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ROMANELE DIN CAVAIA 
PI 

'ropotă, bubue, plaiul Candavit 
Lângă Cavaia. | 

Caii se spumegă, put ai Morâvit 
Răpind bătaia, 

Bată-i alunecă! umbra pământului 

"Nu îi sosesce: 

Câma lor flutură paripa vântului, 
Nara lor cesce. 

Nu vedi mişcările ce fac pici6rele 
luţi şi uşâre; 

“Şi cum mirâsele le portă borele 
Pe aripidre! 

Ei port femeile, dalbe ca dorile 

Cele de scră. | 
Briul cu armele luce ca, florile 

De primăveră,.



ROMANELE DIN CAVAIA 

Nu sunt Avlonele, nici 'Tiranesele 
Cele plăpânde. 

Nici Elbasanele, nică Belardesele, 
Fragede, blânde; 

Nu sunt nici Gueguele aspre, selbatice,; 
Nu sunt Albane; 

Sunt flori de măgură, flori păduratice,. 
Mândre Romane; 

Fugi, trecătorule ! plâcă-ţi cătările 
A nu le strânge 

Flacăra ochilor! căci înfruntările 
Se spăl cu sânge! 

Bârea le scutură, auzul pletelor 
Ce riureză - 

Drag sub faki6lele, fermecul fetelor: 
Ce le visâză! 

Eată-le! armele şi frumuseţele | 
Le împorară! e 

Crinil şi rosele mângâie fegele. 
Ochi ard în pară, 

“Trec şi în urmă-le umbra ce scânteie ;- 
Se mai umbresce! 

'Tropotul cailor, scade, se mântuie, 
Se risipesce,



PĂSTORIŢ A ŞI MiAb DA) 

rr 

„Mliorică, Miorea, 
De ce-ţi faci inimă rea? 
“Tu esci tristă, lâncediră ? 
Ei te port pe sânul mei. 
Spune ce vei să-ţi dai ci 
Să fil veselă, Mi6ră?2 / , 

Vel să-ţi dait eii flori de fân 

Ce-am uscat în al mei sân? 
“Spune, draga mea frumâșă. 

Cere mie ce vel vrea, 
Şi 1 daii, pre viaţa mea, 
Numai fă-te sănătsă!.. 
— Nu-mi da mie flori de fân 
Ce usuci pe albu-ţi sn. 
Nu mal este vindecare 

| Pentru vlăţa mea în dor...



( 

—
 

|Na mai am ce să iubesc! 

| 

PĂSTORIŢA ŞI NIAOA 

Nu vegi, dragă, că eii mor? 
Dă-mi mal bine-o strutare! 
Ci să mor, stăpâna mea, 
Să nu-ţi faci inimă rea! 
Şi să nu spui maicii mele! 
Spune-i numai că mai dat 
La o fată de *mpărat 
Şi mi-a, pus la gât mărgele. 
— Ce gi tu, muşata mea, 
Ce vorbesci de maica ta? 
Inima mi se Sfâşie! 
Ce cuvinte ai rostit?. 
Val! mălcuţa-ţi a murit 
Într'o nâpte de urgie! : 
— Smulge florile de- fân 
Ce usucă pe albu-ţă sân! 
Nu mat sunţ trebuinciose, 
Nu mai voiii ca să trăesc. . . 

Dile nu-mat sunt frumâse'! 
ME îngrâpă sub un fag | 
Unde vântul bate drag. | 
Primăvâra viitore | 
Când la. Pind te-y înturna. - 
Şi-amintind -oiţa ta 
Să verşi dalbe lăcrimidre. & 

————————



LUPTA ÎN PĂDURE 

„Ascultă plânsul dulce a celui ce-i esci dragă, 
0, fi6re din Clissura, 0, vis desfitători 
Fă ca a ta zimbire zimbirea mea s'atragă! 

Copilă, vedi, cii mor! 
— Voiii îndrăgi păstorul ce va lupta cu mine 

“Ce mă va *nvinge "n luptă prin cânturi, dragul mei, 
Ce va putea st cânte mal dulce, şi mat bine 

De cât sciii să cânt eii. 
— Oh! să eşim în luptă, vis drag de tinereţe! 
Fii voii cânta mat dulce, încins de-al tăi amor, 
Şi Dumnegeii să verse ceresca frumuseţe 
j În cântecu-mi de dor!



LUPTA ÎN PĂDURE 

— Prea bine, dise fata, aidem colo în vie, 
Ca si alegem martori; dar iată că sosesc ! 
De-oiii perde ei, bădiţă, voii fi a ta soţie ; 

Dar daca isbândesc? | 
— Yoiii fi eii soţu-ţi, dragă! — vegi ce ciudată glumi!: 
Atunci să-mi dai teremul ce-ai tăi ne-aii fost călcat! 
Aşa! dicea păstorul. Şi martorii s'adună ; 

Ei astfel aii cântat: 

” Zioara (Dtosa). 

„Dintre flori ei sunţ frumâsă , 
Dragă dulcelui poet ; 
Şi Cybelă graci6să 
a născut într'un banchet. 
Sunt frumos pe cununa 
Mirilor desmerdători 
Când în cupe cură spuma 
Vinului în sărbători ; 
Degetele aurorii 
Fii ferice le "nxtiese; 
La apus cu mine norii 
Drăgălaş se poleiesc. 

"a Dai domnescilor manțile 
Roşul cel strălucitor 
Şi pe buze de copile 
Îngrădesc zimbirea lor.



LUPTA ÎN PĂDURE 9 

Crinul. 

“Fără crin ce-ai face 6re? 
Oră şi unde te-ai afla, 

“Crinul cu a lui ninsâre,. 
Nalţi rmmeneţea, ta. 
Daca degetu-aurorit 

Tu ferice învelesci, 

Şi Vapus când pasă norii 
Drăgălaş 1 îngrădesci, a . 
Nu scil tu că lângă tine 
Pretutindeni eii lucesc? - 
Cu frumsele-mi lumiue 
-Omenilor te vestesc? 
Gura junelor fecidre 
Nu-l încongiurată ?n crin? - 
Drăgilaşa mea ninsore 
“Nu plutesce p'al lor sin? 

— 

Rosa. 

"Daca tu esct lângă mine 
:0rl pe unde mă-aflu ci, 
La-amândoi dar se cuvine 

„Sceptrul ce a fost al mei! -



„10 LUPTA ÎN PĂDURE. 

Păstorul. 

Rosă, dor de tinereţe, 
Eii în tote te zăresc | 
Strălucină de frumuseţe 
Şi de fermecu-ţi ceresc! 
Tu, drăguță, şi rivală, 
A molatecului crin, 

Frumuseţea-ţi vergurală: 
Ochi! mei adapă lin. 

Cu cosița dulcei mele 
Driigălaş te împletesci, 

Şi pe buzele-k junele - 

De surisu-i te-aurescl. 
Când te văd pe sinul dulce: 
Celet ce e umbră ci, 
Sârele ce 'n cer străluce, 

Se îmbetă ochi! mel! 
Tu da! frumuseţea vie 
Dragii mele, sânt amor? 

Sai ca împrumută ţie 

Farmecul desfătiitor? 

Tu îmi pari şi mai frumosă- 
Între buclele-i ce joc; 
Cum şi ca mult mat voi6să. . 
Sub al tăi ferice foc.



LUPTA ÎN PĂDURE 11. 

"Dar tu-i iâi când din gurică 
Farmecele rumeori, 

Când din sînu=i de lilică 
Prăgălaşele ninsori. 

Tu ai riața sufletescă! 
Tu născuşi, ceresc odor, 

Pe o buză femedscă, 
Dintrun sărutat damor! : 
Popolul care se teme 

Să sfărame lanţul sti, 

Tote aste frunți nedemne, 

Nu ai, dragă, focul tăi! 

Nu esci tu, frumâsă fire, 

Umbra vieții omenesci' ? 
Tu ca omul nasci la s6re.. 

Şi ca dânsul vestejesci! 
Pe o frunte de mirâsă, 
Faci locaşu-ţi riditor 
Şi te împletescă voi6să 

Cu privirile-l damor. 

Coperi faca ce lucesce 
A nevestei fără. văl 

Când. imenul desvălesce 
Frumuseţi ce ne înşel. 

Când giceam. frumâsei mele 
Lucruri ce atât iubea, 

Oh! de rose tinerele - 

Faga ei se coperea! . .



12 LUPTA ÎN PĂDURE 

Când te văg eii, tot d'odată 
Simţ un dor adânc şi sânt: 
Tu vei coperi odată, 
AL Ziorii trist mormânt! 

Zioara. 

Fericit e călătorul 
Ce ?n deşerturi rătăcit, 
Abătându-se cu dorul, 
Află-un arbor înflorit! 
Astfel în acestă viaţă, 

Dulcea mea, tu ay părut 
Şi în umbra-ţi de duleâţă 
ME aşeg eii un minut. 
Un minut! vai! tot ne spune! 
Este. viaţa pe pământ. 

“Eri eram un mândru june, 
Astă-9I abătut cii sunt. 
Viaţă, nuri şi fericire 
Tot ce fermecă plăcut, 
Amicie şi iubire, | 
"Tot şoptesce: „un minut Je 

Păstorul. - 

Oh! femeia e ca vântul 
Şi nică un cărmaciă mintos



„ LUPTA ÎN PĂDURE 1% 

Nu dă nimenuY cuvântul, 

Socotind p'un timp frumos. 
Voi, copii, vă perdeţi viaţa, 

"De voiţi să o schimbaţi! 

Rosei nu luaţi roşcţa, 
Cât de mult să o spălaţi. 
Cine scie ce mai este! 
Dacă chiar schimbarea, că, 
Nu e bine, la neveste, 

Nu-e un farmec, dragil mel? 
Apol ce puteţi a gice? 
Suntem noi mai crâdinetoşi ? 
Suntem nof mai fără price? 
De cât aceşti draci frumoși? 
Oh! lisaţi să se desmerde 

“Rosa, ce născând la dori, 
Până stra totul perde, 

Viaţă “şi parfum, color! 

Zioara. 

Fete. tinere lilice, 
Ruga mea îmi ascultați! 

Rosele dupe gurige 

Tote astăgi Ie-adunaţi, 

Şi-mi faceţi cunună miet 
Mâne mârtea va veni,



14 LUPTA ÎN PĂDURE 

Astăi-qy pâte chiar să vie, 
P6te lângă mine-a fi! 

Păstorul. 

“NE gândem gândiri frumse, 
Şi bâm apă din pahar 
Când ce-va frumos mirbsă: 
Un miros ca de nectar! 
Când în amintire-mi luce 
Ceea, ce-i adevărat, 
A drăguţii gură dulce 
Mal nainte-am sărutat. 

Zioara,. 

S6rele dulce şi luminos 
În tot-Vauna o să lucescă, 
Şi câmpul verde o să "nflorâseă 
Şi a să fic cerul frumos ; 
Dar cii ca frunda ce *ngălbenesce 
Din gi întralta fruntea, înclin, 
Şi al meii suflet rece, străin, 
Val! nu mai simte, nu maj iubesce! 

Păstorul. 

Dragii mei, vedeţi vol dre 
„Ce-am ajuns pacest pământ?!



LUPTA ÎN PĂDURE 15 

Nici o facă ridătore!: 

Pe toţi duce-al urei vânt!, 
Nu vegi dot să-şi strângă mâna, 
Să-şi vorbescă blândişor. . 
Ore a învins ţerâna 
Focul sufletului lor? - 
EL viseză fală naltă! 
D'al că fermec îmbttaţi, 
Uită că din oră ?n altă 

Mortea le va dice: staţi! 

" Sciii ei câte griji! amare 
Pe mărire se abat? - 

Peste stânca cea mai mare 
Vânturile mai mult bat! - 
Ei plecasem p'astă, cale, 

„Dar o mână m'a oprit: 

„Fugi Wacestă tristă vale” 

„Unde mârtea a sosit! 

„Căci puţini ajung la ţintă; 
„Cel mat mulţi cad pe pământ. 

„Stat cu mine şi-mi amintă 

„Arii dulci ce ne încânt. 

„Şi-ţi roiii da, să te inspire, 

„0 feciâră cu chip drag, 

„Dulce ca o fericire, 

„Cu guriţa ca un frag.* 
Astfel gina mea, îmi dice. 
Ea de vorbă s'a ţinut.



16 LUPTA ÎN PĂDURE 

Cu Zioara mea ferice 

Cânt plăceri ce ne încânt- 

Zioara, 

Nu te plânge o, junică, 
Căcă nu ai pe sinuţă crin? 
Viorcoa-i ocheşică ; 

Însă seif, cât o fubim? 
Nu scii, dragă,:că amorul 
Locuiesce-al nopţii sîn? 
Fulgerul îl nasce norul, 
Diorile din nopţi lumin. 

Păstorul, 

Aerul bea foc de sâre, 
S6rele bea negrii nori; 
Roa cea tremurătre 
0 beaă tinerile flori, 
Dar a rosei sărutare 
O bea însuşi draga mea; 
Şi cii beait- a sa suflare, 
Şi cât beaii, voiii a mai bea. 
Aer, sâre ce străluce, 
Roă, flori ce beai mereii, 
Tot nu beaii atat de dulce 

Şi „de drag precum beat ei! 
[- 
ad.“ 
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Zioara,. 

Când să fii eii sârele, 

Aş lăsa piriii şi mare, 

Aş bea lăcrimidrele 

Ce tu verşi cu întristare. 

Când să fii un fluturaş, 
Aş isa zambilele 

Şi pe sinu-ţi drăgălaş 

Fii mi-aşii trece dilele, 

aş fi vântul plaiului 

Aş răpi a ta cântare, 
Şi aş duce-o raiului 
De-uude rttăciti-mi pare. 

Păstorul. 

Stele frumose, aure ilori, 

Cu care nsptea lină, curată, 

Încinge coma-l întunecată, 
Mai staţi în cale, dalbe surori! 
Sera "'mprumută cu tinereţe 
Musci parfumul desfătitor. 
Nu voii s'audă nici un păstor 

Cântu-mi ce arde plin de juneţe ! 
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18 LUPTA ÎN PĂDURE 

Hora de gracii să însoțesc, 
Cu fericire imnu-mi divin, 
Şi dulci mistere vie, plutâscă 
Peste-al ei sunet. de doruri plin! 
Sinul meii fierea sârbe mereii ; 
Dilele-mi cură firă plăcere ; 
Nimeni nu scie cruda durere 
Ce împovară sufletul mei! 
Somnul pe tâtă fruntea, sentinde; 
Numai pe frunte-ni cl n'află loc! 
Și cum să afle, când ea s'aprinde 
Şi ochi-mi versă riurt de foc? 
Timpul, nică lipsa nu ai răcit 
Inima-mi caldă de-a mea iubită ; 
Şi-a mea iubire neadormită 
Prin suferință s'a mat mărit, 
Dar jos în lume unde toţ m6re 
:Şi fericirea şi crudul dor, 
Vedea-voiii fața-i cea zimbitâre 
Prin ale mele lacrimi de-amor, 
Vedea-voiii câma-Y văl aurit 
-Jucând ca rada, cu resfiițare 
Pe sînu-i dulce ce-o sărutare 
Făcu odată de-a răsărit, 
Bi audi-voiii pe buza-ardânăii 
Murind suspinul îmbălsămit, 
Bea-roiii suflarea dulce, şi blindă Eşind din sînul ey fericit,



LUPTA ÎN PĂDURE 19 

Oh! dă-mi aceste ceresci comori 

Ce al îtii suflet mie-mi ascunde 
Şi beat de focul ce mă pătrunde 
Lăsa-voiii lume şi muritori! 
Dar diminâţa ctă se *ntinde 
În valuri aur p'al nopţii nor. 
Stelele nopţii lumin murinde, 
Nâptea îuţesce pasu-i uşor. 

POR 

EI cânt; ascultătorii nu sciii ce aii a face, 
Când tînăra Zi0ră le gice dulce lor: 

„Vai! ci sunt cea învinsă! acest păstor ce-mi! place 

M'a ?ncins c'un dulce dor.&



COPĂCIARUL 
PU 

„Kati albă din Beliţă, 
Unde mierea dupe fagi 

Strălucesce 

Respândesce 
Ca frumâsa ta guriţă 
Dulcele miros de fraşi! 
Esci tu fată saii mutere ? 
Spune-mi mie maY-curând? 

0 vulvâre 
De la sâre? 

Esci tu dulce fag de miere? 
Esci tu nurul unut gând? 
Spune mie, esci tu fată, 
Să te fac nevasta mea? 

Şi "n ospăţuri 
Şi ?n resfăţuri



COPĂCIARUL 

Şi în cânturi legănată, 

Se se 'mbete viața ta? 
Si sărut cu înfocare 

Fir cu fir cel perlor, 

Şi pe sînul, 
Alb ca crinul, 

Sub ori care sărutare, 

e resară-un noii amor! 

La Sestiţa răpitore - 
Am palate şi grădini 

Cu băi dalbe 

"N marmur albe 

Si-ţi scaldi albele picidre 
Şi-acei peri de aur plini! 

— În Sestiţa răpitâre, 
Nu voii case, nici grădini, 

Nici băi dalbe 
"N marmur albe 

Să-mi scald micile pickore, 

Să-mi scald fragedii mei sini; 

Nu roiii se-ţi dati a mea mâni, 
Nu voii şerbă se-ţi fiii chiar, 

Cici nu-i fire 
De iubire 

Ei sunt fată de români, 

Şi tu esci un copăciar!“ 
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» FECIORA DIN MILIA (AMERUL) 
SAO 

„Spune, albă copiliţi, 
Cum nu porţi tu pe cosiță 
Rosa, rumenă liliţă? 
Plângi o mumă? plângi un tati? 
Plângi o sori 'nmormentată, 
Saii ursita ne*mpăcată? 
Srta ta fu părtin6să : 
În Milia munten6să 
Nu e fată mai frumosă! 
Coma ta-i o radă plină, 
Faţa ta e o lumină, 

„ Binul teii e o grădină ! 
Câte flacărt trec pe lume,
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- Pe Ohrida albe spune, 
Şi pe Pind Români cu nume; 

Câte rade sunt în s6re, 

Sunt pe stuu-ți, dulce fl6re, 
Vise dragi, desmerdătâre, 

— Nu plâng mumă, nu plâng tată, 
Nici o soră 'mmormântată 

Nici ursita ne *mpăcată ; 

Ori ce Pindul nasce ?n câţă 
Are fermec, are viață, 

Fiicele lui aii duleeţă: 
. Flacăra le e periorul, 

Diorele le sunt chipgorul, 

Crinul le-este sîniorul, 

Şi a roselor suflare 
Este a lor sărutare; 

Gura lor foc, miere are. 

Dar în Milia cea bună, 

În biserica stribună 
Limbi străine-acum resună.



LUPTA PĂSTORILOR 
Poor 

- Aici primăvara, desface-al ci sin. 
Pe maluri de rîuri 

Oleandru YOşesce ; piidurea cu briuri 
De viţă se "ninge, Şi plopii îngîn 

- Sue brea cea, caldă, amanta verdeței!.. 
Cântaţi, păstori tineri, dulceţile vleţei!- 
Acel ce în luptă va fi "nvingător 

Prin dulce cântare, 
Pe sinu-unei mândre va da siirutare!= 
Aşa le vorbesce bătrinul păstor. 
Doi inşi se arati, doi tineri feciori 

Cu faţă plăvie, 
Cu- buzi rumedre, cu păr de gazic, Din cei mai de îrunte vestiți cântători.
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“Un cerc se formeză pe nisce verdi lese 

De mii de viorele suave şi dese: 

Întâiul păstor. 

Oh! de când ca împletesce 

Pentru altul câma sa, 

C6ma sa ce strălucesce 
Ca un s6re p'alba nea, 

Umbra sta întins pe viaţă, 

Cu nimic nu mă împac, 
S6rele se schimbă ?n csţă, 

'Tote lacrime se fac. 
“Mârtea crudă fior6să, 

Numai ea p'acest pământ, - 
“S'a, făcut acum frumâsă 

Şi mă chiamă în mormânt, 

Al doilea păstor. 

“Cât un îlutur locuiesce 

Sinul unui dulce crin, 

"Vai, amorul vieţuiesce 

Pe al frumuseţii sin! 
Fericit acel ce' stie 

-P'o guriţă de resuri
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Să se 'mbete de-ambrosie 
Şi să cate alte guri! 
Dintr'o cupă tstă viaţa 
Cine 6re a but? 
Cine, rosei dimindţa, 

Viaţă lungă I-a cerut?. 

Întâiul păstor, 

Ea lucea, aici în viaţă 
Sub cosiţa sa de fir, 
Cum sub sâre diminâţă 
Strălucesce-un trandafir. 
Trecătorul cu răpire 

Se uita la ea privind, 
Lângă junele ci mire - 
Sub mestâcăni de argint. 
Fuse părul aurorit 

Ce pe flori se zugrăfea? 

Fuse umbra ginii Florii? 
Sera, val! nu mai cerea! 

Al doilea păstor. 

Numai graciile. line 
Se 'ncunune cântul me!



LUPTA PĂSTORILOR 

În cântări, nu xoiii suspine, 
Întristare nu voiii ei! 
0 femee ce Yubesce, - 
Ce fubim, pre viaţa mea! 

E o cupă ce lucesce 
Şi se umple spre a bea. . 

N'o să moştenim noi viaţa, 
Ca plăcerea samânim! 

Să arată dimintţa? 

Dimindţa să o bem! 

* 

AÂntâiul păstor. 

La Ohrida la fontână 
Sta p'o stană de profir 
Şi plecase pe-alba! mână 

Capul ci cu păr de fi. 

Ea visa... 0, dulce seră, 

Pentru ce nu am murit! 

Ochii sei se rădicară, 

Sutletul mi-a ?mtinerit. 
Palid, tremurând ca firul, 

Vrâm se-i dice ce-va frumos; 

Am roşit, am perdut şirul, 

Şi ea lasă ochi 'n jos. 
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Al. doilea păstor. 

Alba Dora. din Castriţa 
Demon cu cosiţi de fir, 
Ce rădică, sus rochia 

P'ale-ei pulpi de trandafir, 
Când ea trece riuraşul, 
Riii de. şâse luni uscat, 
Unde nici chiar fluturaşul 
Aripa nu şi-a udat, 
M5 numi, şi în livadă, 

Piere ?n lest de trandafir, 

Dar lăsând să i se vadă - 
Capul ci cu păr de îr. 

AÂntâiul păstor... 

Ce vrei, dragă, să-ți dait ţie? 
Ani trei oi şi un berbec; 
Valurile ?n vijelie 
Prin albeţe nu le "ntrec. 
Am un cal sirep, sălbatec, 
Să te pârte printre nor, 
Am un suflet de jeratec . 
Să te ardi cu amor; 
Daca paşa pentru cele 
Septe r6be îmi va da,



LUPTA PĂSTORILOR 29: 

Nn le daii, pre cer pre stele! 

Numa! ţie le roi da. 

Al doilea păstor. 

Vai! ce e mai greii din tote 

“Bste simplu a vorhi: | 
Pic-care om nu pâte, 

Nu e dat la cine-a fi. 

Petei de la Soagora 
Drăgălaşă ca un vis 

„Ce urmeză aurora, 
Într'o gi aşa i-am dis: 
„Tu al dot porumbiţe 

Colo ?m sînul tăi cel drag. 

În micele lor guriţe 
Fie care ţine-un frag.* 

Întâiul păstor. 

0 voi, ce prin floricele 
Fragi sălbateci căutaţi, 

Buzele drăguţii mele 

Nu cum-va să sărutați! 

Ca să sciți: la umbra genit 

Ochii versă-un dulce foc,



LUPTA PĂSTORILOR 

Printre salba sânti-Elenit 
Poţi petrece-al ci midloc. 
„De la cap pân" la picădre, 
Se cohâri păru'Y drag: 
Ride ca o strbătere, . 

Fragedă cum este-un frag. 

Al doilea păstor. 

Mirta amăgi păstorul, 

Şi păstorul s'abătu. 
Nimenul nu spune dorul! 
Nimeni nu îl pricepu! 
Dorul mare nu se spune. 
În pădure, într'o di, 
În adâncă rugăciune 
Din păstori îl întilni. | 
Adormind, el trist la faţă, 
Şi răpit ca într'un vis, 
Ochii către cer înalţă, 
Şi plecându'i i-a, închis, 

Ântâiul păstor, 

Ospeţil voloşi la masă 
Bea vin dulce de Bojant,
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Vită grijea ce "i apasă, 

Uită jug şi crudi tirani; 

Grâca jună torni vinul 

În pahare pentru ei, 

Mâna * albi cum e crinul 

Te invită să mal bei. 

Dar amar acelui care 

Bea din cupa grecii vin! 
Şi depune sărutare 

Peste sinui ci de crin! 

Al doilea păstor, 

Printre vise o vergini 
Îmi întinse mâna sa, 
Între umbră şi lumină 
Ea cra aşa ceva 
Ca când dorile s'arată! 
Căci avea părăi aurit ; 
Printre nâpte de odatii 
Sinu'i alb căi am zărit. 
El era ca trandafirul 
"Când în npte sta deschis... 
„Nu pot a mat duce şirul. ,. 
“Căci se stinse al mei vis, 
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LUPTA PĂSTORILOR 

Întâiul păstor. 

Toţi se *'mbată în natură: 
Paserea, de ciripiri, 

Arborile de căldură, 

Riurile de mugiri, 

Florile de roă lină, 
Aerul dal lor miros, 
Şi de valuri de lumină 
Fluturele cel frumos. 
Ei, o, dulcea vieţii mele!. 
P'al tăi sîn desfătător, 
Plin de vise tinerele, 
Voiii să mă îmbăt d'amor.. 

Al doilea păstor, 

Toţi murim, nimeni nu scapă;. 
Mai târgii sai mat curând 
Malul de sub noi se sapă, 
Când va fi al nostru rând! 
Regit tronul lor îl lasă, 
Robii lasă, lanţul lor, 
Regi şi robi, murind, le pasă: 
Do potrivă toţi simt dor!
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Fericit cel ce se duce 
Şi se stinge în mormânt 
Dupe ce se 'mbată dulce 
D'un amor curat şi sânt! 

Întâiul păstor. 

E o luptă astă viaţă 
Între buni şi între răi, 
N6ptea "tinde a sa câţi 
Peste luptătorii să. 
Perdere, câştig, sunt una, 

]is-am eii la cei ce lupt, 
Intră ?n luptă tot d'auna, 

Chiar furnica d'un minut. 
Ei mă lupt cu o frumâsă, 

Are ochii drept, săgeți, 
Paveză, câna-i nor6să 

Ce se lasă ?n -valuri creţi. 

Al doilea păstor. | 

Cântă visul meii cel drag. 
Dulcea mea cerâscă dină, 

Cu cosiţe de lumină 
Cu guriţa, rumen frag! 
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Cum la masă ride ea, 

„Cum mă "ncinge ca o viţă, 
Cum micuța ei. guriţă, 
Pare-un flutur ce 'n rosi bea! 

Şi de poţi a o descri, 
Astfel precam ea s'arată, 
Sparge lira ta îndată, 

Xu mai al la ce trăi. 

Întâiul păstor. 

Nu! nimic, nu pere m lume. 

Suntem? âncă vom mat îi, 

Cu-altă formă, cu alt nume, 
Pâte chiar o radă-a i. 
Ei aş vrea si fii schimbată, 
Într'o rouă, dulcea mea, 
Fii în ragă înflăcărată, 
Ca să pot de a te bea! 

Al doilea păstor. 

Lupul urmi o căpriţă, 
Capra iarba de pădui, 
Fii urmez o păstoriță. 
Cu ochi dulci ca don muri.
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Lupul s'0 mănânce cată, 

Capra iarbă de păscut, 
Ei urmez pe alba fată . 

Ca să-l dati un drag sărut. 

Ântâiul păstor, 

Dulcea, mea, scii ce se dice 

Că tot omul peritor f 

Bend nectarul cel ferice, , 
Se făcea nemuritor? 

Dragă, gura-ţi rumedră 

Este plină de nectar, 
Las” să Deaii, o suridră, 

Gura ta, ceresc pahar? 

Al doilea păstor. 

Voiii să fii martir şi eii, 

Unul ars în flacări mre, 

Altul piere în prins6re, 

Sub un lanţ amar şi greii; 
Ei vă spui adevărat 

Voiii să mor acum aice, 

P'al Lilii braţ ferice 

De crini, rose,. sugrumat!



LUPTA PĂSTORILOR 

Dar s6rele-apune, dând luptii 'ncetare, 
Păstorii amândoi, | 

Merită isbândă; dar care din do! 
Pe fruntea feckorei va da sărutare 2- 
Şi unul şi altul acâsta cătară, 
Şi pentru aceea el nu sărutară..



FECIORA MARIA 
SS 

Vi uitaţi cat de frumâsă 
Se înalţă în azur 
Înto câţi argintâsă 
Cu flori daur împregiur! 

Sinul nopţii se despică; 

Norii fug să lase loc; - 

Heruvimil o rtdică 
Pe aripa, lor de foc. 

Coma-i d'aur._riureză. 
Peste umăru-i de crin; 

Graciele o 'urmâză 
Stelele pe densa vin.
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De o rochie de purpură 
- Corpul ci e coperit; 

O cunună de vergură 
Cu lumină s'a 'mpletit. 

Prin azur şi printre stele 
Intră, ângerii-o admir. 
Astfel între viorele, 
Se înalţă-un trandafir. - 

Orele stopresc în cale, 
Vânturile se îmbun, 
Şi sub pasurile sale 
Nasce un. cerese prefum, 

Cine pote ca să fie 
Şi să mârgă atat de sus? 
E fecidra, e Narie, 
Muma dulcelut Isus.



CÂNTECUL NUNȚII ÎN CASTARIA 

Danţurile să nceteze! 
Pâw' Pai qilet trandafiri, 
Orele să se păstreze 
Numai peutru junii miri! 
Dilele sunt ale n6stre, ': 

Nopțile sunt ale lor. 
Plecaţi dar frunţile v6stre 
Celui mai curat amor! - 

Să se verse dulci prefume 
În cămara de misteri! 
Crinul, rosa să *ncunune 

Patul dulcilor plăceri! 
Căci o rusă mult mai dulce, 

Căci un crin mult mal coquet
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Graciile vor aduce 
Să "mpletâscă un buquct. 
Luptă dragă o să fie, 

Mirele învingător, 
Va fi "'nvins cu bucurie... 
Luna, se ascunde ?n nor. 
Vino, rumenă mir6să 

Pân' ce dorile nu vin! 
Arde faţa ci frumâsă! 
Tremură frumosu-i sin! 

Muma ei o desvălosce. 

Faţa ci a rumenit, 

Şi de ciudă că roşesce, 
Şi mal mult ca a roşit. 
sum 0 rosă de iubire, 

Sub al serii vânt Yubit 

“Vremură de fericire, 

Astfel ea a răsărit. 

Cu rotunda” albă mână 
Învălesce faţa, sa 
Unde trandafirii 'ugină 
Cea mai. drăgălaşă nea. 
Însă iată se arată 
A ci mire sfiictos; 

Amândoi roşesc d'odată, 
Tac şi lasă ochit m jos.. - 

Da



SAN-MARINA 

e se 

“San-Marina astădi are 
Strbătâre de păstori, 

0 serbare 

De plecare 

“La, Vadar ce cură 'm mare 

- Alergând pe pat de flori. 

"Se întinde masă dalbă 

*Pe un plaiii lângă Cătun 

Cu smântână, 
De la stână 

“Şi cu fagi de miere albă 

Şi cu vin de la Zeitun.
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Dintr'o mână *n altă mână 

“Cupa pregiurată "n flori 

Trece plină; 
Beaii, închină, 

Pentru ţcra lor Română 

Pentru turme şi păstori. 

Cei bătrint cu albe plete 
Cei Wânttii la, masă *nchin; 

Hora, pasă 
Lângă masă 

De flăcăi şi june fete 
Cu păr negru, cu alb.sîn. 

Fluerile şi cavale 
Sună, vesele cântări. 

Lângă mese, 

Cete. dese, 
De copil se joc pe vale 
Ca 'ntr'un vis de desfătări, 

Popii bine-cuvinteză 
Şi atunci toţi stai mişcat 

De plecare 
Către mare, 

'Turmele înaintâză 
Toţi cu totul le-ati urmat.



SAN-IARINA 43 

Caii pârtă în spinare 
Corturi, paturi, ascernut, 

“T6tă, casa, 
T6tă masa 

Şi vestminte de 'mbrăcare, 
Tot ce ati, tot ce-ai avut. 

Mumele în gluzi pe spate, 

Pârtă prunci cu păr bălaiii 

Saii miste 
Lencegidre. 

Clopotele, leănate, 

Sună depărtat pe plaiii. 

Turma bâgă, cânii latră, 

Caii nich6ză uşor; . 
„Mal departe, 

La o parte 

Sub o măgură de piată 

Cântă ?m fluer un păstor. 

Şi pe cale mic şi mare 

Stă, moi cată către sat 

Cu plăcere 

Şi durere, 
ÎI trimite fle-care 
Câte-un dulce sărutat.
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Sera vine şi păstorii 
La piriii toţi se oprese. 

Şi fac focuri 

Şi fac jocuri 
Pân' ce vesele-aurorii 
Peste cena lor plutesc. 

Astfel trece scurta vlaţi 
De străini neatârnaţi, 

Ca cocorii 
Şi ca norii 

Când pe câmpuri de verdâță, 
Când pe munţii cei înalţi. 

Omenii ati arme dalbe - 
Şi femeile dulci nuri, 

” Cu guriţe 
De lilice 

Câme d'aur, fețe albe, 
Ochii lui ca nisce muri. 

Dar durerea, val! nu lasă 
Nicăiri pe muritor. 

„Ce dor mare! 
Ce ?ntristare 

Inima lor le apasă 
Când oiţele le mor! 

—————



DORA 

Pa 

Âşi fost vot la Călăreţr - 
Unde sunt Români semeţt 
Ripe negre case albe 
Ce se 'nalţă prin păduri 
Ca locaşuri d vulturi 
Astţate de stânci dalbe? 
Acolo ascunse 'n nori, 
Nase fetiţe, mândre furi. 
S6rele nu le pălesce 

Fermecul desfătător. 

Dar prin ele strălucesce, 
Dora „ce e dânina lor. 
„Dora, Doriira mea 

Câma-ţi lucea ca o stea.



46 DORA 

Peste marmura cea albă 

Semănată de porfir, 

Şi guriţa ta cea dalbă 
E un dulce trandafir! 

Spune mie unde duci 
Prumuseţi atât de dulci? 
Ele nu sunt date ţie 

S4 le ducă la un mormânt 

Ci să le dat pe pământ, 
Pâte chiar să le dai mie? 
Ia aminte, draga mea, 

Când la raiii tu vei intra 

Îți va cere 'socutelă 
Omul căruia le-ati dat, 

Le-a, "nţeles, le-a meritat? 

Dă-le mie n'ai sfială! 

Pune masa viaţa mea, 
Să serhim logodna ta. 

Nu voiii cupe aurite 

Câcl ei am guriţa tea 
Nn voiii vinuri bălsămite, 
Căci am suletu-ţi a bea!



IOANA 

na 

Sciţi voi crinul ce străluce 
În Vescopolis frumos ? 
Păru-i ca o ragă dulce 
Cinge corpu-l până jos. 
Este tinăra, I6nă 

Nimfa albă din Vardar, 

E Româna macedână, 

Dulce ca ceresc nectar. 
Patru n6muri o reclamă, 
Şcpte sate mâna '% cer. 
Toţi cu toţii o aclamă, 
Ragă ce-a venit din cer! 
Acvila lăsându'şi sborul, 

Bhe îa din mâna sa,
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Turcul părăsind Bosforul, . 
Vine a o visita. 

Graciile "! sunt surate - 
Portă jocu ?n jocul ei 
Şi plăcerile-adorate 

Sbor pe ani” tinerei, 

Geniul pe frunte i sbră; - 

Peste umbre şi vulrori 

Umbra "% dulce şi uşoră 

E o n6pte peste dori! 
Buza ca mărgăritarul, 
Are-un farmec forte rar, 
Cred că a băut nectarul. 
Din al geilor pahar. 
Ochi i sunt dulci viorele-. 
Ce la s6re strălucesc, 
Cenele lungi, aurele, 
Resfrâng umbre şi lucese. - | 
Sinu'i e o dulce fl6re; 
Doi rose pe doi crini, 
Sub al amorului sâre 
'Tremură pe dulci sini, 
Fii mă duc vis de duleeţă! -- 
Tu n'o să mă mai găresci 
Tu mă laşi să plec cu viaţă, 
Şi vat! inima'mi opresci! |. 

Doo o  
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LA OSPEŢ 

Pentru ce frămânță tu gindul 
Pe cei rel să îmbunesci ? 
Scii tu daca mat bun esct?. 
Mâne o să'ţi vie rindul 
T6te să le părăsesc! 
Faci ca cel ce rătăcesce 
Prin deşertul argător, 
Şi sădeste doritor, 
Unde tot se vestedesce, - 
Unde tot e peritor! 
Bea din cupa'mi aurită 

"Visul mei fără prepus, 
EI aruncă spuma ?n sus, 

Ca amantă el te 'mvită! 

Vol. II.
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Din Morea este-adus. 
Arapbică,. fă să vie 

Chiar oglinda: astui vin. 

Sci hanima mea plăvie 
Cu cosiţa aurie 

Şi cu braţele de crin? 

Paţa-i dulce dă lumină! 

Când se scutură de şal, 
Umerele ci oval, 

Luce ca o lună plină 

Peste rîul de cristal. 
Câma-i Waur s'0 resfire 
În colanul ei ce fir, 
Si pe midlocu-i subțire 
S'aibă briul de saphir 
Ce se vârsă "n dalbe fire; 
Saibi portul dimineţii 
Cu cimaşea de răţea, 
Să se vadă drag prin ea 
Trandafirii tinereţii | 
Printre crini, pe viața mea!- 
Cu piciâre descălțate 
În papuc de la Seris ; 
aibă sînul cam deschis, . 
S'aibă genele plecate | 
(Ca un farmec, într'un vis.



PĂSTORUL MURIND 

„Tor păstorii se cobor; 
Toţi resuilă desfătare; 
Numa! tu, frumos păstor, 
Te inclini în întristare? 
Spune nouă ce gândesci? 
Spune nouă ce voiesc? 
— Daţi-mi pace, dragi oiţe! 
Daţi-mi pace, dragi fetiţe, 
Că eii doru-mi nu vă dic 
Pâni n dioa de tunssre; 
lar atund, în strbătore, 
Nam să vă ascund nimic. 
— AI e dioa de tunsâre. 
Când ne dici să ne vestasci 
La acestă strbătăre, 
Pentru ce tu pitimesci?



PĂSTORUL MURIND 

— Ici la murmura fântânii 

Ascultaţi dar dorul mei. 
Dar chemaţi să vie cânii. 

Cântec trist am să cânt că: 

„Ați vădut 6 dulce stea, 
„Aţi vtdut lilica mea, 

„Cu cămaşă d'albă lână 

„Pluturaiă de lumină ? 
„Rosa e a sa guriţă, 

„Flacăra a sa cosiţă, 
„Ochii ci în lacrimele 

„Sunt ca două viorele; 
„Sufletu-i miros de fl6re, 
„Inima-i chiar foc de sâre.. 
„Vorba ci mă desfăta, : 
„Cântecu-i mă îmbăta! 
„Xu Paţi augit xoi 6re 
„Printre nopţi, desfătătâre,. 
„Cât scotea» de multe: ori 
„Lacrimi de la călători? 
„Dar acum acele şspte. 
„Nu mal sună, printre n6pte.. 
„Sufietu-i s'a, dus pe vânt, 
„lutul într? un trist mormânt; - 
„De când ea nu mai trăesce, 
„Viaţa-mi jună vestejesce.“



“TESTAMENTUL UNUI: PĂSTOR 

Mor, copile, drasi oițe, - 

Ale Pindului lilice! 

Însă vol când veţi avea 
Stăpâni greci cu firea, rea, 
"Fără dor şi căutare, 

Suferiţi, aveţi răbdare! 
Numai pe mormântul mei, 
Să vă spuneţi dorul grei! 
Câni! grâpa mea să-mi sape” 

De Zi6ra mea aprâpe. 
Să-mi daţi armele, o, câni, 

„Nu la greci, ci la români!



TESTAMENTUL UNUI PĂSTOR 

Să daţi pila mea cea largă, 
Lanţurile lui să-şi spargă, 
La Românul ardelân! 

Paloşul la un munten! 
Moldovânului să-i lase | 
Arcul meii cel de mătase. 
Calul mei, la albanez 
Că e drepl, că e vitez,



AMANTELE. CILIT 
pese 

„Dup o lipsă deluugată, 

„M5 întorc de la Vardar. 

„Gura mea e însetată 

„De cerescul teii nectar, 

„Ochii mei nu te priviră, 

„Bracul mei nu te-a simţit, 

„Vorbele-ţi nu se-audiră, 
„Şi ei âncă am trăit! 

„Am trăit; dar crudă viaţă! . 

„Cerul faţa-şi învălea! 
„Sârele cra o ghiaţă, 

„Umbra nopţi! mă ardea,



56 ANANTELE CILII 

„Dar mă 'ntorc şi tot dispare 

„Ca un vis co a trecut: 

„Viaţa mult, mai dulce-mi pare, 

„Chipul teii mult mat plăcut. 

„Viersul meii pe vânt se duce, 
„Al el viers nu mi-a respuns! 
„Numai riul geme dulce 

„În tufişul cel ascuns! 

„Eată dragele oiţe, 

„Eată cânii pe vălcea! 
„Spuneţi, spuneţi, voi Iilișe, 
„Unde e Cilia mea? 

Oile. 

O stăpâne, ai răbdare! 
Într'o nâpte de amar 
A venit o dâmnă mare, 
Şi a luat'o pal et car. 
Ea nu vrea s*0 însoţâscă. 
Dâmna mare îă gicea: 
„Lasă viaţa omendscă, 
„Vin cu! mine, draga mea! 
„Vin' cu mine, albă Îdre, 
„Către cerul înstelat,



AMANTELE CILII 

„Unde viaţa nu mai mâre, 

„Unde amoru-i necurmat.! 

„Unde visul tentr duce „+ 
„Unde roua trece "m fum 

Și dorințele sbor dulce 
„Cu al crinilor prefum.* 

"Ochii ci de lăcrimi6re 

Ca de rouă se umplea, -, 
“Şi cu vorbe întristătore 

Nouă astfel ne dicea: 

„Voi vie, voi midre, 

„Când păstorul va veni 

“Ochii lui în lăerimidre 

„Lipsa mea îi va topi. 

„Spuneţi lui cu "ndeminare 

„Că ?ntr'o nâpte de amar | 

„A venit 0 dâmnă mare 

„Şi mia luat p'al ci car. 
„Că în roche de mirâsi 

„Ea pe mine m'a *mbrăcat, 
„Și mi-a pus pe frunte I6să 

„De lilice de grenat.& 

  
Păstorul. 

“Ce îmi diceţi vol, oite, 
„Nu pricepeţi ca murit?



ANANTELE CILII 

Şi prin torbe drăguliţe, 
Dulcea mea v'a amăgit? 

Păstorul, cântă. . 

Ba veni aici în viaţă 

Cu al viselor lin hor 

Ce plutesce cu dulcoţă : 
Pe acest pământ de dor! 
Dar aceste vise line 
Se *nturnara către cer 

- Şi pe valuri de lumin 
0 răpiră în eter. 
Vai! în urma sa în Aume 
Câte lacrimi nu: lucţsc? 
Câte flori cu dragu-i nume 
În trecut nu se *mpletesc ? 
Buzele ei: profumate 
Cu dulci aure ce sbor 
ÎŞI schimba cu voluptate 
Dulcele. miros d'amor. 
0 gazie se-ofilesce 
Şi se *nclină la pământ ; j 

„Dar mirosu-i ce răpesce 
Sbâră către cer pe vânt, 
Astfel dulcea sa juneţe 
Către sâre sta "nturnat ; 
AL sei sin în frumuseţe 
A căgut, s'a scuturaţ!
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Dar în viaţa trecătâre. 
Dilele ce sai grăbit, 

Cu plăceri desfătătore 
* Cursul lor şi-ati împletit. 

În morminte în tăcere, 
Dormi acuma, suflet blând? 
Vântul nopţii cu durere 
Ne va dice când şi când: 
„0 junie, te grăbesce! 

„Viaţa, trece, să iubim! 

„Omul un minut trăesce.,. 

„Timpul nu îl mai găsim!“



LA MORMENTUL, CILAII 

none 

ice se stinse a ta frumuseţe, 
Şi anii tel tineri ce-avuşi pe pământ, 
Acea drigiişie, acea tinereţe, 

Aici în mormânt! 
Cununa, de dafin nu e vestedită, 

Pracest mausoleii. 
Eri âncă în lume visai fericită | 
"Roşind ca risura, al teii imeneiă ; 
ŞI mârtea răpesce_ junica_ta vaţă * “Pe vântul geros ; 
Şi lumea se-umbresce, şi sdrele "nghiaţă, 
Deşertul se *ntinde pe tot ce-i frumos.



LA MORMENTUIL, CILII GL 

În păruți de aur, a ta mânuşiţi 
Nu trece dWacum; 

Răsurile stinse pe mica-ţi guriță 
Perdut-aii coldre şi dulce profum; 

Răcit-a „val! sinu-ţi "nainte s'apuce, 

0 visul meii lin, 

Amorul și tînăr, şi rumen şi dulce 
Să-i sfâşie vălul cu mâna, de crin! 
Tu esci ca răsura ce n'a vădut s6re 

Bond mustu-i dorit, 
Ce sub resfăţarea sălbaticii bre 
Ce-i sârbe mirosul, vai! n'a tresărit! 

Şi care îndată ce nasce în lume, 

Se 'nclini sub dor | 
Când vântu-i zimbesce, când roua, îi spune: 

Că viaţa-i plăpândă, dar plină d'amor; 

Când cupa în mâvă-ţi era abia plină 
Cu al vieţii nectar, Ă 

Vai! mârtea amară, în dioa senină, 

Vârsă de o dată acest drag pahar!.



LA BALȚA'T 

În serile de crnă la Mezzova frumsă, Păstorii se adună cu toţii la un loc, A tinerimi Are acolo e roidsă: 
Lucreză, cântă, j6că în casă lângă foc. "Dar până să nue j6ce, cântări de dor ei cântă. Deci, iată cum o dată Balţatii-a începuț, „Un lăutar jucase, când Lina ce încântă Prin versu-t drag şi dulce să câute a cerut: 

»0 cântare de iubire! 
Tu ce sufletul răpesc 
Şi i Scaldi cu fericire 
Printre visele ceresci !
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Ca un fluture ce sbâri 

Către cerul înfiorit 

Legănat pe arip6ră 

De un foc ceresc răpit, 

Sufletul meii se avântă 

În al tăii locaş cerese 
Unde dorul chiar încântă, 

- Lacrimile chiar răpesc. & 

Un june se ridică şi cere ca să cânte. 

Inima-l e un foc 

Ce staprinsese atuncea în simțăminte sânte 

Şi iată cum reversă cântare în ast loc: 

„0, lilică a plăcerii, 

Ce ca fluturul pe plaii 

Rigi în sinul primăverii 

Cu dorinţele ce dai! 

Lasă inima-ţi s'adie 

Un profum d'amor voios, 

Ca un crin ce pe câmpie 

Câmpu 'mbetă de miros, 
Pe-al meii suflet: ce s'abate 
Scuturii din dragu-ți sîn 

Fermecile ludate 

Ce cu crinii se îngân!



64 LA BALŢAT 

Fă să uit ci timpul sbâră, 
Fă să uit că sunt pământ, 
Fă să uit că ori ce 6ră 
Pâte ascunde-al meii mormânt !«- 

Păstoriţa. 

Riul în vals cu drag îngână, 
Paserea cântă, lângă isvor ; 
Fl6rea, resare bâtă d'amor 
Sub bârea dulce lângă fântână ;: 
Şi călătorul cântă voios, 
În umbra serif în depărtare, 

0 nouă viaţă la toţi apare; 
Grijele triste sbor ruşiuos. 
La tot dai viaţă şi tinereţe 
Venind pe carul viselor dulci. 
Dar ţerii mele ce îi aduci ? 
Viaţă, mărire, ant de blândeţe ? 
Vai! pentru dânsa nu te-ai gândit 
Pentru ca tâmna e neschimbată, 
Pentru ca frunda cade uscată, 
Chiar când mormântul a înverdiţ!: 

Păstorul, 

Braţu-i e de flori frumâse! 
Este âncă poleiţ
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„De tuleie aurdse 

Ca o persică d'Ismit. 
Câma-i întunecătore 

Şi-aurită uşurel 

Ca do ragă de la sâre, 
Demnă d'un mărej penel! 
A Olimpului lumină 
Arde ?n ochiul ei focos 
Cit-o duleeță mult străină, 
Gâtu-i ntoa din Sigos. 
Unde fruntea ci se curmă 
Două arcuri fac hotar, 
Nasc şi mor şi las în urmă 
Dulci dorinţe ce resar. 

Sufletul. ei este .o bâre 

Şi suflarea-i un profum ; 
Inima-i un dulce sâre; 
De puteţi, ghiciţi acum! 

Păstorița. 

Rândunelele plăpânde 

Când trec marea, ostenesc: 

Pe cocori se lasă blânde, 

Berzele nu le gonese. 

Numai 6menii pe cale 

Ce ursita le-a "semnat, 
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Pe cel slab în astă vale 
ÎI resping neincetat. 

Păstorul, 

ouă, semn de tinereţe, 
Tu aminţi p'acest pământ 
Vise, nuri şi frumusețe 
Ce plutesc pe-al lumii vânţ! . 
Tu esci dulcea ambrosie . 
Ce-auritele surori 
Desceptate, pe câmpie 
Beaii din cupa lor de foi. 
Viaţa ta e-o dimineţii. 
Cu flori to-aş asemina 
Dacă vai! a nostră viaţă 
Mai mult nu ţi-ar semăna! 
Roua, scaldă rosa blândă 
Fără a-i răpi nici cun, 
Nici roşâţa, ei ardendă 
Nică plăcutul ei profum. 
Val! ca, roua e plăpândă 
Păstoriţa ce-am iubiţ! 
Dar sub buza ei ardendă 
Sufletul meii sta răpit!



LA B ALŢAT 07 

Păstoriţa. 

O păstori, goniţi din cânturi 
Umbra negrelor dureri! 
Şi chemaţi prin nori, prin vânturi, 
Rada dragelor plăceri! 
Fluerul ce âncă sună 
Sub dragi flori, e mak frumos, 

"De cât cele ce resună * 
“Sub fol vergi de chiparos. 

Păstorul, 

Voi, tuleie aurite 
Ale sârelut ceresc! 
Diori! cât sunteţi de iubite 
Când în umbră ră zăresc! 
Când în nâptea co se duce | 
Spargeţi umbre ce se *ngâu, 
Arătând nins6rea dulce 
Pe-al feciârei tânăr sîn! 
Când aripele de flutur 
Voi de rouă le srentați, 
Şi a focu-ă se scutur 
De-al lor lanţ ce fărămaţi, 
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Când prin vise uşurele 

Voi luciţi şi ci vă iai 

Drept cosiţa dulcii mele, | 

Şi din noii la somn mă dati; 

Câte ori, o rade blânde! 
Voi la rugă m'aţi găsit 
Lacrimi revărsând ardende 
Pentru cruda ce-am iubit! 

Dar păstoriţa curmă cântarea ei cea” lină; 
Ea simte sinu-t tânăr d'amor curat ardând; 
La dragul ei privesce şi drăgălaş suspină. 
Feriţi-vă de versuri, femei cu chipul blând!/ 4 . Ă | hi 
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LA O PĂSTORIŢĂ 
De 

Lasă, dulcea mea frumâst, 

Cortul tăi perdut în nori. 
Dupe stânca, furtunâsii, 

“Vin” la mine ?n sărbători! 
Vin?! te-astâptă bucuria, 

„Jocuri, riîsuri, desfătări, * 

Şi amorul, ambrosia 

“Să ţi-o dea prin sărutări! 
“Vino, neimpodobită 
«Sub ilecul alb de fir 
“Sub o cingă împletită 

<Cu boboci de trandafir.



LA O PĂSTORIȚĂ 

Coma-ţi d'aur, înodati 
Pe la spate drăgălaş, 

„Să se verse şi să bată 
Ast picior de copilaş, 
Graciile jumătate 
Nude, spun că dănţuiait 
Când în timpuri depirtate 
Deii la ospăţuri beat.



FLUTURUL ŞI FLOREA 

Pus 

Pe un verde deluşel, 
Fluturel 

Vede drăgălaşă fdre. 

„Viorea, 

Draga mea, 

M8 primesci în foidre? 

— Fugi aice, mic limbut, 

Cunoscut ! 
Tu ce porţi p'a ta guriţă 

Lacrimiori 

De dragi flori, 

Dute-ainrea, măi bădiţă!.
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 FLUTURUL ŞI FLOREA 

Mi-este frică! tu şi ci, 
Dragul mei, 

Suntem tineri firă minte! 
Ne-i putea 
A nu bea 

Sărutarea mea ferbinte. 
Inimidra unei flori 

Trecători 

E aprâpe de guriță, 
Fluturaş 

Drăgilaş 
Cii-aripiâra ta pestiţă ! 
— Juni6ră Viorea, 

Nu fil rea, 

Vedi de umbre mi-este frică! 
Aspru vânt 
„Pe pământ 

Sufli tare, mă ridică ! 
Vei cât sunt ei: de frumos, 

Sunt fricos! 
Şi a-ţi da o sărutare 

Ar fi ei, 
Forte roti; 

Ar îi, dragă, o trădare 
Voiii dormi dar lin Şi blând 

Şi visând . 
Că sărut a ta guriţă,
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Far de-i vrea, 

Draga mea, 
Îți voii spune, drăguliță, . 
De trei gile dragi amori | : 

Dintre flori, | 
În acestă lunci mică, ' 

E frumos, 

Gracius. 
ME primesci, o vioricii? 

— Ah! tu scil dar dragi amori 
Dintre flori 

Din acestă luncă, bine! 
Unde-ai. fost, 

: 
Şi-adepost; . 

Îmi mai ceri? nu ți e ruşine! | 
-- Nu sunt, drasă, vinovat 

De picat. 
Rosa nu îmi place mie, | 

Are nuri 
| 

În păduri, 
Dar e mândră nebunie! 
— Vin atunci în al mei sîn: 

Spune lin, 
„Ale lor amoruri nouă, 

0 amant 

Intrisant, 

«Dar te scuturi, de rouă! 

  

n
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MORTEA 

SS Se 

Nu-i întrâgă fericire 
Pe acest pământ de chin! 
Ori ce tînără zimbire 
Are "n umbră un suspin, 
În deşert tu strângi avere, 
Viaţa n'aY so mostenesci; 
„Mârtea, vine şi te cere, 
Şi cu aur n'0 opresc. ! 
De te urct pe tron, ea tine 
Lângă tine a şedea, 
De te "mbarei spre țări străine, 
Dupe tine vine ea,



NORTEA 

În ospeţe răpitâre 
Când închină ca st, trăiesci, - 
Ea S'arată rigttore: 

Cupa morţii tu lovesck. 
Când pe sinul frumuseţii 
Tu pleci capul fericit, 
Mortea-ţi tae firul vleţii 
Şi îți dice: „ai iubit! 
Dorul nostru se precurmă, 
Viaţa când o părăsim: 

_Mârtea-l vorba cea din urnă, 
Şi cu ea mu socotim! 
Cu ori cine e grăbită, 

Cu bogat, cu cerşător. 
Mârtea este mai cinstită 
De cât omul muritor. 
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PERUL ALB 

e sara 

Anii tineri, vai! mă lasă! 

Perii mei se căruntez, 

Graciile mele pasă 
Şi cu ct se depărtez. 
De junia cea din urmă 
Mai avar ei voii să fii; 
Dragostele, dulce turmă, 
Rid şi strigă: „" prea târgiă!e 
Prea târgiii? e vorbă mare! 
Când aud aşa grăind 
Anii mel, atunci imi pare, 
Că-i aud pe toţi fugind.



PERUL ALB - - 

Dar ce-mi pasă -6re mie, 

Daca lutul a stibit 

Şi-a perdut a lui junie? 

„ Sufletul n'a 'mbătrânit! 

EL iubesce, el vis€ză, 

Şi îl place a visa; 

E bătrân cel ce "ucetză 

De-a mai crede în ce-va! 

Am vădut în tinereţe 

Juni bătrâni ce vu mai port 

Nică o urmă de juneţe 

Fără timp intorşi la port; 

Abătuţi de-amărăciune 

Şi învinşi cum ai venit, 

Şi am gis: „ei sunt mal june, 

De şi ptrul mi-a albit!“ 

Nu rideţi, fetiţe crunte, 

Că pe părul mei port crini, 

Fii îl port pe a mea frunte; 

lar voi îi purtaţi pe «sint?



VISUL 
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Cma Tumenelor giori 
Vălura pe “negri nori, 
Când d'odată somnul dulce 
Vise şi mat dulci mi-aduce. 
De odată intrun vis - 
O femee mi-a suris. 
Părul ct făcuţ cosiţe, i 
Cade pe-albu-i sin in viţe: 
P'a ci faţă, pal ek siu, 
Rosele pe criny ingân. 
AI Î dis o fată dulce 
Ce la patul nunţei duce, 
Şi roşesce ca un frag 
La un gând ce-i este drag.
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Ochii ei vii viorele, 

Înotaii in lacrimele. 
Două arcuri de mttase 

Fruntea ci ii insemnase ; 
Unde cle incepți 

Nesimţit, treptat murit. 

Pe mijlocu-i roche albă, 

Cingă dWaur, scumpă, dalbă, 

Sinul ci cel tinerel 
Părea pept de porumbel. 

Mâna mică şi pictorul 
E făcut să calce norul, 

Cum trec bârele pe nori, 

Cum tree radele pe flori. 

Eii, situl de vise d'aur, 

Ce se scutură ca laur,, 
Ochii bine i-am inchis 

Şi cu suspinări am dis: 

„0, fugiţi, figuri iubite, 

Printre vise rătăcite! 
Totă viaţa mă incânt 
Pe al vostru sin de vânt!“ 

Ia aceste vorbe, ea, 

Rumenind, aşa dicea: 
„Nu suntă rada ideală 
„te pe muritori inşelă. 

„Păru-mi d'aur poţi să tindi, 
„Midlocu in mâni să-mi pringi;



VISUL 

„Poste sinu-mi nea ce: luce, 
„Poţi să pleci tu fruntea dulce; 
„Gura-mi să săruţi de vrei 
„Şi suflarea mea să bej. 
„Unde merg, plăcerea vine, 
„Relele se schimb in bine, 
„Lacrimile se fac floră, 
„Nopțile se schimb în dori. 
„Port pe facă strălucirea 
„Şi in suflet fericirea, 
„Pe cosiţi foc de dori, 
„Pe guriţă fum de flori. 
„Am in. ochi-my lăcrimi6re,. 
„Am pe buze rosi6re. 
„Unde port Uşoru-mi pas, 
„Un profum de ceruri las. 
„Tote astea *s pentru tine; 
„Bea acum, căci răodul vine! 
„Însă mâne să nu ceri 
„Să mat gusti tu noi plăceri, 
-Bea acum şi fit ferice! | 
» Mâne :moârtea iți va dice, 
-Cun suspin amar şi greii:. 
„Astăgi este rindul metre



LA OSPEŢ 
ÎN 

Destul muncirăm vara prin munţi şi pe piraie, 
Să ne odihnim acum, 

La, masă între fete cu gâna, lor cea Jai 

Şi fragede lilice cu drăgălaş prefum! 

VE puneţi toţi la masă sub ulmil de câmpie 

Pe ast pîriii spuma; 

Să cure vinu'n cupe! să cânte cine scie! 

Tu, albă păstoriţă, să-mi dai un sărutat! 

Ospăţul este rodul ce pacea ne. aduce, 

Deci să ne folosim 

De dilele de pace a trece viaţă dulce, 

Căci mâne griji amare not pâte să "'ntâlnim! 
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LA OsPEŢ 

0, dragă, spune mie, acesti crini împrumută 
Cu-albeţe al tăi sin , 

Saii stnul a, lor radă? Din cupa ta plăcută 
Pe braţu-ţi de niusâre se versă-un pic de vin! 
Te sterge! o batistă... nu te sfii de dspeţi! 

Ia gura mea de foc! 
Ce? Sârele nu sterge pe trandafirii prâspeţi 
Bobiţele de rouă ce'n fâia lor se joc? 
Buni 6speţi, ea acuma pe viaţa mea domină. 

O dragă, te rog ei, . 
Desfă a ta cosiţă ce n valuri de lumină 
Din crestet pân” la talpe aură corpul tăi! . 
Arată-le lor pulpa ce *'n jos se subţiagă, 

“Cu talpele se cert! 
Arată-le pictorul să vegă şi si crâdă, 
Că gmele din basme n'aii fost un vis deşert! Dar val! ascunde bine acele două mere 

Atât de dulci, de dragi, 
Ce Venerea c*o mână le-ar prinde cu plăcere „Şi care daii mirosul stlbatecelor fragy. 
Juneţea e nebună şi pâte să îmbete 

Profumul dulce-al lor; 
Şi slaba bătrineţe sub albele ei plete, 
Nu este "mai cu minte, o dr gălaş amor! 

———_—_ 
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„CILIA creier 

Rexersă-te, roua cântărilor mele, 

Şi fii învălită de-un dulce mister 

Ca prime săruturi, şi dragi, şi junele 
Ce caută umbra şi linisce cer! 

Eii cânt păstoriţa cu sălbi albidre, 

| Şi chipul ei fac, 
Cână dulcile gracii cobor jucătâre 
Şi vălul pe sinu-i de nea îl desfac. 
Ea umblă sub lese şi luna lumină, 
Depune vestmântul pe ramuri de fag 

Precum un crin dulce de puf se desbină, 
Cosiţa de vălu-i se scutură drag.



S4 CILIA CULCÂNDUSE 

0 pasăre mândră cu pene nor6se, 
Rupând legitura ce grei o strângea, 
S'opresce, întinde aripe noptâse | 

Pe valul de nea; | 
Aşa şi pe sînu-i tot păru-i se lasă. 
Pe-o pâtră ridică frumosu-t picior, 
Descalţă condurul, ce grei o apasă, 
Un hor de dorinţe în giurul ci sbor. 
Se culcă pe maldir şi graciile dalbe, 
DWamor îndemnate, cu mâna de crin, 
Apucă, cămaşa de pdlele-i albe 
Şi-o face să crape spre albul el sîn. 
Ca fl5rea de rodii atunci ea Toşesce. 
Şi braţu-i gol trase un ţol albior, 
Dorinţe plăcute pe braţu-i ce-albesce, 
Ca finturi pe-o rosă plutesc cu amor. 

 



DI DE SERBĂTORE 
Wu 

Ag e di de sărbătâre 
Cântecele vin” cu ca. 

Bucuria să cobâre 
Astă-gi peste casa mea! 

Moşii nostri înainte 
Îşi rideaii de sărbitori 
De necazuri, de morminte, 

Cupa cununând cu flori. 
Noi în gânduri turburate 
Sărbătorile uităm; 
Umbre triste, negurate, 

Viaţa grijelor o dăm!



86 DI DE SERBĂTORE 

Cel bătrin pe gânduri pare 
Capul clătenână sfiit, 
Matoril cu întristare 
Ved cum părul le-ai albit. 
Iar flăcăii cu durere 
Plcă, fruntea, se gândesce 
Tinereţea, lor le piere. 
Frunţile lor le pălesce. 
Pruncii jocul încetâză; 
E bătrân ori care pruuc, 
Fetele ce se 'ntristâză 
Florile din pă arunc! 
Nu mai ascultăm cuvântul! 

re ne închipuim , 
Ca să mostenim pământul, 
Când cu gilele murim ? 
Nume, fală şi putere 
Merită atâta dor? 
Tot, cu noi se stinge piere, 
Satură pe muritor, 
Toţi avem tot o menie. 
Trageţi 6sele-omenesci, 
Huma, lor, domni, robi să fie, 
De-o potrivă o găsesck. 
Astfel vie bucuria! 
Mesele împodobiţi! 
Danţul cheme-aiet junia! 
Bine fie toţi veniţi!  
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Pân' la anul ce-a să vie 

Muiţi din no nu vor mai fi! 

Cine-i ăla? cine scie? 
Pâte însu-mi voii peri? 

Ce folos am de la sâre 
Când sub rada-i sufer ei? 

Când pe tot minutul mâre 
Inima în sinul mei? 

Pare că o vtd cum ride 

Printre dalbe licrimiori! 
Garofina ce aride 

Printre roua, despre giori! 

Timpuri, vol ce stingeţi tote, 

Ce-aţi făcut al ei amor? 

Spuneţi mie, nu se pote 
Se "nturnaţi al vostru sbor?



LA O UMBRĂ 
PO 

Unae esci, o, umbră dulce? 
Ori te-ai dus tu către cer, 
Cum un fluture se duce 
Cu zefirii din eter? 
Stea frumosi cu lungi vele, 
Esci pe-acest pământ de dor?.: 
Esci tu pusă printre stele, 
Cu “al radelor drag hor? 
Daca nu mai esci în viaţă, 
Spune, suflet ce iubesc, 
Să las lumea Cu-a sa câţă, 
Şi să vii să te 'ntălnese! | ,



„A O PĂSTORIŢĂ NECREDULĂ 
WII 

Jasomia în cădere 

Perde tinăru-i profum, 

Se usucă, tristă, piere, . 
Vântul fură al ei fum. 

Astfel ca plăpâuda flâre 

Al perdut al tăi amor; 

Însă tu, nepiisătbre, 
„Nu te vestedesci sub dor! 

“Ci mal jună, mal voi6să, 
Tu ceri noue desfătări, . 

Şi-a, ta buză amortsă . 
Cată alte sărutări!
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Oh; co depărtare "atinsă! 
Câte riuri, câte mări 
M& despart d'acea ne 'nvinsă 
Cu ardânde resfăţări! 
Însii gândul mei se duce 
Către tine ne "mcetaţ 
Şi pe sinul tăi cel dulce, 
Se desmârdă legănat. 
Pare că te văd. frumosă 
C'ochil plini d6 foc divin, 

„Cu cosiţa negurosă 
Peste umăru-ţi de crin! 
Şi în mâna ta gingaşă 
Ascungându-ţă faţa, lin 
Ca o rosă drăgălaşă 
Ce s*ascunde dupe-un crin. 
Vai! dar cine îmi va spune 
Daca, timpul n'a cosiţ 
Drăgilaşele: cunune 
Ce amorul ţi-a "mpletiţ ? 
Jos ork care tiranie, 
Ori de 'Purci, ori de Ghiauri, 
Ori de unde ea să vie, 
Din seraiii ori din păduri! 
Fruntea mea cu umilinţă 
La tirant nu voii pleca, 
De mi-ar face-orţ ce voinţă, 
Sai chtar mortea de mi-ar da!
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În tot locul, o, Cilie, 
Ei voiii sparge jugul grei, 

Contra-a ori ce tiranie, 

M8 voiii face hain ei! 
'Toţă sunt d'o potrivă m lume, 

Toţi făcuţi dintr'un pământ, 
Toţi ne stingem fără nume 

Într'un neguros mormânt. 
Numai braţu-ţi de nins6re 

0, Cilie, pot purta, 

Sub ast jug de rosidre, 

Şi de crini, eii voiii a sta!



LA AGNESA 

POR 

Draga mea, să al tu parte 
De-al tăi perişor frumos, 
Mâna-ţi albă a-l desparte 
Până pe căleâte jos! 
Şi de dulcea, rotundire 
Ce-are braţul tăi cel alb, 
Şi de frageda zimbire 
Pe obrazul tăi mult dalb ! 
lar guriţa, si-ţi rămâe 
Ca al roselor boboc, 
Sinu-ţi tot rotuna să-ţi fie, 
Pâw' la morte, o, te rog!
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Nu lăsa când sunt de faţă, 
Ochii tei pe ochii lui, 
Plini d'amor şi de dulceâţă! 
Vai! şi cată se-ţi mai spul... 

0 Agnesa gracisă, 

„Că i-ai ris şi i-al vorbit 
Şi numindu-te frumâsă, 
AI tăcut şi al roşit! 
Căci de-mi vel minți vr?o dată 
Ptru-ţi lung se va rări, 
Pe guriţa-ţi profumată 

Trandafirii vor păli!



ARMELE NOSTRE 

Dr 

Ca cât dorul e maj tare, 
Cu atât mat tari să fim! 
Prin a n6stră nepăsare 
Grijele să lănţuim ! 
Arma n6stră să ne fie 
Cânturile ce răpesc, 
Musică şi poesie 
Cu profumul lor ceresc! 
Cum şi-amorul ce pe lume 
Ţine vălul luy de flori, 
Cum şi-a] dragii mele nume, 
Aurul din periori !



ARMELE NOSTBRE 95 

Pic florile curate 

Ce pe chipu-l rătăcesc! 

Sărutările-amorate 
Ce pe buza ei mijesc! 
Dorul ce-o să ne lovâscă 

Noă nu ne va strica. 

Mortea însaşi să sosescă, 
Nici nu mă voii turbura!



AMORUL 
Pan 

Ce-y amorul? o beţie: 
Dar frumâsă *n al ek sbor! 
Dulce-i a lui bucurie! 
"Dulce este al lui dor! 
Vai! în viaţa fugătore 

„Nu mai sciii ce să doresc! 
Dilele strălucitâre ? 
Nopțile ce răcoresc? 
Bătrâneţe, te înclină! 
Cărturari, tăceţi acum! 
Voi vreţi foc făr' de lumină , 
Trandafiri fir de profum !:
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Inima fără iubire 

Încă m viaţă nu a stat: 
Inima n a sa simţire, 

Cu cuvântul s'a certat. 
Daca legături ce place 

Ma oprit să iubesc eil, 
Legătura o om vface, 
Dar p'amor, chiar Dummnedei ! 

Să "nceteze să iubescă 
Muritorul obosit 
Ce pe calea, omenâscă 
Inima t-a vestedit! 
[ii voii timâia amorul, 
Şi ?n profumul lui ceresc 
Beat, uitând ferice dorul, 

Dilele voiii să-mi răpesc! 
Chiar robia-i place nouă; 
“Lanţurile-t sunt de floră; 

Lacrima-i o dulce rouă, 

Doliul lui sărbători. 

Dar departe o iubire, 
Şi plăceri ce obosesc! 

Ce degrad a lul mirire 

Şi profumul lui ceresc! 

Vol 17. 7



LA O VIORICĂ 
Vi 

E V iorică dupe cale, 
Drag odor venit din dori, 
Înaintea, serii tale 
Tu pleci capul printre flori! 
Fii ca tine jos în lume 
Am a trece pe sub vânt, 
Şi ca tine, fără nume, - 
Mă voi duce în mormânt ; ! 
Însă tu, în frumuseţe 
Strălucit'at un minut ; 
Fii în scurta mea jutieţe, 
Di ferice n'am avuţ!



CINE SUNT 
ui 

Colo sub o n6eră stâncă 

Geme riul spumător; 

Pacea nopții e adâncă. 
Luna dârme pe un nor. 
Şi-al meii suflet în tăcere, 
De-al stii lut deslănţuiţ, 
Se întrâbă cu durere 
Viaţa ce-l a trebuit? 

Cine esci? ce-ţi pasă ţie? 
Unde mergi? ce-ţi faci tu dor? 
Frundele în vijelie 

Sciii ce. sunt şi unde sbor?. 

Crede, crede, şi iubesce! 

Iată, frate-al tei ursit. 

- Şi când mârtea te lovesce, 
Să poţi dice: „am trăit!*



LA O FEMEE SÂNTĂ 

LII 

"Timpu-adună cu crugime 

Nuril dupe sînul teii; 

Întristarea, peste tine 
ÎŞI întinde vălul seti. 
Ori ce fre anpe viaţă 

Astă- dă lacrimi s'a făcut; 

Oră ce gânduri de duleeţă 

În dureri s'aii prefăcut. 
Esci ca valea înflorită 
Când al tmnei rece vent, 
Suflă faţa-i aurită 
Şi o schimbi în mormânt, 
Val! şi nu poţi âncă dice: 
„Pot să mor, căci am trăit! 
Nu, o, dulce neferice, 
Tu în viaţă mat iubit! 

n ———



FEMEEA 
PN 

0 femee ca o îl6re, 

Are un profum ceresc, 

Şi întocmai ca un s6re 

Radele ci strălucesc. 
Cum pe gura lui păstreză 
Fluturele puf din crin, 
A remas şi mă urmeză 
Dulcele-ţi profum din sin!



SĂ NE BUCURĂM 

In 

Timpul fuge, ne împinge 
Ca un val de vânt purtat ; 
Viaţa omului se stinge 
În trecutu 'ntunecaţ, 

„Să uităm dar dorul vieţii 
Şi cu flori să împletim 
Lanţul anilor juneţiy 
Ce-ale morţii mâni 1 țin! 
Nu voiii desmerdiri nebune 
Ce nebunii jun răpesc! 
Ce "ncetând să ne cunune, 

. Urme de desgust opresc!
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Cum o fată în junime 
Cu blândeţe s'a "nvâlit, 
Traiul nostru cu ruşine 
Cat a fi acoperit! 
În iubire ce se stimă, 
“Întrun suitet mândru, lin, 
Limpede ca o lumină, 
Dulce ca un fum de crin; 

În simţiri mari inimâse 
Ce din 6meni dei ne fac, 
Fapte bune, generdse, 

Ce cu viaţa ne împac; 

Iată riul de plăcere 

Unde voiii a fi răpit, 

Apoi vântul de durere, 
Sufie, căci am vieţuit.



GRIJA 
Pr 

(ija este umbra vieţei. 
Ea ne urmă pe pământ, 
Din ajunul tinereţii 
Pân' ce mergem în mormtut, 
Peste viaţă ea se *nclină 
Ca un niior ce-ar pluti; 
A măririlor lumină 
Nu o pâte risipi. 
Nici cor6na *mpărătâscă, 
Nici comorile lumesci, 
Nu pot ca să risipscă 
Grijele pe cât irăosci.
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Grija mai curând se duce 
Unde toţi plăcerea cred; 
Unde rosa mal viii luce, 

" Umbrele mat mult se văd. 

Nu-mi vorbiţi dWacestă lume, 
Nici de domnii ce domnesc! 

Osebirea este *n nume: 

De-o potrivă preţuesc. 
Ca tiran! să se mai vedă, 

Trehue să fie sclavi; 
Un tiran e chiar mireză 

Unui popol de mârşavi. 
Când tiranul se precurmă 
Toţi se fac tirani măreţi! 
Lumea este-o tristă turmă 

Dată celor mat şireţi. 
Versă, dulcea, mea frumâsă, 

În paharu-mi vin de plai, - 

Şi pe buza mea set6să 

Sărutări născute ?n raiii! 

Între sărutări, o, dulce, 
Şi paharele cu vin, 

Nu e loc a se 'ntroduce 

Umbra celui mal mic chin!



LA DIUŢA 
SR 

Mar jubit ; plăceri şi chinuri 
Inima-ţi aii îngânat. 
Multe vise şi Suspinuri 
Sinu-ţi drag ai legănat. 
Multe ori, cănd să se culce, 
Printr'un vă! între-deschis 
Ea zărindu-şi sînul dulce 
Ca plăcerea într'un vis, 
Nu a gis cu bucurie: 
„Pentru dânsul le păstrez!= 
0 durere, o mânie! 
Ce doar trebue să creg ? 
Astăgi p'al teii pat. aice 
Altul pune capul sei,
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Şi cu mâna, sa ferice 
Desvălesce vălul tei! 
Timpul care trebuesce, 

De-a trăi, de-a se usca 

Rosiy, este cât trăesce, 

Draga mea, iubirea ia! 

Vino, dac” amorul dulce 

Arde buza-ţi de porfir! 
Mâne pâte se va duce 

Cu al gilei trandafir! 
Voi, păstori, umpleţi paharul 

Şi priviţi ce-am perdut! 
Deii ar fi dat nectarul 

Pe profumul ek plăcut! 

Versă vinul în pahare! 

AI cit însu-mi voii a bea! 
Cea din urmă închinare 
Fie pentru ţâra mea! 

Sciţi ce este ast drag nume? 
E mormântul fericit 
Unde merge tot ce *n lume 

Tot ce 'm viaţă am iubit. 
0 păstori! juraţi-mi mie, 
Pe-acest, vin desfătător: 
Să muriţi cu bărbăţie 

Pentru al țerii viitor!. ”



TILIA 
Se 

— Filia, ce mi-ai făcut 
Dupe buza-ţi de vergură, 

Boboceii de resură? 

Care vânturi t-a bătut? 
Ssrele i-a “ngălbenit ? 
Tâmna, le-a răpit juneţea? 
Lacrimele frumuseţea, ? 
Saii durerea i-a pălit? 
— Ventul nu i-a scuturat 
Nici nu ati pălit la sore, 
Nici s”aii. stins de lăcrimidre; 
Tâmna âncă i-ai cruțat: 
lar imenul fericit 
I-a răpit în n6pte-argdendă 
Plârea sinului plăipândă, 
Trandafirul a pălit.e 

—————————



ÎNŢELEPŢII NEBUNI 
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Oosit cărunteţe, 

De mărire tu vorbesti, 

Şi pe-amor, pe frumuseţe, 

Pari că le despreţuesci! 
Dar mărire, nume, stare, 

Se căstig mal puţin greii 

Ca o dulce sărutare 
Peste sinul dulce-al seii! 

0 cetate corigiurată 
Tot d'auna a cădut; 

Ba rămâne nemişeată, 
Ori ee salturi am făcut. 

P'ale gloriei cunune 

Capul mei am odilnit; 

Dar pe sinu-l alb şi june 

Pâw acum n'am adormit:
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Ce mărire pentru mine 
T6tă lumea s'o supui, 
Cănd ei însumi, vot sciți bine, 
Ca un rob ei mă supul ?



LA O GRAMUSTENĂ 

SP 

Jo te rog,. gramustenică, 

Învălesce braţul teii, 
Pân' la mâna-ţi mititică. 

Ce faci tu e forte reii! 
Tigrului ce flimângesce 
ÎN arăţi tu prada sa? 
Nu te temi că se gândesce 

Într'o qi a te mânca? 
Braţu-ţi, tintră femee, 
E un lucru forte rar! 

Alba gină Dionce, 
E pismaşă d'acel dar. 

Rosa, crinul, îl congi6ră, 

Vise dulci îmi dă el dei! 
Vai! ascunde-], suridră, 

Saii îl dă pe gâtul mei!



LA PRIMĂVERĂ. 

Pr 

Tu vii încă, primăveră! 

Paseri, fluturi, flori aduci 

Pe aripa ta de câră, 

P'ale tele come dulci. 

Vino, viaţa, "ntineresce 

Cu ardinde resfițini! 
Dă acelui co iubesce, 
Drigălaşele visări! 
Pune rose pe cosiţa 

Fetelor ce te salut, 
Şi profumă-le guriţa 
Cu un drăgălaş săruţ! 

Fii voii tomna să s'arate, 

Se văd frundele în crâns 
Coborându-se useate, 

Una una... voii să plângt
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INSECTA 

SO 

Q insectă, trecătore, 

Nasce dioa, sâra more. 
Traiul ei e fârte mic; 

Ea trăesce cât o flâre; 
Timpul nu face nimic! 

Omul mai statornic este, 

Şi nu pere fără veste 

Într'o gi p'acest pământ, 
Lutu-i nu se risipesce 

Ca un fum gonit de vânt! 

Noi nu scim din doi, vat! care 

Drept mai mult în viaţă are: 

Omul crud, al ei călăi, 

Ori insecta ce dispare 

Yol, 11,
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Făr' a face nici un reii? 

Dupe mârie se vădesce 

Care e mai bun din doi? 

Cine se chezăşuesce ? 
Vântul nu îl risipesce 

De-o potrivă p'amândoi ?



DAC AVEM PUTERE 
PI 

„Daca eii avm putere 

A săruta, 
Astfel pe cât am plăcere, 

Guriţa ta; 
Gură, sinu-ţi de ninsâre, 

Nu aş cruța. 

Ca un crin ardând sub sâre, 

Ai tremura! 
— Corpul meii cel de ninsâre 

Să nu siruţi! 

Neoa se topesce "n sâre 

Vai! să nu uiţi!“



LA TILIA 
PI 

Rosa înfloresce când amorul suflă. 
Paserea, ce *n frunde cântă al că dor 
Lângă o fântână, 6re nu se "'nsuflă 

De un sânt amor? 
Tilia! amorul face de tresare 
Crinul la, suflarea, dulcelui zefir, 
Când p'a ta guriţă un suris apare 
Şi o rouă udă cena ta de fir; 
Când o sărutare gura ia dosdră 
Şi tu ceri o buză să o răcoresci, 
Află că pe frunte-ţi a trecut o bâră 

De amori ceresc!
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Rara frumuseţe şi a ta dulecță, 
Parmecele-ţi mândre ce te încongior, 

Ele-ar fi, copilă, recă cum este o ghiaţă, 
Fir al tăi amor, 

El face frumâsă aspra urâciune, 
Părului alb âncă dă el farmec rar, 

EI învinge însuşi pe înţelepciune 

Prin cerescu-i dar. 

Tot ce vieţuesce, tot ce-i răii scii bine 
Este deră fapta astul foc ceresc. 
Pentru ce, Tilia, mă opresci pe mine. 

Ca să te iubesc?



LA ACEEAŞI 
Pr 

În dicci, o ce idee! 

Să culeg, ca un buchet, 

De la ori şi ce femee 
Şi să fac un rar portret? 
Am respuns, ţi-aduci aminte? 
„Braţul tăi de trandafir 
Hi îl iai mai înainte! 
Apoi... părul tăii de fir. 
Apoi gura-ţi Vamarante 
Mică cât un sărutat; 
Ochii tăr vit diamante 
Ce "n azur sai înceat.,.
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Să mai iai, a mea Tilie, 
Midiocu-ţi de dină strâns, 
Şi profumu-ţă d'ambrosie, 
Risu-ţi mestecat în plâus; 

Cenele-ţi ce se cobori, 
Când roşesce fruntea, ta, 
Ca bălafa aripiâră. . 
Apoi cat” a mal lua... 

Himbetu-ţi dupe guriţă 

Plutur Waur pe buchet! 
A ta albă mânuşiţă... 

Ei aş face un portret.“ 

Tu păstrai tăcere mare; 
M'ai lăsat d'am terminat, 

lar atunci cu o strigare 
La cuvânt tu mal chemat, 

De atunci de câte 6re 
De portrete îţi vorbesc, . 

Tu schimbi vorba gânditâre 

Feţele îţi rumenesc!



CÂT VA VIEŢUI 

Pe 

Cat va vVeţui amorul, 
Dragul meii, nu pot a sei, 
Care di lua-va Sborul, 
Nu pot âncă a ghici; 
Dar va.. ţine, o bădiţă, 
Până ce vei termina 

„Fir cu fir a mea cosiță 
Aurită-a săruta! 

—



TILIA, DULCE NUME 

Ps 

“Tilia, 0, dulce nume! 
Fi: în tâte te privesc. 

'T6to par c'aici în lume 

Câte-un farmec îţi răpesc! 
Ei văd ochii tăi în sore, 

Şi în nâpte păru-ţi brun, 

Sufietu-ţi îl simţ în bbre, 
Respândind al teii profum. 

VE] juneţea urci tele 

P'ale primăverii flori; 

Vid surisele-ţi junele 

Printre aurele dori.
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Dar când vă] p'o rosă dulce 
Umbra dupe buza ta, 

"Şi văd rosa ce străluce 
Într'o gi a se usca, 
ME gândesc la tine *ndată 
Şi încep a suferi 
Căci ca rosa purpurată 
Tu vei trece într'o di! 
Depărtaţi curând d'aice 
Aste rose ce "mi amînt 
Că 'Tilia mea ferice 
O să piară în mormânt. 
Iar tu, jună, albă fată, 
Pân' a nu te vestegi, 
Cu profumul tăi mă "mbetă, 
Astiel beat eii oii muri!.



FATA DIN TURN 

SD 

I. 

Umbra serii acum se lasă 
Pe. Bitolia prelin, | ! 
Epicopul grec la masă 
Şi alţi 6speţi bi la vin. 
Dar în sală a renit 
0 copilă, o romănă; 
Episcopul necăjit, 
Dice: „ce-ai făcut, păgână ! 
Vel să te măriți, sciă bine... 
Cu o rudă, cun Ținţar! 
Lumea plânge pentru ţine! 
Fii te scap acest amar,
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Fugi de dânsul ca de dor! 
Saii te puiii în închisâre! 
— Sânte! pune-mă ?n prinsâre, 
Mai rol6să sunt să mor! 
— Aruncaţi-o ?n închisre, 
Strigă către dor askeri, 
Ca să moră în dureri 
Fără acr, fără sâre!a 
Fata vârsă licrimiori. 
Ea e jună şi frumâsă. 
Pe cosiţa-i aurosă 

„Pârtă dragi cununi de flori. 

II. 

Două primăveri trecuri. 
Faţa sa s'a vestedii ; 
Ochii n lacrimi saă topit. 
Rosele s'aii stins pe gură, 
„De vei tu să-mi fl iubită, 
Lanţurile-ţi voit sdrobi ; 
Iar de nu, tu vei muri 
În durere părăsită. 
— 0, prea sânte! voii muri 
În durere părăsită ; 
Însă nu-ţt voit fi dorită, 
Nici chiar servă nu-ţi voiii fi!
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III. 

Alte două veri trecură, | 

Mârtea crudă i-a sosit; 

Mârtea crudă, i-a răcit A 
Sinul dulce de verguri. 

„Lanţurile-ţi xoiii sdrobi 
De vel tu să-mi fi! iubită, 
— Sânte! mârtea ne mblâgită 
Vine-acum a mă răpi. 
Nu-ţi fac nici o grea mustrare 
Pentru câte sufer eii. 
Dar te du la mândrul mei 
Ce se-abate de 'utristare. 
Spune-i, spune-i c'am perit; 
Dar nu-i gice că "n durere 
Pentru dânsul viaţa piere 
Să nu-i spui Cam suferit, 

„Ci să-I sput că ? vinovată, 
Că de mult lam fost uitat, 
Să nu sufere 'ntristaţ. .. 
Ci pe loc să fii uitată!e



BLESTEMUL PĂSTORULUI 

n 

rasa mea cu cene creţe 
Pentru altul tu (nă laşi! 
La nebuna tinereţe 
Tu ?ntorci ochit drăgălaşi? 
'Te blestem dar cu căldură : 
Părul tăii cel bălăior, 
Scuture-se ca Tăsură 
În al tomuit vânt de dor! 
Gura-ţi de mărgăritare, 
Îngrăditi cu rubin, 
Mică cât o sirutare, 
Si pălescă de Suspin !
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Braţul când gros când subţire 

Ab şi rumen şi grăscior, 
Să se schimbe c?o clipire 
Într'un fus saii răschitor! 
Miqlocu-ţă ce briul strânge 

Cu sfială, binişor, 
Tremurând a nu îl frânge,, 

Să se 'ngraşe ca un nor!



SFIICIUNEA 

SO 

Pentru nttia Sră "n viaţă 
Eii t-am gis cuvinte dragi. 
Ea întârce alba-i faţă 
Unde pârguiaii dulci fragi, 
Dar atunct îndat? aice, 
Scire bună i-a sosit. 
Ra se tree şi îmi dice: 
„Ce-am dorit tot S*a *mpliniţ !« Mat de mult, mt-adue aminte, ÎL giceam drăguţ, încet:
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În cinci ani de-aici "nainte, 
ÎțX voii spune un secret.“ 
Rumeniud ca îmi mai dise: 

„Pentru ce nu-mi spui acum? 

Dilele nstre sunt scrise 
Pe al crinilor profum!2 
Fri l-am gis că altă dată 

0 iubâm atâta ci; 

Dar iubirea înfocată 

Am ascuns-o 'm sînul mei. 

Ea atuncea imi respunse: 

„Bine este c'aj tăcut; 

Dragostele cele-ascunse 

Sunt tot ce e ma! plăcut.“ 
Am respuns atuncea, încă: 

„Cred că cine a iubit 

Cu o patimă adâncă, 

Vre odată s'a răcit? 

— Ca o soră, mă iubesce!“ 
Îmi gicea necontenit, 
Vai! dar inima gonesce 

'Tot ce gura a vorbit, 
Mâna-i mică, albidră 

De la sânu-mi retrăgea 

Şi-a sa frunte rumedră 

Se pleca sub sura mea 

“>
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Şi dicea cu dulci suspine: 

„Oh! te jur, de mă iubesc, 
Apără-mă chiar de mine! 

Dute! ca să nu slăbesci!= 

Eii m'am dus, 0, nebunie! 
Astădi văd că am greşit 

Şi că numai cel ce scie 

Să, cuteze fu iubit.



MARINA 

Sa 

, A vădut voi păstori 
Ce-al meii suflet a răpit, 
Şi a turburat Castriţa 

De trei dile ce-a venit? - 

Îi cântam d'acele multe 
Cântece, Ea îmi dicea: 

„Ce femei pot să te-asculte 
Şi-al lor suflet să nu-ţi dea?2 
Apoi mă 'ntreba pe mine 
Pentru cine le-am făcut, 
Respundend că pentru sine, 
Îmi gicea: „cit am sciut!«
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De atunci mi-a dat profumul 
Sufietului înfocat. 
Sufletul fiind dar fumul 
Florii, fl6rea ea mi-a dat. 
Când amorul îi aduce 
Cupa cu nectar şi bea, 
Şi când graciele, dulce 
Vin de se îmbăt cu ea; 
E nebună şi tresare 
Ca un crin în vântul cald; 
Într*o dulce săruțare 
Buzele-X de foc se scald. 
Uită morte, uită viață, 
Aiureză, mare loc, 
Plânge, ride, se resfaţă,, 
Tremură şi arde 'm foc. 
Cine pote ca să vadă 
În acest minut de-amor 
Păru-i ca o dulce ragă 
Peste sinu-i albior; 
Braţul ei formând cunună 
De crini, -Tose, un minut, 
Gura ef cerând nebună 
Ca să spargă un sărut, 
Şi al roselor tesaur 
Într- -0 clipă dispărâna, 
Sub o pulbere de aur 
Pe tot clipul er ardând;
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Cine pâte să privâscă 

T6te aste frumuseți 
Şi să nu se ameţescă 
De plăcere dulce beţi? 

Când pe fruntea-mi gânditâre 
'Tresărind simţ bucla sa, 
Ast minut, p'acestul s6re 

Sceptru aur m'aşi schimba! 
„Cântecele-mi amordse 

$e reversă m al ci sîu, 
De aceea şi mir6se 

Când a rose, când a crin.



EDESSA 

SPA 

Xa vă salut, o, nâpte şi vol o, stele albe, 
Ce disputaţi domnia acestut loc mereii! 
A vostră luptă "i demnă sto vagă Dumnegei! 
Vai! omul trece iute cu faptele lui dalbe 
Ce perd pe calea vieţii nestătătorul pas! 
Tu singură natură, tot jună at rămas! 
Ce s'aii făcut acele troene de popâre? 
Acele generaţii ce n lume au trecut? 
Şi sclavii şi "mpăraţit? trăiră un minut, 
Născend spre a se face ţărenă trecătore $ 
Ce s'a făcut acele divine frumuseți 
Ce "mpodobei cu rose paharele 'n ospeţi?
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Acei luţhi cu sun dulce ca, mierea Adonici 
Ce rechiemaii nectarul şi deii drăgălaşi! 
Epiriana fl6re ai căreă sini gingaşă 

Produs-a, pe eroul, Europei şi Asiei? 

Junia, frumuseţea pe ani-I se certati 
Şi visele din secolă ideea ci ne dati. 

Vai! tot s'a stins! putere, şi viaţă, şi mărire 
Urmat'ai în uitare pe generaţiuni f 

Tot ce lăsară 'n lume aceste naţiuni, 
Sunt negrele morminte ce n'aii nici amintire. - 
A numelui lor şoptă, dintr'un trecut de dor, 
Ca sgomotul ce mâre, ajunge în viitor. 

Chiar daca amintirea, ne-ar fi păstrat mărirea, 
În secoli ce-ati să vie, morţi, ce-ai fi sciut voi? 
Şi cugetele vâstre trăese ork printre noi? 
În negrele locaşuri axeţi vol mulţumirea? 
Val! mârtea despărţit!a prin zidurt pân” la, nork 
Pe morţi de vii, în lume, sărmani, slabi muritori? 
Tot cade în uitare! popâre *mpovărate, 
“Popăre Mi” țiută şi fără obiect 
Să rătăcesc în n6pte: durerea, le destept. 
Dar grecul, rob el însuşi, aspiră libertate, . 
Şi cată să supue pe popolul romăn! ) 
El Wgingur va să fie şi liber şi stăpân! |
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În aste locuri „viaţa atâta de frumest, 
Dar şi atât de tristă, e t6tă în mormânt 
Mai mult de cât în 6meni, p'acest cădut pământ! 
Omâri crud p'un popul sclaria ruşin6să ! 
Un popol, sub robie să "nclină abătut,. 
Atunci când energie, virtute a perdut. 
Colo din vârful stâncii cascada gemătdre. 
Se versă ?n valuri albe şi geme printre nopţi: 
În lac d'azur ea fuge, vărsânăd dul6se şopţi 
Îndată ce s'aruncă din câsta 'ngrozitâre, 
Colo revârsă luna torente dulci de foc, 
Şi stelele ca vise bălaie vin, se joc; . 
Zimhesc cu fericire acestor triste locuri 
Ca cugete plăcute ce plană un minut 
În suflete sârobite d'un chin ncabitut, - 

„Lumina lor pe unde se versă "n dalbe focuri, 
Mai colo în pădure şacalul de mormânt, 
Amesteci urlatul cu murmura de vânţ. 
Pe orisonte ochiul. zăresce cum se "ntinde 
0 mare azurie sub focul cel ceresc... 
Plăceri neesprimate ne *mbetă, ne robesc; 
Căci marea tot-d'anua, vederea drag aprinde, 
Cu cât suntem apr6pe d'al vieţii creator, 
P'atâta, fericirea, alin al nostru dor! 
Să cercetăm țărina scăpată insultării 
De timpuri care stmăn şi secer totul jos, 
Tot pân' la Suvenirea.- d'un nume mincinos 
Ce more do potrivă în nopţile uitării!
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"""S8 turburăm mărirea mormintelor în dor, 

Şi să, vedem în urmă-Y ce. lasă=un muritor! 
Edessa nu ne lasă de cât ţirâna 6rbi, 

Ce omul şi cu timpul în fine aii stricat: 
Umana lăcomie chiar mârtea-a. despoiat 

În restele lăsate mormintelor să sbâră. 

Aşa, se vor abate ce noi am ridicat, 

Aşa lua-va vântul cenuşa ce-am lăsaţ! 

Aşa peri-va_âncă_ a gloriei lucire; 

'Tărina răsipită de crivățul gemend 
Nu va putea, să scie de am lăsat trecând, 

Pe viitorul lumii a nâstră amintire. 
În darn locuitorii acestui loc frumos 
Cred si audă nâptea, în ventul dureros, 

Pe piaţa unde fuse Edessa, altă-dată, 

Sunări de musici, sgomot de cupe ce închin, 
“Şi nichezări profunde, ce strigătele 'mgân, 

Strigări de 6meni, sgomot; ce face o armată. 
În darn ci cred să v6di în nopţi cum se formeză 

Grădini, palate, teatruri, lumini că variază! 

Nu! mârtea nu întârce aceea ce răpesce! 

'Trufia ce încinge pe populii cel mari, 
Pe regi, cată se cadă sub. timpil cel amari; 

Căci Dumnedeii răsbună pe cel ce s'asupresce. 

Cascada vârsă "n nâpte desfătătâre şopţi » 
Şi luna aur trece pe sinul negrii nopţi. 

+
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ÎMunt vine ţie, ţră, locaş desfităitor 
Şi unde vântul pârtă proftum îmhătător! 
Mulţi secoli de durere, pe faţă-ţi se *nsemneză; 
Străinul, spada, focul trăsura lor păstreză, 
Dar răul ce-ţi făcură sălbatecii tirani, 
Se sterge sub suflarea celor din urmă, aul, 
Ori ce popor ce geme sub 6rba tiranie, 
Şi chiamă, c'ochi 'm lacrimi ursita, în mânie, 
Se liberă odată de al robiei semn, 
Când Dumnegeii îl ai de libertate demn, 
Prin fapte meritorii, şi prin virtuţi plicute. 
Durerile-unut popul din vicii sunt, născute. 
Tiran şi rob aicea, sunt de-o potrivă răi. 
Tiranul piere, robul urmeză paşii set.
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Căci nu mai e barbară, Turcia se 'mlădie; 

Avea, ce-va virtute acdstă barbarie. 

AQI ea se civil6să, credinţele-i antici 

Se scutură de vântul ce suflă-acum aici. 

Civilisaţiunea, pe jumătate, âncă 

Ucide: ochiul vede ma! bine 'n n6pte adâncă, 

De cât între lumină şi umbre ce mijesc. 

Tiran şi rob Waceleaşi nevoi se bântulesc. 

Ai dreptul de-o potrivă toţi la acea iubire: 

Le trebui de-o potrivă şi vlaţă şi gândire. 

Ce-mi pasă dacă astăgi domnesce-un musulmau, 

Sai un creştin? şi unul şi altu-ar fi tiran. 

Şi am vedea, alţi populi sub altă tiranie 

Plângend ale lor drepturi perdute în robie. 

Colo se plânge grecul sub jugul otoman. 

Dar plânge libertatea, visând a fi tiran. 

Albanul şi Romănul, Bulgarul ce "ntârdie, 

FI 11 privesce astădi niscuţi a fi 'n robie; 

Popârele adesea prin nedreptatea lor, 

Daii viaţă şi tărie ursiteă lor de dor.. 

* 
e * 

I6nina adârme pe linul lac al sc, 

În nâpte, tremurânâă, sub ghiara unui leii 

Ce-ascultă şi vegiâză în somnu-l de durere.. 

Ali paşa satrapul! tot este în tăcere;
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Abia în depărtare un câne când şi când, 

Neodihnit de-o umbră, a răsărit lătrând. 

Iei colo o lumină pe a cetăţii frunte 

Trăsurile-i de mârte le face şi mai crunte. 

Ei nu cunosc nimica, mal trist, mal suferind, 

De cât surisul dulce pe-o faţă d'om murind! 
Saraiul strălucesce în valuri de lumină 

Şi se prevede astfel în lacul ce suspină 

Sub p6lele-i bătute de valul spumegos. 
Un gemei se aude adânc, misterios; 

E resuflarea apei, e plânsul ce vestesce 
Durerile cetăţii sub jugul ce-o strivesce? 
Pe verful unui munte vădut de la saraii. 
Se "nalţă printre umbre al lunet disc bălaii, 
Ca un turban de aur, vărsând a sa lumivă 
Pe unda încreţită d'a sere bre lină. 
De la saraiă, în n6pte, câţi ochi, argend d'amnor, 
Pe unda azurată să rătăcesc cu dor! 
Ic colo la, ferestre perfida, blondă luni 
Ne lasă să se vcgă mai mult d'o faţă jună, 
Mai mult d'o buclă, d'aur, mai mult de dot ochi rii, 
Murind de voluptate şi crude gelosil. 

* 
X * 

Pe o sofa lusssă stă palida Almee, 
“A lol Ali nororă, a lui Muhtar femee,
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Almea e frumâsă; dar ca acele fiori 

Ce ?n ţerile gerse nasc iarna sub ninsori; 
E maumura şi arta; e marmura cea, rece 

„Ce ea o formă dulce sub fârfecele grece.: 
Ca doi smarandi în aur, verduii ochi lucesc, 

Sub cenele-i hălaie ce gracil le: "mpletesc. 

Pe câma-i de betâlă se vede-o velă albă, 

E n6oa şi cu s6re! amestecare dalhi! 

Guriţa-I ca rubinul în marmur încrustat. 
Ea semăna c'un arbur ce "m flori s'a desvoltat. 

Amorul e în sinu-l: cum vermele firamă, 
Un crin,.aşa amorul în. înima-i deramă. 

Ea îşi iubesce soţul; dar gelosia cei, 

Ast monstru ce devoră şi anii tinerei 
Şi dulcile amoruri, făcea să simţă dorul, 
Şi ochit st să verse un riit de plâns ca norul. 
Muhtar era sburdalnic. Pe altele iubea. 
„Cărați-ardonde lacrimi! Almeea îşi dicea: 
Deşarta-mi frumuseţe făceţi să vestejescă! 
De ce folos ea-mi este în viaţa omenâscă? 

Sunt re eii frumâsă dâr ca să desfătez 
Aceste ziduri triste, ce viaţa ml-atristez? 

Am inima mea plină d'amor, ca să se spargă? 

Născut-a frumuseţea-mi ca în mormânt să mârgă? 
De n'aşi fi fost frumâsă şi nu aşi fi iubit, 

laşi fi certat e pâte că el m'a părăsit? 
Sci pale lui amante, ghiauri fără ruşine”: 

Ce 1şi arată faca la cel d'ântţii ce vine,
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Ce fără martori âncă cu 6menii vorbesc. 

Nem necurat, şi negru ce blestem şi urăsc! 

Ar trebui să scape acest pământ de ele! 
Am să le "nchid eii ochii cu flacări tinerele! 
Ca soţiul meii cel june, neavând ce mai iubi, 
La, dulcea lui Almee se pâtă reveni.a 
Ea dise şi o radă de-adâncă resbunare 
În ochii să scântee cu vie 'nfiăcărare. 

Ali atunci s'arată. „Ce vrei, frumâsă fldre, 
Tu ce p'a mea tulpină te plecă suridătâre? 
Vei 6re să-ţi daii scire de sociul tăi Muhtar? 
Acest iubit al nostru, făcut cu Ilbahar? 
Tu plângi, Almee dragă? sei ce-i a ta durere. 
Dar să şedem! vin" spune ce inima ta cere. 
Ali paşa fusese tiran; să cercetim! 
Era "mgestrat cu patimi ce not le condamuiim. 

"Amorul despre aur, din sufletu-E făcuse 
Un apostat fantastic, ce în tiran trecuse. 
AL stii scop fu averea, puterea un midloc, 
Minciuna, provedinţa-i, şi crima al săii joc. 
Silit ca, să se scuse de ale sale crime, 
Se face protectorul principiilor sublime, 
Și ascundendu-şi gândul de falsitate plin, 
Chemiă, la libertate al stii popor crestin. 
Reformator fu âncă cum hoţii pot să fie, 
Prădând, şi vărsând sânge în Grhba-i tiranie,
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Şi reformând tot lucru, şi neinţelegând 
Că cela ce derâmă, clădesce l'al seii rând, 

EI, însuflat de rele, pornit d'al stii capriciii, 

Va să regenereze popbrele prin vicii. 

„Dar să vedem ce face să cure plâusu-ţi lin? 

Urmă bitrânul paşă. Bi cam ghicesc pucin. 

"Muhtar nu-ţi scrie âncă: credi că te ne'ngrijesce? 
E la răsboiii; răsboiul la grijă îl robesce. 

— Dar astădi chiar, sciii sigur, că sociul mei a scris 

Frosinii, astă grccă, prinirun tătar trimis. 

A gelosiei umbră pe faca ci s'arată; 

0 face mai frumsă. Ali respunde 'ndată. 
„Şi ce pot eii a face? — Pe grecă să omori!“ 

Respunse juna turcă, şi dalbe lacrimiori - 
Din cenele-i bătae picară pe-a ci faţă. 

Va)! lacrima menită de a ruga de viaţă 
Ruga acum de morte! „Almea, fata mea, 

Acâstă cugetare nedreptă e şi rea. 

Vorbesce-mi de amendă eii înţeleg mat bine, 

Căci sociu-t are aur mal mult şi de cât mine. 

Să fim cu sânge rece şi drept a judeca! 
Frosina nu se cade s'o cred! rivala ta. 
Tu mai în ca rivală; nu merită ast nume. 

Ea este o femee cum sunt atâtea "n lume: 

O fi6re ce suride pe uu buchet de-o di, 
Ce trece şi se uită, menită a peri;
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Ea este-a tutulora şi nimeni pote dice: 

„E-a mea!“ Ea nu iubesce pe nimene aice, 

Muhtar nu o iubesce.* Almea; suspinând, 

Cu vorbe prefăcute şi viers plăcut şi blând, 

Respunde: „0 stăpâne, el pâte să iubâscă: 
Acâsta nu m'atinge; nu pâte să .privâscă 

0 s6ţă musulmană supusă la bărbat. 

Dar trebuie a-ţi spune? Muhtar e ruinat! 

Averea sa se schimbă în pietre preţi6se 

Şi trece la aceste ghiauri nesăţidse. 
Sunt ele cinci-spre-gece!.. curând şi casa ta 
Va remânea săracă!“ Almea triumfa. 
Fa atiusese corda ce resuna mai tare. 
Ali paşa viseză o crudă resbunare, 
„Val! sunt perdut cu totul! strigă acest avar, 
Cădut în sărăcie!.. o traii crud şi amar! 
Ce trebue a, face ca să trăiesc, îmi spune? 
Pe bunele raiale imposite voii pune. 
Voiă sărăci bărbaţii, ucide pe muieri. 
Căci ei produc, iar ele risipă în plăceri.“ 

x 
* 

Aţi cunoscut vol fl6rea acestui lac dormind 
Născută la suflarea zefirilor din Pind? 
Ea vine ridătâre ca visul dimineţii! 
A s6relui lumină e umbra frumuseţii.
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Zidra se numesce; părinți-i sunt romăni. 
I6nina formase frumoşi-i, tineri ani. - 
A lacului murmură junia-i legănase 

Şi ventul lui cel îraged cosița-i resfăţase. 
De opt luni măritată, ea trece viaţa lin 
Şi-i pare o comâră de fermec, drag, divin. 

Durerea ce în lume tot omul însoţesce,. 
Cum fumul tot-d'auna pe flacără unesce, - 
Părea că o lăsase, a se "mbâta puţin - 

De vise mincinâse, dorinţe ce declin. 

În casa lor întinsă, pe lacul azuratic, 

Ea lasă să se j6ce privirea ei, molatic. 
Era frumâsă sera, şi cerul înflorit. 
Iar lacul cel albastru părea însulleţit, 
Sub lina sărutare de zefiri şi de stele -- 
Ce se scăldaii în sinu-i ca fete tinerele. 

Şi umbra, focul, vântul, şi cer şi lac d'azur 

Pormând un tot ferice, vărsând un lin murmur, 

Unite, mişcătâre, cu viaţă şi junie 

Trădând o taln adâncă, străină armonie, 

Păreaii a se ?'nţelege, păreaii a-şi dice lin 
Misteri6se lucruri întrun limbagiii divin. 

Atunci, ânttia 6ră, Zidra cea frumâsă 

Simţi gândirea tristă în inima-l vol6să. 

I se păru că traiul e prea desfătător 

Ca să nu aibă ?n urmă şi dilele de dor... 

Yol. n. 10
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Gândind la a sa ţâră, de-o frumuseţe rară, 
Şi-atât de apisată sub sabia barbară, 
Simţi o lacrimidră în ochii sei curgând! 

Cu degete de rose o sterse, suspinând. | 

Atuncea soţu-i june, se înturnă a casă 
Scăpat do ale dilei griji care îl apasă. 
„Ce-ai tu, o dulce sufleţ!- te văd cam îngrijit? 
Cu umbra grijei fruntea-ţi de ce s'a 'mpodobit? 
Ce nor de întristare, trecând pe lângă tine, 

Liăsat'a a lui umbră pe gilele-ţi senine? 
Oh! pentru *ntâia 6ră, acuma, dragul mei, 
Te văd răpit de gânduri şi simţ că-mi face re. 

Făcut'am eii vrun lucru ce ţie nu îţi place? 
Îmi spune; altă dată mat mult nu voii ma! face. 
Fii voiii să-ţi plac în totul, căci voii să mă iubesc, 
Audi, o soţ ferice! tu ce abia zimbesci? 
Vin'! dă-mi o sărutare saii lasă să-ţi dai ţie, 
Şi grijea, s*o preface în dulce bucurie.* 
Ea îl luase mâna şi o stringea pe stu... 
O lacrimă cerscă luci în ochi-Y lin. 
“„Ascultă-mă, Zidra, să-ţi spui o cugetare, .. 
Tu n'a! făcut nimica să meriţi o mustrare. 
Ei te iubesc. Virtutea, înţelepciunea ta, 
Egală frumuseţea-ţi; deci nu te turbura. 
Dar ce mă preocupă, o, s6ţa mea iubită, 
Şi face ca să' tremur în viaţa mea 'merijită, 
Şi ?n midlocul plăcerii m'opresce a zimbi, 
E umbra astut tigru, acest tiran Ali.
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Sunt fiii lut sălbateci, e cruda tiranie 

Ce .casa lor esserţă şi nu-mi convine mie. 
Scii tu, Ziră dragă, ce este un tiran? 

Deluvii, trăsnet, lavă, şi negru uragan, 
." Nenorocirea, mârtea ce cade, ce repune, 

Ai âncă a lor lege, şi-adâncă rațiune; 

Tirauul ce lovesee, nu pâte-avea cuvânt. 

E mai absurd ca mârtea co nasce un mormânt. 

Mă tem dar că tiranul ce ne "'mcetat, veghiază 

Să nu te smulgă, dragă! acâsta mă 'ntristeză, 

Am din păcate, nume de om cu mari areri, 
Şi tu eşti drăgălaşă ca stelele din ceri. 
Acâsta ne ajunge să tragem a lui ură 

Pe viaţa fericită ce ?n casa n6stră cură. 
Zi6ra mea, îmi spune, vei tu ca să plecăm 

Cu duleea, libertate o ţeră să cătăm? 
— Ori ce tu vel, voii însu-mi! Zidra, îi respunde. 

Ordonă! cit voiii face, nu-mi pasă când, nici unde, 

Când sunt cu tine, dragă, eii sunt cu ţera mea!“ 

Ea gice, fericirea în ochii sei ardea. 

„Ei voii să fii ferice! de astădi într-o lună, 
„ Aice sait acolo, tu scii, eii voii fi mumă? 

Augi? că voiii fi mumă? scit tu acest cuvânt? 
Atunci voii fi mai mândră de mine pe pământ. 

Scil tu ce este o mumă? e mult... sunt încântată! 
Ceva ce face-a ride şi-a plânge tot-d'odată! 

Fii bine nu sciă lucrul; dar simţ că-i un mister 

Că, este-un: mare bine, că este dat de cer. 
=
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Va fi ferice gioa când pruncul cu plăcere 
Printr'o zimbire dragă al meii sin drag va cere. 
Cum o să mă desmerde! şi cum va, fi frumos! 
Dar tu, nu este astfel? tu nu vel fi gelos?..« 
Aşa vorbi femeca, el fericit se simte 
De dragele ei vorbe, de inima ferbinte, 
De farmecele-i rare, de gracit, de amor, 
Şi dilele lui bete, se uită “n al lor sbor. 
Dar ea era frumsă cu câma-i cea norată 
Ce "n sinu-t de nins6re d'amor par că se 'mbetă; 
Cu ochii vii sub gene norâse, ce se înclin, 
Cu braţele rotunde, de nea şi de rubin. 
Pe soţu-i înclinată, cu gura-f resărindă, 
Sub un suris ferice ca rosa părguindă ! 
Dorinţe, gracii, vise damor, în ast locaş, 
Din horele divine cohâră drăgălaş, 
Îl schimbi ?n rai de viaţă, frumosă poetică, 
Versând prefum din ceruri şi radă serafică, 
Şi îmbătând tot simţul, şi inimele lor: 
lar orele din aer îi cununaii 'cu-amor, 
Fericea e ca, visul ce "n nopţi se risipesce, 
Ce nimeni nu 'atinge şi nu se împlinesce. 
Dar fericire pote aici în lume-a fi, 
Acolo unde viaţa e numai de o di? 
Şi-adesea dioa însaşi de timpurii declină! 
Nu! fericirea dulce în lume nu domină! 
Ah! daca omu "cepe în'lume traiul sci, 
El cată să *] termine prin mârte!.. viaţa X reii!..
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Atunci ce-ar fi cuvântul ce Va produs aice? 

Ce-ar fi dar âncă scopul acestui neferice ? 
Nici unul! ne veţi dice. Dar mândrul univers, 
Planeţii cei de flacără neschimbători în mers, 
Şi spaciul şi timpul, şi-acestă armonie, 

Ca omul, tristă umbră, tot fără scop să fie? 
Om muritor, scii însu-ţi, ce este-un infinit? 

Îl scil tu maj 'nainte, spre-a, sci la ce-ai venit? 

Să nu punem pe lume speranţă şi credinţă! 
Căci ea va fi eternul locaş de suferinţă. 
Durerea-i e nestinsă, şi binele-i uşor. 

Şi reul o să fie stăpân în viitor. | 

Da, lumea este dată a celui reii avere, 

Şi reul, în domuie-l, un drept mercii ra cere. 

Şi cel ce vre odată ast drept crud 1 lovesce 
Va perde al seit sufiet ce crede şi iubesce, 
Pe ast pămtnt de doruri, să nu întârdiim! 
Şi ce lăsăm în urmă să nu mal regretim! 
Cu cât apropii capul acestil căi a vieţii, 

P'atât ajungi la scopul. iubirii, tinereţii. 
Căci dincolo. de nâpte e dioa ce dorim, 

Şi dincolo de mârte, e viaţa ce iubim.. 
lar mârtea e un bine; spre a trăi se cere, 

Ca să murim "nainte: fericea e "n durere; 

Ce este, o să fie, nimica n'a perit; 

Nu este transformarea al omului finit. 

Atuncea, şi d'odată, o voce tunătâre 

S'aude. E satrapul! urgie şi terdre!
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0 uşă se deşchide. Ali-paşa intra 
Cu garda dupe sine şi ochiu-i sângera. 

D'odată către gardă el dice cu terdre: 

„S*o ducă la Perama, s*o pue în prinsâre!“ 

Acolo unde lacul termină luugul sei, 
Sub o rîpsă stâncă, se 'malţă un sat reii. 

Aprâpe e Perama. 0 casă şi o bae, 
Şi schitul ce-are nume de sântul Nicolae, 
Capelă, ce se surpă. Aici să ne oprim, 

O dramă sângerâsă prin n6pte să privim. 

Trei nopţi se împliniri: era a treea, nâpte 

De când se arestase Zi6ra. Triste ş6pte 

Avea atuncea lacul şi palide vulvori 

Versă bălaia lună sub vilu-i rupt de nori. 

Gemea sub valuri lacul. Nu audiţi vol 6re 

În schitul ce se surpă, în ncgra închisâre,; 

Suspine dulci şi triste? :vat! în acest mormânt, 

Zac cinci-spre-dece mume! şi tâte june sunt! 

O popol neferice, saii popol miserabil 
Ce mori cu tot minutul sub reu-ţă incurabil, 
Şi nu ai Dărbăţia odată ca să mori, 
Sai să îţi sfiirami jugul şi-al tel asupritori!
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Pe ten să mori, sărmane, când mârtea îţi răpesce 

Neincetat tot lucrul ce înima-ţi iubesce? 
Când viaţa şi averea, şi-onrea ne "ncetat 
Sunt sparte, vestedite! în sufictu-ţi stricat, 

Atâta laşitate domnesce, îl înghiaţă, 

Că ?n loc de-o mârte dulce să vrei o tristă viaţă? 
Ori ce popol de mârte cu spaimă va îugi, 

Sub braţul tiraniei curând se va sdrobi. 

Pe valurile-albastre, locaş de frumuseţe, 

De bâre profumate, p'aceste unde crețe, 
Spumate, aurite, d'odată a părut 
0 barcă. Printre trestii lopeţile-aii gemut. 

La, luciii barca ese, acolo se opresce 

Din aburi luna plină, apare şi lucesce. 
"AY fi credut că este momentul cel de dor 

A unor cataclisme "nainte mergttor, 

Ce sufietul ne-apasă, şi '] sparge, şi "1 topesce, 

În lacrimi de 'ntristare; momentul când lovesc, 

Din cer pe muritorii plăpângi, nedrepţi, trufaşi, 

Pe robul şi tiranul tot pe.atât culpaşi. 

Dar unda mi se pare să fie ameţită, 
Şi bolta negurâsă cu fulgeri e "mpletită, 

Şi stelele în aer par că de tot se sting, 

Şi cat s'ascungă fruntea în nori ce le resping.
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Şi vântul între trestii dă sunete sălbateci 
Ce se unesc cu vocea de vijelit fantastic, 
Cu urletu-unui câne fiicend concert amar 
Şi-adap' al nostru suflet din crudul lor pahar, 
Am dis că ?n luciul apei caicul se îndreptă. 
Acum sosesce, eată, ceva pare c'asteptă. 
Acolo geme lacul de cinci-spre-gece ori; 
D'atâtea ori se crapă, se "nchide cu bolbori, 
Spumând, şi spuma piere, mari cercuri se formeză, 
Se 'ntind, se perd departe, şi altele urmeză, 
Şi se lăţesc şi iară dispar la rendul lor; 
Şi apa se alină, şi luna dintre nor, 
Arată la ferestra castelului Peramei 
Un cap cu plete albe: pe autorul dramei.
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La 

Ca robul ce cântă amar în robie, 

Cu lanţul de brae, un aer duios, — 
Ca riul ce geme de rea rijelie, 
Pe patu-mi de mârte cii cânt dureros. 

„Un crin se usucă şi "n laturi s'abate 
Când dioa e rece şi cerul în nori, 

Când sârele ?] arde, când vântul îl bate, 

Când grindina, cade torente pe flori; 

Aşa fâr' de veste pe gilele mele 

0 sârtă amară amar a bătut, 

Şi astfel, ca crinul de viscole rele, 

Pe patu-mi de mârte de-odat” am cădut.
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Abia 'n primăvară cu gilele mele 
Plăpândă ca roua abia am ajuns; 
Atuncea când cântă prin flori filomele, 
0 crudă durere adânc m'a pătruns. 

- 
o A 

— Amară e mârtea când omul e june, a AF AU 
ȘI dioa "1 frumosă, şi raul e Tin 

înd_paserea cântă, când florile. spune . A 
  Că viaţa e dulce Şi nare suspin! TI at 

Să moră bătrânul ce fruntea, înclină, 
Ce plânge trecutul de ani obosit, — 
Să moră şi .robul ce ?n ianţuri suspină, — 
Să m6ră tot omul cu suflet sdrobit! 

lar eii, ca o fl6re ce nasce când ploă, 
Creşteam pe cunună să am desmerdări, 
Şi mie amorul cu buze de rouă 
Cu inimă dulce îmi da sărutări, 

Ca frunda ce cade pe t6mnă când ninge 
Suflată de vânturi aici pe pământ, 
Ah! juna mea viaţă, acuma se stinge 
Şi anii mei tinerI apun în mormânt! 

———————
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Precum se vârsă norul în unde gemttâre 

Când este fârte grei, , 

Asemenea în cânturi amari şi plângătâre, 
Şi inima sdrobită reversă, dorul sei. 

De ce p'acâstă lume lucesce âncă sâre? 

De ce pământul are atâtea dalbe flori, 

Când sub a ci durere, ral! inima mea mâre, 
Şi vârsă lungi plânsori? . _ 

Din t6te aste dile MV'amor şi de plăcere 

Ce peste lume shor, 

Nici una pentru mine s'aline-a mea durere? 
Ce? sub amărăciune ei trebue să mor?
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0, gile de plăcere, damor, de fericire, 
Ce mă *mbătaţi d'un farmec, ceresc, necunoscut, 
Ce atrăgeaţi din sinu-i dulci valuri de iubire, 

Ce 6re vaţi făcut? 
Îmi pare că "i acolo, ca dulcea dimin6ţă 

| Frumâsă suridând, - 
Că vEd suava-i comă ca o cerâscă câță 
Schimbând ceresck. săruturt cu umăru-Y albina. 
Caug câte odată în vântul ce se duce, 
A sa îrumâsă voce ce dulci dorinţă conglor 
Şi vorbe amorâse ce daii un farmec dulce 

Plăcerilor d'amor, 
0, sânte mesagere, vol visiuni ce-amorul 

Răvrsă drăgălaş, 
Nu mal veniţi la mine! de cum luaţi vol sborul 
Şi mă lăsaţi, mai negru îmi pare ast locaş!
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Calttorul nopţei în a ei tăcere 
Trece şi rovârsă cânturi de durere 
Printre stânci îndrâptă pasu-i tremurând, 

Și din aburi luna îi suride blând. 
Dar când stcoa nopţei dupe munţi s'ascunde 
0 'ntristare-adâncă sufletu-i pătrunde 

Şi cătând în urmă stă cugetător... 
Vai! prin întunerec ce va face or?.. 
Drumul nu se vede; nâptea e adâncă; 

Colo este riul, dincolo o stâncă, 

Însă tot Wodată, aurele dori 
Par suridătâre dincolo de nori.
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Dioa respândesce umbrele uşâre; 

Fluturii se jâcă p'o radă de stre; 
Florile suave cu profumul lor 

Face de suride tristul călător; 
Paserile cântă, aurea adie 

Şi speranţa vine ca o bucurie. 

Astfel, al meă suflet, nu te întrista 

Când acâstă viaţă se va precurma! 
Dincolo de nâpte dioa aurită, 

Dincolo de gr6pă viaţa infinită,



CÂNTEC DIN ESIL 

Pra 

Insecta chiar se 'mbetă de sârele cel dulce 
- Sub care provedinţa un loc i-a însemnat, 

Şi paserea, în tâmnă în alte ţeri se duce, 

Dar iară se îintârce când timpul s'a schimbat. 
Dar pentru noi, al ţărit plăcut si dulce s6re 
A încetat în viață d'acum a lumina. - 

Oh! plângeţi ţcra vostră cu lacrimi ardătâre! 

Oh! plângeţi Romănia ce 'nclină fruntea sa! 

Da, inima bătut'a Pa ţării înviere; 
Decă inimile v6stre, să se fărame n chin! 

Da, ochil-ai vărsat lacrimi la marea sa durere; 
Deci ochii să se stingă pe un pământ străin! 

4801 Vol. II. 1
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De ne luaii ei viaţa, o, patrie iubită! 
Xu ar fi fost mai aspri cu fii esilaţi; 

m fi voit cununa martirilor iubită 
De cât pe alte ţermuri de tine depărtaţi. 
Ei ne-ai respins, o, ţeră! în ţerile străine 
Ca astfel să răcâscă amorul ce "ţi păstrăm, 
Şi inimile nâstre să fugă de la tine, 
Şi amărâţi de doruri not să te blasfemăm ! 
MS bucur d'aer liber, de viaţă, de lumină, 
La n&muri ce virtutea a nobilat măreț. 
Aicea nici o frunte sub sabia străină 
Nu vine să se plece în hulă şi dispreţ. 
Dar este fericire când nu sunt lângi tine, 
Când sciii ce suferinţe vin a te întrista ? 
Pot fi ferice 6re, şi pot gusta vr'un bine, 
Când sabia străină înclină fruntea ta? - 
Acela care vede plăpânda, fericire 
Perind ca visul d'aur sub ochiu-i întristat, 
Acela care  vede-'sărutul de iubire 
Pe a miresei buză sub msrte înghețat; 
Acela -ce *mpletesce ghirlanda cea de nuntă 
Şi ?n loc d'o dulce frunte, o pune. p'un mormânt 
Acela siugur 'scie ce suferinţă cruntă 
Simţit'a al mei suflet la dorul țării sânt! 
0, ţră, 'Romănie, 0, drăgălaşă fidre! . 
Tu pleci po morte fruntea, tn diminâţa ta, 
Ca o.feciâră dulce ce jună âucă more, 
Şi lacrimele nâstre nu pot a o scăpa. 

?
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Ah! daca aste plângeri ca un profum de nâpte, 
Spărgend acele valuri albastre din eter, 
Ajunge-vor la tine în durer6se : ş6pte,. 

Divină provedinţă, fă "ndată ca să per! 
Ce răi făcut'am ţie, o, ţeră de durere! 
Ca să atragem ura-ţi? întrun estas d'amor 
Am vrut să fil ferice, sai viață şi putere, - . 
Şi pentru-a ta mărire, voios am vrut să mor! 

Cu t6te-acestea, ţeră, tu esci nefericită, 
Şi te iubim mai tînăr în suferința ta. 

Imaginea ta dulce ca fantasma iubită 
În nopţi d'amăriciune vine-a mă îmbăta. |. 
Eii te iubesc, 0, ţeră, precum iubim o fl6re 

Pe care vântul morţii înclină pe pământ; 

Mi-esci dragă ca lumina ce *n sînul nopţii more; 
Ca o amantă dulce ce cade în mormânt. 
Ferice este-eroui cu fruntea *mpodobită 
De lauri giori6se, şi "ncâtă d'a trăi! 

Ferice este-amantul ce vede-a lui iubită 

Ca îlrea dimineţii pe sînu-i a zimbi, 

Şi savurând nectarul în prima sărutare, 

Depune a sa viaţă şi dice: am trăiţ! 
Când ochii te vădură, o ţeră de 'ntristare, 
Săltând de fericire, de ce nu am murit? 

0, timp ce schimbi în lume tot lucrul, reii şi bine, 

Şi ţâră şi plăcere tu nouă ne-ai luat, 

Lăsându-ne abateri, dureri, amare 'chine, 

Şi-o inimă în care credinţa, s'a uscat;



164 CÂNTEC DIN ESII, 

Nu-ţi cer eii fericire, nici dile dulci şi line, 
Nimic din câte "m viaţă ei âncă n'am gustat, 
Nu voii, nu pot a-ţi cere nimica pentru mine: 
Îţi las cu trista-mi viaţă tot ce tu nu mi-ai dat; 
Dar cer o di frumâsă, o di de bucurie, 
De glorie, de viaţă. acestui drag păment. 
0, timp, dă-i libertatea, dă-l vechea vitejie! 
Şi dastăgi sufle ventul pe tristul meii mormânt!



SCOPUL OMULUI 
PI I 

Spre ţermul ce se perde în nâpte şi în câţă 

„Curând o să atingă al vieţi-mi vas fragil. 
Şi mă întreb pe mine aici în astă viaţă, 

De când trăesc în doruri, la ce am fost util? 

Şi sunt mai mult în lume ca umbra trecătâre 

Ce-o lăcrimă aruncă în cursu-i d'un minut, 

Ce nici uu învălesce, nici dă acestui sâre 

Mai multă strălucire, nici farmec mal plăcut? 

M& ?ntreb ce este 6re a nâstră missiune 

Noi care-aici în viaţă n'avem de cât o di? 
Not ale căror fapte, ţărenă, fală, nume, 

Se spulberă în vânturi *nainte d'a luci?



166 SCOPUL OMULUI 

Cărarea mea în lume se sterge de sub sâre: 
Amara calomnie pălesce-al săi color. . 
[ao omul lasă ?n urmă-i, ce lasi-o dulce flâre: 
Profumul do secundă pe vântul trecător, 

A unei sârte astfel, val! preţuia durerea 
Ce inimele n6stre adapă cu venin? 
Necazul unei mume, ce şi-a sdrobit plăcerea 
Veghind cum se formâză al ek prunc pentru chin? 

Acest argil molatec ce vântu-o să răpâscă, 
Ori merita, onârea, să porte 'n al secii sîn 
O flacără de spirit, resfrângere cerâscă, 
Ce ca un rob ascultă de lut ast crud stăpân? 

Aşa mă "'ntreb şi Domnul respunde blână dorinţei: 
„Tot co trăesce 'n lume are cuvând profund, 
O fire să profume în capistea fiinţei; 
O radă, s'aurâscă: abisul fără fund; 

O lacrimă s*aline un suflet în durere, 
Şi roua să fragide arşiţele de gi, 
Şi tu s'adunt p'0 frunte sărutul de plăcere -0, muritor!" iubesce, că mâne vel peri !* ]



« LA LAMPA MEA 

PD 

Ta te consumi, 0, lampă! dând rade luminsseș 

La lucrul mei ca tine eii însumi mă consum, 

Voind a da lumină acestii ţări frumâse 
Ce relele supun... 

Avem acelaşi ţintă, acelaşi missiune. . 

„Dar tu de când servi mie, o, lampă-ai ruginit, 

Şi ei de când sery ţărei, vai! trebue a spune? 

Cu inim' am slăbiţ! 

Şi mam produs nimica! Acum ca altă dată 
Copii săi cel vitregi în taberi se desbin: 

Acum ca mai *naințe ea este 'ngenunchiată, 

Sub jugul cel' străin!
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Nu simte nici durerea ce sufere de h6ră, 
Nu simte nici ruşine de umilința sa, 
Nu simte că mat bine într'un mormţnt să plară 

„De cât a se pleca! 

Tu scit, o, dragă lampă! acele nopţi amare, 
Trecute în veghere, ca să-i aflăm cântări, 

“Prin care să-i aprindem, în sufletul ek mare, 
Frumâsele-aspirări ? 

Dar ventul de-la densa ai dus aceste cânturi; 
Fa nu le-a ascultat. 

Tot astfel şi Suspinu-i s'a, mnstecat pe vânturi, 
Şi lacrima-i cu sânge în riuri a picat! 

Cântarea libertăţii acum! e înecată 
De strigătul acelor ce chiamă ardător, 
Să-i urce la putere, şi să devie "ndată 

Tirani, la rendul lor! 

Şi sufletele slabe, şi fără de mărire, 
Ia patimilor Voce, mai repede alerg, 
Tirant, şi robi în nâptea de mârte 'n rătăcire, 

De o potrivă. merg. 

p Lumină âucă, lampă! o odă, o cântare, 
Şi daca, şi d'acuma noi nu von .isbândi, 
Atunci, având dovadă că: nu mal e scăpare, 

"Chiar că te voii sârobi.



ÂNGERII LA RUGACIUNE 

_ ntâiul ânger 

Țu ce viaţă dal la tote . . 
De la sorii ce plutesc 
Pân' la magicele şopte 

Ce pe aer rităcesc; 
Ca o delicată rouă 
Ce se lasă peste flori, 

Versă-o bunătate nouă 

Pe plăpângit muritori! 

Al doilea înger 

Sune cârâa lirei mele, 
Cum o. bâre lină ?n nopţi 
Sedte dupe viorele 

Dulăă şi delicate şopţi.
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"Du, ce vise laşi să sbâre 
Lângă pruncii care cresci! 
Şi guriţa, lor cu sâre 
Şi cu purpură "mpletesci ; 
Delicata lor juneţe 
0 formeză de acum 
Cu cerâsca frumuseţe, 
Cu al graciilor profum! 

Al treilea ânger 

Cum suspină vânt de scră 
Pe ai frumuseţii peri, 
Lirele resune iară 
În tiicere-acesti! seri! 
Pentru tânăra fecidră, | 

- Viaţa are desmerdări;. 
Mil dorinţe 'm sînu-y Shoră ; 
Şi reversă resfăţări. | 
Unda, vieţi-i schimbătâre 
Şi amoru-amăgitor ; 
Inima-i, debilă ore, 
Se înclină dupe dor; 
Fă ca frageda-i junie 
Să se scure *n viaţă lin, 
Şi-al ek suflet să nu scie 
AL regretului suspin !
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Al patrulea ânger 

Cum un plop în vijelie 
Yersă plângere de dor, 
Nalţe-se o melodie 
P'aure ce ?n n6pte sbor! 
Vin”! protege, o, părinte! 

Orfelinul delăsat 
Cărul nimeni ia aminte 

De-i voios ori întristat! 
Versă o speranţă dulce - 

P'a lui chinuri, lăcrimiori, 
Cum drumaşul vrând să culce . 

ARĂ n nopţi un pat de flori.. 

Al cincilea ânger 

Cântul mei acum resune : 
Ca un riii în vijelii! 
Astfel plâng d'amărăciune 
Popolii sub tiranii! 

Ce r&l âncă sunt în lume 
Biciit de foc apăsător, 

Populii la al lor aume 

Plâcă încă fruntea lor. 

Versă pe a lumii facă 

Adevărul cel sublim 

Şi ?m lumina ta "1 înalţă 

Cătr” amorul cel divin!



172 ANGERII LA ROGACIUNE 

Al s6selea ânger 

Ca suflarea profumată 
Flutureilor în sbor, 
Ca murmura. delicată 
Primei. sărutări d'amor, 
Cântecele-mi să ia sborul 
Spre eterul fără-nort! 
Tu ce ?n inimi put amorul 
Şi profumul dulce ?n flori: . 
Dâmne, ?n sinul tă primesce 
Rugăciunile-omenesci ! 
Dorul âncă vestegesce, RE 
Tu poţi face ce volesci!,. 

Chorul 

Glorie! ondre, ție, 
- Tu al vieţii creator! 
Orele p'a ta junie 
Nu însâmuă urma lor,



UMBREI SORU-MEI CATERINA 

Pai 

Dragă soriră, te duci şi nici odată 
Nu ne vom mai vedea! 

Nică plâns, nică rugăciune, pe mârtea nempăcată, 

Nu potii s'0 îmblândâscă, o, suridra mea. 

Copii tăi se miră de palidele-ţi feţe; 
” Te rog să te descepți, 

Şi mâna ta e rece, nu pâte să resfeţe 
Cosiţa lor bălae, o, drigilaşi băieţi! 

De când acelaşi mârte cii-aceiaşi nepăsare, 

Pe soţul, tăi lovi, 

Pe viaţa ta se "ntinse o n6pte de 'ntristare; 
Creguşi o datorie a nu mai vieţui!
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Acâsta e durerea, sub care viaţa plină 
De griji, s'a abătut! 

Durere fără nume, şi rară, şi sublimă, 
Şi demnă d'alte timpuri ce 'n lume ati trecut! 
Ah! tânără în lame, tu nat avut Jjunie! 

Bogată, n'a! cules 

Pe sinul vieţii tale o di de bucurie! 
Yoial să mori şi nimeni, val! nu te-a înţeles! 

Tu vrâi să mort? dar locul ce laşi deşert în casă, 
Cu ce-ai înlocuit! | 

Tristeţa c'ochi "n lacrimi S'aştdă Ta ta masă 
Şi pentru tot d'a una ea pare c'a venit! 

Simţ vlaţa jumătate de umbră coperită ! 
„Ba pâte-a may zimhi ; 

Uitarea, să "nvălâscă fiinţa ta iubită; 
Dar plină fericire ei nu mai pot simţi.



PALATUL DOMNILOR. 
LES 

Junele fecidre, delicate flori, 

Cununaii cu rose junii vingători, 

Saii cântaii eroii abătuţi de dor 

Pe câmpia luptei pentru ţera lor. 

Dar ajunse timpul unde tot se stinse 

Ca profumul dulce risipit de vânt; 
În domnsca sală doliul întinse 
Cu a morţii mână v&lul de mormat.
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La benchete bravii nu se maj adună ; 
Aurita cupă d'astăgi nu mai sună ; 
Mâna virginală sa topit pe flori, 
Nu mal încunună pe cei vingători. 

Umbra şi tăcerea, fiicele de mârte, 
Predomnesc în sala cea de sărbători; 
Paserea, nopturnă versă, tristă forte, 
Cântecele sale pline de fiori.
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ESILATUL 
PONI 

» Rigenăa bucurie lumină juna faţă; 
Cu vise dulci speranţa tot sufletul resfaţă; 
Dar tu stai în tăcere, străin necunoscuţ! 
În strbătârea nostri tu singur esti tăcut! 

Îmbetă-te de viaţa ce ne suride noi! 
Căci viaţa omenâscă se duce câ o roă! 
— Nu voiit plăceri molateci născute "n sărbători! 
Nică tinere feci6re, fragile, blânde fiori; 
Dar. daţi-mi mie ţâra ce sufletului place, 
Şi grijile-mi amare în flori se vor preface!* 

Vol, II. 12



LA PATRIE 

DO 

I. 

Reverst, dulce patrie, 
“În cânturile mele 
Și tinereţea dorului 
Şi lacrimele tele! 

Aici afla-vor sinceră 
Şi caldă răsfăţare; 
Aică ork care lacrimă 

“Se va preface ?n fldre. 

Iar cântecele-mi tinere, 
În doru-ţi nobilate ; 
De gracil dulei, angelice, 
Vor trece cununate.
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În n6ptea Mitorului 
Durerea ta vor spune, 
Făcend să cure lacrime 

Din inimele june! 

II. 

Nu mai este ţâră mai desfătătâre! 

Cei străini se mir! 
“Acolo străluce ca june feci6re, 

Luucile la sâre 

Cu briuri luci6se, cu plete de fir! 

Dar, o crudă sârtă! cetele străine, 

Smuls-ai din cosiţe florile divine; 
Sab a lor pici6re sinu-i a călcat, 

Oh! şi nici un suflet dorul ma mişcat! 

III. 

Albele feciâre cu cosiţi frumse 

Colo dănţuese, 

Ca fluturi ce scutur aripi aurâse 

Pe crinii ce cresc;



180 LA PATRIE 

Dar val! ochiul nostru daca le privesce, 
Într'un rii de lacrimi dulce se topesce, 
Cugetând c'aceste filce sunt ursite 
S8 desmerde numai inimi înjosite ! 

IV. 

Multe harpe cântă cânturi tinerele, 
Blânde ca murmura dulcei aurele 

Printre viorele ; 
Dar aceste harpe nu maj îndulcese 
Chinurile tele, ţeră ce doresc! 

V, 

Fii t& sunt mânări de mândreţea lor! 
Dar ce folosesce 

Patriei române chiar a] lor amor? 
Umbra-i învălesce ! 

Viaţa lor se scură fără de mărire; 
La benchetul vieţii mai nici o numire! 
Cel mai ră acoper .pe cei buni aj tel 
Cum coprinde pirul rosele pe văt!



NU MAI VOIU CONSOLAȚIUNE 
PIN O I Pa aaa — 

Pan 

Colo se'nalţă luna prin umbrele serâse. 
„Aşa o cugetare lucesce m sinul mei, 

Şi ca acestă radă în undele umbrâse, 
Ea vine, mă mângâe, în dorul lung şi grei. 

Un gând de mângfere? ilusiunt! minciună! 

E 0 durere-adâncă ce vu pot vindeca! 
Dar mângâerea este ca vise ce s'adună, 

Dorinţele umane cu dor a legăna. p 

Noi coperim mormântul cu flori desfătătâre! 

Dar cine se înș6li? suntem not toţi copii? 
Suntem mai mult în lume ca ori ce trăitâre? 

„0 mână de ţărenă espusă 'n vijelii? 

sui
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Suntem mai bine 6re, căci vise suridende 
Ne-aii leginat ferice "nainte 4'a peri? 
Am resolvat problema acestor lumi plăpâude 
Ce o ursită crudă le nasce spre-a muri? 

Aceste rele crude ce datorim chiar noă 
Le-am vindecat noi 6re, o, visători născuţi! - 
Tot secolul ne-aduce sub altă formă noă 
Aceltşi suferinţe: ca secolil trecuţi ! 

La răi urmeză răul, sub noă poleire. 
Acesta-Y resultatul atâtor stăruiaţi! 
Şi ce? atâta sânge vărsat, şi suferire, | 
Ai fost ca se ne intârcem aceleaşi suferinţi? 

Dreptatea nu fu 6re aici de cât un nume? 
Cu care speculeză cel răi pe credâtor? 
Și cerul părăsit-a pe om aici în lume, 
În voia unei sârte de lacrimi şi de dor? 

Tot mâre, tot se perde? şi spirit şi ţărani? 
Şi omul este jocul acostit crude sorţi? 

- A sufletului nostru mărire se dărima? 
Fu numai ca S'ascungă ființa asprei morţi?
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Sciii că 'n mormânt tot omul o di o să se culce; 

Dar ei nu am nevoile de loc de mângâieri, 

Sunt abur, sulle vântul! suflarea lui e dulce, 

El are st răpescă şi lungile-mi dureri! 

Sub dor un suflet cresce saii se sfiramă, plere. 

„Al mei a prins putere sorbind veninul stă; 

Uleiul lampii mele e valul de durere; 
La rada lut deşertul în tot vădut-am că.



PLÂNGERILE POETULUI ROMÂN 
nai 

„0 pentru ce, poete, în cânturile tale 
Tu plângi acâstă țâră în care te-ai format? 
Şi florilor ce cresce în astă verde vale 
Le spui cu ochi *p lacrimi că iarna-a'naintat ? 

Dar ce lipsesce dre acestor ţări frumbse? Nu vei locuitorii cât sunţ de mulţumiţi? Că niment nu se plânge de gile durerdse ; Ş'acâsta dovedeşce că ei sunţ fericiţi. 

Când plângi acestă țâră, tu eşti în amăgire; Legi, arte, instituţii, în sinu-i înfloresc ; Tot ce chezăşuesce o dulce fericire, 0 dulce "ndestulare, nimica nu lipsesc. 

— Nimica nu lipsesce din câte dici. tu mie. Aici pământul nostru e bine-cuventaţ;: El varsă rturi Waur; dar îţi voii spune ţie: Lipsesce libertatea, şi tot e întristaţ,e 
——— —



FERICIREA 

În fundul unei riîpe, mugină adânc, albesce 

Un riii ce umbra serii ascunde de acum. 

Pe munte luna blondă se "nalţă şi privesce 
Din norul ei cum focul s*acopere sub fum. 

Şi stelele, flori dW'aur, în spaciii drag se scaldă, 
Azurul le aspiră cu sete de amor. 

Recdrea se reversă; şi 'n inima mea caldă 

Saprinde de odată un simţimânt de dor. 

0, inimă, te 'mbetă de vise, de plăcere, 

Ce-ţi di natura ţie în sînu-i fericit! 

Întârce lumii cupa unde-ai băut durere 
Cregână să bel delicii din visu-I aurit! 

Vai! fericirea n'are în lume rădăcină! 
În darn doresce omul aice pe pământ, 

Uitând că timpul schimbă pe 6ment în țărină 
Şi “tot se risipesce pe al durerii vânţ!
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0, farmec drag al vieţii! o, magici naturi! 
Tu îmi îmbeţi simţirea, şi gândul meii măresci! 
Dar poţi lungi tu viaţa ce ctitre mârte cură? 
Poţi spune ce-i ursita fiinţii omenesci? 

A regreta trecutul, a cere viitorul, 
Şi a vedea în viaţă dorinţele perind, 
Şi. a lăsa, presentul să-şi îa în lacrimi sborul, 
A aspira la, fală, şi-a s'amări dorind, 

A geme ?n sărăcie precum şi în avere, 
Pe piatra ţărân6să, pe patul aurit, 
A geme n întunerec, a geme la putere, 
„Actstă este-al lumii destin neîmblândit, 

Şi ce îmt pasă mie de visul ce ne *mbati, 
De imortalitatea ce-atât ne-a leginat? 
Voiii face bine "n. viaţă să merit o resplată? 
În sufletul meu arde un foc mult mat curat! 

Zr



Soiti unde am a merge, sciit ce m'aştâptă âncă: 

Că viaţa e făclie espusă m aspru vânt 
Pe care 0 st trâcă curând.o u6pte-adâncă,.. 
Dar ce e bună viaţa, în faţă cun mormânt? 

În darn al nostru suflet vom imbăta în viaţă ; 

Cu ragele puterii în darn nc-am coperi; 

În darn dorim a sârbe a gloriei dulciţă, 
Când tot ne strigă noă: „tot este pentru-o qi!“ 

Acel ce trece viaţa de lacrimi învălită, 
Va dice celui mare: „eşti tu mai fericiţ? 
Ce? mârtea doar nu varsă şi "m cupa-ţi aurită 
Veninul în plăcerea ce ţie a zimbit?4
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Cel tare îi respunde cu recea sa zimbire: 
„E adevăr că mârtea ne seceră pe toţi; 
Ei mor culcat pe aur şi petre de porfire, 
Tu mori pe lutul rece: tu nici să mori nu poți !* 

Ferice cel ce spune când cată să cobbre 
În negrele morminte, Pai set buni cunoscuți 
Aceste vorbe sânte: „ferice cel ce mâre 
Cu fruntea cununată, de stimă şi virtuţi !e



UN TONER ROMÂN 
MURIND ÎN STRĂINĂTATE *) 

IVI 

Cum paserea ce plâcă în locuri depărtate 
Se "nt6rce îar în ţtra de unde a plecat, 
D?o suvenire dulce, val! inimă mea bate 
Şi sbâră spre pământul în care s'a format. 

Căci am vtgut adesea pe muma doritâre 
Copilului săii dulce, o lacrimă stergând; 
Ei nu avem o mumă si-mi stârgă-a mea plâns6re, 

"EX nu arm pe nimeni, şi am trecut plângând, 

*) Goga, mort la Paris.
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Dar hora graci6să a, dilelor junele | 
Acum se întrerupe; cii trebue se mor! 
Frum6să rondurelă, pe aripile tele 
În ţara mea, iubită, de ce nu pot să sbor! 

0! mârte, mai asceptă, căci eii sunt tînăr âncă: 
Pe doă-deci de rose îmi număr anii mel! 
0! mârte, crudă morte, abia-am ajuns subt stâncă, 

„Şi tu din vârfu-y numai, al dreptul să mă cel! 

Când tâmna vieţii vine, o frunte se "ntristeză ; 
“Amorul rupe arcul şi sbâră ridător ; 
Ghirlanda aurită de vise încetză, 
Şi inima, ce "nghâţă nu simte nici un dor: . 

Aşa acel ce trece pe-o vale 'ncântătâre 
Şi-adună (6tă fiârea ce el a întălnit, 
Mai caută sg vadă d'a mai rămas vr'o fre, 
Şi daca nu -mat vede se duce mulţumit; 

Iar cii a cărui viaţă fu numat poesie, | Ghirlanaă împletită de gracit şi d'amor, Voiam să gust suava-i şi dulce ambrosie 
Și 'n aurora dilei cit nu voiam să mor!
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Asceptă, dragă morte, ca să mai văd odată 

Acele văi frumâse în care m'am văscut; 

SE simţ, murind, pe sînu-mi o lacrimă "nfocat, 

Să "'mbrăţizez părinţii şi fraţii ce-am arut! 

Dar val! deșcrtă rugă, căci riaţa-mi se va stinge 
Cu sârele de astidi pe-acest străin pimânt, 

Şi fruntea mea cu rose, ah! nimeni nu va, 'ncinge, 

Şi nimeni nu va plânge pe tristul meii mormânt.



PROSCRISUL, 
SO 

O Vă încântătsre, dumbravă înverdită, 
Ce-aţi desfătaţ adesea copilăria mea, 
Cascade murmurâse, şi tu a mea iubită, O dulcea mea frumâsă, nu vă voiii maj vedea! 

Proscris, în a mea ț6ră, eii nu mă oii re'ntârce; Şi ochi! mei în lacrimi va 'nchide un străin; - Dar către vor adesea gândirea voii întârce Şoptind al vostru nume în ultimu-mţ suspin. 

0 frungă deslipită de ramura sa verde, Îngălbenesce "ndată, nu pâte esista,: Asemenea proscrisul ce patria îşi perde, Pe aripele morţii înclină fruntea sa.
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“Şi-aicea stânca n6gră ascunde fruntea "n c6ţă, 

Şi-aici doi ochi albastri în lacrimi strălucesc, 
Şi-aicea valea are cascade şi verdță; 

Dar tra e străină, nu pot să le privesc. 

Ah! tinăra shirlanâă ce fruntea mea încinge 

Usuce-se acuma! ei nu simţ nici un dor; 
Căci inima-m! sdrobită, nimic n'o mai atinge: 

Departe d'a mea âră, ei voiii acum să mor! 

Căci am vădut pe frate dând dulce sărutare, 
Pe frate cu căldură la sînul săi strângtnd; 

Fi nu avem un frate să-l spuiii a mea "ntristare, 

Ei nu avem pe nimeni, şi am trecut plângând. 

Aşa o păstrică pe calea sa perdută, 

Tot sbâră înainte neincetat cântând, 

Căci pentru densa nu e dumbrară cunoscută, 

Nici fl6re ce-l e- dragă st-şi pue capul biând. 

Proscris, în a mea ţâră cii nu mă voii rentârce, 
Şi ochil mei în lacrimi va "nchide un străin! 

Dar către ea adesea gândirea voiii întârce 
Şoptind al sti scump nume în ultimu-mi suspin. 
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ELEGIE 
na 

De lacrimi înfocate, vaY! genele-mi sunt pline 
Şi -mâna-mi acum rece.pe harpă a *ngheţat; 
Străină mi-este lumea d'acuma pentru mine, 
Căci ce-am iubit în viaţă ca visul a "acetat. 

Av6m un frate tînăr, a căruia junie 
Ca riuşor de lapte luase cursul. lin, 
Ce în a sa ferice, plăcere, bucurie, 
Dicea cu vorbă dulce; eii nu voiii să suspin! 

Avem şi-un tată âncă, amic cum şi părinte, 
A cărui gene albe în plâns aii fost albit. 
Dar val! et dorm acuma în tristele morminte, . 
Copilul lângă tată, precum ati vieţuit.



ELEGIE ” 195 

Iubâm o copiliţă, o tînără suflare, 

0 îldre matinală ce cresce suridend, 

- Ce fără să adune în vlaţă-o sărutare, 
În diminâţa vieţii a încetat cântând. 

Tot ce-am iubit în lume a încetat din viaţă, 
Şi iarba primăverii subt: paşi-mi s'a uscat; 
Al vieţii mele s6re s'a stins colo în câţă 

Şi anii mei de tineri în dor s'ait întristat. 

Ei am trecut ca fl6rea aici în astă lume, 
Dar inima-mi sdrobită atet a pătimit! 

Ah! d'aş fi fost.o l6re purtând un dulce nume, 

Aş fi trecut prin viaţă şi n'aşi fi suferit.



Ni | 

„ELEGIE LA O TINERĂ FATĂ 
Iov 

Jr îvec pe frunda ce 'ngălbenesce 
Şi cade tristă subt arbore jos; 
Eii trec pe valul ce murmuesce; 
Fii trec pe cântul melodios. 

Aşa străinul cântând se duce 
Şi varsă lacrimi pe calea sa: 
Eho al văii cu şoptă dulce, 
Trecând, ne spune că el ofta.



ELEGIE LA O PINERĂ PATĂ "197 

Ei sunt ca iarba primivărâsă 

Ce vântul tâmnel o va usca; 
„0 tu, fetiţă, dulce, frumâsă, 

Atunci pe mine nu mă uita! 

Dar vai! se uită acel ce mâre! 

Astfel în gându-ţi voii fi uitat: 
"Pecidra pune la sîn o îdre; 

Dar o aruncă când s'a uscat.



DEŞERTUL 

Dn 

Primesce-mă în sînu-ţi, natură, bună mumă, 
Augi cum al mei suflet suspină "n doru-i greii! 
Eă ţie îţi voiii gice ce dor adânc consumă 

: Acum sufletul meă. 

Ast suflet, înflorise în vise de juneţe. 
Aşa în primăvară un câmp a înfloraț. 
Dar visele căgură sub vontul de tristeţe, 

Sub plânsu-m! înfocat.
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Aşa un arbor pare în tâmua ce sosesce:.. 
EL pâte s&nfrungâscă în timpul de plăceri; 

- Dar inima-mi sdrobită ce viaţa părăsesce, 
Nu are primăveri! 

Ea nu mal are viaţă, nu are nici iubire; 

S'a stins a sa lumină d'al chinurilor vânt; 

Din valul întristării se *mbată cu răpire 
- Ca şi un trist mormânt. 

Nu! focul nu aprinde cenuşa ce se stinge 

Pe care el a ars'o c'un suflu furios. 

"| "Tot astfel p'acest sufiet d'acum nu-l mal atinge 
Avântul generos. 

A inimii juneţe s'adapă de credinţă; 

Dar inima-mi nu crede d'acum în viitor. 
Din dimintţa lumii trăim noi cu dorinţă 

Şi tot gemem în dor! 

Prumâse gile, noă, de sârtă n'ati fost date! 

0 singură dorinţă măcar nu s'a 'mplinit! 

Nici să vedem în lume o 6ră de dreptate! 
Vai! răul crud domnesce ori unde af privit.



200 DEŞERTU IL 

Ne-amicul cel mai mare al omului e cal 
“Voi, stâncă,: pe care iarna îşi faco-aTei—ocaş, 
Colnice, unghiuri sterpe diu care cresce” pomul, 

Tu vulture trufaş! 

În sînul vostru aspru primiţi a: mea ființă 
;Ce-a, fărâmat=o lumea în tot ce are sânt: 

"Yo nu-mi puteţi întârce juneţe- şi creâinţă; 
Dar daţi-mi un. mormânt!



MORŢII 
ra 

ÎN'o să mat vie dioa.câud am să las ast sâre' 
Ce nu îmi dete viaţa de cât să pătimesc? 

- Sub o durere crudă, val! inima mea mâre! 

Şi eii tot mat trăiesc! 

Nu esci sătulă, sârtă, acum d'atâta fiere, 

D'atâta apăsare sub care m'ai sdrobit? 
D'atâta suferinţă, tu palidă durere, 

Ce? nuai obosit?



  

202 MORȚIĂ 

Durerea vrea o pradă şi prada-i muritorul! 
Dar e născut el 6re aici a suferi? 
Acâsta-I este viaţa ce-o risipesce dorul? 

Curentul lui d'a fi? 

Plăcerile plăpânde şi-atâta de dorite 
Ce într'a vicţit umbră pe suflete se "nelin, 
Ali fost dar ca să facă mal vil şi ma! simţite 

Durerile ce vin? 

Aşa când cerul nopţii în negură dispare, 
Prin umbra vijelie! s'arată dragi lumini; 
Dar ele fac mal aspre, mai negre, mai amare 

Acele "ntunecimi. 

Căci ce sunteţi voi dre, o, fericiri frumâse, 
Mat mult ca nişte flacără în nopţi de mare dor? 
Voi aţi lucit pe viaţă-mi ca rade mângâr6se, 

P'abisuri ce *nfior ; 

Şi când lăsarăţi ochit să VEgă-aici în viaţă 
Tot ce ne înspălmentă, tot ce e dureros, 
Luarăţi iute Sborul, vă stinserăţi în coţă, 

Cântând melodios,



MORȚII 203 

Vădui *'naintea serii perind de lângi mine 

Fiinţele plăpânde ce ?n viaţă mă iubtii! 

0, Dâmne! daca astfel căta ca să decline, 

De ce să mal născeii? 

Ferice cel ce pâte ferice să 'mplinâscă 
Deşertul trist ce mârtea alături i-a făcut, 

Prin vise că în ceruri odată-o se 'ntălnescă- 

Pe cel ce a perdut! 

Acdstă mângâere nu este dată mie! 
Pe cei perduţi odată, noi n'o st-i mai vedem! 
Sunt morţi să nu ma! nască, sunt duşi să nu mal vie, 

S8 nu-i mal revedem!



Ed. SE 

FECIORA 

Plângem pe sînu-i fraged un plâns d'amărăcune 
Şi lacrimi înfocate pe frunte-mi se scura, 
Căci tinăra vergină şoptea o rugăciune 
Suavă ca amorul ce ?n stnu-t palpita. 

Era un ânger dulce ce ?n visurile mele 
D'atunci în tot d'auna plângând am întălnit; 

„Aşa ca o fantasm ce ?n n6pte fără stele 
Trecând printre morminte, şoptesce: am trăit!
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Odată, dimincţa când vesel se răsfrânge 

Purpura matinală ce. omu-l dice diori, 

Când muritorul palid, subt lanţul ce îl strânge, 
Salută aurora în cerul fără nori; 

Mergem atunci lo dânsa cătână la alba lună 

Ce "n unda aurorei cu 'ncetul se 'neca; 

- : Prumâsa, -copiliţă lucra la o cunună 

De rosi. ce 'm resfăţare pe sinu-i se juca. 

Cu flori încongiurată ca cerul cu lumină, 

La candela murindă ea tristă căuta; 

Jar aurele-i bucle ca spice ce se 'nclină 

Şi strălucesc subt roi, în lacrime unda. 

„0 rin', iubite, vino, căci iată vântul bate 

Şi fl6rea dimineţii curând va vestedi; 

Veni-va călătorul din locuri depărtate 

Şi ochii sti în lacrimi nu 0 va mal găsi. 

Dar vino lângă mine, şi mârtea-mi va fi dulce 

Pe ale tale braţe când capul voiii pleca; 

Aşa drumaşul serii în câmp voind să culce, 

Ferice-l când p'o îl6re îşi. pune fruntea sa!



206 FPECIORA 

Acel ce-mi dete viaţa, la mârte mi-o espune, 
Unui străin cu aur va mâna s*0 daii ci; 
Şi mam spre apărare de cât a mă supune, 
Şi n'am a le respunde de cât suspinul meii.* 

Acolo unde luna din cale se opresce 
Şi lasă o cătare mat dulce pe pământ, 
Acolo unde mirtul mat. vesel înfloresce 
Acum eii merg adesea şi plâng p'al ei mormânt.



O CUGETARE 

Vedeţi acele măgure 
Înalte, furtun6se? 
Acolo cugetările 

Sunt libere, frumâse. 

De-acolo căutările 

Coprind vechea Dacie, 

Colonia Romanilor 
Ce pere sub robie.



208 O CUGETARE 

Acolo 'm vârful stâncilor 
O cugetare dulce 
Ca, faţa junei vergine : 
În ombră îmi străluce. 

" „Aceste țări eroice 
„Pot si se desrobâscă 
„Şi numele românilor : 
„De fală să lucâscă!« 

Dar coborând din măgură 
SE merg în valea mare, 
Fecl6ra dulce, candidă, 
Stă, ride şi dispare. 

Revin, bălae vergină,  -: 
Cu câme plăvidre 
Şi-arată calea ?n negură - 
Acestor dragi popâre!



4801 

O PATIMĂ 
AU U si 

Var un foc mă arde! ard şi tremur ei! 
Ca un crin în vânturi saltă peptul mei. 
Ochi-mi versă lacrimi şi tot de-o dată, 
Ragele-aurorei în față-mi s'arată. 
Cugetele mele sunt ca nişte nori, 
Şi tot de o dată ca dulcele gori. 
Blestem muritorii ş'ale lor suspine, 
Şi tot de o dată aflu tote bine: 
Când pe carul morţii eii roesc să or 
Când găsesc că viaţa e numai anvr; : 
Şi cu tâte astea dorul mei cel mare 
Dulcea mea, lar a sirutare, 
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CÂNTEC 

Sr 

YV aluri de aur, mărgăritare, 
Purpură, rose-şi diamant, . 
Din carul dilei de amarant 
Reversă Febus ri *ncetare. 

Sorele dulce şi Duminos 
În tot dauna o să "ncălgescă, 
Şi. câmpul verde o să *nfilorescă, 
Şi o să fie cerul frumos. 

"Tar ei ca frunda ce 'ngălbenesee, 
Din gi întralta fruntea înclin, | 
Şi al mei suflet rece, străin, 
Vat! nu mal simte, nu mai iuhesce!



MUMA TÎINERĂ 
Rana 

I. 

Lautari Cântă hore ore grâtidse; 

Tinerii feciori 

Cată, dupe părul fetelor frumâse 
"8 răpâseă flori. 

Ca dulci fragi de câmpuri albele fetiţe 
Dulce rumenesc, 

Apărâud cu mâna, mânârele cosiţe, 

Sărutări pe gură las de le răpesc. 

TI. 

„Dar tu, femee tintră, 

De ce stai gânditâre? 

“În gene-ţi văg o lacrimă 
Ca roa pe 0 îl6re.



212 MUNA TINERĂ 

Vegi! pruncul tăi ne farmecă 
Cu chipul săii cel dulce; 
Ca flzturul sub auru-i, 
EI sub cosiţă luce. 
Da tu-l privesci şi lacrima 
În gene-ţi strălucesce.. 
0, spune, mumă, tinără! 
Ce cuget, te răpesce? 
— Când ochit mei îl caută, 
Bi cerc durere-amară, 
Gândind că 'n cursul anilor 
Va fi rob el în eră e



INVOCAŢIE 
Dn 

0 Dâmne-al bunătăţii, putere creatâre, 
De care nici o dată eii nu m'am îndoit! 
Tu ce al pus amorul în inimi simţitore, 
Și fl6rea aurorei cu roă-al învelit; 

Tu ce-ai sădit în inimi speranţa şi credința, 
Căci una fără alta nu pote esista, 

„ Ce-aduci după durere surisul şi dorința 
Şi după vijelie un sâre-a lumina;



214 INVOCATIE 

Ce fără încetare dai gilelor lumine, 
Şi câmpului verdţă, şi paserei. cântări, 
Şi frungelor şoptire, şi undelor suspine, 
Şi pe vergine buze suave sărutări! 

Aruncă o cătare asupra ţării mele; 
Ea este: ca o barcă pe-un ocean plutind 
Când geme uraganul în n6pte fără, stele, 
Ce, âncă o suflare, ş'o rom veda perind, 

Trimite-ne, o Dmne! lumina ta cerâscă, 
Căci lungă fuse nâptea în care Suspinăm; 
Ca să vedem furtuna, ce va să ne răpâscă 
Şi sub un mal ferice un port să căutim! 

7



CÂNTICE ŞI SĂRUTĂRI 

  

»]a harpa de aur, poetule june, 

Şi cântă, căci ochi-mi de lacrimi sunt plini. 

Iar pentru acesta, pe frunte-ţi voiii pune 

Ghirlande de crini. 
— În darn tu vei pune, sufiare curată, 
Pe frunte-mi ghirlande; eii tot voii muri.. 

Vai! roa nu pâte p'o fl6re uscată 

A re'ntineri. 

— Ia harpa de aur şi fă st resune 

Palatul acesta, d'aure cântări, 

Iar pentru resplată pe frunte-ţi voii pune: 
Ei dulci sărutări.* 

Apoi copiliţa cu cât săruta 
Cu atât poetul mai dulce cânta.



LA O RONDURELĂ 
pa 

Piistrică, trecătâre 
Ce eterul străbătend, 
Legiinată pe- -aripi6re, 
Vii din patrie cântând! 

Te salut cu bucurie 
Pe acest pământ străin, 
Unde nimene nu scie 
De-sii rolos sait de suspin! 

Numai ţie, drăguşdră ! 
ÎN voii spune dorul că; 
Depărtat de ţăriră 

"Nu mat tace plânsul meii!
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Paurele legănată 
În eterul înflorit, 

Du-te, du-te, înc' odată 

În pământul fericit; 

Iară noi prin ţări străine 

Plângem ţâra ta cu dor, 
Trişti de ale ei suspine, 
Însetaţi d'al et amor. 

Când în ţera "mstrăinată 
încă te vel înturna, 

Vino, dragă, înc' odată 

Pe al ti a cerceta, 

Însă la a ta privire 

De-ar fi unul mai puţin, 

Nu 'ntreba de-a lui lipsire 

Din pământul cel străin; 

Pe mormântu-i de tăcere 
Părăsit de trecători, 

Mergi şi cânt” a lui durere, 

Mergi şi sparge lăcrimiori!



DIOA BUNĂ LA ŢERĂ 
Ei 

"| eră dulce şi frumâsă, 
Tu ce-ai fost gloria mea, - 
Ei mt duc, fil sănătâsă! 
Nu sciii de te-oi revedea. 
Dar ce-mi pasă 6re mie 
Daca pe pământ străin, 
Daca în călătorie 
MOrtea îmi va dice: vin! 
Val! în sinu-ţi dulce 6re 
Sunt eă mai puţin străin, 
Când pe tstă dioa m6re 
Visul sufletului lin 2 7
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Iată să ridică norul... 
"asul tăi nu este 'n port. 

Vânturi rele, ca şi dorul, 

Către negre stâncă te port. 
Mâne va veni străinul 
Să te prade, era mea! 
Mâne îţi vor smulge sînul, 

Mâne te-or îngenuchia. 

Şi tu n'alenică mângâerea, 

Apărându-te să mori... 
EI ţi-aii degradat durerea! 

Şi mormântu-ţi n'are floră! 

'Ti-aii făcut cununi de spine 

Ca Iudeii lui Isus, 
Şi ridend amar. de ține, 
„Al unirea !* ek ţi-ati spus! 
Dar ei ţi-ai luat din mână 
Armele ce ai avut. 
Dragă patrie română, 

Ce r&ii 6re le-ai făcut? 

La străini te-or da ?n prădare, 

Vai! şi pe câmaşa ta - 

Pii vitregi cu turbare 

Sorţii lor vor arunca. 

'Pe-aii lăsat în slăbiciune, 

Fără legi, să putredesci, 

Şi prin dulce moliciune 

"Pe-aii lăsat să te slăbesci! 
A 1 «



220 DIOA BUNĂ LA ŢERĂ 

Când chiar fii-ţi te ucide, 
“Ce blestem! pe cel străin? 
Ţâra mea se. sinucide! 
Mârtea este "m al ek sîn! 
Fii tă! nu vor dreptatea; 
S'a vădut atâţia ani! 

"EX înv6că libertatea 
Ca să fie că tirant! 
Către-acestea, dragă țcră, 
Tu poţi âncă a trăi, 
Numa! cei ce te *ncărcară 
Numai ei vor vestedi. 
Astiel tâmna când sosesce 
Fruvdele în pomi pălesc, 
Vântul aspru le răpesce, 
Putrede se risipesc; 
Dar când primăvara, vine 
Pomul a reinvergit, 
Paseri cu cântări sublime, 
Noi viaţă Y-aii vestit. 

1862



TIMPUL 

Pe malul cel verde ce riul stropesce, 
Un om dupe cale puţin s'odihnesce, 

Visând fericit; 

lar radele dilet cu umbrele serii 

Sub ochi-i se luptă în sînul tăcerii 
Pe vali adormit. 

Pe măgură luna se 'nalță-atunci plină 
Şi versă pe fluvii un val de lumină, 

Un briă lucitor; O 
Eterul albastru cu stele-aurite 

Se scaldă prin valuri uşor încreţite 
De vântul uşor.



222 TIBSIPUL 

Pe fluviul luciit o barcă s'arată 
Cu pup'aurită, cu flori cununat, 

Cu văl de satin, 
Cu june fecidre ca visuri frumâse 
Ce-n viaţa fugindă se *nclin amorâse 

P'al nostru trist sin. 
Un om cu cosiţe și gene albite, 
Cu braţe secate, cu feţe pălite, 

Cu c6sa de fer, 
Apare în barca, cu dalbe fecidre: 
E timpul; iar ele sunt blândele 6re 

Ce vin” şi iar pier? 
Şi barca se duce prin valuri purtată; 
Iar grupa de fete, de visuri se 'mbată, 

De viaţă se 'ncânt; 
Cosiţa lor saltă sub aurea dulce 
Şi flacăra lunci pe briul lor luce, : 

Şi iată cum cânt: 

„Vin cu noi, străine june, 
Să te 'mbeţi de resfăţări, 
Vin” pe tinere cunune 
De adună desfătări! 
Vin" cu rose de'mpletesce 
Anii tei cei fugători 
Pân? ce timpul nu cosesce 
Ale vieţii tele flori!



TIMPUL ” 293 

Să m'amâi plăcerea dulce! 
"Timpul este-amăgitor: 
Ce răpesce, nu mai duce 

Pragedului muritor. 

Astăgi tâte pentru tine . 
Jos în lume strălucesc, 
Şi plăcerile divine 

Cu-a ta viaţă se *mpletese, 
Mâne se vor stinge tâte 

Ca profumul seril-n vânt; 
AL teii suflet mâne pste 
Ş'o preface în mormânt. 
'Timpul trece... vin” mai tare! 

Tâte câte 'n viaţă plac 

Trec cum trece-o sărutare; 

Tâte lacrime:se fac. 
Vin? acum la, fericire! 
Mâne fi-va prea târdii, 

Vino până al simţire, 

Până sufletul ţi-e vii!“ 

Spre barca ce fuge pe fluviii la vale 

Străinul îndreptă cătările sale, 

Ce riură dor; 

Întinde-a sa mână şi sufletu-i bate 
Răpit de dorinţe ce viii îl străbate 

De vise d'amor;



224 TINPUL 

Dar vasul se duce şi "n umbră dispare! 
Se stinge cu "ncetul cerâsca cântare 

Pe riul tăcut. 
În darn călătorul s*0 urme se 'nctrci, 
Şi riuri de lacrimi al sei ochi înâcă, 

Căci timpu-a trecut! |



4501 

LA STEFAN GOLESCU 
n. 

"Sa găsit şi pentru tine 
“Haulitori, cu un cuvent! 
Pentru ei nimica biue 
Nu maj este pe pimânt! 

E Fruntea ta cea fâră pată! 
Turbură pe hulitori. 

Cobea nopţi-i mai turbată 
Când e cerul fără nori! 

Tu suridi cu bunătate 
Calomuiilor ce sbor; 
Nici o ură nu străbate 

Sufictul tăi ertător! 
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LA: CONSTANTIN NEGRI 
De 

0 Negri! inamicii a tot co dă mărire 
Și viaţă Romănii nu-ţi vor putea erta 
Că al luat o parte de lauri la unire 

Prin insistinţa,. ta! . | 
A face-un -singur -popol,. o singură domnie, 
Din doă; a restrânge atâţea postulani, 
Cregi tu că o să facă vr'odată bucurie 

Acestor sclavi tirani ? 
Cuvântul datorie spre ţsră, e un nume! 
Şi patria o umbră, mărirea, un. eres! 
A face să rămâe dispreţuită m lume, 

Şi m umbră mat ales; 
A pune interesul pers6nelor "nainte 
De interesul ţării; a nu simţi vrun dor 
Când jugul reii apasă aceste locuri sânte, 

Acâsta-l legea lor!
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Ei nu scii că ruşinea, că viaţa degradată 
A ţării lor, pe dânşii d'o dată 1t loresc, 
Că arborul când cade, şi frundele-i a'o dată 

Cu el să ofilesc. 
Întrebe pe un verme ce nasce înți”o fl6re 
De-i pasă daca planta, plăpând locaş al seii, 
E verde şi frumâsă, saii vestedesce, more 

Sub dintele lui reii? 
Întrebe-l daca, scie că florea ce-el deroră 
0 dată vestedită, surpată pe pământ, 
EI însuşi se abate şi trebue să mâră? 

S5 între în mormânt? 
Nu face însă astfel văslaşul cel cu minte: 
El ingrijesce vasul a nu cădea pe stânci, 
Căci vasul spart, el ensuşi cobâră în morminte, 

În undele adâncă! 
Unirea are âncă mulţi inamică puternici, 
Căci n6ptea şi cu gioa se 'ngână depărtat, 
Şi paserile nopţii, simțindu-se netrebnici, 

S'asită ne'ncetat! 
Nu! nâptea nu îşi lasă umbra ce ea apucă 
De cât când e respinsă de s6rele ceresc. 
Ne trebue lumină, ca n6ptea să se ducă 

Cu cei ce o doresc! -



MIRESA MORMENTULUI 

aa 4 

Y ost'a când în nspte aurora luce, 
Când se luptă omul cu adâncu-Y chin, 
Pe atunci când somnul, mincinos şi dulce, 

Curmi-al stii suspin. 

Ea cra tăcută, tristă, fMoridră! 
Fruntea-i visătore, dulce se *nclina ; 
"N aurul cosiţei mâna-I albiâră 

Distractă juca.
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Vino mal aprâpe! dulcea mea-mi vorbesce, 
Ascundându-şi ochit plini d'amor ceresc; 
Tinăra mea viaţă cursul îşi opresce, 
Pentru tot dauna cii te părăsesc. 

Şi uktarea, tristă mâne o st vie 
Ci-ochil plini de lacrimi pe al meii mormânt : 
Dorul ce m'apasă nimenea nu-l şcie 

Pe acest pământ. 

Rara-i frumuseţe arde de splendâre... 
SE rugiim! îmi gise, în genucht cădând. 
Ochii plini de morte şi de lăcrimibre 
Se 'nălţaii la, ceruri amoros și blând. 

Când se curmă ruga, dulcea et cătare 
Se "turna spre mine plină de amor; 
Peste ochi-i gâna cade cu "'ntristare 

Cousumată “n dor.



LA UN ORB 

Iv oovi 

Tu at vădut prin ochi-ţi lumina nici odată: 
0 nâpte fără fund 

Vederea ta absrbe, şi viaţa ţi s'arată 
Un rtăi ce geme ?n umbră şi umbrele-l ascund. 

Da, tu ghicesci lumina prin ochit minţii tele, 
Printr'enşii, tot despick; 

Prin ei tu mergi la bine, şi te feresci de rele, 
Prin ci d'amorul ţării atât de drag ne did!
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Sunt însă orbi în lume de inimi, de minte: 
Acestii, c'un curent, 

Merită ca să-i plângem de tine înainte, 
Trăesc orbi în lumină şi morţi în viaţă sunt! 

Orb este cel ce cată lumina să oprâscă 
În cursu-i regulat; 

Ce crede-acâstă viaţă ironie cerescă, 
Că lumea mostenire la cel vicleni s'a dat! 

Insecte mici de n6pte ce luptă cu vulvârea 
Şi arse "n sinu-i, per, 

Dar tu nu eşti ca denşii! speranţa şi ambrea 
Reversă p'a ta faţă lumini ce vinii din cer.



„LA UN AMIC SĂRAC: 
Sere 

Bogaţit în miglocul plăcerilor nebune 
Tresar de multe ori, 

Cregend că umbra morţii pe fruntea lor se pune, 
Şi că se schimbi "m lacrimi ale ursitei flori! 

Tu scil că tot ce are o formă, se sdrobesce. 
Tu scil amicul mei, 

Că dupe om în viaţă nimic nu mar trăesce, 
De cât virtutea dalbă a sufletului stii,
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De îţi lipsesce ţie o casă strălucită, 

Cu marmor răpitor, 
Şi daca, locuinţa de toţi e părăsită, 
Tu scii ce preţ a pune pe visitele lor; 

Tu scii că interesul conduce astă lume, 

Şi-aceşti trăitori morţi 
Speculă simţimontul, virtute, fală, nume, 
Şi pe a ţării viaţă aruncă ai lor sorți. 

La porta sărăciei, nu, cânii nu s'adună! 

Şi tu ce-al deşirat 
- Dupe a lumii frunte ridenda ci cunună, 

Ce trebue să cugeţi "nainte at aflat! ? 

” Ferice cel ce pâţe, de. ori ce lanţ "nainte, 
SE spargă jugul stii! 

Acela singur pote să mârgă în morminte 
De ori ce lanţuri liber, cum tu faci, dragul meii!



LA UN MARTIR 

T, ce mori cu fericire, 
Pentru cel-alţi muritori, 

„ Cine eşti tu, o, martire? 
Cine te trimite ori? 
Esci om? gi un Qeii may bine, 
Căci adesea ai căgut 
Pe când nu laşi dupe tine 
Nici un nume cunoscut! 
Norul Gre se gândesce 
Când se sparge, ca să dea 
Văil ce îngălbenesce, 
Viaţa, frăgedimea sea, 
Daca lasă după sine 
Nume bun p'acest pământ? 
0, martire, porţi în tine 
Voia unui nume sânt!



LA UN NARTIR 

„Nail în viață nică o 6ră, 
Tu nu al nimic al tei. 

În martiri ce ci omâră 
Ei ucid pe Dumnedeii! 

Mergi, făramă, risipesce 

Al teit suflet şi-al teii lut. 

Pentru ţâră te jertlesce! 
Cerulut va fi plăcut. 
Cei răi aii să calomnie 

Numele şi-al teii mormânt. 

Un tâlhar are să fie | 

Lângă tine un om sânţ! 

„Căci pe viaţa ma! curată 
« Calomniile-omenesci 

“asă mai adâncă pată; 

'Trebue să te gândesci, 

Omen! fără de onâre, 
Vor huli onsrea ta; 

Sufletele teretore, 

Gloria îţi vor lua. 

A eroilor ţărenă 
Pe acest pământ de orbi, 

Bate ca în tot-d'auna 

Prada turmelor de corbi. 

L>
 

a
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LA UN SQUELET 

(Ce-ar fost tu aică în lume? - 
__ Rege, sai un sclav nedemn? 

Căci pe frunte-ţi nici un nume, 
Nu ne spune nici uu semn. 
Regi saii sclavi, tot se abate, 
Osele ce le-a rămas 
Ai acesşi greutate, 
Pentru cela ce le-a tras. 
Sceptrul, lanţul, nu lăsară 
Peste brăţe urma lor; 
Pe nici unul nu cruţară 
Orele în sborul lor.
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Regi şi sclavi ce aii să facă? 
Nu sunt tot un trist piment? 
D'o potrivă nu-i atacă 
Vermele cel de morment? 
Unul beat d'a lui trufie, 
Altul de al seit lung dor, 

Se deşteptă cu urgie 
Când se curmă viaţa lor, 
Val! amar acelui care 

Di ferice n'a avut! 
Şi cu-a vieţii chiar perdare 
Wa trăit nici un minut! 
Tu, squelet, ne-aduci aminte 
Că e scurt al vleţe! pas, 
Şi-ori ce cugetă, ce simte, 

Vai! ca: tine a rămas! 

Pâte că al fost ferice 
Tristă urmă! not nu scim! 
Gura ta parcă ne-ar gice: 
„Timpul trece, să iubim!



Eee 

Flort frumâse! sunteţi re 
Dulci surtsuri de la gort? 
Căci p'a lor încingătre 
Voi luciţă, o, scumpe flori? 

Sunteţi sufletele blânde 
Fetelor ce nu mat sunţ? 
Ah! ca ele de plăpânde, 
Treceţi viaţa pe pământ? 

Sunteţi vise aurite 
Ce din cer se risipesc? 
Căci ca ele "*mbălsăimite: 
Foile vă strălucesc.
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Sunteţi rade fugătâre | 
Ce plutesc prin sărbători? 
Ca lumini de sărbătsre, 
Voi luciţi, suave flort! 

Sunteţi lacrime divine 
Dup' al frumuseţii sin? 

Căci cu voi în dile line 
Graciile se îngân! 

Val! ca vot strălucitore, 

Sufietu-mi avea plăceri, 
„Şi ca vol nestătătâre - 
Ai perit în lungt durert. 

Voi pe sînul primăveri! 
Către viaţă aţi venit. 

„Numai cii nu iai dureri! 
Anii care "mi-a răpit. .



LA UITARE 

Tu esci 0 ferice idre 
Ce în câmpul morţii cresc; 
Pururea suridătore, 
Dorurile” lecuesct. 

Între cei rămaşt în viață 
Şi "ntre cei ce nu mai sunt, 
Tu reverşi o dulce că; 
Tu ascungi al lor mormânt. 

Cu o mână înflorită 
Lacrimele stergi plăcut 

Şi durerea, infinită 
0 gonesci către trecut.
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Dar cu tine, ori ce rele, 
Ori ce bunuri, se topesc 
Și pe urma fugii tele, 

Nuoi dorinţe înfloresc. 

În durerea lui, amorul 
Te consultă multe ori; 

Tu îi vindeci dulce dorul 

Cu-ale tele triste flori. 

Şi când vinul se reversă, 
Când ospeţii dănţuese, 
Sinul teii pe lume versă 

“Un profum Dumnegeesc. 

Vol. IL. 16



LA ROMÂNI 

Da 

Români! ce faceţi 6re mormintele străbune? 
Ori ce popor ar-fi 

Ce n'are monumente, aceste mai cunune 
De secol de mărire, nu are drept a spune 
Că este el un popol! nici are drept a îl! 

Mormintele se află ; dar turme rătăcite, 
Români! de robi tirani, 

Ce aii trecut pe țcră cu inimi îujosite, 
Lăsară, să se Surpe; erai prea strălucite; 
Şi cl prea orbi să rabăe lumina-acelor ant!
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Vay! secolil din urmă deschiseră intrare 
Străinilor perduţi : 

În paturi nopţiale, aceste sanctuare 
De unde altă dată, spre fală şi mirare, 
Născâii eroii ţerei şi dalbele virtuţi. 

Străinii risipiră ţărena strămoşescă, 
Şi ce nait risipit, 

Românii dărămară !... o, ţeră românescă! 
Fii demnă prin virtute, de fala strămoşâscă, 
Saii Iepădă un nume ce tu at umilit!



LA PIRAMIDE 

sn 

I, 

Acei ce vă 'nălțară, periră în uitare, 
De cinck-gect ex], pe denşi s'a ?nchis al lor mormânt. 
Tărâna lor perit-a la vântului suflare 

P'acest deşert pimânt. - 
Popâre niiok venit-aii şi ai trecut din viaţă. 

„_Maă multe tronuri mândre d'atunci s'a răsturnat ; 
Şi lumea fugitâre schimbat-aii a sa față 

În cursu-f minunat. 
Chiar mintea omenescă luat-a o schimbare; 
De geii set poetici şi cerul a scăpat ; 
lar vol, o, monumente d'eternă admirare, 

Nestrămutate-aţi staţ!
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HI. 

Colo se arată valea dalbă, verde, 
Unde Nilul vesel, şerpuind, se perde 

Printre sicomori ; 
Cairul înalţă albele-t palate, 
Vesele moskee, gracios săpate 

*N marmură cu flori. 

III. 

Dar mat colo se zăresce 
Cel deşert spăimântător ; 
Unde viaţa îşi opresce 
Pasu-i verde, ridător. 

Amblemă de tăcere a tristelor mormânturi, 
În care tot ad6rme, plăcere, lungul chin; 
În care numai pasul fantasticilor venturi,: 

Deşteptă un suspin. 
Unde vântul ce omâră 
Nalţă munţii de nisip, 

Ce pe fie care 6ră, 
Schimbă forma, se risip. 

Dar luncele deşerte atât sunt de măreţe, 
Atât de melancolică, cât ochiul privitor, 

Ce cati tinereţe, - 
Se "nturnă să ascundă o lacrimă de dor!



Iv. 

Dar dioa se abate. — Pe undele pălite 
A mărei de. nisip, 

Se luptă umbra tristă cu radele ei mute 
Ce ?n nâpte se risip; 

lar formele lor albe se schimbă cu durere 
Pe fie ce minut, 

Şi tremurânde "nâtă în umbră şi n tăcere 
Sub vălul lor tăcut. 

vV. 

Dar colo pe hotarul desertelor tăcute 
Era odinedră acel vestit Memfis, 
Luminele, sciiaţa şi artele plăcute 
Făcuseră acolo al lumii paradis. . 
Aici era cetatea eu magice palate, 
Aici locuitorii trăia ca ?n sărbători; 
Dar una dată mârtea, aice se abate 
Şi mâna, lor înghiaţi pe cupe şi pe flori, 
atuncea, în tăcerea anticelor deşerte, 
Şacalul cel sâlbatec se plânge întristaţ, 
Şi venturile 'atână, lugubrele concerte 
În vechile: ruine ce timpul a "nfruntat. - 

, 
N
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VI, 

Vol, umbre nevădute, o fii de *nchipuire! 
Sculaţi-vă odată din ast tăcut mormânt! 
Iar tu, lumina vieţii! învie c'o zimbire 

Al lor trufaş pămânţ! 
: Tăcere! tă n6ptea!.. o umbră se arată... 

Răsare din pământ! 
Ea face semn cu mâna-i plăpândă şi uscată, 
Şi mil de alte umbre, se 'nalţă din mormânt. 
Trei regi ce rădicară aceste piramide, 
Trei umbre, în tăcere S'aştlă la benchet; 
Trei cupe aurite, la stelele splenâide 
Rădică. de o dată-o mână de squelet. 
O tînără princesi s'aş€dă în tăcere 
Şi chiamă lângă sine fantastici trecători, 
Şi întonând armonii Wamor și de plăcere, 
Deschide vălu-i d'aur pe sînul et de flori. 
Dar 6tă se aude o surăii nechezare . 

De ageri cursieri; - 
Cambis păşesce n capul” popârelor barbare..: 
Mii ţipete se 'malţi în sînul desek seri; 
0 luptă cruntă "cepe şi armele în vânturi . 
Resuni cu tărie pe braţele de'0s; 
Iar cetele-Egiptene reintră în mormânturi 
Şi aerul: răsună d'un seomot fioros,. . -



a ee d mt dim 

Eroul Macedonie în urma lor apare, 
El trage dupe caru-t popolii cei coprinşt; 
Aceste turme sclave se luptă cu turbare; 
SE 'mvingă în robie alţi popoli netnvinşi! 
Oh! nu mat e speranți, d'acâstă omenire! 
Tu, dulco libertate! ce lumea-al amăgit, 
Ori nu ai fost tu re de cât închipuire ?.. 
0 popol, încetâză d'a cere-o fericire 
Pe. care nu seif însu-ţi s?0 laşi la cel robit! | 

"Dar cine sparge âncă nisipurile dalbe? 
Soldaţii lui preurmă al săi car aurit; 
E sunt fieroşi şi falnici şi pletele lor albe 

Sub arme aii albit; 

0 mantă de purpură pe umeri-l abate; 
lar brâul lu lucesce ca cerul înstelat; - 
Alături stă amanta-t: divina-t voluptate 

Pe toţi a fermecat. 

EL trece; dar starată ordiile păgâne: 
Sub paşii lor pământul în aolii s*a "uvălit ; Dar ci chiar se strecâră şi *n urmă nu rămâne 
De cât o surenire de dor ce a perit.
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Dar cine e eroul a cărui strălucire 
„ Pe toţi a întrecut? 

„Soldaţii lui sunt palidi de lungă nedormire; 
EX n'aii nimic în faţă şi ?n vorbe neplăcut, 
Eroul îi conduce în valea glori6să; 
În purpură, în aur, cl nu-i învestmintat ; 
Un redingot albastru, o şlapă colţurâsă, 
Acoperă squeletu-i, de vânturi legănat. 
Dar ochiul lui străluce de-o flacără străină 

La cei alţi muritori! 
'Tăcere! Mamelucii s'adună, se desbină, . 
Prin umbra nopţii desă pe caif lor Uşor), 
EI face semn din mâni... ostașii luf s'adună; 
Scadrâuele s'aventă prin câmpul nisipos; 
0 luptă crudă 'ncepe şi armele răsună 
Pe albele squelete ce strălucesc la lună 

Pe hârcele de os. 

Dar Mamelucit sbâră prin câmpii cel sălbateci 
Ca pulberea în vânt, 

Şi umbrele lor mute, cu caii lor fantastic), 

Reintră în mormânt. 

0 tu, sublimă umbră, a unui geii mărit! 
Tu ai trecut în lume şi globu-a tresărit,



Şi tronurile mânăre săltară spăimentate, 
Şi regi cobâriră cu frunţile plecate, 
:Pe noul domn al lumii, smeriţi întempinâna, Şi dreptul vechii cu frică la p6le-i aruncând. 
Ori ce putere, suflet şi viaţă, şi tărie, 
Voinţă, libertate, adâncă energic, 
0 gi într'un om singur, unic, s'aii concentrat ; Şi jugul lumi veche mărej a sfărimat, 
EI este, Bonaparte, sai flacăra divină, 
De care Creatorul formă a lui ţerână 
Aşa cum form' un fulger şi-un vânt vijelios _ŞI îl aruncă 'n aer şi urlă furios, 
Şi când sc'mplină aste proiecte-adânci, sublime, AI vieţii Domn le chiamă în negrele abime,



A rares 

AA 

LA ŢERĂ 

Pilotul are ochii, prin nopţi de rijelie, 
Pe al busolet ac; , 

Şi regii ce plecară st afle pe Mesie, , 
0 stea strălucitore privâii pe cer cu drag. 

“Tu, ţâra mea frumâsă! în ţinta de mărire 
La care tu păşesci, 

Ce stea împodobită de sântă strălucire 
“Ți-arată a ta cale cu radele-i ceresci?, 
Esci jună, escă frumâsă, at munţi cu stânci rip6se, 

At riuri arginti), 
AI văi cu plete d'aur, păduri vergi şi umbrâse, | 
Şi pulbere de turme, femei cu ochi vii. (ba nub!)



> 

Prosperitate, pace, amorul şi plăcerea, 
| În sinu-ţi locuesc. 

Şi călătorii cari nu Îţi cunosc durerea, 
Răpiţi de-atâtea daruri, staii şi te fericesc, Dar astă sârtă dulce ce 6re-ţi folosesce, 

0, ţeră de amor! 
A spiritului pâne, lumina, îţi lipsesce,/ 
Şi tOte-aceste bunuri, perd farmecele lor! 
Dă t6te-aceste daruri p'o gi de luminare 

0, dulce ţera mea! 
Tu aX născut în lume, şi liberă, şi tare... 
Şi astăgi ignoranța înclină fruntea ta, 
Străinul ce te scie, plângând la ta durere, 

La numele tei bun, 7 
- ÎŞI dice: acâstă țeră în întuneree piere ! 
Cu-oţetul te adapă, cu spini te încunun! 
Acele certe surde ce n Sinul tăă Tesună, 

0, ţcră,- te slibesc! 
Şi causa lor fie în fundu-i cât de bună, 

Tot pe străini seriesc, 
Fii, ţera mea, unită, de vei să fir tu mare! " În cap cu al tăi domo, 
Asteptă ! gioa vine şi fericit e care 
La dulcea ci sosire n'o fi surprins de somn!



LA ROMANIA 

SS 

stie cum se "'nclină crinul 
Fără viaţă şi color, 
Când un verme-I râde sinul 
Fraged, şi desfătător; 
Astiel, dulce Românie, 
Tu începi a te fana, 

Şi nimic w'aduce ţie 

Viaţa şi mărirea ta! 

Dragă, mârtea locuesce 
Chiar în sînul tâii frumos. 
Unde mergi ea, te 'nsoţesce; 
Ori ce facă e de prisos.
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Când, în dorul ce te-abate, 
Tu încaleci să combaţi, 

“Un fiastru urcă *n spate, 
Şi Îţi gice să abaţi! 
Când pe riu-organisărif 
Vasul tăi vel a-l purta, 
Un fiastru, al perdării, 
Pune mâna 'n cârma sa. 
Unde mâna, ta plăcută 
Serie fericire,-amor, 
Altă mână nevădută 
Scrie "ndată: ură. do/ 
Când tu faci o faptă bună, 
Fii tel o vestegese, 
Rosele pa ta cunună, 
Cum le pui, se ofilesc, 
Şi speranţa ta se curmă! 
Cu nimica nu te *mpaci! 
Toţi s'arată pentru cârmă ; 
Dar eii nu mat văg cârmaci!



LA PISMĂ 
SR 

Pisms, tu eşti resplătirea 
Faptelor celor mat mari! 

Tu stingi pacea şi iubirea 
Şi faci dilele amari. 

Tu faci ca să nască calomnia rea; 
Ast cărbun ce arde fruntea ce atinge, 
Dar care mânjesce, dupe ce se stinge, 
Însuşi pe acela care îl ţinea. 

Tu *mpletesci cununa morţii . 
La martirii renumiţi, 
Tu tragi jos în lume sorții 
Regilor neodihniţi,



LISA 

Pismă, ori şi unde nasce o virtute 
Un talent, un merit, un present ceresc, 
Ale tele umbre palide şi mute, 
Nasc de o potrivă şi le învâlese! : 

În colibă tu născută, 
Fugi de dânsa nencetat, 
Şi cu forma ta plăcută 
În palaturi at intraţ, 

Tu faci de pălesce viaţă, tinereţe, 
Dulce bucurie între muritori; 
Fragedă junie schimbi în bătrineţe 
Şi prefac în lacrimi ale vieţii flori! 

Nimenui nu dai cruţare! 
Când se versă-al tăi fior, 
Regii sunt a ta suflare 
Şi pălesc pe tronul lor. 

Cel ce-i încongidră, cârcă-a ta putere: 
Inima se umple cu al tei venin, 
Care o îmbată şi o schimba 'm fere. 
Ura "nlocuesce amorul divin.
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Ei te văd pe ori ce faţă B UCUR EȘTI 
De la domni până la sclavi. 
Fumul t&ii pe toţi resfaţă, 
Pe cei slabi şi pe cet bravi. 

Tu inspiri adesea pâna care serie, 
Vorba roditâre unui orator, 
Ce combate crâncen 6rba tiranie, - 
Şi reverşi mânia până în amor, 

Laudi cu neruşinare 
Pe acei ce slabi gândesci; 
Şi pe cel ce merit are 
ÎL ascundi, când nu-l lovesei, 

Cum în bătălie vulturul de pradă 
Urmă o armată, şede priveghind, | 
Şi când se dobâră corpuri în grămadă, 
Se aruncă-asupra-i însetat crocnind. 

Astfel tu astepţi în nâpte 
Laurit a. se 'mpleti 

Şi cu ne*mpăcate şpte 

Te repedi a .le sdrobi. 

"Vo, 1, 17



LA UN AVUT 
mean 

„Da, dintre toţi avaţit din astă țâră mică 
Acela care scie mal bine-a risipi 
Comorile de aur cu arta cea antică, 
„Es tu, nu te "noi! 

Porfirul, şi ivorul, şi aurul, îngână 
Locaşul tii ferice în gustul cel mat fin. 
În lusul cel mat splendid Ia care-a arte mână 

Dă suldletu-t divin. | 
La, masa ta de 6speţi cu -inime vol6se, Cristalul rivalisă cu porțelanul dalb, 
Şi rosele, şi crinii, cu june graci6se 

Cu gâtul lor cel alb,
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În cupe rtde vinul cu spume "'mbălsimite, 
Şi face st recheme pe geii cel uktați, 
Și r6bele antice să văd înlocuite 
De servi muiaţi în aur ca fii de *mpărață ! 
Dar poţi a-mi spune mie cum în apropiere 
D'a trece astă vale pe care al albit, 
Tu mai înalţi palaturi la viaţă şi plăcere, 

Când viaţa s'a finit? 
Scil daca de la tine şi până la morminte 
Mai este loc d'o nâpte, sărmane peritor? 
Te-ascungdi fricos, de mârte, bătrîn fără de minte, 

Când tu esci muritor? 
În darn vei da tu aur arhangelului morţii, |. 
EI nu primesce mită, şi-atuncea, vai! în plâns, 
Vel înţelege 6re, că împotriva sorții 

În darn averi al strâus, 
Vei părăsi palatul, femeile frumâse, 
Şi 6spil tel, şi servii, şi toți te vor lăsa, 
Mostenitorii însă la mesele-ţi lus6se 

Bend, vat! te vor uita! 

4 po _ LI) 
0 
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LA UNIRE 
aa o 

» A şa dar nici Unirea, a Românii sârtă Nu pâte să o schimbe aicea, pe pământ? În cărţile ursiter ea este scrisă, mortă, Ca cele alte: nemuri ce astăgi nu mat sunt? Aşa răsună tristă cântarea, desperiirit 
A celor ce răd umbra plăpândei lor fiinţi Mal mare de cât umbra nemărginită-a- ţărik Şi a viitorimil! bărbaţi cu mici credinţi! Nu! nu, Unire dragă! tu nu faci ce gic el! Un riă, eşind din stnul Sorgintit ce îl vârsă E mic, dar cât se scură, cât trece printre văy, Se umilă, se lăţesce, şi mare se rerârsă,
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Aşa şi tu vel cresce, cu timpul, o, Unire! 
„Peri-vor şi tiranil şi robii demni de ei. 
Ursita îți păstreză în viitor, mărire, 
Şi viaţă şi putere să dai la fraţii mel. 
Atunci aceste patimi ce nu cunosc cuvânt, 
Ce nu cunosc nimica a fi mal sus de ele, 
Unire! se vor stinge ca nisce nori la vânt - 
Ce "ncongiură de umbră lumina unei stele. 

-AL lebedei puiii este, când a venit la viaţă, 
Urât; nimic nu spune că va veni o qi 
În care o să fie o pasăre măreţă. 
Aşa, Unire sântă! tu esci ursităi-a fi.



LA UN POET 

0 poete, musa fa, 
A perdut a sa junie, 
Şi suava poesie 
Ce pe toţi îi îmbiita 
Cu torente d'armonie ? 
Unde rosele-aii zimbit 
Spinil le luară locul ; 
Flârea morţii, siminocul, 
Peste crin a răsăriţ, 

” Ghlaţa "nlocuesce focul! 
Nu scim noi c'aice jos 
E 0 vale de suspine ? 
Cată să o scim prin tine, 
O poetul mei frumos!
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Cu cântări dulci şi divine? 
Cerul rosa-a născocit, 

Prin profum să ne răpâscă, 
Bârca st ne răcorâscă, 

Şi poctul fericit 
Inima st 'ntinerescă. 

Iară tu, poetul meii, 

Poţi să verşi veninul teii, 
În cântările senine 
Dar atât cât să faci bine, 

Şi să nu îneci în reii 
Dilele cele puţine. 

Pasările negrii seri 

Sunt destule să cobâscă 
Vijelil, să vestejâscă 

Florile de primăveri, 
Şi tirani ca să lovâscă.: 
'Pu încinge lira ta 

Cu a deilor cunună, 
Şi cum vârsă dulcea lună 
Versă inima ta jună!



LA AVERE 
Se na 

F ericire-adevărată 
Este a se mulţumi 
Cu ursita ne'mpăcată 
Ori şi care ca ar î. 
Fericit e cel ce scie 
Pentru ţcră a muri ! 
Mai curend mort vrând să fie 
De cât rob a vieţui. 
Fericit e cel ce "n lume, 
Fără de a fi roşit, 
P6te âncă a ne spune 
Cu mândrie : Sunt ciustiţ!
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Muritori, gânaiţi la morte! 
Strigă orele ce sbor; 
Şi nu uită st ne pârte 
Viaţa pe aripa lor! 
În mormânt ce-ţi folosesce 
Aurul ce-ai aduna? 
Şi în lume cât trăesce, 
Cine-i siugur a-l păstra? 
Daca însuşi el-se 'nturnă 
Către muma lut pământ? 
Daca t6te ai la urmă 
Resultatul un mormânt? 
Fală-ondre şi virtute 
'Singure mai dăinesc, 
Faptele mari şi plăcuțe 
Urma n6stră o vestesc.



LA CILIA 

Cum palida, rosă, se "mtârce de plde, 
Roşesce, suride la viaţă voios, 
Sub roa ce-o scaldă, sub vântul co-0 'nd6e, Sub s6rele gilif, 0, suilet frumos! 
0, dulce Cilia, din lânceda stare 
Te ?nturnt către viaţă,. ca rosa la ploi ; Din di n gi pe faţă fericea repare, 
Purpură, Surisuri, şi farmece nugt! 
A ta mânuşiţă, se "mplină, S'albesce, Şi braţul se umflă sub dragi aluniţi, 
Şi Sinul tit, dragă, iar se rotunjesce, Bărbia se *ntinde şi face gropiţi;
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În ochi-ţi un 's6re mai viii acum luce; 
„Zăresc sinătatea, pe tot corpul tăi 
Vărsână crini şi rose cu mâna et dulce, 
Şi hora de gracii urmând pasul teii. 
Amorul în umbră asceptă, veghâză, 

„Aruncă asupră-ţi un hor de visări ; 
Dorinţa în sânu-ţă roşind, S'arip6ză, 
Şi buza-ţă s'aprinde de dulci sărutări, 
În timpul acesta, amara ta, sârte, 
Rugaiii ca să scape al tăi asternul 
D'acâstă bătrină ce-i dice toţi morte. 
Opresce-mi dar mie ântâiul sărut,



CLAVECINUL 

ea 

Cum sub vise d'aur frageda juneţe ” 
Pare la vederea minţei . omonesci, i 
A părut în sală, dulcea frumuseţe, 

Sub gracii cerescf, 
Adunarea tstă răpede *ntorcea 
Ochii, cu plăcere, către dulcea mea. 
Între păru-i negru strâns în cosiţele 
Albele camelii se perdâi plăcut, 
Cum prin gena nopţii, depărtate stele 

Scântei un minut, 
Fie care sunet ce-orlogiul vărsa, 
Sufletu-mi, lovindu-l, crud 1] fărăma,



  

CLAVECINUL 369 

Astfel sună ?n inimi or ce lovitură 
De ctocan pe cuiul tristului sicrin, 
Unde se închide dulcea creatură 

Care noi iubim. 
Ea "nţelese dorul ce mă "mpovăra 
Şi de rosi6re faţa-şi scutura; 
Madora “pe mine, dulcea mea frunsst? 
Cine p6te spune misteru-i divin! . 
Se 'ntrista tăcută, se punea, sfissă 

Lâng” un clavecin. 
Mânele-i p'octave sc jucaii uşor 
Desceptând lugubre sunete de dor. 
Ochi aprinşi de flacări ce-Y îndivinaii, 
În născânde lacrimt dulce se scăldat. 
Ca pliăpânda roă peste-o rosidră, 
Ce la dori deschide graciosu-i sin, 
Răâtăcea surisul pa sa buzidră 

Cu purpur divin. 
Sub or ce mişcare, formele-Y lumesci, 
Respindcii tesauri de graci ceresci, 
Panţul urmă cursu-i,.. musicele sună ; 
L'a plăcerii undă sufletele -Sbor; 
Numai cii cu rideri, vorbe de minciună, 

Ascundem crud dor, 
Căci la faptul Jilei fost-am preursit, 
Ca să las pământul inimel doriţ. 
Vocea-l Y adorată, dulce,- -amăgitâre, 
Dar. învăluită de profundu-i chin,



ru CLAVECINUL 

Se 'ntruni cii-aceste vorbe ?ntristătâre, 
Dureros suspin : 

„Daca şi cerul âncă-a voit 
Oci-mi d'acuma, să nu mat vagă 
Chipul tăi dulce ce mă *nviază, 
Decretul sârtei fie *mplinit! 
Uită-mă 'ndată! la ce vel duce 

"Ca tine dorul unei simţiri, 
Din care nu sci! de cât trudiri 
Şi nici odată farmecu-i dulce! 
Vai! pentr'un suflet; ce s*a sdrobit, 
Uitarea-i fl6rea- vindecătâre, 
Plâre ce cresce surigdătâre 
În câmpul morţel cel vestegit; 
Ei mă voiă stinge p'acest pământ 
Ca, crinul dulce ce ?n lacrimi pere. 
Şi nimeni scie cruda durere 
Ce-i plâcă fruntea către mormânt. 
Când te-t întâree din întemplare, 
Afla-vei tâte la locul lor, 
Pline de viaţă, Jjuneţe,-amor 
Precum fusese l'a ta plecare, 

“Ochii tet pote mor câuta... 
Fii voiii fi lipsă, vaY! dintru tâte; 
Atunci la mie, gândi-vey pte, 
Şi ochi-ţi de lacrimt S'or îneca!e



    

CLAVECINUL, 371 

Astfel respendesce tintra-k cântare; 
Dalbe lăcrimidre 'n roă faţa sa. 
Sufletul ei fraged, într'o căutare, 

Se părea că-mi da. 
Ai trecut pe Viaţa-m! dile de durere, 
Chipul e cel dulce de când n'am zărit ; 
Dar nimic nu stinge din a mea vedere 

Âugeru-mi dorit, 
Iar când văd femee lângă-un clavecin, 
Inima-mi esală un adâne suspin !



LA BĂILE CLEOPA TREI 

XI. 

SE stăm p'acestii stâncă ce se prevede n valuri! Aceste scări tăiâte în lespedi de granit, Rechlamă o regină ce *n umbr*acestor maluri Venea să răcorescă al ei sîn înfloriţ. 
„Vedeţi acâstă scară de dalbe mosaice 

Ce duce către păr? 
Pici6rele-i plăpânde călcat-aii pe aice Când trupa gracidsă, de Yergine Finice, Ierihoene rose puncă sub paşii sei.
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u. 

Dar sârele se culcă... făicere!... 0 femee 
Appare ?n acest loc! 

Cosiţa-! voluptâsă, în aure, scântee * : 
Şi briu-i scump răspândă torente dulci de foc. 

Ca, sdrele în rade-l ea arde 'n voluptate. 
0 mantă de regină pe umeri ura: 
lar albele el sclave, de vise îmbătate, 
Tapete preţisse ascern în calea sa. 

Pe lespede de marmur cu aur poleite, 
Mantila-i purpurâsă, se mişcă... a cădut! 
Şi sclavele-i suave, ca vise înflorite, 
“Pormeză împregiuru-i un cere nestrăbătut. 

Dar iată stoa dulce din umbră se rădică 
Pe umedele-i scări; 

Şi radele-i tăcute resfaţă-a, lor cosieă 
Şi albele lor stnuri cu dalbe sărutări. 

Vol. II. 18



“it mă BAILE CLEOPATREI. 

Căci grupa-acestor vergini, folatre, tinerele, 
Prin valurile limpegi, prin rade, se juca, 
Lucind ca vise dalbe ce ?n nopţi amari şi grele 

Vin a ne înşela. 

Pe albele tunice în flory Wargiut cusute, 
„Se sparge-al steley foc, 

Cână vesele, uitânde, în undele tăcute, 
Feck6rele se joc. 

“Dar alba lor regină cu genele umbrâse, 
P'o lespede-airită, răpită şede 'n dor, . 0 dulce tinereţe! o gile mult frumâse! , Nu-i 6re cu putință s*opriţi a1 vostru sbor'?: 

i 

Aşa vorbi regina. Din harpa-t aurită | Atrage cântec dulce, curmat de: dulct oftări; Iar vocea-y întristată, câ cântecu-i unilă, Lăsă să se audi aceste Suspivări : 

„În darn Cerem se "nturne frumosa tinereţe, 
Fatalei nâstre sorţi ! a Cică gilele umane sunt flori de frumuseţe Născute în grădina neîmpăcatei morţi !
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Oh! cursul vieţii trece cum trece-o sărutare 
Aicea pe pământ! 

Putere, fericire, şi nume mândru, mare, 
Nu vor putea să 'mpuiă la vermii din mormânt. 

O îl6re se usucă de criveţe bătută; 
Dar s6rele cel dulce o pâte 'ntineri; 

„lar tu, o vană umbră! o dată abătută, 
Nu vel mai înflori! 

Dar unde-i frumuseţea a cărif dulce radă 
Atâta, fermeca, 

Cât Aiigust nici odată n'a vrut ca să mă vadă, 
De frică să nu pice în fermecarea sa? 
Şi unde-mi e puterea, averile-mi pomp6se 

Şi populi-umiliţi? 
Şi voi, gentile turme de inimi graci6se, 

„Frumoşii mel iubiţi? ! 
Ah! t6te-acele bunuri luciră ?n.dimincţă 

| D'un farmec strălucit ; 
Dar la apusul gilei, a morţii tristă cdi, 

Tot a învăluit!= 
Aşa cântă regina şi mâna-i diafană 

Pe marmuru "nflorit 
C'un ac de aur mândru a scris: o lume vană!.. 

Și *ndată a perit.



ODA 

0 Dâmne cu tron d'aur, cu fulgerul în mână, 
"Ce locuesci în cer, 

Aruncă o privire pe patria Română, 
P'aceste dulci popâre ce în durere per! 
Şi tu, Marie dulce cu câma aurită, 

„Cu ochii lăcrimaţi! 
Oh! faceţi o minune popârelor iubită ! 
Din trista lor cădere Românit înălţaţi! 
La vol e cu putinţă tot ce la Gmenji pare 

, Neputincios şi grei. 
Căci nict v dată omul prin slaba-l cugetare "Nu 'va ghici natura-ţi, putere, Dumnegeii !
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Dar tu ce "nalţi un munte când trebuinţa cere, 
“Al gili-imperator! | 

Înalţă şi gândirea, Românului ce pfere, 
„Lumină al lor suflet în nâptea cea de dor!



O UMBRĂ 

se 

Rtinsu-sta timpul desfătător 
Când printre hora, de dulej fecidre, 
Cu frumuseţea strălucitre 
Treceal în lume, umbră ce-ador! 
D'acum -'nainte, vai! nici odață 
Nici o fiinţă nu va putea, 
Aici în lume, 0, dulcea mea, 
Să-ţi vagă faţa ta adorată! 
Ca din dormire adi mă destept; 
Mi-aduc aminte vorbele tele! 
Cu ochi umegi de lacrimele, 
Mi-at gis: „în ceruri ei te astept!
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În ceruri pote să se unâscă 
Umbrele n6stre, o, dragul mei! 

Datunci în lume, drag aştept ei 
Aceste vorbe să se "'mplinâscă. 

0 timp, repede caru-ţi fugos, 
Riăpesce-mi viaţa fără plăcere. 

Sufletu-mi geme plin de durere, 

Ia-mă pe caru-ţi alunecos!



UN REGRES 
Pa 

Y Yaţa trece în durere, 
Dorurile nu mai tac, 
Ori ce vise de plăcere 
T6te lacrime se fac, 
Pile, seri desfătiitore, 
Trec p'al lumii dulce sin; 
Nasc şi sting ori ce suspin 
Cu suavele lor ore, 
Pentru mine n6pte-amară, 
N6pte ce nu are diori, 
Sa întins cu întristare 
Peste ani-mi trecători.
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Ce distanţă infinită! 
Câte riuri, câte mări, 

Te despart, a mea iubită, 

D'ale mele sărutări! 
Însă sufletu-mi se duce 
Către tine-ne'ncetat, 

Şi pe sinul teii cel dulce 
Dârme dulce leginat,. 

Bi prin vis te văd tot jună, 
Cii-ochii plini Gamor divin, . 

Cu cosiţa lată, brună, 

_ Riurână pe albul sin. 
Buzele dulci, profumate 

Sufletu-ţi ceresc trădând 
Prin cuvinte înecate 

D'un suspin adânc şi blână,



Şi răpită de plăcere, 
Murmurându-mi: „te iubese!& 
Apoi iară în tăcere, 
Recăgdenă, amor ceresc! 
Şi în alba-ţi mânicră 
Ascuudendu-ţi faţa lin, 

Ca o rosă rumedră 
Ce s'ascunde dup'un crin. 
Astădi cine îmi va spune 
0, suav şi dulce dor! 
Daca ?n sînul tăi cel june 
Nu "a, stins al t&i amor? 
Căci se gice c'o iubire 
În al femeilor sin, - 
Trece ca o fericire, 

"Ca un zefir pe 'un crin!



  
LA... 

Cana 0 îflâre în durere 

Perde dulcele-i miros, 
Vestegită, cade, piere, 
Suflet dulce, amoros! 

Ca acestă dulce fire, 
'Pu perduşi al teii amor; 

Dar nu pari suferitâre, 

Nu pleci capul tăi sub dor; 
Ci mal jună, mai voi6să, 

Tu suridi la desfătări; 
A ta buză voluptesă 
Cată alte sărutări!



FECIORA DIMINEȚII 

* Vaguiti fectora, vis răpitori 
De dimincţă lâugă-al ei mire; 
Plină de viaţă, de fericire, 
Dorinţe d'aur, estas, amor, 

Pe alba-i frunte purta cunune, 
Şi p'a sa faţă rose şi crini, 
De tinereţe, de viaţă plini, 
Îngânaii dulce inima-Y jună;
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Purpura dulce şi poleită 
De dulci surideri, se legăna 

Pe mica-i gură precum ar sta 
P'o rosă-o radă, dulce-auritiă,. 

Şi fie cine gicea răpit: 
Etă mirsa lângă-al ei mire! 
Oh! bucurie! o fericire! 

Natura t6tă dulce-a zimbit. 

Dar scra vine, şi pe pămtut 

Văduiii fecira, cine va spune? 

Făr' alte rose, şi-alte cunune 

De cât acelea dupe mormânt! 

Văduiii mormântul făcându-i cale, . 
Şi cum se "nchise pe sînu-X blând, 
Văduiii uitarea vesel stergând 

Din calea vieţii urmele sale.



LA O NĂLUCIRE IUBITĂ 
Sr 

Datce fantasmă, unde esci 6re? | 
Luat-al sborul lin căţre cer, 
Ca futurelul, ce în eter, 

" Legănat sbâră, pe ariplore? 
0, ânger dulce al vieţii mele! 
AI tinereţii vis fugător! 
Bsci pe pământul acest de dor, 
Sai argi ferice sus între stele? 
Dacă pământul aj părăsit, 
Spune-mi, ferice şi dulce nunie, 
Să las îndată viaţă şi lume, 
SE sbor la tine, ce am iubit!



  
LA DIOA ANIVERSALĂ 

Po eui 

]); aniversali! gi de bucurie, 
Ce-aşteptam atâta într'a mea junie! 
„Ce-mi aduci tu 6re pe acest pământ? 

Dulce fericire sai al meii mormânt? 

Cână veneai o dată, di de bucurie, 

Câte dulci dorinţe n'aduceat tu mie! 
Câte mâni iubite mâna-mi nu strângea! 
Cupa unul frate cupa mea lovea. 

Ochii unei mume, plini de lăcrimi6re 
M& cătait ca florea pe un dulce sâre! 

Astăgi eii sunt singur, în străin pământ! 

Maica mea iubită dârme în mormânt; 
Ospeţii în gluru-mi nu' se mai adună; 
Cupele, la masă-mi, val! nu mat resună!



2838 LA DIOA ANIVERSALĂ 

Casa părintoscă cade la pământ; 

Earba verde cresce pe coperemânt; 

Paserea de n6pte geme fără scmă; 
Cânele în lanţuri când şi când mă chiamă: 

Când se va întârce tînăru-i stăpân, 

Nu-l va mai cunâsce, căci va fi bătrin, 

Inimii 11 place să se amăgescă..... 
“Tot sperind că viaţa pote se-i dimbescă ; 
Dar p'acâstă faţă rose de mai sunt, 

Ele-s flori dacele triste de mormânt. 

1846
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Sei cum este-a mea frumdsă ? 
Să încep cu părul săi: 

Câma-i creţă, undoi6să, 
Cade mai pe jos de brâii; 
Gura-i mică, suridenâă, 

Este darul cel mai rar: 

Cregi că a băut ardândă 
Din al deilor nectar. . 

Ochii, rade "'nflăcărate 

Ce plutesc p'un lac dazur; 

Gene creţe, lungi, plecate, . 
Gracios îi încongiur, 
Doă arcuri sali sprâncene 
De la frunte nasc uşor, 
Şi sub valuri aurele 

Către temple dulce mor.



9 DD PORTRETUL, Ei 

Nasu-i este 'n armonie, 

Cu frumâsa faţă-a sa, 

Mai puţin, mai mult să fie 

Cu o linte,-ar strica. 

Sinu-i cuib de vise blânde, 

“Semănă un plaiă divin 

Unde doă rose-ardânde 

Se înalţă peste crin. 

'Talia-l suavă fl6re 

Cu o mână pot sto ţiii; 

Braţele-albe, rotundidre, 

Câtre mână se supţiii. 
Gâtu-i, fragedă ninsâre, 
Perii ei îl învălesc, 

Astfel radele de s6re 
Pe ninsdre. strălucesc. 

Apoi daca vei, iubite, 

Într'o bac s?0 privesci, 
Prin cosiţele-aurite 
Dulce mistere-ai să zăresc.



  
SINGUR 

Pui 

Stelele misteri6se 

Scutur discul lor tăcut; 

Aurele graci6se 
Florile roios sărut; 

” Pastrile cântătâre 

Sc îmbâtă de amor; 
Orele ne-asceptătâre 
Iaii plăcerile în sbor, 

Ei pe patul mei de chiue 
Singur în tăcere suntţ; 

Ale candelei lumine 

Strălucesc ca p'un mormânt.



LA DOMN U-DEU 
RR 

Tu putere creat6re, 

Ce dal viaţă şi mişcări 
Şi la legi neschimbătâre 
Pui sublimele-ţi lucrări; 
Nu scim ce-l a ta natură, 
Însă scim că tu trăesci 
Şi a lumelor făptură 
Causa sublimă, esct. 
Tu ai cununat eterul 
Cu *ntunerec şi lumini; 
AY incins ferice cerul 
Cu planeţii tei. divini, 
Dorilor în diminţă, 
Dal frumâsele culori; 
Văilor le dai verdâţă, 
Roa 0 reverşi pe flori,



  
  

LA DOMNU-pDEY 

Dilelor le dai splenâd6re; 

Florilor profum divin ; 

Serilor le dai recâre; 

Aerului sborul lin. 

Cu divina ta suflare, 
Tu ţărâna înviezi, 

Şi la prima ek mişcare 

Cu cuvânţul o veghezi. 
Nu-i amâre mai curată, : 

Mai sublimă pe pământ; 

Fericit cel ce se *'mbată 
În estasul teii cel sânt! 
Ideala ta iubire 

Orele n'o mărginesc, 

_Nu aduce obosire, - 

Florile-i nu vestedesc. 
Daca viaţa are chine 
Lângă-atâtea mulţumiri 
Relele fac mai senine 

Fragedele fericiri. 

Darii e viaţa dată noi! 
Cela care ne-a creat, 

Nu era dator el noă 
Dilele ce ni le-a “dat.



MICHAIU ŞI CALEUL 
POR 

Cu Michajii so vede tinăra domniță 
Tremurând de spaimă ca o porumbiţă ; 
Printre gena-i lungă, ai eX ochiori 
Ard ca doă stele ce lucesc la nori. 

„De ce plângi? întrebă bravul cu mirare, 
Eii -mor pentru ţeră şi neaternare: 
De aceea, dragă, să te voloşesci, 
Şi cu flori cosiţa să-ţi o împletesci, 
Cel ce pentru lege, pentru (ră, mâre, 
Vede a sa morte ca o sărbătore !:
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„Plecă capul!“ strigă palidul calăă. 
Iar Michaiii întârce-spre cl capul stii. 
Ferul se rădică... popolul şoptesce; 
Vă uitaţi!.. calul se împleticesce; - 
Ferul seii aruncă;.. cade fermecat * 

Sub căutătura mândrului bărbat. 

Fetele ?ncunună părul lor cu. flori. 
Tot Românul strigă de mai multe ori: 
„Cel ce pentru lege, pentru ţră, mâre, 
Vede a sa mârie ca o sărbătâre!“*



HOȚŢII 

i 

Am cântat destul onorul, 

era, şi am fulgerat 
Pe tâlhari! dar unde-i sporul 
Grijelor ce eii mi-am dat? 
Tot ce e tâlhar în lume 
Sa sculat asupra mea, 
Să negrescă al meă nume. 
S& răspundem prin a bea! 
Când cel ce ocupă cerul, 
Universul a, creat, 
Şi a cununat eterul 
Cu lumină minunat,
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El a deşteptat în n6pte 
Pe insecte ce-ai dormit; 

Dar nebunele lor ş6pte 
Lucrul lui nu Pai oprit. 

Vârsi vin, a mea frumâsă, 

El mă va îmbărbăta: 
Vinul vechii de timâi6să 

Mai betrân ca viaţa ta! 
Şi în lupte ce-aii st fie, 

De so perde al. tăi sclav, 
Să ai fală şi mândrie 

Cal iubit un june brar! 

Ospeţi, închinaţi cu mine! 
Pentru morte un palar! 

Pentru morte 'nchin mai bine! 
Moră dar ori ce tâlhar!



DIOA ONOMASTICĂ 

ou) 

"Îilia, te fă frumesă! 
Astăgi este dioa ta 

Fă-ţi cosiţe, 

Negre riţe 
Peste faţă-ţi graci6să, 
Ca un norii a se crăpa. . 
Peste ptru-ţi nici o fre, 
Şi la gat nici un briliant! 

AI pe gură 

0 răsură, 

Şi în ochi un dulce sâre 
Ce ?nec ori ce diamanţ, 
Pune rochia ta de mâre 
0 camelie pe sîn
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Cingttâre 

Rigătâre 

De o stofă de purpură 
Şi cu funda de rubin. 

Lasă braţul, lasă sînul, 

Să se vadă gracios 
“Prin dantele 
De Brussele 

“Unde rosa şi cu crinul 

Se îngân -misterios. 
Şi picioru-ţi st străluce 
Alb şi rumen prin călţuni 

Rar în fire 
Şi supţire 

În condur sub pulpa-ţă dulce, 
Unde dulci dorinţi s'adun. 
Şi pe urmă, o Tilia, 
Chiamă graciile ceresck 

A aduce 
Farmec dulce 

În mişcarea ta cea vie 
Şi "m zîmbiri ce răspândesci! 
Fii frumâsă şi răpesce! 

Pân* la anul, ce sciii cil? 
Câte plante 

Odorante, 

Câte rose nu cosesce 
Cosa timpului cel greii?



DIOA ONOMASTICĂ 

Doă locuri sunt la masă: 

Ale n6stre ne-apărat, 

Scim noi care 
Dragă 6re, 

Sub ursita ce ne-apasă 

0 să fie deşertat? 

Pote locul teii să fie; 

Pote âncă, ce dic eii? 

St-l apuce 

Altă dulce? 
Şi ultarea să prescrie 
Până şi numele teii? 
SE intrăm în sărbătâre 
Dându-mi mie-un sărutat: 

„El ne spune 
CĂ în lume 

Viaţa nâstră fugătâre 
"Pal săii curs sa măsurat,



  

VIAŢA 
SR ae 

Sunt în viaţă astă dată; 
Deci potii âncă a mai fi, 
Daca am venit odată 
Pentru ce n'oiii mal veni? 

Viaţa este-un riii ce cură, 

Sufiet, dulce de iubit! 
Omul este-o picătură, 
Ce din sînu-i a eşit. 
Astfel viaţa parţiari, 
Despărţită ne-ncetat, 

Ne-ncetat să 'nturnă iară 

Către matca ce-a lăsat. 
Mâne tu aici sub s6re 

Altă formă vei avea. 

Mâne-i fi o dulce flâre, 

Pâţe, o frumosa mea,



LA DREPTUL CELUI MAI TARE 
Io 

Drept, născut cu essistinţa, 
Mulţi de mult mort te-aii credut. 
Aţi ţi-aii negat, fiinţa, 
Alţii -să te surpe-aii vrut. 
Însă tu ca înnainte 
Stai tot tinăr pe pămant, 
Şi desfiţi betrâna minte 
Şi putericul cuvânt! 
Regii ca să te susţie, 
Cu dreptatea te-ai mascat, 
Şi mai mult ţi-ai dat; tărie 
Şi mal mult te-ai ridicat! 
0, justiţie din lume! 
Adevăr de toţi gonit, 
Învocând al vostru nume, 
Cel mal zare waii lovit!
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LA ISUS PE CRUCE 

Q), Criste, cu păr aur şi cu cuvântul dulce, 
Din care se revârsă al mângierii dar! 

Tu însuşi ai gis Criste, când te-a urcat pe cruce: 
„Nu vei să faci, părinte, să trecă-acest pahar?* 

Ce te gfndeai tu 6re vorbind aşa, Isuse? 
Gândeal că o să piră ce tu ai seminat? 
Gândeai că Farisei aii să întorci mâne 
Poporul din credinţa ce adi aj însuflat? 
Nu sunt acei puterici ce "mpledicăi-o doctrină 

Cu t6tă stâruirea, şi influinţa lor? 
Ea 6nsaşi, când nu are principul de lumină 

De viaţă şi dreptate, ucide al e! sbor. 

Yol. II. 20
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Doctrina ta e sântă şi are vlaţă ?n sine, 
D'aceea pretutindini lăstari adânci a prins. 

Cu cât aflat-a piedici, şi suferinţi sublime, 

Cu-atâta, peste lume în n6pte s'a întins. 
P'atunci de tiranie noi nu ne temem fârte 

Când se arată âncă aice pe pământ! 
O tiranie 'n stnu-i aduce a ci mârte, 

Şi se arată "n viaţă cum nasce un mormânt.



  PANDURUL BĂTRIÎN 

ran 

"Ținerică rumedră, 

Cu cosiţă gălbedră, 
Cu albastri ochiori, 

Floricică trecătâre 

Ce-ai venit suridătore 
Să culegi în lume flori! 

Paseră primăvărâsă 
Cu aripiâră aur6să, 
Şi cu tinere cântări; 
Dalbă dulce copiliță, 

Pe a căria guriţă 

Ceru-adună sărutări!



303 PANDURUL BĂTRIN 

Sui-te sus pe măgurică, 

Unde luna se ridică 

Cţa norilor spărgend; 

Şi te uiti peste lume, 

De-i vedea pe cai în spume 
Cete de panduri trecând. 

Căci mi-e viaţa turburată 
Şi mi-e inima "ntristată 

De când ţâra s'a robit; 
Şa trecut destulă vreme : 
Vai! de când românul geme 

În robie obosit, | 

Noptea cade *ntunecată 

Pe câmpie şi pe munte! 
Aduceţi-mi calu "dată | 
Calul meii cu stema, "n frunte. 

Să sbor unde Jiul plânge, 
SE m'arunc prin cele cete, 
Şi din lacrimi şi din sânge 
Să astâmpăr a mea sete,
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Căci e mult de când românul 
Vârsă plângeri înfocate, 

Şi e mult de când păgânul - 

“ae capete plecate.



IELELE 
e 

IT. 

» Veţi spune voi mie, o dulci aurele! 
În ce loc se află frumosele Iele, 

Ca să le sărut 
Pe sinul plăcut? . 

Căci cin' le sărută îi dai cu plăcere 
Ce ochiul doresce şi inima cere: 

Şi am să le cer 
AY maichi-ochiory, 
Ce-i ţin” în ulcer 
Smăltat tot cu florţie
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Întrâbă pe auri ce umblă perdute 
Prin flori şi prin umbre, pe căt nebătule, 

Păstorul cel dulce 

Cu păr aurit. 

0 aură-l duce 
Pe plaiu "'nflorit, 

U. 

În dumbravă la răcdre 
Ielele cobor din cer, 

Scuturând din aripiore 

Rage dalbe din eter. 
Pe cămeşile lor albe 
Şi cusute ?u flori Wargint, 
Brâne lungi de rose dalbe 
Cing midlocul lor lucind. 
lar din câmele lor ploi 
Rade Waur şi de foc 
Şi bobiţe dulci de roă 

Peste sinul lor se joc. 

Hora lor se Inrîrtesce 
Peste albul păstoraş, 

Ce se face c'aromesce 
Printre iarbă drăgălaş.



ăi iu 

» Cântă, june păstorele, 
“ Cu-ală tăi. fuer înflorit, 

Printre flori şi printre stele 
Să jucăm necontenit! 
— Voiii cânta, o dulci feciâre! 
Dacă vol mă veţi erta 
Florile din feţidre 
Câte un' a săruta! 
— Nu se. pâte, păstorele, 
Că escă om de pe pămtnţ!e 
Ai mat dis albele Iele 
Legănându-se pe vânt, 
„lar de vrei cântă-ne noă, 
Și ţi-om da un cal cun friu 
Splendid ca lumina noă 
Ce se scaldă peste-un rîul. 
— Nu se pâte, albe dine! 
Căck eii flueru-am perdut ; 
Iar de vreţi, veniţi cu mine 
Lângă plopul cel cădut, 
Ca să-l spargem impreună 
Şi să facem flueraş.« - 

Vesel Ielele s*adună 
Lângă mânârul păstoraş. 
Colo plopul se despică 
Fără a se deslipi.
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— „Pune mâna, ginulică! 

Toţi cu toţii!.. eat? aci!...* 
Dar abia prin tăetură 

Ele mânele-aii întins, 

Că el trage-a sa securii 

Şi copaciul s'a închis. 

“Hora Ielelor se plânge, 
Şi se râgă de păstor; 
Căci sunt, sclave şi le strânge 

Plopul verde mâna lor. 

Dar pe mica lor guriţă, 
Pe-al lor sin de desfătări, 
Şi pe lata lor cosiţă, 
El adună sărutări,



COPILUL 

Pr 

Într-o seră colo ?n vale 
Singurel ei mă jucani, 
Şi cu foi de portocale 

După fluturi alergam. 
Sub o salcie pletâsă 

Unde lin isvor curgea, . 

Clora, flâre graci6să, 

Flori în p6lă culegea. 
P'albui sin cădea uşdre: 
Bucle lungi de abanos, 
Astfel corbul pe nins6re 
Lasă aripele “n jos.
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Şi frumâsa copiliţă 

Flori din pâla ei mi-a, dat, 

Şi cu dulcea ei guriţă 

Dulce ea n'a sărutat. 

De atunci pe floricele 
Fluturii se j6că, sbor, 

Căci mai mult cu rămurele 
Nu mai turbur pacea lor! - 

Însă pacea pentru mine 
De atunci s'a turburat; 
Peptu-mi saltă în suspine, 

Lacrimi v&rs neincetaţ!



CÂNTEC NAŢIONAL 
PI) 

„hu, ce-al salbă gălbedră, 
Tu, ce esci o garofiţă, 

Frumuşică bălăi6ră 

Cu inele pe cosiţă! 

Cum adun pe fioricică * 
Flutureii miere noă, 

Lasă, dulce frumuşică, 
Pe guriţă-ţi s'adun roi! 
— De am salbă gălbesră, 

Nu sunt fiâre garofiţă, 

lar de sunt ei bălăidră, 
Dar n'am roă pe guriţă; 

„lar de vel să-ţi fiii soţie, 
Şi de vei să-ţi fii iubită, 
Mergi atunci la bătălie 
Căci e ţâra val! robită!s



  

CÂNTEC 

Neptea cade *ntunec6să, 
Ostea trece la biitae 
Jar pe stânca aburâsă 

Arde luna cea bălae. 
AY, băeţi, p'acele maluri 

Unde armia stadună, 
Unde Oltul geme 'm valuri 

S5 ne batem împreună, 
Mândra mea, cu faţă albi 
Şi cu buze rumenite 

Dete spre acâstă salbă, 

Şi paftale aurite; 
Dete salbă la domnie 
Şi paftale şi rochiţă; 

insă mie, însă mie 
M-a dat. duleea ci guriţă.



PLOPUL.! 

Ku avem un plop de vale 
Verde ca un smărăndel ; 
Trecătorii stând în cale 
Înopta cătând la el; 

Însă tâmna a venit, 
Plopul mei s'a vestedit! 

Daca prinţul ce domnesce 
Ar fi vrut a mi-l Schimba 
Pe corna ce lucesce 
Ca un sre *n fruntea sa,
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Încă nu aşi fi schimbat 
Plopul meii ce s'a uscat. 

Vârfu-i peste stânci pletse 

De departe îl vedeam, 
Şi 'noptând prin văi rip6se 

După ei mă îndreptam; 

Însă tâmna a venit, 
Plopul meii s'a vestedit! 

Daca tînăra domniţă 
Plopul meii mi-ar fi cerut 
Dându-mi dulcea ei guriţi 
Şcpte ant ca s'o sărut, . 

Nici atunci ei mași fi dat 
Plopul meii ce s'a uscat,



“LA O DAMĂ ROMÂNĂ 

Tu vrei să-ţi spun, acuma de ce nu te iubesc? 
EI bine! mă ascultă şi află ce gândesc: 
Esci jună şi frumosă ca rosa de câmpie 
Şi ochiul tăi durerea o schimbă 'n bucurie. 
lar fruntea ta se pl6că sub gându-ţi amoros 
Ca crinul primăverel în ventul călduros, 
Pe buza-ţi rumedră, trecând a ta suflare, , Într*un profum de rose îşi ia a sa schimbare; 
Dar când tot Spui câtii nemul îţi e strălucitor, 
Amoru "'ntârce capul şi fage ridător.
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Să te tubesc, pe tine? dar inima ta-i veche 
Şi generositatea nu "ncântă-a, ţa ureche, 
VEd sufletul tăi, dragă! sub vălu-i gracios, 
S'ascunde ca: un rerme prin crinul cel frumos, 
Patriotism, virtute, frumosă cugetare, 
Sunt nisce simţiminte ce inima-ţă nu are. 
0 formă analogă ca, dragă, de-ar avea 
Ar fi cu plete albe şi dinţii Y-ar cădea. 

Aşa te vede însă al meii tînăr amor, 
Şi de aceea, dragă, cl sbâră ridător. 

Arunc' a ta privire pe-o inimă uscată 
Ce egoismu ?nchide şi micşorarea mbată; .. . 
Pe-o iniraă ce-i mută ca un mormânt fioros 
ba tot ce este nobil plăcut şi generos; | 
Aceea va ?nţelege când tu vorbesci în lume 
De aur, de cordele, de titluri şi de nume. 
Eă voiii o vale verde ca tinereţea mea, 
Ş'o îl6re graci6si să plec capul pe ea: 
Şacolo l'a mea ţeră, visând cii în tăcere, 
S'adorm pe sinu-i dulce, cu fragedă plăcere. 

Dar tu vrei aur, titluri; şi tinăru-mi amor 

La sunetul monetei, s'avântă ridător. 

Vol. II. 21
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De vrei să-mi fil iubită, vin” către țărmul vieței, 
În care tot e dulce ca visul tinereţet, 
Acolo, dragă dulce, atât t6 voii iubi, 
Cât riul de plăcere în calea-j sar opri; 

„Şi stelele în 'spaciii_s'ar sparge _xolupidse, | 26 € 
La, ale guret mele şoptiri armoni6se. 
Dar vai! a ta gândire pe când eii îţi vorbesc, 
Saventă după titluri ce visele-ți răpesc, 
Ş'amorul meii, o dragă, tu vedi, s'aventă, sbâră 
Rigend de bătrineţea ce inima-ţi congioră.
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LA OSTAŞII ROMÂNI DE ASTĂDI 
Ie 

Mu, copii de Românași, 
Măi, băeţi, frumoşi ostaşi, 

Inimi calde, iubitâre, 

Dâr cu arme 'nvingătâre 

Şi de ţeră-apărătâre; 
Spaima vengdătorilor, 
Mândru braţiii ali ţărilor, 
Ţării Românilor 
Cuib alii vitezielor! 

Naugiţi vot pe Maghiar 
Cum lovesce de amar; 
Fratele nostru ce plânge, 
De un nume, de un sânge? 
Inima nu i-se frânge?
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Maudiţi voi că ei pun 
- Steagul ţărei, steag străbun, 

Steagul ţărei Românesei, 

Între steaguri Unguresci? 
Şi că Sânta nâstră ţâră 
0 numesc acum Maghiară ? 
Că acâstă Româniă 

Este vechia lor moşii, 

Şi că Domnilor Români 
Le scriai ek ca stăpâni, 

Ca să mârgă spre 'nchinare 
La picirele Maghiare? 

Sciţi când astfel ei scriaii 
Cum Românii răspundeaii ? 
Când pleca oştirea "ngrab, 
Cu Dâmna lui Basarab 
Şi pe valea din Carpat, 
Unde curge Oltul lat 
Murmurând de mit de ani: 
Daţi-mi, sânge de tyrani! 
Cum mergeaii spre închinare 
La pici6rele Maghiare? 
Armele trăsneaii sălbatic, 
S6rele lucea roşatic; 
Mil de trupuri Unguresci, 
Cal şi arme vitezesci,
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Steaguri, care, coifuri, zale, 
Pe acâstă mare vale, 
Unde mârtea încă plânge, 
Înotaii în mări de sânge; 
Şi Maghiarii, plângend sârtea, 
Resuflaii cu toţii mârtea! 

Arătaţi, vitezi ostaşi, 

Toţi copii de Românaşi, 
Voi, mândria bărbătescă, 

Voi, Speranţa românescă, 

Că sufletul de eroi 

'Trecuţi, astădi este ?n vol! 
Cel ce merg în bătăliă 

„Pentru Sânta Româniă, - - 
"Şi se luptă, şi trăesc, 

V&d, se bucur, se măresc! 

„Cel ce mor în lupta Sântă, 
Al lor nume se avântă 
Pe a vâcurilor frunte 

Ca şi stele mari, mărunte, 
Ce lumină sus pe cer 
Şi fac giuă în eter!.



SUVENIRE DESPRE CĂLĂTORIE 
O 

Între dimineţă, gi de primăveră, 
Ei umblam p'o vale în streini ţeră, 

* Dintrun nor de aur sorele eşea, 
Ş'ale nopţii lacrimi de pe flori ştergea. 

Nu ştergea el însă lacrimele mele; 
Anii mei atunci *mi erai poveri grele, 

În descurajare eii înaintam 
Şi scârbit -de tâte în mormânt cătam.



  

SUVENIRE DESPRE CĂLĂTORIE 327 

De odată însă ochii met văgură 
Gotici monumente sus pe o măgură ș 

ME urcaiii pe câstă. La pârtă stătuii, 
Şi o mânăstire în curte văduiii. 

Domnea într'aceste monumente sfinte 
0 tăcere adâncă ca cea de morminte. 

Spre aceste locuri am înaintat. 
- Şi într'o capelă apoi am intrat, 

Audii odată orga plângătâre 

Întonând armonii dulci şi rugătâre. 

La aceste cânturi sufletu-mi săltă 
$'o roi de lacrimi pe sînu'mi cură. 

Pentru că un suflet; sârobit de *ntristare 

Se deştâptă, încă d'o dulce cântare.
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O .femee jună, cu păr auros, 
Lîngă o Madonă ruga călduros. 

Ş'ale scle feţe albe, gălbidre, 
Cura în tăcere doă lăcrimire. 

Ea era un înger tinăr, dulce, blând, 
Şi intra în lume lacrime vărsând. 

Pasurile mele nu le-augi încă, 
Atât rugăciunea 1% era. adâncă, 

Ea compătimire mie *mi-a "'nsuflat | 
Cât din rugăciune o am turburaţ, 

Şi c'0 vorbă blândă căutână la sine: 
„Pentru ce Yerşi lacrimi şi adinci” suspine? 

„Câmpul vieţii tale »% semănat cu fiori; 
„Pentru tine viaţa are sărbățori;
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„Apele murmură, pasărea cântare, 
„Şi amorul dulce, dulce sărutare != 

— ânil mel sunt tineri, dar sai întristat 
„Ca acele rose care s'aii uscat! 

„Nu mai sunt în lume plăceri pentru mine, 
„Şi surisu-mi dulce s*a stins în suspine. 

„Astfel bucuria pte reveni; 
„Însă al mei suflet nu-l va "ntineri, 

„Astfel pe o fidre ce se vestejesce 
„Pote cădea roa, dar n'o 'nveselesce. 

»Stâoa, vieţei mele pe nori a trecut: 
„Familie, ţră, eii tot am perdut!& 

Mai în t6tă lumea am călătorit, 
Dar cel înger dulce nu Pam rentâlnit;
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Însă ea, adesea în somnu-mi apare 
Cu acele vorbe pline de *ntristare: 

„Stoa vieţei mele pe nori a trecut; 
„Familie, ţeră, eii tot am perduţ!:
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MACEDONELE 
tă 

Antorul a visitat Macedonia pe timpul când fusese essilat. 
A găsit Români. Românii locuese în Macedonia, Epir, Tessalia şi 
„Chiar o parte a Greciei libere. Înainte de a visita cu autorul pe 
aceşti români în diversele ţări ce locnesc, si vedem de unde 
sunt veniţi. , ! 

Istoria ne dice că sunt veniţi din Dacia lui Trajan, sub 
Aurelian. Sunt scriitori ce ati diferite opiniuni şi cred că ei aii 
venit aici direct din Italia. Limba lor are atâtea raporturi ca 
limba românilor din principatele dunărene, cât este cu neputinţă 
a nu admite cea d'ântâiii opiniune. Autorul ne dă în călătoria sa, 
număral total al acestor români ce se urcă la un milion de suflete, 
Ne dă numele mai tutulor oraşelor şi satelor locnite de aceşti 
români. Ei îi împarte în ştpte seminţii: 1-iii Gramuscenii caro 
sunt locuitorii înalţilor munţi, păstori. Numele lor le vine de la
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un oraş din Macedonia; 2-lea Niculcenii, care sunt neguţitori şi artisani, care şi-aii laat numele de la un saţ Niculiţa; 3-lea Zinto penii, negujitori şi artisani, care ati numele unui vechii oraş Lintop; 4-lea Voscopolenii sai DMoscopolenii, seminţia cea mai inteliginte şi mai caltivată; 5-lea Fraşiaroţii, care sant toţi românii din Albania şi din Grecia; 6-lea Aspropotamiţiă, românii din 'Tessalia; Căpitanii sati Armatouiţii, românii, 6meni de arme, un fel de nobleţă ce s'a distins prin resbel, singura lor profesiune. Românii macedoni locuesc generalemente virfurile munţilor Macedonii, Epiralui, 'Tesalii şi chiar ale Greciei. 0 mare parte din 6menii care ati jucat o rolă strălucită în revoluţiunea grcă din 1821, erai români, Spre essemplu : 
Coletti, născut în satul Săracu; Hadji Petro, de la Veterniţa (în Tesalia); general Cionga, păstor din Epir; Odiseia Anâraţu, de la Vlaho-Livada; fraţii Bociari, din Sali; fraţii Farmaki, de la San-Marina; Caciandon, păstor român; Eftimie Vlahava, din Tessalia; Duncovala; Olimpie Iordake, din Vlaho-Livada; Leacu, din 'Tessalia; Lazaro, Cataravia, Dasdeli, Dintre cei mat streluciţi din aceşti români în diverse profesiuni sunt: Sina, Şaguna ete, Acest popor este fârte inteliginte, blând şi simplu în datinele” sale. Ca tâte persecuţiunile agenților Greci, al căror fanătie patriotism este majţ periculos patriei de cât chiar animosităţile : inamicilor Greciei, şi care caută a stinge în aceşti români origina lor latină; cu tot ritul lor oriental, ei ati remas ceea ce aii fost în timpul venirii lor în Macedonia. Viţa latină nu se perde nici odată. Astfel silinţele prodigtâse ale Srecilor spre a'i greci prin putericul midloc al religianii, nu a parvenit de cât a face câţi-va copăciari, com ic românii macedoni, adică renegaţi. Pemeile, cle care avură particulareminte garda Penaţilor: păstreză cu religiositate limba română, datinele "Şi ai o ură însemnată contra coreligionarilor Jor greci. Neguţitorii români vorbesc în public Brecesce; dar în familiele lor sunt nevoiţi a vorbi limba lor origi- nară. Femeile nu vor st înveţe limba &rcă, nu vor să o vorbescă,
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Pârta otomană, fără a căuta vre o dată să spargă germenele 
acestei viţe latine, a arut, după opiniunea ndstră, greştla că a 

”Tăsat pe acest popol român în voia celor-alte naţionalităţi grece, 
bulgare, albane şi a confundat'o cu viţa grâcă. Austria, din contra, 
a căutat tot-d'auna st protegă viţele apisate de alte riţe din 
marele săi imperii. Acestă politică inteiiginte a făcut puterea 
Austriei, raliindu-i simpatiile popârelor celor mai slabe, a făcut 
un mare bine în desroltarea morală şi intelectuală a populaţiu- 
nilor sale, precum şi în ajungerea gileă când egalitatea drepturilor 
fuse proclamată pentru tâte poporaţiunile. Ea făcu astfel în cât 
nu se mai vede în Austria tirani şi sclazi. 

Porta n'are a se teme de nimic în urma desvoltărei acestei 
viţe latine. Numărul populaţianii sale este prea mic ca acestă 
viţă st potă vre o dată să lovescă în interesele imperiului. Apoi 
interesele ei proprii cer neapirat ca ea si se lipâscă la causa 
Porții în care ea nu pâte vedea de cât scăparea ei. 

Autorul, în călătoria sa în Macedonia, dice că daca Porta va 
sci a-şi atrage la dânsa pe Âlbani şi pe Români, ca va face o 
noă conqaistă a orientalui. 

  

Româănele âin Cavaia, 

Românele macedone din partea Albaniei, încalecă ca bărbaţii, 
fac cavalcade lunsi, singure, fără bărbaţi, în costumul lor pito- 
resc şi armate. Autorul acestor versuri a vădut o cavaleadă de 
femei române, trecând ca săgâta pe lângă dânsul. 

POPOV 

Păstorul murind. 

Tandreţea păstorilor români macedoni pentru oile lor este 
prorerbială., Ei inbesc oile ca pe copii lor, Când oile le mor, €ă
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sunt tot aşa de nenorociţi ca când le-ar fi murit copii. Când oile 
saii micii sunt lâncegi, ei le îndrepteză vorbe resfăţătâre şi tinere, 
De unde se şi vede în cântecele lor oile vorbind cu stăpânii lor. 

  

Lupta păstorilor. 

Nimic nu s'a schimbat de la Teoerite în datinele păstorilor, 
Lupta cântecelor esistă âncă ca altă dată, şi în limbagial simplu 
şi natural al păstorilor români adesea se vedi espresiuni mai tot 
atât de ingenidse ca acele despre care Teocrite, Bion, Moscas, se 
scrră făcând să vorbtscă păstorii, a 

Sr 

Edessa. 

Vechea capitală a regatului lui Filip. Nu se mai vede aici 
de cât urme de ruine. Locurile ati o frumuseţe rară. În timpul 
lui Carasus se numea Eg6. Sub urmitorii acestuia se numi 
Edessa, şi astăgi are numele de Yodena, sati ap6sa, vorbă slavonă. 
Etă cum Pouqneville descrie aceste locuri: 

<... Când sdrele strălucesce, cascadele amestecă col6rea 
diafană a apelor lor cu verdeţa arborilor ce a lor ricâre hrănesco 
costa mai perpendiculară a stâncei pe care înflorea altă dată 
capitala primitivă a Macedoniei. Închipuiţi-vă o luncă de 15 leghe 
în tâte simţurile, ce are orizontele sei pe mare; acoperită de 
păduri, de sate, de rîuri pe ale căror maluri se văd arbori înşiraţi, 
lacal de la Ienig6 ce formeză centrul, şi veţi avea o idce despre 
acest, loc măreț. Pe faţa culmii stâncei se vtrsi doă-deci de 
cascade ce se unesc în vale. Spre oriinte, din înălţimea unei coste 
vecine, cade o mare colână de apă care, fără să atingă de stânca 
din care se aruncă, se afundă într'un abisii ce ea şi-a făcut.> 

rr
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Copăciarul. 

Românii din Macedonia dai acest nume acelor dintre ei care 
pu vu eu : . : - 

şi-aii uitat limba şi s'a desromănit, Este o espresiune de dispreţ. 

POI 

San-Marina, 

" Este un oraş locuit de români. În acestă piesă se află tablouri 

reale ale vieţii păstorilor români. 

Pr 

Balzat. 

Nume ce românii din Macedonia daii unor adunări de stra 

între dânşii, ceea ce în România noi chemăm clacă. Ei se adună 

în scopul de a lucra în comun pentru vre-un nefericit; de inulte 

ori pentru a face trussoul unei fete sărace ce are si se mărite, 

În aceste adunări, ei danţă, cântă sali spun basme, cin6ză. 

  

„ Amantele Cilii. 

Acâstă poesie este cea mai frumâsă dintre Macedone. 

PO 

REVERIIL. 

O fată tinără pe patul morţii. 

Acâstă piesă prin care poetul a debutat fuse tipărită în 

Currierul de ambe sexe al d-iui 16n Heliade, însoţită de o caldă 

recomandaţiune în aceşti termeni: «Câţi pe lângă versurile poetulai 

mai aşteptă şi o limbă de la poet, pot saluta po d. Bolintinenu 

gi a aştepta de la densul opere demne de un vâc mai. ferice,. > 

4501 YoL 11. 22
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Acestă piesă avu un mare resunet în tâtă România. Acesti 
piesă chiemă atenţianea asupra poetului atunci fârte june şi primi 
felicitaţiani din Transilvania, Bucovina, Moldova. Poetul eră atunci 
copist la ministerul din afară, ceru un congediii st mârgă la băi 
şi Domnul Bibescu, confirmând congediul cerut, dete resolaţiunea 
cu mâna sa: „Vădând speranţele mari ce dă acest june ete.“ 

A. G. Golescu şi Stefan Colescu făcură atunci o contribuţiune 
pentru trimiterea autorulni Fetei tinere pe patul morţii, la Paris 
spre a-şi continua stadiile sale începute în: colegiul st. Sara, cu 
condiţiune ca autorul să nu scie nici odată cine ai fost suscrip- 
torii. Fata tintră se traduse în mai multe limbi. D. 'Theo o 
traduse în limba francesă. , 
-* - Scopul omului, La România, Miresa mormântului, 
Lampa, Visiunele, Fericirea, Clavecinul, Hoţii, La Română, 
Za un amic sărac, La un orb, La Unire, Dioa bună la ţiră, - 
La C. Negri, La Uitare, La St. Goleseu, cum şi altele, cele 
mai multe sunt inedite. 
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