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In orăşelul Diisseldorf/ către sfîrşitul secolului al 18-lea, dintr'o familie 
de neguţători, s'a născut unul din cei mai mari lirici ai zilelor noastre: Hein- 
rich Heine. 

In apropiere, «noptatecul» Rin îşi duce valurile; oglindinăd ruină mă- 
reţe de burguri, leagănă în cursul său epopeea unui întreg popor — fru- 
moasele legende, tradiţii şi cîntece vechi ce-ai fermecat copilăria poetului, 

In casa părintească, Heine apucase vremuri tulburate. Prin pacea de la 
Lunnevile (1801) tot ţărmul stîng al Rinului cade sub stăpînirea France. 
zilor. Năseut în acea epocă de redeșteptare, Heine a fost unul dintre. cei 

„mai inspirați apostoli ai principiilor revoluţiei fiaiecze în Germania. 
Ca prune arată 6 piecocitate rară. La zece ani scrie o poveste cu strigoi 

şi alte spaime care uimi bătrînii şi avu darul să bage 'n fiori pe mica Char- 
lotte, surioara lui.*) 

Comerciantul Salomon Heine — fire uşuratecă şi cam mărginită — nu 
se ocupa nici de afaceri, nici de educaţia copiilor ; soţia lui însă era o fe- 
mee superioară, cu o bogată cultură literară şi artistică. Mînâria de mamă 
visa pentru odorul săi «epoleţii 'cei mai strălucitori» în dregătoria încăr- 
cată de fireturi a imperiului napoleonean; ast-fel plătea eu bani scumpi .. 
dascălii cei mai iseusiți din oraş, ca să desăvîrşească instrucțiunea, acestui 
diavol de copil. Intre altele, Harry trebuia să înveţe vioara, cu toate că 
nici odată nu şi-a dat osteneala să se deprindă cu mânuirea acestui îns- 
trument. Tolănit pe sofa, cu mînile după cap, s'adîncea tot-d'a-una în visuri, 
în vreme ce profesorul — măsurind odaia în sus şi'n jos -- executa singur 
cele mai frumoase composiţii. 

  

*) Originalul acestui manuscris a dispărut în timpul marelui incendii din Hamburg, dimpreună cu alte hârtii, între cari se găsea şi actul ce purta data nașterii poetului. Există o controversă asupra acestei date. Unii bio- grafi spun 13 Dec, 1797, alţii 1799. «Lucrul de căpetenie este că m'am năs- cut» — a zis Heine.



Mai răă a păţit-o dascălul de danţ - un omuleţ scund şi uscăţiv. Harry 
— într'un moment de furie — îl asvirli pe fereastră : o figură de joc pe 
care bietul Zanzmeister Ge sigur n'o ştiuse pîn'atunci ; — și Heine n'a mai 
peat- 

. 
Pe vremea aceea, în casa negustorului din Diisseldorf, venea adesea-ori 

un unchii bătrîn, din ramura olandeză a familiei, Acel unchieş era o fiinţă 
ciudată şi plină de taine, un original, cavaler de moda veche şi colec- 
ționar maniac de anticării preţioase. Multe istorii extraordinare va fi po- 
vestit.micului nepot, jucându-l pe genunchi! iar acesta, când începu să 
cunoască buchile, se furişa tiptil în doeza bibliotecă a, unchiului! Acolo ză- 
ceau vraişte hîrțoage groase, tratate vechi despre ştiinţele oculte — magie 
şi astrologie, Heine desgroapă dintr'un saltar ziarul manuscris al unui stră- 
moş aventurier de prin secolul al 18-lea. Călare pe un tom din operile lui 
Paracelse, copilul hărăzit muselor călătorea într'o lume de poveşti; răsfoind 
misteriosul eaet trăia în vis toate minunăţiile săvârşite de străunchiul săi, 
poreclit în familie «Cavalerul» sat «Orientalul», — iar bătrâna pisică din 
vecini venind din când în când să-i mai țină de urit în singurătatea man- 
sardei, îi nălucea ea o crăiasă fermecată din «0 mie şi una de nopţb. 

Ast-fel imaginaţia viitorului poet prinse aripi... ” 
În şcoală era printre cei d'intăiii, Spiritul ager şi extraordinara-i putere 

de asimilare cucerese pe bătrânul rector al liceului catolic din Diisseldort, 
“Schallmeyer, care fără sfială preda cele mai libere doctrine de filosofie pă- 
gână. Asupra lui Heine moşneagul acesta avu o înriurire neştearsă, 

Tot atunci, ca o sfidare a societăţii, tînărul licean începu să cerceteze o 
casă urgisită şi singuratecă de la marginea orașului, unde locuia văduva 
călăului din Goch. «Bătrâna vrăjitoare» — cum o numia poporul — avea o 
fată, Sefehen. Heine petrecea bucuros în societatea lor, atras negreşit mai 
mult de strania frumuseţe a fetei, decât de farmecele «vrăjitoare»; — a- 
colo auzi multe poveşti lugubre, descântece şi bocete străvechi, moştenite 
în taină din buni-străbuni... 

* 
+ 

În asemenea împrejurări a crescut eîntăretul iubirii, 
Muşcase din celebritate câna preferințele familiei îl silese Ja 1814 să in- 

tre ca cucenic» în contoarul unui bancher din Frankfurt. Avîntul uriag ce 
luase casa Rotschilă după prăbuşirea marelui imperiă, amăgeşte tînărul în 
planuri de milionar... Un unchiă putred de bogat îl chiamă la Hamburg 
şi-i pune la disposiţie o casă de comision ; — dar el serie versuri de dragoste 
şi firma Harry Heine & Comp. se duce pe apa Sâmbetei.



Hotărît să înnădească firul studiilor întreruptf se înserie atunci la uni- versitatea din Bonn, ca student în drept, şi urmează cursuri de literatură ; trece în curînd la Găttingen, apoi la Berlin ; ocupîndu-se mai mult cu lu- crări literare şi filosofice, închee prin 1825 studiile şi-şi părăseşte religia, In acesț răstimp duce viaţa de student german ; la Nordeney face cunoş- tință cu marea ; pretutindeni ia parte la agitațiile politice, cercetează toate cenaclele literare de p'atunci, — în deosebi salonul celebrei Rabela Levin. Spirituala femee reuşise să grupeze cele mai marcante personalităţi lite- rare de pe vremuri, — entusiastă, căuta se reîmprospăteze cultul bătrînu- lui Goethe. 
Copil răsfăţat al acestui salon, Heine ajunge în curînd favoritul publi- cului. La 1827 un librar prea cunoscut din Hamburg, Kampe, editează «Cartea Cîntecelor» - eveniment ce pricinui revoluţie în lirica germană, Povestea acestor cîntece minunate este astă-zi ştiută de toţi. În casa bancherului de zeci de ori milionar din Hamburg întîlnise poetul sărace pe aceea care fu menită să-i înspire două poeme fără pereche în ]i- teratura universală : «Iilermezzo_ liric» şi «Heimhehry. Frumoasa verișoară bă- . laie în cîntece ne apăre cu desăvirşire transfigurată, ca şi Laura de Novi sai Beatrix Portinari, Fetiţa de bancher însă n'a înţeles nimie din tot acel straniii amestee de lirism și ironie, din acele zîmbete ascunse 'n lacrimi, acea fantezie nebună care nu cinstea nici femeea, nici patria germană, nici chiar pe Dumnezeii. 

| Heine era student în Găttingen cînd primi vestea despre cununia Amaliei „eu bogatul Iohn Friedlănder. «Vreme de trei ani studiasem pandectele cînd în ziua ?ntîia de Maii am auzit că logodnica mea s'a măritat... Era întita zi de Mai ; primăvara surîdea pe cîmpie...» 
De atunci necredincioasa muri pentru poet; fantoma iubită 3 urmărește însă toată vieaţa, de-alungul numeroaselor aventuri de dragoste, în mo- mente de veselie sai de tristeţe, amărînda-i chiar şi cele din urmă zile ale unei îndelungate agonii... Cind, după unsprezece ani de rătăeire şi sufe- rinţă, regăseşte pe adorata de odinioară — o umbră de femee acum — poetul spunea că clumea miroase a viorele useate», iar, mai târziă, unui amice: cAm rimat versuri viața întreagă ca să pling o iubire din tinerețe...» 

+ * * 

Cu inima rănită, revoltat de ostracismul care-i bîntuia operile, ia hotă- rîrea să-şi «scuture de pe încălțăminte praful patriei sale». In ziua de 1 Maiii 1831 pleacă la Paris unde-l așteaptă zile senine de săr- bătoare şi ani întunecaţi de suferință. In acest «infern pentru îngeri şi



rai pentru demoni», trăeşte Heine restul vieţii sale, regretînd în dese rîn- 

duri «fumul albastru ce se 'mnalţă din ogeacurile germane». Dornie de 

vieața mare, liberă, s'aruncă orbeşte în valurile Parisului, şi cîntă în ver- 

suri frivole nesfîrşitul şirag de dece minores: Seraphine, Angelique, Diana, 

Kitty, ete. ” 

Tubind pe Francezi, această «privighetoare cuibărită în peruca lui Vol- 

taire» câştigă repede dragostea lor; original şi vecinie de spirit, saloanele 

îi deschid amîndouă porțile, Delicatul G6rară de Nerval face cunoscut pu- 

blicului francez operile poetului despre care s'a zis că, cel mai spiritual 

francez după Voltaire a fost un neamt; . 

— Eva p'atunci în floarea vîrstei. Romanticul Theophile Gauthier ni-l zu- 

grăveşte ast-fel în stilul lui înflosit: 

«Un bărbat frumos între trei-zeci şi trei-zeci şi cinci de ani, avînd înfă- 

țişarea unei sănătăți robuste. Văzîndu-i fruntea înnaltă, albă şi pură ca 

marmura, adumbrită de bogata podoabă de păr bălaiu, l-ai fi crezut un 

Apolon German. Ochii albaştri scăpărau de lumină şi inspiraţie; obrajii 

rotunză, plini, de un contur elegant, nu erai vestejiţi de lividitatea roman- 

tică la modă în acea vreme ; din potrivă, îţi dai impresia clasică a tran- 

dafirilor ce se deschid ; nasul covoiat într'o uşoară îndoitură ebraică striea 

intenţia ce avusese de a fi grec, fără să-i schimbe puritatea liniilor; ruja 

buzelor îmbinate «ca două rime frumoase» împrumutai în timp senin o 

expresie fermecătoare întregei figuri; dar, cînd vorbea, din arcul lor de 

văpae porneaii şuerînd, săgeți ascuţite şi spinoase, ghimpii sareastici cari 

ținteaii totdeauna fără greș, — căci, de cînd lumea, nimeni n'a fost mai dîrz 

contra prostiei ; surîsul divin de sol al muselor era întovărăşit de rînjala 

satirului». 

Odată — prin 1832 — rătăcind pe străzile cartierului latin, surprinde într'o 

prăvălie de mode un superb profil de fecioară încadrat de bucle negre şi 

iluminat de doi ochi mari; peste cîte-va zile Heine era fericit şi mindru 

de-o asemenea comoară şi arătînd-o amicilor, zicea: «Nu cred că femeea 

lui Candaules să fi fost mai frumoasă»! 

Matilda — «die Franzăsiu» — avea opt-spre-zece ani: o normandă capri- 

cioasă, naivă, de-o ignoranță fermecătoare. După un an de căsătorie liberă 

devine soţie legitimă şi toată viaţa n'a citit un rînd din operile lui. Heine 

o iubea ca pe o jucărie scumpă... 3 

Da» zilele de sărbătoare se sfirşiră repede. 
Intro după amiază senină de Maiii a anului 1848, gardienii Lsuvrului ză- 

viră un bărbat de vîrstă mijlocie, cu ochi plecaţi, figura posomorită de o 
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barbă fantastică, gîrbovit şi palid tărîndu-se şovăelnic pe sub bolțile mă- 
rețe ale Museului către sala din fund unde Venus domneşte singură... 

Acest om nu era altul decît Heinrich Heine, frumosul zei olimpic de 
odinioară... 

«La picioarele ei am zăcut multă vreme» — ne povesteşte în prefața ul- 
timelor poesii «Romancero» — şi-am plîns atît de amar încît chiar piatra 
s'ar fi mişcat. Dar zeița însăşi căta miloasă la mine, şi în acelaş timp ne- 
mîngăiat de tristă, parcă ar fi voit să-mi spună : «Aii nu vezi tu că braţe 
n'am şi nu pot să te-ajut 2...» 

Din acea zi, Heine îşi ia rămas bun de la viață. Paralizia generală îl 
culcă în pat: timp de şapte ani postul îndură pedeapsa unui trai fără nă- 
dejde; atunci serie înspăimîntătoarea Carte a lui Lazăr — epilog plin de 
suflul morţii, unde setea oarbă de viață luptă pentru întîetate cu idealis- 
mul cel mai pur. , 

Ca să poată zări în jurul săi, trebuia să ridice pleoapa cu degetul: «ea - 
un spectru zăbovea încă la fereastra mormîntului săi ca să privească bat- 
jocoritor lumea în care trăise odată» 

Visitele amicilor se răresc din ce în ce; în afară de credincioasa Matilda 
cîte-va figuri de femei iubite mai luminai abia singurătatea fioroasă din 
Matratoengruff (salteaua — mormînt, cum o botezase), 
Una dintre acestea fa «la Mouche» — o tînără doamnă, germană de ori- 

gine — şi care îl slujea de $ ar, căci genialul poet nu mai putea scrie, 
Totuşi spiritul lui fermecător străluci pînă în cele din urmă zile întrun 

corp îstovit, măcinat de dureri — fenomen singular care dă acestei vieţi o 
tragică măreție. Cînd un amic bine-voitor îl întreabă dacă s'a împăcat cu 
Dumnezei, Heine răspunde zîmbind : «Fiii pe pace! Dieu me pardonnera; c'est 
son mdtier!», 

"a. Tirzii, în noaptea de 17 Februarie 1856, se săvîrși din viaţă. Intr'o di- 
mineață tristă şi friguroasă, vre-o sută de persoane—între cari T. Gauthier 
şi A. Dumas — alcătuiră convoiul spre cimitirul Montmartre... 

  

* 
= * 

a y . - any + ay : Astăzi, mormîntul lui Heine e simplu; mîni necunoscute îi aduc prinos 
de flori.. 

ar nimeni de atunci n'a mai cîntat aşa de frumos iubirea.) 

Paris, 1901. 

Sr. 0.1.



 
 

 
 

 
 

    

    

  



  

VEDENIA 

  

a desfătat un vis frumos 
Şi negrăit de fioros: 

Mi-e încă mintea tulburată 

Şi-mi bate inima speriată... 

— Mă pomenesc într'o grădină 

Fantastică, de farmec plină, 

Cu multe flori în multe fețe, 
Neasemănate ?n frumuseţe... 

Imi ciripesc atîtea neamuri 

De paseri mici, săltînd pe ramuri; 

Măreţ se 'mgînă zorile, 

Stropind cu aur florile. 

Mă 'mbată mîndre buruiene, 

Adie vînturile-alene... 

Umblam şi nu ştiam anume 

De-s pe pămînt ori pe-altă lume. 
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La mijloc sta o minunată 
Fîntînă ?n marmură curată; 

Alăturea o fată dalbă 

Clătea mereii o pînză albă... 

Obraji duioşi; în ochi — un raiu; 

Un chip de sfint cu păr bălaii; 
Şi nu ştii cum, dar mi-a părut 
Străin, şi-atît de cunoscut! 

Frumoasa mea da zor, da zor 

Și tot cînta fermecător: 

«Curgi, apă, curgi frumos şi lin, 
Și spală pînza mea de in!» 

Spre dînsa paşii-mi abătui 
Şi 'ntreb: «O n'ai putea să-mi spui, 
Minune de copilă dalbă, 
Pe seama cui speli pînza albă 2.., 

Ea repede-mi şopteşte: «Iat-o! 
Cămaşa morţii ţi-am spălat-o b,... 
Și cum grăi, cum ai clipi, 
Ca spuma totul se topi. — 

Intro sălbatecă pădure 
Mă pomenesc umblînd aiure;: 
Creşteau copacii pîn! la cer, — 
Și-am stat uimit de-atit mister. 

— 12 —  
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Ascult în adîncimi, departe 

Cum ăue-a pustiii şi-a moarte... 
In deset urma mi se pierde — 

Şi-ajung într'o dumbravă verde. 

La mijloc, subt un vechii stejar, 

Dau de frumoasa fată iar; 

Și cum o văd mă ia fiorul: 

Ea mînuia acum toporul! 

Cioplea ?n tulpină, şi-avînta 

Toporu ?n aer, şi cînta: 

«Topor micuţ, topor sglobiti 
Dă-i zor, să facem un sicriu 

Spre dînsa paşii-mi abătui 
Şi ?ntreb: <O n'ai putea să-mi spui, 

Minune dalbă de copilă, 

Ce-mi tot ciopleşti tu fără milă ?» 

Ea repede-mi şopti: «Zoresc, 

«Sicriul tău să-l isprăvesc !» 
Dar cum grăi, cum ai clipi, 

Ca spuma, totul se topi. — 

Părăgini, veştede cîmpii 

S'aștern în jur pustii, pustii... 
Eii nu pricep cum sa făcut: 

Stam aiurit, cătam pierdut... 
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Pornesc încet pe calea lungă: 

Departe văd o albă dungă... 

Alerg spre ea, alerg — şi iată! 
Dai iar de prea frumoasa fată. 

Cum o zăresc, mă prinde 'ngheţul: 

Ea mînuia acum hirleţul! 

Părea un înger alb de pază, 

Şi totuşi mă umplea de groază... 

Frumoasa mea da zor, da zor 

Și tot cînta fermecător: 
«Mai sapă, drag hîrleţ, mai sapă, 

Să pregătim curînd o groapă W» 

Spre dînsa palid m'abătui, 
Și "'ntreb încet: «O vrei să-mi spui, 
Copilă dalbă, înger dulce, 
Acolo cine-o să se culce 2» 

Ea repede-mi şopti: «Rămii! 
Ti-am așternut de căpătii» — 

N'apucă vorba să sfirșască, 
Şi groapa fioroasă cască... 

Dar cum privesc la ea, mă 'mtunec, 
Și mă ?nfior simțind c'alunec 
Pe gura gropii, aiurit — 
Atunci din somn am îresărit! 

— 14 —
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5 EA FAS 

VOCEA MUNTELUI 
  

Pe văi un călăreț pribeag ț 
Coboară abătut. ' | 
«Logodnica m'aşteaptă n prag 
Ori ma uitat de mult?» — 

Un glas din văi s'a smult: 

«<Uitat de mult! 

Şi călăreţul, coborînd, 

Oftează cu amar: 

«Vai, iată-mă-s aşa curînd 

Uitat, șters dintre vii ?> 

Plîng văile pustii: 

«Şters dintre vii 

  

ȘI-l prind fiorii morţii reci 

Pe tristul călăreț. 

«Mai bine-atunci să dorm pe veci 

Intrun mormânt tăcut!» — 

Trist văile-aui gemut: 

«Mormânt tăcut». 

Do PCI DIR 
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J GRENADIRII 

Din Rusia doi grenadiri se pornesc 

Voioşi să-şi revadă iar Franţa, 
Dar cînd aă intrat în hotarul nemţesc, 

Atunci îşi pierdură speranţa. 

Atunci ai aflat dureroasele ştiri 

Că gloria Franţei s'a stins: 

Infrînte, sdrobite sînt marile oştiri 
Şi Cesarul, Cesarul e prins! 

Atunci își plecară trişti frunţile lor 

Şi plinseră cei doi tovarăşi. 

Iar unul a zis: «Cumplit mă mai dor, 
Cumplit mă ard rănile iarăşi !» 

A zis celălalt: cUn vis fuse tot, 

Şi moartea mi-ar fi mult mai bine! 

Am însă nevastă, copii, şi nu pot 

Să mor, că-s pierduţi fără mine !» 
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«N'am zor de nevastă, n'am zor de copii, 
Un dor mai frumos ma cuprins; 
Cerşască pe drumuri ori facă ce-or şti: 
Cesarul, Cesarul mei, prins! 

«Curînd o, prietene, mort voii zăcea: 
Ascultă-mi un singur cuvint! 
Cadavrul cu tine în Franţa mi-l ia, 
Mă ?ngroapă în al Franţei pămînt! 

«Dar crucea onoarei mi-o prinde la piept 
Aproape de inima-mi stinsă; 

Așază-mi și flinta la umărul drept 
Şi spada de mijloc încinsă. 

«Aşa voii veghea în mormînt, ascultînd 
O strajă ce pare că doarme... 
Ci ?n vis auzi-voiii iar tunul urlînd 
Şi tropot şi zîngăt de arme! 

«Cesarul mei trece ?n al luptei avînt 

Pe groapă-mi, — şi ?n spade ce scapăr 
Atunci, înnarmat mă înnalț din mormînt, 

Cesarul, Cesarul să-mi apăr! 
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DOI FRAŢI 

Sus pe stîncă ?n noapte-adîncă 

Un castel străvechii se vede. 

Dar în valea de sub stîncă 

Fulgeră loviri de spede. 

Fraţi se bat acolo ?n vale, 
Prinși de furie turbară. 

Spune, ce prilej de jale 
Ii împinge să se bată? 

Laura cu ochi de pară 

A încins frăţeasca ură: 

Amâîndoi se'namorară - 

De frumoasa ei făptură. 

Dintre dînşii însă, care 

E mai brav s'o cucerească ? 

Nu-i alt chip de împăcare — 

Spedele să hotărască ! 
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Şi se luptă şi senfruntă, 
Loviturile se'ncură... 
Conteniţi bătaia cruntă, 
Fraţi nebuni, orbiţi de ură! 

Ah, tu vale sîngerată ! 

Ceasul răi, ah! iată bate! 
Şi-amîndoi cad morţi deodată 
Fratele ucis de frate. — 

3 

Multe secole trecură, 

Multe vor mai trece încă; 

Și castelu ?n surpătură 
Stăruie pustii pe stîncă, 

Dar la ora cea fatală 
Valea se deşteaptă n şoapte: 
Fraţii din mormînt se scoală 

Și se bat în ori-ce noapte, 
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DON RAMIRO 

„Donna Clara ! Donna Clara! 

De amar de ani iubită! 

TFu-mi dorești de-acum peirea, 
Mi-o dorești neîmblinzită !» 

«Donna Clara! Donna Clara ! 
Visul vieţii e feeric! 
Dar e fioros în groapă 
De pustiii şi de 'mtuneric !» 

«Donna Clara! Fii voioasă, 

Don Fernando va să vie 

La altar, mini, să te ducă — 

Şi mă chemi la cununie?» 

«Don Ramiro! Don Ramiro! 

Vorba ta amar mă doare, 

Mai amar chiar ca ursita 

Stelelor ne ndurătoare». 
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«Don Ramiro! Don Ramiro! 

Uită jalea ta de moarte; 
Pe pămînt sint multe fete: 

Cerul însuși ne desparte». 

«Don Ramiro! Biruit-ai 
Mauri mulţi, în luptă grea — 

Te învinge şi pe tine 

Și să vii la nunta meab 

«Donna Clara! Donna Clara! 

Da, ţi-o jur, da, vii la nuntă! 

Vreau să joc un rînd cu tine: 

Noapte bună! Vii la nuntă! 

«Noapte bună !» — Şi răsună 

Geamul. Singur, în tăcere 
Impietrit stăti Ramiro; 

Şi ?n sfîrşit în noapte piere, — 

In sfîrşit, din lupta oarbă 
Ziua biruie senină; 

Se desfăşură Toledo 

Ca o falnică grădină. 

Splendide sclipesc la soare 

Monumente, mari palate; 
Virfurile de biserică 

Toate ?n aur par suflate.



Ca un zumzet viu de-albine 

Cîntă clopotele 'n zare, 

Psalmodii evlavioase 

Se înnalţă din altare... 

Dar spre piaţă 'ntoarce-ţi ochii : 

Din măreaţa catedrală 

Sumedenie de lume 

Furnică și dă năvală: 

Cavaleri, frumoase doamne, 

Curtizani în haine scumpe, — 

Sună clopotele clare, 
Orga sgomotos irrumpe. 

Dar prin mijlocul mulţimii 

Ce sfioasă-i înconjoară, 

Vin gătiți însurăţeii: 

Don Fernando, Donna Clara. 

Curioşi, pîn” la palatul 
Mirelui, se bat să-i vază; 

După datini vechi acolo 

Nunta mândră se serbează. 

Joc de arme, vesel praznic 
Se perîndă toate n bine; 

Grabnic orele aleargă 

Sgomotînd, — şi noaptea vine. 
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Sus, la danţ, buluc s'adună 

Toţi nuntaşii ?n sala mare, 

- Toţi în haine de paradă 

Orbitor de sclipitoare, 

Dar acum pe jeţuri 'nalte 
Vin ca să-şi ocupe locul 

Donna Clara, Don Fernando — 

Şi ?n şoptiri aşteaptă jocul. 

Freamătă mulțimea 'm sală, 
Vălurind cu nerăbdare; 

Sună tobele puternic, 
Tipă vesele fanfare. 

«Dar la ce, frumoasă Doamnă, 

Ochii tăi mereii fixează 

Unghiul sălii?» — cu mirare 
Cavalerul cuvintează. 

«Cum nu vezi tu, don Fernando, 

Un bărbat în mantă sumbră ?» 
Blind suride cavalerul: 

«Ah, nu e decît o umbră!» 

Ci era un om în mantă 
Și s'apropie, iar Clara 

Il salută pe Ramiro, 

Inroşindu-se ca para. 
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Danţul se deslănţuește, 
Jucătorii-şi iau avîntul 
Vai-vîrtej în vals, — şi geme 
Sguduit sub ei pămîntul, 

«Te urmez cu drag, Ramiro, 

Totuşi trebuia să ştii 
Că ?n această neagră mantă 
Nu se cuvenia să vii! 

Pironind-o cu privirea 
Ochilor sticloşi, se'ncruntă 

Şi-o apucă ?ncet Ramiro: 
«Tu mi-ai spus să viii la nuntă W 

In mulțimea 'nvălmăşită 
Amîndoi dispar o clipă, 

Sună tobele puternic, 

Vesele fanfare ţipă. 

«Alb ţi-e chipul ca omătul !» 
Clara şovăind cuvîntă. 
Crunt Ramiro-i taie vorba: 

«Tu mi-ai spus să vii la nuntă !» 

Lumînările din sală 

Licăresc filfăitoare ; 

Sună tobele puternic, 

Tipă vesele fanfare. 
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«Miinile-ţi sînt sloiu de ghiaţă !» 

Geme Clara 'n aiureală. 
«Tu mi-ai spus să vii la nuntă 

Şi se pierd din noi în sală. 

«Laşă-mă, Ramiro, du-te !» 

Răsuflarea-ţi mă ?nspăimîntă... 
Surd Ramiro îi răspunde: 
«Tu mi-ai spus să vii la nuntă!» 

Arde, fumegă pămîntul, 

Veselă orchestra cîntă — 

Ca'ntrun haos prins de vrajă 
Sala toată se frămîntă. 

«Lasă-mă, Ramiro ! Du-te W 

Stins din vălmăşag pătrunde. 

«Tu mi-ai spus să vii la nuntă! 
Glasu 'mtunecat răspunde. 

«Du-te, du-te-atunci cu Domnul!» 

Ţipă Clara cu putere... 

Dar abia sfârşi cuvîntul, 

Și pe loc Ramiro piere. 

Clara-i dusă : întuneric 

Sa făcut în toată sala; 

In împărăţia-i neagră 

Stă so ture amețeala. 
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In sfârşit îşi vine?n fire, 
Negura?n sfîrșit dispare... 
Şi tramoşii ochi acuma 

Se deschid mari de mirare: 

Căci, de cînd pornise danţul, 
Stă pe jeţ în neclintire; 
Stă şi-acum, de mire-alături, 

Care-i zice cu 'mgrijire: 

«Ah, de ce ţi-e faţa pală 
Și sinistră ţi-e privirea 2» 
«Şi Ramiro...» ngină Clara; 
Groaza i-a curmat vorbirea. 

Dungi posomorite fruntea 
Mirelui sever brăzdează : 

«Doamnă, află că Ramiro 

A murit chiar azi de-amiază». 
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BELSAZAR 

d noapte 'ntunecată şi ceasul e tîrziii; 
In Babilon domneşte tăcere și pustiu. 

Sus numai în palatul regesc e chef nespus: 

Cohorta lui Belsazar benchetuește sus. 

În sala triumfală terestrele lucesc, 

Stă regele în frunte la praznicul regesc. 

Sclipesc în juru-i sclavii şi sorb din cupe vinul 
Inflăcărat ca focul şi roșu ca rubinul. 

Ciocnesc din cupe sclavii cu urlete de bestii: 

Belsazar află farmec petrecerii acestii. 

Ci iată-l că s'aprinde sălbăticit la faţă, 
Căci vinul vechiii sporeşte pornirea-i îndrăşneaţă. 

Pornirea mi-l orbeşte şi-i răsvrăteşte firea: 

El spune vorbe grele, cîrtînd Dumnezeirea, 
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Şi bleastămă nepraznic în prada oarbei furii; 
Urlai în hohot sclavii cînd el scrişnea injurii. 

Semeţul rege strigă, semeţul rege ţipă. — | 
Un servitor aleargă şi iar se ?'ntoarce n pripă, 

Purtiînd pe cap o tavă cu multe-odoare sfinte 
Din templul lui Iehovah furate mai "nainte. 

Nelegiuitul rege o cupă sfint'alege, 
Un sclav îi umple cupa din mîna sacrilege; 

Belsazar o ridică şi pînă ?n fund o soarbe 
Şi hohotă ?n desfriul mîniei sale oarbe: 

«Iehovah, nu mi-e teamă de tronul tău nemernic; 
In Babilon Belsazar e rege-a-tot-puternic !> 

De-abia rostise însă cuvîntul plin de faimă, 
Cuprins a fost Belsazar de-o ne'nțeleasă spaimă. 

Ingrozitorul hohot a îngheţat în sală 
Şi m urma lui se face tăcere mormîntală. 

Şi uite !,.. uite-acolo! pe zidul alb deodată 
Răsare ca o mînă, o mînă minunată, 

Şi scrie, scrie, scrie, în groaznica tăcere, 
Cu litere de pară pe zidul alb, — şi piere... 
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j 
Belsazi.r vede totul cu mintea aiurită, 
Pe-ob'ajii lui cei palizi stă groază ?ntipărită, 

A sclavilor cohortă a 'ncremenit de frică: 
Nici un cuvînt nu scoate, nici ochii nu ridică... 

Veniră magi în urmă, dar în zadar cercară 
Să tălmăcească rostul acelui scris de pară. 

Dar sclavii ?n răsvătire atunci au tăbărit, 
Şi peste noapte fuse Belsazar omorit. 
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SOLIA 

Baete, sus! — aruncă şeaua 

Pe cal, şi-aleargă 'n sbor cu el 
Mai repede ca rinduneaiua 
La craiul Duncan, la castel. 

Și-acolo-așteaptă pîn” ce-ţi ese 

Din grajd, în cale, vre-un argat 
Şi ?ntreabă-l: Care ?ntre crăiese 
Sa logodit cit-adevărat? 

De-ţi spune: «Cea cu negre plete» 

Să-mi vi ?napoi cît ai clipi... 
De-ţi spune: «Cea cu blonde plete» 
Atunci, te rog, nu te pripi. 

Te du atunci în tîrg, și cere 
Un ştreang, — și vino-mi înapoi 

In trap domol; — păstrînd tăcere, 

Să urci ca să mi-l dai apoi. 

„ee 
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L N L Y L Y L P 

CAVALERUL OLAR 
  

I. 

Doi bărbați de-un ceas așteaptă. 
La biserică, în poartă : 
Rege-i unul, gide-i altul — 

Haine roşii ambii poartă. 

«După cum aud ei, slujba 

Cununiei e sfirşită» — 
Regele s'a 'ntors spre gîde: 

«Stai cu barda pregătită !» 

Orgă, clopote... Norodul 

Dă năval din catedrală: 

Lung alaiă; în mijloc mirii 
Strălucind es la iveală. 

Firavă, nespus de tristă 

Fiica regelui privește; — 
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Vesel şi semeţ e Olaf. 
Gura-i rumenă zimbeşte. 

Cînd spre 'ntunecatul rege 
Gura-i rumenă-şi îndreaptă : 
«Ziuă bună, tată-socru! 

Moartea astăzi, ştiii, m'aşteaptă. 

«Rege, pin” la miez-de-noapte 
Mai amînă-mi ceasul morții; 

Vreau să-mi văd banchetul nunţii, 
Danţul la lumina torții. 

«Lasă-mi vieaţa pîn' ce cupa 

Cea din urmă voiu goli-o. 
La-sămi viața, lasă-mi viaţa 
Pin” la danţul de adio!» 

Regele s'a ?ntors spre gide: 

«Vieaţa-i fie ngăduită 
Pînă azi, la miezul nopţii — 

Stai cu barda pregătită !» 

II 

Stă Olaf la praznicul său nupţial, — 
E ultima cupă, e ceasul fatal. 

Femeea lui stă lîngă dinsul 

Şi-o 'nneacă plînsul... 

Călăul stă la uşe. 
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Porneşte viu danţul, — şi, dornic-păgîn, 
Şi-apropie Olaf soţia la sîn: 
Ei joacă la lumina torții — 
E danţul morţii... 
Călăul stă la uşe. - 

Cum sună viorile vii și voios! 
Cum şueră flautul trist şi sfios! 
Privind pe-amîndoui jucătorii, 
Te prind fiorii... 

Călăul stă la uşe, 

Şi Olaf, în vuet, îngină, nebun: 
«Mi-eşti dragă, mi-ești dragă cît nu potsă-ți spun, 
Nici inimă nu-i să priceapă — 
E frig în groapă...» 
Călăul stă la ușe. 

III 

Olaf, bate miezul nopţii 
Și la moarte-acum te chiamă ! 
Tu pe fiica unui rege 
Ai iubit-o fără teamă, ' 

Rugi călugării îngină ; — 
Omu în haina roșe ţine 
Barda ?n mînă şi te-aşteaptă 
Lîngă negrul stilp, pe tine. 

Olaf vede zid de săbii, 
Vede torțele cum pică — 
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Gura-i rumenă zîmbeşte, 

Vesel ochii 'n sus ridică: , 

«Binecuvîntate fie 

Ceruri, soare, lună, stele! 

Blînad popor de păsărele 
Vesele ciripitoare! 

«Binecuvîntate marea 

Și cîmpia *mpodobită ! 
Ochii tăi frumoşi, iubită, 

Viorelele frumoase... 

«Ochi frumoşi, ochi-viorele, 
Numai voi mi-aţi stins norocul! 
Binecuvîntat și socul 

Unde mi te-ai dat tu mie! 

   



    

NIMFELE 

Bat valuri plescăind în țărmul 
Pustiu, — şi lună-i sus, pe mare... 
Pe dună zace cavalerul 

Cuprins de leveşă visare. 

  

les albe nimfe din adîncuri, 
Un văl uşor e a lor haină; 
Crezind că doarme dus voinicul 
S'apropie de el în taină. 

Intîia stă, — i-admiră coiful 
Cu penele strălucitoare, 
A doua şi-află joc cu lanţul 
Şi ciucurii la cingătoare... 

ȘI, fulgerînă din ochi, a treia 
Ii trage spada sclipicioasă : 
Proptită 'n spadă mi-l priveşte 
Şi-i ride ?n faţă, drăgăstoasă, 
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A patra, drăgălaş s'alintă 
Pe lîngă el, şoptindu-i glume: 
«O, de-aş putea să-ţi fiii iubită, 

Drag făt-frumos din altă lume!> 

A cincea mîinilu-i desmeardă ! 
A şasea par'că nu se "ndură, 
Sfios s'apleacă şi-l sărută 
Intâi pe ochi, apoi pe gură... 

Şiret, el nu deschide ochii, 

Se simte-aşa nespus de bine: 
Sub farmecul tăcut de lună 
Se lasă răsfăţat de zine. 
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SERBĂTOARE DE PRIMĂVARĂ 

me primăverii tristă petrecere-a'nceput: Cina: e > : N Sălbăticita ceată de gingaşe fecioare 
Aleargă'm aiurire, bocind rătăcitoare 
Cu sînul gol, cu părul în aer desfăcut: 

«Adonis ! Adonis W 
Pustie noapte cade. Pe umede cărări 
S'atundă'n întuneric, trecînd cu torțe-aprinse 
Şi sperie tăcerea pădurilor întinse 
De-atît suspin şi plinset şi hohot şi strigări : 

«Adonis! Adonis W» 

Pe earbă zace palid şi mort, un făt-frumos, 
II caută prin codri fecioare 'ndurerate ; 
Pling florile *mprejuru-i, Şi-s toate 'nsîngerate, 
Văzduhul tot se umple de vaer dureros: 

«Adonis! Adonis !



Pee 

  

Pee 

TRAGEDIE 

I 

„O vino, şi-mi vei fi soţie; 

La pieptul meii găsi-vei scut: 
Uita-vei în străini şi ţara 

Şi casa unde te-ai născut. 

De unde nu, eii mor — și tristă 

Vei rămînea p'aceste lunci: 

Şi chiar la vatra părintească 

Vei fi ca şi ?n străini atunci...» 

Il 

(Cîntec popular auzit pe țărmurile Rinul) 

A dat o brumă fără veste, 

A dat o brumă pe 'nserat, 

Şi florile de primăvară 

S'au oflit, s'au scuturat. 
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- Un tînăr a 'ndrăgit o fată 
Şi dragostea i-a scos din minţi — 
Fi au fugit pe-ascuns în lume 
Nevrînd să știe de părinţi. 

Copii sărmani, n'avură parte 
Şi steaiia nu le-a strălucit: 
Ai rătăcit pe câi străine, 
Sau prăpădit şi au murit... 

III 

Un teiu întinde ramuri umbrindu-le mormîntul, 

Şi paserile cîntă, suspină ?n treacăt vîntul: 

Subt teii, pe dimbul verde, flăcăul de la moară 

Cu mîndra lui glumește, întrun amurg de vară. 

Fantastic teiul creşte şi 'n umbră-i înveşmîntă, 

Trist freamătă zefirul, trist paserile cîntă : 
Deodată 'ndrăgostiţii au încetat din glume, 

Şi pling! fără să ştie nici ei de ce anume... 
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CAVALERUL 

A: fost odinioară un cavaler tăcut 
Cu ochii melancolici, obrajii de zăpadă. 
Tărăgănat şi şubred, pustii şi abătut 
EI hoinărea pe uliți dat visurilor pradă. 
Era așa de țeapăn, stîngaciă, dus în extaz! 
La geamuri flori şi fete rideai de el cu haz, 
Cînd, şovăind în umblet, se poticnea sărmanul. 

Ades, pierdut în umbră, stetea ?ntr'un colțişor, 
Fugind de ochii lumii, în casa-i solitară, 
Şi brațele-amîndouă el lentindea cu dor, 
Ci nu scotea o şoaptă în liniştea de seară, 
La miezul nopţii însă crestea un freamăt lin 
Și-un cîntec sait descîntec bizar, ca din senin. — 
Şi cine-va la ușă uşor de tot îi bate... 

lubita-i intră, — iat-o alunecînd uşor 

Întrun vesmînt de spumă de valuri sgomotoase, 
Aprinsă şi florită ca un aprins bujor;



    

Strălucitor e vălu-i uşor ca de mătase. 

Blond chipul ci răsare din buclele-aurii, 
Surid albaştri ochii schinteetor de vie — 
În braţe unul-altui se lasă ei să cadă, 

In braţe unul pe-altul ei dornic se coprind; 
Stipgaciul de-adineauri nici nu se mai cunoaște ; 

Re'nvie visătorul ; obrajii reci sapt 

Din ce în ce mai teafăr el simte că renaşte, 

Ea însă, ea-l răsfaţă zîmbind alintător, 

Cu vicleşug se 'ntoarce încet şi ?ncetişor 
L-acopere cu vălul cel alb, de diamante... 

     

Intr'un palat feeric, cu ziduri de cleştar 
Se vede cavalerul orbit de-aşa splendoare : 

Uimit se uită dînsul şi se mai uită iar, 

Tot aruncînd în preajmă-i priviri nencrezătoare. 

Dar nimfa-l ţine totuși îmbrățișat cu drag, 
El mire, ea mireasă — şi m jurul lor, șirag 

Din ţiteră ţin hangul şi cîntă mîndre zîne.., 

Din ţiteră ţin hangul şi cîntă răpitor, 
Şi, stînd să'nceapă danţul, ridică ?n tact piciorul... 
Tresare cavalerul, înnebunit de-amor, 

Mai pătimaş îşi strînge la piept acum odorul 

Atunci, fără de veste, luminile dispar, 
Și iarăşi cavalerul tăcut şi solitar 
Se pomeneşte ?n trista poetului chilie... po 
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Cu trandafiri, cu aur şi crângi de chiparos 
Aş vrea această carte s*o 'mpodobesc frumos, 
Ca pe-un sicriii în care dorm cînturile mele... 
O, de-aș putea iubirea so ngrop aici cu ele! 

Odihna peste groapa iubirii înfloreşte — 
Pe urm” atîtui sbucium senină floarea-i creşte. 
Ci numai pentru mine răsare prea tîrziu : 
Ea va ?nflori cînd însumi în groapă am să fiu! 

Aici sînt dar acele cîntări, ce-odinioară, 

Ca lava ce din Etna aruncă foc şi pară, 

Sbucniră din adîncul simţirii-mi arzătoare 

Şi ?n jur împrăştiară schintei fulgerătoare! 

Acum pare-că 's moarte, zac îngheţate, mute, 

Şi palide aşteaptă în negură pierdute. 

Dar tresări-vor iarăşi vii cînturile mele, 

Cînd so abate duhul iubirii peste ele. 
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Și inima-mi şopteşte că vremea va să vie, * 
Acel duh al iubirii cu rouă să le 'nvie: : iad 
Iţi va cădea în mînă această carte-odată, 
Tu dulcea mea iubire din ţară depărtată! 

Atunci puterea vrăjii, iubito, va 'nceta 
Și palidele slove cu jale vor căta 
In ochii tăi cei mîndri, făcîndu-te să tremuri, 
Şopti-vor melancolic povești din alte vremuri... 

  
 



  
Dimineaţa ntreb zadarnic: 

Vine îngerașul azi? 
Seara însă pling amarnic: 

N'a venit nici azi, nici azi! 

Noaptea dorul mi-e tovarăş 
Şi mă tace să veghez; 

Ziua toată umblu iarăşi 

Dormitînd, parcă visez. 

Se 
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Pe inimă-mi, iubito, mînuța ta aşează-mi; — 
Auzi tu 'n cămăruţă cum sună a pustiu? 

Stă un dulgher acolo, ciopleşte şi lucrează 

Şi-mi face un sicriu, 

Tot bate şi răsbate acolo zi și noapte; 
Mi-a speriat şi somnul de m'am luat de gînd, 
Hai, meșştere dulghere, dă-i zor şi isprăvește, 

: ci i curînd! S'adorm cît mai curîn 
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Paduri ŞI cîmpuri se 'nvesmîntă 
Cu flori, s'a desprimăvărat.... 
Voioasă ciocîrlia cîntă 

Sus, în văzduhul fermecat. 

Tresare inima-mi pustie 

Din toropeala-i de mormiînt, 

Și tu mă faci, o! ciocîrlie, 
Să pling încet şi trist să cînt... 

Ea-mi strigă gingaş din tărie: 
«Ce tot îngîni acolo ?ncet ?y 
Un cîntec, dragă cioctrlie, 
Şi-s ani de cînd îl tot repet! 

II cînt pe cîmpuri vara 'ntreagă — 
De mult durerea mi-l urzi, 

Și chiar, o! ciocîrlie dragă, 
Bunica ta mi-l auzi!... 

e 
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Cina mor tinere inimi 

Sdrobire de desastre, 

Riîd stelele voioase 

Din depărtări albastre: 

«Ah, bieţii oameni, dinşii 

De trist sfîrşit aă parte! 
Cred în amor, şi 'n urmă 

Se sbat pînă la moarte. 

«Noi nu știm ce-i amorul, 

Blestemul care-i doare 

Şi-i mistuie; de-aceea 

Sîntem nemuritoare !» 

  
— 52 — 

 



  

MRecapăt curajul păgin din străbuni, 
Sbor par'că pe-un roib furtunatic ; 
M'aşteaptă iubita şi dornic m'avînt 
Spre vechiul castel singuratic. 

Recapăt curajul păgin din străbuni, 
Sbor par'că pe-un roib turtunatic; 
Maşteaptă rivalul şi-alerg, îndirjit 
De dorul de luptă sălbatic. 

In juru-mi cîmpii şi păduri se aştern 

De-avalma în goana turbată! 

Şi-i scris ca să moară şi cruntul rival, 

Şi gingașa mea adorată... 
ş Ț % 

fai 
a 
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As pune cruce sărăciei mele 
De-aș fi un pictor meşter de icoane, 
Să zugrăvesc tablouri după toane, 
Impodobind biserici şi castele, 

Potop de daruri, aur și coroane, 

De-aș ști clavir, vioară ca, prin ele, 
Să desfătez boerii 'n cafenele 
Ori să culeg aplause ?n saloane. 

  

  

Nu- -mi_va_ zîmbi norocul niciodată. 

Pe ! lume, tu mi- -ești singurul tesaur, 

Tu, artă fără pîine, poesie! 

„Si ah! cînd alţi petrec şi şe desfată, 

Cînd vinul ş _Spumegă 'n pahare de-aur, 

însetez ori beai — pe datorie...    
 



    
Yan Mai, cînd mugurii 'ncolţesc 

Şi ride toată firea, 

A răsărit şi-a înfiorit 

In inimă-mi iubirea. 

In Maiu cînd tot văzduhu-i plin 
De viers de păsărele, 
Mi-am pus în versuri jalea mea 

Şi dorurile mele! 

       



  

“Din lacrimele ce le pling 
Răsar înfloritoare flori, 

Şi suspinările-mi se strîng 
In coruri de privighetori. 

Şi ale tale or fi, de-i vrea, 
Copilă, toate florile, 

Şi toată noaptea ți-or cînta 

La geam privighetorile. 
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Și dacă ?n ochii tăi privesc, 

Mă vindec şi mă liniştesc; 

Şi dacă gura ţi-o sărut 
Mă simt cu totul renăscut. 

Şi dacă tu la sîn mă culci, 

Mă farmecă ilusii dulci; 

Ci dacă-mi spui: «Mi-eşti drag b tresar 

Şi par'c'aş vrea să pling amar. 

  
— 57 —  



  

Nu mă iubeşti! Nu mă iubeşti! 
Ce-mi pasă mie, dragă ? 
Ei sînt, cînd văd ce mindră eşti, 
Stăpîn pe lumea 'ntreagă, 

Tu mă urăști! Mi-o spune chiar 
Guriţa, frumușică ! 
Intinde-mi-o s?o pup măcar, 
Și nu-ți mai cer nimica! 

   



  
  

Sarută, nu jura! Temci 

Nu pun _pe vorbe de femei! 
Ori cît de dulce-ai fi la grai, 
Dar şi mai dulce gură ai! 

Sărutul. peateu mmine-i sfint : 
Cuvintul, esteabuD şi vint !... 

* 

+ * 

O jură, dragă, cum jurai! 
Cred tot ce-mi spui şi tot ce vreai! 
Cînd, fericit, la sîn m'alinţi 
Nu pot să cred atunci că minţi, 

Cred că ţi-s drag pe veci şi chiar 
Mai mult, — dincolo de hotar! 

   



    

) 

. 

Mi-s cînturile otrăvite 
Și 'n veci ei nam tăgăduit-o : 
Pe primăvară vieţii mele 

; Otravă revărsaşi, iubito, 

! Mi-s cînturile otrăvite 
ŞI în veci ei n'am tăgăduit-o: 
Eu port atiţia şerpi în suflet, 
Te port pe tine chiar, iubito! 
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În vis văzui un om gătit, mic de statură, 

Mergea cu pași de-o schioapă pe labe răschrate; 
Purta o haină nouă şi albituri curate, 

Ci răsărea ?n lumină mojica lui făptură. 

In fond era nemernic, meschin, —o stirpitură, 

Pe din afară însă cu multă demnitate; 

Răsbunător şi ţanţoş, trîntea cuvinte late, 
Cu ifos fără margini vorbind despre bravură. 

«Ştii cine este? Vino şi-l vezi!» Zimbind îmi spune 

Cu viclenie Zeul stînd înaintea mea, 

Şi magica-i oglindă sub ochii mei o pune. 

Văd un altar şi 'm faţă-i steta piticul famen, 
Cu draga mea alături; rostiră ambii: «Da!» 
Şi mii de draci strigară rizînd cu hohot: «Amen!» 

S 
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Ian împotriva ta nimica, chiar de-aș înnebuni de jale, 
Pe veci pierduto! n'am nimica, nimic n'am împotriva ta: 
Ori cît de mîndră 'n strălucirea de diamante-ai arăta, 
Nu vei putea s'arunci o rază în noaptea inimioarei tale... 

Ştiam de mult. In vis, odată, văzui vieaţa ta ursită, 
Văzui și noaptea ”ntunecată ce inima ţi-a fost robit-o, 
Văzui şi vipera ce mușcă ascunsă m inimă-ți, iubito, 
Și-am înțeles, pe veci pierduto, cît ești de mult nefericită ! 

Şi dacă eşti nefericită, nimic nam împotriva ta: 
Iubito, soarta blestemată vrea ca să fim nefericiţi !.. 
Pin” ce tot sbuciumul acestor nebune inimi va 'nceta, 
Iubito, soarta blestemată vrea ca să fim nefericiţi ! 

Ci văd eu zimbetul ironic pîndind prilej ca să sbucnească, 
Văd ochii tăi mărind cu ciudă fulgerătoarele lumine, 
Și văd pornirea de orgoliii ce tace sînul tău să crească — 
Şi totuși ești nefericită, nefericită ca și mine!



  

   

In preajma gurii tale totuşi durerea tremură ?n neştire, 
De lacrămi tăinuite 'n umbră ţi-s ochii împăinjeniţi, 
Şi sînul tău superb ascunde o rană fără lecuire — 
lubito, soarta blestemată vrea ca să fim nefericiţi! 

    



    

Din basme-vechi o albă mînă 
Te chiamă fluturînd în zări 

Și-auzi cîntînd o mîndră zînă 

De peste nou& mări şi ţări... 

Ea cîntă despre-o *mpărăţie 
Fantastică din soare-apus : 

Flori mari, necunoscute ţie, 

Acolo strălucesc nespus... 

Toţi arborii acolo sună 

Şi cîntă par'c'ar fi un cor: 

Ca musică de danț răsună 
Sonore glasuri de izvor; 

Şi doine dragi, cum niciodată 

Tu n'ai mai auzit, socot, 

Te leagănă şi te desfată, 
Pîn” ce te farmecă de tot. — 
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Ah, dac'ai şti 'ncotro anume? 

Acolo cum ai vrea să pleci! 
Să uiţi durerile din lume, 
Şi-acolo să rămii pe veci!... 

Ah, mîndra asta 'mpărăţie 
Mi-apare în somn adesea-ori ; 
Dar, ca o negură pustie, 

Se stinge totdeauna m zori! 
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Cina doi îşi zic adio 
De miîini cu drag se string 
Şi plîng amar, oftează 
Amar şi iarăși pling, 

Ci noi la despărţire 
N'am plins, nici n'am oftat, 
Şi lacrimi şi suspine 
Pe urmă ne-ai aflat. 

1 
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Xrumos e pe lume şi ?n cer e senin 

Şi vintul adie șagalnic și lin 
Şi rîd fericite cîmpiile 'n floare 
Şi tremură ?n roia bătută de soare 
Şi-i tot veselie şi-i tot sărbătoare 
Şi totuși spre groapă dorinţa mă poartă 

S'adorm lîngă tine, mireasa mea moartă ! 
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Xbovnică dulce, cînd tu în sicriii 

Dormi-vei şi-o fi să te îngroape, 

Atunci aș dori după tine să vii 
In negura negrei groape... 

Să plîng sărutindu-te dornic şi lung, 

Mireasă dorită ?n vecie! 

Să gem, să mă sbucium, şă tremur, s'ajung. 

Cadavru asemenea ţie! 

Scula-se-vor morţii noaptea tirziă, 
Fantastic jucînd pe morminte — 
Ci noi amîndoi dormim în sicriii, 

In braţe cuprinși ca "nainte. 

Scula-se-vor morţii în ziua de-apoi 
Cind surla ?nvierii răsună — 

Nimic nu ne tulbură însă pe noi 

Și dormim fericiţi împreună. 

e 
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oi_ne_inbirămr-triipreună i AI 
Și de-a «femee şi bărbat», 

Jucîndu-ne în voe bună 
Nu ne-am bătut, nu ne-am certat. 

Am dus-o întrun vis şi m glume; 

Rideam cu gînd nevinovat, — 

Şi fără nici un zor de lume 

Ne-am drăgostit, ne-am sărutat. 

«Dea-v'aţi-aşcunsele în fine 

Ne-am mai jucat prin văi şi lunci, 

Și ne-am ascuns așa de bine 

Că nu ne-am mai găsit de-atunci... 
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Un tînăr iubeşte-o copilă ; — 

Copila pe altul l-ar vrea, 

Acesta iubeşte pe alta 
Şi chiar se cunună cu ea. 

Copila atunci se mărită 
Din căudă cu ?ntîiul venit 
Ce grabiic o ?ntîmpină n cale; 
Iar tînărul umblă mâhnit. 

Povestea e veche, şi totuşi 

Rămîne de-apururea noilă ; 

Şi-aceluia cui i sentimplă 

Ii sfîşie inima ?n dotă. 
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Ycoane vechi din vremi uitate 

Se 'nalță tainic din morminte — 

Şi ?mcearcă astăzi să-mi arate + 

Cum te iubeam mai înainte... >. 

Cum visător, trist, ziiia toată j 

Umblam cu ochii în pămînt, . ? 

Şi lumea se oprea mirată | 
Văzîndu-mă ce palid sînt. ! 

| 
| 

Cum noaptea mă simțeam mai birje, 
Căci târgul tot era pustii, 
Doar ei, şi umbra mea cu mine, 

Treceam pe străzi așa târzii... 

Doar paşii mei trezeaii ecouri 

Pe cheiu, în tainica tăcere, 

Doar luna se rupea din nouri  ; 
Şi-mi arunca priviri severe...



        

Şi mă opream, fără de veste, 
In faţa porţii casei tale, 
Priveam pierdut sus, la ferestre, — 

Mi-era atit de dor şi jale! 

Tu mbai zărit, o ştiu ei bine, 

Venind atîtea seri la rînd, 

Tirzii în nopţile senine 
Ca şi un stilp în lună stînd... 
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Ce tristă mi-e inima, tristă! —- 

E ?n Maii şi e cald şi-i lumină. 

i In deal, lingă teiul de strajă, 

| Stai dus pe redută ?n ruină. 

| i Alunecă gârla ntre sălcii; 

In luntre-un copil de pescar 

Tot plescăe undiţa în apă 

Şi flueră micul ștrengar. 

In mii de culori mi s'arată 

Podoabele mîndrei naturi: 

Grădine şi chioşcuri, şi oameni, 
Şi vite, și lunci, şi păduri. 

I
N
I
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Jos, fete albesc şi bat rufe; 

Lin zbîrnăe din depărtare 
Sub scocul înnalt, roata morii 

Şi prăfue mărgăritare. 
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Pe lîngă gheretă se plimbă, 
In turnul castelului sur, 

Strajeru ?n tunica lui roşe : 

El face la stînga 'mprejur. 

Cu fiinta la soare se joacă 
Şi-i fulgeră ?n miîini acea flintă; 
Salută, o pune la umăr — 

Aş vrea să mă iee la ţintă,



m
p
 

  

Prin crîngul verd= rătăceam 

Ca să-mi ascund de lume plinsul; 

Un sturz sălta din ram în ram: 

«De ce plingi tu?» mă 'ntrebă diînsul. 

Intreabă tu pe rândunică 

De ce sînt trist, să-ţi spună ele, 

Ce stat în cuiburile mici 

De subt fereastra mindrei mele. 

 



Steteam la colibă, pe prunduri, 
Privind peste mare 'n apus, 
Năvalnice neguri de seară 
Venită, urcîndu-se "n sus, 

Luminile fără-de-veste 
Aprinse fuseseră ?n far, 
Și-abia mai zărirăm o pînză, 
Departe p'al mării hotar... 

Vorbeam de furtuni, naufragii, 
Și cum trăește-un năer, 
Săitînd între spaimă şi farmec, 
Plutind între mare şi cer, 

La Ganges sînt arbori gigantici, 
Mireasmă de flori și lumină; 
Copiii pămîntului paşnici 
La floarea de Lotus se 'nchină... 
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Ce oameni murdari Laponejii !... 
Cu capul turtit, stîrpitură ; 
Frig peşte, stîrciţi lîngă focuri, 

Şi chiotă ?n fund de păduri... 

Steteaii, ascultînd serioase, 

Copilele... Toţi am tăcut — 
Și noaptea căzu fără veste, 
Şi pînza a fost dispărut.



  

A: răsărit senina lună 
Şi strălucește peste mare; 

Eu stau cu draga mea 'mpreună 
Şi-o strîng la sîn cu desmicrdare. 

Stăm singurei uitaţi pe maluri: 
«lubito, ce asculţi cu frică 
La vuetul de vînt pe valuri? 
De ce tresare mîna-ţi mică 2...» 

Nu-i vînt pe valuri, ci cîntarea 
Sirenelor ce mă ?n fioară, 

Surorilor pe care marea 
Mi le-a 'nghiţit odinioară.» 

 



Pe nouri luna străluceşte, 

O uriaşă portocală, 

Aruncă peste marea sură 

Dungi sclipitoare de beteală. 

Pe maluri rătăcesc şi-s singur, 

Se sparg de maiuri albe valuri, 

Şi parcă şoapte dulci mă chiamă 

Din valuri ce se sparg de maluri. 

Ah, noaptea e atît de lungă 

Şi inima-mi de dor se 'mbată — 

Veniţi, jucaţi, frumoase nimte, 

Cîntaţi în horă fermecată lu 

Aş vrea s'adorm la sînul vostru, 

Al vostru sînt cu trup şi suflet... 

Cântaţi să mor, sorbindu-mi dulce 

Din suflet ultimul răsufiet! 
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Lnivăliţi în nouri zeii 

Dorm uitaţi: i-aud în zare 
Sforăind, — și noi, pigmeii, 
Vreme rea avem pe mare!... 

Vreme rea! Mînia mării 

Stă să spargă biata navă. — 
Cine vai! să stăpinească 
Astă cumpănă grozavă ! 

Saltă nava, şi trozneşte 

Zguduită de furtună. — 

Mă 'mvălesc şi eu ca zeii 
In mantă... și noapte bună! 

S 
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E sindrofie astă-seară 

Salonul tremură ?n lumină ; 

Sus, la fereastra cea înaltă 

Se mișc” o umbră 'şi se 'nclină. 

Ei singur stai pierdut în noapte, 
Tu însă nu mă poţi vedea, 

Și mai puțin poți tu pătrunde 
In noaptea din inima mea. 

Şi inima-mi întunecată 

Poţi singură s'o "'nseninezi... 
Ea geme sîngerînd în noapte 

Şi moare, — însă tu nu vezi... 

"So 
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ifară-i noapte, ploiiă, ninge 
Pe cer aleargă repezi norii; 

Ah, unde-i strălucesc iubitei, 

Pe vremea asta, ochişorii ?,.. 

O văd lipită de fereastră 

In cămăruța-i solitară ; 
Cu ochii 'ntunecaţi de lacrimă 

Priveşte viscolul de-afară... 
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Copii eram p'atunci, copilă, 

Copii drăguţi, copii vioi; 
Ne cocoțam printre coteţe, 

Dormeam în paie amândoi. 

Iar oamenii veneaii afară 

Cînd noi cucurigam drăcoşi — 
Şi ei credeau de bună seamă 

Că este cîntec de cocoşi... 

Cu lăzile din curtea noastră, 

Grămadă una peste altă, 

Intruchipasem noi o casă: 

Gospodăria la olaltă... 

De prin vecini bătrina miţă 

Ne cerceta 'n răstimpuri dese, 

O 'ntîmpinam cu plecăciune, 
Rostind cuvinte ne 'nţelese. 
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Ba o 'ntrebam de sănătate, 

Politicoşi, care de care; — 

De-atunci, la cite miţi bătrîne 

Nam pus aceeași întrebare! 

Ba stam adesea la taifasuri, 

Ca doi bătrîni din vremi uitate, 

Ne tînguiam că ?n vremea noastră | 

Erau așa frumoase toate; 

  

Ca dragostea, credinţa, cinstea 
că Gragosteă, Cea 
Pe zi ce merge tot dispar, 

ŞI cit de scumpă e caleaua 

ȘI banul cît este de rar!... 
a iti a 

Sa dus copilăria noastră, 

Şi toate-s de virtej furate — 
Şi bani şi vremuri și credinţă, 
Şi cinste şi iubire, — toate... 

 



  

-e inima tristă, şi dornic 

Mă 'ntorn_către timpul_trecut, Mă ntorn catre timpul trecut, 
"Cînd omul era_mai statornic 

"Şi traiul era mai plăcut, 

1 o o Ci astăzi, ce goană rozavă,! 

Ce jale, ce > Tip ipsă de-avint! 

E mort Dumnezeul din slavă 

Şi Demonu-i mort pe pămînt! 

  

Ah, toate-mi par triste, bătrine 

Și putrede 'n sîmburul lor: 

Aș vrea ca să mor pînă mine 

De n'ar fi un pic de amor... 

 



Ca visurile 'ntunecate 

Clădirile se 'nşiruesc, 

Şi singur, învălit în manta-mi, 

Tăcut pe trotuar pășesc. 

Acuma ?n turnul catedralei 

Se bate tainic miez-de-noapte... 
M'așteapt'acasă adorata 

Cu sărutări, vrăjite şoapte. 

Prietenoasă trece luna 

Călăuzindu-mi pas cu pas; 
Dar eii m'opresc în umbra porții, 

Strigîndu-i vesel «bun rămas». 

Iţi mulţumesc amică veche, 

Că-mi luminași frumos pe drum; 

Treci mai departe, luminează 

Şi celor-l-alți pribegi, de-acum. 
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«lar de găseşti pe vreun ibovnic 

Ce plânge, tu să nu mi-l laşi; 

O, mîngăe-l, precum pe mine 
De-atitea ori mă mîngăiaşi»... 
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Actit de drăgălașă, albă, 
Frumoasă — par'că eşti o floare! 

Şi-ades rămîn pierdut pe gînduri 
Cînd mi te-arăţi surizătoare ; 

  

Cu miinele — amîndoiă parcă 
Te-aş binecuvînta, copilă ; 

Plecînd genunchiul către Domnul, 
Aş vrea să'mplor cereasca-i milă, 

Ca vecinic să te aibă 'n pază 
Şi să rămîi surizătoare, 

Atât de albă și frumoasă 

Şi drăgălaşă ca o floare! 

„E 
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Safire-s ochii tăi, iubito, 

Atit de dulci și drăgălași, — 
De trei ori fericit bărbatul 

Pe care să-i sărute-l laşi. 

Şi inimioara ta, iubito, 

E nestemată piatră rară — 

De trei ori fericit bărbatul 
Cel pentru care arde n pară. 

Guriţa ta-i rubin, iubito, 

Cum alta nu mai e pe lume — 

De trei ori fericit bărbatul 

Pe care-l strigă blind pe nume. 

Ah! nu-l ştiii ei pe fericitul! 

Ah! singurel să-mi easă ?n cale, 

Acolo ?n codru... iute-aş pune 

Un capăt fericirii sale! 

pitt 
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las de primăvară blind, 
„Tainic mă 'nfioară .. 

Sboară ?n depărtări, curînd 

Dulce cîntec, sboară! 

La căsuţa unde ?n şir 
Rid flori răsfăţate, 
De-i zări un trandafir, 

Spune-i sănătate! 
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Ștai ş şi-asculţi sub ramuri albe 
Cum departe geme vîntul 

Şi priveşti la cer prin ceața 

Care 'nvălue pămîntul. 

Vezi şi crânguri, vezi și câmpuri ș 
Triste şi pustii, departe: 

Iarnă ?n suflet, iarnă mn fire, 

Iarnă afli ?n ori-ce parte... 

Insă crăngile se scutur' 
Fără veste. — Abătut, 

Crezi că valuri de zăpadă 

Peste tine-aii tost căzut. 

Ah, nu-s valuri de zăpadă! 
Tresărind din vis, te sperii: 
Ploiiă flori mirositoare, 

Joacă razele puzderii.



Farmec fioros .de dulce! 
Iarna se preschimbă ?n vară, 
Fulgii se preschimbă ?n floare, — 
Inima iubeste iară... 

 



:Aiborii "'nfloriţi răsună, 
Cîntă cuiburile ?n slavă... 

Cine-i oare capel-maistrul 

In orchestra din dumbravă? 

Piţigoiul care ?ntr'una 
Dă din cap că-atita fală ? 
Ori pedantul cuc ce-şi strigă 

Numele fără greşală? 

Este oare cocostircul, 

Care, tacticos la pasuri, 

Calcă 'nfipt pe lungi picioare, 

In acest concert de glasuri? 

Nu! În inimă-mi trăeşte 

Cela ce conduce corul... 

Tainic simt cum bate tactul 

Și socot că e amorul. 

> 

— 93 —



   
Ai dacă vrei să iei aminte, 
In toate cîntecele mele 

Zăreşti un drac frumos de fată, 
Ivindu-se mereu din ele. 

Și dacă vrei să iei aminte 

Auzi chiar vocea-i îngerească : 

Prin cîntec, rîset și oftare 
Ea cearcă să te zăpăcească. 

O vorbă numai, o privire 

E ?n stare inima să-ţi fure, 
Şi m Mai vei rătăci ca mine 
Pe văi şi lunci, visînd aiure... 
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Ce dor nătîng te poartă cu paşi rătăcitoră 

Pe-o noapte-așa senină ? Ai dat o spaimă 'n flori! 
Sărmana viorica mi-a tresărit în vis! 
Ce roşii de mînie, în mijlocul grădinii 
Stai rozele ! Ce paliz şi trişti se mnalţă crinii ! 
Şi toate-s tulburate de-un freamăt nedescris... 

  

Greşii, o lună dragă, şi-am fost nemernic, — dar 

Aşa mironosiţe, ca florile, mai rar! 

Ingădue-mi încalte ertare să le cer... 

„Puteam ghici ei însă că stai la pîndă ele 
Cînd, fermecat cu totul de dorul dragii mele, 

Grăisem într'aiure cu stelele din cer? 

 



Socoata vremii 'n ore, minute şi secunde, — 
Intiiul ornic,— cine le-a născocit? Răspunde! 
A fost un singuratec, un suflet trist, pustii... 

In nopţile de iarnă sta şi-asculta, tîrziu, 

Cum şoarecii se mişcă prin umbră de unghere, 

Şi cariul ritmic toacă în tainica tăcere... 

Dar sărutarea, cine mi-a născocit-o ?n lume ?— 

O gură fericită şi dornică de glume... 
Ea săruta cu sete; era în luna Maiă. 

Natura 'ntreagă par'că se preschimbase ?n raiu, 

Un raii cu fiori frumoase și ciripire vie — 
Şi soarele ?n văzduhuri ridea de bucurie!.,, 
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Tin saloane de pictură 

Vezi pe omul care-a vrut 

Ca să lupte cu bravură, 
Innarmat cu lance, scut... 

Amoraşi însă-l răsfaţă, 

Pîn' ce-i fură scut şi armă, -— 
Şi, cu lanţ cu flori pe braţe, 
El stă dirz — ci tot nu-l sfarmă. 

Ast-fel lîngezesc și ei, 

Cu tot focul tinereții, 
Iară alții luptă greu 
In răsboiul mare-a] vieţii. 
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In amurg, tirzia rază 
Peste crîng şi văi adoarme... 
In albastrul din văzduhuri 
Luna plină schinteează. 

Cîntă greeri la isvor, 

Apa strălucind se mișcă ; 

Ascultînd, robit de farmec 

Stă drumeţul visător. 

La isvorul ce răsună 

Mîndră zînă mi se scaldă: 

Umeri goi şi albe brațe 

Strălucind în clar de lună. 
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Wisaiti că mă plimbam cu tine 

Prin cer, — cu tine, draga mea. 
Căci fără să te am alături 
Un iad şi cerul mi-ar părea. 

Văzui aleşii, cuţioşii 

Şi drepţii toţi ce preste fire 
Şi-au chinuit pe lume trupul, 

Spre-a sufletului mîntuire. 

Părinţi şi eremiţi, apostoli, 

Prin faţa noastră ati trecut, 

Toţi gîrbovi, — ba vre-o cîți-va tineri 

Mai jalnici încă de văzut. 

Lungi fețe sfinte, frunţi pleşuve — 
(Şi jidovi între ei vre-o doi) — 
Severi, ei își vedeaii de cale 

Şi nici nu se uitai la noi. 
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Nu ţi-aruncau nici o privire, 
Deşi, la braţul meu zglobie, 
Mi te-alintai zimbind în treacăt, 

lubito, cu cochetărie... 

Doar unui te-a privit. El singur 
Era frumos în sfinta ceată. 

Minune de frumos... In raze 

Lucea figura-i adorată, 

In ochi senin ceresc; pe buze 
Un zimbet voitor de bine: 
Cum a privit spre Magdalena 
Pe vremuri, — ast-fel și la tine... 

Ah! ştii... e fără de prihană, 
E sfânt, — și totuşi, nu ştii, par'că 

Simţeam că m inimă o umbră 
De bănueală tot mă 'ncearcă... 

Nu-mi fuse ?n ceruri la 'ndemînă 

Și de pămînt mă prinse dorul: 
Mă stingherea — o, Doamne, eartă ! 

Isus Christos, Mintuitorul... 

Q 
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Pe deşertul țărm al mării 

Noaptea s'a lăsat, şi ?n noapte 

Dintre nori se rupe luna, 

Şi din valuri sună şoapte: 

«E nebun pe semne-acela, 

Daca nu-i înamorat ? 

Vecinic trist şi vecinic vesel, 

Pawrcă-i lucru necurat». 

Printre nori se furișază 
Luna cu zîmbiri şirete : 

«E nebun, înamorat e, 

Pe de-asupra şi poet e». 

a 
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Spumegă marea sub stînca runică, 
” Pe stîncă staii pierdut pe gînduri... 
Şueră vîntul, zarea se 'mtunecă, 

Păsări de pradă ţipînd alunecă, 
Trec valurile rînduri-rînduri,.. 

Mindrele fete, bunii prieteni 
Şi-atîtea scumpe idealuri, 

Unde-s acuma ?,.. 
Şueră vintul, dănţue spuma, 

Aleargă miile de valuri. 

V 
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AMURG 
  

Pe prundul spălăcit al mării 

Stam solitar şi dus pe gînduri, 

Măreţul soare scăpăta asvirlind 

Pe apă vilvătăi de pară, 

Şi albele talazuri 
De fux îmbrîncite, 

Năvăleai mai aproape şi tot mai aproape, 

Spumegâînd în ropot mereii... 

Un ropot bizar: un şopot şi-un plînset, 

Un hohot şi-un murmur, un freamăt şi-un geamăt, 

Pe-alocuri o musică dulce de leagăn 
Tresărind pe furiş dintre valuri -— 

Părea c'ascult epopei dispărute, 

Străbune poveşti năzdrăvane, pe care, 

Copil, pe de rost le ştiam pe vremuri 

Din rostul altor copii din vecini, 

Pe cînd ne strîngeam, în amurguri de vară, 

Pe scara de piatră, 
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Şi toţi ascultam tiptil și cuminte, 
-„.Cu ochii mari şi cu inima mică ; 

“lar fetele mari 
Pe după 'nfloritele glastre 

Steteaii peste drum, la ferestre, 

Rosalbe figuri zimbitoare, 

Bătute de lună... 
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FURTUNA 

urbează furtuna 

Dă bice gloatei de valuri, 

Şi ele, spumînd de mînie 'n răscoală, 

Se 'ncalecă ?n goană, urmînd şi îmbrâncind 

Munţi albi şi mişcători pe apă: 

Micuța navă-i suie 

Cu trudnica pripă — 
Ci fără de veste alunecă 

In negre prăpăstii căscate... 
O, mare!... Mama Frumuseţii, 

Din spumă de val răsărite! 

Străbuna Amorului! Aibi îndurare! 

Ab, iată! alba ta rîndunea 

Din aripi filfăe fantastic, 

Setoasă de pradă, 

Şi-adulmecă inima mea ce răsună 

De slava zeiţei din tine născută; 

Adulmecă inima mea, jucăria, 

Nepotului tău sburdainic'! 
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De-a surda implor! 
Dispare strigarea-mi în larma furtunii 
Și ?n tumultul de vânturi! 

Uraganul se sparge ?n gigantic delir 
De sunete oarbe! 

Eu însă prind lămurit în auz 
O dulce-aiurire de harfă ; 

Un cîntec mă cheamă, răzbind sălbatec, 
Nespus de duios, dureros de nespus, 
Şi glasul acesta-l cunosc... 
Departe, pe ţărmul stîncoasei Scoţii 
Se'nalță turnul castelului sur 
P'asupra mării năpraznice ; 
Acolo subt arcul înaltei fereşti 
Veghează o mândră femee bolnavă — 
Ca umbra uşoară, ca marmura albă, — 
Ea cîntă din harfă şi cîntă din gură 
Şi vîntul îi flutură pletele-i lungi 
Şi-i spulberă cîntecul trist 
In largul furtunii, pe mare... / 

| 
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NOAPTEA 'N CABINĂ 

     a 

Liegănat ca în vis de valuri 

Şi cu ochii către cer, 

Stai culcat întrun ungher 

Din cabina 'mtunecată 

Caut dus prin ferestrue 
Sus, la spuza cea de stele, 

Ochii dragostelor mele, — 

Legănat ca în vis de valuri, 

Ochii dragostelor mele 
Stai d'asupra mea de pază, — 

Tot clipesc, tot schinteează 

Drăgăstos din bolt'albastră... 

Ast-fel către bolt albastră 
Multă vreme caut dus, 

Pînă ochii dragi de sus 
Albe neguri mi-i acopăr... 

*% 
* % 
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În coasta năvii, unde zac 
Şi-mi razem capul visător, 
Isbind se frămiîntă sălbatece-valuri 
Şi murmură ?ntr'una: 

«Copil fără minte! 
Ai braţul scurt și ceru-i departe, 
Şi stelele stai ţintuite de cer 
Gu ţinte de aur... 
Deşarte dorințe! Oftări deşarte! 
Mai bine-ai face s'adormi în pace...» 

3 
* * 

Visaii departe ?n zare, un cîmp pustii şi nins, 
Linţoliii de omături nemărginit de mtins. 
Şi sub omătul rece, în fundul groapei reci, 
Dormeam uitat de veacuri în negura de veci. 

Dar sus, din cerul negru, d'asupra groapei mele, 
Vegheai fără-de-număr Irumoșşii ochi din stele, 
Frumoşii ochi! — şi dînșii luceaii biruitor 
In linişte senină, şi totuși plini de-amor! 
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