi ghimp!; 

Suspine, lacr&mi, dureri de moarte, 

Ne vine 'n parte în ort-ce timpl! 

Insă ca roua căzând pe floare, 

Pe când e tratul mat turburat 

Avem Speranţa mîngâletoare 

Ce desnorează ceru 'nnorat,.. 

Vesel, 

Vesel, 

Vesel, 

_Fruntea cu raze mi-a coronat!
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Adesea. soarta ne-asupreşte; 

Și mulți n'aă pâine pe-acest pământ, 

Dar aă Speranța care'! hrăneşte, 

Care ?i mângâie păn' la mormânt! 

Ea le & mamă şi 'n braţe 1 strânge, 

"Le şterge ofchtul de lacrămi plin 

Şi cum o strigă acel ce plânge 

Pe loc răspunde al stă suspin! 

Vesel, . | 

Vesel, . 
Vesel, - 

Pe aripi late ne poartă lin ! 
PI ma ti 

Pătrunde ?'n temniţi printre zăvoare, 

+ Şi înaunteu cum a pătruns, 

Aduce raze, parfum şi soare... 

Dulce Speranţă, tu mi-eşti de-ajuns! 

Ori-ce durere 2 fugărită | 

Când îmi apare chipul tăă blând! 
El mă fereşte de-ori-ce ispită 

Inseninându-mi suflet și gând! 

Vesel, 

Vesel, 

Vesel, 

Pe-a vieţii cale eă trec cântând? 

: Temniţa Văcăreşti, 1875 Maia.



DUOI PRIETENI NEDESPARTITI 

Tisa mi-este vIaţa în străinătate 

Eu v'o spul prieteni făr' să mă feresc... 

Fără bani în pungă n'a! nici sănătate, 

Şi eii foarte-adesea mă înbolnăvesc. 

Aurul goneşte repede-ori-ce boală, 

Dar pe loc să 'ntoarce cum îl isprăvesc.., 

Boala trage veclnic la o pungă goală... 

Doul aşa prieteni nu s& mal găsesc! 

1872, Florenţa. 

4



IELELE 

P rintre flori frumoase, printre buruiene 

Jelele adesea, să coboară-a lene 

„ŞI trăgându-'șI hora calcă peste flori 
Pănă ce cocoşul cântă de tref orl! | 

Ele-aii fost în lume fete de 'npăraţi 

Ce erai odată mari şi lăuda; 

Vestea despre dânșii să dusese "n lume, 
Dar.cu mult ma! mare fetele-aveati nume, 
Câcl erai frumoase ca niște păreri | 
Dintru ale nopţii vise de plăceri!” 
Flacăre cerească le era privirea, | 
Zori încântătoare le era zîmbirea ! 

Și în tot de-auna densele -zîmbeati 
Şi dintr'o zimbire mi! de robi făceaii ?
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Trel erai la număr tinerele Iele 

Și purta în inimi flacăre din stele 

Căci le 'nărăgostise trei voinici feumoşi 

Ca tre! brazi de munte nalți şi arătoșI! 

Insă de o dată fură părăsite 

Și 'n mormânt intrară biretele-amăgite ; 

Dar curând la urmă, pEnă despre zori, 

Ele desmierdară pe amăgitori, 

Și 'n vărsatul zilii dacă să treziră 

Intr'o tristă stare el să pomeniră: 

La tus-tre! voinicii, — lucru "'ngrozitor, — 

Le lipsea, sai mâna sai câte-un piclor! 

Nopțile de-atuncea le trecură grele 

Până ce “1 luară într'o zi cu ele, 

Și crăpând pământu Y-azvirlră "n Iad 

" Unde pănă astăzi sângeră şi cad! . 

Insă ?n talna nopții printre buruiene 

Ielele de-atuncea să coboară-a 'lene ; 

Rîd cu hohot mare, păru "şi despletesc, | 

Iar bătând ţărîna palmele 'șI lovesc! 

Var de-amăgitorul rătăcit prin luncă 

Câci rizând, asuprăl repede s'aruncă 

Și trăgendu'și hora calcă peste flori 

Până ce cocoşul cântă de tre! orl! 

Bolgrad 1876, August 24.



LA FIDANTATA INIMEI / 2 IN __ r 

JE fu 
a: f 

ŞI; ce? S8 fie cu putinţă ?,., 

Ursita mea în fine 

S'a ostenit să mă lovească 
ŞI vrea să "mi dea şi bine ?... 

Ori sunt iluziuni zadarnici, 

Amăgitoare vise, 
Şi am mere în cartea vleţit 

"Aceleaşi zile scrise?
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"Cu cerul sfânt, pământul ! 

Dar nu; Vederea nu mă 'nşeală,,,, 

Un ânger de-astă-dată 

Frumos ca 'nchipuirea dulce 

De un poet visată,. 

Din ceruri, Yată să scoboară,,. 

Şi alb îi & vesmântul!.., 

lar dându-mil. mâna, fidanțează 

1876, Bucureşti.



ACORDURI SFARAMATE 

I, 

Ca marea de "'năsprită îmi este întristarea ; 
Nemăsurate-adâncuri conține tot ca marea 
Și n'a pătruns vre-o dată un oichiă în fundul lor! - 
Abia, printre furtună, din bolta de nori plină 
Le-a luminat un fulger c'o palidă lumină... 

Dar fulgerul a fost trecător! 
” 19 

7
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Corabia Speranţii de pînze încărcată -. 

Prin apele acele n'a tras cu brazda”! lată 

Un drum să strălucească la soare luminat! 

Iluzi mincinoase veneau ca să mă 'nşele ; 

Credeam c'o să sosească, dar r&mâneam cu ele: 

Spre alte locuri s'a strecurat! 

: II. 

Izbită ?n veci de soartă, bătută de furtună, 

O stâncă ?n voia mării să sparge şi răsună: 

Ecoul, lung vibrează de-o plângere adâncă ! 

Ah! Inima mea este o stâncă ?n vijelie 

Pe care o 'npresoară a traiului urgie 

Şi plâng pe sfărîmata stâncă! 

| 

De vârtul care âncă să ține în picloare 

AMagăţ ca înnecatul cu braţe "ncleştătoare 

Iâr olchil, ânc'o dată mi-arune la orizon 

Să văd de nu s'arată vre-o pînză rătăcilă,... 

Și ?n van a mea privire, adesea nălucită, 

„Aleargă pe valul monoton! 

1879, Bucureşti.



BARCAROLA 

Marea lină, în tăcere, . 

Cu plăcere 

“ Şoaptele ne asculta, Ă 
- Şa zefirilor suflare, 

Cu drag marg 

: Pe-amendoul ne săruta ! 

Intr'a, nopții scumpă taină 

Ca 'ntr'o haină 
Ne-ascundeam al nostru dor, 
Și ?ntre noi, amorul dulce 

| „Să se culce 

Cobora încetişor !
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lar danțând Ia stele, coruri” 

De amoruri 

Ce prin aler să "nvirtesc; 

Le vedea! cum, cete, cete, 

lati săgete 

Şi "n gondolă le-aţintese ! 

Legănaţi uşor de mare 

Cu 'nbătare 

Strânşi în braţe ne ţincam 

Orele pe neştiute 

Treceaii Iute ! 

Eram juni şi ne lubeam! 

O! Ce dulce & Tubirea [... 

Fericirea * 

Prin Iubire-aflasem no!! 

"Două inime unite - 

Sunt scutite 

De necazuri și nievol! 

Geneva 1571.,



“LARA 

FRAGMENT 

(După Lord-Byron) 

AMICULUI MEU D. PANTAZI GHIKA II 

Il. 

I, sălile antice, vasalii să adună 
Să "ȘI ulte-de sclavie cu toţiy înpreună 
De lanţul care-adese atâta plâns le-a stors, 
Că din eczilu ?n care, plecă de voie bună 

"Stăpânul lor puternic, — e-aci : — S'a reîntors ! 
Pe Lara să '] revadă de mult să disperase 
Ort-cine ; — şi vasali, — aproape că uitase. —
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Acuma veselia domneşte în castel 
Și cupele stai pline pe masa încărcată ; 
Stindardul fluturează pe poarta, crenelată : 
Riîs, danţuri şi petreceri sunt toate pentru el !.. 
Căminul răspândește fantastica"! lumină ; 
Bătrâni! înprejuru'! fac cerc; Surid, — vorbesc + 
Simţirea dă afară din inima prea plină 

Cuvintele ?ntre cupe sonor să 'ntreclocnese | 

MI. 

„De ce plecase ânsă, de bună-voie, Lara, 
” Lăsând în părăsire căminul stă şi ţara 

Spre-a merge peste-Oceane cu ț&rm necunoscut? 
Rămas orfan în lume Pa tatălui săă moarte, 

Prea tânăr să 'nțeleagă, plerzându'!, ce-a plerdut, 
Arbitru, de o dată, deplin, peste-a lu! soarte, 

Stăpân şi peste sine, stăpân şi peste-at săi, 

Și fără ca să albă un friui spre a '] reține, 

Cu niminea, să 1 spule ce este răi sati bine, 

Sau chiar să "1 semnaleze acele mil de căt 

"Pe care- ajungi la crime şi la simţit rEpuse ;... 
Când Ensuşi trebuinţă să fie guvernat. 
Mal mult de cât orl-cine avea neapărat, 

Să guverneze oameni, chiemat el să văzuse ?
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Fu scurtă cariera ce-avu, dar turbutată, 
ŞI el, lăsă întrânsa, juneţea'! desflorată |! 

TU, 

ȘI Lara, tenăr âncă, plecase *n lumea mare, 
ȘI urma/1 să pierduse din ânsășI ziua 'n care, 
IŞI ridicase mâna în ultimul salut, 
Și Ensăşi amintirea” cu ?ncetul să pierduse... 
Vasalil, ştiaii numa! atât: — Că dispăruse ! 
Destinul stă rămase de-atunci : — Necunoscut! 
De-abia câte o dată, uitat de-o *ntreagă lume 
Răsună în castelu'! un nume : — Al'stii nume! 
Un altul consolează pe fidanțata sa.. 

" Moștenitorul singur plerdut cu feunea n 'umbră, 
"Să cugete la dânsul silit e-a să lăsa... | 
Un fulger viă străbate privirea sa cea sumbră : 
— EI poate că trăieşte !* îşi zice spălmântat “ 
ȘI pare că "1 revede coprins de î îngrozire; 
Sudoarea !] inundează această nălucire,.. - 
Moşlenitorul singur, nu ultă ! — Na uitat! 

1V. 

Neaşteptat de nimini, s'a reîntors de-o dată; 
"De unde ?... Cine ştie 1... De ce?... Adânc mister... —
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SE bucură cu toţii în sala cea bogată... 

S'a reîntors, şajunge ! — Cuvintele nu" cer!.. 

Vasali!, de să miră, e cum de re'nturnarea 

O 'ntârziase-atâta lungind înstrăinarea ?. 

Sunt ant de-atunci!,. — EI tace. — Un singur scutier 

Aduse dupe sine din ţările prin care, 

În voia cugetări! umblă rătăcitor. 

Privindu'l: — Li să pare la mulţi, — c'a sa plecare 

Fu Ier], — şi aă curs anit de-atuncl în voia lor! 

Puterea sa, e-aceiași, de şi pe larga” frunte 

Încep să se arate increţituri mărunte... 

Greşelile trecute ce-o fi avut, — s'aii şters;.. 

"Era atât de tânăr pe-atuni, — şi timpu-a mers! 

V. 

Şi ex cu loți îl ană schimbat, — şi orl şi cine 

De'1 caută ?'n privire. citeşte foarte bine, 

Că orl-ce-ar fi acuma, el nu mal e ce-a fost! 

De-aprinsele lui patimI să află Padăpost, 

Și dacă pe-a sa frunte Sarală âncă scrise 

In inimă le are ca 'ntr'un mormânt închise; 

Şi ?n loc de acel ater măreț, — de-acel transport 

Din prima'! iinere;e, e rece ca un mort; 

Dispreţul este singur ce suflet îi da âncă
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Şi are o privire atâta de adâncă 

În cât cu ca în inimi citeşte lămurit! 

De tonul lu! sarcastic adânc te simți rănit... 
Ambiţia, Amorul şi Gloria. — să pare 

_Că nu mat aii putere să'l miște. — Une ori 
“Prin olchi în trece ânsă, un fulger lat și mare 
Şi fruntea sa "nceţată dispare-atunci subt nori! 

VI. 

SE nu "1 întrebe nimini de-al săă trecuţ! — Nu"! place 
Nici ţările-a descrie pe unde-a fost, — şi tace 
“De câte ori e vorba de el, — de cea văzut: 
Necunoscut rămâne întregul s6ă trecut! . 

A da să se 'nţeleagă ar vrea, — că nicăterea 
Nimica nu încântă în de osebI vederea, 

Și inima. — Că Omul e tot aceiași sculă, 

Şi că, ecsperiența. ce-a câștigat, — e nulă! 

Și Lara, mut şi ?n umbră, îşi pleacă orchiul săi, 
Și niminea nu știe de este bun sai răi! 
C'un cerc, în tot de-auna, misteru *] înconjoară ; 
Tot una să trăiască în este, sai să moară! 
Cu otchit recă priveşte la tot, — şi înprejur 
AT crede că nu vede nimic, — că'l urmăreşte 
Un vis fatal, o umbră ce 'm vecr îl năluceşte - 
Domnind peste abisul trecutului obscur !
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VII, 

De naşlere înaltă, purtând un nume mare, 

Intoarcerea'I produce o zilnică schimbare :.. 

Petrecerile "| chiamă în fie-ce castel... 

In mijlocul lor Ensă, acelaşi om rămâne, 

Indiferent îl lasă, de-ar fi să se amâne; — 

Şi ce amestec poate să arbă ?n ele, — e1?... 
Nimic nu urmăreşte, precum să *ntemplă-adese, 

Inpins de-ale speranţii iluzii de-un moment... 

Comori materiale, sai frumuseți alese, 

TI lasă de-o polrivă, — ort-când, — indiferent! 

De-ambiţiuni deşarte sătul e de asemeni : 

Il înţelegi, — şi 'n lume .nu afli st asemeni 

Pe niminr.—El inspiră un fel de frică, — Dar 

De spirite "'nțelepte, o parte ne'nsemnală, 

Mărturisește-a "1 crede ma! bun de cum s'arată 

Subt fruntea sa noroasă și zimbetu'1 amar! 

Vii. 

E straniu!...—In toată juneţea lui, — se spune 
Că să 'nbulzea în pteptu'!, terribile furtune! 
Setos de acţiune, trel patime avea : 

Femeile, R&zboiul şi Oceanul. — Vrea 

Nimic să nu 'ȘI refuze din tot ce simţu cere ; 
S'afrunte-orI-ce pericol, să soarbă-ori-ce plăcere!
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Şi patimile aspre, ce ?n pleptul stă mugeaă, 7 
Priveaii la elemente, când ele "'nfuriate, 
Urlând, a lor putere, veneaii ca să'și arate, — 
Şi de-ale lor furtune, — semețe, — își rîdeaii ! 
Iubind pn! Ja, ecscese simţirile” ecstreme, 
Phăcerile sălbatici îl atrăgeati, — iubea 
Durerea, 'n voluptate, — şi fără a să teme - 
De drojdii, — să zleiască a. vieții cupă, vrea! 
Acum, — din ea nu. „poate nici drojdii să mal pice 
lar inima-Y, în două n'a vrut să se despice! 

IX. 

Și păn' aci, — în inimi citise numa! ; — Pare 
De-aci "nainte însă, atras de cărți, — Posac 
S& ?nchide * n timp de zile spre-a tutulor mirare, 
Și. serviă Iul atuncea, destăinuire fac . 
Că noaptea, umblă-adesea, prin lunga galerie 
Purtat de cine ştie ce sumbră reverie... 

„Ba. chiar, c'aud o voce ce nu & vocea sa 
Și cau văzut şi lucruri ce cred ne- -naturale,.. — 
Dar ce?,.. — Nu prea ştiti bine şi nici n'ar fi cu cale 
să cauţi,-în credința ce ai, a nu't lăsa ! 
De n'a văzut nimica, de ce atuncea însă, 
In veci, lângă el s'află, un cap de mort, — și strânsă 
O mână de cenușă în el? — Pe,câna toți dorm 
De ce nu doarme? — Tratul îi este uniforra
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Și trist, — Car şti să spună, sunt mulți ce gură fae 
Dar zic, — c'ar fi prea lungă istoria, — şi tac! 

X 

_E noapte-acum, şi Lara, — spre riul de pe vale 
- SE îndreptează. — Cerul cu stelele'y de foc 

In el să oglindește, şi apele în cale, 

Iţ par că 'nmărmurite, s'opresc şi stati pe loc! 

„Dar ele cu grăbire să duc pe ne-simţite 

Intocmal c'ale vieţii momente fericite !... — 

E liniște deplină pe ţărmuri, — şi prin floră 

Abia că să aude cum trec în armonie 

AI vântului de seară îndrăgostiți fiorl! 

In totul, predomneşte o sfântă poezie: 

Nălucile fantastic s'ascund prin bălărie 

In umbră. — S& re'ntoarce de grabă în castel 

Cu mult mal sumbru Lata, — şi el, —€ o nălucă!, 

„Ce poate să "1 convie, — ce este pentru el, 

E vântul ce ridică virtejuri, ca s'aducă 

Furtuna. care bate în aripe de-oțel ! 

XI, - 

In sala cea tăcută a reintrat. — Natura 

Prin tihna el deplină îl desfidea. — De-afar



| LARA | | 301 a 

A unit rază albă, în tipărea statura 
Pe ziduri, — și reflecsu'! trandafiriă şi clar 
Venea ca să se joace pe 'sumbrele portreturi 
In care 'nchiși atâția, strămoşi de- -al SEI, — secreturi 
Adânci, — păstra. de secol, — şi crime şi virtuţi 
Păreaă însufleţile în olchil lor cer muţi! 
Iar sfinţii, dintre stilpil ferestrelor, — în jocul 
De umbră şi lumină, — părea că “ŞI lasă locul | 
Și unul către altul că 'și 7] arată; — EI 
Retras în cugetare, — cu pintenu' de-oțel 
Scotea câte un sunet'sonor şi lung din lespezi, 
De s'auzea de-afară umblând cu pașit repezi, 
și» n umbra și lumina.ce să? ngâna în sală 
al fi crezut că este o iazmă mormântală ! 

XU. 

Toţi dorm. — E miezul nopţir;... De-o dată..—De durere : 
Un mirmur să rîdică, confuz vibrâna în noapte, 
Și grabnic, îl urmează înnăbușite șoapte,... 
O voce... şi un strigăt apoi lu. =— YapOr,— tăcere ! 
Era ca implorarea. de ajutor, ce scoţi 
In agonia morţii, când simți că nu mai poţi 
SE scapi, — şi simți pământul că fuge de subt line, 
Jar sângele "ți de-odată încremenit în vine
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S'opreşte.— Acel strigăt subt bolte prelungit 

II auziră oare?...—Cu vârful ruginit, 
Desprinde câte-o spadă din cuie, fie-care... 
Şi facle de reşină s'aprind, — şi mic şi mare | 
"Aleargă.—Acel strigăt din somn a deşteptat 

Pe toți.—? Să nu '] audă puteai, — când prin morminte 
Mișcatu-s'aă chiar morţi! subt lespezile sfinte ?... 
Prea bine '] auziră cu toți, — 'aii alergat! 

"Ca marmora de rece de-a lungu ?ntins, — şi "n faţă 
Mal searbtd de cât raza de lună ce "1 răsfață 
Zăcea pe pletre Lara, cu spada lângă el 

Pe jumătate trasă:— Uimit de vre-o 'ngrozire, 
In lupta .sa fatală c'un vis, c'o nălucire 

Mâneru "1 înpumnase şi jos căzuse-astfăl ! 

Dar fruntea”, chiar atuncea păstrase-acea mândrie 

Cu care îşi urmase a vieţi bătălie, 

Și chiar atuncea âncă, neştearsă de pe ea, 

Adânc întipărită, sfidarea, să citea ! 

Pe când, pe-ale lut buze, de și abia simţite, 

Dotinţi răzbunătoare plutea înmărmurite 
Cu orl-ce-amerințare ce poate-articulase, 

Și care, de o dată cu ele, — ecspirase 
In clipa cea fatală când orchil săi S'opriră . 
În groaznica odihnă în care 'ncremeniră !
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XIV. 

De jos ca să ?] ridice, grăbit e fie-care,... 
Tăcere!... E viă âncă.., respiră şi trăsare,,, 
Vorbeşte... şi în față, culorile” revin, 
Și vinetele huze din noii roșesc de-o dată... 
Reci âncă, înprejuru"[, privirile Iul cată, 

_Și vorbele ce scoate, încet ca un suspin, 
Sunt stranil: — De-altă limbă sS'arată c'aparţin, 
ȘI par, către-o nălucă de el a fi rostite 
Vibrând misterioase prin sală rătăcite ! 

Şi numai scutierul asupră”i înclinat 
S&- pare-a le "'nțelege din toți; — şi ce'I vorbeşte. 
De nimini nu să știe... Destul că ?] liniștește, 
Destul că e din visu'1 orzibil, — deșteptat! 
Din visul 1. Dacă totuşi, un vis, — ca să'l zdrobească 
Putu pănă "ntratâta, venind ca să răpească 
Superba hărbăţie închisă ?n pleptu” lat! 

XV. 

Acea ce "n demență”! visând zărise poate 
Rămâne-ascuns în pleplu“ — și soarele pe cer | 
Urcându-se, — îl află acelaşiii: om de fiex, 
Și zilele'r acelcașt rămân, — aceleași toate ! 
Nici preoți şi nici medici nu chiamă spre-a le cere 
C'o vană ușurare, o vană mângâiere ;
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Și nu e nici ma! vesel şi nic mal “trist, —- şi când 

Coboară umbra nopţii, — de simte câte-o dată, 

O turburare-ascunsă, — o tătnureşte 'ndată 

De toţi. — Şi totuşi umblă cu toţii tremurând 

Infioraţi de-o şoaptă, — de-un liliac ce zboară, 

De-o frunză ce se mişcă, — de-o mârmură uşoară, 

De un nimic, — și ?n fine de însăși! a lor umbră! 

XVI. 

Zadarnică e Ensă a lor înfiorare... 

Acel moment de groază, din noi nu s'a ivit... 

Chiar Lara să arată că "1 uită, şi să pare 

Că sunt numal vasalil, coprinşi de 'nfricoșare 

"De câte or! al nopţii zăbranic înnegrit 

Pe ceruri st destinde. — Dar e! 2... Ultat'a, oare 

În adevăr?,..- Sai poate un vis l'a, nălucit 2... 

Un vis!... Dar acel strigăt de stranie orroare , 

Al cura fost atuncea ?...— Al cur ?...— Sudoarea'Itrece!— 
Dar corpul ce găsiră zăcend pe piatra rece 

Al cul a fost și densul ?...— Cu oichil în pământ 

Ca 'n tot 'de-auna tace, surd-mut ca un mormânt! 

Dar ce 'nsemnează oare tăcerea sa 2 — SE fie 

Dovadă de ultare sai de-amintire vie ? 

Misterul va r&mâne etern, — şi 'l vom lăsa, 

In pace să 'ȘI urmeze eternitatea sa!



XVII, 

In Lara, un amestec misterios, domneşte, 
Şi binele cu răul în ej „să contopește... 

E demn de o potrivă de ură și de-amor... 
Și dă, — el care tace, — de vorbă tutulor.., 
E lăudat adese şi sfăşiat adese, 
Dar laude şi critică rămân neînțelese,.,, — 
Ce-a fost şi ce & oare acel necunoscuţ ?,.. | 
Pe ce să 'ntemeiază 2, — Temeiii având străbunil, 
Incălo, — o problemă e 'ntregul stu trecut! 
Că el a fost mar vesel, prin lume-afirmă uni... 
SE ridica 'n banchiete ânteiă al său pahar, 
Dar zîmbetu', de-atuncea, părea "ncreţit amar 
Pe când, a sa vedere, învăluilă *n ceață 
Lasă să se "ntrevadă 0 magică dulceaţă 
Asa, că foarte lezne, putear ghici, — din fire 
Că nu avea 'npietrită a înimei simțire ! 

““XvuL. 

Dar cum simțea orl-cine, ascunsa lur blândețe, 
“ Privirile”!, de-o dată, să rîdicaă semețe! * 
Era atât de mare n Endria sa, — că vrea 

- Măcar o slăbiciune să pară-a nu avea; 
Pe stima nimerula „ne vrând a pune preț,
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- Avea pentru-Omenire un suveran dispreț, 

Şi chiar de pe atuncea, tăcut ca o statuie, 

Părea, că nu mal are în lume niet-un cult, 

Și s'arăta că ura voia să “şi-o impuie 

Ca, vecinică pedeapsă de-a, fi iubit prea mult! 

Era, — cum eşti atuncea când vezi că înşelată 

IQ & orl-ce speranţă şi n'al ce să devii; 

Ridea, — purtând în pleptu'! o rană "'ndurerată, 

Strein de toți pe lume și mort printre cel vil! 

Respins din alte regii de spirite şi umbre, 

Punea, pe-al vIeţii soare, concepţiile"! sumbre i 

ALX. 

Pericole reale creându-şi singur, — Lara, 

Scăpa, — ca prin minune, — Şapol, — le regreta : 

O voluptate-ascunsă în ele '] săgeta.!... — 

Născut că să'șI iubească şi semenii și ţara 
* 

" In vise de virtute s& legănase *nteiă : 

Natura *] înzestrase c'o forţă de iubire 

Ce dă a rar în parte Va noastră Omenire, 

Şi el, dormea în tihnă pe-al vieţi căpătâiă !... 

Dormea.... Și de o dată, juneţea” luminoasă 

Sracoperi cu jale de-o umbră "'ntunecoasă, 

So vecInică fantomă de-atuncea, urmări! .
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Când ora deşteptăril sosi, — nu'1 rămăsese 

De cât de-a plânge timpul ce repede cursese !.. 

Şi coborînd în sine, regretu't'să mări 

Căci patimile aprigi din viaţa”! destrămată 

Lăsaseră în preptu'i o. urmă blestemată | 

XX. 

Şi el, prea mândru âncă, de- -aşii recunoaşte vina, 

” Făcea răspunzătoare, nu inima, — ci tina 

"Ce servă de 'mchisoare la sufletu-omenesc : 

Acea (ărînă vilă de viermi invidiată 

Luată de la dânșii, şi lor înapoiată! 

lar sclav. Fatalităţii, predându-se, -- făcea 

Voinţei sale proprii o parte ne 'nsemnată, | 

Şi "n veci, punea Destinul, cu mult ma! sus de e3* 

Incriminând nâtura, ce ?n lume, — îl crease 

Ecstrem în Orl-ce acte, — asupră” aruncase 

Greşelile lui toate, — şi liber de mustrări - 

Lăsa orl-care patim! ş'orl-căre destrămări 

Săi treacă peste frunte ca vântul peste iarbă 

Sati pleptul să il umple şi 'n inimă s&'1 flarbă, 

Iar barca vieţii sale, lipsită de vislaș, 

Plutea, în coa și 'n colo, pe-Oceanul-uriaş !
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XĂL. 

Innobilat prin nume și suflet, — egoizmul 
Vulgar, — ca sEl coprindă, — să încerca !'n zadar, 
ȘI absolut în toate, — urea: — Relativizmul,,. — 
In bunuri ca şi ?n rele era un temerar 

Inţraripat să zboare mal sus de cer adese, 

- Şi oţelit să cadă mal jos de Iaduri chiar!,.. — 
Astfel, — rEmâneaii vecinic, de oameni, — ne 'nțelese 
Simţirile“, — şi vecinie, în zboru'l furtunos, | 

Urca prea sus adese, g'ades cădea prea jos! 

Deosebit în toate de 'ntreaga Omenire 

De mult să deshrăcase de-a e! însuflețire .. 

Din regii eterate privea tihnit la ea | 

Acum. — Și altă dată cu patima ?n privire 

Mal pătimaș ca. densa era, — şi pătimea |... 

De ce ensă şi densul din lumea sa înaltă, 

S& cohorise-aicea când predomnea ?n cea-l-altă ?... 

Bucureşti Noembrie 1850.
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„ 

Pins "ntre culise subt roșul e! de șcenă; 
La casă se strânsese vre-o patru-zeci de ler ; 
S&rmana, — n'o făcuse natura. o sirenă 
Ca, lumea să alerge la beneficiul el! 
Pe tărmu "nstreinări! răstriştea o zvirlise,.. 
Ea poate că "fusese în țara er ceva... 
Juneţea ânsă trece, şi vocea îi plerise : 
Și ea, "plecase, pâlnea să 'şI afle undeva! 
Bărbatu-stă, sta 'n ușă cu brațe ? ncrucișate,., 
In lupla pentru vlaţă fusese 'nvins de mult... 
Căzuse ca și alţit subt lănci ne-numărate 
Şi "1 înpretrise vocea cumplitului tumult!
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„Pe stradă, trecătorii, grăbeati spre berărie, 

Grăbeai spre cafenele, spre cârclume grăbeaă, 

Dar nimini înauntru nu cugetă să vie, 

Și unul după altul, trecând, — rideati, — vorbeai 

În sală s'aprinsese a, gazului splendoare, 

Cortina găurită la lampe strălucea 

Iar lojele deşerte priveaii întristătoare 

“Spre uşa de intrare ce 'nchisă rămânea! 

Parteru cel cu staluri la rând aliniate 

Tntocmal ca .soldaţi! pe câmpul de r&zboii, 

Abia, pe ick, pe călo, eraii înpestriţate 

De câte-va fiinţe stropite cu noroiii! 

Dar ora 'nnaintează şi gazul se consumă,. 

Așteaptă "ntre culise, actori și maşinist... 

Cu liberă intrare atuncea întră-o sumă... 

Cortina se ridică c'un gemăt lung şi trist! 

Tăcere !... Este Diva !... — Ridicolă, ătingace, 

In roichia'! de matase ca bobul de porumb, 

Salută ; Pune mână pe plept ;—Aulţi rid; — Ea, tace 

Și "n oichr îl licăreşte o lacrimă de plumb 1... 

Metalica el voce, de-o dată st aude, 

E clară, însă taie ca'sabie da-oțel,: 

Şi strigă, fioroase, vibrările e! crude, 

Jar olchi, fără vedere, preumblă fără ţel !
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Sărmana ! A'el voce sonoră şi stridentă 

E vocea Disperării ce ?n sală să lamentă! 

Cu note ascuţite ca gemătul suprem, 

Şi ?ntocmal ca destinul, nemlădioasă ţipă, 

SE 'nalţă, să coboară, s'alină, zboară ?n pripă 

- Şi pare că rosțește un lung și greii blestem! 

Blestem !... Blestem! — Ea cântă şi inima el plânge... 

De flori e "ncoronată și ma mâncat nimic... 

Destinul înprejuru'1 întruna să răstrânge, 

Streină, — n'are 'n lume O inimă de-amie ! 

Alizeria e tristă subt zdrenţele'i hidoase, 

In cârcluma murdară cu mesele"! soioase, . 

"La searbădele raze din lumînărI de sei, 

Aizeria e tristă pândind la, colţ de uliţi - 

Pătrunsă prin zăpadă de-a viforului suliți 

Când pare că s'ascunde subt nori, chiar Dumnezeă | 

Mizeria € tristă la poartă de palate: 

Când mâna învîrteşte flaşnete discordate 

In ger, pe când copii fac: salturi peste cap; 

Mizeria e tristă când muma ?'n disperare 

La Âu ?'n agonie priveşte, şi nu are 

Nici doctor nici prieten, nici pâine în dulap! 

Mizeria e tristă când cazi din înălțime, 

Şi lumea, prefăcându'ţi virtuțile în crime
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Îi 

Ajungi o biată frunză pe-al stradelor noroiă 
Şi vezi pustietate î în faţă şi. 'napoiă ! 

Mizeria e tristă, când bară al țării tale 
II dar a ta suflare pe patul din spitale, 
Victimă a 'nălțimir la care te-ar urcat! 
Mizeria e tristă subt orr și care formă 
Câci ea ne degradează, și "n bestie transformă. 
Un suflet cât de mare din corp de semi-zeă, 
Sugându-ne Simţirea ca groaznică hienă... 
Dar este mult mar tristă, Mizeria pe şcenă 
In rochie de matase, țipând : — „Priviţi! Sunt cute 

Nu rideţr! Vor ce 'n sală inirarăţi fără plată !... 
Mizeria e tristă dar este fără pată!... 
Ea poate ca să fie ridicolă, — dar ea 
VE este creditoare! — 

Strmana zvânturată 
Tăcuse, şi pe şcbnă, din scripete lăsată, 
Zarintâna ca Agonia, cortina. n jos cădea ! 
Aplause de milă atuncea răsunară 
ȘI unul după altul voios să depărtară.... 
Ştiură s& aplaide dar n'aă ştiut să dea! 

1831, Bucureşti.
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COMEDIE ORIGINALA ÎN DOUE ACTE ŞI IN VERSURI 

Autorul Cedică această piesă artistei care a jucat rolul principal D-ra 

A. ROMANESCU. i 

PERSOANELE ARTIȘTI 

Gugaţă. e D-na Gy. Manolescu 

Elena soția nt. , . ct. . a D-na, Ponianescu 

George Anninoșescu văral Iul Guguţă . . D-nu C, Costescu 

“Doamna Davidezca. . . . . . . „ D-na E. Popescu 

Smaranda, Berdeanau amică a Elenit. . . D-ra Amelia Velner- 

" Safta servitoare , ee n 3 AL, Tanasescu 

Un servitor . . . . . .. 1. . D-nu Di Darideseu 

- Scena se petrece în Bucuresci. 

Această piesă, aprobată de Onorabilul Comitet “Teatral, a fost reprezin- ” 

tată pentru prima oară la 15 Noembre 1880, pe scena Teatrulul Naţional 

din capitală. — Drepturile autorului sunt aezervate.



  

  

ACTULI. 

Scena înfățișează un salon elegant mobilat, 

SCEN A j. 

Gugaţi, Elena 

Guguţă - 

Găteşte-te, Eleno: Diseară-avem la masă 
- Pe-Aninoşescu. 

Elena 

Iară — Mi-aduci mereă în casă 
Tot veri de-a! dumitale şi d'ăr nesuferiţi!,.. 

i 

i
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Gnguţă . 

In alte case, verii, adesea "1 văd doriţi... 

„Elena 

Drept cine mă iei oare?... EI! Domnule... 

Guguţă 

M& Tartă 

Că n'am avut în cuget să te provoc la ceartă, 

Eleno, — dar ascultă, îml pare foarte r&ă 

De-asprimea ta, — şi 'n fine, el & și văcul tăă!... 

Elena, (eu dispreţ afectat) 

Al mei ?.., 

Guguţă 

Fără 'ndoială... 

Elena 

“ Sunt condamnată dară, 

Sel sea, şi ieri, şi astă-zi, şi mâine, şi diseară, 

Şi polmâlne... Ei judec, Guguţă... 

Guguţă (impazieatat) 

„dudeci tot...
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"Elena 

De rude, că e bine, să facem table dhâte! 

Guguţă 

Poltim ? — Dar ce at dragă, şi ce ţi-a făcut oare 
Aninoşescu ?... — Are o voce "'ncântătoare,.. 

Politicos în toate, — aşa în cât, mă mir... 

Elena 

Așa? 

" Guguţă 

. S'apbit, el cântă şi bine la clavir.. 

Elena 

- 

- Guguţă (impacicatat) 

Şi! Este în toate atât de cum să cade! — 
Frumos... 

Elena (ca vioicine) A 

Vorbă să fie!— Mustăţile își rade
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Guguţă 

E'advocat. 

Filena 

EI bine! Vorbeşti ca cum ar fi 

O lege, ce'] condamnă mustăţile-a'şI jertii ! 

Guguţă 

De sigur, nu e-o lege, dat tu 'nțelegi în fine 

Că”1 şade fără ele, ca om de legi, mal bine! 

Aceasta'ţi dă un aler cu mult ma! important, 

Te face mult mat clasic, — te-arală ma! savant, 

Ş'apoiă, unde e râul, să lase să se vadă 

Că raşi de sunt la piele, la piele ştii să radă ! 

Flena (rtzina) 

Ha! Ha! Guguţăii aperi... 

Guguţă, Undezat) 

Ii apăr! 

Flena 

Așa 'n cât, 

Chiar unu! să te-audă te-ar strânge ză de git!
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SCENA II, 

- Sorvitoarea, Aceiaşi. 

Serritoarea 

Afară... 

Elena 

Ce e Safto ? 

Sercitoarea 

Aşteaplă în carită 
Cucoana Davideasca ! | 

Elena 

Ce vizită urâtă + 

Uf! — Spune” că acasă nu suntem... 

Serritoarea 

E Dar i-am spus 
Că astă-zi nicăierea de-acasă nu V'aţi dus! 

Elena 

Ce slugi! — Zi't-să poftească ! — Guguţă, într'o clipă 
AS duc să'mi trec 0 rochie şi mă re'ntore în pripă. 

(servitoarea eso) 

De vorbă păn'atuncea ma! ţine-o... 

21 

- 821
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Guguţă (cu naivitate) 

Draga mea, 

Ce vrei să! spun ?... 

Elena (a parte) 

Nerodu! 

Guguţă 

Dar... 

Elena 

Spune"! 

Guguţă 

. Ce? 

Llena 

Ce'! vrea! 

(Elena iese supirată) 

SCENA III. 

D-na Davidescu (în tualetă do vizită); Guguţă 

D-na Daridescu 

Cum?... Încă nu e gata Elena?
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Guguţă (invitând'o să gează) _ 

Poftiti Doamnă, — 
Soseşte 'ndată. 

D-na Davidescu 

Foarte frumoasă zi de toamnă ! — 
- Inchipuleşte'ţ lume din lume ce-am Văzut... 

Şoseaoa era "plină !. 

. + Guguţă 

g lezne de crezut! — 
De ultimile zile de soare să profită... 

D-na Davidescu 

Dar apropo: Elena să nu cadă 'm ispită, 

E lucru de mirare... 

Guguţă 

Vezi, Doamnă, că avem 

Pe văru- Aninoşescu la masă... 

D-na Davidescu (a parte) 

, S& vedem; — 
Ocazie mal bună a rare să găseşte... 
L'a încopcat Elena, dar fata mea 11 iubește,



JADEŞI! 
  

apoi, — are şi zestre!... 

(tare) . 

De care văr vorbeșii, 

Că sunt, pe cât îm! pare, mal mulți Aninoșeșii 2... 

Guguţă 

De care?... De-advocatu! 

D-na Daridescu | 

Un tânăr plin de toate 

Talentele ! 

Guguţă . 

- EI bine ! S&1 sufere, nu poate 

Elena; — cum vă pare? 

D-na Davidescu (eu înoţă) 

Capriţiul e noă 

Şi are, ză, cam multe... 

(a parte) 

Ce dobitoc! Ce boi! — 

(tare) 

Aceasta, în tot cazul, îmi readuce-aminte 

Scandalul de deunăzi... 

Gugută 

Scandalul ?...
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D-na Davidescu 

Da; — Cuvinte 
S&'l pot descrie -n'aflu... 

- Gaguţă 

În fine? 

D-na Duridescu 

Domnul... M.., 
Să nu mă 'ntrebi de nume,—a'l spune 'ntreg,— mă tem ;— 
SE vie să mă vadă, găsi 'ntr'o zi cu cale, 
Ştiindu-mă amică cu doamna dumisale | 
Ce '1 maltrata într'una pe-un vechii amic al săă, 
Spunându', că e anost, neghiob și nătărăă, 
Ba chiar, că nu 'nţelege de ce 'n necaz îl face 
Și ?n casă î'l aduce de nu mai află pace! | 

Guguţă (a parte) 

"Ce zice? * 

(tare) 

Dar... 

D-na Davidescu 

Aşteaptă. — Aceasta, nu e tot: 
“Venise să mă roage să stăruiesc, s'o scot
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Din astfel de prevenţii ce-avea cu nedreptate 

Pe-acel amic al case! cu inimă de frate... 

Guguţă 

ȘI, —aţ! prilmit de sigur ?,.. 

D-na Davidescu 

Ba nu; nu am primit, — 

l-am zis.., 

Guguţă (neliniștit) 

Ce i-ați zis oare ?... 

D-na Davidescu 

— ŞI poate c'am greşit,— 
l-am zis... — şi într'aceasta sunt poate vinovată, — 

Că ?n fond, ades, un lucru, e-altfăl de cum s'arată, 

In formă... și că noaptea, de-a! sta să nu te culci, 

- Vrăjmaşii cel de ziuă să văd prieteni dul! 

Guguţă (și mar neliniștit) 

Și ce-a făcut atuncea ? 

D-na Davidescu 

" Coprins de gelozie 

Porni acas” și spuse că pleacă la moşie...
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Mijlocul este simplu şi verchiii, — dar foarte des, 
Aşa uzat cum este e lucru de succes. 

Guguţă 

Pe urmă? 

D-na Davidescu 

SE 'nțelege că el să 'ntoarse 'ndată, - 
atunci, află odaia nevestil, încuiată. . 

„ Jar restul, Să desleagă acum la tribunal! 

Guguţă (atins) 

Sunt luminat, — şi, Doamna, regret c'a dat de mal. 
Vă rog a crede însă că Ork-ce 'nsinuare,.. 

D-na Davidescu (uu' domnitate afectată) 

Am povestit scandalul şi n'am făcut'o 'mi pare... 
(a parte) 

Am izbutit! — 

“ (tare) 

Elena ! — Dee ea, într un cuvânt 
Ed, pât să zic că este un ânger pe pământ.., 

„Model de castitate! — A! zăă, n'o cunoşti hine! 
Ea, — Domnule, e-o sfântă, şi iat'o chiar că vine. 
(Elena intră ; — ele să sărută de ma! multe or ; în timpul acesta. 

Guguţă îşt zice aparieul).. i
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Guguţă (a parte) 

Ori cum, — Aninoşescu e tânăr, — şi cludaţi 

Sunt tinerii, — Guguţă! la seama să n'o paţi! 

! SCENA 1V. 

Elena, cei de sr.s 

Elena 

Cât te doream! 

D-na Davidescu 

Eşti bună! 

Elena (cu cochictăric) 

M'ar așteptat, îmi pare 

„Prea 'mult; 

D-na Daridescu 

Nu; nici decuma. 

Elena 

Să n'al vre-o supărare 

Pe mine...
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D-na Davidescu (aulceros) 

Lasă dragă!,.. De-aşiui fi ca dumneata 
Mai mult la tualetă să mă gătese aşi sta ! 

Llena 

Eștă încă foarte bine la. faţă, — şi fireşte 
Că virsta dumitale din ea, nu să ghiceşte! 

D-na Daridescu (cu cochiretărie) 

Imi place complimentul că e frumos, — dar val, 
O fată, de pe-acuma, de măritat când at 
Ca mine... 

Guguţă 

Cum să poatel 

D-na Dacidescu 

"EI da; căcl pe Pipica 
Din pension am' scos'0 chiar astă-zi,.. 

Elena (cu afectare) 

Mititica ! 

D-na Davidescu 

La baluri, am de Yarna s'o' duc; — i-am poruncit 
La , Ville de France“ o rorchre...
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Elena 

Ce modă-a mal eşit 

D-na Davidescu 

Pe foi acum să poartă pliseuri, — și să bagă 
Prin ele, câte-o funtă.., 

Elena 

Auzi, Uuguţă dragă! 

Guguţă 

Aud! - - 

(a parte) 

Ui! Câte mode! 

Elena 

Auzi ? 

Guguţă 

Auă SțI zic! 

Elena (apăsâna) 

„ Guguţă ! 

D-na Davidescu 

Şi pe toate le iey mai pe nimic!
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Elena 

Bărbaţii zic întruna că facem un lucs" mare, 
Șapor, nu vor la, baluri să mergem ca orl-care 
Mahalagloafce... 

D-na Davidescu 

Lasă"! să zică: N'ai rezon! 
Ascultă : La, Briola' o rotehre roz pompon 
In treacăt, am văzut'o : E ză, — încântătoare, 
Şi cred că de minune ți-ar sta... 

Elena 

Costisitoare ' 
“Prea mult poate că este,.: 

D-na Dacidlescu 

Aşiă! Fus de-aci! Un preţ 
Aproape âe nimica : Ea costă |. 

Elena 

Cât? 

Guguţă (a parte) 

Inghieţ !
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D-na Davidescu . 

O sută zece galbeni și "ţi dă cu ea şo pană... 

Guguţă 

De Struţ? 

D-na Davidescu 

„Se înţelege, de Struţ! 

Elena 

E de pomană! 

„Guguţă (aparte ; imitându'T vocea) 

Poftim! — E de pomană! 

Eleua 

Guguţă-a! auzit? 

Guguţă 

Am auzit. 

Lena 

Atuncea... 

Guguţă (a parte) 

Cu ce să scap?... 

N
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(tare) 

Ascultă: 

Iti amintești de sigur, că nu e vreme multă: 

La. prânzul de deunăzi, un Iadeș am ţinut, 

Pe-un fleac,—şi pEn'acuma, nic! unul n 'a putut 

Din not, ca să" câștige... 

D-na Davidescu 

Un ladeş? 

“ Elena 

Da. 

Guguţă 

. EI bine! 
a cumptr rolchia 'ndată, de vel putea, pe mine 

A mă 'nşela cu dânsul, 

„ Elena (eu cochetărie) 

“Aşa! 

Guguţă 

Neapărat,.. 

Elena (amenințându'l cu degetul) 

Atuncea, poţi fi sigur...



334 JADEŞI! 
  

Guguţă (a parte) 

UE! Tată-mă scăpat! 

D-na Davidescu 

Sunt martoră-a prinsoari,— dar n'am vre-o , îndoială 
Că al făcut acuma, o foarte rea toemeală 

Stimabile Domn... 

Guguţă 

Oare, de ce, pot şti şi eu? 

D-na Davidescu 

De ce ?... De ce?..-— Răspunsul nu "mor pare-aşa de greu!,, 
„De când e lumea, lume, — femeia 'nvingătoare 

Să joacă cu bărbaţii şi "1 calcă în picloare ! 

In toate îl întrecem, şi numal, de-am Yoi, 

Am face orl-ce dintr'enșii... — la tot star învoi! 

Not suntem suverane pe-al lor destin. — In lume 
Doimnim în fapt, și dânşii, domnesc,. Prin ce?,. Prin nume! 

Bărbatul este robul de lanțuri încărcat ;.. 
Când crede ci ne 'nşeală, tot el & înşelat! . 

Guguţă (eu galantarie) 

ME "nclin fără 'ndoială Paceastă teorie — 

Victoria în parte-mi cred însă c'o să fie 

In lupta întreprinsă cu Iadeşul știut...
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Elena 

SE nu te prinzi Guguţă... 

D-na Daridescu . 

In cursă al căzut, 
Și ladeșul acesta. ori-cât de mult te-ar teme, — 

. Orl-cât 1... Pentru Elena, va fi venit la vreme !,.. 

Elena 

* De-acura așiii putea, rolchia, să merg să mi-o rețiu . 
Atât suat de-convinsă... | 

Guguţă 

EI! Er! 

D-na Dacideseu (ultându-so la ceasornic) |, 

, Dar e târziu! (sculându-se) _. 

AM duc! Sunt cinci trecute... 
i 

(ia do mână pe Elena) 

Inşeală'].,, 

+ Guguţă (a parte) 

i Să mă 'nşele ?,,. 

D-na Dacidescu Gslatâniu'l eu mâna) 

La revedere !,..
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Guguţă Gnclinându-se) 

Doamnă, omagiile mele! 

SCENA V. 

Guguţă (singur) 

Să zică, ce-a vrut oare, cu tot ce-a povestit ?,., 

Scandalul ce mi-l spuse, îmi pare născocit 

Anume pentru mine, — Şi chiar, vorbele care, 

Le spuse despre Iadeş, sunt pentru mine 'mi pare! 

Elena ! — S& mă 'mşele!... Şi el... — Dar vom vedea 

SCENA VI. 

Elena, Guguţă 

Elena 

Credeam. că nu 'e mijloc s& mal mă scap de ca! 

E zău, nesuterită.., Ce zicI 2... Ori, n'am dreptate ? 

. Guguţă 

Ba da; — dar adineauri păreați amorezate,.; 

Elena 

SE fac, ce voiești draga ?... Sunt lucruri de salon ! 

In faţă, nu se spune ce cugeţi.....
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Guguţă (cu amăriclune) 

AI rezon + 
In lume, arta mare, stă toată 'n amăgire, 
SE porți în suflet Iadu, şi Raiu 'nir'o zimbire ! 
SErizi, când olchiu'(farde de plâns, —şi să plângi, —cână 
Comprimi cu greă surisul pe buze fluturând! 
SE juri prietiniă, în sudet când simţi ură! — 

„SE nu se potrivească cu vorbele din gură 
Niel cuget, nici simţire 1 — S& 'nşeli pe toți și tot? 

Elena (a parte ; turbnrată) 

Va fi simţit el oare? 
(tare) 

Ca st 'nțeleg nu pot 
- Ce scop poate să albă această litanie ? 

Guguţă (eonţinându-se şi schimbând tonul) 

„Tu rog, — nu lua seama, — e-o simplă nerozie 
Din parte'mi, şi să vede că unde n'am mâncate... 
Căci, apropo, îmi pare că văru-a'ntârziat !.
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SCENA VII. 

Aninoşescu, Elena, Guguță 

„În inoșescu (cu codul gubt braţ și cu un purtufoliă) 

Sosese ! 

(ae înclină dinintea Ilenei) 

" Advocalura e misie cludată ! 

Cu grei dispul de tine, — iar soarta, ţi-e legată 

De soarta clientelil pe care-o reprezinți! — 

Minciuna ţi-este viața, şi trebue să minţi i 

“In orl-care momente din zi, — și *n tot d'auna 

Să lupţi la tribunale ca să distrug! furtuna 

Adesea ridicată de adversari greo!, | 

Turtindu'1 subt citaţil sati teoril mat nuof; i 

Mourlon, Demolomhb, ş'alții, sunt puși la contribuții, 

S& 'nealecă pe sisteme, să inventezi astuţii, 

SE facl dintr'un culpabil,. un inocent, un sfânt, 

S& "'neriminezi pe altul c'un trăznitor cuvânt; 

Să strigi să shieri, și părul din cap săi rupt adese! — 

Cu liniștea în suflet, să Daţi cu pumnii "n mese! 
In oich!, să nu aibr lacrimy şi lacrime st smulgi: 
Si pe client în urmă s&'1 jumuleşti de fulgi; 

Docil să "1 facl se scoată din pungă tot ce are: 

Advocatura este un câmp de luptă mare!
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Guguţă 

Ia lasă vorba, vere, și ȘezI, — că ori și cum, 
Advocatura este un foarte neted drum ; 
Prin ea poţi foarte lezne S'ajungi de grab în lume, 
S&4 faci avere mare, să EU fac şi mare nume ; 
Ea singură te-alege prin cameri deputat, 
Prefect te face "ndată, te bagă în Senat, 
Pe banca de Ministru te- -aşează chiar, şi poate 
Cu două rel palavre din pulbere-a te scoate ! -— 
Apoiii, unde pui dragă, că poata-a te purta, 
Ne-supărat prin case, cucoanele-a curta! 
Bărbat, mumă saă lată, nu ati de zis nimica, 
"Și-ascunde tatăl, grija, ca şi bărbatul, pica! ” 

„ȘI nimint nu se "nireahă Ce gânduri te-a băgat. 
La Stan sau Bran i În casă ştiindu- te-advocat! 

„ninoșescu (a parte) 

SE zică, ce vrea, oare ? 

ă Elena (turburată) 

Crudată teorie... _ 

Guguţă (a parte) : 

SE "1 observăm, e timpul... 

„ Flena (apărindu-se cu evuntalia ; către Aninoșescu) 

Ce noutăţi ?
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Guguţă 

Să fie 

Adevărat scandalul ? 

Anieoșescu 

De ce scandal vorbeşti ? 

Elena (către Guguţă) 

Scandal ?... Sunt curioasă... 

- Elena 

Și cum de nu şti! asta 
Că domnul X... sai Y,., îşi lasă-acum nevasta ? 

Aninoșescu 

Un X nu e un nume : Nimic n'am auziti, 

Guguţă 

ME mir... 

Aninoşeseu 

Dar... 

Elena (către Guguţă cu turburare) | 

Și ce "ţi pasă ?
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Guguţă (încurcat) 

Nimic... 

(a parte) 

A *ngălbenit! 

Servitorul (întrâna) 

Un domn este afară şi vrea st vă vorbească, 

Guguţă 

S%i spul mal lângă seară că ?] rog ca să poftească 
G asupra mesil toemat ne-a nemerit... 

Servitorul 

I-am spus 
Și n'a voit să plece... 

Guguţă 

Atunci, — se urce sus! 
(către Elena) 

ME "ntore Eleno ?ndată.., 
Ă pă (către Aninoşescu) 

Te rog să mă Ierţi vere! 
(ese) -
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SCENA VIII. 

Aninoşesca, Elena, nat pe urmă Gaguță, 

„Îninoșescu (sculându-se își trago cu precipitațiune scaunul Iângă cana 

peaua pe care gade Ilena) - 

| Elena 

Tal auzit ?,.. 

„În inoșescu 

EI bine! Se film 'cu priveghiere 

Pe cât mat multe pledici se nase,--pe-atât voiesc 

Se le stăram pe toate... — Eleno! — Te iubesc 

(31 în mâna) 

Eşti însă turburată şi palidă... — Vederea 

+ IX este ?ntunecată, şi 'n ea, citesc durerea, 

„Şi nori! întristării pe frunte ţi s'au strâns 

Iar ochil tăi de lacrămi sunt roșii... Tu at plâns? 

Elena 

Te 'nşell,.. Nam plâns. 

Aninoşescu 

Zadarnic voieşti a te ascunde. . 

Că ri tremură Ssubt gene amarnicele unde 

Văd bine. — Altă dată, tu nu plângea! când ei
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Veneam a “ți lua mâna s'o puii pe sînul meu 
Spre a simţi cum bate a inimă "ntocată,.. 
Ce s'a făcut, Eleno, trecutul de-altă dată ? 

+ 

“Elenă (urtindu-se imprejur cu grijă şi voind st s& scoale) 

Amicul meu, abil milă de mine., 

„În inoșeseu (reţinend'o) | 

| Şezi aice... 
Și înapor că timpu Pam dat, lasă-“"m'a "zice: 
Trecutul e *n picloare! — Nimic nu sta schimbat, 
Eşti âncă-acea fecroară cu chipul adorat... 
Sunt âncă acel j june, adolescent în viaţă 
Şi sta âncă 'n genuchle pierdut în a ta faţă! 

i lază să aluneco în genuclile) 

Elena (uitându-se înprejur cu neliniște) 

O! Dar... 

„Aninoșescu 

May (il tu minte 2... Ei, — n'am uitat nimic.., 
Că tu eșty măritată, e rătăcire 'p zic! 
ȘI azi ca şi atuncea, tu ești a mea, și în tine 
Iral stă speranța toată cu inima din mine! 
ŞI azi ca şi atuncea era un cer de-ăzur ! 
Citeam cu oichi de flacări în sufletu: (I cel pur! 
Asupră-m!, a ta frunte a lene înclinată,
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Făcea s&'m! bată pfeptul, şi inima. să "m! bată! 

Și ne şopteam cuvinte ce nu se uită, — Yar 

Prin geamuri, luna plină, ne contempla de-afar 

Elena mea ; — şi raza", venea să cadă albă, 

Pe fața ta suavă, pe mâna ta rozalbă, Ă 

ȘI "n lunga" sărutare ne coprindea, — gapot, 

» Pălea de geloziă, ultându-se la noi, 

Pe când ecoul seril vibra de dulci cuvinte 

Ca şi acum. — R&spunde-mi, Eleno, ma! ţi! minte ? 

Elena 

Taci... Taci, nu m! vorbi ăsifel, priveşte-mă,.. nu știă- 

Ce am, dar simt că tremur,... pălesc .. E prea târziu ! 

Şi orl-ce amintire, e ca parfumul tare, 

Omoritor adesea prin simpla "1 respirare! 

„ Aninoșescu 

Ce zice?,.. Aud bine ?,.. — Să tac? 

Elena (rugstoare şi îngrijită) 

Amicul meă 
_Delirul te coprinde,.. Gândeşte-te... 

Aninoșescu 

Merei, 

In somn, — deştept,— când umblu, — când stai,—prin cugetare,
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Te văd, și "n orl-ce floare respir a ta suflare, 
Şi dacă astă-ză încă trăresc, — e că trăleşi: 
Când mă gândesc la tine îm! pare că "my vorbeşti! 
Nestrămutată umbră, te afli lângă mine, 

Când stau subt tel a, lene, în nopțile senine, 
Saii Yarna când în casă la foc m'așez pe gând, 

Și 'ml trec o mână rece pe-obrazul meti arzând! 

Elena (sculânnu-se) 

Destul... Nu vezi tu oare că mor.—Am cugetat 
Adese-ori l'aceste, p'adânc am suspinat... 
Cu inima 'nsetată de-o fericire moartă, 
Mi-am blestemat şi viață, şi naştere, şi soartă 
Dar toate-aii fost zadarnici. — Ce Ştii, — € că iubesc, 
Și unde-o să ne ducă tubirea, — nu vorese 
Nici chiar să cuget. — George, ce înțeleg —ce știi, 

„Ce simt, e că & moartă, căci azi: BE prea, târziă ! 
Sunt roabă azi : Stăpânul ce am,;—e soțul, —care 
Mi Vaii ales părinţii c'o rece nendurare! 
Era! sărac, — departe, şi nimini, nu credea 
Pe-atunci, că poate-avere și cartea ca să dea! 
Erai sărac, —părinţii pun totul, în avere,— 
Cât am luptat,—ştil bine 1—Că n'am avut putere 
E-adevărat.—ȘtiI Ensă, că & padeverat 
Că adulterul este pedeapsa ce mi-am dat! 
Ştil tu ce &-adulterul ?,..—Şcil tu, câtă iubire O -
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II trebuie femeii, să cară 1,..—Ce *njosire 
E pentru o femeie acest cuvânt fatal - 
ȘtiL tu 2— Câte turmente, în cercu'1 infernul - 
Să "nchid și să frământă, le simț, le ştii tu oare? — 

- Când amăgirea, 'ncepe şi pacea *n suflet moare, 
"Ca să trăfeştă, când ăstfel, destinul te-abătu,; 
Știi cu câlă virtute ît trebure?,., ŞEI tu? 

„Aninoșeseu 

Dar știi și tu ce este o viaţă înşelată?,., 
SE vezi în alte braţe femeia adorată ! 

> SE stil că?n a ta față o poate săruta 
Un altul, când prin suflet şi corp este a ta! 
Simţl tu aceste toate?,.. Lo știi ?... Ingălbenești... 
Eleno,... le ştii oare... 

7 | Flena 

O.! George! 

„AÎninoșescu 

ŞI "mi vorbeşti 
„Acum de suferință când Iadul arde ?n mine! 
Când simt că mar ajunge tot sângele-mi din vine 
Trecutu să'1 răscumpăr, se zic, că n'a trecut! 
De halna căsniciei ca de-un vesment, de lut
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S85 te dezbrae.—Şi singuri, scutiți de-ori-ce furtune, 
ȘE ne 'mbătăm de viaţă și de plăceri nehune ! 

Elena 

Amar ne-a fost destinul! — Pervers și fără milă 
Ne-a despărţit în silă şi ne-a unit în silă |! 
Mă însoţi cun altul în lipsa ta,— Șapoi, 
Pe calea rătăcirii ne *mpinse pe-amândoul! 
Minciuna şi trădarea tîrim de-atunci subt soare 
Precum tîrește-ocnașul butucul de picloare, 
Și apărarea, noastră & grei de întocmit... 

/ , | „Aninoșescu 

"Ea stă în două vorhe, Eleno:—Ne-am iubit ! 

Elena 

0! Da; ne-am iubit, George!.—0! Ne-am iubit; și dacă, 
N'ar fi voit destinul din nor un joc se 'șI facă, 
Prerduta. fericire, puteam cu s'0 avem : 
Acum, și *n fața lumer aşii î a ta] 

„ninoșescu 

a Blestem .. 
Când cuget la aceste, de viu, aşiii rupe îndală.., 
Dar n'a știut nimica din patima "nfocată 
Ce mă ardea...—ll scapă. că n'a ştiut!
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"Elena 

Ţi-o jur! 

Aninoșescu (eu pasinne, Iuându'1 mâna) 

Mi-o juri... Mi-o juri Eleno?,.. 

Elena (uitându-se spre ușă cu griji) 

Conţine, te conjur, 

Transporturile-aceste., căci,—cine ştie,--poate... 
(schimbând tonul şi cu eczaltațiune crescândă) 

Sai nu!—Te iubesc, George! —Voiă şti să afrunt toate 
Lovirile fatale ce pot a m'aştepta: 
Ne-a, despărţit Destinul dar am remasa ta! 
De două ori acuma îţi aparţii:—Şi mire 
Prin adulter o dată ş'o dată prin iubire 

Imi eşti |—Fatalitatea rizond de-al nostru plâns 
De două ori în lume la pleptul săă ne-a strâns! 
Ascultă ; — Inainte de a veni, — prin minte, 
ME frământam a *i zice : >FugI ! Pleacă:— Inainte 
Voi merge Ensă astă-zi pe drumul cel cotit!— 
Sirenă-amăgitoare cu zîmbet ipocrit 
Voi fi şi eu ! — Din viață, voiti face o minciună 
Și voiă purta pe frunte a spinilor cunună ! 
Voiii ride,... Ș'orl-ce lacrimi din câte voii avea 
Le voi lăsa ?n tăcere pe inimă-a cădea ! 
Voii ră&sfoi la venturi a castităţii floare, 

„ Or-câre datorie căicând'o în picloare!
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„Îninoşescu 
Eleno ! . 

Flena 

Lumea, poate să ne acuze !—Ea 
Poate să ne-arunce cu platra dacă vrea... 
De cer, de omenire, de univers, ce "m! pasă ! 

Bi te iubescl—Sunt gata ! 

(Se apropie de el cu voiciune) 

Guguţă (intrând) 

Am isprăvi !—La, masă! — 
(către Aninoşescu) 

Aldem ! Dă"! braţul vere... 
(Aninogescu 83 înclină dinaintea Elenel îi oferă braţul și să în- 

dreptează spre uşă), 

Guguţă (a parte) 

Ce văd?.., Sunt turburați 
ȘI unul lângă altul gedeati alăturaţi?.. 

Elena (trecând pragul ase) 

Nu vil ? 
” Guguţă .. 

Îndată, 
Ii îndreptează spre uşă şi dupa: aceia revine repede t în faţa scenil) 

Oare, — acuma, timp să fie”. 
Să pleci şi tu Guguţă ca alţi! la moșie ?., 

(Cortina cade) .
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Că soţul mei la ţară să 'nfundă și să bagă, 

De stă ma! toată vara.—Abia "1 credeam scăpat 

Şi tocmai, adineauri, să&-pomeni chlemat 

Din not.—Inţelegi bine c'ajunge s&mi displacă 

Asemenea. purtare.., 

"D-na Berdeanu 

Şi ce voieşti să facă? 

Vrei oare să nu "ŞI vază de interesul săi ? 

De-aceasta, de eşti tristă, amica mea, faci r&ii..... 

Elena (eu neastâmpir) 

Ce oră ar?.. 

- D-na DBerdeanu 

Sunt şeapte şi jumătate, 

„Elena (turburată) 

. Iată 

Ce grabnic este timpui! Cum trece ! 

D-na  Derdeanu 

Dar cludată 

De tot, ţi-o jur Eleno, că *ml pari... şi că ceva. 
__ Ți sa "'ntemplat,.. Sa poate,..—Aştepţi pe cineva ?
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Elena (cu nelinește şi cuiându-se 

Pe cineva ?... Pe cine 2... Ce vrei să zică P—Ascultă, 
Iți sunt amică, Doamnă, dar nu păn” Ja insuliă,., 
Și n'așiă putea să sufăr... Deja, şi e prea mult! 

D-na Berdeanu (sculându-se asemenea) 

Dar VIno'ţI în simţire,.. Ce ?.. Eă să te insult 
Eleno ?.m.—Ce ? A crede putea-vel tu vre-o dată 

„Că inima mea este aşa de preschimbată 
In cât să urt trecutul în care ne-am iubit, 
Copilăria noastră ultând'o ? i 

- Eena (uându'r mâna) 

“Am greşit... 
0!.. Iartă-m& Smarando | 

D-na Berdeanu 

Eleno! 

Elena 

r Amăgită | 
N'al fost.—A mea juneţe să duce înnegrită 

“- ȘI plâng.— Nenorocirea asupră-mI S'abătu 
ȘI astă-zi îmi fac rândul, 

23
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"D-na Berdeanu j 

„Nenorocită, tu ? 

Şi ce voleşti tu ânsă, să zici atunci de mine? 

Elena 

De tine?...—Nu simţi oare, c'aşiii da să fii ca tine 

Și viața mea, şi totul... 

, D-na Berdeanu 

Glumeşti, sai aiurezi ?... 

Saă poate c'a mea soartă, ştiind'o, nu o crezI? 

tir tu 2. 

Elena 

Știu tot, 

D-na Berdeanu 

EI bine ? 

Elena 

Te plângI.—şi n'a! dreptate: 

„Nenorocirea'ţi toată e-o simplă vanitate 

Şi ce "1 lipseşte numai, e-avere ca să af..— 

La baluri, nu mergi farna, şi n'ak trăsură,— cal, — 

Na! slugi s%'|1 stea la ușă, — lachiet să te servească 

Și rar te duci la teatru; — dar al să te lubească
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Bărbatul care "I este idăl şi Dumnezeii ; 
Te 'nchin la el. — AI toate din câte nu am ei! 

D-na Berdeanu, 

Ce zici? 

. Elena 
1 

A! Până astă-zi, subt vesela mea haină 
Păstral adânc ascunsă a vieţii mele taină ! 
Şi pentru că voioasă mă arălam,—credeal . 
Că. soarta mă resfață,. şi poate "mr pizmulal 
Această fericire I—Ți-o las, şi fil ferice: . 
Ea toată, e 'ntocmită din roichI şi panglice! 

Smaranda 

Eleno, dar vorbeşte-rur... Voi şti să? npărtăşese 
Durerea ta ; — Răspunde-m!, ce a1? 

“Elena : 

Ce am ? — Iubesc ? 

Smaranda 

Jubirea ta, în pare o dragoste firească 
Şi soțul t&ă să cade ma! mult să te iubească ! 

 Tubeşti, — el te iubeşte... Nimic mal drept şi Tal - 
Frumos... :
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Elena 

Nenorocito | Tu nu *nţelegi că, val, 

Inmărmurită ?n faţă”! r&mâiă fără suflare ;... 

Acum mă simt pierdută şi 'n crima mea cea mare: 

AŞI vrea să am putere să pot ca să "1 zdrobese,.. 

Iar George, Dumnezeul îm! este, şi "] iubese 

"Pe el, mat mult ca viaţa, şi n'am nimic pe lume 
4 

Mal scump c'a sa vedere, mar dulce c'al săă nume 

Şi Iată, chiar acuma Paştept... 

D-nn Berdeanu , 

Pe vărul tăi ! 

Elena 

Da ;—E1 mi-e Dumnezeul,—el ânger,—el cală 7 

D-na Berdeanu 

Ce? Este cu pulință atâta rătăcire ? 

Ce? Tu să calci Eleno pe 'ntreaga"ţI fericire? 

Să dal în vântul soarter pe-un vis amăgitor. 

Pe-o patimă ce trece, întregu'țI viitor ? 

Vorbeşte-m!, spune-mi Ensă, ga! vrut să faci o glumă. 

C'o simplă aturare de-o clipă, te consumă, 

„Că tot ce-a! spus nu este-adevărat, — că minţi, 

Cat stăpânit în tine asemenea dorinți, 

Că n'al căzut, — că astăzi, eşti numai abătută 

„Bă scapi că mat poți âncă.,..
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Elena „o 

O! Nu;—Eă sunt plerdută! 

D-na Berdeanu 

Pierdută ! 

Elena 

Da! — pierdută! — A lui eram de mult, 
Fugeam de el, Şi 'n mine trăia prin al mei cult; 
Logodnică fusesem, Și ?n fie-ce minută, * 
Eram prin Cugetare de zece Ori pierdută, * 
O-dată.., Dar Zardarnic mă 'ntore Pacele vremi, 
„Acuma ce'mi rămâne 2, i 

D-na Berdeanu 

Virtutea să rechlemI ! 

„Elena 

Virtutea ?...— Crez tu oare că poți pe porunceală, 
-Să cazi așa de lezne cu dânsa la tocmea]ă ?,.. 
“ȘI crezi tu oare 'n fine, că dacă at căzut, | - “Trecutul nu rămâne? ” 

D-na Berdeanu 

Ă Trecutul? — E trecut 
:Ce-al fost, —nu "ntreabă nimeni ;—ce eştI,—aci e totul !
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Elena 

Eşti crudă ; dar în lume, acesta mi-a fost lotul : 

D-na Berdeanu 

Sunt foarte realistă, nimic ma! mult, şi sunt. 

Cuvântul dintre bine şi ră... 

Elena 

" Ciudat cuvânt! 

D-na Berdeanu 

Alege. — Am zis bine şi trebula de sigur, 

Să zic tot râu... 

Elena 

Atuncea ?... 

D-na Berdeanu 

E ră şi r&ă, te-asigur : 

Când te-afli între două, alegi pe cel mal mic 

Şacelula "1 zici bine precum şi eă îl zic... 

Ascultă-mă, Eleno, şi crud orl cât să fie 

Ingăduie-m! cangrena s'o tai din carne vie 

Tu trebuie cu dânsul să rupi;- la soțul tăii 

Să te re'ntorel.—Aib! milă de viitorul să, 

Și dacă de el milă nu al,— de tine-aibi milă 1...
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Amorul,—e ca pirul,— te Scapi, de'l zmulgi în silă 
Şi inima ce are în ea, atâtea florl, 

De pir nu are lipsă... 

Elena 

Destul.. că mă "nfiorl... 

Atâta şcepticizmu din partea ta !,.. - 

D-na Berdeanu 

| | Fireşte | 
Că 'n poezie ăltfel adesea să vorbeşte, 

Dar să te scap, Eleno, cu orl-ce preț voiesc! 

Elena 

Tu n'al Iubit să vede... 

D-na Berdeanu 

Aşa ;— Mărturisesc, 
- Că Gacă este-âmorul, afar' din căznicie, 
Bolnavă n'am fost âncă de-această nebunie. . 

(Elena face o mişcare) 

- În gând, n'am vre-o mustrare să "ţi fac; — Voiu să vedem 
De nu este amorul al cerului blestem, . 

O patimă de creierr,—ş'atâta tot-—ln urmă 
la spupe-'ml ce "ţi rămâne îndată ce să curmă ?,..
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Nimic de cât desgustul şi dezonoarea.—Știă 
C'Aninoșescu este gentil,—și chiar, conviu 

Că place, şi cu oichil că ?n inimă "ți vorbește, 
Bărbatului tăi casă, respunde-mi ce”! lipseşte ? 

Vel zice,—şi aicea, te așteptam,—că el, 

E ?n toate fără sare şi vino 'n coacl de fel,. 
Dar cine garantează că dac'a lu! soţie 

N'al fi,—ş'Aninoşescu, ar fi bărbat săi fie, _ 
Că mult ma! făr sare, în scufă şi "n halat, 
Nu Pal găsi îndată ce-ar fi al teă bărbat ? 

(maică, pauză) 

O! crede-mă,—el poate să fie de minune, 
Cu el, n'al trăit Gnsă mereă, ca, să 'mi poţi spune 
Că 'n ori şi ce momente, în veci neschimbăcios, 
E ?n veci fără defecte, —poetic,—bun,—frumos, 
Precum îl vezi acuma ?....—Cu gândul nu te ducy 
S8 cugeţi vre o dată, la pat c'are papuci, 
Prozaic, ca orl-care din oameni, şi că poate 
Să fie e lui proză mai proză de cât toate... 
Că cel puţin, el poate să fie uşurel, ... 
În tine să nu creadă, iar tu să crezi în el, 

Că chiar dacă ar crede, amorul ânsă trece 

ŞI "n locul lui rămâne dezamăgirea rece... 
Eleno... tu taci însă?...
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- Elena 

Adesea m'am gândit 
La toate, şi a rupe, adesea, am voit, 
Dar povirnişiul este terribil, și de-aluneci, 
In lacrime, vederea, zadarnic ţi-o întuneci,.,. 
Te duci, că te atrage prăpastia, —şi va), 
Să te oprești, de cauţi, putere simți că n'ay,.. 
Ca tine, mi-am pus toate de mii de otl în față... 
Mi-am zis,—c'a simţi spada lui Damoclăs,—de-o aţă 
Catirnă *n veci asupră'ţi,—e chin nesuferit, 
Că este-o infamie să minţi necontenit, 
Dar spune-mi, e vrun mijloc să scapI? —Și între tine 
-Șamor,—ce barieră în stare este-a ține ? 

D-na Berdeanu 

Insoară'] ;—lucrul este vulgar, ânsă mereiă 
Il văd că izbutește... 

Elena 

, Ce ?—Eă să "] însor ?—Eăl: 
Din brațe, căzniciei, să "1 dau ca pe o pradă!., 
Mal hine ași vrea cerul asupra mea să cadă ! 

D-na Berdeanu 

Atunci, — preferi mal bine rușinea, —și ?ntr'o zi, 
Pe faţă, s'o vezi dată, or cât te vel păzi,
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Să "41 sfarîmt viltorul, şi soțul tăi, în lume, 

Ne mai putend să poarte o pată pe-al săi nume 

Să 'şi caute odihna şi pacea în mormânt?... 

Fă cum voieşii... Acesta mi-e ultimul cuvânt! 

Elena 

EI bine, da ; sunt gata să fac Ori-ce;—vorbeşte.., 

Ruşinea ?... Oh! Această idele mă munceşte 

Din ziua cea funestă în care am căzut... 

Smarando!... Mi-a! fost soră şi nu te-am cunoscut! 

Nuşinea !...— Dezonoarea! — Ce 2... Fă, dezonorată ?.,- 

Şi stau la îndotală !... — Sunt dar o blestemată 

Atuncr?..— Imi merit soarta ?.., EI bine, nu: Voiă fi 

Destul de tare-a rupe, ş'amorul a *mi jertfi ! 

Ca Ensăşi rătăcirea căința mi-e de mare... 
- 

D-na Berdeanu (eu ecspasiune) 

. Ii mulţumesc Eleno... Vel fi tu însă tare? 

Elena 

Da... 

D-na Berdeanu 

Bine; — Şti! atuncea mijlocu că 'ml aleg, 

Şi c'are Davideasca o fală...
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Elena 

In-ţe-leg! 

. (3'aud paşi) 

Și Iată chiar acuma, 'Taud ;... E densu...——Vine ! 

D-na Berdeanu (U ia mâna şi o inbrățigoăză) 

ME due atunci: Adio, şi demnă fil de tine! 

(ese repode. Elena s5 lasă a cădea ps canapea) 

Elena 

Cât sufăr... O! Dar tatăl... 
| (ușa se deschide) - 

„SCENA III. 

George, Elena 

Aninoșescu . 

Sunt ei,—Elena mea! 

Elena 

Eşti tu? 

! . 

Aninoșescn 

S'a dus?
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Zlena (stăpAnindu-şt urmirea) 

Departe va fi de mult, — zicea 
Că e târziii fireşte, să plece pe ?nserate,.. 
Mi-a spus că "1 chiamă însă afaceri însemnate 
Ce nu puteai S'aștepte nici un moment, 

Aninoșescu 

Ciudat ! 
De mine să s'ascundă ! „—In fine...—A plecat!,.. 
Eleno, — nici o data în zilele trecute 
De aspirații stinse, de fericiră plerdute, 
Nu te-am iubit atâta! 

Elena (eu agitațiune) 

Pe scări, n'a întâlnit 
Pe niminea ? 

Aningoescu 

Ba *mi pare că 'n treacăt am zărit 
„Pe-amica fa... 

Elena (cu agitaţiune crescândă) 

ŞI densa, nimic nu (I-a spus oare? 

Aninoșescu 

Nimic.
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Elena 

Nimic ?.... EI bine 1. Ar vrea. ca să te 'nsoare ! 

„ninoșescu 

Ce glumă ? 

Elena 

Nu e glumă: E "ntocmat cu îţi spui. 

= 

Aninoșescu 

Atunci... e lucru lezne să'şI pure pofta n cuiă! 
ME mir însă Eleno, că ăstfel de cuvinte , 
Le-aud tocma! acuma, Ş'acuma 'ţ! trec prin minte... 

. - Elena 

EI! Ea de bună seamă te 'nsoară George... 

, 

„ninoșescu 

- Dar... 

Elena 

Şi tu, nicl chiar cu cine să "ntrebi nu vrei măcar, 

f  Aninoşescu 

Eleno! ză ă
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Elena 

E gentilă şi zestre are bună... 

Ne invităm la nuntă de astă-zi într'o lună... 

Aninoșescu 
+ 

O! Dar... - 
| Elena 

Aşteaptă încă puţin... 

| Aninoșescu (a parte) 

A "'nnebunit! 

(tare) | 

Saştept ?... E lucrul însă. . 

Elena 

"Un lucru isprăvit ! 

Aninoşescu (a parte) 

De sigur e nebună! 

Că Elena 

Ti-am spus că are zestre ?,,. 

Aninoșescu (aparte) 

Imi vine să fai câmpii să sar peste ferestre !,.. 

(tare şi cu accent glumeț) 

Și n'a putea a îm! spune cu cine mă însor?...
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Elena 

Vrel numele să” afli ?... Nimica ma! uşor... 

El chiar se potriveşte cu cel de-Aninoşescu... 

- Aninoșeseu (ge acelaşiii ton) 

EI bine... SE numeşte ?... î- 

- Elena 

Pipica Davidescu !- 

„ Aninoșescu 

Eleno, dar cu gluma tu te-a! trecut ;— Ş'apor 

La timp nu e venită acuma... 

Elena 

_ Intre no, 

Așa e: AI dreptate că nu ma! merge gluma... 

, 

Aninoșescu 

Ce zici? 

Elena | 

Eă zic că totul sfîrşit este acuma, 

Că lucrul nu mai merge, astf&l precum a mers... 

Trecutul să: rămâle din mintea noastră şters! 

Să reincepem viaţa din noi,—și fie care
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Să ne 'npăcăm cu gândul trăind: pentru ultare... 
SE nu mă 'ntrerupi însă... Nu zice un cuvânt ; 
Amorul nostru s*axbă al inimel mormânt, 
Şi dri-ce suvenire dintr Ensul,—să s'aştearnă 
Asupră', ca frunzişul bătut în vânt de larnă ! 
Să rupem trehuieşte.. Am suferit destul : 
De-amor, prin suferință, "mi-e sufletul sătul... 
Destulă dezonoare am pus pe-a noastră frunte,...— 
Acela ce nu ştie o jertfă ca s'afrunte 
E mic de suflet. — George, fil mare,-—ş 'amânduoi, 
O stavilă eternă să punem între nor! 
Gândește-te la mine, la soțul mei, la crimă, 
De vrei pe conștiință să nu mă a!br victimă, 
De vre! să m'albi în lume prietenă şi sor',.. 
Gândește-te... Sunt tare... 

" Aninoșescu (şovăind) 

Și ei mE simt că mor! 
Ce? Tu să fu atâta de crudă și de rece? 
Ce ? Tu să 'my vorbeşti ăstfel ?,,. 

Elena 

„Ascultă: Timpul trece... 
ȘI orl-ce imputare e de prisos.— Crezi tu, 
Că dacă sunt ca frunza, ce vântul abătu, 
Putere îndestulă nu 'mi-a rămas În mine
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Să lupt cu preţul vieţii ş'al inimel în fine ?,.. 
Și âncă, mal crezi oare, că rece de “ vorbesc 
In plopi nu'mi arde ladul ?—Dar trehule ! Votese 

. Aninoșeseui | _. , 
Eleno ! 

Elena 

u E zadarnic orce, 

Aninogescie 

Ori-ce ? 

Elena , 

Grăbeşte 
Să'mi dal răspunsu 'ndată.. „Primeşti sai nu? „Vorbește. . 

„ „Îninoşescu ” 

O! Cerule! , . 

Elena 

Atuncea voiii şti să mor? 

„Îninoșescu 

Să mort ?... 
“Să mort la ! 

24.



370 „„ IADEŞI 

Elena 

Sunt hotărâtă.— Primeşti ? 

Aninoşescu (dupe un moment de ezitațiune și cu o voce stinsă) 

„ Primese!..—0 ! 

Elena 

Jură ! 

(în acel moment să aude duruitul unel trăsuri ; Elena aleargă la fe- 
- 1 ” . 

reastră şi dupe ce s'a ultat, strigă cu spalmă.) 

E1!... George !—S& scoboară şi întră... 

„Îninoșescu 

Insă ei 

Nimic nu *nțeleg âncă!., EI. cine ?... 

Elena (cu spatmă) 

Soţul mei ! 

Aninoşescu (se repede şi 'nchido ușa din fund) 

EL? 

Elena 

EL! Şi tu stal âncă !... Fugi! Pleacă !... 

Aninoșescu 

Şi pe unde?,..
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Elena (alergând la uşa laterală) 

Pe-aicea... 

(cu decepţiă) 

E închisă . AR 
(aleargă la dulap, îl deschide și în arats) 

” Dar iată... A te-ascunde 
Acea poți prea bine... | 

. 

Aninoşescu (eu un gest da refuz) 

0! 

Elena (impingtndu'l către dulap) 

Iute... 

Aninoșescu pa jumâtate în dulap) 

Dar... 

Elena (impingtndu'l de tot inauntru) 

i Astfol |- 
(n momentul acela s'aud pași pa scară; Elena căznindu-se a în- 

cuia dulapul) ” 

Tăcere-acurn ! i a Ă 

Gaguţă (de afară, bătând în ușă) 

Eleno!
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Elena (căznindu-co a inchide dulapu) 

Aşteaptă puţinte...- 

Guguţă (zguduind uşa) 

Deşchide sai sparg uşa! 

Fiena . Ă i 

„Da; da; deschid îndată... 

(Elena care a reuşit a incuia dulapu, bagă chefa în pozunar şi descule 

ușa odăi; Gugușă face irupțiune po șcenă). 

SCENA IV... 

Gugnţă, Elena i 

Guguţă (turburat) 

In fine!... Ce 'nsemnează?... Cu ușa încutală ?... 

Elena (afectând liniştea) 

Nimic... 

Guguţă (uftându-se lung prin casă) 

Că însemnează ceva înst, îm! zic... 

- Elena 

"Mi-era urât... Și iată 1... Mar mult de cât nimie! 
Dar ză, mil-al tras o spaimă ş'o spaimă cât de bună:
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Plecat în murgul seril să vil "ndărăt pe lună! 

“Ţi s'a ?ntemplat de sigur ceva.. 

 Guguţă 

Un lucru mic... 

Elena 

Dar ce?... Volese, să aflu... 

“Guguţă (eu ironie imitându'i vocea) 

“ Mat mult de cât nimie! 

- Elena : ' 

Guguţă !... Spune-mi însă... 

Guguţă (a parte) 

SEI spui 2... Ce săi spuiă oare ?,., 

(tare) - 

Uitasem o hărtie, şi âncă, de valoare, ' 

Că "mi trebuia la ţară s'o am numa! de cât... 
„Acum înţelegi totul Eleno 

Elena 

Pentru atât 

Să te re'ntorel pe “noapte, —ort- -cum ! 

Guguţă (a parts) 

. E turburată!,.,
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(tare şi imitându'1 vocea) 

Dar pentru-atât să te-aflu cu uşa încutată. — 

Ori cum... 

Elena 

-Guguţă, însă... 

Guguţă 

Ia spune-mi ce făcea! ?" 

Flena (eu cochetărie) 

Şedeam... 

Gugută 

Şedeal —Atuncea, cu cine îmi vorbeat?.... 

Elena 

ăi 

Guguţă 

Fără îndolală; — urcându-mă pe scară : 

»Tăcere-acum“ de-o dată am auzit de-afară... 

Elena (turburată) - 

Citeam... o poezie...
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"Guguţă (a parte) 

Că zăii s'a 'nemerit! 
(tare şi cu ironie) 

De-amor ?... 

Flena 

EI... Nu... 
r 

Guguţă (prefăcendu-se liniştit) 

Ce'mt pasă în fine! 

Elena (eu vioiclune) 

Negreşit! 

Guguţă (untându-so către dulap) 
! 7 

De la dulap, dă-mi chiera, c'aşii vrea, dacă să poate, 

" Hărtia ce-am ultat'o, să caut a. mi-o scoate!,,, 

Elena 

Dar.., 

Guguţă 

Ce?... 

Elena 

Poate 'nauntru n'o îi...
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Guguţă 

Ba e. 

Tilena . 

In jaf, 

Auzi s&mi dea dulapul... Ş'apol,— eşti plin de praf... 

Treci dincolo mal bine şi scutură-te Iute, 

„Că “1 caut ei hărtia şi "ţ-o aduc, —dar dute! 

Guguţă (cu ironie) 

Ia lasă! Și dă-mi chieia... La ce să te-osteneşti? 

| Llena | 

Eu 2—Nu...—]ţi jur... din contra că... 

Guguţă . 
Narca s'o găseşti; , . 

Dă-mi chila... 

Llena (a parte) 

Sunt plerdută! 

Guguţă (apucând'o de mână) 

Dă-ml chlela ! 

Elena 

Nici o dată!
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Guguţă (zguduind'o) 

Curând... 

| Elena 

N'o am.. 

Guguţă (o înlătură cu violență şi să repede la dulap) 

Atuncea,—voiii şti să '] sparg îndată ! 

"Elena . 

Opreşte=te ! Stăy 1... 

Guguţă. 

- Chiela! 

* Elena (rugitoare) 

Ascultă... 

Guguţă 

Nu; nimic! 

Elena 

"7 AibL milă....te rog însă, șaseultă... 

Guguţă 

Chiela "ți zic!
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Elena 

Nu, 

Guguţă 

Cheia ! 

. Elena 

“Nu. 

Gugută (intsturână:o) 

Atuncea... 'Napol de-aci femele ! 

(vrea st se repeadă la dulap) 

Elena (dându'! cheta) 

EI bine! Na-o. 

(pe când Guguţă aleargă la dulap, Elena se umflă do 7is și îl strigă:) 

Iadeş! 

= 

Guguţă (după o secundă do ecataz o azrtrle jos cu violență) 

Aturisită chiele ! 

(iese furios) 

"SCENA Y. 

Elena Aninoşesca 

Elena (repezindu-se către dulap ; îl deschide ; el iese) 

leşi... Repede...



JADEŞI. 319 

(arătându'l uşa pe care a ieşit şi Guguţă) 

Pe-aicea... - 

„Înineșescu 

Sa dus? 

Elena (impingtndu'l spre ușă) 

Sa dus; dar fugi]. 
Aşa... . 

Aninoșescu (1 Tea mâna) 

M& duc... 

Elena (retrăgăndui mâna) 

Adio!—Fereşte-te de slugi ! 
, (Aninoşescu iesa) 

| SCENA VL. 

Elena, Gugaţă, Aninoşescu - 

Elena (cade pe canapea şi după un moment de tăcere) 

IțI mulţumesc, O ! Doamne!.. 
(uşile se deschid: Elena să scoal% spăimentată) 

Guguţă (lăsând po Aninoşescu să intre ânteiă) 

Poftim şi intră, vere, 
Soseşii la timp ; Ascultă să vezi ce e-o mulere... 
Sunt furios...
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dninoșescu 

In fine... 

Guguţă 

”- Știl Iadeșul ţinut 
De ună=zI?.., : 

Aninoșescu 

Da; ştii: Ensă... 

Guguţă i 

EI Iacă:'L'am pierdut!,, 

O sută zece galbeny,... Inchiputeşte'ţi dragă, 

G'o roichie a Briolil în ce capean mă bagă! 

Llena parte) i 

Respir... 

. Guguţă (către Aninoșescu) 

Şi când în sală te-am întâlnit... 

Elena 

EI bine? 

Guguţă (către Elena luându'f inâna) 

Veneam de grab Tertarea să cauta ui obţine...
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„În inoșescu 

Şi eii — vencam 0 nuntă s'anunţ... 

„ Guguţă 

O nuntă?,.. 
N 

” Elena (a parte) 

Mor! 

Guguţă 

Şa cul e oare nunta? 

Aninoşescu . * 

A mea,—că ei mă 'nsor!,.. 

Guguţiă 

Teynsori ?...Auzi minunc!... SE 'nsoară-Aninoşescu!.,.— 

Şi cine ţi-e mireasa ?... 

" Aninoșescu 

Pipica Davidescu ! 

Guguţă 

Atuncea, vere, bravo!.. Elena va purta, 

O rolchie minunată de cununia ta!
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Elena (către Aninogescu cu înteles) 

Da ; rolchia de pe Iadeş fe. 

Guguţă (înaintând către public, şi luând la braț pe Elena şi pe Aninoșescu 

1 Om-cum,— mă prind că asta 

O să mă 'nveţe minte să *mi bănulesc nevasta!: E 

Finele Comediel.



 PROVIDENŢA



“PROVIDENȚA 

U, hoier 0 adusese de la ţară. — O "nşelase! 
Și la urmă, în noroiul de pe strade-o aruncase ! 
Iși schimbase biata, fată, prașă, sapă, casă,. port, 
Mumă, -tată şi Logodnic pentr” o inimă de mort! 

| Cum S'ar mal întoarce-acasă când ruşinea o pătează ?,.. 
Ducă-se unde să duce frunza pe un turbur val, . 
Ea ce 'şI-a, schimbat zevelca, pentr'o fustă de percal ! | 

, Tatăl săă n'ar mal cunoaşte-o, pe. când mă-sa; ce oflează. 
Dac'ar ma! primi s'0 vază s'ar ulita la dânsa r&ă, 

„Tatăl săi nu! mai e. tată, Niţă nu mat este-al săă! 

25
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Văile cele ?nflorite n'are să le mai revadă...— 

Şi ea plânge ;...—şi desculță, goală-puşcă prin zăpadă 

Rătăcind prin mahalale, umblă făr' a se gândi . 

Incotro are stapuce singură şi părăsită... 

“Ware 'n Bucureşti pe nimin! şi de dânsul € zeornită.... 

Plânge....— Trebuia din vreme lacrime a răspândi ! 

Câte ceasuri alergase, searbădă și înghlețată 

Nu să ştie, însă noaptea coborise înstelată 

Şi la poarta unel case ce avea. pe zid un semn 

Căruia de multe veacuri să închină mic şi mare, i 

Crucea, — semn de râstignire, Iar âcolo : „De vânzare,“ — 

“ Blata fată amorţise pe o laviţă de lemn! . 

De la dreapta el, în albe, şi bătend din aripi late, 

Gata, ca să zboare ?n ceruri, sfântul ânger păzitor, 

Pleopele "1 învineţite le 'nchidea pe jumătate, 

Când pe ulița deşeartă să ivi un trecător , 

Ea '1 văzu subt felinare co nădejde 'ntremătoare... 

Apăru *nbrăcat în negru pe zăpada lucitoare 

Şi oprindu-se în dreptui, ea !l recunoscu pe loc: 

Era faţa unul prtot ce de-a patimelor sfadă, 

Lămurită ca tămiia-ce să arde pe altar 

De subt barba înălbită de a timpului zăpadă, 

Strălucea. însufleţită de al cerurilor.dar !
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El deschise poarta curţii, şi atunci, biata, copilă 
Zise :—,Mor de ger și foame !“...—Iar' coprins de-o sfântă milă, 
„Bunul preot auzind'o,- să întoarse către ea : 
—,Dumnezeii n'o să te lase! AIbI nădejde fata mea !< 
Şi rostind aceste vorbe trase poarta dupe Qânsul 
Şi să zăvori ?n odaie ca să nu audă plânsul ! 

Crivăţul să ridicase ascuţit pe țuțuroaie 
Ce-aternaii cristalizate în fantastice figuri 
Pe subt strașinile sure încleştate ?n crepături i—: 
Pleopele"! să închisese, şi a lacrămilor ploaie, . 
Inghieţase "m gerul aspru pe al genelor lung fir 

- Licărina prin întunerec ca mărgele de safir;.., 
Inclinându-se asupră” cu un zîmbet plin de taină, | 
Alb ca marmora la faţă, subt a negurilor haină, * 
Îngerul care -veghlază. printre cruci de cimitir 
Cu o mână înghtețată buzele"! le atinsese 
Și părea că 'nsufleţirea pe obraz i să stinsese!,., 
Dar din somnul vecinicie! care gata sta să "'nceapă.. 

- Nişte vorbe-armonioase auzi făr' să priceapă : 
Și “i părea că & puriată pe- aripe de serafimy 
Printre coruri de fectoare şi de mândeil hieruvimi.,, 
Iar scăldată ?n raze de-aur, dintre raluri auzea ; 
»Dumnezeă n'o să te lase! Arb! nădejde fata mea !<,
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Cână să deșteptă sărmana, să afla 'ntr'o casă mate... 

O femele girbovită se “nclina asupra el, 

Şi văzu lucind la, poartă două roşit felinare 

Care trimeteaii prin geamuri nişte jalnice schinter | 

Bucureşti, 1881, Noembre.
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NOTE 

(Ecourile Nopţii, pagina 1) 

Această poezie este una dinirecele ma! grele ca versificare 

am scris'o pentru ca să arăt pănă la ce prad de fleesibilitate 

poate să ajungă limba Română. Bună saă rea, ea, pănă acu- 

ma, este în literatura noastră, unică în genul ef. 

(Ocnele, pagina 6) 

„Versul : 
„Și să lase-ori-ce speranță pentru tecinicie-afar”, 

aparține lui Dante (vezi Infernul): | 
»Vot care intraţi lăsaţi. afar 'ori-ce 'speranţă.€
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(Ctugătrei enii, pagina 34) 

"Versurile ce această bucată conţine, preţuiesc multă trudă ; 

în Româneşte, pe acelaşi metru, nu eczistă nici o altă poezie 
afară de Traianida lu! Bolintineanu. 

“(ntrun album, pagina 40) 

„lar purtând pe frunte laur 

»Bând Falerno ?n cupe G'aur 

„Ca Musset am banchietat 

„Insă nici pe drumul mare 

„Nică prin fundurt de pahare 
»Inima nu mi-am ultat.* 

Falerno este unul dintre cele mat renumite vinuri; Poeţii cla- 
sicităţii latine îl menţionează în versurile lor. 

„Nici prin funduri de pahare 

„Inima nu ni-am uitat.* 

Alfred de Musset, la reîntoarcerea fratelui stă din Italia, adre- 

sându'! o poezie îl întreba dacă nu cumva i-a găsis inima subt 
vre-o platră a drumului sai în fundul vre unul pahar. 

(Alângăierea Desmoștenirei pag. 43) 

Am dedicat această poezie intimă, d-şoarei Maria Duport . 
"pentru că, a fost cea, d'ânitiă care, fără a mă cunoaște perso- 

nal, îm! puse în muzică două poezit ale mele, bine-voind a mi 

le trimite însoţite de cuvinte pentru care îl sunt recunoscător.



NOTE 391 
  

- 

- (Leat,- pagina 55). 

Subiectul conţinut în acea poezie mi-a fost inspirat cu oca- 

zia s&rhbărilor pentru proclamarea Regatului. - 

(Întâiul cânt de toamnă, pagina 69). 

Versurile fiind de 11, 9 şi 5 silabe, am voit prin această 
combinaţiune, să rup cu armonia monotonă a versurilor egale 

între ele şi să arăt că, în poezia noastră, un număr egal de si- 

labe, nu este în tot-d'auna riguros necesar ca în poezia Fran- 

- ceză. Convingerea mea, este chiar, că din asemenea combi- 

nări, pot să rezulteze efecte de armonie cu totul noul, . 

(Noaptea de Iunie pagina 77). 

Alfred de Musset după ce scrise celebrele sale poezil: 
„Noaptea de Octombrie,“ „Noaptea de Decembrie“ , Noaptea de 

Maiii“ şi „Noaptea de August,“ îşi puse în cugel să scrie şi o 

poezie intitulată „Noaptea de Iunie ; din diferite împrejurări 

însă, nu scrise de cât patru versuri care să pot citi în Bio: 

grafia marelui poet, scrisă de fratele săi Paul de Musset. Am 
compus această poezie subt impresiun! foarte dureroase, şi 

ea, află ecoii între mai mulți tineri care îmi adresară seri- 

soră şi dedicaţiun! ce să vor găsi printre hărtiile mele.. Aceste 

sentimente mi-ai fost de o mare mângâere şi mulțumesc din 
inimă acelor care mi le-ai ecsprimat, |
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(De ziua ei, pagina 86) 

Muzica bucății cu titlul de mar sus este o melodioasă crea- 
țiune a Domnişoarer Duport, : 

(Afur-Fatlar, pagina 96) 

Mur-Fatlar este o staţie pe calea ferată Cernavoda-Con- 
stanța, în Dobrogia.! 

(Ilînov pagina, 106) 

Minor, este numele unei văr lângă satul Cochirleni, în Do- 
brogia. Ea este situată subt valul luy Traian care, în acea 
parte, este foarte bine conservat; — Valea ce poartă numele 
menţionat, este semănată de urne şi de spărturi de amfore 

"ce s'aă desgropat după vremuri de către țărani. In acele locuri, 
cercetându-se, s'ar putea afla multe antichități Romane. 

(Dorobanţul pagina 116) 

Această baladă, este localizată din amintire, după celebra, 
baladă Lenorde poetul german Biirger. Eram copil când am 
citito într'un album ilustrat cu foarte frumoase gravuri pe 
oțel. Ea a făcut asupră-mi o atât de mare întipărire în cât 
după 12 an! de la acea dată, am putut sto seriă în Romă- 

„neşte din memorie.
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(Inmormântarea şi toate sunetele elopotuluY pagina 161) 

» Sunt mulți care, nedându-și seama de ce este armonia îmi- 
tatică, nu vor putea să prețuiască truda. ce am avut pentru 
a scrie versurile coprinse într'Ensa;—încere în adevăr să imitez, 

„prin întrectocniri de consoane intenţionate, sunetele clopotului : 

>Unan, — dând dani, leag'an &'an, — d'anl van! 

»D'atunct un lanţ întreg s'a format. 

„Din turn prelung şi vibrător zvon 

»Făcea mişcat om d'om a se da... 

»Undâ ?n oichi lacrămi la tristul ton 

>Unaă, — Unda, — Undă! — Unda !< 

Acelaş lucru îl voii zice și despre poezia, ce urmează a- 
ceşteia (Lupta și sunetele ei; pagina 162), în care, voiesc să 

produc fanfarele trîmbiţe! prin clocnirea intențioată a sunetelor 
ri-ră-ri-ră-ra, şi a sunetelor fa-ta-ti-ta, 

. . . + „Cavalerii 
Rărivă- ale Jo rânduri ; ; — Redeşteptata 

>» Titanica. frunte a munţilor antici 

„Sunetul. ete... 

"Venind apel la, sunetele războinice : 

o aa eee e. . Zgomotul 
„Urcă, semnalul de luptă, lovitura 

"Tunulu dându'l. — Pe loc fac foc Jlintele, 

O acapă scadroanele... ete, 

Dar ork-cum ar fi „aprețuite versurile în “cestiune, ele „Vor. 
„rămâne pentru mine de multă însemnătate şi nu voiii uita 
nici-o dată greutăţile ce am întempinat în așternerea lor pe 
hărtie.
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(Secerişul, pagina 193) 

Muzică de talentatul artist, d. Mauriciu Cohen, pentru A- 

zilul. »Flena.- Doamna,“ 

(Alirza pagina 201) 

In Dobrogia să află âncă vre-o două sai tre! familil prin 
ţiare Tătăreşti; ele sunt însă scăpătate. Mirza, însemnează 

în Tătăreşte.: Prinţ. 

(La Chaumitre, pagina 206) . 

Ea conţine ideile din poezia mea Căscioara (vezi pas. 203); 

le-am pus în versuri franceze pentru frumosul Album /acedo- 

Român, publicat de D. V. A. Urechie,în care această poezie 
„a şi fost imprimată. 

(Filoscfia Morţii, pagina 223) 

Această poezie, conţine grupate la un loc, ide! pe care le 

ecsprimasem în diferite alte bucăţi; am crezut ma! neme- 

rit să le concentrez într'o singură poezie și să distrug po 

_cele-l-alte, “
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“ Răspuns lă câți-za Critici, pagina 247) 
A 

Ca la nol la nimini! Militarii, vorbesc despre legt;- advo- 

caţii, despre militărie şi medicil, despre poezie. 

- Unul dintre aceşti din urmă mi se pare, publică mal anii 

trecuţi, un articol-pamflet în contra mea, întrebându-se spe- 

căalmente despre genul în care scriă : - 

„Ca să bat câmpii cum fac nebunii 

„Nu să mai poate ca să mă 'nvăţ.. 
Alţii să umble călări pe bă... 
„Genul mei este al Raţiunii / 

ŞI, tot „pomenitul. pare-mi-se, — spre a contesta regula de 

versificare ce stahilisem de'a se considera terminarea sune * 

de trei silabe or! de câte or! e precedată de o consoană, cu 

eesceptarea lul c, când iune, devine de două silabe, ca, în 
„înțelepciune, — îm! aducea, de eczemplu pe... pășune, care, 

„ de S'ar scrie cu ș, negreşit că ar trebui să se scriecui scurt 

(1). — Aceasta, a motivat versurile : 

N 

„Rima din urmă mi-aduce-aminte 

„Cam pus pe iune de tre! silabe... 

„De la pășune, venind pe labe - 
»Un critic însă, mă cam desminte: 

»Urmeze'şi treaba, că”! fac hatirul... - 

»De-o vrea pășunea st "ȘI prelungească 

„Niminea mare ca să '1 oprească 

„Și cal, de astăzi, va fi catîrul!“ 

Silabile. în versurile de subt tiilul de mar sus, nu sunt 

păstrate în mod egal tot pentru scopul de a se accentua că 

„armoninizarea, în poezia noastră, nu este o rezultantă a e- 

galităţii versurilor între ele prin numărul lor de silabe,
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. (Noaptea Venețiană, pagina 25) 

După poezii , Ecourile Nopţii“, cel may greă gen de versi- 
ficare, este de“: sigur cel întrebuințat în Noaptea Venețiană. 
Muzica ej, o datoresc Domnişoarel Duport, 

"(ălărgărita, pagina 272) 

Ideia coprinsă în această. poezie mi-a inspirat o întreagă 
" poemă, și de aceia, ea să află şi în Tthato, (tipărită în 188) 
înbrăcată însă, în următoarea. formă ; 

»0! Reaprinde-o!* "1 zise de braţul lur încinsă; 
Dar lampa zăcea spartă;... un nor de-azur trecu 
Pe faţa lunci de-aur şi noapte să făcu... | 
De-amor, de voluptate, la. pteptul lui coprinsă, 
—,0! Reaprinde- -0 dragă!“ mal zise... şi tăcu,., 
Tăcu, şi de atuncea, mereii rămase stinsă 
G'Amorul, toată noaptea, ținu pe-a lu! aprinsă! 

Legenda stâncei de la Rucăr 

Versurile din pagina 279 ; 
»Drumeţul să opreşte privindu-le urmit... 
„Vitejil de la Plevna dintrânsele-aii rodit!< 

Sunt adăugate după războiul Româno-Ture din 1877—78, 
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(Speranţa, pagina 282) 

Precum arată data el, Speranţa, este scrisă în Tenmniţa Vă- 

cărești, unde, am stat trei lun! şi jumătate arestat preventiv 

pentru un proces de presă ce mi s'a făcut cu ocaziunea u- 

nor poezii ce publicasem. 

(Barcarolă pagina 291) 4 

Ea fiind serisă puţin în urma primei mele călătorit la Ve- 

neţia, o intercalasem într'o mică poemă subt titlul de Car- 

_minela ce a fostpublicată în ziarul me „Oltul“ (1875), Astăzi 

însă,judecând că, acea poemă, ca şi multe altele, nu merită să 

ma! .vadă lumina, am ecstras'0 dintr'ânsa, şi i-am redat vel- 
chiul el titlu. 

(Lara pagina 293) 

A traduce, însemnează a te asemui cu genul unul autor până 

-în'cele mal mici nuanţe de stil, Yar nu a înşira pur şi sim- 

plu cuvintele din tecst fără a. ţine seama de stil. Cititorii 
vor judeca dacă am izbutit a 'm! însuşi pe socoteala, litera- 
inrer Române renumita poemă a lul Lord Byron. :
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(Jadeșul, pagina 313) 

  

Am publicat această comedie într'un volum cu poeziile mele pentru că aveam dorința ca, întrânsul să fie reprezintat Şi ge- nul teatral, In afară de aceasta, o piesă în versurţ este în a-' celaş timp şi o poemă. In al douilea volum de poezii voiă urma tot ast-fel, publicâna traducerea mea. din Shachespeare, Romeo și Julieta și legenda dramatică. Unchiașul Sirăcie.: Sis- | 

„ Subiectul acester comedii, — sai mal bine zis, nodul final al intrigei mi-a fost inspirat de citirea uner nuvele Arabe pu- blicată în Curierul de ambe-seze (Periodul al IV No. 1. — 1843 — 1844) 
“Dat aci, această poveste. lat'o: 

Tadeşul sati un filcsof şi o femeie, 

” Un filosof oriental ÎŞI făcuse o colecţie de toate vicleniile și Îndemânăturile femeilor spre a amăgi bărbaţii, şi, ca un fel de pază în potriva lor,'0 purta tot-de-auna asupră'i. Intr'o zi, în călătoria sa, se alla aproape de o tabără de Arabi. 0 femeiă jună ce sta la umbra unul finic, cum îl vEzu, s& sculă îndată, şi "1 pofti foarte voioasă a veni să se odihnească la - cortul er. Filosoful nu putu a nu primi o asemenea invi-. iaţie. Bărbatul femeit lipsea. şi Oaspele abla se așezase pe Un covor când ea veni şi “1 aduse curmale proaspete şi lapte. Nu putu bietul filosof a nu se mira de: rara frumusețe a
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mâinilor ce'1 înfăţişaă băutura şi fructele, însă ca să risipea- 
scă gândurile ce începuseră să vie la vederea. farmecilor ju- 
nel Arabe, şi ca să se apere de ispita de care începuse a se 
teme, înțeleptul scoase cartea şi începu s'o citească. | 

»Amăgitoarea creatură, supărată de acest dispreţ şi de ne- 
socotința lul la buna e! primire, să alătură cu blândeţe lân- * 
85 dânsul şi cu glasul cel mal dulce începu să "1 vorbească 
-— „Negreşit această. carte este foarte interesantă de vreme 

ce numal ea. se pare că e vrednică de a 'ți trage băgarea de 
seamă ? Imi 'este Tertat, te rog, să aflu ca ce fel de știință şi 
înțelepciune coprinde ? | 
-" „Filosoful răspunse ţinând. oichil în jos: | 
„ — „Coprinsul aceste! cărți nu este pe înțelesul femeilor. 

” „Această refuzare a filosofului ațâță. şi ma! mult curiozita- 
tea femeiuştel. Să aşeză jos şi începu a întinde cel mal fru= 
mos picloruş din câte vre-o dată 'și-aă lăsat urmele uşoare : 
pe nesipul mişcător al pustiulur, Ă 

»Inţeleptul simţi ispita. — Atuncea ca îl întrebă din noă ; 
Ce carte e aceea? Şi filosoful răspunse: 
— E 0 scriere ce am compus'o eii. Materia însă, am îm- 

" prumutat'o de la femel. Această carte coprinde toate vicleni- 
ele şi amăgirile ce aii inventat secsul d-voastră, 
— »Cu adevărat ? Toate fără deosebire ? zise fiica pustiulur 
— „Toate. Am studiat cu atâta stăruință şi statornicie pe 

femei în cât am ajuns în Stare a nu mă mat teme de ele. 
— A! strigă Araba lăsând în jos lungile et gene; pe urmă 

repezind o vie aruncătură de oichiă asupra bietului înțelept, - 
îl făcu să “ŞI ulte şi cartea, şi îndemânările femeiești ce co- . 
prindea, şi filosoful nostru căzu în cursă căcr să făcu mai, 
nebun de cât toţi pătimașii din lume, N 
„Crezând că vede în purtarea femeil un fel de cochietă 

26 
„N
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rie îndrăzni a “ȘI face destălnuirea. Cum ar fi putut bictul „um să se stăpânească ? : 
»Pătrunzătorii er oxchi deveniră umezi, și printr'un semn de cap ea păru după un moment a se arăta că primeşte să asculte vorbele de amor ce'! zicea streinul, - - 
»Ințeleptul să şi îmbătase de cele mar. plăcute speranțe, când femeia, auzind de departe tropotul unul cal ce venea ca şi când ar fi avut aripi, strigă; - E - == »Suntem pterduţi! Bărbatul mei dă peste nox. E gelcs : ca un tigru și mal cumplit de cât... Pe rumele prooroculur de 'ţ iubeşti viața ascundete în acea lacră. 
Autorul spălmântat, ne mat văzând nicl un mijloc de scă-' pare, intră în lacră şi să ghlemui înăuntru ; femeia îl închise şi luă cheia, , 

, „leşi înaintea bărbatului s&ă şi după câteva glugiuliri şi * “mlădieri femeiești, care în risipi posomorirea : 
— »Trebuie, îi zise, să “(I -povestese o întemplare foarte Cludată, : -. 
— »Spune gazela mea, zise Arabul, care să aşeză pe un * > COYOr cu picloarele încrucișate după obiceiul Orientalilor, — Azi veni aci un fel de filosof; îmi spuse că ar fi adu- nat întro carte toate îndemânările femeiești, şi pe lângă aces- tea, înțeleptul mincinos, începu să 'mI vorbească de amor... — EI! Vapor ?,.. strigă Arabul, 
— »Eu Vam ascultat “fără sfială, e june săracul, simţitor grabnic, şi... veniși dumneata foarte la vreme ca să *mr spri jineşti virtutea ce şovăia ! E Mu — »La aceste vorbe, Arabul sări ca un leă şi scoase han gerul... pr 
»Filosoful care, din fundul lăzii, asculta toate, da dracului şi cortu, și femeile, şi pe toțI bărbaţii Arabier pietroase. .
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N 

— »Fatme 1... strigă Arabul, de ţi-e voie să trăieşti, spu- 
me-mal unde e trădătorul?.!, . 

»Spălmântată de vijelia ce stirnise singură, Fatme. se a- 
runcă la picloarele bărbatului săă, şi tremurând subt oţelul 
ameninţător al junghiului, arălă lacra cu o singură căută- . 
tură. 

»Ea se sculă la urmă plină de ruşine şi luând cheia ce 
o avea la cingătoare, o dete gpelosului; însă în momentul 
când el alerga să deschiză lacra, răutăcroasa muyeruşcă, în- 
cepu a să sparge de ris. Harum să întoarse ulmit, rămâ- 
nând înlemnit cu chYeia în mână, 
— »ladeş! striga femeia, bătând din palme. Diem pă- 

mil! Altă dată să nu mat uiţi câna te prinzi! — Şi sărea 
- şi ridea mlădioasa femeiuşcă! 

»Bărbatul rămăsese înmărmurit şi îl căzu chieia din mână. 
Pe urmă dând din, cap să duse și îl dete lanţul de aur pe 
care avusese prinsoarea, făgăduindu'! că "1 va cumpăra şi 1 
va dărui ori-ce fel de scule, numa! să facă bine altă dată se 
nu să mai joace cu astfel de glume şi mijloace ucizătoară 
când vrea să câştige Tadeşul. Pe urmă, — Arabul e tot Arab, 
— lut nuW place să ptardă un lanţ de aur nici când îl dă 
nevesti! sale; — îl veni necazul, încălică calul şi să depărtă 
să Ia aler ca săi treacă” cluda prin vântul pustiului. E] îşI 

iubea nevasta şi nu voia s€I arate părere de răi. 

„Atunci femeia scoțând afară pe filosof, îl zise cu mâne 

drie ; 

— »Ţelebi filosof, să nu uiti a pune şi această întâmplare 

în colecţia d-tale.*
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(Providența, pagina 383) 

“ In 1876, să luase măsura pentru a se deosebi casele de: 

prostituţiune de a Ii să pune la poarta, felinare colorate.
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In poezia For: -mele, pagina 11, versul 10, să se citească : 
»Subt preteestul s'0 scutească de surprinderi „de-ori-ce- fel“ 

In loc de: 

»Subt pretecstul S'0 scurtească,“ 

In poezia De când, pagina, 66, versul I, conţinând douăli- 
tere. șterse, să se citească ast-fel: 

! „Dar „Orl-ce pas făceam, — în mine“ + 

In poezia Dupe ariezul No apți, pagina 73, versul 5, să se 
citească: . 
păidem ! E noapte Şi două sun! 

I
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In poezia Romanţă Spaniolă, pagina 158, strofa întâi, st 

se citească: | 

,Mariquită ! Mariquită! 

. „Las mantila niţeluş 

„Să “1 ză faţa înflorită 

a „Să văd albul picloruş.* 

In loc de: i 

„Mariquită ! Mariquită ! 
„Las mantila nițeluş | 

„Să "ţi faţa înflorită, 

„SE "41 văd albul pieloruş* 

“In poezia, Ja chaumitre, pagina 207, versul 12, să se ci- 

tească: - 

„Ne reviendra jamais visiter cet : enclos!* 

In loc de: 

„Ne reviendra jamais visiter cet enclăe“ 

In poezia Răspuns la câți-ua critică, pagina, 250, versul 17 

şi 18 să se citească cu următoarea punctuare : 

"Casă ?m! leg sacul şi să mă leagăn, 

Inchis întrensul ca întrun leagăn ;“ 

In loc de: : 

„Ca să'mi leg sacul şi mă leagăn ; 

„Inchis întrensul. ca, întrun leagăn.“ 

"In poezia La Gleihen-Berg, să se noteze că ortografia ger- 

__ mană, este Gleichenberg şi că din eroare s'a trecut alt-fel. 

In Lara, pagina 301, capitolul 12, "din. eroare s'a trecut 

compus şi din capitolul 13, fără Ensă a să şi cifra. Cititorii 

sunt rugaţi dar, a considera acel capitol ca formând 2, fic- 

“Pie: 
[ 

m
ă
.
 
0
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care de câte 16 versuri, Capitolul 12 să termină Ia versul: 
»Prea bine "1 auziră cu toți, — şait alergat“ 

În Zadeș pagine 337, versul 12 în loc de; 
>» rog nu lua seama“ 

SE se citească: . 

-»Te rog nu lua seama. 

In pagina 339, versul 9, în loc de: 
»Apol, unde pul dragă că poata-a te purta“ 

Să se citească: 
»ApâY, unde pul dragă că poate-a te purta 

În pagina. 346, versul 3, în loc de: 
ŞtiI tu 2... Câte turmente în cercu'! infernul* 

Să se citească : 

„Știl tu? Câte turmente în cercu! înfernal* 
În aceiaşi pagină, versul 7, în loc de: 

>ȘUL cu câtăe 

Să'se citească: 
„ȘUI ie câtă 

In pagina 352, versul 9, în.loc de: 

»Ce grabnic este timpui“ 

Să se citească; ” 

„Ce grabnic este timpul 
In pagina 354, versul II; 

„Şi ce voieştI tu ânsă să zici atunci de. mine“ 
Să să citească: - 

“ȘI ce voieşii tu &nsă să zic atunci de mine« 
În pagina 335, versul 8: 

»Ea toată e 'ntocmită din 7oichă şi panglice“ 
„Să se citească: | 

»Ea toată e 'ntocmită din roichi? şi panglice“ 
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