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PE CINE IUBESC 

„Or carc-al fi, femee, cu chipul pămentese 

Nu crede că in.tine, pe tine te iubesc; 
Ci numai întruparea fiinţei ideale 
Pe care wa știuto concepe Dumnezeii, 
Si dacă al ei farmec ?l-atribui tetei tale, 

E pentru că, în tine, iubesc: amorul mei. 
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LUNEI, 
  

 LUNEBI. 

O Lună! Cât se amăgesc 

Poeţii care te slăvesc 

Ca pe-o regină între stele!.. 

„Poeti neştiutori ce stint! 

„FĂ nu cunosc pe-acest pământ , 

Privirile iubitel mele |



AMĂRĂCIUNE E E 

AMĂRĂCIUNE | - 

Când m& vezi că sufer, lasă-m& ?n tăcere 
Să mă lupt eă singur cu durerea mea... 
Nu ccrca în. suflet să'mi pul mângătere, — 

Căci ar fi zadarnic: — marea war putea 

Să se indulcească cu un pic-de miere, 

Ip



CUGETARI 
  

CUGETARE 

Amorul este ca o prismă 
Prin care ochii de amant 

In ori-ce iarbă vEd o floare 
Şi?n oră-ce platră-un diamant !



CUGIETARI 

CUGIETARE 

„ Suferințele umane 

„Stânt plăcerile pierdute; 
Amintirile frumoase 
“Sânt durerile trecute,



3 PE 'STUNEREC 
  

PE 'NTUNEREC. 

 lartă-mă că ?n toiul nopţei am suflat in luminare! 
Nam făcuto din greșală, nici cu gând r&utăcios;! 
„Dar vegându-te pe tine suridend așa duios, 
Am crezut că este ziuă şi că soarele răsare,
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MOARTEA 

Am auzit că unii de moarte aii oroare. 
Când sufletw'mi in ochi-ţi se adânceşte, moare, 
Oh! Dacă imoartea- dulce, cum este ?n ochit tăi, 
De ce sânt uni! oameni cu inoartea-atât de răi!



10 SOARTEI 
  

SOARTEI 

C)! soartă, care nvat lăsat 
In lumea de mizerii plină. 
Si intre oameni, fără vină, 
Ca să trăiesc mar condamnat; 

Tu, care faci pe om să fie 
Ingrat cu chiar norocul seu, 
Ce bine ţi-am făcut ct ție, 
ca tu sănii faci atâta r&i ?



LA MORMEN'T îi 
  

„LA MORMENT 

Eu mam speranţă, la morment 
Ca semn săi puc nici 'o cruce; - 
Pe lângă mine:al morţel vent 

Chiar iarba are să usuce, 

Dar or pe unde yoii muri, 

ȘI ?n or ce groapă-au să mă nchidă, 
Durerea mea când va ?mpletri 

Se va ?nnălta o -piramidă. 
4
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“OAMENII. .. 
——————— 

Privită, cu ce instinct [răţesc 
“Vin vrăbiile ?n bătătură 
Grăunţele de ciugulesc... 

:- Şi una alteia nu'şi fură, 
Pe când noi oamenii avem 
Atât belşug de la natură, 
Şi totuşi —cât de ră! sântâm! — 
Ne smulgem pâinea de la gură!



» ASEMUIRE 13 

ASEMUIRE. 

Frumos şi plin de farmec 'e muntele gigant, 
"Cu coastele ?nverzite şi fruntea subt zăpadă, 
Pe care şerpueşte o limpede cascadă, | 
Prin stânci ce par la soare bucăţi de diamant; 
Dar când me uit la densul şi mă gândesc la mine, . 
O întristare-adâncă în inimă'mi revine: . 
Cu el, fără de voe, mă văd asemuit, 
Căci sufletwmi e tenăr şi părul cărunțit, 

pe
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COLORI: 

Şi primăvara sânt” colori 
"Pe foi, pe muguri şi pe flori, 

Şi ?mi fac o bucurie rară | 
Colorile.de primăvară; - - 

„Căci ele, dacă le privesc, 
De tinereţe 'mi amintesc | 
Şi me reaflu cu plăcere 
In vârsta fără de durere -- 

Şi toamna sânt colorit pe fol, 
Căzute sub copacil goi, 

Dar mie, îmt-e mai „favorită 
Colorea toamne! amorţită, 
“Căci foile ce ngălbenese 
Sfirşitul vieței prevestesc, 
Si cea mal mare-a mea dorință ' 
E ca să scap de suferinţă. - 

Sas
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AŞTEPTARE 

De cu ziua, îm) spusese că la noapte.o'să vic. 
Singur, aşteptam minutul cu nespusă bucurie; 

Şi pe când spire ferecire timpul grabnic me ducea, 
Şi pe când treștea în mine dorul d'a o revedea, 

„Soarele părea în lume, de pe ' bolta lui senină, 

Ca un glob ce. reflectează florile dintr'o grădină, 

Dupe ce o noapte "ntreagă în zadar am aşteptat, 

Cu durere nedescrisă am văzut că nva ?nşelat ; 
* Şi pe când în amorțire timpul par'că se oprisc, 

Şi pe când în al meu suflet disperarea se-adâncise, 
“Luna, apărând pe "ceruri, lumina peste pământ 

Ca o candelă funebră atârnată pun morment,
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. 

„NU E VINA MEA 

De cât-va timp, în ochi-ţi citesc o jale grea 
„Şi pare că în lacrimi să isbucnești ai vrea; 
Dar ştii ce se petrece de astă-dată ?n tine: 
Incepi a fi geloasă şi-a te'ndoi de mine; 
Te temi că dacă singur pe. gânduri. m& retrag, 
E numai ca să cuget la alta mar cu drag... 

" Dar, 'stinge-ţi îndoiala şi temerea-tă înfrânge, 
De vreme ce asupră'mi n'ar dreptul a te plânge!... 

" Când stu nu poţi pricepe iubirea ce'ţi jertfesc, | 
E un cuvânt a crede că eti nu te iubesc? 

"Cum?-—Dacă cucuvaia nu vede pe lumină, 
Se poate oare zice că soarele-i de vină? - 
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FĂRĂ IUBIRE 

- Aşa precum un astru se duce către-apus pe 
Batrâna-mi tinereţe spre-apusul ei s'a dus, , 
De-aşi fi simţit o clipă măcar acea schimbare 
Ce face să devie copilul mic,-om mare! 
„Dar până când să aflu cam devenit ce sânt, 
Mormentul se deschide numindu-mă : pământ! 
lar simțurile mele se deslipesc de mine, | 
Caldura încetează în inimă şi ?n vine, 
Si mort, c*o nouă viaţă, în stârvul mei.reviă,' 
Să ved de *mi mal r&mâne un simţ, în moarte, viii: 
Iubirea, ca lumină de foc etern, trăeşte; 
Şi singură durează, când totul putrezeşte. 

O! Spune-ti, ce sar face pământul fără. par 
ŞI, fără de iubire, ei ce mași face ele)    

2
0



UNDE "MI-E MORMENTUL 
  

UNDE "MI-E MORMENTUL 

Ca rătăcitul, m& opresc 
Pe calea mea necunoscută,.:: 
Căci. nu stiă unde mă găsesc; 

Me?ntore, şi urma mi-e plerdută. 

Dar or pe unde-azi apuca, 
E lumea tristă pentru minc; 

De-aşi scoborâ saii de-aşi urca, 
“Tot r&ă găsesc, în loc de bine. 

- O! pentru ce nu pot să știui 
Mormentul mei pe-unde este! 
M'aşi duce-acolo fără veste 
Şintr'ensul ași intra de via.



CÂND NU şrIal 

CÂND NU ŞTIAL 

Când nu știai că te iubesc, 
ÎmI suridear ca unui frate, 
Și m& lăsat să te privesc 
Şi mă priveal cu bunătate. 

Îndată ensă ce-ar aflat. - 
Ce taină sufletu-mi conţine; 
În ochii ter am deşteptat 
Dispreţ Şi ură către mine. 

Dar dacă:amorul ar putut - 
Să mi-l condanint Paşa tortură, 
Ce-ţi ma! remâne de făcut 
Când aşi simţi asupră-ti ură?
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UN PAS 

- Twu primă-vara te-ai născut ” 
“lar: eu in toamnă am văzut 

Lumina ?ntâia dată, 

“Tu eşti ca albul trandafir, 

Jar ei ca "ngălbenitul fir 

* De iarbă secerată. 

Un singur pas, şi voii intra! 
a s- 

. În iarna cemi va degera - 

Si corp şi simtiminte. 
» » . s 

Oh! Am fi ?n vară amendol, 
„„. De-aşi face eă un pas 'napol, 

Şi tu un pas ?nainte. 

a.



PRIETENILON 

PRIETENILOR 

Prieteni, cereti-mi să put, 
Pce-obrazu-mi masca veselici, 

Să. rid chiar risul nebunici, 

” Şi gata sunt să m& supul. 

Viaţa uwmi mai aparţine, 

: Strein destinului r&mân; 

ŞI nu mal pot să „fii stăpin. . 

“De cât pe cugetul din mine, 

“Nu-ml cereți nsă a intra 

“In tama gândurilor melc; 

Durerea ce sascunden ele 

"De groază war cutremura.



99 . 7 PRIBTENILOR | 
Da APR i 

Nu faceţi să mi sc resfrângă 
În ochi al inimei 'morment : 

__ Când cii voiii încerca să cânt,- 
"L.ăsaţi-nu sufletul să plângă.
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ŞTIINŢA D'A MURI 

In fie-care dimineaţă, 
“Când me deştept din somnul mcii, 

- Tresar şi "mi amintesc mercii 
Că pierd câte ceva din vIață. 

Treptat, co clipă dispărută, 
În moare Şi câte-un atom 

ŞI simţ pe fie ce minută , 
Că nu mai sânt acelaşi om. 

7 

Trăcse și mor fără ?ncetare 
Și mE consum, fără să ştiă . 
De ce când mor sânt âncă viii, 

Intro continuă” schimbare...



9 0 ŞDEINȚA D'A MURI 
  

Dar când descoper taina-adâncă 
Şi caut a m& domiri, . 
Găsesc că din viaţă âncă - 

Înveţ ştiinţa da muri.



DY TRECUL - 
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DIN TRECUT: 

p- 

Ca de-o muzică uitată, dar frumosă 'n vremea - 
Ast-fel imi aduc aminte dc iubirea ta, femec; 

ȘI precum de sub cenuşe! licăreşte o scintec, 

Tot asa, din alte timpuri, reapari în ochii mci. 

Vază, rece, ca: lumina unei stele depărtate, 
„Ale căra raze stinse nu ajung pân. la păment,” 

Amintirea ta pluteşte peste-al inimci 'morment, 
“Ensă fără să atingă simțurile îngheţate, 

ca ŞI orbul care-o dată inprejuru-l a tezut, 
ar în tristu-i intuneric vede tot prin amintire . 

„. .



26 ” -. DIN TRECUT 

Tot aşa și eti acuma intreţin a mea iubire 
Din plăcerile vieţel cunoscute in trecut. 

? 

Tot ce-a fost odinioară: a remas ca o poveste, 

De-ale cărct adevăruri unc-uri mă indoesc, 
Dar pe care cu nesaţiii: ne ?ncetat o retitesc, 
Căci, femec, „altei farmece marscump cândnu mareste.



PĂRINŢII MEI 

Părinţii mei, când nam născut, 

Cu grijă, ?n Icagă Pai -crescut, 

"Ca nu cum-va să cad vre-o dată, 

Durere să'm! pricinuesc; —. . 
Dar azi, când cad și me lovesc, 
Durerea "mi e nemesurată, 

Căci, vai! nu nai deprins de mie 
Sa cad, spre-a şti să me ridic, 

Dorind. de rele-a m&. păzi, 

Mi-ati pus dădacă într'o zi, 
De-aproape să m& urmărească, 
Dar mi-au făcut mat mare râu,



25 „PĂRINȚII MEI 
  

Căci astă-zi când în drumul scut 
Destinul vrea să m& lovească, 

Aşi. şti să lupt fără-ajutor 
Şi J-aşi învinge mai ușor... 

, 

Pe-atunci, de câte ori plângcarii, 
„În ochii lor îmi mângăeam 
Privirile de lacrămr ude. 
Cât se "nşelaii părinţi! mel! 
Căci astă-zi singur, fără ci, 

" Când strig şi nimeni nu maudc, 
Ce bine-ar îi să-fi mveţat 
A suferi nemângâiat. -
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SCARA. VIEŢII 

Î.. 

Pe: scara, Vieţer nvam urcat 
Şi stai pe vârful ei. călare : 

„Copil, adolescent, bărbat | 
ME văd pe rând în fie-care. 
Si-acuma,. când voiii fi silit 
Să mă cobor pe-a morței scară, 
Ducend pe umeri; obosit, 
A suferințelor povară, 

- ME uit cu jale: ce frumos 
E ?n valea tineretci mele 

Si cât e de ?ntunerec, jos, 

În groapa bătrâneţel, grele |. 
De-o parte, pajiştea de Mai, 
Cu roua. diamantizată ; 

- De altă parte, putregar, i « 
Cu viscolul ce stă să bată, -
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SCARA VIEȚII 

În urmă, cerul argintii, 
Poetic „răsărit de soare; 

În faţă, gol adânc, pustiii, 

Apus de umbre nşelătoare! 

Aci, entusiasim, avent, . 
“Speranţă, ideal, iubire; : 

3 . . 

Colo, deridere, mormânt, !. 
Uitare, scârbă, ingrozire!., 
Şi cum să nu fiii abătut 
Şi groaza cum să nu mapuce, - 

Când văd pe unde am trecut 

Şi cuget unde mt volii duce!.. 

A! de-aşi putea să mă: cobor 

Pe unde nam urcat odată! 

A morţei oră o să'mi bată, 

Dar cel puţin ași ști să mor!.. 

x
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OGLINDA. 

Stătusem pân'la zio în .patru nopţi Varândul, 
O muncă fără roade imi obosise gândul | 

Şi-alătură cu condeiul, — ingrat adese ori, — 

Simteam că r&măşiţa puterei mi se curmă, 

Şi 'n noaptea cea din urmă 
„Un somn bolnav pe ochi-mi se ?ntinse către zoră, 

e 

Vedeam, cam vis, o sumă de năluciră hidoase 
"ȘI, ?n prada unor” friguri uscate şi nervoase, 
In mijlocul âcelor năluci, mi se părea . 

„Că văd un om a cărui fiinţă 'nchipuită 

Era asemuită 
In tot en *mprejurarea și ci! fiinţa mea,
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Dar, pe când în schimbul morței i-ași fi dat viața mea, 

Ved soţia lut cernită, care 'n semn că'il regretă, 

In caretă 

Dupe dricul lut mergea. 

Şi simţii o mângâere, cugetând că-i mult mal bine 

De cât alți! din spendoare să me plângă în sicrii 

Fii, de viă, ÎN 

Singur să mă plâng pe minc.
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RISUI. 

Îmi place zimbetul curat 
AI pruncului nevinovat ! 

. Ce doarme ? n leagăn : și visează; 
Căci nu e zimbet mal, “sublim 
Ca-acel prin 'care nu simţim . 

- Durerile cât valorează. 

Imi place zimbetul bizar 
AI fetel mari, — când îi r&sar. | 
La piept comorile rotunde ; 
Căci nu e farmec ma! cer esc.. 
Ca'ntâiul zimbet fecioresc 
Prin care dragostea pătrunde. 

Imi place zimbetul suav 
Al tineret femei, când sclav



36. _. RÎSUL 

Ar “vrea în braţe să te ţie; 
Căci, în delirul voluptos, 
Nimic nu e mal delicios 

- Ca proza dupe poezie! ' 

Imi place: risul infernal | 
Al măscilor de carnaval, 
Când se aruncă ?n desfrenare, 
Căci, pentru cel nenorocit 

“Nu e prilej mal nemerit 
Să dea durerilor uitare. 

Imi place risul cât de mult, 
Or unde "1 văd sâii îl ascult... 
AL Morţel rinjet ensă *m! place 

Şi mult mai scump îl preţuesc, 
Căci toate m el se contopesc 
Şi singur fericit: te face.



"o sre Ni - -, 

O STREINĂ 

De multe ori mi s'a "mtâmplat 
Să întâlnesc, trecend prin lume, 
O Doamnă, despre-al cărel nume 
Necontenit 'am întrebat. 

Dar niment nu a fost în stare 
Să'mi spue-o vorbă despre ca; 
Căci fie-care iși făcea ! 
Ca minc-aceiași întrebare. 

Necunoscută nimenul 
Şi ne având vre-o cunoştinţă, 
Cu singurateca-: fiinţă, 
Stârnea mirarea. or și. cut, 

97



. 

, 

Am urmărito cu privirea... 

O STREINĂ 

Frumoasă, tânără, bogată, 
_Era or unde şi or când 

“Tot veselă şi suridend, 
Ca o regină îmbrăcată. 

Atât de mult m& apăsa 
Crescenda mea nedomirire, 

"* Că sufletu'mt, în nălucire, 
Şi m somn şi-aievea. o visa. 

Era aşa de 'ncântătoare, 

Că'n mine strecura fiori, 
Ca ?n fundul une! inchisori 

O rază caldă de la soare. 

No mai vădusem de un an: 
Prin munţi aflându-m& odată, 

ME pomenesc că mi se-arată , 

Din noi, vorbind cu un cioban. 

“Şi pe cioban Pam intrebat. 

— Ce fel, im zisc el mirat, 

„Nu. o cunoşti? E Fericirea. — 

> Aa
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DIN CUIB 

Sub straşina unei căscioare 

Un cuib de vrăbil stă pitit 
"Şi Puil cari sai mărit 
" Incearcă une orl să sboare. 

Dar cel mat versinie dintre ci, 

Din cuib, în aripi se ridică | 

Şi pare car voi să zică: 
«Adio ! frăţiorii met!...» 

Strâmptoarea 1 îinnăbuşește, 
Intunecimea'i face r&u ; 
Dar infinitul e al stă :. 
Şi Libertatea îl răpește.



40 DIN CUIB 

„ «Adio!» şi s'avântăn gol, 
Credend că va sbura departe; 
Dar cade in sforțări deșarte, 
Pe când părinţi”! daii ocol. 

Pisica ensă, pânditoare, 
Rânjind la el printre mustati, 

"IL prinde, "1 rupe în bucăţi 
Şi'] hărţueşte până. moare. 

o o. . . . o... . 

Strmane puiă, ce amărât 
Mă lasă soaria vieţei talc, 

Căci mași simţi atâta jale 
De nu ne-am semui atât! 

* 

Destinul, care pentru mine 
Ca o pisică fu mal r&i, 
ME mistui ?n vertejul, s&ii o 

Când vream şi ci şă sbor-ca tine.
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INSOMNIE» 

Nici o vorbă de iubire intre no! nu s'a schimbat. 
” Ca. seninul dimineţei cugetul ne-a fost curat: 
Ne 'ntâlneam ca doi prieteni, mulţumiţi câte o dată, 
Une-ori cătând s'ascundem o privire îngrijată. 
Şi puteam să fim departe multă vreme despărțiți, 
Ochii noştri să se ?nchidă ca să doarmă liniștiți, 
Tinerele, noastre gânduri alte visuri să viseze, 
Paşii noştri, fără piedici, că! opusă să urmeze, 
Şi puteam să fim pe lume, dupe cum pe mare sunt 
Dou& maluri depărtate mărginind câte-un pământ ; * 
Câte nu puteam, și câte n'ar fi fost cu mult mal bine 
Să ridice ziduri ?nalte între ochil mel şi tine! 
Te vedeam ; — dar nepăsarea, care zilnic descreştea, . 
Golul ce *m! lăsa în suflet cu fiinţa ta ! umplea. 

  

1) Din volumul Aopţi Albe (ediţia a IV-a) ce so-attă sub presă 
şi va apare în curind “în editura ecistei Literare, : !
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E o tammă nepătrunsă pân'acum de omenire, 
Cum să leagă două inimi într'o singură iubire, 
Si de nani cercat problema şi nu *ncerc să o, desleg, 
E că nu voesc greşită ca şi alţii so *nțeleg. —. 

Ce folos să ştiu iubirea cum şi pentru ce ne vinc, 

E destul co simt îa suflet şi că ?n el te simt pe tinc! 

Negreşit, în lumea toată de-a -am fi numa amendoi, 

Fără de priviri pizmaşe indreptate către nof, 

" Câtn'am sta coprinşi în braţe şi amorul cât ne-ar spune 
Părăsindu-ne în prada sărutărilor nebune, 
Si apoi, lipindu-ti capul şi obrajii Pal meii plept, 
“Te-aşi lăsa să dormi pe densul şi în visul meă, deştept, 

- Te-aşi privi în timp de zile şi de nopţi nemărginite, 
Adorimindu-mi lângă tine gândurile rătăcite ; * 
Frumuseţea ta alături cu adâncul mei amor 

Ar opri ca să ne-admire orele din cursul lor; 
“Tu copilă prin etate, ei bătrân prin suferinţă, | 

„Ne-am uni atât'de bine într'o singură. credinţă; - 
“Tu al fi surisul zilei, cit al nopţei talnic vis; 
Te-aşi culca cu frăgezime lângă sinul mei deschis, 

Dupe cum oceanul culcă raza ultimă din soare, 

Deschizendu-i ca un leagăn undele-i tremurătoare. 

Dar când simt că nu se poate fericiti să devenim 

Şi că soarta ne condamnă, vecinic să ne prigonim, 

M& coprinde-o jale- -adâncă, şi aci 'ml-e dor de tine, 

Și aci ca rătăcitul să alerg prin lume "nf vine.
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Câte-o dată plec pe uliți şi, pe gânduri cufundat, 

ME întorc, fără de veste, tot de unde am plecat; 

Mi se pare lumea toată că se.uită dupe mine, 

Ca și cum ar şti că umblu, căutândurte pe tine; 
Scara, dacă văd pe ceruri luna, nici nu o privesc,. 

Căcă mE tem să nu 'mi citească în privire că Yubest, 

Spune tu, datâta vreme, dacă. mal vedut odată - 

„Cu privirea abătută sai cu inima "ntristată, 

Saii simţindu-te. aproape să mă turbur cel puţin, . 
Spune, dacă suferinţa "mi-a. trădato vrun suspin, .. 

„Şi de câte ori, simţindu-ml lacrimile că mă ?neacă, 
Nu am ris, făcând pe alţii ore *'ntregi ca să petreacă, 
Şi de câte ori, durerea când în pleptu- -mi clocotca, 

Nam făcut să *nveselească toţi prin veselia mca! 
- E amar să al un suflet şi să”l put la incercare 

Să preschimbe ?n bucurie cea mal crudă disperare! 

Oh! și numai pentru tine, pentru tine sufer tot! 
Insă astăzi suferința s'o inăbuş nu mal poti! 

A! ce ?mi pasă de sfirşitul unei patime nebune! 
“Dacă gândurilor mele lumea ?ntreagă Sar opune, 

Voiă să lupt cu lumea ?ntreagă, și-ași lupta cu D.zeii, 

Când de scut te am pe tine şi de armă-amorul mei. 
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Adese-or!, poete, gândindu-mă la tine, 
Surprind un şir. de lacrimi! p'obrazwmi picurând ; 
O vechie amintire se redeşteaptă ?n mine | 
Şi-atuncea, fără voe, mă pomenesc plângând. 
Dar plânsul mei dodată se schimbă'n indignare, . 

: Căcă tu at fost ca minc cu mult mai asuprit: 
Eă nu sunt nidă o dată de bunul traii lipsit, 
Când tu, ajungi şi zile când n'at „nici demâncare. 

. 
t 

In vremea ta, când âncă eral şi tu bogat,: .. 
Te-ai linguşit de sigur acel ce azi te'njură, 
Şi ca să nu'ţi devie duşmani, Y-al ajutat, 
Smulgendut W câte-o dată chiar pâinea de la gură. 
Şi al făcut risipă de ban! şi de poveţ, 
Ca să 'ridici prin suflet pe mulţi până la tine; 
Şi-adesea ensuși r&ul Pal răsplătit cu bine, 

Ştiinţa abnegăre! dorind ca să'i înveţi. 

.



+ 
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Dar e! aii fost ca şerpi cu  făter otrăvitoare, 
Pe care ?n timpul lernei când ţepeni îl găseşti, 

In loc de a-l ucide, strivindu-i sub picioare, 
Comiţi nesocotinţa la sin săi desmorţeşti ; | 
Şi s'aii purtat ca câinii, ce isgoniți do piatră 
De lângă-un hoit pe care deja Pa 'supt şi ros, 
Se ?ntorc să vază dacă mal e ceva pe os, 

„Şi negăsind nimica, îl mârâie și 71 latră. " 

Iar tu, ducenduiți crucea martirului, ca Christ, 

Şi totuşi sclav credinței și abnegărel tale, 
Nedând a se'nțelege că suferi şi eşti trist, 

_Asculţi cu nepăsare insultele brutale 

“Şi după” cum. oceanul pătrunde în secret, 
„Scobind cu îndărjire o peşteră sub stâncă, 
“Tot ast-fel și durerea scobeşte-o rană- adâncă 
In fundul Vletel tale de om şi de poet. 

De. când trălești, o dată nu ţl-a fost dat şi ţie! 
"Să vezi, fără ?ntuneric, o clipă de senin, | 

"Să simț, fără mâhnire, un pic de bucurie, 
Să faci, fără sfială, un singur pas deplin. 

Şi n'al atins o floare, să nu te înghimpeze; 
Nu al avut prieten, să nwţi fi fost ingrat; 

Nu al iubit femele, să nu te fi 'nșelat;: 
Nimic n'al pus pe suflet, să nu te ?nvenineze,
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Intocmai ca orfanul ce, ?n veci persecutat, ! 

De vitrega lui mumă, e prigonit din casă, 

_Ce chiar când fuce bine, ma! aspru e mustrat, 

Şi totuşi, tot-pe dânsul invidia '| apasă, 

Aşa şi tu 'de soartă al fost nedreptăţit... 

şi nu al dat vieţel o singură plăcere 

"Pe care să n'o capeți cu luptă şi:durere, 

Şi tot nu ţi se iartă să! fă nemultumit. 

Tu eşti. poet, de lipsă n'a! dreptul a a te plânge; 

Căci poti în cea mal crudă mizerie să mori, 

Vei fi 'ngropat cu pompă, cu toate căi vor stringe ” 

Cu talerul pomană, ca pentru cerşetori. , 

- Dar pân'-atuncl boleşte şi czzi chiar în demenţă, 

Merei pe datorie fii vesel şi. amărât,.. 

lar cât pentru r&splată, n'o vei avea decât 

Ca polită, plătită la ziua de scadenţă. 

Aşa ţa 'foşt destinul: să suferi în vileag, 

Ca toți să te cunnască ce simți şi ce te "doare, 

Să ştie căntre oameni tu singur est pribeag, 

Ca vecinic săți arunce priviri ne "ncrezătoare. 

Durerea ta, poete, se poate compara . 

Intocmal-cu o marfă expusă la vitrine,  ..: 

Pe care are: dreptul a o privi orl-cine, 

Având saii nu în pungă cu ce-o cumpăra...



Ă UNUI POET - , 47 

Ce oameni sânt şi-aceea pe care îl. încântă 

* Şi cărora le place durerea altul om, 
Când știă că fie-care idee cel frământă. 
Îi sapă câte-o rană în fie ce atom | 
Dar ci, spre-a "şi face-pofta, adese ori te cată; 
Librarul îi zăreşte, II chiamă depe drum 

Şi primiindw'şi banii, te vinde... ca şi cum 

Durerea: ta, poete, sar prețui vre:o dată | 

In loc a fi intâiul în ochii tutulor, | 
Tu singur nu a! dreptul sapari nici în grămadă; 
Şi parvenitul țanţoş-te calcă pe pictor, 
Pigmenit îţă aruncă” noroiul depe stradă ; 
Iar când dintr Enșii vrunul întreabă cine eşti, 

Cu milă te priveste sau cu dispreţ s abate, 
Grăbindu-se şi densul la alţii să .te-arate, 

Neincetând să ?ntrebe: «ce faci, cu ce trăcşti?n 

- Nu doar că-i preocupă vr'un interes de tine; . 
"Dar denşii- nu te iartă ca tu, ce eşti nimic, 
Să al talent ce ?ncântă. pe oamenii de bine, 

"Şi 'el care sânt totul, să 'maibă nici un pic; . 
Nu doar că lor le pasă de felul tăi de viaţă, 
Dar când se tem de tine şi când te ocolesc; 
E pentru că l-e frică de că, și se feresc 
Să nu le vezi prostia, şi să le ri în fată, 

,
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"Să nu te. umilească mândria -nime&nui ! 

Căci care dintre dinşii, când face chiar. vr'un bine 

A cutezat să între în conștiința lul 

„Şi ma Yeşit din fundu insp ximântat de sine ? 
"De „mar purta o mască pe-obrazul lor şiret, 
Sati dacă în fața lume! ascunsa remuşcare 

Cu faptele. schimbate în spectre le-ar apare, 
De sigur, fie-care ar fi câte-un Macbeth! 

Dar. ei sânt mult mal vrednici eroi de tragedie, 

Mal criminali ca denşii, sânt mult mal tari ca el; 

Pe cât îl urmăreşte o veche mișelie, 

Pe-atât ii predispune să fie mal mişei, 

” IșI tipăresc. pe fețe virtuţi ce nu există ; 

In falsităţi, abuzuri şi crime se întrec, : 

Sin loc să se: "ngrozească, sint veseli şi petrec, 
Jucând în toată viaţa o comedie tristă, 

In ziua d'azi când totul se vinde pentru bani, 
EX cumpără onoruri, puteri şi strălucire 
Şi se ?ngrijesc să aibă prieteni şi dușmani, 
Ca unil să-i vorbească, Yar alţii să admire. | 
In schimb, dupe'ntâmplare, sunt r&l oră se târăsc: | 
Esti crud, meschin, fățarnic ca et, .te”mbrățişeză; 

 Netrebnic,—te, respectă ; stupid,—te controlză ; 
Eşti ensă om de merit,—te rid şi-te urăsc. .
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În țara unde soarta te-a “condamnat a naşte, 

Când demonii sânt ângeri şi iadul e Olimp, 

„Când vitele mănâncă şi omenimea paşte, 

Toţi oamenii ca tine se nasc “fără de timp; 

„T răiesc, şi. dupe moarte rencep.a doua vlaţă; 

Trecutul şi prezentul dispar. în viitor, 

Ingraţii, fără urmă de existență, mor; 

lar pentru ei incepe o glorie măreaţă. 

 Sugrumă-ţ -ţi deci durerea, la care esti expus 

De-o nație ?njosită prin vanități deşarte! 

Inalţă-ţi cugetarea și ține-ti fruntea sus, 

Caci soarele ncălzeşte” mal bine de departe ! 

- Din ceata de reptile, de gâzi şi de tâlhari 

Fii mândru, o! poete, că ești lăsat afară: 

A suferi eczilul în propria ta țară 

E numai datoria şi dreptul celor: mari !... 

Cei cari dupe, secol! de astă-zi inainte, , 

Vor răscoli trecutul prin mucezite fol, 

Si 'n râvna d'al cunoaşte, își vor aduce- aminte 

Să *?ntrebe despre-at țărel adevărați eroi, 

Când vor căta, ?ntre altil,- să ?ntrebe şi de tine, 

De sigur, twn mormentu-ţi vei fi'şi putrezit... 

Dar vor afla de timpul în care ar trăit, 

Şi șI vor' ascunde faţa şi le va fi rusine! 

ma AL Stoenescu. : 4
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PATRIOTISMUL 

*Nainte vreme plept la prept 
"Oşteni ?n luptă 'daă năvală ; 
Patriotismul, ca o fală: 
In suflete era deştept. 

7 
4 

Acum prin felurite arme |? 
Bravura s'a inlocuit : 
Dovadă este negreşit, 
Că azi patriotismul doarme. ,
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BALAMUCUL - 

Oameni-ai clădit anume 

Un locaş ferit de lume, - 

 Botezândul Balamuc, | 

„Nu cu scopul să arate . . ., 
Ca acolo, din păcate, | 
Numai pe nebuni îl duc,: . 

_ Cicredând,—credinţă-amară,— 

Cum că cel rămaşi afară , 

Sau în alte-așezăminte 

Sant în adevăr cu minte.
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“Ce orbi. sunt oamenii din fire, 
Când Fire! vor să se opue! 
Aleargă după fericire 
Acolo tocmal unde nu e: 

Se luptă zilnic până. mor 
Averile” ca să'si mărească, 
In loc ca m sufletele lor * 
Dorinţele să'si potolească, 

> 

id 

«
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VECINII 

Atâta gol şi depărtare 
E între cer şi intre mare!- 
Şi totuși nimănui nu spun 

Când ait vre-o taină în comun. 
Intre vecin şi intre mine 

De şi sunt numal câți-va „paşi, * 

Nu fac un re, nu fac un .binc, 
Să nu m& spuie la vrăjmaşi! . 

3
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= 

BUCURIE ŞI "NTRISTARE 
—— 

„ȘI bucurie și  Patristare, 
Mat tot-d'a-una când iubim, 
Cu toţii ni le *nchiipuim 

"Mai mari de cât sint fie. -care:; 

Şi not odată. ne-am iubit, 
Dar nc-am iubit la. ncbunic, 

„Şi: cât nu Sar putea. descrie a 
Ne- -am , bucurat şi-am suferit. m 

Dar, — patimă imaginara ! — 
Ce nc-a rămas după un an?. 
„Un zimbet într'o primăvară 
„Şi-o lacrimă intrun ocean! .
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BLESTEMUL SOARTEI 

"Nemilostiva Soartă, cu glasu-l de aramă, 

"Mi-a poruncit: «Te naşte, de vreme ce-ai să mori! 

“La jugul suferinţei, cât vel trăi, te 'nhamă, 

- Ca ?n fundul disperarei poet să te cobori p 

Supune-te naturel și luptă-te cu 'tinc, -. 

Să n'a! în toată viața odihnă un minut, 
„Pe urmele-ţi să semeni în tot-d'auna binc,. 

Ca rtul săi r&sară pe unde al trecut! 

Şi cerul şi pământul săi fie improtivă, 
Sa fi urât de-aceia pe „care îi iubeşti, 

„ Şi ca să vezI'atuncea cât sânt de milostivă, 

. i voiă rosti blestemul” ca ?n moarte să trăieşti !
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PE TRUNCHIUL UNUI STEJAR 

Strein şi singuratic pe trunchiu”ţă secular, 
In mijlocul pădurei de tufe şi jugaștri,. 
Reapărând ca spectru al vechilor” sihaștri,,, 
Ce cauţi tu, bătrâne și mândrule stejar? 

Ce vânt saii care mână şa: ris atât-de tine, 
De ţi-a sverlit sămânța între: copaci d'alt soi, 
Pe trunchiurile căror cresc. curpeni, din .gunol, 
Facendu- te să'ti fie de starea lor ruşine? 

Stejar, poetul singur pricepe- -al tăi . destin, ” 
„Căci ati avut aceiaşi nenorocire ?n lume: 
Tu suferi în pădurea strâină de-al'.teă nume, 
Şi el în omenirea de care e strein! 

ste
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Viaţa 'scămănă “un munte 

” Pe care veseli ne urcănm, 

Dar depe care jos ne dăni : 
Împovărati de chinuri crunte. 

„Cu cât mal sus pe el te sui 
Sa mal culegi o floare âncă, 
Prăpastia, din culmea lui 
i se deschide mal adâncă. 

“ „Cu cât te urci pe firul vieţei 

| „Şi-o zi să may trăleşti ai vrea, 
i Ti se 'ntărâtă mult mai grea 

|” | Durerea, ?n toiul bătrâneţ-ă.
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Dar fie muntele colos, 
Jar viaţa cât de lungă ic, 

E ma! frumoasă floarea jos, 
Şi ziua în copilărie.
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REMUŞCARE 

Trecând pe.drum, un cerşetor, 
Apropiiridu-se de minc; 
Cu glasul trist și rugător, 
Imi zise: — «Domnule, fă bine, 

„ŞI: ajută-m& că sânt bolnav; 
Cerşesc fără să vreai, de sila: 

- Nu Sint ca alţii un trândav, 

Dar nu mal pot munci... Aibi milă |.. 
In schimbul unui ban ceţi cer, 

- Recunoștinţa? my o să crească 

Ca ui copac până la cer . 
Şi domnul o să-ți răsplătească I» 

In loc să fiii mişcat, — am fost 
Ca surd la vorbele-i deşarte:
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Mi. se părea că pe . de rost 
Le invăţase din vre-o carte. 
apoi, de şi aveam schimbat, 
Intr'un moment de nepăsare, 
Am dat din cap şi mam mal stat 
Sămi scotocesc prin buzunare. 
Când nYam întors din drum ,„—murca. 
Copacul remuşcărei grele. 

Cu rădăcini adânci creştea 
„In fundul conştiinţei mele. - 

A
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FERICIT. 

Soarta desgustată de atâtea rele, 
De atât orgolii, viţiii şi desfriii, 

De-ale el păcate vrend ca să se spele, 

Intro zi cu soare, se sc, Scălda *ntiun rii. 

7 

Dar pe când în apă se juca voloasă,- 

Un piclor d'odată îl alunecă... 

Ne stiind să ?nnoate, unda furioasă 
O tărâ în fundu și o înnecă. 

Un sărac, văzend-o, mila il coprinse 

Si, nevrend so lase în ast-fel de hal, 

S'aruncă în valuri, o cătă, o prinse 

Şi cu viaţă âncă, o târă la mal:
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— «Ei sânt, zise "densa, Soarta. Tu, din tale, 
Ca să'mi scapl viața, te-a! primejduit... | 
Ce să "4 daii în schimbul bunătăţei tale ?> 

Şi saracul zise : — «Fă-me fericit I 

— — «Bine, în răspunse, recunoscătoare ; ; 
Mergi, şi te vol face fericit, cum vrei. » 
Când ajunse: acasă, el simți că moare,,, 

- Soarta se ținuse” de cuvintul a. 
* 

vw
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"POETUL. 

În semi-somn letargic, poetul 'meditează ;- 
Automat, cu gândul. pribeag în alte sferi, 

“ Desşiră ale vieței realități-păreri, 
„Si-o lume ideală în minte îşi crează. - 

„In ea, rechiamă timpul întâiel tinereţi, 
- ÎȘI readună'?n suflet sublimile-aspiraţii, 

Repopulează globul cu alte ţări și nații, - 

- Şi reincepe cursul îuchipuitei vreti. | 

Dar când din aiurarea'! sfârşită, se deşteaptă 
Şi "șI vede spulberate fantomele. din gând, 
Recade în extasul durerilor, pe când, 

„Ca un colos în faţă, Mizeria 7] aşteaptă. 

*
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Nu are nici cuvinte, nici lacrimI de ajuns, 

Spre a. putea să 'nmoaie a' soartel îndârjire. 
Poetul are dreptul şi el la fericire; 
Ea ensă tot-da-una de densul s'a ascuns.: 

, 

Ca orbul care-aude vorbinduise de soare, 

Dar nui e cu putinţă lumina a 24 vedea, 

"Aşa şi el aude vorbindu-se de ca, 

„Dar nu e'chip s'o aibă decât dupe ce moare. 
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MUNTELE ŞI: VALEA 

Sai luat de secoli Muntele cu Valea, 
Ca să ţie casă vecinică-amândoi, 
Ca la vremuri grele să'şi împartă jalea 
Şi la bucurie să se simtă doi. 

Dar şi în natură e can omenire: | 
Soţul” duce greul, Yar soția, vai! i 

„Rare ort ia parte la nenorocire 
Si'și împărtășește numa! bunul trar. 

Muntele, cu creasta până?n nori vârâtă, 

Infruntând primejdii! şi intemperii, 
Işi consumă viaţa stearpă şi urâtă, 

“Ca să ducă jugul grelei căsnicil. 

Th, M. Stoenescu, a
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Valea se r&sfață. Pale lui picioare, 
Pasări şi insecte, floare şi isvor, 
II încântă simţul, îl aduc răcoare, 

"Şi ?mprejurui toate îl vorbesc de-amor. 

In a ei virtute Muntele se crede, 
Totuşi, când spre dânsa ochil-i se re *ntorn, 
Ceia ce văd alţi, numai el nu vede: 
Luna ce-l ornează fruntea ca'un corn. .
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EROTICE 

Me simt atâta. de uşor 

Că une-ori aş fi în stare 

Ca şi un future să sbor... 

— Vrel tu să'ml servi de luminare ?.. 

TI 

De 'ce cu trandafirul oare 

Ei nu te-așt fi asemănat, . 

Pentru amant când eşti o floare 

Şi-un ghimpe pentru- -al tăi bărbat?
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Ţi-aşi da amorul cu plăcere, 
De; ași şti că nu eşti măritată 
Şi că bărbatul tăi mar cere 
Sent dai şi perul tot d'odată. LI 

IV 

Pe luciul unei ape line 
O trestie se ?ncovola | 
Şi apa, oglindind?o, ?n sine, 
So frângă pare că voia... 
Tot ast-fel fac! şi tu. cu mine 
Pe sânul tăi când mă resfrâng; . _. 
Dar uiţi că trestia se ține | - 
De rădăcini ce nu se fring, 

V. 

Sprincenele-ţi catifelaie 
Subt care ochii tt lucese, 
ME 'njunghie şi mt rănesc 
Ca două săbil veninate. 
Tot ele-apol ca un Iinţoliu 

„ Intunecă privirea ta : ” | 
„AY chipul că mar regreta 
„Şi că le porți ca semn de doliu, 

  a
a



PLOTORUI, Fi 

  

PICTORUL 
| —— 

| 
! - . 

. . - 

] „Poet prin simțiminte... prin artă, pictor marc, 

: Inţelegea durerea şi foamea! cunoştea... 

| In țara lui pictura cra fără cătare... 

Şi el o invătase spre-a se hrăni cu ca. 

N Sărac, bolnav şi singur în lumea: egoistă, 

ș. Pe patul stu de scânduri zăcea .suferitor, . 

d: Inconjurând odata cu o privire tristă 

$ ;Si așteptând zădarnic o mână ajutor. 

„Şi ?n scărba de el însuşi, de lume şi de traiii, 

Ca ultimă speranţă, își aştepta pcirea, 

| , Căci viaţa incepuse să prinză putregaiii.. 

! Ă . . 

/ 
| - Mizeria 1 slcise şi corpul şi simţirea :
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In fata lui, mal triste; tablourile Zsale, .. | Infăţișând icl-colo, savanți, artişti, poeţi, .: 
Părea că-l văd durerea și că! privesc cu jalc,: Insuflețind in cadruri pe umezil pereţi. -. 

Şi-acele “preţioase cap d'opere, la care.. -Tinuse-odinioară. ca și la viaţa lui, 
Acum, când sărăcia il doboră mar tare, 
Le-ar fi vindut, de sigur, pe or ce preţ, or cuj; 

Dar nimeni nn se 'ndură: în ajutor să-i vie: Nici rudă; nicr prieten, nici doctor... Părăsit "De toți, în cel 'din urmă minut de agonie, . Şi el se părăsește obştescului Sfirşit. 

"De-o dată ânsă uşa odăcl se trăntește, 
Şi intrâ o. femele cu vălul pe obraz... 
lar pictorul, vezend'o, tresare, 'o priveşte 
Si ?n fața e! rămâne uimit, ca în extaz. 

Dar până să o 'ntrebe ce vrea, pe cine cată, Str&ina către patu-i inaîntează ?ncet, “ŞI-I spune, cu o voce blajină, dar ciudată, Că a venit la densul să-i facă un portret,



PICTORUL -- ii 

Cu faţa 'nvesilită de-o veste- atât "de bună, 
Suride şi voeşte uneltele să'și la: 
Se luptă, se ridică, puterile “a adună 
Şi scopul își ajunge tărându- -se abia. _. 

Dar când spre ea “a i intoarce privirile- obosite 
Şi-o roagă să- ȘI Ya vălul ca.să'l atârnen cui, 
Subt el apare "Moartea cu fălcile rinjite 
Şi hârca 'ŞI Zugrăveşte adânc în ochi lu. 

SA
CA
 

E
 

a



PUOCTORUL 
  

DOCTORUL 
——— 

Când se simţi mar 'r&ă că-l vinc, 
Bolnavul se lungi in pat, 
Şi-al caser repede-aui chemat 
Un doctor, ca să "1 facă bine, 

Dar moartea ?n ușă arătă, 
Căci sufletul trăgea să-l iasă, 
Şi-afând că doctorul e ?n casă, 
Ne-vrend să intre, cuvântă : 

«junge-o plasă pentru-un peşte 
Şi-ajunge-o cursă pentru-un lcă,.. 
E de prisos să fiu şi că, 
Când doctorul mă "nlocueşte, — 

Sa A



SERGENTUI, —
 -
 

  

4 

SERGENTUI, 

Sergentul își iubea soţia 
Si-avea încredere în ea, 
Căci sufletui nu cunoştea | 
Nici temerea, nici gelozia ; 
Dar câte-o dată îşi zicea 

Co hotărită: îndrăzneală : 
«—Acela care va *ncerca, 

"Să&mi spue cum eă ea m&nșală, 

Me va minţi fără 'ndoială, 

Şi jur că îl voii impuşca b— ! 

Sergentul se ?ntorcea odată 

Dintrun r&zboiă, învingător. 

"Şi se miră că ea în privdor 

“Nu aştepta ca altă-dată.
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Dar sufletu-t bănuitor, - 
Intărătat de gelozie. 

“Fu cel dintâi care ”] vesti 
Cal inșelase-a lu! soție, 
Şi jurământul -ca să'și. ție, 
Un glonţ în inimă "ȘI trânti,



  

MULTĂ SĂNĂTATE.» S1 
  

MULTĂ SĂNĂTATE 

Un bărbat, . — murinduri scumpa lui sotie, 
Dupe opt saii nouă ani de” căsnicie, 
Şi remas de-o dată văduv, singurel, - 
Ne avend pe nimeni! a 'ngriji de el, — 
Se.scirbi de. viață şi vru sa se-omoare, 
Alegendu'și moartea prin spinzurătoare. 
Deci d'un pom, în curte, innodă un laţ 
Si vârându'! bine dupe gâtu-i, haţ 
Nodul îi cuprinse sdravăn beregata 
Şi îşi dete drumul, lung, aproape gata. 
Un vecin, vădândul când se pregătea, 
Adună mulțimea ce pe drum trecea; 
Deteră năvală, ştrangul il tăiară, 
Unil il stropiră, . alțir îl frecară. 
Până spânzuratul înviă din noi ., 

Şi ncepu să geamă groasnic... ca un boii. 

Th, M. Stoenescu.
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— «Bine, măr vecine, un bătrân îi zise, . 
Văzend că ?nviază, dupe ce murise, 
Nu ?ţl-a fost ruşine să ghiberdiseşt, 

Fară ca la popă să te spovedești? 
Te văd plin la față, roşcovan ca racu, 
Ce te-a. pus la cale să te duci la dracu?» — 

_— «la.mal taci, răspunse omul. spânzurat ; 

Să 'mi scăpati viața cine v'a chemat? 
„Voiu să mor, şi iată, să vedeți ma! bine, _- 

- O să iaă cuțitul și-o șă'l bag în mine!» - - 
Unul vru s'ascunză fierul ascuţit, 

" Care ca să tae ştreangul le-a servit; - 
Dar un bun prieten de odinioară : 

Le grăi: — «Lăsaţiil, dacă vrea să moară! 
Are drept; pe lume a r&mas stingher; 

Vrea să se 'ntâlncască cu nevasta ?n cer, 
Căci şi ea "1 aşteaptă mal curând să vie, 

"Să re'nceapă-acolo dulceai căsnicie.» — 
— «Ce ? strigă bărbatul, ca din somn trezit, 
Sa trăesc cu densă iar cum am trăit? 

Multumesc! Mai bine du-te tu măi frate, 

„Ba chiar duă din parte ?mY multă sănătate !» — 

 



  

"SOACRA ȚIGANULTL s 
  

SOACRA ȚIGANULUI 

Un ţigan, avendu și soacra greii bolnavă... 
Şi tinend, se vede, foarte mult la ea, - 

„Ca să nui aducă morţii vr'o zăbavă, 
„Nu lăsa” pe fii-sa, ci el o ?ngrijea. 

bi 

Intr'o noapte ensă, bietul, ostenisc, 
Căci prea se legase pacostea de el, 

"ȘI, voind să "nchiză ochii! fără visc, 
Se culcă afară şi-adormi niţel. - 

„Dar, la miezul năpţei, când dormea mal tare, - 
Un vecin, cumătru, rudă în sfirşit, Ș 
Vrend ca să-l vestească trista întâmplare, 

“ L'a cătat prin curte, până Pa găsit :
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_— Scoală, măi, că soacra ţi-a ncetat din Vaţă = 
— Val! făcu țiganul, mişcând subt cojoc, 

Re&ăo să'ml mal pară” mâinefdimineaţă ! I— 
ŞI, "nvelindu-șt: capul, adormi la loc.



  

PEȘTELE Di POSE Să 

PEȘTELE DE POST 

Iutr'o zi, creştinii dintrun sat plecară 
Să se jeluiască la un "nalt prelat, 
Precum că prea sfântul, popa lor din sat, 
Merei le tot face postul de ocară: 
Că în loc să'l tie, ca orl-ce creştin, ' 
In zilele ?n care legca poruncește, 

In Vinerea Mare char mănâncă peşte. 

„Ba îl mal şi udă cun bârdac de vin. 

A , | 

Auzind prelatul o aşa ruşine, 

A trimis îndată de-a chemat la el 

Pe prea-sfântul care se purta astfel, 

„Ca să'l dojenească cum i se cuvine, 
Popa la 'ndoială fără a mal sta, 
Ba cătând să'și facă și de veselie, 

Se grăbi să”meargă la episcopic, 
„Neştiind se vede ce îl aştepta, 

7



56 PEȘTELE DE POS. 

—»Bine; părintele, episcopwi zise, 
TŢi-al ultat cu totul legea de creştin ?,., 

Mănânci peşten posturi şil stropeşti cu Vin... 
Ast-fel mi te *nvatță pravilele scrise 2» 

' « 

«Ce tot spui, Prea Sfinte? Aşa eşti de prosi?- 
"Vrei să'l ud cu apă, ca în vreme scurtă 
Să'nil reinvieze peştele în burtă ?,. 
Or, nu şti! dichisul peştelui de post ?» 
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* Păsărime o grămadă, 

NUP DE MIRARE G Â_
 

. 

NU E DE MIRARE 

, 

Un boer avea 'n ogradă, : 

Ca tot omul gospodar, . 

Si-avea si-un țigan pândar. 
>» > 2 . 

Într'o bună dimineată,. 

Vrend să tragă într'o cioară, 

Impuşcă 'ţiganu-o rață, 

Care gata fu să moară. 

u—u«Ce făcuşi, mă faraoanc? 

«AY lovito drept la mir b— 

— «laca, am facut, cocoane; 

«Dar ei, huite, nu ma. mir!



EX 

NU E DE MIRARE 

«Pușca ha'npuşcat rațusca.... 
“«Ilasta nu e treaba mare! 

«De *npuşca rațuşca puşca, 

«âr fi fost mal-da mirare !» —



  

SrĂDÂR "“sy 
  

STAPAN: 

po 7 

Bărbatul «i, om tânăr şi de-o: virtute rară, 
Murise, în r&sboiul din “urmă, pentru ţară : 

lar țara ?] ingropase, drept cinste... ca pe câini.. 

Rămasă deci pe lume săracă şi străină . 

Şi, ne avend o pată pe fruntea el senină,- 
Nadajduia in munca sermanelor ek măinl.: 

De alt-fel, când oşteanul de lângă ea plecase, 

Unica măngăiere cen lipsă îl lăsase, 
Era o fetişoară, născută-abia do zi. 
Cu dânsa trista mumă uritul iși ucise 

Din ceasul când de scumpui bărbat sc despărtise ise 

Şi până când, în fine,-de moarte: auzi: 

Ii 

_De cum se face ziuă și până se mnoptează, 

Umblând din casă ?n casă, întreabă, cercetează



90 e STDĂBÂN 
  

Şi cată pretutindeni să afle: un stăpân. 
“Dar nimeni n'o ascultă şi nimeni no primește : 
«Stăpânul ce-l dă toate şi leafă mar plăteşte, 
Nu vrea săi ma! hrănească şi -broasca de la sin. 
«Dar fata-acum e mare şi o va da la şcoală ; 
Târziu se ?ntoarce seara şi pleacă cum se scoală: 
„O va hrăni ea ensăşi cin leafă şi tain». ” 
Dar în zadar se roagă nenorocita mumă, 
Căci unii cu asprime, iar alţi! cam în glurnă 
O dai pe uşă-afară, sai rid de-al ei destin. 

III 

Copila, simţitoare şi matură din fire. 
Părea că nu-și dă seama de-a lor nenorocire, 

„De şi înţelesese că er se datora. - : 
Când muma el, sleită de foame și durere, | 
Simţi că nici să umble nu-i 'remânea putere, - 
Ea o rugă. să plece şi-a nu se dispera: Ă 
— «Mai dute dragă mamă, dar du-te fără minc, 
Căci poate că norocul e bun numa! cu tine,. 
Şi dacă nu azi, mâine iţi vel găsi stăpân !» 
Piecă, — dar când acasă, zdrobită; se târâse, 

- Copila adormise de veci... se omorăse... 
Naveau să-l.mai hrănească şi broasca de la sin!» 

a



- COLUL MIZERIEL O. 

COPILUL :MIZERIEI 

7 

Bolnavă, sdrenţăroasă și tremurând de frig, 

Pe drumuri rătăceşte, acoperind în poale”. 
Un biet copil, ce rupe flămând dintr'un cov rig 

In lacrimile mumei redeveni mai moale, 

A crede: -0, la vedere, că este-o cerşetoare. 

Toţi câinii după densa, lătrănd, se năpustesc ; 

Copiii o insultă sai o lovesc de-o doare; : 

Cu scirbă, trecătorii la halul ci privesc. 

— Femele" păcătoasă! zic preoţii, în care 

Speranţele ca ?n fundul prăpăstiel r&măn ; 

Nu e destul că 'Și duce mizeria 7n spinare, 

Mai trebuia să poarte ş şi un copil la sin! —



x 
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92 0 COPILUL AIZERIEI 

Dar ca înaintează, cu ochi în păment; 
In urma el, cu grabă, copilul işi târăşte... . 
Ea vede că ?n potrivă toți oamenii îl sunt, 
Ea ştie că bogatul pe cel sărac. urăște. . 

„ De-accia, nu, recurge la milă nici odată, ' : 
- Nu cere bunătate în ochil nimenui ; 

IŞi aminteşte numai atât: că „are tată, . 
Şi-aleargă, ?n disperare, la ajutorul lui. 

N 

Odinioară, sigur, pe când cra alt-fel, 
„Simţise că iubirea de un strâin o leagă, 
ȘI, patima orbind?o în totul pentru cl], -: 
Cu sufictul și corpul 1 se dăduse *ntreagă. 

N 

Cu densul intr'o noapte de la părinti plecase... Dar, o! durere? omul se "scală une-ori... 
Zadarnic se "crezuse, căci Prea terziii aflase! - Că tocmal devotaţii sânt cei mâr trădători, 

| „ E II 

La poarta unei case încetinel bătu 
Şi vinele şi nervii în corpu-i se sbărliră,.. Dar sângele de-o-dată în înimă-t stătu, 
Cu tatăl.scă în uşă când ochii % se *ntâlniră.



COPILUL JUZERIEL O? IE) 
  

Bătrânul, ca de trăznet lovit pe ne-aşteptate, 

Înmărmuri o clipă şi, la vederea ci, . 

Strigă, desnourăndu'și sprincenele *ncruntate : 

— Afară, cerşetoare! Te-du din ochii mei!— 
4 

Copilul, de-o putere divină inspirat, 

Cu mâinile mcleştate de rochia tristel munc, 

Privea la el cu gătul întins şi nemișcat, , 

De-at fi crezut că ?n ură pândeşte să'l sugnime. 

z 

rr 

Dar muma lut sdrobită, căzută, disperată, 

“Fărăndu-se ?n genunchie, cu părul despletit, 

Il urmărea, rugândul cu .vocea seacă: — Tată! 

Oh! lartă-m&, aibă mndă 1... aibi milă 1... am greşit! — 

— Mormintul mamei talc, e surd spre-a te terta... 

Caci tu al omorât'o, făcândo de rușine! 

'Tărăna o apasă cu mişelia ta... 

Afară cerşetoare, afară de la mine ...— 

Cu mâinile pe pleptu- abia ţiindu'și viaţa, 

Rămase .ca o stâncă, rugândul fără glas... 

Dar el, cu nepăsare, îşi reintoarse fața : 

Şi, pentru ca să plece, făcu întâiul pas...



MA COPILUI, MIZERII 

  

  

Atunci, copilul zise cu graiul. ângeresc; 
— Nu plânge, mamă dragă, vei fi şi tu bogată, 
CăcI me voiii face mare şi am să te ?ngrijesc,.. 
Ridică-te, să mergem, ăst om nul este tată!— 

Când auzi bătrănul acele-adenci cuvinte, 
Mişcat până la lacrimi, strigă: — Copii mer!... " Şi-adăogă străngendu-t la Picptul său fierbinte: «Oh ! EI sunt demni de mine şi ei n'am fost de e)!»



NOAPTE ALBĂ : NE 9% 
  

Dacă ?n fundul cugetărei, unde-ascunzi uite: -un seeret, 

AI simţit măcar o clipă pentru mine un regret, 

Dacă "m noaptea vieţel tale, unde simțul tă doreşte, 

AI suris măcar o-dată umbrâi ce te .urmăreşte 

Și-a văzut ce strâns de tine toate simțurile "mt legi, 

O! ar îi cu neputinţă ca să nu'mă înţelegi! 

Voi săi spun cât n'a spus nimeni, de câna plânsul are. voce 

ȘI de când durerea poate mila îumei să invoce; 

Vor să'ţi spun ce simt, ce sufer, cum trăese şi ce-am făcut, 

De când mi-am perdut odihna şi de când te-am cunoscut. 

U! ascultă-rmă ! Pe lume nu e nimeni să m'asculte... 

Numa! tu mă poţi pricepe, şi ţi-ai spune-atât de multe, 

Că o viaţă de-ași petrece. povestindu-ţi tot ce ştiă, 

" Incă n'ași putea durerea cum o simţ să ţi-o deseriii. 

O! ascultă-mă 1... Ştii bine că te snpără-a mea jale 

Şi că nu al datoria să nfunză sândorue + tale. 
. 

1). Din volumul Xopţi atve (eâiţia IV -a) ce se ană pus sub 

presă şi va apare în curână, în editura Recistel, Literare, 
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In prăpastia în care a căzut fiinţa mea; 
Fă nu cer să 41 turburi mintea și să te arunc! în ea; 
REmti sus, rămâl de-asupra înverzitelor coline ; - 
Dar din vârful lor priveşre de-astă dată şi la mine! 
E destul să ştii că noaptea, când la tine mă gindesc, 
Am putut de-a mea tortură un minnt să "(1 amintesc, 
E destul să va o rază din lumina ta fierbinte, | 
Să surprinz o bunătate în risipa-ţi de cuvinte, 
Să 'ntrevăd o remușeare că nu poţi să mă iubeşti, 
Să'mi închipuese că umbli să mă mângâi, când zîmbeşii, 
Ni să cred că toată lumea nu-l ca mine fericită; 
După cum nu e ca tine o femele mar iubită, 

Spune-mi, e un om pe lume mulţumit ma! cu puţin? 
Şi cu toate astea, cine a simţit mai mare chin 
Intr'o lipsă na! grozavă de iubire-adesărată?" 
— Nu "ml-aduo aminte nimeni să mă A iubit vro dată. 
Fi nu socotesc iubire egoismul părintesc, 
“Nier nu iait de simpatie interesut omenesc: 
ite sufletul, de: poate, orl-ce patimă lumească, 
Ia-mă ast-fel cum mă atu, şi atunci șă mă iubească. 
Alt-fel, totul e minciună şi "n zadar ași A crezut 

"Până chiar și în țubirea muwmel care m'a născut, 

x 

Iată pentru ce, în ziua când te-am întâlnit pe tine, 
"Mi-am zis: poate e un sutlet ca să semene cu mine, 
ȘI, dorind s'aling odată gândul met nenorocit, 
Te-am văzut prea fericită ca să nu-te î iubit, 
Yrăgezimea ta, blândețea, ochii, zimbetele tale 
Mai făcut să uit amarul simpatiilor banale, 
Și-a văzut o nouă lume apărând în ochi! mey, 
Iar tu, singura femee ma! trăia între femei, 
Imi părea că toată lumea e creată pentru tine, , 
ȘI tu, soare-al vleţei mele, te născuseși pentru mine:
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Imi păren că dacă cerul e senin sait înorat 

Tu esti veselă saii tristă, —şi că tot sar îl schimbat, 

Până chiar şi mersul zilei să se 'ntoarcă din spre seară, 

In aceiași zi să 'nceapă soarele să urce fară, i 

Ca apusul să rtmiie tot-a'a-una răsărit, -, Ii Ă 

Numai dacă tu, stăpâna tutulor, ai fi voit. 

D'atunci, te-am iubit, cum nimeni nu mar cred să te iubiscă. 

Nu eunoso nenorocire şi tortură omenească 

Să î ras mal cu putere suflet mal înamorat 

După cum a ta Iubire sutletul *ml-a torturat. 

Câte nopţi am stat ca capul între mâlni, cetind vr'o carte, 

Ca să 'mi obosesc gindirea şi să uit că eşti departe! 

Dar li fie ce idee şi la fe ce curînt, 
Lamartine şi cu Petrarea celebraii câte-un mormânt, 

ȘI apol, pe când durerea schimbă oameni m fantazme, 

Lord Byron trăntit pe musă cu blesteme şi sarcasme, 

Intre alte vechi volume răsfoite în zadar, 

Nu *gf-a strecurat veninul întrun creier mat bizar 

Ca în noaptea când, de scârbă şi de ură 'nfierbântată, 

Mi-am simţit fiinţa 'ntrează ca o mare agitată, 
Și am ridicat pumnalul hotărât să mă omor, , 

Ca în pieptul meii să moară şi-al teii chip amăgitor, 

Moartea mă privea în faţă c'o magnetică putere 

ŞI eram să 'ngrop anrerea într'o ultimă durere, * 

NicI odată însă frica n'a făcut p'un om mal laş 

Ca 'n minutul când, muşcându-miI mâinile de ucipaţ, 

“Am zvâriit în gol puzanalvi şi-am trăit 1... 

„— Acum, răspunde: 

Dacă 'n ast-fel de iubire ma! am dreptul a mvascunde 

De ideile timpite ate celor ce găsese | i 

Că am săverşit o crimă, cutezănă să te iubesc! 

Nu-l aşa, că tsţi cu vorbe de iubire te 'nconjoară? 
Care însă dintre dânşii pentru tine-ar vrea să moară ?.. 

Mori! şi când de la mormentu-ţi va pleca chiar muma ta, 

Mal curend ca într'o lună va începe-a te uita. 

Ei, dacă trăese, e numat că-trăeşti şi tu. Apune 
Iu mormântul tăi, gi-acolo lângă tine m& vor pune. 

A! de sigur, dupt moarte nimeni nu mai are drept 

1 “Th. M, Stoenescu.
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De-a 'ngriji ca să rămânre și cadavrul înțelept. 
Şi de câte ori ca omul e mal generos pământul . 
Nici o lege nu opreşte de-a ne 'npreuna mormentul ; Sl el, care pune captt gemătulur omenesc, 
S'ar deschide mai de grabă, aac'ar gti cât te iubesc, 

Iartă-mă CĂ-I sperii somnul ca o tristă cucuvale ȘI te fac să crezi că-ţI umblă liliecii prin odaie ; Aşi voi să fie ziuă, pe la tine să mal tree "ȘI în zgomotul mulţime suferiuța să 'my înec; Dar acum e miezul nopţii, când pământul doarme 'n pace, ȘI când numay conștiința. criminalului nu tace; Când pe braţele femeei, soţul urtă-al zilex chiu Şi când, urgisit de soartă, disperatul bea venin; Cind bogatul face planul destătărilor ae mâine, - Când bolnavul, fără doctor, se frământă ca un câine; Câna avarul pe 'ntunerec, strânge banul lângă ban, „ȘI mizeria deşteaptă sinuciderea 'n orfan; | 
Când desfrâul scoate masca şi conrupţia se vinde, Când amantut stinge lampa gi poetui o aprinde; 
Când misterul noi clocește culbul unu vechiă mister, Când Satan împrospătează ura “ntre pământ şi cer, Și când tu, mal rea ca dânsul, despărţinâu-te de mine, AT lăsat perdeaua nopţii între ochi! met și tine, ” ŞI tu, ce-am făcut de-o oră, de câna singur am rămas? Caut urmele pe unde ay călcat cu al ttii pas 
Și. lipindu-mi resufiarea şi obrajii peste ele, 
Umblu să le şterg cn tocul şi cu lacrimile mele, 
Ca să nu rămie umbiă in închipuirea ta i "ŞI să pot dormi o clipă, fericit de-a te uita, 
Dar cu cât gonese lumina, întunerecul pttrunde : Simţ că eşti pe lingă mine, însă nu te văa pe unde, Aud glasul tcă vorbinâu-mi, însă vorbele sunt reecl, Halna ta "my atinge haina, însă nu te văa să treci, Ochii ter lucese în ochi-mi, dar sunt falși ca *'ntr'o osiindă, Vratele-mI se "ntind spre tine, dar nu pot să te coprindă;
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Tu eşti tot şi eşti nimica, alurez, dar mă deştept . 

Și în locul umbrei tale, resăsese durerea m piept, 
x 

Negregit, să nu af suflet și să ai aşa figură 
'Trebuia să fil femee şi să te numeşti TYortură; 
Să te xăă în tot-d'a-una și să te Ynbesc mereii, 
Ve când nimeni să nu ştie viermele din pieptul mcă. 

Și ce'1 pasă Vevinieiel de o clipă ?n van "plerdută | 

Cerurilor ce le pasă de o stea "n abis căzută! 

Este oare sec Oceanul dacă seacă un isvor? 
Suferă creaţiunea dacă ptere-un inuritor? 

Când o candelă se stinue, luminează ?n cer un soare 

ȘI când cii mă lupt cu moartea, tu trăeşti nesimţitoare, 

Nu e vina ta: sunt alţii de cât tine mult mal răi, 

Nu mă mir că nu al suflet, când trăeşti printre 'cală 

Care 'm setea lor, îşi joacă conştiinţa ca la bursă, 
Dar mă mir prin ce 'mtemplare am putut să caz în cursă. 

FI trăese nedându-şI seama de cât lăcomier lor 
Și tu le serveşti de martă, așteptând cumpărător. 

Prostituţie 1... Pământul sa conrupt ca o femce, 

Tăcend lupta dintre oameni o scirboasă epopee; 

tiermenit putrezielunel fierb în pântecu-i stârpit, 

De otrăvurile vleţer e rtzduhul înnăcrit. 
Cine-ar cuteza să 'nalţe glas de conştiinţă, minte 

Fgoizmul şi minciuna at prins viermi în simţiminte 

Și virtutea, egzilată, se ascunde tremurând; 

Nimeni nu mal are suiet, toţi sunt laşi, căci toți se vend. 

Imi miroase a pucloasă par'e'asi fi pe Marea Moartă 

Și "n Sodoma printre stârvuri geniul fatal mă poartă, 

Tremur, ca bulnuv, de tifos, mi-este cald şi "nl-este fris,
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Iar în spazmele durerii pân” la cer aşi vrea să strig. 
Dar când cugetul îmi spune că mă afu 'n omenire, 
In strimtoarea sugrumărei întrerup cu îngrozire 
Glasul care-ar vrea să strige ca un răcnet: unde sunt? 
Căci sunt sigur că ecoul -ar răspunde : «pe păment!» 
“Toate fibrele din corpu-mi se restrâng cu- aşa putere, 
Că devine însutită infernala mea durere ; 
Aud cloencte de oase și vid rinete de morţi, 
Par'e'aşi fi căzut din ceruri Tale iadurilor porţi. 
"Atunci, îmi ridie pumnalul și "ml Iaii zilelor, adio! 
Dar prin geamuri dimineaţa îml vibrează lung: e 'zio!
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NOAPTE ALBA 

Il, 

Cur 5% spun a mea durere, patima de care zac, 
„Să mă crează, şi de milă să mod 'nveţe ce să fac! 

SĂ-I destăruuese iubirea cum o simt şi cum mă rvade 
Precum rod în primăvară vtermit tinerele roade; 
Să'mi deschid, ca unul preot, rana suiletului mei, * 
Ca să vază în adâneu-l ce-am putut să sufer eă. 
Să'mi iai masea depe faţă, pretăcuta veselie, _ 
ŞI să plâng, aşa cum singur plâng când nimeni nu mt ştie; 
Să mă rog cu mâini unite, dupe cum mă rog la cer, . 
Si în schimbul vieței mele numal crezămint să-i cer. 

Cai să-I spun a mea tortură, dacă nu ţi-aşir spune-o ţie, 

Scumpe ânger, fără care lumea 'ntreagă-ar fi pustie; 
Cum săncep, prin ce cuvinte te vol face să mă crezi, 

Când în tine. ml-e speranța şi când tu mă torturezi? | 

Sunt în vIaţa omenească cugetări şi simțiminte 

Care nu se pot descrie nici odată prin cuvinte. 

  

D Din volumul Nopți Albe (ediţia IV-a) ce se atlă pus sub 
presă şi va apare în curind în editura Jecistel Literare.



102.0: NOAPTE ALBĂ - 
  

Trebue cu toate astea, dar nu pot să ţi-le spun, Și ţinendu-le inchise, simţ că-am să deviă nebun: IE ceva grozav în mine Care-atât mt torturează, Care nu mă "nnebuneşte, care nu'mă "mseninează, -. Ci "mi usucă tinereţea și *'mi închide-al vieții drum, Ii cât une-ori imi vine de dureri, să mă sugrum! In privirea mea S'aprinde o dorinţă nestârşită; Inima îm! este suptă de-o. iubire ne-auzită; 
Nervii mel de voluptate se'ntărâtă gi s'ascut, Gânaul met ca pe o mare. fără țărmuri „e Plerdut, Şi mă duo, mă due departe, trist şi singur,tot-d'auna Iar lumina mi se pare cu *ntunericul tot una, ' Nu ma! îndrăznesc nici ura de iubire s'o disting, . Dar, luptâna cu mine însumi, spre-a fi 'nvingător, m&nviug! Oh! atunci, recaâ cu capul rezemât de câte-o mână: Lacrimile cu speranţa pe-albul ochilor se *ngână, Iml aduc de tine-aminte şi te văd şi te priveso . Ei Ast-fel dupe cum alevea şi în șis te *nchipuesc, “Par'că umbra ta soseşte să mă mângâie la vreme, ? Să'nl oprească depe buze inspiratele blesteme; Să'mi suriză mal "nainte plânsul mei d'a fi 'nceput, Şi văzondu-mă că sufer, să mă "ntrebe «ce-am avut 2» Să întăşure de gâtu-mi brâţele cu adorare, Dupe cum se înfăşoară două fragede lăstare, | . Si ei, rezimenău-ți capul, scumpă umbră, lingă sin, - Să te simţ mal multă creme, mut ŞI nemizeat r&mân,. Ciit de dulce mi-se pară fie ce clipire-a vioțer; | In părerea mea se *ntoarce frăgezimea tinerețer, "re tubese, te strâng pe suilet, te sărut şi te desmterd, Toate simţurile mele în Simţirea ta se pier, Trigurile fericireY sunt in mine *ntărâtate ; " Sângele mi se preface într'o calaă voluptate; „Par'că visul mă deşteaptă din uimirea altui vis, „Ca să'miI văa destinu-atevea lângă-al tăi destin înscris. Dar ca tot ce n'are viaţă, umbră sati închipuire, "Te "nnegreştă în fundul nopţel şi te stingi ca o clipire, Ei Pe când cii, rămas de-asupra nebuniei ce."may rîvjca, Ved prăpastia în care, tără tine, voiă cădea, E
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A! de-ar fi numat atâta, poate că-aşi avea putere 

Să'mi ascunz nenorocirea şi s'0 sufer în tăcere, 
Dar sunt taine ingropate pentru veci în pleptul meă, 

Și pe care mă cutremur să mi le-amintese chiar eă. 

Nu-i aşa că nu se poate, într'a ta copilărie, 

Să 'mţelegi câtre d'aproape firea mea de nebunie? 

Eu te iert, căci fără voe, mt-al făcut atâta răi; 

De ce însă nu mă iartă și pe mine-amorul tăi 1... 

Cel puţin de mi s'ar spune că odată, lângă tine, 

Soferința mea de astăzi mi se va'ndrepta spre bine, 

Tot aşi mar găsi putere să mă lupt şi s'o'ntreţiii, - 

Ca 'ntr'o zi de-a ta Yubire mult mal vrednio să devii, 

Cine o să'miI poată însă da atâta fericire, 

Ca să nu 'mi aduc aminte de a mea nenorocire!... 

Ce să sper la-acel sălbatici, care, când vorbesc de-amor, 

Inţeleg înfierbântarea bestialităţel lor. 

Să pătrunză ?n adâncimea sufletului me, să vază 

Şi să judece amorul pentru mine, ce *nsemnează, 

Lor le e' de-ajuns o clipă tinereţea a'și goli, 
Spre-a putea cu prisosință însetarea-a'şi potoli. 

Cine ştie! şi ei poate ca şi mine ai dreptate: 
Ce s'ar face idealul, de n'ar fi realitate : 

Fie-eare simte viaţa dupe cum îl este scris, - 
Unul o "mţelege-alevea, altul o prevede 'n vis... 

Unde am ajunge însă de-ar fi tot femet ca tine , 

Şi ce oameni am cunoaşte, toţi dac'ar. iubi ca mine !- + 

Ei nu sant nebun, un doctor să te-asigure-ar putea ; 

Și cu toate astea, singur când pătrunz în mintea mea, 

Inăuntrul el ml-e frică să mal ştiii ce se petrece 

ŞI fugarului mei cuget îl daii drumul. ca să plece, 

Să se aucă unde nimeul nici odată n'a ajuns, 

Ca să aie unde este ceasul morţei mele-ascuns, 

SX1 întreb şi să "mr răspunză, ce va face dupe moarte 

Cu iubirea mea,—şi cine mă va "locui s'o poarte! 

— Cugetă cât e de mare! dacă până-al mortel ceas
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Fuge ne'ncetat,—cu toate că'l doresc la ork-ce pas, Neştiind la ce Hinţă ar putea să mar găsească , Suilet ca al mei de tare ca iubirea să'my primească, Su temându-se că nimeny neputână'o suferi, 
Ca un cataclism teribil Inmea "ntreagă ar opri ! „Al! de ce nue putinţă creterul să *my pot desface Să 'mi daă coastele de-o parte, loc în inimă aţi face, Să pătranzi şi ta 'n adâncu-l şi să vezi cât e de-amar De-a fi mort pe din "năuntru, câna eşti. viii pe din afar'! 

sa
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INTRE PATRU OCHI 
——— 

Ochi, adânul ca fascinarea şi puternici ca mas netul, 

Care m'atl orbit d'odată şi m'aţi luminat cu *ncetul, 

Och!, din care izvorăşte al amorului Muid, Ă 

Indreptaţi-vă în ochi-mal să mă satur de privire, 

„Să mă pterd în .vol cu totul şi cu gând şi cu simţire 

ŞI la mângăerea voastră inima să mi-o deschid! 

Sin setos de dezmerdare şi dămând de frăzezime 

„Ce te rotunjeşti estetic în palpitele sublime , 

Şi prin cutele cămeşei stârcurile "4 înpietreşti, 

Strânge-te cât poţi la pieptu-mi să te simt pe dâusul bine 

Căci e mult de când privirea mi-se scurge dupe tine 

Şi de când, din depărtare, simţurile "mi răscoleşti. 

p 

Buze, umede de poftă şi mroşite de plăcere, . 

„Voi ce'mI puneţi fov pe suflet şi balsam p'a mea durere, 

Yor, ce 'mI sugeţi judecata până ce mă faceţi mut, 

A



e 
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- Și "ar întărâtaţi în vine feciorească volaptate Inecaţi în râvna voastră buzele-mi imâerbântate Şi lăsaţi-mă 'm extasuri, dulce, lung, să vă sărut! 

- Iar tu, draga mea, vorbeşte-mi să m& "ncredinţez mal bine Că privirea nu mă "nşeală şi că tu eşti lângă mine, Spune-mi tot ce simţi, ce cugeţi, ce regreţi şi ce doreşti, Să to-ascult cu bunătatea ce "mi-a inspirat tubirea, Să "x dai corpul, cugetarea, tinerețea, fericirea, Ca avendu-le pe toate și mar mult să le doreşti, .
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Doamna mea, sai domnigoară,—dacă nu ești măritată, —. ” 

Tu ce ici aceste versuri năzuina să le citeşti, — 

lartă-mă de înârezneală că “41 zie tu, aşa d'o dată, 
Fără ca să ne cunoaştem cine stiut şi cine ești, 
Suvoutese c'ar fi mal bine să le-aruuci depe acuma 

ȘI ea Nastratin din basme că.le ştii să'ţi presupul: 

N'ași dori să*mI îi duşmană şi scandal să'mi fe gluma, 
Mal ales că nu *mi-e 'n voe s'aprinz ura nimănui. -. 

Dacă sfatul mei ţi-ajunge, mulţumeşte-te cu „dânsul. _ 

Sunt destule cărți, pe care al putea să şi adormi, - 

Elegii nenumărate să'ţăi pornească 'n valuri plăusul, 

Fantezii, prin care' *n ânger al putea să te traustormă, 

Reeiteşte-le, la masă “sai cum-va de eşti culcată, 

Când. .ţi se vor prinde ochii, pune-le subt căpătâiii, 

Si-ar să dormi, cu visuri pote, însă dulce legănată 

De fantasticele braţe ale-amorului d'intâiii, 

- Uită dar aceste versuri, saii aruncă-le departe; 

Căci în ele e otrava unul suilet revoltat. E
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Lesne geniul plerzărei de virtute ne desparte, _ | 
Dar cu greii ne reîntoarcem tot de unde am plecat, 
Versurile snele smulse dintz'o inimă scârbită, 
Unde n'a pătruns o rază de amor nevinovat, 
Sunt ca putrezile miazme dupe<o mlaştină *nverzită, 
Peste care clocoteşte tot văzduhul infectat. - 
Idealul ce ridică simţimântele căzute 
E o pată sângeroasă în privirea mea mai mult; 

„ Armoniile sublime ale cuvintărei mute, 
Chiar de n'ași fi surd cu ele, tot n'ași vrea să le ascult. 
Nu sânţese ntmic,—şi nimeni w'are drept la mea sânțire ; : 
Riz de toți, şi las să riză toți cu mine dacă pot. 
Am batjocură destulă pentru ?ntreaga omenire, - - 
Căci e tot ce am pe suflet, eiă, dezmoştenit de tot. 

N 

-. Bidicaţi-vă, dar, ambre de nebuni închipuite, 
Făuriţă o lume nouă de plăcere şi ecstaz ; 
Zmulgeţi dupe vor simţirea spre iluzir nesfirşite, 
Dar păstrati ipocriza tot-d'auna pe obraz. „- 
că r&mân, ca "n fundul mărel stinca grea şi neclintită, 
Tără să am drept la soare şi la binele obştesc; 
Dar cu lumea de cadavre împrejuru-my rânduită, 
Cel puţin să n'am nevoe de subt mască so privesc. » 
"Imbrăcaţi-vă simţirea cu virtuţi şi strălucire ; 
Mie daţi-mI goliciunea, carnea, 'vol uptatea 'er; 
Săturaţi-ră c'o rază dintr'o galeşă privire 
ȘI lăsaţi-mi mie corpul desbrăcatelor femel. 

“Doamna mea, saii domnişoară, — dacă nu eşti măritată, 
Mi-a nesocotit povaţa, şi urmând să mă citeşti, ” 
'Ți-al făcut un rii de care, dacă n'ar fi |rinovată, 
'Ți-al fi-a coperit obrazul între mâini să nu Toşeşti. 
Fie dar!... Musset ți-ar zice, că nimic na e mar dulce 
Ca un sutlet de femeie, gol în corpu-I despuiat,
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Când în patu-i de mătase se strecoară să se culce 

Și când braţele-i te leagă strâns la pleptu-I resculat, 

— Negreşit că "1 ai subt pernă şi-l citeşti adese care, . 

--Dar fiind 'că e departe, şi fiind-că este mort, 

Nu i-a! profonat țărâna, — ct, slăbită, visătoare, 

'Ți-al înnăbaşit în suflet al simţirilor transport. * 

Nu-i aşa că-aşi face bine, pătrunzând nu pân” la ușă, 

Ci 'n odae, lângă patu-ţi, unde-aprinsă de amor, 

Dacă .nu eşti măritată, strângi în brațe o păpusă, 

Saă de eşti, visezi la altul mai frumos, mai arzător? 
Nu-l aşa că, auzinău-m! pasul care nu 'ntârzie, 

Nu ţi-al mal aduce-aminte nici să ţipi, nici să leşini * 
Ci acoperindu-ţI sinul cu cămaşa străvezie, | 
Mi-al căta mar multe pledici, ca mal lesne să te "melint? 

Nu-i aşa că dacă pleptu-mi linsă pieptul tăi ar bate, 

Ţi-al uita copilăria sai virtutea ţi-al uita, 
Și m'al strânge cu putere, nu c'o dragoste de frate, 

Ci cu focul ce ridică sângele pe faţa ta? 

- Te cunosc. — De-al fi picată chiar din cer, eşti tot femore.. 

Cine-a fost nevinovatul, ca să fiii de vină ei, : 
Că iubirea cea ma! sfântă printr'o crimă se închete, 

Când al fiului săi tată a fost chiar şi Dumnezeii ; 
vid cam apucat'o însă pe cărări primejdioare, | 

Și că, neeinstind morala, singur mă condamn la Yad... : 

Strige însă moralişti! şi bunicele virtoase, 

Dacă fad este-adevărul şi mal jos aşi vrea să cad. 

Cum ?—$i nu mă mtrebi ce vierme roade simţurile mele? 
Cine m'a 'ndemnat să "E turbur liniştea până mtratât, 

Ca să "4 dati aceste versuri şi să te 'mfierbint cu ele, 
Poate 'n ceasul când bărbatul începuse-a'ţi fi urât? 

Cum ?— Conrupător de simţuri şi poet de meserie, 

Indrăzneso să sparg secretul prefăcutelor xirtuţi, 

Şl-a prejudecăţel lege nu m'aruncă ?n puşcărie, 

Când în fundul el se află alţii ma! puţin căzuţi? 
Cum ?— Rămas'am eii îsteţul să %ţI zmulg masca depe faţă,
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Ca să te cobor femeie dintr'un ânger cum erai, 
„Ca să “1 schimb în trată prozaie ideala ta viaţă, 
Cind atâtea minţi nebune prin văzăuhuri le purtar? 
Negreşit, că "ţi trec prin minte întrebări nenumtrate, 
Și-al voi să "41 dai răspunsul cât mai limpede şi lung... 

- Nu căta să *mI afli însă gândurileznecurate, 
Căel aflându-le,—"mI e teamă lângă tine să n'ajung, 

SFÎRŞIT
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