
STEJARUL 

Princeset Alexandrina Jon Ghica. 

Qu creştetui în ceruri, cu braţele la s6re, 

Incins cun brâu molatic de umbră și r&core, 

Mai mândru de cât Regii, stă falnicul stejar, 

La pâle îi se 'ntinde covor de floricele 

Şi în frundişui tainic, un roi de păsărele 

Cântând, mai viii, îi face al primăverei har. 

EL stă acolo singur, ca strejă neclintită, 

Cu fruntea tot mai largă și tot întinerită, 

Pe care şi-a scris vecul povestea sa în sbor; 

" Ce war putea el spune, de ază şi de-altă dată, 
4 

Când bârei ce alergă, prin coma lui bogată 

l-ar da vre-o zină blândă, un glas fermecător ! 

Oh! câte visuri mândre, în taină 'mbrobodite, 

Plecat-aii de la trunchiu-ți şi "n doruri nesfirșite, 

Perdutu-s'aii cu norii în haosul ceresc!.. 

Tu Făt-frumos, cu plete de aur, zioa 'n s6re, 

Oprești pe câmăți luna, în nopți fârmecătâre 

Păstrând un colț de umbră acelor ce iubesc!



Din caerul vieţii, temeinica natură, 

Iţi târce firul vârstei, cu o r&sucitură 

Din fusul ei puternic şi vecinic creator, 

Și tu tenalți tot mândru, cu fruntea tot spre ceriură 
Nesocotind a vremii și vijeliă și geruri, | 
Ce-abia pot să-ți răpescă un frunzet trecător! 

Și vecul care trece și vecul care vine, 
Perz&ndu-se în n6pte, te vor lăsa pe tine, 
Nestrămutat tovarăș, moștenitor de lume, 

"În cartea neuitării să scrii numele lor; 
Ear ei, îți cer ertare, stejar nemuritor, 
Dacă 'ndrăznesc a scrie pe trunchiu-ți al mei nume! 

Ghergani, 1878, Octombre.



LEILEI MESH UME 

Dâmne? Zoe Sturdza. 

TI, 

— Sau uimit în miez de n6pte! — Nopțile răsăritene 

Sunt ca ochii cei albastri tăinuiți sub negre gene! 

Luna trece despletită, pe-o cărare de cristal 

Resfirând perii săi galbeni peste stânci şi peste. mal: 

Mantie strâlucitâre “pe-aă ei umeri de regină! 

La cerescu-i corn de aur tot Islamul se înthină 

De când pentru biruinţă urmând sfatul din Coran 

Şi-a svârlit hangeru *ntwânsul mult răsboinicul Osman!.. 

Lâniştit Bosforul d6rme întrun l6găn de lumină 

„Şi visâză.. „dar din visu-i el tresare şi suspină 

Ş'atunci valul se frământă, în albastrul luminiş 

Ga un pspt de fată mare sărutată pe furiș. 

Dintrws patru părți a lumii vânturile adunate, 

Staă în umbră rezleţite sati prin pânze furişate; 

Ear pe vîrfuri de catargură scripeții cei poleiţi 

S&mănă ?n bătaea lunei cu gândacii smălțuiți. 

Minarlele-ascuţite și palaturile albe 

Ascunzând după zăbrele frumuseţele lor dalbe 

Şi geamiile rotunda cu-a lor bolte aurii, 

'Tremură pe faţa apei oglindite ca de vii.



Farurile verză şi roşii, cua lor focuri credinci6se, 

Ce răsar din umbra nopţii ea fantasme luminâse, 

Par a fi ochi de halaur, de mânie refecaţi, 

Privind luna şi Posforul, cu iubire *mbrățişaţi. 

In tăcerea cea adâncă când şi când din depărtare 

S8 ridică, plin de grâză, gemetul cel surd din mare, - 

Ca şi. cum ar da de scire' călătorului uimit 

Că veghiază ea, când dârme Impăratu "i mult iubit! 

II. 

Privind lung în depărtare printre câţa sirăvezie, 
Văd încet cum se deprinde, ca o' umbră argintie, 
O vedenie măsiră, nă&sdrăvană, de la mal 
Și spre mine 'naintâză lunecând uşor pe val. 
Ca prin vrajă zarea nopţii se încinge de odată 
Cu un brâi de foc din stele şi în față-mi se arată 
Alb, acoperit cu aur, un strălucitor palat, 
Purtând ca surguciii în frunte, un lucâfăr minunat, 
—.De când este Răsăritul, mândră taină uimitâre 
Cu ochi negri plin de doruri şi cu diadem de sâre 
N'a mai stat pe lume încă fâră sâmăn, fără preţ, 
O mai falnică pod6bă decât asi palat măreț; 
Eă, ca printr'un vis feeric văd femei albe, frumâse 
Cu piciorul mic şi rumăn, cu privirile focâse 
Stând culcate pe corâre şi din cupe de zafir 
Recorindu-si, printre rîsuri, buzele de trandafir. 
Ele cântă de iubire şi susurul cel de nâpte, 
Ta în sboru-i cătră ceruri desmerdatele lor ş6pte, 
Ele jâcă şi 'n vâriejul danţului fermecător, 
Sufletul li se avântă îmbătat de-un tainic dor. 
— Nici o vrajă nu-i în stare inima Să-ţi rătăcescă - 
Cum e iaina nesfîrșită din privirea temeâscă ; 
Când cu braţele întinse şi obrajii ce roşese . Suspinând se plâcă blândă ȘI "ţi îngână... te iubesc!



1V. 

Un suspin?.. Tot Răsăritul e o jalnică ofture, 
Din frumoşii lui ochi negri curg. mere lacrimi amare, 

De când, de pe fruntea-i mândră, vântul sârtei cel turbat, 

I-a, smuls stâua nemuririi şi surguciul de 'mpărat! 

vV. 

Somn adânc Bosforul d6rme! lumea "'ntregă-i adormită! 

Luna tainica mirâsă se strecâră *'mbrobodită 

Cu o pânză aburie, luminâud plaiul ceresc, 

Stelele clipind a lene somnorâse-o urmăresc, 

Pe întinderea senină trăgând brazde lucitâre, 

Sprinten un caic alârgă, cu lopeţile-i uşâre, 

Umbra lung la dânsul cală, el sburând îi lasă 'n dar 
Largi inele aurite, b6bs de -mărgăritar 

“Şi cântări de mângâere, de dui6să fericire, 

Pentru doruri înfocate, pentru tainică iubire !.. 

Ear la Canâilli în crânguri s'and doine românesci! 

Ah! e o privighetâre ce-a sburat de la Mircesci! 

Constantinopole, Iulie 1880.



LA ISVOR 

La Nicolae G. Prunca, 

Poor Ofâlia 1 

svorul cântă dulce în l6gânul săii verde 

Ş'a lui cântare dusă din val în val, se -perde 

In lungă depărtare prin r&corosul erâng. 

Albastre floricele şi sălcii care plâng, 

Impodobindu-i coma, cu drag spre el se plâcă 

a lor tăcute doruri în undele-i se 'nnâcă; 

Bar vântul cel sburdalnic, prin frunze călător 

Se l6pănă a lene dormind pe sînul lor. 

Copila cea bâlae, cu &rbă 'ncununată 

Incet din umbră vine în alb înveşmântată, 

Ea florilor din p6lă, ce 'n cale-şi-a cules, 

Uşor le tot şoptesce un cânt neînțeles; 

Ear fluturilor, galeşi curtenitori de ssre, 

Cu degetele-i albe le dă, o sărutare 

Şi-i chiamă lângă dânsa, sub sălcii la.pîrăă. 

— Sâgeţi de aur calde se jâcă în jurul săă



— id -— 

Prin frunze, ear copila în zugrăvâlă vie 

Se prinde, oglindiiă pe faţa argintie 

A undei, ce-i sărută piciorul tremurânăd, 

Ş'a încetat să cânte, la glasu-i ascultând, 

— Uitându-se în valuri, ea ride, se resfaţă, 
Işi netezesce părul, se mângâe pe faţă; 
liar ochii ei, ea cerul, mai vii par” că lucese 
Sub viţele de aur ce ?n frunte-i se *mpletese. 
Acum privirea-i blândă s'a pironit deodată, 
Pe-o fl6re-albastră, mică, în 6rbă furişată, 
Ea singură lipsesce din dragii săi mănunchi. 
Cântând şi desmerdând-o se pune în genunchi, 
Apucă-o erângă'n mână, se plâcă pân” la flâre... 

Oh! crângă mlădisă, esci crângă 'nșelăt6re'! 

Copila sprăvălită în unda turburată 
Zimbesce şi tot cântă şi tot la fl5re cată ; 
Cu haina ei cea albă şi părul ei 'bălaiă, 
Plutind, se pare-un înger ducându-se la raiă! 
Din val în val ducând-o isvoru ?n lungă cale, 
Abia se mai aude ecoul vocii sale. 

Cu mânele întinse, cu părul desfăcut, 
Cu capul să cel gingaş pe umăru-i căzut, 
„Acum copila mârtă plutesce lin pe valuri!.. 
— Nici florile albastre ce rîd cu drag pe maluri. Nici fluturii de aur ce sbâră uşurei, i Făcând cunună vie, deasupra trunţii ei; 
Nici cântecele Firii, nică razele de sâre 
Nu te-or aduce 'n viaţă, fiinţă 'ncântătdre, 
Plăpândă întrupare a unui gând iubit, 
Vis dulce şi poetic, al unui fericit!



— 1d5— 

" "Po-al slins! de-acu "nainte, ahl cino-o să mal vie, 

In urmă-ţi să culâgă, coa flâre albâstrie, 

A cărel amintire de taino şi de dor, 

„Cu viața ta al scris-o în tristul viitor! 

18$0. Octombre,
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De-ale fiuturului aripă 

Scrisă-i o poveste veche, 

O poveste n&sdrăvană 

De iubiri fără pereche. 

Ochi albaştri şi ochi negri 

Prinși în farmec lung de dor. 

Șail dat taina lor s'o p6rie 

Sprintenului sburător. 

EI menit să pribegescă 

După raze vii. de sore, 

Bâ&, de dragoste o spune, 

Alergând din fl6ren flore... 

De-aturntei blândele copile 

Şi flăcăii îndrăzneţi, 

Umblă după flori prin crânguri 

Şi prind fluturii răsleţi ! 

 



Da
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O zi numai lângă dânsa 
_ Să mă joc nebun de dor, 

S'o văd aplecând spre mine 
Faţa ei cea rumenită 

Şi 'ntr'o dulce mângâere 

Pe-al ei tânăr sîn să mor!



TOAMNA 

Dino iarna, vine frigul, grijile se înmulţesc, 
Ochii cei deprinşi cu s6re, în zadar se obosese 
Urmărind prin nori şi cEţă câte-o rază de lumină. 
Imprejur urîţul cresce, s'a dus vremea cea senină! 
Frunzele îngălbenite, triste sbâră după vânt, 
Rândunelele plăpânde îşi iau calea pe pământ, 
Florile îşi duc în ceriuri tainele lor parfumate, 

Cuib de iarnă-şi face *n lume sârbăâa singurătate; Ear izvoarele şi codrii cântă doine cu lung dor, Plângând umbra şi răeârea ce sai stins în sînul lor!.. — Mie-mi place şi mi-e dragă, astă 'ntăie "nduioşare Ce-aduc zilele de t6mnă! — A naturii întristare, ” Dulce ca melancolia unui vis neîmplinit, 
M& întârce fâr' de voe, cătră timpul fericit, Când departe -de a lumii frămâ&ntare necurmată, Ti priveam cu mulțămire şerpuind unda curată ” A izvârelor prin earbă, şi din galbenele foi Impleteam cununi de aur mult iubiţilor eroi, Ce-mi răpeat sufletul tânăr; cână din nourii subțiri, Care 'n spre apus de sâre se roşese ca trandafiri, Imi croiam eu dibăcie mii de chipuri năsdrăvane: Feţi-Frumoşi călări pe Vinteşi cu Ilene Cosinzane, Strîmbă-lemne, Sfarmă-petre, Statu-palmă-barbă-cot, Ducipal cu cornu 'n frunte, trecând măr ile înnot, Şi în fund pe cerul palid, Sm ei cu arme strălucite, *



a. 

Alergând prin foc şi sânge să-și găsâscă-a lor iubite, 

— Unde mai sunteţi acuma, zile dulci, copilăresci! 

Cât de mici, pe lângă-a vâstre, par plăcerile lumesci! 

“Ce sunt azi? un biet grăunte rătăcit întwo pustie, 

Mi-am perdut cărarea drâptă! Unde-i 6re cel ce scie, 

Intwast furnicar al vieţii, în ce locuri a pătruns 

Adevărul, Smeti năprasnie, care stă mereă ascuns! 

Căutându-l, vrem să smulgem taina legilor firesci 

Şi acâstă frământare de avâniuri omenesci, 

j Nare nici atât' putere, cât ar inclina odată 

Vârful trestiei uşre, lângă maiuri înălțată! 

— Ce deşertăciuni amare! — In vîrtejul vieţii, noi 

Duşi de vânturi dinpotrivă, suntem ca acele foi, 

Care sbâră "n aer tâmna, depărtate de tulpină. 

+ Fericiţi când vântul bate şi ne duce la lumină! ! 

"Dar în faţa mea se 'ntinde, ca un fulg nepipăit 

Cerul alb, apa verzie, câmpul neted, liniştit. 

Drag îmi e sâ-'mi fure gândul frumuseţele aceste 

Şi să uit amarul grijei cu fantastica poveste, 

Ge o spune cu dulcâţă tomna negrului pământ, 

Şi "ndofla şi nevoea să mă uite unde sunt! 

Intro singură clipâlă amintirile plăcute, 

Ca îicâne vii în minte, le văd ear pe rând trecute; 

Eată pentru ce-aş vrea încă să visez cătând la notă 

Şi să dorm pe malul apei, între sălcii şi ?ntre flori. 

N'aş mai sta atunci în luptă nici cu lumea Dică cu mine, 

Qi culcat de-alungu ?n €Erbă m'aş ruga tâmină de tine, 

Să-mi tot spui de alte timpuri şi a bine să-mi menesci. 

_— Gun nimic faci fericirea 6menilor, când voesci ! —



CÂNTECE DE HAREM 

I. 

QC îna te văd trecând călare 
Pe al t&i cal alb de Misir, 

Sprinten ca o rândunică 
Și fălos ca un Vezir, 

Ah! în crunta desperare 
Că mă despărțesc de tine, 

Aş vroi să'ți fiii ei calea, 

Ca să calci merei pe mine. 
— Când din depărtarea lungă 

Te văd însă că sosesci, 
ME reped ca o nebună 

La ferestră să 'mi vorbesci 
Și de treci coprins de gânduri 

Fără să mă chiemi pe nume 
S6rele “i o pată nâgră 

Viaţa e “un ris de lume! — 
Ear când te arați în scară 

Și Hassan plecat te așteptă, 
Cu miresme să te spele 

Sărutându-ţi mâna, dreptă,



Printre norii fluturateci 
“Luna, palida Kadină! 
-— După gât șoptindu-mi dulce 
Lângă sînu-ți mă ţineai, 
Despletindu mi părul galben 
Umerii mi-i îhveleai; 
Ei rideam, plecând a lene 
Capul mei pe brațul drept 
Când a tale buze calde 
ME înfurnicai pe pept, 
Eară ochii făr' de voe 
Se'nchideai uşor, uşor, 
Te simţeam așa de-aproape 
Și-mi „venea parcă să mor! 

Ah! o n6pte ca accea 
Când vom mai avea vreodată, 
Ca să-ți dai ca și atuncea 
Viata şi ființa-mi toată! 

IV. 

LL 
In zadar se tot duc norii 
După vEatul călător 
Și sub cerul cel albastru 
Mai trec păstrile'n sbor; 
Grija cruntă din adâncul 
Peptului, ei n'o mai scot 
Și din ochi-mi întristarea 
S'o alung n'am să mai pot!



Florile rid în grădină, 

In havuzuri apa cântă. 
Și din sâre prin ferestră 

Dulce-mi vine-o rază frântă 

Ah! de geaba, căci durerea 
Intr'atâta mă apasă 
Incât toate le văd negre 

Și tot plâns aud în casă; 

Oare n'ai luat cu tine 

Când te-ai dus de pe pământ 

Viaţa mea, cu-a ta viață 

" S'am remas întrun morment?!.. 

V. 

Fatim& cu păr de aur 
Și cu ochii viorii, 

Ah! mă jur pe Allah sfântul 
Că 'nnapoi dacă nu vii 

Să'ți mai vE&d gura cea roșie 
” Sub iașmacul cel subțire, 

Să'ți aud ear glasul tânăr 
Cântând dulce de iubire 

Și să simt cum mE desmierdă 
Mâna'ţă albă pe obraz; 

les Sultanului în cale. 

Când va trece la namaz 

Şi mă 'njunghiii înaintea 

Strălucitului alai, 

Ca pășindu-mă cu calul, 

Să mă duc de-a dreptun raiii!



Zadarnic le-am tot întrebat 

Ele-ai tăcut și tac + 

Și "mi arde îndoiala 'n pept 

“Şi vai! n'am ce să.fac!.. 

_ Ah!'tu ce vezi cât sufer eă 

Lucâfăr minunat 

Ce nopțile duios clipind 

Asupră-ne-ai veghiat 

Țe du pe-a cerului cărări 

Bătute cu scântei 

Și peste lume aruncând 

Albastrii ochii tei 

Mil află, adă'i îndărăt 
De undei rătăcit 

Ca să'l mai strâng iarăși cu foc 

L.a peptul meii zdrobit 

Și gândul negru să'l înec 

In' vorbe dulci de dor 

Și "n sărutări fâr' de sfirșit... 

Te du, te du că mor! — 

Constantinopole, 1882,



BOSFORUL 

Dâmnei Eufrosina L. Zarif. 

Da Bostor Viaţaă plină 
De lumină, - 

De parfumuri şi de flori: 
De cântări misteri6se 

Și dui6se 
Și de rumenite zori! 
Pe-ale Bosforului maluri 

Și pe valuri 
Sb6ră albele hurii, 
Cu ochi negri plini de visuri 

Și surisuri 
Dulci sub văluri străvezij! 
La, ferestre cu zăbrele, 

Păsărele 
Prinse din a] lumei sbor Viaţa şi-o petrece, lipsite 

De ispite 
Și de-al dragostei fior.
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Cununi de raze-i împletea 

Pe frunte mândrul s6re 
Și de pe dealul Paiatin, 

Din mersul săi oprit, 

Veghia asupra ei cu drag 
De farmecuri răpit; 

Atuncă Apollon şi vulean, 
Diana, Zeii mari 

Luptati alături în răsboiti 
Cu-a ei legionari! 

Din nă&sdrăvanul lor fuior 
D6r Parcele fatale, 

I-au tors nemlădiosul fir 
Al veciniciei sale 

Și 'n cartea lor de prevestiri 
„_ Sibylele i-ai dat, 

In cursul vârstelor lumești 
 Meniri de Impărat! - 

Oh! timpuri mari, de mari credinți 
De fapte şi mândrii 

In pieptul lumii uriaș, 

A vâstre mărturii, 
Neperitâre amintiri, 

Puternic le-aţi săpat! 

Aşa, cu-al vostru nume sfânt. 
Și faima v'a păstrat, 

2 
“ =
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Din vârful munților ei nailți 
In codrii și n câmpii 

Mănunchiul e tot mai bogat 

De flori şi de ochi vii, 

Și "n piepturile de viteji, 
l.a zile de furtună, 

Dui6se cântece de dor 
Și de iubit r&sună! 

Ca primăvara este ea, 

Pe plaiurile vieţii, 
Comra gândurilor mari, 
Limanul tinereţii; | 

Căci pare ea răpit din cer 

Al măestriei foc 

Şi frumuseţile pe rând 
S'aă prins cu dânsa "n joc. 

Așa pământului uimit 
Svârlit-a 'n calea ei, 

Cu mâna largă de stăpân 
Eroi şi Dumnezei, 

“Aşa păstrând vestmântu-i alb 

Şi fruntea de virgină, 

Duceând cu braţul ridicat 
Făclia de lumină, 

Ca o zeiță va păşi 
Prin secolii măreţi 

Intr'un cortegiii strălucit 

De preoţi și poeţi! 

sa .



IL. 

Romulae genti date remque prolemque 

et decus 'omne! 

| Carmen Saeculare, 

Spiritum Phoebus mihi, Phoebus îrtem 
Carminis, nomenque dedit poetae! j 

Cari. IV. Oda VI. — Horaţiu. 

Poporu 'n gl6te adunat 
Tăcut stă și smerit 

In fața rugului aprins 
Al zeului iubiţ! 

Quindecemvirii cei b&trâni 
Boi albi jertfesc, pe rând, 

Asupra Romei, protector, 
Pe Apollon chemând. 

Cu crăngi de dafin Şi măslin Romana tinerime, 
Băeţi: şi fete, stat în chor 
Departe de mulțime; 

Horaţiii, maestrul poet, 
In fruntea, lor apare 

Ținând cu lyra-y ritmul sfânt Cântării Şeculare. 
-— Cu dorul nemului Laţin De vecinice măriri, 
El pârtă, pân” la zei în cer A patriei meniră! : | Poetul, suflet aripat, 

In falnicul săi sbor
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„Şi dacă 'n ochii mei cătai 
Norocul t5i senin, | 

De ce te-ai. dus să-l prinzi din sbor 
în braţe de străin?.. 

Ah! vinovată nu esci tu 
, De-atât amor perdut: 

Să sufer singur mi-a fost dat 
Fiind-că te-am crezut! -



COPILA BĂLANĂ ... 

Qopila bălană din vechiul palat 
Să cadă lăsat-a 

Din sinu-i o fire în rîul cel lat, 
Și lung sărutat-a 

Pe degete urma-i trandafirie . .. 
— Dar nu mi-e drag mie 

Palatul cel negru din margini de ape, Copila mi-e dragă ; 
Credință jurat-a, șezendu-mi aprâpe 

O nspte întregă! 

Din sus bate vîntul, aduce cu dânsul Al ernelor caer, 
Se duc cocostircii, auzi-le plânsul! Cum sună Prin aer. 
Dar vintul alungă al rîului val, 

Pe el fi6rea vine, 
Ușor mi-o aduce aicea la mal ” Prieten cu mine... 

| Și Grea nu-mi place, cum nu-mi place vintul, Dar scumpă îmi este; ” lubita printr'insa trimisu-mi-a veste Că-și ţine cuvintul.



DO 

Și nimenea, poet de jale, 
P'acest pămânţ, nesimţitor 

Na înţeles a ta durere 
Nici glasul cânturilor tale 

Și n'a răspuns chemării lor! 

Ca ?ntr'un sieriti a stat ascunsă 
In peptu-ţi inima în veci, 

Nepăsătre ori sdrobită ?... 
Enigmă, esci acum pătrunsă 

De asprul ochiă al morții reci?!
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Mai cu putere aş răbda 
Pân' să te 'ntorci din calea-ți depărtată, 
Ca să te 'ntreb, femee vre-o-dată, 
lubit'ai Gre 'n viața ta? 

Ș'atunci aj înțelege pate, 
De ce atât m& dâre cai plecat, 
De ce nici mângâere nu mai cat, 
Căci tu lipsind îmi lipsesc tote! 

Te-ai dus! și fără să-mi vorbesci 
Și fără să te uiţi ce lași în urmă! 
Ah! am simțit că viața mi se curmă.. Nu m'ai iubit... nu mE iubesci!
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Tu, poetul tinereței ș'al femeilor frumâse 
Unde-ţi e Iyra de aur cu divine melodii? 
a-ţi avântul de-altădată, Musele sunt priincidse 
Și dă sbor din noi dui6sei, blândei tale poesii! 

Numai nu te du la circuri și la băile Tarquine, 
Nici te mai tîrî prin tinda curtisanelor grecesci; 
Oare Chzea săltăreață mai frumoasă decât mine? 

4 Și pe Saga cea roșcată mai cu foc poți s'o iubesci? 
Tyndaris: pribâga fată care cântă la ospețe Și bachante ca Myrrhina și ca Phillis te-au învins? 

Ori ai lui Lysipp ochi galeși ş'a lui Myon tinerețe Ca un vifor de urgie în prăpastie te-a împins? 
Pentru astfel de ființe perfide, înjosorate, Vei sdrobi tu fâr' de milă tot ce-ţi e pe lume drag Ș'a ta inimă comoră de simţiri înflăcărate 

Ati vei arunca-o jertfă pe al patimelor prag? Nu poete, nu iubite! o mat falnică menire Ți-au tors Parcele pe firul lor fatal și minunat; Nebunia-i trecătore, scutură de lăngezire Capul t&ă ce cu verzi lauri e de Faimă 'ncununat !. Vino ear, vin lângă mine, scii că pentru tine's slabă, 

„ Sub porticul lui Agrippa ne-om plimba ear mână 'n mână,
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Masai plină de. bucate, amforele stai întinse 

S'am dat azi o hecatombă Zeilor îndurători! 

In odaea -de culcare. așezat-am cum îţi place 

Pat de perini de mătase pe o pele grea de leii, 
Pe altarul Zeci Veneri ard parfumuri și ţi-oii face 

Căpătâiii întrega n6pte braţul, sînul, trupul mei! 
Despletit părul mei galben îl voii resfira în unde 

Peste umeri, ca în vremea când cu densul te jucai, 

In tunica-mi desfăcută abia s'or putea ascunde 

Tainele ce cu nesațiii altădată sărutai! 

Și ca 'n primăvara vieței și-a iubirii n6stre sfinte 

Pe genunchii t&i culcată aseulta-voii lyra ta 

Insoţind cu măestrie tot acele dulci cuvinte 

Ce-mi dădeau fiori de doruri şi cu tine voii cânta. 

Vino dar, vin lângă mine, scii că pentru tine's slab: 

Te iert azi ca'ntotdeauna, 6re pot a nu ierta? 

AY uitat orele scumpe, le-a, uitat ah! prea degrabă, 

Fericirea mea se pare ca perit cu lipsa ta. 

1890, Noemvrie.
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1 BAZMU JAPONEZ 

Fo-tie ! 

La Ietto, pe malul mărei, e palatul ei de vară, Stâlpi de marmură albastră, cu larg crescet înfloriţ Sprijină acoperişul cel de porcelană rară Zugrăvit în mii de feţe şi cu vârtul ascuţit, 

Lângă uşi de lemn de thuya sia, ca streje credincidse, Nalţi balauri de aramă, Zei de fildeş indiani n rătunduri de ferestre sbâră păsărică sfi6se Și pe straturi de verdâţă, dârme-un cârd de pelicani. 

Ca mânuchiuri de beteală, ca șireguri de mărgele Pe baleâne Și pe ziduri stai lianele subţiri ; Ale kioskului de trestii lungi şi sprintene zăbrele . 
şi cu galbeni trandafiri. 

„Peste tot recore, umbră, flori şi erburi parfumate, n basinurile albe, pesci cu Solzii aurii „Se resfață Ia lumină, printre foi de nufăr late, Viclenina pe cocostîreul ce privesce cu ochi vii.



ODA 

AA. LL. RR. Principelui Ferdinand şi PrincipeseY Marie 

ai României 

Cu ocasiunea sosirii lor în ţară. 

Bine-ai venit la noi, Miresă, 

Cu ochii dulci să'nveselesci 

Palatu-Ţi falnic de Crâiasă; 

Asupră-ne să r&spândești 

Și bunătatea şi iubirea 

Din ale Inimei comori. 

Și anii rodnici curgstori 

Să-Ţi nemurească fericirea! 

Bine-ai venit la noi, Miresă! 

De mult cu. drag te așteptam. 

ca pe un răsărit de sâre, 

Pe fruntea țării să aprinzi 

luminile d= s&rbătoare 

Şi cu belşug să resădesci 

In pepiurile nostre vii



Deci înainte mergători pe calea cea de propăşire,. În păce să ne întărin şi fără preget să lucrăm ; Prevăzători şi cumpătaţi să fim uniţi și să durăm În valea Dunării un Stat demn de. Romana moștenire! 

Căci dus în braţe de noroc, Regescul prunc, cel mult dorit, Sosit! a ?n revărsat de zori şi fericiți ati tresăril Carpaţii, l€găn glorios al prea iubitului odor De-atâtea mânare năzuinți şi de speranţe puriător. 

Sinaia, 3 Octombre 1895.
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Și cât de voidse seninele 'mi zile, 
Ca unda cea lină curgeaii altă dată; 
Fiorul durerii străin "imi era încă 
Şi "ntr&ga poveste a inimei mele, 
In sborul de fluturi și 'n ochii de stele 

Sta scrisă, -cu jalea adâncă 
Asupra puternicei firi, vinovată 

Că n'a dat aripi la copile! 

Dar totuși, de cât să se stingă pojarul Ce 'mi mistue peptul, în nptea vecici 
Afunde-se lutul acesta mai bine, 
El singur prilejul și vina la tâte; 

Nevrednica 'mi gură nu poate: 
Nici pace să ceră acum de la tine Și nici să se Plângă'n potriva urgiei Când chiar i-ai măritu hotarul! 

Ci 'ndreptă asupră 'mi lumina ta vie, Inalţă-al meu suflet, prea Scumpa povară S'o pârte ferită de ori-ce primejdii Și n sinu "mi, Fecidră, să stee ascunsă !., Iar taina fiindu-mi pătrunsă Vre:o dată, să 'mi dai mângâerea nădejdii Că nu se va stinge 'n căință amară... Oh! pururi Fecidră Marie! 
1896, Ianuarie 23.



AȘA E MAMĂ... 

Asa e mamă, te-am uitat, 

Nici sărutări, nici vorbă bună, 

De-atâta vreme nu ţi-am dat, 

Povaţa nu ţi-am ascultat 

Şi-acum, ca pasărea nebună 

Cu aripi rupte de furtună, 

Vezi, am picat!.. 

Ah! de-ar fi vrut să fii a lui: 

Tot focul buzelor ferbinţi, 
Tot farmecul din ochi cuminţi 
Şi neînţelesele dorinți . 

Ce sbor își iati dintr'un sărut 

Nu le-aș fi dat ei nimănui... 

Dac'ar fi vrut 

EL singur, el, a tot iubitul 

Stăpân pe viața mea întregă!.. 

Atunci n'aș fi rămas pribegă, 

Ursită nimeni să 'nţelegă
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Gură 'n gură —, acum aprâpe, 
Stai la umbră șopotind. 

Nu sciu el ce-o fi spuind, 

Că ea bate des din pleoape, 

Ochiu'i umed e mai viu; 

Ear bătrâna bucurâsă 
De-ai vedea 'ndrăgiţi așa, 
Inima și-o 'nduioșa... 

Dado!.. ci intraţi în casă? 
Le strigă ea 'ntr'un târdiă! —- 

Februarie 18, 1896.
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De-atâtea ori visitate fericiri! .. 

în juru 'mi simt un fr6măt de aripă, 

Albastrul cer tot vine mai aprâpe; 

E aiurareă unei năiluciri 

Ori ângerii uşor închid a mele plespe?!. 

Se văd lumini şi floră, cum mam văzut vre-o dată 

Şi chipul tă iubit, în fie-care fi6re 

Imi ride şi "1 sărut, 
Iar cântece Dumnezeesci auzul mi'l îmbată. 

În fundul unor lumi ce-ai dispărut, 

Ascunse zac nevoea şi durerea, 

La pârta tuturor de-acum va bate mângăerea ; 

Căci lacrimile de femei se vor preface 'n stele 

Şi ?n sborul, cel făr de hotar al gândurilor mele, 

Mă văd plutind alăturea cu Serafimii! , . 

Amor, înflăcărarea ta covârşitâre, 

A dat îndemn simţirilor nebune 

Ce nvati cuprins! 

'Pu faci văzduhul să r&sune, 

Tu braţele mi le-ai întins 

Şi înălţimii, 

La, care-ai vrut să mă ridică, 

"Pot tu să se cobâre "i zici 

Până la mine! 

Tu esci supremul adevăr, 

Căci numai ţie nimenea nu 'ți minte: 

Ohezaşul ei statornic, deci 

Pe tine 

Te voiă afla — de-acu 'nnainte — 

Pe tine, care dintrun fir. de păr, 

Poţi face legături de veci! 

26 Martie 1896. 
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Neadormit Strejuitor de ape, 
Molatec vântul aripile 'şi bate 
Imprăştiind ușore tresăriri de viață! ,. 
Acum, pe crângi, încep să se arate 
Plăpânzii muguri, 
Bălaea dimincță, 

Purtând cununi de resărit de ssre, 
Insuflețesce verzile ogore, 
Iar boii, scoși din pluguri, 
La rîii se duc încet să se adape. 
Se 'mbracă iar pădurea cu frunziș, 
Murmur de 'ndrăgostite păsărele, 
Din umbra i, plină de miresme, vine ; 
Mai blânde *s nopțile sub capiștea de stele Şi zilele mai calde, mai senine. : 
De-acuma, pânza pe prundiș 
Și-o 'ntind nevestele cântând, 
Copiii rumeni şi sglobii, cu capetele gâle, In drum, prin pulbere-alergând, 
Se jscă, 
Ear micii sburdă Prin ocdle 
Și barza proorâcă, 
Pe-un virf de casă, 
Din aripi fâlfâind, se lasă !.. 

Prin aer trec fiori de 'ntinerire ! Simţirile înviorate, 
Cu drag iau sborul năzuinței, Mai ager și may bucuros îndemnul e la muncă;



  

  

ÎMPERATUL ŞORECILOR 

(BASMU) 

Domner d 1. Cantacuzind. 

În vremurile de aemult, 
Urzite de povești, 

Când dobitâcele vorbiai 
Cu glasuri omenesti, 
Un șorice avea un șoricel 

Pe care, ca un bun părinte, 

Doria să'l vadă, mai nainte 

De-a 'nehide ochii, fericit 

Şi fericirea pentru. el 
Sta, în a fi căsătorit. . 

Dar cum era el Impărat 

Al şorecilor şi la ei 
Era un lucru 'nvederat 

Că, Prinţişorii — șoricei, 

Când ar fi buni de însurat, 

Să nu ia fata nimănui 

In lume, de cât pe a cui 

E mai puternic şi mai mare, 

Ş 
A 

/ 
=—— 

Şi cum credea, fudul din fire.
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Pe care-o p6rtă 'n sus și 'n jos 
Cântând cu voce tremurată: 

„Oh! vino! vino! FP&t-Frumos, 
„Deslegă mă de jurământ, 

„M& secâte din acest mormânt 
„Si dă'mi iar zilele senine 

„Ce-aştept de când te-aştept, pe tine!..“ 

Sărmanul şorice uimit 
De n&sdrăvana 'nfăţioşare, 

Pe prag în faţa fetei sare 
Și 'n dou labe sprijinit 

Grăesce : „Bine te-am găsit! 
„Ei sunt un călător străin 

„Ce din afund de lume vin, 

„Intru "mplinirea unui dor 
„Si-am fost la sâre și la nor 

„Si de la nor am fost la vânt; 
„Dar toţi mi-aii spus că ei nu sunt 
„Cei mai puternici pe pământ, 

„Pe fiul mei ca să "1 însor, 
„Cum vream, co fată de-ale lor; 

„Aşa că vântul m'a trimis, 

„Infiriparea astui vis, 

„Pe-atât de scump cât de semeţ, 

„S'o cer castelului măreț 

„Ce 'n lume singur neclintit 

„Puterii lui s'a "'mpotrivit!..“
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Cu tote celea 'mbelşugat,; 
Apoi eu 'mpă&rătese alai, 

Pornita nunta 'n zi de Maiii, 
Pe-o pajişte de trandafiri, 
Cu 6speţi mari şi musafiră 
Din cele mai înalte viţi, 
De crainici înadius poftiţi. 
— Sosit eu carul lui de foc, 
Sta, s6rele 'n întâiul loc 
Si noru-alăţurea cu el: 

In zale negre de oţel; 
Ear Zefirii, tineri strengari, 

Se prefăcuse *n lăutari, 

Să 'ntâmpine pe nunii mari, 

Pe miri, pe socrii şi pe fraţi, 

Teciori de Crai şi Impărați, 
Din lumea 'ntrâgă adunaţi, 
Cu rudele și curtea lor 
Și mai la urma tuturor 

Prostimea multului popor, 
Curgând șioiii de pe cărări 
Cu chiote şi cu cântări!.. 
Şi peste nouă mări şi țări, 
Ca fără de asemănări, 

Din gură 'n gură sai vestit 

Minunile de ospătări | 

De danţuri şi de desfătări, 

Ce sati ţinut lanţ nesfârșit, 

Un an şi-o zi, cât ai nuntii, 

Pân' ce tot vinul sa sleit,
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Pentru tine primăvara este sărbătorea Firei, Zilele sunt flori de aur, luna'i candela iubirei Şi ia pârta nemurirei, sora vecinicilor vremi, „Pe martiri şi pe luceferi tu i alegi și tu îi chemi! 

Voi, eari-aţi primit din ceruri mândrul dar de a pătrunde In adâncurile ?n care Adevărul se ascunde Şi cu gingaşa simţire şi cu viersul răpitor Il meniţi ca să răsară strălucit şi roditor; Voi pe calea 'nţelepeiunei aveţi nobila chemare Faptelor şi judecăţei să daţi cumpă şi 'ndreptare Şi din laptele 'nvrăjbite de idei să faceți legi! Răsvrătiţii contra sâriei, cei sărmani şi cei pribegi De la voi așteptă mana sfatului de mântuire, Voi să prilejiți îndemnul. pildelor de 'ngăduire!.. Nu vedeţi cum pretutindeni, frământate de nevoi, Patimele 'ncep să sune trâmbiţele de războit? 

Vecul gârbov sub povara cuceririlor păşesce Spre vecie şi din culmea anilor ne desvălesce Plaiuri nouă mai mănâse cu mai tinere-auroră ! Inainte! trageţi brazda geniali învăţători Căci de la izvorul zilei pân” la sdrobul de țărînă Cugetaea vâstră pururi peste tâte e stăpână! Filosofii, [runtași ai lumei, ale vâstra cercetări Ea la mână către țeluri de statornice cărări, Călăuză cu stea ?n frunte numai ea vă pâte spune Câtă viaţă Şi lumină e 'ntr'un bulgăr de cărbune, Și la glasul es S'adună, zvânturate năluciri, Clipele trăitei vîrste, roiul Scump de amintiri! 

Dar m'am rătăcit cu totul! Lyrica înfierbîntare Către sfere prea înalte "şi-a luaţ avânt prea mare Muze fiţi cu "ngăduire daţi-mă ear pe pământ, Nu mai pot să E ţin hangul, m'aţi lăsat fâw de cuvânt
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Despre voi n'am a mă plânge, aţi fost fârte drăgălaşe: 

M'aţi ureat pe braţe 'n nouri la cerescile locaşe, 

M'aţi hrănit eu miere albă şi nectar "'miă-aţi dat să beu 

Impletind pe frunte 'mi raze smulse dintr'un curcubeii 

Şi "mi-aţă pus în mână iyra 'şi-am cântat..." mi-e şi ruşine 

Să vă spun c'asemeni lucruri nr 's făcute pentru mine. 

E măreț să ai de-a face în Olimp numai cu Zei, 

Ins&mi — e mai îndemână jos cu nevoiaşi de-ai mei. 

Deci scăpând acum de strâja ce mi se punea la gură 

Pot vorbi şi fără multe forme de literatură 

Pot să zic că nu e altul pe deplin mai fericit 

Dintre lucrătorii minţii, de cât cel cei tipărit. 

Tipărit! cuvânt de vrajă, talisman, comâră plină 

De nenumărate bunuri, zare iargă şi senivă 

Unde dorurile tâte, câte darm ori încolțesc 

Inta?o inimă 'nfocată, cu noroc se oglindesc. 

Tipărit! ,. citit! . celebru 1, . Glorie, avere, nume , 

Ah! ce binecuvântare mai e şi tiparu !n lume! 

Ar dispare omenirea și pământu n loc ar sta, 

„Dacă pentru-atâtea, scrieri editori mar exista!.. 

Şi curg cărţile ca unda şi potopul nu "ncetâză! 

Minţile vuiese de trudă iar condeele lucrâză, . 

Multe ?n faţa apei cată plutitâre în zadar 

Şi ?n bolbâcele uitării câte earăşi nu dispar? !.. 

— Ca să dăinuiâscă-o carte nui destul să fie scrisă 

Oră-şi-cum de ori-şi-cine. In materia închisă, 

Intre cele două scârțe negreşit că nui destul 

Să găsesci că din pruncie de viaţă e sătul, 

Că robit de doi ochi galeşi domnul 7. de dor se perde; 

Una după lux alârgă, alta după frunză verde, 

Pesimism, nevropatie, decadenţă.. . . mai sciă etil.. 

- 2 A, . - HI 
e ij 

Tâte spuse într'o limbă dâr so erte Dumnezeu:
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Concurența n'ajunsese vicleșug de 'navuţire; 

Ci uniţi munceau cu toţii rîvnitori de propăşire 

Pân' ce timpul ori nsvoia lucrurile-ati prefăcut 

Şi fruntașii de-altă dată sai smerit ori sati perdut! 

Deci pe vremurile acelea, între negustorii care 

S:răluceai pe piaţa nâstră, ce atâţi luceferi arc, 

Hagi Niţă Mălureanu toptaugiul din Lipscani, 

— Unde nu se pripăşise încă nâmul de jidani, — 

Dacă nu era întâiul, era fâră de tăgadă 

Cel cu treburi mai întinse şi cu bani mai mulți în ladă. 

Pi de 6meni proşii venise pe la patruzeci şi cinci, 

Fără carte, firă Sprijin în suman şi în opinci 

De Ja ţară şi intrase slugă fără de simbrie, 

Ca, să 'nveţe meşteşugul, în aceeaşi prăvălie 

Unde după muncă multă, credincios stăruitor 

Şi deştept, precum fusese, îl găsim moştenitor 

Al lui socru-săti Hagiul, carele pe lângă nume 

Ti dăduse şi averea şi posiţia în lume. 

Om de mijloc, gras şi rumen, cam pleşuv şi cam greoi 

Insă guraliv şi şmecher, — că "i ziceai Hagi Vulpoi, — 

Când vorbea închidea ochii şi ţinea capu "nitro parte 

Iar din gură “i curgea, rostul parcar fi citit pe-o carte, 

Şi când te lua de mână aşa blând 'ţi-u coprindea 

Şi "ţi-o tipărea în palma “i grăsulie, că prindea 

Lesne pe ori-cine ?n lau; dar avea inimă bună 

Şi'i plăcea să vie lumea la prilejuri să "i-o spună, 

ngur își eroise-al vieţii drum 
Căci ca omul care si 

se uimea de-un pic de fum ! 
Se 'ngîmta uşor de sine, 

pâte cea mai vinovată; Mai avea o slăbiciune, 

si-a lui dragoste de tată 
:Iși iubia prea mult copii, 

Il robise către dânșii întratât că voea lor 

Trebuia să trâcă 'n casă peste capul tutulor 

” Şi să facă lege ?n t6te. N'avea nimeni îndreptare 

Săi înfrunte. mititeii ; străşnicia cea mai mare



Ce 'și îngăduiau părinţii, când erati nemulțumiți ) Se 'ncheia în prevestirea c'ati să fi dojeniţi, 
Ori că n'a să le mai facă cele ce avea dorință. Și de câte neajunsuri nu tăceati, ori în credinţă Că le strică poate capul de le-o spune tot ce'i r&ă, Le luai în ris adesea! Bietul om trăit în grei Prin străini, lipsit de dulcea mămngăere părintâscă, Revărsa cu prisosinţă din comâra suflet6seă, T6tă, frageda simțire, tâte dorurile vii, i Tinereţea lui pustie "şi-o iubea el: în copii! . y Pe plăpânda lor fiinţă firul vieţii și'l legase, „/Amintinda'şi de restriştea și mâhnirea, ce 'ndurase ! Și de-aceea vrea din cale să le smulgă ori-ce spin, Să le fâurâscă traiul din belşug şi din senin... Și era biet Hagi-Niţă alt-fel om întreg la minte, Dar se pâte piine strâj- unei inimi de părinte? — Un băiat am d6r, şi-o fată, — să'mă trăâscă amândoi, „Că de cele-Palte în lume le-om purta de grijă noi!“ 

Și urmând aşa, crescură nelipsindu-le nimica, R&sfâţaţi cu drag pe mâle Ionel și Viorica; Ea înaltă şi subțire, mlădi6:ă ca un paită Pluturatică, bătană cu ochi vii și dulce grai; El rotund la trup şi Scheş, mărunţel, vorbind a lene Incordat cătând în jaru'i eu privirea de sub gene Semănând Ja fre măsei îndărăptnie şi semeţ Dar nici milostiv ca, dânsa, nici ca tată-săii isteţ! - Fata drăgălaşă alt-fel, vorbitâre şi deştâptă, lusă rece Și "'ngîmfată de averea ce-o aştâpiă, Se credea fă” de pereche şi nui mai plăcea nimic, Tot-dâuna visătâra. -* &râti frumos uşor Ja spic! Despre partea învățăturei tat săă nu'ţ dăduse ?n şeslă „Unde iei năravuri prâste și rămâi cu tidva g6lâ, Cum zicea, într'ale cărţei prilejiri neispitit, Dar dorind să'și vadă fiul întru tâte "ndeplinit, -
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Și copila săi lucâscă prin talenie ca un s6re, 
Le dădu mulţimi de maiștri, profesori și professre, 
Săi învețe toţ ce'n lime e mai-bun şi mai frumos. 
„Dacă n'am avut eă parte ei să tragă dâr folos...* 
Șatât îi meșteşugiră cu sciinți şi limbi străine 
Că nici-limba lor firscă n'o mai cunoscură bine; 
Far bătrânul ea să'i pâtă înţelege une-ori 

> ax 
Pe nevastă ori pe dascăli îi lua mijlocitori. 

Şi rîdea zicând: „Aşa e omul fără *nvățătura !« 
Ah! şi cât era de mândru când cu dânșiă în trăsură, 
Ca să'i vadă lumea 'ntrâgă, la plimbare se ducea! 

Cum îi mîngâia cu ochii și mustața 'şi răsucea 

De plăcere auzindu'i cum vorbeaă în felurite 

Inţelesuri cu 'nlesnire, ce răspunsuri lămurite 

Potriveati curând la t6te, cât erai de lăudaţi 

Pentru spirit și silință... „şi păcat că nu ie daţi 

„Vânt să mârgă mai departe ca să se desăvîrs6scăi 

Le ziceai amicii casei ca mai mult să'i măgulescă, 

Căci Hagiul era 'n stare de-a fi dușmanul ori-cui 

Nu “i-ar fi cântat odrasla, „trup mă rog din trupul lui 

Vai de capetele 'n care s'a 'ncuibat deşertăciunea! 

Deci nevasta şi copiii cunoscândui slăbiciunea, 
Stăruiră să'si aducă la "'mplinire scumpul vis, 

— Visul minţilor aprinse — de-a se duce la Paris...: 

„La Paris e viaţa alt-fel, acolo sunt școli nu glume 

„S'apoi dacă ai avere cată să cunosci şi lume, 

„Să te 'ntorci dor cu obrazul mai subţire înapoi“, 

— Ca şi cum aiurea varul e mai alb de cât la noi! — 

„La *nceput nu vrâm, firesce. să rămân pustii acasă, 

„Şi să mă despart de dânşii, trâba însă nu mă lasă, 

„Deh! că n'oi av6 zadarnic fată mare și flăcăii !..% 

Ast-fel povestea Hagiul păsul sufletului său 

Altă şedlă! altă viaţă la Paris?.. Avea dreptate 

Bietul om şi cât se schimbă omul în străinătate! 

63981
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Va lupta şi va învinge! Dar o cruntă împrejurare 
O împiedică să "şi pună încă planul în lucrare. 
— Frate-săti, — care sleise prin risipe nebunesei, 
Cu răbdarea părintâseă şi mijlocele binesci, 
După ce 'ndelungă vreme înhăitat cu toți ștrengarii 
Speculase pe prietsni şi nică însişi cămătarii 
Nu'i mai înlesneati nimica ; după ce de-atâtea ori 
Işi schimbase locuinţa urmărit de creditori, — 
Dându'şi numele de „Conte“ isbuti să intre ?'n case 
De străini bogaţi cu care pe la Cluburi se legase 
Și 'n curând i se aprinse inima de-un vii amor 
Pentru-o gingaşă, copilă, fiica unui armator, 
Flori, cuvinte dulci, ochiade, jurăminte şi suspine, 
Tot alaiul Afroditei, tâte le "'mpleti el bine 
Până când bătrânul tată al iubitei ispitind 
Lucrurile şi minciuna cea sfrundată desvelind 
Il sili, ameninţându'l, ori îndată, să dispară 
Din Paris, ori îl ucide! Ionel fugi î: ţară, 
Deşi faptul prin ziare se zvoni numai de câi 
Zugrăvind pe „falşul Conte“ nu se pâte mai urât, 
Totuşi dânsul cu trufie se mândrea de ce fâcuse Ca de-un titlu de ondre, singur titlu ce aduse De altminteri de la şedla celor fâr de căpătâiă — Stricătârea tinerimei — unde el fusese întâi! — 

— În fotolii răsturnată palidă şi gânaitre Zile ?ntregi sta Vioriea, Mintea'i harnic urzitâre Imhbina, mulţimi de lucruri şi mereti le desbina, Fără ca să'şi afle l6cul ce-ar putea-o alina! Se 'mplinea în tâmnă anul de când se 'ntorsese-acasă Şi de-atunci simţea pe suflet că povara o apasă “ot mai mult, că tâten juru'i ne'ncetat o stingheresc, Că o 'n6că atmosfera, traiului negustorese. Ah! Şi s'o înţel6gă nimeni nu îi cu dânsa de-o măsură!., Mulţi credeau văzând'o asi-fel că de-atâta 'nvăţătură 
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Fata 'şI cam stricase capul, pismuind'o negreșşit, 
Ear Hagiul, mai cu s6mă, sta mirat şi necăjit, 
El părintele cel mândru și ferice altă dată, 
Azi cu inima smerită, şi cu fruntea! jos plecată 
Se lupta cu îndoiala şi mustrările!] rodeaă ... 
„Nu le mai plăcea nimica, tâte le hatjocoreaă 
»Și-ale casei, şi-ale ţărei!.. Și părea cu neputinţă 
„Să se fi schimbat, să'şi piardă simțul de recunoscinj 
„Cătră dânsul... O comâră revărsase asupra lor? 
„Când erati departe câte nu'ndurase el de dor 
„Şi ce n'ar jertfi să'şi vadă earăşi casa, liniştită, 
„Pe băiat statornic trebei şi pe fată mulțumită ! 2« 
Căci de-un an avea sărmanul numai griji şi supărări, 
El prăpăstuit în rele, ea perdută'n aiurări! 

Cerul ochilor albaştri în sfîrşit se luminase, 
Vrerile îndeplinite sufletu'i înseninase 
Viorichii fericită de-al isbândei sale foc. 
— Numai pentru cinstea casei şi-al copiilor noroc, 
După lungă chibzuială Hagi Niţă hotărtse 
Ca so rupă cu trecutul. Negreşit i se urise 
De-a tot măsura cu cotul, i se cuvenea şi lui 
D6r un loc de sâmă 'n lume. — „Nu de mânile ori-cui 
„Interesele obştimei sunt prielnic ocrotite, 
„Ci de cei cu greii în pungă ori cu palmele tocite 
„De'ncordarea muncei; 6meni hotărîţi, cunoscători 

„Care ştii cât trage birul, Domnilor Alegători“, 

Eată cum sub îmboldirea măgulirilor dibace 

Ale fiică-sei, bătrânul, vrând să "i placă şi s*o "'mpace 

Işi luă avânt la luptă, cheltui şi fu ales 

Senator al Capitalei ... Ce mister neînțeles 

De prefacere a firii în politică s'ascunde 

Nu pot şii; Hagiul insă încetă de a răspunde . 

Cu aceeași curlenie can trecut la cei mai mici . 

Şi călcând înalte praguri şi fâcându'şi noi amici,



  

= 18 = 

„Senatorul. Mălureanu“ își. schimbă chiar fslul vieții: 
Dete baluri prelungite până'n albul dimineţii, ! 
Dete mese mari, concerte şi petreceri fel de fel, 
Ingîmfat să fie vorbă prin gazete despre el! 

.. 

N LI Si prinsese gust bătrânul de-a trăi în lumea mare, 
De-a se resfăța pe scaun în Senat şi 'n Adunare 
Petrecând şi dându'și. mâna tot cu 6meni însemnați. 
In acest vîrtej copiii ca şi dânsu 'nfășurați 
Apuease fie-care câte-o cale osebiltă. 
La 'nceput nu pretutindeni Viorica fu primită 
Cum se aștepta să fie, nici avu succes întins; 
Dar talentul ei, sciinţa, portul, spiritu'i distins, 
In curînd cu gingăşie voea bună "1-0 atrase, 
Tinerii cari de-odată meritele'i măsurase 
Numai pe mărimea zestrei, cunoscând'o mai tîrzit 
Ca și fluturii își arse aripele 'n focul vit 
AL privirilor ei mânăre şi de 'nduioşare pline ! 
Ea își cucerise locul ce-o prindea atât de bine. 
Și mergea acum voi6să către un țel de mult dorit. 

"Ionel crezu din contră că prin graiă împodobit 
Cu locuţiuni bizare, prin idei exagerate 
Și batjocorirea celor sfinte și adevărate 
Grabnie 0 să se impună admirărei taturor, 
Insă fu silit să vadă cât de mărginit favor | Aste serbede nimicuri pot găsi la cei cu minte. 
Și că lumea nu se'mbată dâr ca spumă de cuvinte, Totuși el voină să fie admirat cu ori-ee preț . Oropsi societatea părăsind'o cu dispreţ! 

IŞi uitase prăvălia însă cu desăvirşire Hagi Niţă, noua “i viaţă nouă îndeletoicire Prilejindu'i şi negoțul întru tâte prefăcut Ne mai dânâu'i mulțumirea ce'i dăduse în trecut. Caută deci să-l desfacă, oră să'1 trecă pe alt nume. „Nu se potrivesce, taiă, toptangiu şi om de lume“,
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Patru ani trecură ast-fel, palru ani grei de povară 

Suiletâscă de câinţă, de răspundere amară! 

Vromea 'şi răsucise fivul zilelor mai nodoros 

Şi mai aspru, pentru dânşii, ear din sboru'i viforos 

Repezindu-se năpastea cu aripele'i atinse. 

Şi pe zarea lor senină negru văl de plumb întinse. 

In zadar cereaii să scape, desperaţi. cătând la cer, - 

Ne 'nduratai pironise sub călcâiul ei de fier! 

—- Mai întâiă fu mârtea mă-sei, cea mai crâncenă durer 

Dintre câte'i străbăţuse peptul! Singura putere 

Impotrivitâre multor zilnice înconjurări 

Se slinsese vai! acuma şi 'n ce crunte 'mprejurăriă ! 

Destrămarea şi risipa lui bărbata-săti stirşise 

Prin ai ruina aprâpe. Sculele'i le zălogise, 

'Tâte lucrurile casei Ja mezat i le vănau 

Creditorii şi părinţii i le tot răscumpăra... 

Dacă n'ar fi fost copiii şi puţin respect de lume 

S'ar fi despărțit îndată. Prea plătise scump un nume, 

Sub a căruia corână s'ascundea un suflet mic! 

Când văzu că nu mai are, nici nui se dă nimic, 

Căpătă de la prieteni, — factorii atâtor bunuri —, 

La Tîrgovişte o slujbă pentru dânsul la tutunură, 

Dar dosind din banii publici şepte-zeci de mii de lei, 

"Ga să'l scape de 'nchisâre îşi jertfi ear starea ei! 

Urgisind societatea „cea nătângă şi nedreptă 

„Unde nu'ndrăsnise nimeni a călea p'aceeaşi trâptă 

„De idei cu el alături“... lonel scârbit și trist 

Ca să pâtă să'şi răsbune se făcuse jurnalist. 

Cu parale și „prieteni devotați“, ce nu poţi face? 

Şi cum tată-săi îi dete cât ceru, — crezând căi place 

Lupta de condei şi'i vrednic cel puţin d'un meşteşu 

Care'n loc de carte cere mai adesea vicleşug —, 

Ta curând se adunase împrejurui o mulțime 

De desmetici, unii duşmani, alţii. cum juraă, victime! 

Ale bydrei sociale, idol orb de egoizm
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Şi 'mpreună ridicase roşul stg de anarchism!,, — Câte 'ntărttări stupide, câte pilde criminale - Și batjocură azvirliră ei, ca bombe infernale Peste lume !.. Norocire că la noi nu se cam prind T6te bolile acestea, şi cu vremea se deprind Omenii cu toţi nebunii! — 'Potuşi Ionel fusese Răsbunat, făcuse sgomot, la alegeri se pusese Candidat al anarchiei şi deşi căzuse, tot Nu'i pierise îndrăznâîa de-a da pept şi la alt vot! Chieltuielele firesce se 'nmulțeauă, erati mai grele, Mai ales că Mălureanu se terea acum de ele, Căci îşi măritase fata şi din câte le dădea In afară de scandaluri vre-o ispravă nu vedea, 

Insă prea se "'nomolise în răspunderi ca să fie Liber de-a “şi Schimba purtarea, prea ţinea mult la șefie Ca să'și sfarăme „Partidul“ Ionel cu mâna lui. „Numai unde nu e viâță, își zicea, nici grijă nu'it. Cu Speranţă „că bătrânul n'o să vrea la urma urmei „Pe păstor, cum-va, să 71 facă de ocară ?n faţa turmei!“ Mângâiere "nşelătâre ? — Infruntat de Senatori, Mălureanu, „că e tată de Haini răzvrătitori“, Bar de presă „că 'ntreţine, cu averea lui cea stârsă _ „Din sudârea țărei, dușmani, cart-ar vrea s'o vadă 'nt6rsă »La robie şi mizerii, negustorul boeriţ!«,. In zadar cereă să'și spele numele batjocorit De cumplita, "nvinuire Și ispita mişelâscă, Scaunul senatoriei trebui să] părăsâscă ! Ce mâhnire | ce rușine! pentru dânsul om fălos Să "1 arunce în dispreţu “i lumea, ca p'o trânță jos!— ionel din tâte astea, r&măsese 'n suferinţă, Și-un „partid“ făp de parale e partid far de credinţă. “Anarchia "ntre anarehici isbueni numai de câţ. 
Fără crom a . . , a ; 
Fără credit, fără Sprijin, strîmtoraţ şi hotărît » 
A 0 scâte 'n cap, fruntaşul, neavând nici o scăpare 

, RI ca Plăsmui iScălitura tată-său pe-o sumă mare



  

— 125 — 

Şi-o vîndu, nesocotitul, unor cămătari Ovrei, 

Cari 'nțelegând nevoea, deteră cât vrură ex. 

Negreşit credea că pâte o să'şi facă 'nchipuire 

S'o retragă pân' la termen, saii “i or da îngăduire 

Până s'o 'mbuna bătrânul şi-o plăţi tot ca ?m trecut: 

Dar Ovreii nu lăsară să se peardă un minut 

-Ci ducându-se la tat' săi îi cerură suma t6tă, 

— Nu "şi “ar fi expus ei banii dacă nu speraii să sc6tă 

Inzecit folos dintr'6nşii cu clienţi atât de mari! — 

Mălureanu i dete afară. „Auză el şi cămătari?! 

„EL nu datora la nimeni, nici punea iscălitura 

„Pentru alţii !*... Omul însă amintindu "și lovitura 

Ce primise mai 'nainte, prinse ear a bănui 

Vre-o urz6lă împotrivă”, ast-fel că'si destăinui 

Pricina Procuroriei, stăruind a i se face 

O dreptate ca să'l lase lumea cel puţin în pace. 

Jidovii de altă parte furioși c'ati fost jucaţi 

Il chemară 'n judacată... Poliţai și avocaţi 

Fură grabnic în picidre. .. Bar scandal şi ear rușine, 

Căci acum se lămurise în ce chip şi de la cine 

Purcedea înşelăciunea. Contra celui vinovat, 

Ordinul de arestare trebui executat. 

Când văzu jandarmi *n casă, maică-sa înfiorată, 

Presimţind nenorocire, când află pe cine cată 

Le căzu 'n genunchi rugându'i pe copil să nu il ia... 

Ionel -fugise însă...ea a doua-zi murea! 

Cine-ar fi putut cunsce în ființa gârbovilă, 

Umbră txistă, ce sfi6să şi cu faţa vestejită, 

Ochii stinşi şi pasul şubred se ivea din când în când 

La lumină, pe faimosul Hagi-Niţă, cel mai blând 

Cel mai harnic, cel mai vesel dintre 6menii de frunte 

Ai negustorimii nâstre ! ? — Multele "'ncercări şi crunte 

Şi nedrepte îi zdrobise sufletul sărmanul, El 

Azi înstrăinat şi singur fără sprijin, fără ţel
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Ah! iubita, măr de aur, fruct al pomului oprit, Traged ca o diminţă şi de sâre dogorit... 
Ore numai pentru mine fosta răsădită 'n cale? Na, mai ispitit pe nimeni farmecul fiinţei sale ? Fiica Evei nu ascunde în adâncile'i priviri Scumpa altuia icână ? Nepătrunsele porniri | Ale inimei sunt ele totdauua prea curate ? Câte sărutăă pe gură pân” acum 'i-aă fost furate ? Și de câte ori, cu-o dulce desmierdare ?'n lipsa mea, Unul din prieteni p6te viclenitu-m'a cu ea?!. Pavcă'i văd cum împrejuru'1 veselii amici s'adună Şi vorbareţi se răsfață, măgulindu-se *mpreună, Cum ridică ochi 'n ceruri, se 'ncord&ză, se întind Pân' le piere răsuflarea, şi obrajii li s'aprind!.. Și dâr sei et'mi este dragă și că de se pun iscâde Astfel, pot săi strice capul!.. Dar cuvinţele nerâde Nu dau greş acelor care nu se tem S%'ți facă răi, Ba devii chiar și ridicol de înfeunți cumva mai greii. Zic că eşti gelos, zi firea necioplită or posacă... 'Ti's prieteni. — din păcate, — gura trebue să'ţi tacă. Ce le pasă lor'eă suferi, mai ales ce'i pasă ei?!. Greii şi trist e să porţi jugul fluturaticei femei Și cumplit e să Strîngi mâna binuită or dușmană — Unde "i nevinovăția, blânda sufletului mană, Fruntea săi închin ?! — Ms l6păd de iubită, de amici: Una perfdă, iar alţii piefâcuţi cu inimi mică ! O feciâră! o copilă! viața să 'mi-o norocâscă, , Ochii plini Numai de mine într'ai mei să'şi oglindâscă, De pe buzele" un nume singur, al meă, să'şi ia zbor Și să ni se piardă urma în adâncul lumilor ! „Nu mai voii să ştiă de nimeni! Voi să scap de 'ncătușarea Pătinaşelor năravuri! Liber în desfăşurarea Cugetării şi-a simţirii, voiă să'mi cat un adăpost Unde et să fiu Stăpânul; şi al traiului met rost, De ochi răi Şi de zavistii, cel puţin, ferit să fie: — Bună-6ră, mama s6cră, idol de fățărnieie,
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Scărmănâna cu de-amănuntu! tot ce zie sati tot ce fae 
Or punăndu'mi rânduială dupe placu'i...—şi să tac 
Și să'mi plec genunchii încă, altfel pace nu mai este 
Niel în casă, nici în mintea îndărătnicei neveste! 

Multe-or şti să ne înveţe dascălii cei iscusiţi, 

Dar caracterul nu'l schimbă, nici pe 6meni mai cinstiţ 

De cât sunt meniţi să fie, nui mai-fac, or câtă carte 

Și luci6să poleială li sar da, i6te 's deşarie. 

Paragrafele "'nţelepte, pildele cu uneltiri 

Măestrite, nu .pot frânge cerbicia unei firi 

Trufaşe or desfrânale. Vinovată e Natura, 

Ea ne pune stâua 'n frunte, ea ne scâlcie făptură; 

Ah! Şi mulți sunt cei netrebnici plini de fumuri mulţi şi ri 

Bine "ncredinţaţi că lumea e lăsată pentru ei 

Moștenire părintâseă! . . cc. 

PD „ Domnişorul cela care 

Când şi când aruncă 'n jaru'i câte-o leneșă cătare, 

Nasw'n vânt, surîs ironic, cu monoclu ?'n ochiul drept, 

Pârtă haine după modă şi mănuchi. de flori la pept; 

Când vorbesce or salută frânge mijlocul în două. 

EI, scandalul cel din urmă, cum și vestea cea mal nou 

Le cunâsce şi le pârtă bucuros din loc în loc 

Și e meşter la ispite, cavaler plăcut la joc, 

Recitâză monologuri, sati romanțe dulci suspină, 

Iar cucânele bătrâne spun de el căi o grădină; 

Negreşit, căci nu e altul nici mai ademeniltor 

Nici mai vesel de cât dânsul și la vîrsta d-lor, 

Un flăcăii voinic şi ager cât nu preţuesce 6re?.. 

Smulgeţi însă după faţă'i masca cea amăgitdre, 
Veţi vedea că îot e putred, tot e fals, înjositor. 

Flutural lipsit de aripi e un. verme târâtor! 
Şi cu tâte astea uşa tuturor îi e deschisă, 
Mâna i se strânge, vorba "i hotărăsce, când e zisă, 

Tâte'i merg în plin, norocul îl împinge din "'napoi 

Şi-o să'l facă şi om mare ca săşi bată joc de noi! 

63891
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Inaintea fâr' de legii în zadar lumea cercatia 
Să ridice stăvilare; hrăpitorii, ce stat gata 
So stfâşie, intriganţii, îndrăzneţii sunt stăpâni 
Peste tote, şi dreptatea cumpănită“i de-a lor mâni, 
Pătimașşi şi prepueluică, nici o rază, generâsă 
Inima nu le-o străbate; fie cât de căldurâsă 
Şi'nţelâptă rugăciunea, pentru inimile lor | 
Nu'i mai mult de cât un sgomot s6rbăd şi supărător. 
Din rărunchii omenirei pân” la ei nu se cuvine 
Să se urce de cât glasul linguşirilor meschine. 
Banii, sila şi minciuna slujind bunului lor plac, 
Pentru ei sunt Dumnezeii care fac tot şi desfac; 
In afară de ființa şi de pofta lor nu cată 
Nici o altă mulțumire. Viaţa nu le e legată 
De nimic ; şi 'n nepăsare strânşi ca întrun cere de foc; 
Cinicii, de fapta bună, de credinţă își bat joc, La ei Patria % o vorbă, cinstea o deşertăciune, Arta o închipuire plină de amărăciune, 
lar amorul, o scântee bună numai de aprins Simţurile obosite cu n fior de grabă stins! Luând pildă de la dânșii, cei cu inima uş6ră, Care'şi schimbă idealul precum fluturile sbâră, Și socot că adevărul e prilej de-ademeniri, Iar temeiurile lumii un şir lung de amăgiri. Răspândesc, modernj Apostoli, astă tristă "nvățătură. In mulţimea nevoiaşă — ca pe-un sâmbure de ură, Contra celor ce există azi și nu le pâte fi Larg isvor de folosinţă, fără 'ndemn de 3 munci — Asttel că, în rătăcirea'i, glâta lacomă, victimă Năzuinţelor deșarie, e împinsă pân' la crimă! 

Negurile stricăciunii împrejuru-ne se'ntind Tot mai mult! In laţul tainic al păcatului se prind Ca'ntr'o pânză de painjen sufletele ofilite Fie ele 'n lupta vieţii, fie numai nărăvite Do mândrie or de pizmă! Cu cât mintea ne-o'ndrumăm
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Către culmea de lumină, cu atâta'njosorăm 

Parcăn noi țelul moralei și-al simţirii. Astăzi cine, 

Făr de interesui'i propriă mai lucrâză pentru bine, 

Or albesce ca să 'nveţe a făpturilor minuni, 

Pentru dragostea sciinţei, îi ia lumei de nebuni! 

Vâlva, zgomotul, parada — ca în vremile barbare — 

Sunt măsura înălțimii fiecărui, mie şi mare. 

Meritul modest şi simplu, omul drept şi cumpătat. 

Bate petrele pe uliţă, stă prin colțuri lepădat, 

Pe când trântorii şi secii, în trăsuri întinși pe mâle 

Falnici trec plecându'şi ochii cu dispreţ la câte gâle. 

Și nimic, cu tâte astea, nu'i mai crunt, nici mai amar 

De cât critica ce face cărturar la cărţurar, 

Toţi voind să fie genii, toți să fie puşi în frunte. 

— Şoricei născuţi din rodul seromătului unui munte! 

Omeni de talent şi spirit, poziliv nu ne lipsesc; 

Numai serioşi şi harnici îndestui nu se găsesc 

Pe cât am avea nevoie. Sângele rasei Latine, 

Cu 'nfoeatele'i avântură şi încrederea în sine 

Gata pururea la 16le, vinovat e negreşii 

Că ne-a dat prea multă rîvnă, fă a ne fi întregit 

Firea cea atât de slabă şi cu dragostea de muncă. 

— S6rele cât e de splendid şi de sus, şi tot n'aruncă 

Razele lui pretutindeni... De aceia şi la noi 

Pe când capul e în ceruri, sunt picidrele 'n noroi! 

Ceea ce, fără tăgadă însă, e în mare vază 

Și ne 'ncântă, ne subjugă, e amorul pentru frază: 

Care cu cât e mat g6lă şi mai fără de temei, 

Cu atât mai lesne-atrage pe nerozi în mrâja ei 

Şi cu 'ncetu 'şi face “cale, se ridică, se impune 

Până ce chiar adevărul şi dreptatea le supune: 

Semn că'ntw'ale judecății creerii ni's cam sărmani 

— Intr'acâsta nu purcedem, ce e drept, de la Romani! - 

Tinerimea ! tinerimea ! sol de pace 'n viitor, 

Eată idealul mândru, generos, mântuitor,



SATIRA IV 

Je consens qu'une femme ait des clartâs de tout 

Mais je ne lui veux point la passion choquante. 

"De se rendre savante afin d'âre savante. . 

„+ Ilon'est pas bien honnâte et pour beaucoup de cai 

Qwune femme âtudie et sache tant de choses! 

Former aux bonnes moeurs P&sprit de ses enfants 

Faire aller son mEnage, avoir 'oeil sur ses gens 

Et r€gler la d€pense avec €conomie, 

Doit âtre son €tude et sa philosophie! 

Acte Î. Sc. IH.— Acte IM. Sc. Y 

Les Femmes Savantas, — Mohi 

Duaga mea, înţelepciunea n'o mai căuta prin cărți, 

Indrepteză'ţi cerceturea ageră şi'n alte părţi 

— Imprejurul tăi făptura cu comorile'i deschise 

Te îndâ6mnă să te bucuri, — lasă tomurile scrise 

Ceior trişti ori singurateci, învățaţilor moşnegi, 

Căci din filele lor, pâte, multe nici că le'nţelegi! 

Pentru ce pribâga'ţi minte pe cărările sciinței 

Idealuri vagi s'alunge, dacă rodul năzuinţei 

Şi-al strădănuirii tale, răsădit cantru'n pustiu, 

Rămânea-va sterp de-apururi, şi din furnicarul vit 

De idei şi de icâne, care sufletuțţi robesce, 

Mângâerea sai speranţa ce aştepţi nu isvoresce.
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Ear copii, fân de mamă, întîmplări, părăsiţă, 

Vor umbla pribegi pe drumuri, goi, flămânzi şi ofiliţi 

Astfel e când în potriva firnicilor ei meniri 

O femee'şi l6gă viaţa de străine 'ndatoriri 

Și pe cele din prejuru'i pentru dânsele jertfesce! 

-— Când se surpă temelia casa'ntrâgă risipesce! 

Sapoi ce folos avea-vom că veţi sci să lămuriţi 

Palimseste şi probleme, sai pe cer să urmăriţi 

Mersul stelelor, de pildă, dacă tudnica sciinţă 

Pâte să sălbăticâscă gingaşa vâstră fiinţă, 

Dându'i gînduri năzdrăvane şi dorințe ce'nteţesc, 

Patima de răsvrălire din adîncu' sufletesc! 

Noi setoşi de mângâere şi de fragadă iubire, 

Ore perde-vom și astă dulce-a vieţi-ademenire, 

Daca în ispita'n care aţi căzut, se vor zdrobi 

Bunătatea'n peptul vostru şi îndemnul de-a iubi? 

Veţi pluti atunci în sfere ideale şi înalte, 

P6te!.. Insă noi bărbaţii preferim pe celelalte! 

Cum ? în lume amăgiţii nu găsiţi că sunt destui, 

Că de falsă poleială Gmeni's acum sătui 

Şi că proletarii cărţii crese necontenit la număr, 

De cercaţi cu ei pe-o cale să pâşiţi umăr la umăr?!,. 

Ca să covârşiţi voi golul nesciinţei, fără fund, 

Unde-atât de multe rele şi mizerii se ascund, 

— Chiar dac'aţi atinge culmea cea a tot scânteietâre 

De eterne adevăruri geniului roditâre, — 

V&nşelaţi!.. Apostolatul printre cei de azi e grei 

N'ai să aibă'n voi credinţă cum n'a nici în Dumnez 

Y'apoi chiar dac'aţi învinge, câte ar putea pricepe 

Unde încetâză jertfa, datoria unde'ncepe ? 

Căci sub boldul măgulirii şi-al firescei slăbiciuni ? 

Voi mai tâte sunteţi prada trufaşei deşertăciuni, 

Ah! şi nu'i păcat mai dulce şi mai voitor de bine, 

Unui suflet; de femee, cum e dragostea de sine.



Şi cu tâte astea care e mai nobilă solie, 
Pe pământ, de cât a vâstră?! A fi mamă şi sație, 
A veghia în jurul nostru, ea un înger păzitor, . 
Cu blândeţe, cu răbdare şi cu suflei iubitor, 
A ne da înseninarea clipelor de fericire 
Şi-a lega o viaţă 'ntregă cu o dornică privire, 
Ore nu's destul de sfinte aste mândre însuşiri, 
De mai căutaţi aiurea sârbede *ndeletniciri ? . 
Nu "nţelegeţi că Natura, când a scos lumea din chaos, 
Ne-a dat nouă lupta vieţii, vouă casnicul repaos? _ 
-— Ce să vă 'ncăreață voi mintea cu mulţimi de arguţii 
Când din legăn şi din p6le dolofanii de copii, 
Vă "ntind braţele lor albe către sînurile pline, 
Când în casă sub îndemnul harnicilor gospodine, 
Rostul trebilor e sporaic şi bărbatul obosit, 
lşi găsesce patul mâle şi căminul încălziţ?! 

Dar copii crese şi calea vieţii li se 'ntinden faţă, 
Pașii lor nesiguri încă, ai nevoe de povaţă; 
Mama'i va lua de mână, cu 'agrijire”i va feri De primejdii şi cu pilda” inima le-va *ntări. Din prejurul ei, ca roiul, toţi luatu-ne-am avântul. Binecuvântarea, mamei umple de belşug pământul, Sfatul ei, în noi tresare, plin de blânde *nțelepeiuni, Ca şi sfânta amintire a întâiei rugăciuni? Cruntul Strigăt al durerii către dâusa ni se 'ndrâptă, Ea mai cu “nlesnire eartă și cu dor mai mult aştâplă; ar pe lume, pentru dânsa, mai iubit Şi mai frumos Nu nimic de câţ copilu'i, fie cât de păcătos! Cine n'a simţit pe frunte lunga mamei sărutare, . Și în câsuri de urgie n'a găsit o alinare. Lângă sînul ei, acela nu cunâsce cu ce drag Şi înereder e copii calcă părintescul prag. 

Da! pentru Copii voştri, i6te darurile minţii Și comorile ce v arsă cornul de-aur a] sciinţii,
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De trecut? Şi în pustiul peptului.zdrobit de lupte, 

Mângâios să nu mai cânte lira cea cu cârde rupte? 

DAN 

Cine e lipsit de darul de-a 'ntrupa în pildă vie 

Viaţa şi mişcarea lumei, în zadar acela scrie 

Căci temeiurile artei cum şi frumuseţea ei 

Nu răsar din forme gâle, ci din fapte şi idei. 

Azi, când barzii şi rapsozii nu's can vremile trecute 

Povâăţuitori de nâmuri; când mulțimile tăcute 

Nobilele castelane, ori înamoraţii regi 

Nu mai sorb, ca balsam, cântul trubadurilor pribegi; 

Către idealuri nouă, bărbătesci, să ne avânte 

Glasul harfei, dacă1 volnic, inspirat el să ne cânte, 

Cu ne. mai cercate tonuri, ce e azi măreț și drept 

Şi să stingă îndoiala ce ni s'a "neuitat în pepl! 

DINU 

Şi de-aceea crezi că numai dramaturgi's interpreţii 

Cei adevărați ai artei: numai ei rapsozii vieţii ?.. 

Înţeleg. Şi mie scena 'mi-este dragă şi de mult 

Ji urmez la noi progresul și minunile ascult. 

„Ce deosebire astă-zi, cu ce-a fost; odinidră! 

Melodramele gre6e, Comedia cea uşâră 

"Şi-a perdut şi veselia şi năprâznicii fiori 

Care ne-ai fâcut să rîdem şi să plîngem alte ori 

Cu sehimbarea de năravuri, cu adînca răspieare 

A simţirilor şi-a minţii — temelia, azi, pe care 

Se aşâză ori ce'n Teatru e interesant și fin —, 

Prefâcutu'ş-aă şi ele grai şi fire pe deplin... 

DAN 

Da, "şi-au însuşit formula cea modernă 'n care doza 

De simţire şi de spirit tremurând o dă nevroza, 

Unde omul se măsâră după cum şi după cât 

Pacostea ori nebunia hohotind îi sare 'n gât?
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“ De-ale nâstre, şi îndemnul de fatală admirare 

Şi de imitaţiune ale celor ce găsim 

La străini, p6 eare'n tâte ast-fel îi maimuţărim. 

DINU 

Bine, nu'i destul că lumea n6stră pawcă'i fermecată 

De străini, atât îi crede şi cu drag la dânşii cată?!. 

De la un hotar la altul pâte nu e "n ţară loc 

Unde ei să n'aibă cuibul plin de spor şi de noroc. 

Dacă stă în firea nâstră de-a îmbrăţişa străinii, 

— Dându-le lor trandafirii şi noi rămânând cu spinii — 

Oi e vre-o fatală lege, ce apasă pe cei mici, 

De-a lega împerechere cu cei smecheri şi calici 

Nu știă, dar vădit e faptul, că la noi ori-ce ne vine 

De la alții şi prin alţii e frumos şi este bine, 

Că sub chip de propăşire prefăcând al nostru traii, 

Am uitat vechile datini, am dat părintescul graiti 

J.a o parte ca netrebnie, şi din frageda pruncis 

Ne deprindem cu acâstă jalnică Babilonie 

Ce răstârnă şi 'ncâlcesce chiar și vorbele la noi, 

Până nu ne mai pricepem, par'c'ar fi vremea de-apoi. 

Vina.o purtăm cu toţii şi pedâpsa ce ne-aşiâptă, 

Pentru-atâta uşurinţă şi dispreţ, pâte'“i mai dreplă 

De cât cumpăna cu care ne-am grăbit a măsura, 

Cele ce perdeam cu -cele ce străinul se *'ndura 

Sa ne dea în schimb! . . . . - . . .. 

. „aa Pantastici cum sunt toţi risipitorii 

Ne legăna cu cămătarii, curtenim cotropitorii 

Bunurilor ce părinţii cu "'ngrijire ne-ai trecut, 

Până când vedem cu grâză, că trăim din, împrumut, 

CA nimic nu mai e-al nostru şi că alta nu rămâne, 

De cât să plecăm din casă zicând altuia: „Stâpâne.“ 

Viitorul fi-va. 6re al acelui iscusit 

Care-o şti să stea în cumpeni pe o muchie de cuţit? 

Căci norocul îşi revarsă darurile minunate 

Peste cei cu limba dulce şi cu şalele plecate; 

63ș81 10
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" Deşi bradul tot va cresce falnic printre uscături 
Și fruntașul va străbate gl6tele de secături? 

DAN 

Patriotule ! Acuma, îți pricep deplin cuvântul; 
Ore creză că ț6ra asta dusă numai de avântul 
Nostru, a putut să easă dintre neguri ?., Ai uitat Că străinii ne-aă dat mâna şi lumina lor ne-aă dat? Dacă am avut noi aripi şi'ndrăznelă, ei în zarea Larg'a lumei îndreptat'aii zborul nostru și 'nălţarea; Şi când astăzi capul falnie ne'i deprins să cate'n sus, Nu poţi stinge 'nrîurirea cărei Sigur te-ai supus! | — Dâ să nu ne perdem şirul vorbei. Pâte-ar fi mai bine Dacă n'ar mai serie nimeni dintr'ai noştrii, căci pe mine, _ "Ori ce-ai zice, nu mă "ndupleci. Nu suntem destul de copți “Pentru a prețui răsplata jerifelor atâtor nopţi Și atâtor zile pline de lucrare încordată, Care 'n minte Şi în inimi se frământă de odată. : Searbedele rezultate cărora. sunt nevoiţi „A'şi supune "ntrega muncă, îi zdrobesc. Câţi sunt vestiți Dintre dânşii şi spre care opere, chiar de valsre De-ale lor, vezi că alrgă lumea nâstră, celitâre ? "Când din cărţile străine. se vînd sume tot mai mari, Ale nâstre zălogite putrezese pe la librari. Nimenea nu le cunâsce nică habar 'm'are de ele: Dacă's scrise românesce trebuese să fie rele! Criticii de meserie, — lucru ne maj pomeniţ — Fără chiar a le deschide, dese ori le-ati osînâit, apoi, ce înrîurire pot avea, când nu's cetite Cărţile, ori cât de bune şi oră câţ de răspîndite Ar fi 'n lumea n6stră cultă?! 

DINU 

- . ! Ce 'nţelegi prin lumea cultă? Cei ce ştiu mai multă carte, cel cs fac larmă mai multă, Ori acel mănunchiu de 6menă franţuziţi şi pomădaţi,
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Că le cauţi în oglinda astor unde mohorite 

Şi de-abia, cu grei, la pârta adevărului sosit 

Eşti coprins de îndoeală şi de luptă obosit!?. 

Siăbănog şi nestatornie! Care "ţi-e, atunci putereă 

Dătătâre de viață? Dar povaţa și părerea 

Ce, de Lucruri şi de 6meni, îmi dedeai, de unde'ţi vin 

Când eşti tînjitor de tâte şi de i6te eşti strâin?! 

2 Seubezi fii ai neputinței, sunteţi dușmani omenirii 

Dacă folosinţii vâstre numai, calea propăşirii Ă 

Soeotiţi că e deschisă şi vă credeţi însemnați 

De destin a fi voi numai simțitori şi luminaţă. 

A trecut acele vremuri când o vorbă şi un nume) 

De ajuns era să 'nalțe ori să nimicâscă-v lume: 

Farmecul acelor mituri ază s'a spulberat în vânt 

Şi aceea, a menirea de-a fi întâii pe pământ, 

Care ce e bun şi vrednic scii să cruţe şi s'alâgă, 

Dorurile şi nevoia tuturora să "'nţelâgă - 

Şi deştâptă 'n inimi rîvnă şi în capete idei 

Sânătâse, fără 'ndemnuri de fol6se pentru ei. 

Ei muncesc ca să trăiască, nu le vin de-a gata tâte 

Ca la voi, ei chibzuiala din adînc de minţi o scâte 

Şi în înimi o 'ncălzeşte, de aceea sunt erezuţi 

Şi ce făptuese rămâne, nu's ca voi din cer căzuţi 

Purtători de steme'n frunte, gingaşi maeştri de graţii, 

Răsăriţi ca prin minune dintr'o c6psă cu-Impăraţii, 

Cu pretenţii de a ţine lumea 'n degetul cel mic, 

Deşi 'n capete şi'n inimi n'aveţi deseori nimic. 

Scepticismul vostru însusi — cuiă de care îşi acaţă 

Leneşii nedomirirea, —- e mai mult la suprafaţă. 

Căci în fondul firii sunteţi nisce mari lăudăroşi, 

Fataliştă plini de eresuri, îndărătnici şi fricoşi.. . 

DAN 

Pentru Dumnezeă! Opresce'ţi Pegasul că mă ucide! 

Am deschis c'o glumă vorba ș'acum n'o putem închide 

C'un potop de jurăminte, întratât îmi bănuesci
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N'am în de-ajuns, pe urmă, am dorință să mă&'mpae 

Cu potrivnicwmi, de aceea voiti căla săți fii pe plac. 

D&'mi volumul cel cu versuri săli citesc ca să'ţi pot spune 

Desluşindu-mă ei însu'mi, dacă's rele, dacă's bune, 

Dar în schimb ia în primire Teatrul nostru dumnâta, 

Dr să aibi noroc şi umeri Gin fâgaş al mai sălta,. 

DINU 

Acum eşti băeat de trâbă. Iţi dai cartea cu plăcere. 

Când mai vii dar? 

DAN 

Cât se pâte mai curând. 

DINU 

la revedere. 

Martie, 1895.
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Căci nu'şi întore paşi 'napoi, 

Nici bogăţiile perdute, 

Nici ale nopților minuie, 

Când lumea se 'ncheia în doi, 

Dar cum să'şi mai găsâscă pace, 

Când azi săracă 'ntre sărace 

Se simte ea despreţuită 

Şi ?n lupta "i eruntă eu durerea, 

Nu “i-a rămas nici mângâerea, 

Ce mai avea, de-a fi iubită; 

Căci Cupidon copil uşarnic 

Pe-atât de blând cât de fățarnie 

„Luase-acum alte cărări 

Și ?n cea din urmă nebunie 

Se pregătea de cununie!.. 

—- Cu jurăminte și oftără 

Din pâla sârbedei mizerii 

Nu'şi legă viaţa cavalerii, 

Nică pintenii 'şi "i ruginese 

Sâ bată ?n plâe și 'n ninsâre 

Un prag nedesmierdat de s6re, 

Pe care grijile 'ncolţese!.. 

Ce e trecut, trecut rămâne 

Şi "n dragostea zilei de mâne 

De aur astăzi fermecat 

EL jură alteia credinţă... — 

Oh! câte lacrimi de căință 

Pe urmă'i Olythia-a vărsat; 

- Deşi în nopti de somn lipsile, 

Sub boldul relelor ispite 

Şi vălul tainicei lumini, 

Ea îl chema, înflăcărată, 

Să fie înc'al ei odată 

Cu preţul ori-cărei rușini! 

- 

Dc e . .
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Zadarnice îndemnuri par 

De-a reîhcepe bătălia, 

Pe veci perduiă-a, tinereţii !.. 

Pe când încet, încet se scurg 

A vâstre elipe în amurg, 

Noi âncă 'n albul dimineţei 

Intrăm, cu suflet plin de s6re,. 

Cu inimă plină de foc, 

Mânaţi de dor şi de noroc 

In mândra vieţei sărbătâre! 

Privirea n6stră înainte 

Imbrăţioşâză "ntinse zări, 

Ori-ce "'nălţimi şi depărtări 

Coprinse sunt de-a n6stră minte ; 

Pe când voi, cei cu frunţi cărunte, 

Cu cât mai mult îmbătrâniți 

Cu atâta vă ademeniţi 

De-cele 'nguste şi mărunte. 

Noi. veseli, dăm cu largă mână 

Tot ce avem -şi ne jertfim 

Cui crede ?n noi şi când iubim, 

Far frumuseţea nei stăpână. , 

Sgârciţi, eu mohorâte fețe ” 

Voi sunteţi serbezi şi nedrepţi, 

Vă credeţi tari şi înţelepţi 

Fiina-că daţi la toți poveţe, 

Şi când e vorba de iubire 

Sfioşi cătând tot înapoi, 

Voi, vă iubiţi. numai ps'voi, 

Ca vitregii de omenire. 

Tubire! sufletul făpturei, 

Yior de viaţă dătător, 

Ce pui tot cei mai răpitor, 

In noi, din tainele naturei, 

11



Că pe rosturi învechite, e mai. grei să pui temei, 

Când ies adevăruri nouă din isvâre de idei 

Nouă și spre alte țeluri lumea este îndreptată. .. 

Ce'i vechii azi, a fost bun însă şi temeinie altă dată, 

Căci de multe ori trecutul e altoiii de fapte mari, 

Şi din vechile tulpine răsar codri de stejari! 

Adevărul e acelaşi şi aceeaşi frumuseţea 

Şi cum le slăviţi voi astă-zi. le-a slăvit şi bătrâneţea; 

Numai ea fârde înconjur, voi dibaci şi prefăcuţi, 

De aceea vă şi parem sârbezi şi nepricepuţi. 

Am fost lirici noi, aşa e, cântăreţi de moda veche, 

Dar cântarea nâstră simplă n'a stricat nici o ureche, 

Ea ne-a isvorit din inimi şi din fragede simțţiri, 

Ca duiosul cânt al harfei dintre cârdele subțiri... 

— Cu chitara, nâptea 'ntrâgă, sub ferestra prea iubitei 

Noi, în strofe "nflăcărate, beţi de farmecul ispitei, 

Ne 'nălțam la cer, chemând'o, ne legam cu ea pe veci 

Şi”i jaram credință 'n tâte, pân” la pragul morţii reci. 

Noi n'avâm, pe lîngă dânsa, âlt-ceva mai scump pe lume. 

Dragostea, la noi, şi traiul nu eraă un joc de glume, 

Imbinări de” poruneâlă, silnice împerecheri, 

Cu vremelnice fol6se ori cu scop de daraveri. 

Când iubeam, iubeam statornic şi cu inimă curată. 

Astă-zi, după moda nouă, rânduiala'i răsturnată 

Şi "i adevăraţ “al nostru nu mai e de cât ce-a fost, 

Daca tot ce se petrece, e aşa de trist şi prost! 

e 

Voi, care-aţi intrat în lume răs sădind o rasă nouă 

Și despărteţi omenirea, între noi și voi, în două; 

Ore v'aţi săpat în pâtra de la margine de drum 

Numele, ca să se scie încotro porniţi de-acum? . 

— Iaca, strălucind de focuri mândra sală de ospeţe. 

Veselie 'n ea şi sgomot. Tineri cu perite feţe 

Şi femei riîd şi fac glume; ochii galeşi, cu nesaţ 

Sîn şi umeri goi desmeardă, se atinge braţ de braț,
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Ultima ratio rerum!.. Omul n'ar. mai avea parte 

Sa se bucure de viaţă, de-ar înghite-atâta carte; 

Ş'apoi creerul de astă-zi e mai delicat, mai fin, - 

Deci, ea nu cum-va să'l vatămi, trebue să'i dai puţin.- 

Norocoşii n'a nevoe de prea multă 'nvățătură. 

Dacă'i îndestul de șmechier, de 'ndrâsneţ şi bun de gură, 

Tâte'i merg în plin şi tâte bunurile i s'aşterre, 

Bucurâse, la picire, cavalerului modern! 

Dacă azi e vremea vâstră, unde'i 6re tineriniea? 

Către care idealuri îndreptâză ea mulțimea? 

Unde's inimile calde, sincerile năzuinţi, 

Faptele înălțătâre, pasiunile ferbinţi ?. . 

Pentru ce, în loc de luptă, pretutindeni amorţială? 

Unde'i s6rele s'alunge negura de îndoială 

Ce puternică se 'ntinde peste-o lume de pitică 

Desgustaţi de ale vieţii, nevoiaşi şi erstici!.. , 

Voi cântaţi și cântul vostvu'i glas de desnădăjduire. 

Cine va întinde lumii ramura de mântuire, 

Daca tineretul este cainic şi tânguitor, 

Sai de sus privesce tâte cu ?n ochii batjocoritor?! 

Ore vom muri cu jalea de-a vedea zădărnicite 

Cele ee-o viaţă 'ntregă ne-ati fost scumpe şi iubite, 

Căci moştenitorii noştri sunt atât de recă şi trişti?! 

Noi suntem entusiaştii, voi... voi nisce egoişii!., 

Si cu tite astea, 6ca, înainte mergătorii 

| Voi sunteţi de-acum la tâte, voi veţi fi îndreptătorii 

Celor în trecut greşite, voi cei meşteri şi cuminţi, 

Care veţi culege râda semănată de părinţi. 

Daca noi suntem bătrânii, suntem şi mai marii noştri ; 

Ramurile înflorite ati eşit din trunchii noştri 

Şi de'ţi face ori preface ce rămâne de la uoi, 

Gloria va fi a nâstră, ear răspunderea cu voi! .
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Dâr ori câtă frământare îţi vei da, o tinerețe, 
Cât sa fii de stăpânită de amor şi frumusețe, 
Cât de 'nălţător să fie al cântării tale har, | 
Şi cât de ilustre jertte le-ai depune pe altar; 
_Tâte pier şi tot acelaşi giulgiii aruncă peste i6te 
Vârsta, călăuza morţii, şi-o să vie-o vreme pâte, 
Când şi vouă vă vor dice tinerii : sunteţi bătrâni, 
Aide! îndărăpt pe calea vâstră cu toiagu 'n mâni. 

Ianuarie 12]98.
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Pe malul de la Calafat 

Lucram o baterie, 

Când eaca Vodă... măsurat, 
Cum umblă dânsul, — mie 
Şi-acuma 'mi pare cam visat— 

Il v&d pe parapet urcând 
Și alegându-şi locul 
Pe vâriul cel mai nalt, cătând 
Spre Turci şi singur comandând 
Noi să deschidem focul. 

„De-odată ş6se guri irăsnese 
De clatină făptura! 

Din meterezul cel turcesc, 

Pe lângă noi de-a dura 
Ghiulelele se prăbușesc; 

Pe când sus, Vodă, liniştit 
Le vede, din redută 
Sbucenind în sbor tot mai grăbit 
Și, stând cu capul desvelit, 
In tr6căt le salută. 

Curgeaii ghiulelele merei 
Țipând, cu mârtea 'n gură, 

Noi toţi, jos, răsuflând din grei 

Priveam; — de-o lovitură 

L'a apărat dr Dumnezeii! —
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In peptul lui atunci bătea 
Și-al nostru suflet încă; 

Ear pilda care ne-o dedea 

Increderea adâncă 

Și dragostea în noi sădea. 

De-aceea după EL ne-am dus 
Uniţi ca într'o mână 
Şi pe vrăjmaș ni lam r&pus 

Și stâgul patriei lam pus 
In inima păgână. 

In frunte El mergea cu noi. 
Nici sabia, nici glonţul 
Pe nimeni n'a dat înapoi; 
Deşi 'n foc am perdut eroi 
Ca Walter şi ca Şontzu! 

Ori cât. v'aşi spune ei, băeţi, 
Povestea minunată 
A astor făptuiri, nu veţi 
Simţi voi nici o dată 
Mărirea lor, căci nu sunteți 

In focul luptei, n'ați văzut 
Cu câtă nepăsare 
Priviati toţi mOrtea, ce-a făcut, 
La rîndu'i fie-care 
De la bătrân pân” la recrut;
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Cum repeziți, într'un avânt, 
Ca dintr'o vijelie, 
Flăcăii, numai de-un cuvânt, 
Porniau la bătălie . 
Şi'n cale tot făceaii pământ! 

Pe valea muntelui Balkan 
Cu noi a fost isbânda, 
Și "n faţa mândrului Curcan 
Plecatu-şi-a capul Osman, 
Când şi-a primit osânda. 

Și daca unui Impărat, 
Vit6zu ntre Pașale, 
Cu s6rta sabia și-a dat, 
Lui Carol Vodă i-a 'nchinat 
EI cinstea 6stei sale; 

Căci stâgul care-a filfîiţ 
Peste-ale lui rădane 
A fost al nostru, ciuruit 
De gl6nţele dușmane, 
De sânge românesc stropit; 

Ear dacă'n pulbere căzu 

De grab' Plevna bătrână, 
E că toiagu șil perdu 

Când Griviţa se prefăcu 
In tabără română!



Amândouă ţi's moşie, 
Cum ţi-e codrul cel de brazi 
Și ţi-or fi pentru vecie, 
Căci le aperi tu de azi. 

Roșiori copii sburdalnici, 
Din călcâe sunători, 
Voi de ochi duioși prădalnici 
Și de lupte iubitori, 
Cap și inimă ferbinte, 
Nestatornici şi 'ndrăsneți, 
Telul nostru e "nainte, 
Inainte călăreți !. . 
Implinescă-vi-se dorul 
Pretutindeni dragi voinici; 
Din isbândă 'şi ia vânt sborul 
Celor slabi şi celor mici!
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Fac, pe cei ce stai în luptă şi pe cei ce-n cale cad 

Să se creadă, ca de trăsnet, vii, prăpăstuiţi în iad! — 

In sfîrşit mă& ure pe ziduri, acățândn-mă de o scară, 

Dar când dati sâ-ncalec crâsta, eală că-şi întinde-afară, 

'Tivga neagră şi buzată, un vlăjan cu ochi sticloşi, i 

Ce-ndreptând asupră-mi puşea, vrea să tragă de cocoşi. 

Bă nu-i dati răgaz de j6că, ci-i vărs creerii pe zid 

Dintre lovitură, apoi sar în 'nuntru, ca-ntrun blid 

Plin de sânge, strigând ura! După mine sar cu toţii 

Vânătorii noştri sprinteni și daă iama în netoţii 

Care năvăleai la poartă ca să fugă şi sbierati 

De turbare, trăgând focuri, ear flăcăii secerati 

Făr-de milă!,. Câtă vreme, a ţinut învălmăşeala 

Nu știă, că simţit de-odată ca m'apucă ameţeala, 

Că picidrele se tae şi m'aş fi sdrobit în şanţ, 

De nu mă prindea în braţe, şovăind, un dorobanţ... 

Dar nu-ţi fie teamă, taică, m'am lăeat într'o custură. 

Ce e, să iei o cetate numai cu o sgirietură!.. 

O aşa minune nimeni, pasă-mi-te, n'o credea. 

Uite, noi care-am făcut-o, vom mai face-o, când or vrea. 

— Şi-a venit ca să ne vadă Impăratul cu Muscalii, 

Vodă-i călare la drâpta şi'napoi toţi ghinăralii. 

Şi ne-a zis EL: „Sănătate! Suntem mîndri azi de voi!“ 

Şi mi-a pus pe pept o cruce, taică, şi-a vorbit cu noi, 

Vesel ridicându-şi capul: ear când am trecut cu stâgul 

Nostru ciuruit de gloanţe, s'a descoperit moşneagul 

Şi cu capul gol, la lumea din-mprejuru-i a strigat: 

„Tree Românii! Trec vitejii!“ şi la noi s'au închinat. — 

Ş'acum te mai las cu bine! Pân' s'o mântui răsboiul 

Şi o fi mult, cred, pân-atuncea, că de-abia acu e-n toiul 

Lui, n'o să-ţi dati greş cu scrisul, doar atâta mi-a rămas 

Să mă mai mângâiti de cele ce-am lăsat plecând de-acas'!.. 

Şi când ţi-o ceti moș Popa, taică, astă cărțulie, 

Să te rogi frumos de dânsul, să slujâscă-o leturghie 

Pentru cei ce sunt departe, pentru cei care-ai perii; 

Căci cu drag ne-am dus la 6ste şi cu drag toţi ne-am jerifit
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—-Astă vină 

Aba el — 
Şi ?n fantasticul inel 

„De lumină 

Ținta 'şi pune; 
Când — minune -— 

Ea, ca smulsă, piere 'n n6pte, 
Dar un'sgomot surd de şâpte, 

Pași greoi 
Vin din șanțul 

Unde sare Dorobanţul 
Prin noroi. 

[Il grăbesce 

Și "ntîlnesce, 

Dupe-un cot, stând rezemate 
Două namile 'mbrăcate 

Cu mantale 
- De soldaţi. 

Cine sunteți ?!. ce cătați 
N6ptea 'n cale?.. 

Vorbe dese, 

Ne'nţelese, 
Cu glas tremurat suspină 
Şi-și bat peptul şi se 'nchină: 

" Că-s Cazaci 

“Si cau perdut 
Drumul ce-aveaii de făcut 

Cu nisce saci
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Şi că-i frate 

In dreptate 

Tot Românul cu Cazacul!.. 
Lasă-apoi din spate sacul, 

la amnarul, 

Fiecare, 
Și-și aprind c'o scăpărare 

Felinarul. 

Despre arme, 
ladu-i sfarme 

Dacă ai...— martură-i Maica 
Domnului. . — decât, nagaica, 

Bat-o bruma! 
Ear Românul | 

Inţelese că-i stăpânul 
Lor de-acuma — 

Deci frumos 
Muscalii jos 

S'aşezară la tutun. 
Dând din mâni ei rîd şi spun 

Şi-i privea, 
Cel căciular 

Mai mirat, căci tot mai rar 
li pricepea. 

Şi-i ascultă 
Vreme multă 

EI, în pușcă rezemat; 
Ei, cu văzu mflăcărat, 
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Şi sună doinele cu drag în crânguri înopiai 
Şi "1 lin şi dulce traiul ear... nevoea s'a uilat! 
Aiunci Iuându'ţi furca 'n br&iă şi eaerul de. lână, 
Intins'ai firul năsdrăvan prea harnică stăpână 
Și ca la Curțile Domnesci în zi de s&rbătâre, 
Cu Jupâniţele 'mprejur făcut-ai şezătâre 

„Reînoind cea de demult poveste strămoșeâscă: 
Că 'ntreg pământul e roâit de mâna femeească, 
Din largul mării pân'la munţi o 'nduioşată lume, 
Cu dragoste şi cu noroc se 'rehină Val t5ă nume; 
Căci n'a fost nimeni pe pământ voios ori întristat, 
Cui farmecul gândului t5ă şi mângâeri n'ai dat!



  
FIUL LUI PENEŞ CURCANUL 

Gu mai născut pe când bătea . 

La Plevna tunul, mamă, - 

Pe când în lume străbătea, 

Prin glasu'i de aramă, 

A vitejiei Românesci 

Strălucitâre veste 
Și din morminte strămoșesci, 

Eroica poveste 

De lupte: și de bărbății 

Se 'nfiripa în fapte vii! 

In zile de 'ndrăsneț avânt 

De glorii, de mărire, 
Adusu-um ai d& pe pământ;.. 

Far calda 'nsufleţire 

Ce port în pept și mândrul dor 

De "alte zări senine, 

Le datoresc ei, mamă, lor, 

Ori supte's de la tine,
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Tu care purutria mi-ai spus: 
Băete 'n lume fruntea sus !? 

Ec 

Da fruntea Sus, căci sunt vlăstar 
Al unei rase nouă, 
Ce și-a rodit al vieţei har 
Cu-o sângeroasă rouă : 
De-aceea m'am făcut soldat 
Și când s'o da alarma, 
Cu sufletul înflăcărat, 
Lua-voiă, grabnic, arma 
Și-oiu alerga la luptă drept 
Vrăjmașilor să le țin pept!.. 

e 

Auzi tu, mamă, r&sunând 
O dornică cântare 
Ce, deperătările 'nfruntând, Din munți și văi r&sare? 
E cântec mândru de eroi 
Căzutţi în bătălie, 
Ce va redeștepţa în noi 
Străbuna bărbăţie, 
E strigăt disperat de frați Sub greu călcăiii îngenunchiaţy! 

e 

Ah vulture, cu falnic sbor, Treci dincolo de munte,
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Avea ochii ger Și noroe 
Și "n pept o inimă bărbată ; 
Ear când intra cu-aj săi în foc 
Și tunul începea, să bată, 
Trezea în el, cruntul ecou, 

Avânturi de erou!.. 

Și nu prilej și nu e zi 
In care să nu se măsâre 
Cu cetele unui Ghazi, 
Ori ziduri să nu le dobre 
Și să % întâmpine în căi 

Cu brazde de văpăi. 

Căci călăreţi și pedestrași 
In tun deplină aă credinţa 
Să bage spaima în vrăsmași, 
Să le 'nlesnâscă biruinţa; 
Fiind-că "n luptă 's frați mai mici 

Tunarilor voinici. 

Şi eată, Dan, că e mânat, 
O dată, grabnic să atace 
Un fort turcesc înaintat; 
Cu ordin, într'adins, de-a face Ori cum va, sei Și va putea 

Din mâna lor să "1 ia.
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Der sdrențuiți așa cum sunt 
Cei ce se ntore au mândră față 
Și “ o privelisce mărâţă, 
De a vedea cu cât avânt 
De dragoste sunt așteptați 

De toţi cei-l- alți fraţi. 

Aprâpe de cantonament 
les oficerii înainte. 
— E sărbătâre 'm regiment! — 
Ear Colonelul ca părinte 
Sărută m locul lor pe Dan, 

Acuma Căpitan!
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CHORUL 

Un trăsnet răspunde, un fulger s'aprinde 
Și sgomotul tace ; 
l.ucâfăr de pace 

Pe cerul albastru lumina “și întinde! 

VOCEA CÂMPULUI | 

Pe 'atinsul lanuiui cu drag 
Plăcăii 'şi dau îndemn la muncă, 
Bar fluerul înduioşat, 
La umbră zice doine "a luncă, 
De-odată trămbiţa răsună ; 
La arme ! — glasul țării chiamă —, 
Cu capul sus, cu ochii vii 
Se duc voinicii fâră i6mă 
Și pe cel drum, bătut de ani 
Trec cete mândre de Curcani! 

CHORUL 

Cu capul sus, cu ochii viţ 
Se duc voinicii fără temă 
Și pe cel drum, bătuţ de ani, 
Trec cete mânâre de Curcani! 

VOCEA DUNĂRsuI 

De la Romă ceâ bătrână 
Am primit mândra solie 
Eu pe umeri 'să "i due fiii La isbânzi, la bătălie... 
Ca străbunii părisi;"aţi 
Plugul vostru părintese 
Și-aţă sărit cu arma ?n mână „da hotarul dușmănese 

luplaţ cu vitejie,     
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