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POEZII 
  oa 

BAT'O, DOAMNE 

Bat'o, doamne, pacostea 
Pe pustiea dragostea 

Că de cind îi zic iubire, 

Îndrăgese intro neştire 

Și de cind îi zic amor, 
Indrăgesc de mă omor. 

—— . ..——



GHEORGHE DIN MOLDOVA 

ÎN PĂDURE 

Liliana n zori de ziuă 

La pădurea cea de fagi 
Se dusese singurică 
Cu cofiţa după fragi 

Şi ntilnindu-nen poiană, 
Să-i ajut m'a 'ngăduit, — 
Şam cules de pe guriţă-i 
Fragul cel mai pirguit.



POEZII 

Astăzi bate vînt de iarnă 
Prin pădurea cea de fagi ; 
Fata însă pleacă veşnic 
Cu cofiţa după fragi.



GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

SĂRĂCIE 

Veste tristă, tristă veste : 
Nuci un ban în buzunări. 

De-acu ochii tăi, drăguto, 

Vor sluji de luminări 

lar doi fragi muiaţi în lapte, 
Drept băut şi drept mîncare. 
Să mincăm ! Pieptariu ?n lături, 
Nu căta că-i postu-mare.



POEzZIĂ 

Şi cînd strugurii s'or coace, 
De-i -i fi mamă, de-oiii fi tată, 
N'a fi, puico, vina noastră, 
Ci-a fi lumea vinovată. 

Ce să faci în toiul iernei 
Făr' un ban în buzunări, 
Cind dulci ochii 1ăi, drăguţo, 
Ni slujesc de luminări ? 

E



10 - GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

AD TEUTONIAM 

Germanie cuceritoare, 

Urăse netoţii tăi burgheji, 

Filosofiea ta nebună 

Şi grenadirii tăi viteji 

Dar închina-voiit băutura 
Ce-aii născocit strămoşii tăi — 
Pentru drăguţii ochi albaştri 
AY fiicelor tale bălăi. 

—. ..—



POEzIĂ II 

FRAGI ŞI MURE 

Cind ţigăncuşa cu ochi de mure 
In zori se 'ntoarce de la pădure, 
Ducînd cofiţa plină cu fragi, 

Mă uit la dinsa şi'mi zic în mine: 
imi plac şi fragit— simţesc prea bine — 
Murele însă, mi's mult mai dragi. 

  
  ma...



12 GHEORGIIE DIN MOLDOVA 
  

IAD ŞI RAIU 

O copilă, care 'n vieaţă 
Indrăgise nouă sate, 
Vie, sprintenă, glumeaţă, 
Mergea 'n Iad, pentru păcate. 

Un copil drăgul şi care 
Pe pămînt crezuse "n Crist, 
Pe a Raiului cărare 
Se'ndrepta tăcut şi îrist.



POEZII 13 

Dar în drum se 'ncrucişează 
Căile la Iad şi Raiii ; 
Impreună jos s'aşează, 
Sub molidul de pe plaiii 

Şi era aproape sară 
Cind porniră de subt brad 
Şi'mpreună-o apucară 
Pe cărarea de la Iad. 

*



14 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

18 MART 

Draga mea, te fă frumoasă : 
Azi e zi de sărbătoare. 

Toarnă vin de tămlioasă 

În străbunele ulcioare 

Şi coleă pe iarbă verde, 
Colea jos, sub ceriii sănin, 

Adă dulcea mea frumoasă 

Pline cupele cu vin



PoEzIi 15 

Şi să bem ! — pentru aceia 
Ce-ai luptat în vieaţa lor 
Şai pierit, avind ca ţintă 
Fericirea tuturor.



16 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

ZĂDARNIC 

Zădarnic cerci, copilo, 
Durerea să'ţi ascunzi: 

De-un veac mi-ai spus-o mie 
Albaştrii ochi profunzi, 

Guriţa ta 'ntristată, 
Obrajii ce se sting... 

Iar dacă-am rîs atuncea, 
Am ris — ca să nu pling. 

  ....  



POEZII 17 
  

UNEI BABE 

Dacă vrei să fii iubită, 
Dă-i parale lui Didim: 
El —sărmanul !— ne răzbună 
Pe noi işti cari plătim. 

/1
53
/8
 

SE 

 



15 = GHEORGHE DIN MOLDOVA 

LA SĂCERE 

Colo'n lanul cel de griii 
Merg flăcăii păn” la briă, 
De cu zori şi pănă 'n sară 
Săcerind griul de vară 

Cind nevestele din sat 
Cinepa pun la muiat 
Mai de vale de la griă, — 
Cu cămaşa prinsă în briti



POEZII 9 
    

Iar cînd soarele dorit 

De trei suliţi e suit, 

Se zăresc viind din sat 

Fetele cu de mincat 

Şi cum vin spre muncitori, 
Tot cu ochi ispititori, 
E le prind cu drag de briii 
Şi părechi senfundă "n griii. 

Ed



20 GHEORGIE DIN MOLDOVA 

ARMINDEN 

Adă oalele pe masă — 
Cu pelin cofița-i plină; 
În norocul tăi, drăguţo, 
Și'n norocul meă inchină: 

Cui şăd oalele ? nşirate 
Pănă'n gură cu pelin, 
Tot aşa să "ți steie ție 
Dragostile toate 'n plin:



POEZII 21 

Iar cum scurgi de vin cofiţa 
În ulcele pintecoase, 
Să se scurgă după mine 
Ochii fetelor frumoase. 

A



22 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

CÎNTEC 

Frunză verde de dudăii, 

Răi era "nainte, răă, 

Cind ciocoiul cel străin 

Te umplea de-amar şi chin 

Dar acuma-i şi mai răi, 
Că ciocoiu-i frate-tăii, 

Că-i romin şi că-i creştin 
Şi la suflet tot hain. 

    „...



POEZII 23 
  

DIN ANACREON 

Străvechea noastră vitejie 
S'o urce alţii sus la stele ; — 

Eu, din potrivă, tot cînta-voiti 

Merei întringerile mele. 

Dar nu m'a'nviuns nici pedestrime, 
Nici mărinari, nică călăreți, 

Ci-o neştiută încă oaste — 
Cu ochii aruncind săgeți. 

——....  



2+ GHEORGIIE DIN MOLDOVA 
  

TE-AM VĂZUT 

Te-am văzut numai o-dată 
* O, chip dulce şi iubit, 

Dar prea bine-aş putea zice 
Două vieţi că le-am trăit, 

Dacă-aş socoti de-atuncea 
Nopțile ce n'am dormit. 

———...  



POEZII 25 
  

STRAJĂ 

Cind mă culc, la căpătăiă 
Staii de strajă ochii tăi 
Şi din somn cind mă trezesc, 
Lângă mine străjuiesc. 

Spune, puico, iu-i trimeli 

Toate nopţile drumeţi, — 

Ori de vină nu sînt ei 
Şi's de vină ochii mei ? 

  DEP



26 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

GÎNDUL 

De-aş avea un lanţ puternic, 
Mi-aş lega gindul de mine , 
Să nu'mi fugă fâră ştire 
Zi şi noapte tot la tine. 

Aşa, n'am nici o putere, 

Şi de vreit, ori de nu vreii, 
Tot Ia tine, zi şi noapte, 

Rătăceşte gindul mei. 

  ....  



POEZII 27 
  

ASĂMĂNARE 

Un aşa portret [idel 
Cum e-al tăi, iubita mea, 

Nici că altul sar putea. 

Eu de-un an mă rog la el 
Ca să'mi deie-o sărutare, 

Şi el, — vai, ce-asărnănare ! 

  a...  



235 GIIEORGHE DIN MOLDOVA 

DOR NEBUN 

Cind, dăunăzi, cu trăsura 
Te duceai la preumblare 
Ș'ai trimis vecinei mele 
Din trăsură-o sărutare, — 

Ma pălit un dor atuncea, 
Dor nebun: Cum aş mai vrea 
Cind tu-i rece cu irăsura — 
Ei să fii vecina mea ! 

———.. ..—_



POEZII 
  

DE-O POTRIVĂ 

Te-ar sorbi dintr'o privire 

Pătimaşii ochi căprii ; 
Dar tu nici nu-i bagi în samă, 

Tu nici fața nu li-o ştii. 

Ochi căprii, ori verzi, ori negri, 
Ori ca unda lină-a mării, 

Pentru tine's de-o potrivă — 
După stinsul lumînării. 

  ....  



30 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

VISURI 

Te strîngeam cu foc in brate, 
Tu, cu foc, iar mă stringeai 
Şi ndrăgiti unul de altul, 
Noi visam un dulce traii. 

Lîngă mine-acunm stai tristă, 
Eu, de zile 's amărit, 
Şi — sătui unul de altul, 
Azi trăim un vis urit, 

  o... .—



POEZII ŞI 
  

TE-AM IUBIT 

Pe năsipul din grădină, 

Fermecat de-al tăii amor, 

Seris-am ieri, gindind la tine : 

«Te-am iubit şi te ador.» 

Peste noapte bătu vintul 
Şi eit azi n'am mai găsit 
Pe năsipul din grădină 
De cit vorba: «Te-am iubit...» 

  ....  



32 GHEORGHE DIN MOLDOVA 

MOARTĂ 

Firea toată 'mi părea moartă 
Cind în cale-a fost să'mi ieşi 
Ca să'mi umpli de vieaţă 
Cimitirul urieş. 

Azi, îmi par însufleţite 
Cilen lume şi'n stihii, 
Numai tu eşti pentru mine 
Moartă, moartă "ntre cei vii. 

——...  



POEZII „33 
  

ŞACUMA ÎNCĂ 

Ş'acuma încă de mai trec 
Pe subt uitatele-ţi fereşti, 

Că nu mai pot de dorul tăi, — 
O, nici de cum să nu gindeşti. 

Dar, cind ni-i silă de chiar noi, 
De vremi trecute cind dorim, 
Par'că ne mînă nu ştiit ce 
Fără de voie 'n țintirim. 

  

 



34 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

VARA 

Hodinind, cosașii cată roada holdelor muncite. 
Ca pe-o maștigă pămîntul mil privese bieţii copii : 
Miniști dese, lanuri coapte, arături painjinite — 
Tot covorul de-avuţie, așternut peste cimpii. 
Cutele crişnesc pe coase și prin firtele 'npănate 
Cad pe urmele de săceri grele valuri aurii; 
Unii string și alţii leagă, iar cu poale sumecate 
Fetele stirnesc flăcăii la glumit și nebunii.



POEZII 35 

“Sămuind spicele blonde cu cosiţa dragei mele, 

Eu, din lanul de pe coastă număr stol de păsărele 

“Şi lungit mereii pe spate, visător şi trist rămîn — 

“Când deasupra mea s'avîntă prepelița speriată 

Ce privirilor pierdute grăsuliu-i piept şarată 

Şi mă face să duc dorul unui alb şi fraged sin, 

&



36 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

VIS 

S'auzea zgomot de fiere, 

Strigăte de bucurie, 
- Ca şi cum lumea 'şi fărmase 

Lanţurile de robie. 

Bubuitul lung de arme 
Mă făcu din pat să sar, 
Socotind că-a lumii bunuri 
Aţiţat-aii lupta iar



POEZII 37 
  

Șam eşit în pragul uşii 
Să privesc plebea luptind, — 
SŞ'am văzut-o strinsă roată, 

În mini torțile ţinînd 

Iar în mijlocu-i sta falnic 
Un noii rege 'ncoronat. 
Am privit, mi-am întors capul — 
Şi m'am dus de m'am culcat. 

SE



38 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

FRUNZĂ VERDE 

Frunză verde lemn de brad 
Duce-m'aş, duce la Iad 

Să iai smoală "'nfierbintată 
Şi cenuşă 'nveninată 

Să le mestec la un loc 

Raiului ca să-i dai foc.



POEZII 39 a 39 

DE CE? 

Copilo, ce'mi apari în visuri 
Și nu te ştii de nicăiri, 
Ce'mi tulburi nopțile stinghere 
Cu drăgălaşe ?nchipuiri? 

De ce durerilor trăite 
Adaugi tu amorul tăi? 
Ce bine ţi-am făcut ei ţie 
Ca tu să-mi faci atita răi? 

 



40 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

UNEI DOAMNE CERNITE 

Întregi ceasuri cite-o-dată 

Am stat mut şi te-am privit 
Jună, veselă, frumoasă, 

În veşmîntul tăi cernit 

Şi gindeam atuncea, doamno, 
La gingaşul trandafir 

Ce 'nfloreşte cite-o-dată 
Răsădit în cimitir. 

  |. —



POEZII 41 
  

AU NU ŞTII? 

De ce-at rămas tu mulă 

Şatit de întristată, 
Aflînd că azi amorul 

Nu'l simt întăia dată? 

Ai nu ştii raza lunei, 
În nopţile sănine 
Ce farmec dă de gingaş 
'Tăcutelor ruine ? 

——  



42 GHEORGIIE DIN MOLDOVA Dia tii 

TAINĂ 

Iubirea mea fără de măr gini 
Tu nici o-dată w'ai s'o ştii 
Și taina mea no vor străbate 
În veci profunzii ochi căprii, 

Deapururi gura'mi va fi mută 
Şi ochii mei în veci cuminţi, 
Şi tu în veci nu vei pricepe 
Ce greu-i, doamne, ca să minți.



POEZII 43; 
  

Nici chiar aceste versuri triste 
În mână cîndva de “ţi vor cădea, 
Prin minte ţie nu'ți va trece 

Că's pentru tine, draga mea, 

Şastifeliă deapururi râmîne-vor 
Naivi profunzii ochi căprii, 

Pe cînd în urma ta deapururi — 

Ei, voii păşi, fără să ştii, 

A



44 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

OCHII 

Dintre ochii ce 'ntilniiiă 
Tot cei negri's cei mai vii 

Şi de rid, oră de's tăcuţi 
Mi te 'ndeamnă să-i săruți. 

De cei verzi să te păzeşti: 
Nici nu ştii cum indrăgeşti 

Cei albaştri's mai sănini, 
Lor cu drag tot să te 'nchini.



POEZII 4ş 
  

Dar ei, — ochii cei căprii 
M'apucaiii de-i îndrăgiiti — 

Cind le văd văpăile, 
Mi saprind călcăile, 

Cind la mine se oprese 
Ca şi ceara mă topesc. 

E:



46 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

NĂLUCĂ 

Veselă ca ciocirliea, 
Drăgălaşă ca un basm, 
“Tu presai în toată vorba 

Ironie şi sarcasm 

Şiti baţi joc de toate cele, 
De viaţă, de iubit, 
De cei căror eşti urită 
Şi de cine te-a 'ndrăgit



POEZIĂ 47 îi O, A 

Și nu caţi, nepăsătoare, 
Nici "nainte nici 'napoi, 
Ca şo picătură de-apă 
Dintr'un răpede şuvoiiă. 

Iar cercînd a ie 'nţelege, 
Te-urmărese cu ochii trişti 
Şi, nepricepînd nimica, 
Ei — mă "ntreb dacă exişti. 

sd



48 GHEORGHE DIN MOLDOVA 

DONA ELLA 

Tot castelul e 'n mişcare. 
Paji 'ncolo 'ncoace vin ; 
După bliduri încărcate, 
Curg antalele cu vin. 

Muzici cintă, saud tobe, 
Porţi se 'nchid şi se deschid: 
Se mărită dona Elia, 
Floarea din Valladolid.



POEZII „49 
  

În saloanele-aurite 
Zboară şoapte de amor; 
Prinţi, gentile senorite 
Se 'nvirtesc pe urma lor 

Cind cuprins de nerăbdare, 
Pătimaş s'arată n prag 
Mirele stingheriti şi singur 
În aprinsul vălmăşag.



50 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

E pustiit, tăcut cerdacul. 
Sus — eternele făclii, 

Dedesubt scînteie balta 
De lumine argintii. 

Ce s'aude colon sălcii? 
Dona Ella, ce tresa !— 

Eşti cuprinsă de mustrare 
Ori, deşteaptă, tu visai?



POEZII ŞI 

cAstăzi toate sint schimbate, 
Dona Ella, lacul, luna, 

Jurăminte de-altă dată, 

Dragostea de tot de-a una; — 

Numai eii siui tot acela, 

Zbuciumat de-o grea furtună... 
Eşti nebună dona Ella, 
Dona Ella eşti nebună !»



ra 

” 92 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

Dar mireasa prinde-a ride, 
Ride, ride fără saţ, 
Şi voios intrind în sală 
Işi ia mirele de braţ. 

Jos, i-aşteaptă telegarii 
Ca să zboare la Madrid, — 

Ce ciudată-i dona Ella 

Flearea din Valladolid! 

FE



POEZII 53 

MALAGUENA 

Dragostea şi portocala 
Au o mare-asămănare : 
Ori şi cit de dulci să fie— 
Tot cam sînt pulin amare.



54 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

PE GÎNDURI 

Pe cînd vieaţa nevoiaşă 
Mă robeşte unde-apucă, 
Gindul meii mil răscoleşte 
Un statornic dor de ducă 

Au
 

Şi de obşte mă frămintă 
O simţire-obositoare 
De păscariii, pierdut pe ginduri 
Lîngă unda curgătoare. 

  Î..._—_—



POEZII 55 
  

OSÎNDĂ 

Foaie verde de hemeii, 
Judecatu's de femei 
Că iubesc fără temei, 

Judecat pe nedreptate, 
Saruta-mi-le-aş pe toate! 

Că m'aii pus la grea osîndă: 
Să iubesc fără dobindă; 
La canon mult ticălos: 
Să iubesc fâră folos. 

ep



56 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

"BA: 

Dulce ca un strop de miere 
Şi frumoasă fără greş, 
N'o întrece 'n mlădiere 
O crenguţă de cireş, 

Fermecat, te dai în laturi - 

Cind în cale-o întălneşti 
Şi de ea nu te mai satui 

Cind ai prins să mi-o priveşti.



POEZII 37 

Cite visuri iulburat-a, 
Cite vieţi —zădărnicit! 
Cine-o vede pe-adorata 
Şi mai este fericit? 

A



55 GHEORGHE DIN MOLDOVA 

FĂ-NE, DOAMNE 

Cind eram copii, o-dată, 

Mii de sărutări mi-a dat, 
Astăzi nu'mă mai dă nici una: 
Ea-i femeie, — eii bărbat. 

Ca să'mi deie-o sărutare, 
Fă, tu doamne, tot ce ştii ; 
lar de nu mai ştii nimica, — 
Fâ-ne-atuncea iar copii. 

———_ ..._——



POEZII 59% 
  

DE DOR 

Frunză verde busuioc, 

M'a pupat mindra cu foc 
Şi de-atunci oftez adinc, 
Nici nu beat, nici nu mînînc. 

La gură de duc zăhar, 
Ca otrava-i de amar: 
lar de duc oala cu vin, 

Numa! fiere şi venin. 

 



-60 GHEORGHE DIN MOLDOVA 

ŞI CE:MI PAŞĂ > 

Şi ce'mi pasă mie oare 
Dacă-i ceriul înnorat, 
Dacă soarele petrece 
Într'al nopţilor palat? 

N'am ei două mîndre stele 
Doi luceferi lucitori 
Cari 'n nopți întunecoase 
Mă miîngiie deseori? 

>



Şi cemi pasă iarăşi mie 
Dacă n lume sînt necazuri, 
Dacă veşnic a mea barcă 
Frămîntată-i -i de talazuri ? 

N'ai iu draga mea iubită 
Un sîn alb şi fecioresc, 
Credincios liman şi dulce 
Unde pot să hodinesc? 

* 

POEZII Gr Na a —



d2 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

CANTILENĂ 

Frunza'n codru nu se mişcă. 
E sănin şi-i liniştit 
Ca vieaţa unui suflet 
Ce se ştie 'n veci iubit. 

Păsărelele voioase 

Cintă, cintă prin copaci... 
Tu, — nu eşti nici minioasă, 

Nici nu vrei să mi te 'mpaci. 

e e



POEZII 03 
  

STATORNICIE 

Am fi voit să ne tot pierdem 
În farmecul dulcii poveşti, 
Ca nime 'n lume să ne afle 
Cit te iubesc, cit mă iubeşti— 

Și ne-am oprit, pe țărm, departe, 
În liniştit amurgul sării 
Şi ni-am scris taina: eu — pe-o stincă; 
Drăguţo, tu, — pe unda mării. 

 



64 GHEORGHE DIN MOLDOVA 

LA PLECARE 

Azi poate pentru tot de-a una 
De lingă mine, drago, pleci. 
Voiii rămiînea să trier singur 
Aleiele de lilieci. 

Pentru ce dar o nepăsâre 
Aşa de-adincă m ochii tăi, 
Cind eii, şacum, în'vect iubito. 
Te-ador ca'n ziua cea de 'ntăiui?



POEZIĂ 63 

Dacă mă laşi singurătăţei 
Şi le uiţi toate din trecut, 
Guriţa dă'ţi-o, ochii dă-mi'i 
Măcar odată să-i sărut, 

Să



66 GHEORGHk DIN MOLDOVA 
  

CALE BUNĂ 

Cale bună, cale bună; cine ştie "n astă lume 

Dacă poate vre o-dată noi de-acum ne-om mai vedea 

Plini de viaţă, tinereţă, plini de dragoste ca astăzi— 

Cale bună, draga mea. 

Tu te duci în alte locuri, unde vise-amăgitoare 

Vor umbri cu gingășie a vieţei tale stea, 

Şi 'mi lași mie numai jalea unei dragoste nestinse— 

Cale bună, draga mea.



POEZII 67 

“Cale bună, cale bună; dar curînd simţi-vei poate 
Cit de grei en lume astăzi un prieten a] avea, 
"Citamarsimţești în urmă-işi cât dor încerci perzîndu”l. 

Cale bună, draga mea. 

a
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UNDE EŞTI? 

Toporaşii-ai înflorit 
Amîndoi cînd ne-am iubit. 

Toporaşii sai uscat 
Cind te-ai dus şi m'ai lăsat. 

Bate vintu 'n florării, 
Ei te-aştept şi tu nu vii! 

(7 
Bate vintu ?'n toporaşi, 3 

Unde eşti şi cui mă laşi? 3
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NU TE-AM UITAŢ 

Frunză verde baraboii, 
Pus-a lumea între noi 
Munţi şi văi şi apa mării : 
“Toate vămile uitării. 

Bate vint de miază-noapte, 
EI mi-aduce-a tale şoapte ; 
Bate vint de miază-zi, 
Jalea mea te-a îngrozi,. 
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CURGEȚI LACRIMI 

Curgeţi lacrimi în pirăie, 
Curgeţi curgeţi ne'ntrerupt 
Lăsaţi ochii mei să'mi săce, 
Curgetţi, stavila sa rupt. 

Lacrimi, ee mai staţi în cale? 
Cind în lume soarta mea 
Poaia-aşa a fost să fie: 
Ei să pling, — să ridă ea.



POEZII 7I 

Curgeţi lacrămi în pirăie 
Curgeţi, curgeți tot mereă... 
Pe-aie voastre albe unde 
Duceţi-i amorul mei. 

d
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DE CE NU'MI VII? 

Gură dulce, ochi căprii, 
Unde eşti? De ce numi vii? 

Ce nwmi vii ca 'n alte dăţi 
Darnică de bunătăţi ? 

Lîngă mine să te 'ntinzi, 
Mijlocelul să'mi coprinzi, 

Să mai numeri cele griuzi!



POEZII 73 

Darnică de bunătăţi, 

Ce nu'mi vii ca 'n alte dăţi? 

Unde eşti? de ce nu'mi vii 
Gură dulce, ochi căprii? 

%
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NELEGIUIRE 

Mult amărita'mi cugetare 
Nelegiuite-aripi şa pus 
Și 'n vajnicul noian al lumii 
Prin idealuri s'a tot dus 

Şi'n calea-i jalnic de pustie, 
Drăguto, tu i-ai slălucit 
Ca soarele, duşman de-avinturi, 
Altui Icar nenorocit



POEZII 75 

Că nici n'af vrut să'mi fii străină, 
Să mor, de tine neştiut, 
Şi nici a mea să fii deapururii, 
Precum deapururi aşi fi vrut, 

Desgustul lumilor banale 
Amar, amar, vai! lam plătit, — 
În sfera ta 'mghiţit de-atuncea 
Pe veci netrebnic satelit. 

a
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SFÎRŞITE” S 

Sfirşite's toate între noi 
Iubita mea, drăguţa mea ; 
Nici după ziua cea de-apoi 
De-acuma nu ne-om mai vedea. 

Zădarnic dulcile-amintiri 
Mă istovesc noaptea, plingind, 
“Tu dormi pe pat de trandafiri 
Şi alte visuri af în gînd.



POEZII 77 

Nici după ziua cea de-apoi 
De-acuma nu ne-om mat vedea ; 
Sfirşite's toate între noi 
Iubita mea, drăguța mea. 

AA
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RĂMAS BUN 

Rămas bun, rămii cu bine; 
De-acu în lume mă tot duc: 

De cînd tu te-ai rupt de mine, 
De durere mă usuc. 

“Tu la şchioape, oarbe pravili 
A ta dragoste-ai robit 
Şi de-atuncea cite de stavili 
Între noi m'aii răsărit...



POEZII : 79 
  

Unde sînt acele vremuri 
Prinsă 'n braţe'mi să te'ndoi, 
Cu-ai tăi ochi să mă cutremuri 
Şi să plîngem amîndoi. 

Anii ceia rizi'i, plingi'i, 
De-acu n'or veni la loc: 
Ne-am lăsat duşi ca nătingii 
Ş'am fost fără de noroc. 

Ah, uitare-uitare-uitare, 
Mă înneacă 'n noaptea ta 
Ca pe-un om ce cade 'n mare 
Şi nu ştie înnota 

ee
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DOINĂ 

Frunză verde pădureţ, 
Mămucuţo, sama ieţi, 
Nu te miie vr'un păcat 
Să calci calea ce-am călcat 

Că pe unde doru 'mi port 
Tot ce-i vii rămîne mort, 

Şi pe unde jalea'mi duc, 
Toate, toate le usuc. 

  .+rr.——
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DURERE 

De-a vieţei grea povoară 
Aşa tare's biruit, 
De'mi închipuiiă cîte-o-dată 
Că de mult am şi murit 

Şin mormîntul vieţei mele 
Sint aşa de obosit, 
Par'că 'n mii de lumi trăit-um — 
Şi de-abia le-am părăsit. 

  a a Set
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ÎNFRUNZIT-AU 

Înfrunzit-ai iarăşi plopii, 
Umblă-amanţii cite doi; 

Dar ei nu pot să te-apropiiit, 
Să mai fim iar amindoi, 

În a dragostii beţie 
Să cădem ca "n alte vremi, 

Eu, — emămucă» să'ţi zic ţie, 
«Puiule», — tu să mă chiemi



POEZII 33 
  

Şi să stăm cuprinşi într'una, 
Sara, jos, sub lilieci, 

Să ne vadă prin crengi luna 
Peste mine cum te pleci, 

Gura ta cum se usucă, 

Cum tot tremuri şi cum plingi, 
Cum te 'ntreb: «Ceai mămucă ? 
Şi cum taci, şi cum mă string. 

Înfrunzit-aii iarăşi plopii, 
Umblă-amanţii cite doi; 
Dar eii nu pot să te-apropiiii, 
Să mai fim iar amindoi. 

    ....
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SA STÎNS AMORUL 

Sa stins dragă-amorul nostru 
Cu tot focul lui cel viă, . 
Cum se sting în lume toate 
Mai de vreme, mai tirziă. 

N'oiii mai tremura, drăguțo, 
De plăceri, ca'n alte dăţi, 
Cind de-acum privirei mele 
Tu străină-ai să te-arăţi.



POEZI 

p
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Tu, — pe-un altu 1 vei aduce 
Întral inimit pustiit, 
Eii, — pe alta îndrăgi-voiit 
Mai de vreme, mai tirziu. 

RD
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ADIO 

De-acum, în veci adio minutelor amare. 

Văzind-o, nu mai tremur ; nu pling, nu mai iubesc. 

Ce'mi pasă de trăiește? Nu cat so întilnesc, 

Abizul nepăsării mă "'nghite ca o mare. 

Tar limpede misterul iubirii îmi apare : 

Iluzie de simţuri, miraj copilăresc ; 

În capiștea slăvită, — acelor ce iubesc, 

A lor închipuire aevea li se pare.



  

porzIi 87 

Ce'mi pasă-a mele visuri de-or fi de-acum trădate? 

Afla-voiii adorata — ori cînd voiii prăpădi-o — 

Şi n tinde de biserici, şi "n locuri desfrinate. 

Cu manta ideală a viselor sănine, 

Putea-voiti să acopăr tot soiul de ruine, — 

Minutelor amare, deapururea adio. 

a 

A
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MÎNDRULIŢO DIN TROTUŞ 

Mindrulițo din Trotuş, 
Te-apuncaşi şi ce făcuşi? 
Mă făcuşi de'ţi îndrăgiii 
Ochişorii tăi căprii 

Ce robesc inimile, 
Săca-li-ar luminile !



POEZII i 89 
  

Că de dragă ce mi-ai fost, 
Am ajuns din hitru, prost 
Şi de mult ce te 'ndrăgiiit, 
Mintea mi-o hodorogiiii ! 

A
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CE NAŞ DA? 

Vai, ce n'aş da să mai revie 
Acele vremi, uitate zeii, 

Cind tu erai aşa nebună, 
Cind dam cu barda'n Dumnezeit! 

Acelaşi ceri să ne 'nvălească, 
Să hodinim pe-un căpătăii, 
Să fii la primul vis al vieţei 
Şi tu — la dragostea de 'ntăiil.
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Aceieaşi cupă să ne-adăpe, 
Tot dintr'o oală să mîncăm 
Şi fâră ştirea nimăruia, 
Să ne sfâdim, să ne 'mpăcăm. 

Să ne gicim dintr'o privire, 
Să ne 'ntilnim tot întrun gind, 
Să rid, — văzindu-te voioasă, 

> FI 
Să plingi, — văzindu-mă plingind. 

Vai, ce n'aş da să mai revie 
Acele vremi, uitate zeă, 
Cind tu erai aşa nebună, 
Cind dam cu barda'n Dumnezeit ! 

———...  
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MACABRĂ 

Trecuse de la moarte'mi 
Mai bine de un veac 
Şi 'n sinul ei n'aflasem 
Iubirii mele leac 

Cind, dornic, într'o noapte 
Genunchii îmi strinseiă 
Şi mă trezii afară 
Din racla mea de teii.



POEZII 93 

«Ah, unde eşti, drăguto, 
De-acum să ne iubim, 
Neduşmăniţi de nimeni, 
În tihnă să trăim?» 

Falangele 'mi săpară 
O cale sub pămint 
Şi 'n mii de ani aflat-am 
Abia al tăi mormânt. 

Era o criptă mîndră 
Cu stilpii de granit 
Şi sta pe-un soclu 'n mijloc 
Sicriu'ţi aurit.



94 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

«Deşteaptă-te, drăguţo, 
De-acum să ne iubim 
Neduşmăniţi de nimeni 
În tibnă să trăim» 

O uşă se deschise 
La glasul meii dogit, 
Lăsind un mort să treacă 
Schelet hodorogit. 

Kra al vieţei tale 
Stăpîn: — Un cap rolund 
Cu fruntea pănă ?n ceală, 
Cu ochii fără fund.



POEZII 95 

— Ce caţi? Ce vrei străine? 
Ce tulburi pe cei morii? 
Ai capăt nu iaii toate 
Trecind a lumii porți? 

EI zice, se încruntă 

-Şi gura” clănțănea ; 
Pe miîna'i dreaptă 'n deget 
Veriga strălucea. 

«Rămii, rămii, iubito, 

Deapururi în mormint: 
Apasă oarbe pravili 
Întregu-ne păminto. 

  î...—
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CARTE CERNITĂ 

Am deschis a soartei carte 
Şi într'insa m'am uitat; 
Dar văzînd ce mă aşteaptă, 
Am închis-o şam oftat. 

« Fie-care filă 'ntr'insa 
Era 'n negru încadrată ; 
Iar pe pagina din urmă, 
N'am găsit nici o erată.
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ANII ZBOARĂ 

Anii zboară, vieaţa trece, 
Cu ea visele "mi se duc: 

În pustietatea răce 
Rămîn singur ca un cuc 

Şi cum valul bate 'n stincă, 
Bat în mine mii nevoi, — 
În pustiea mea adincă, 
Ce n'aş da ca să fiii doi? 

  ...—
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FUGI AMORULE 

Fugi amorule, năluco, 
De-a mea inimă departe; 
Că pe cit eşti bun de gură, 
Vorbele tale's deşarte. 

Visul tăi e vis zădarnic 
Şi de mii de ani încoace, 
Răsai numai ca ciuperca 
Pe un simţ de dobitoace.



POEZII 93 

Tu nu eşti de cit ispita 
Ce ne-o pune ?n cale firea; 
Cad în lanţuri nătărăii— 
Şi există omenirea. 

„R
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SPLEEN 

Vintul şuieră prin hornuri, 
Ploaiea bate prin fereşti 
Tu, şăzind închis în casă, 

De urit înnebuneşti 

Şi te prinde dor de moarte 
Pe cind faci filosofii 
Cugetind Lale vieţii 
Ticăloase mirşăvii —



POEZIE LIO 
  

Dar mişel, ori leneş poate, 
Îndoielnie tot rămii, 

Mai citeşti, mai caşti, faci versuri 

Şi sfirşitul ţil amii 

Şi şăzănd închis în casă 
De urit înnebuneşti. — 
Vintul şuieră prin hoinuri, 
Ploaiea bate prin fereşti. 

sd
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PEDRO 

Minieat pe dona Clara 
Cea cu ochii de văpaie, 
Cind prin giamuri intră sara, 
Pedro iesă din odaie 

Şi 'ntilnind în galerie 
Pe Neli de la Zantu: 
«Sînt sătul de căsnicie, 
Idealul mei eşti tu.
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«Lasă-mă» Neli-i răspunde 
Şi cu gestu-i îl respinge, 
— Pedro, cine, cînd şi unde 
Idealul ş-l atinge? 

EA



IOț. GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

PRIMĂVARĂ 

În pirloagă, băietanii, cu cămeșile 'negrite, 

Arși de soare, trag de-a valma cu juncanii lorlajug, 

Pe cînd veșnicii tovarăși, cirdul ciorilor cernite 

Vinătoare fac de rime, dupa direle de plug. 

Peste dealuri, de prin codri, —ciripit de păsărele. 

Prelungit își zice cucul monotonu-i cintec trist, 

Oile trag la mulsoare, iar a gale printre ele 

Somnolenţa și duce leneș urechiatul pesimist. 
2
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De pe muchie se pogoară lung şoseaua pietruită, 

Ce cotind în vale pare o panglică mohorită, — 

Peste care calcă ?n tihnă un tabon de cărăuşi; 

Iar la umbră?n gliea moale, ei mă ?ntind în lenevie, 

Cu sulcina și cu cimbrul cisluind filosofie, 

Pe cînd mintea mi-o 'ncilcește biziit de cărăbuși, 

%
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ORIENTALĂ 

Leili cea sperioasă, 
O podoabă de seraiii, 
Samăn n'are de frumoasă 
Nici o hurie din raii. 

Pe-albii umeri ca zăpada 
Cade păru-i castanii ; 
Două rodii de Grenada — 
Subt pieptariu-i vişinii
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Iar în faţa ei cea brună, 
Negri-i ochi de georgiană, 
Par o noapte fără lună 
Dintr'o ţară africană 

Şi de roşă-i ca o mură 
Gura-i dulce şi cărnoasă, 
Cind o vede, — care gură 
Se mai ţine săţioasă ? 

Trup elastic de pisică, 
„Mică mînă, picior mic, 
Pănă 'n creştet te furnică 
Şi nu cugeţi la nimic



103 GHEORGHE DIN MOLDOVA 
  

Iar de-o lună cînd domneşte 
Ca podoabă la harem, 
Padişahul tot slăbeşte, 
Eunucii toţi o tem.
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Leili stă ginditoare. 
Pe-alba-i mină, capu-i cade 

Totul tace. — Cine oare 

Se aude subt arcade? 

— Leili, Pisică-laie, 

Trup slăvit şi fericit. 
De vr'un ceas te-aşteaplă 'n baie 
Padişahul sirălucit!
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«Mira, Mira, unde eşti? 
Unde eşti, de ce rămii 
Pe cărări de alămii 
Tot slingheriii să rătăceşti ? 

În Georgia nw's femei? — 
Mira cată-a mă uita: 
Leili nu-i nici a ta, 
Nu mai este nici a ei.» 

 



POEZII III 
  

Tremurind, îi cade blana.— 
Goală, goală, numa'n piele 

Se strecoară georgiana 
În cămaşa-i de dantele 

Şi piciorul ei şi'] lasă, 
Rumăn ca un trandafir, 

În ciorapu-i de mătasă 
Şi 'n papuc cusut în fir—
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Dar zărindu-se 'n oglindă, 
Tinereţa ei văzînd, 

Îşi aruncă ochi 'n grindă 
Şi suspină lăcrimind 

Şi "n cosiţa-i mohorită 
Îşi ascunde ochii plinşi — 
Noapte-amar posomorită 
Peste doi luceferi stinşi. 

Obosilă, gindiloare, 
Cade fata pe divan 
Şi se'ntreabă : Cit ii oare 
Din Stambul la Erivan?



POEZII 113 

«Mira, Mira, unde eşti ? 
Unde eşti, de ce rămii 
Pe cărări de alămii 
Tot stingheriii să rătăceşti? 

Leili nenorocita, 

S'a trudi de-acuma 'n van: 

Calea-i mare, nesfirşită 
Din Stambul la Erivan.» 

%
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ÎN ŞTREANG 

Fată mîndră şi bălaie, 
Cu chip dulce, cu chip blind, 

“Tu, ce-ai fosi mere munecită 
De-un aşa de falnic gind, 

Ţi-a fost partea ta pe lume, 
Ștreangul cel îngrozitor, 
De te plînge şi azi încă 
Inima unui popor.



POEZII 115 

Dar pe capete de oameni 
Cind coroane n'or mai sta, — 
O cunună de verzi lauri 
Tot va 'ncinge fruntea ta. 

a
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HAMLET 

O, minte, duh fără de-astimpăr, 
Zădarnic zbori din veac în veacuri 
Cătînd la rălele de astăzi 
Pe veci vindecătoare leacuri. 

Un veşnic mîne va să schimbe 
Cele 'ntocmite răă, ori bine— 
Și idealul tăi de-acuma 
Se va 'ntrupa cîndva de sine
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Şi birui-te-a veşnic vremea, 
De-ai vrea să steie, ori s'o mii: 

De nu poți minte-a fi un Siva, 
Neputincios Hamlet rămii. 

Să
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SFAT 

Copilo, pururea ie'ndreaptă 
Nepăsătoare 'n calea ta : 
Iubirea vine ?n fuga mare 
Dar greu-i, doamne, a uita. 

Ei ştiii o veşnică poveste :: 
Ci-că era de mult o-dată 
Un băietan picat din soare. 
Ş'un puişor drăguţ de fată



POEZII 119 

Şi se 'ndrăgiră ca o clipă,— 

O fi de-atunci un secol, doi,— 

Şi 'n voluptatea suferinţii 
Se mistuiesc azi amindoi, 

Iubirea vine 'n fuga mare 
Dar greu-i, doamne, a uita: 

Copilo, pururea te 'ndreaptă 
Nepăsătoare 'n calea ia. 

Ai
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ROMÎNIEA IRREDENTĂ 

Fraţi de sînge, fraţi de luptă, 
Azi e zi de sărbătoare: 
Ori-ce inimă tresaltă 
Pentru lupta viitoare 

Și cu drag, pe-a lumii hariă, 
Azi privirea noastră cată 
Ţările ce-aii să închiege 
Daciea neatirnată.
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De la vetrele străbune, 
De la Tisa la Carpati, 
Toţi romînii să se stringă 
Toţi, de-un singur dor mînati 3 

Şi să piară duşmăniea 
Din hotară la hotară, 
Între robii din lăuntru 
Şi "ntre robii din afară. 

Dorind pacea, — pentru luptă 
“Ori şi cînd gata să stăm; 
Dacă vrem să trăim liberi, — 
-A muri să învăţăm.
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Între patru ziduri negre, 
Îndoit de slăbiciune, 

Cu picioarele în lanţuri 
Şi cu minele "n cătuşe 
Şăde tata ofilit. 

Pe o bancă, lingă dinsul 
Mama geme de durere 

_Şi pe braţele ei ţine
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Copiliţa ce zimbeşte 
La sărmanul osîndit. 

Dar la giamul cu lungi gratii 
Se arată temniceriul 

Cu-o selbatecă privire; 
A lui inimă tocită, 
Nu mai simte fericirea 
Unui dulce sărutat. 

Mama pleacă cu felica. 
După ele trist se uită 

* Osînditul cu durere; 

Iar copila se întoarce 
Şi spre dinsul mai trimite 
Un suris nevinovat, 
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MOARA 

Pe ghizdele, la fintină, 
M'am oprit să hodinesc; 
Jos în vale moara umblă 

Şi bulbucii clocotese 

Şi de-un ceas mă uit într'una 
Ginditor privind în loc 
Cum la vale 'n valuri vine 
Apa morii de pe scoc.



_c
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Pe-ale roții spiţe dese 
Unda cade sgomotos 

Şi le mină cite una 
Acu sus, şacuma jos, — 3 

Pe cind vremii sămănindu-i, 
Un moşneag, morariii din sat, 
Girbov, şălile 'şi îndoaie 

Umplind sacii îndesat. 

pi
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MELANCOLIE 

— Visător, cu ochii tulburi, 
Obosit şi veşnic treaz, 
Spune, drag inimii mele 
Ce'ţi curg lacrimi pe obraz? 

Cind aşa de dulci ispile 
“Te pindesc Pa vieţei porti, 
Ce-ai privirea ca smintiţii 
Şi obrazul ca cei morţi?
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— Mamă, visuri mult nebune, 
Idealuri, năzuinţi 
Ce 'n veci nu se pot atinge, 
Tulbură-ale mele minţi. 

Veşnic am în preajmă-o umbră 
A visatei fericiri, 
Dar ce vreaiă, nu ştii eii singur 
Şi *s sătul de năluciri. 

— Răsfăţat copil şi gingaş, 
Veşnic, veşnic visător, 
Boalei tale leac nu este 
De cit sinu'mi iubitor—
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Colo ?n liniştea de ghieaţă, 
Visuri nu te-or năvăli: 
Veşniciea ţi-a fi pernă, 

Nesfirşitul te-a 'nvăli. 

A
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VIEAŢA 

Scurt popas îi vieaţa noastră 

Întral vremii lung pustii : 
Cit descaleci dintr'un leagăn, 
Păn' te-aburcă 'ntr'un sicriu.
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AD HOMINEM 

S'a dus de veci necunoscuta 

Sentimentalelor ecvaţii. 
Zădarnice's de-acuma toate 

Visatele multiplicaţii. 

Ca un biet cîne-a nimăruia, 
Ca pasărea, din pom în pom, 
Vei rătăci de-acum deapururi 
În veci transcendental monom.
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Zădarnice's de-acuma toate 

Visatele multiplicaţii : 
S'a dus de veci necunoscuta 

Sentimentalelor ecvaţii. 

să
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HYMEN 

În tăcuta lui odaie 
Stind lungit pe pat, a lene 
Razele lunii bălaie 
Drăgostesc negrile-i gene 

. 

Iar obrajii lui cei tineri 
Par în lapte fragi muieți, 
Şi ca părul zeiei Vineri, 
Are păr bălan şi creţ.



a
 
»
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Pe molaticele perne 
Cade capu-i ginditor 
Şi 'naintea lui s'aşterne 
Neştiutul viitor: 

— Cite doruri din trecut 

Vor lua mine vieaţă, 

Cînd, prinzindu-te în braţă, 

“Te voiii duce 'n asternut? 

“Tremur. Poate eşti fecioară ; 
Iar pe-altarul zeiei Vineri, 
Eiă, din anii cei mai tineri 
Am jertfit a mea comoară.
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Tu, ca trandafirul care 

Foile nu şa întins; 
Eu, — flutur ce mi-am atins 
Aripa de lumînare. 

M'oiii putea oare prefaca 
Să m'arăt neştiutoriă, 
Cînd cu dulcile'ți striînsorf, 
Tu nai să mă laşi în pace? 

Şi cînd noaptea ar'să'ţi spună 
Lucruri cari nu le ştii, 
În credinţă ai să fii 
Că 'nvăţămu-le 'mpreună?
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Capu'mi cade ginditor 
Pe molaticele perne 
Şi 'naintea mea s'aşterne 
Neştiutul viitor. 

SE
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RĂMÎNE-VA 

Rămîne-va după mine 
Un ulcior întreg de oase 
Şi "ntre mii de versuri răle, 
Cite-va stihuri frumoase 

Dar vor fi uitate toate 
Cite sînt şi cîte-am fost: 
Că-am iubit fără nădejde, 
Că-am trăit fără de rost, 

s
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Că-am umblat deapururi singur 
Ca şi vulturul în zbor, 
Că mi-am ris de fie care 
Ş'am plins jalea tuturor, 

Rămine-va după mine 
Un ulcior întreg de oase 
Şi 'ntre mii de versuri răle, 
Cite-va stihuri frumoase. 

%
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SINGURĂTATE 

Cind întramurg, întins în pat, 
Îmi cade capul greii pe perne, 

Mă prinde-un dor nemăsurat 
De lumea liniştii eterne. 

Ca undele întinsei mări 
De vijelie frăminiate, 
Vibrează ?n veşnică sbuciumări 
Adincul firei mele toaie
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Şi "n neguri mintea mea se pierde, 
Şi 'neet încet ajung nebun, 
Vrind capăt suferinţii mele 
Şi capăt ziielor să'mi pun. 

O, dulcea mea singurătate, 
Tu eşti mormîntul celor vii, 
Odihnă lasă-mă să aflu 
În braţele tale pustii. 

Să
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EPITALAM 

De bsteală încărcată, 
Cu-albe haine îmbrăcată, 

Tu păşiai câtră altar 
Ş'ameţit de fericire, 
Venea 'n urmă al tăi mire— 
Un pleşuv sexagenar.
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Tu rideai, neştiutoare 
Că-a trăi nu poate-o floare 
Întrun stors şi sec pămînt; 
lar privindu-te pe tine, 
Ei m'am dus, zicînd în mine: 
Încă-o floare pe-un mormint. 

%
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PUICA RADULUI 

Colo n vale de la schit, 
Lângă plugu 'nțălenit, 

Şăde Radu tolănit, 
Nemîncat, nehodinit 

Şi jeleşte de trei zile 
De dorul unei copile, 

Jăleşte de-alaltăier i 

De dorul unei muieri.



GHEORGHE DIN MOLDOVA 143 
  

Cind, de-o dată, mări, iată 

Un şoiman că i sarată 
Sus în naltul ceriului, 

'Tocma 'n preajma soarelui 
Şi lăsîndu-se "n văzduh, 
Jos, în răriştea de stuh, 
E! grăeşte Radului, 
R adului, flăcăului 
Din codrii Tarcăului: 

— Radule, bădită, măi, 

De ce plinşi t ți's ochii tă ă 
Şi de ce şăzi tolănit, 
Nemincat, nehodinit 

Lingă plugu 'nţălenit? 

i 

Care cit îl ascultă,
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Radu lung, din grei oftă, 
Şi cu jale-i cuvintă; 

— Şoimule, fratele mei, 

De te-abaţi din drumul tău 
Ca să mă olicăieşti, 

Atunci duşman tu nu'mi eşti ; 
Iar de vii tot a nevoi, 

la'ţi cărările 'napoi 
Că jelesc, biet, de trei zile 

De dorul unei copile, 
Jălesc, biet, de-alaltăieri 
De dorul unei muieri. 

Şoimule cu capul pleş, 
Am o carie de la Ieşi
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Unde scrie lămurit 
Că puicuţa ce-am iubit, 
Cu care ne-am îndrăgit, — 
A zăcut o lună ?n pat 

A zăcut şi m'a lăsat. 

De vrei tu să-mi fii ca frate, 

Fă "n văzduh vr'o două roate 
Și te uită dintr'un fag 
Unde-i cine mi-a fost drag, 
Şi te uită dintr'un plop 
Unde-i cui i-am fost et rob — 
Şi urcindu-te n stihii, 
De n'a fi printre cei vii, 
Pe la noi să nu mai vii... 
lar de-i scris, drăguţa fată 
S'o vezi încă ne 'ngropată,
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La sicriu-i să te-opreşti, 

Mingiind-o să-i şopteşti 
Că de-atunci cînd m'a lăsat, 

Lacrimi cite-am mai vărsat, 

Nu-i atita apă ?n sat; 
Că de-atunci am juruit 
Cit mai am de văcuit, 

Trup străin să nu 'ndrăgesc, 
Tot la dinsa să gîndesc 
Şi cu gindul să trăiesc. 

Radu zice; şoimu ?n zbor 
Se avintă "'ncetişor 
Şi se urcă, urcă dus 
Tot mai sus şi tot mai sus 
Şi conace
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Nu mai face 
Nici in viriul fagului, 
Nici în viriul plopului 
După pofta Radului ; 

Ci se duce 'n sborul! lui 
Tocma'n slava ceriului, 

În zarea văzduhului, 

Iară mult nu zăbovi; 

Se roti ce se roti 
Şi ce vede ! infioară,— 
Ca un fulger se pogoară 
Şi din preajma plugului, 
EI grăeşte Radutui, 
Radului, flăcăului, 

Din codrii Tarcăului:
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— Alelei, Radule, vere, 
Te 'ncrezuşi într'o muiere, 

lar muierea-i ca şi vita : 
Dă 'n mulsoare cu copita. 
Ti-am văzut ibovnica, 
Las-o la pîrdalnica, 
Tu verşi lacrimi pentru ea, — 
Ea-i la pieptul altuiea. 

A
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VOIEA MEA DIN URMĂ 

Nici clopote să'mi tragă, 
Nici popii să'mi citească, 
Nici fete mari pe droagă 

Nu vreait să mă bocească 

Nici lutul să mă 'ughită 
Cuprins în patru scinduri, 
În viermi ca să'mi prefacă 
Din tidvă-a mele ginduri ;
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Ci hoitul aruncaţimi 
Pe-un mare rug păgin, 
Ca petrecut prin flacări 
Cenuşă să rămîn — 

Şi ?n grijă adunate 
Acelea cîte-am fost, 

Întrun ulcior de oale 
Să'şi afle adăpost 

Şi ast-feliui el să fie 
lubitei mele dus, 

La capu-i să mă ţie 
Pe-o poliţă de sus,
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De unde tot pindind-o 

Spre faptul dimineţii, — 
Sami tremure cenuşa 
De farmecul vieţii. 

Să
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EPITAF 

Ei mă duc şi las în urmă 
Plin de versuri un caet, — 
Versuri cari n'aă sămi deie 
O cunună de poet— 

Dar în veci ele-aii să spuie 
Că muncit de-un foc nestins, 
Cit am stat aici în lume, 
Mult am ris şi mult am plins. 
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