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LA RUNC, 

1, 

Bode verde foi de nuc, 
La Gâlciomniţa diz Runc 
Dinutr'o inimă de stincă 
Apa gâlgăâe adiucă... 

Și e dimpede îsvor 
Ca o lacrimă de dor, 
Și se duce îuten vale 
“Ca o lacrimă de jale... 

Fale multă o fi fost 
În or'o vreme, cu vr'un rost, 
Că de-aprdpe rîul Jaleş 
La isvor se uită gale... 

Și de dragu bi aprins 
"Și-l aduce în cuprins, 
Si-amânaoi, pe ncoprite, 

Îsi duc apele 'nfrăfite...



II. 

La Gâlciomnița din Runc 
Bun de veghe stă un nuc; 
Urias,—de te cutremur, — 

sSzie multe de prin vremuri... 

AȘi-I cu plete lungi, umbros, 
Şi-i cu vântu'n veci sfălos,— 
Vesti spunendu și împreună 
De e vreme rea, oră bună... 

Îsi apleacă bucuros 
Ramurile, cât mai os, 

Să desmierde'n plin îsvorul, 
Să-i asculten șoaple dorul... 

Și nu Spune Nimenuă 
2 Di » y Că'u oglinda apei lui,— 

Primăvara,—se zăreste 

Din betrân că 'ntinereşte... 

HI. 

/'oae. verde foi de nuc, 
La Gâlciomnifa din hunc 
Cine vine, îl apucă 
Dor să nu mi se mai ducă... 

Nu s-ce-i spune cel îsvor 
De sut stincă sbucnitor, 
Nucul iară nu ș-ce-ă spune, 
Că pe gând duios îl pune...



Viile pe Codrişor - 
Și pe-al Pajiştei pripor 
Îi vid rîs de veselie 
Și-l opresc din pribegie... 

Drag [i-i Ruucul la îisvor, 
Ca'mplinirea unui dor; 
Dulce-i, Runcule, la tine, 
Cum e dulce când e bine... 

29 dugust, 1900 
Auuc- Gorj. 
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HORA DIN TOPEȘTI, 

Brunză verde Foae'n-fir, 
Trec suratele în șir, 
Trec la horă să horiască, 
De'ndrăşit să se'udrăgiască... 

Se'nverteste hora'u loc: 
Ochi din ochi îsi fură foc; 
Umălă hora'u bătătură: 
Focu trece vorbă'n gură...j 

Junainte, si 'unapol: 
Simt din coate doi și doi; 
Și bătută'n loc o dată: 
Simt că'șă dai inima loată... 

Zic mai tare din viori: 
Jora fuge, curg fiori, 
Ochi's flacără cu pară 
Să aprindă'utreaga fară... 

Că e hora din Topeşti 
S'o îuciugi să te topesti 
Și de doru' de horire, 
Și de doru! de iubire... 

20 August, 1900 
Vilcele (TopeştD).— Gorj.



PÎRGAVUL, 

Hofomane de Pîrgav, 
Wu cumva că ești bolnav, 
Oblojit cu bolovani 
Grămăadiţi de ani și ani? 

Printre ci, încetinel, 
Curgi pe colea firicel, 
Curgi pe dincoa mai cuprins 

Dar tot leneș și descins... 

Ce ai, Pîrgave, nu spui? 
Duci tu cine știe cui, 
Duci tu jalea vr'unui dor 
Ce'ţi purcede din îsvor2: : 

Care râii să'ți fie drag 
De fe duci să-i treci de prag, 
Să te-ascunzi și să te pierză 
Între malburile-i verzi ? 

Ce amar te-o fi mâna 

Une ori, de vii mâncând



oc și pară, lung vuina, 
Bolovani rostogolina ? 

Că viclean mai esti atuuci, 
Apele cum fi le-aruuci, 
Mânios, cu dor să'uneci, 
Să pustii pe unde treci... 

/Măre, uite, cât să vii, 
Și cu toane să pustii, 

a 2 9 y * Mândra n'o să "mi-o apuci 
Cu sivoiu tei s'o duci... 

Zute vii, şi dute treci, 
Par'-c'ai vrea să me împeci: 
Până-i mândra la'nturnat, 
Tu te-ai dus, te-ai strecurat... 

Mândra vine din îizlaz 

Și de tine face haz; 
fost-ai când ai fost sivoi: 
Flazu"] facem amândoi... 

Măre Pirgave, îa fii 
Cum te știi și cum me stii: 
Zu, fot lenes și descius,— 
Fă, de dragoste cuprins; 

Tu, ici, colea firicel,— 
Fri, cu pasu sprintenel; 
Tu, micuf mai câtre șes, 
Să fe trec cu mândra des... 

20 August, 1900 
în Valea Pirsavului. 

Zopești (Gor).



VĂLCELELE DIN TOPEȘTI, 

Boae verde trel smicele, 

Cine trece prin Vălcele, 
. 2 > . a 2 

Și nu'și lasă gându'n ele? 

Că, privirea de'și rotește, 

Tot cuprinsul îi zîmbește 

-C'o mândrețe ce'l robește... 

Vezi în juru'ță ca o mare: 

Numai munţi—desfășurare 

De'unălţimi pierdute'u zare...; 

Sesuri și colini, umbrite 

De păduri,—poeni tihnite, 

Mândre, par'-că's zugrăvile...; 

„Și copaci, în depărtare, 

Walfi, reseți—că fie-care 

Par'-că-i paznic de hotare...; 

Drumuri mari șerpuitoare 

Pe colini, printre ogoare, 

Cu poleiii lucios de soare;—



“Bogăfie de verdeață, 
- Ziua—plină de vieafă, 
Woaplea'u tainic vel de ceafă... 

Jar cătunul, o grădină 
Care sufletul fi-alină | 
Și'fi dă dorul de hodină... 

„ Dacă'u vremi arunci friovire, 
Afli'n el o amintire 

- Neuitată de mărire: 

Domnul Tudor, O/tenasul, 
Pe când Îl pândia orâjmasul, 
"Si-a avul aci lăcașul... 

Za Vălcele, în Topeşti, 
De Voinicul "fi-amintești 
Sus, în câsi, la Chiricești... 

27 August, 1900 
Vătcele (Topeştă), 

Gorj. 
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LÂNGĂ PLOP, 
—..— 

Boae verde popușoi 
Ce vezi plopule, da noi, 
Ce vezi plopule departe 
Pe zări lungi, pe zări deșarie, 

Ori în negură de vremuri, — 

Frunzisoarele de "ţi tremuri?... 

Vîntu n crânguri doarme dus 

Pe ghisdei, cu fața n. sus, 

Si cum doarme și cum suflă 

Wici se simte că resuflă,; 

Mică “un fir de firicel 
Wu se mișcă lângă el..: 

Rogu-me de dumneata, 

Frunza nui mai tremura, 

De 'mi vezi mândra că-i pe cale 

Legănându-se de șale 

Și cu sînul săltăreț 

Să opriască pe drumeț. 

Tyemura-r-Qă tremura, : 

De-ai vedea in. vîrf cumva



Za mândra, de sud sprincene 
Vrun clipit furis de gene 

. * . 2 Pi-un voinic de n'are cut 
Că-i pândeste umbra “n drum... 

Foae verde şi-un vestei, 
Frunza "Ți tremură mercii 
Când pe-o parte înverzilă, 
Când pe alla înnălbită,— 
Gându'mi fură, vezu'mi ia: 
Spule'wi zei de'mi vine ca... 

/oae verde de vesuri 
Drag mi-i locul în păduri : 
Frunza sade inăștită, 
Mândra vine "ndrăgostită 
Și ne ducem, ca și ci, 
De ne uită Dumnedeiă... 

PS



VITREGA, 

  

Be-așternulu” câmpului: 

Creste umbra muntelui; 

De ce soarele-asfinfeşte 

Tot mai tare umbra crește,— 

Și numai pe-a zării dungă 

Ce lumini se mal alungă... 

Frunză verde foae lată 

Ziua trece'u muncă toată, 

Seară vine" nhobotită 

Ca mireasa nenuntită, 

Numai ochii că de stele 

Catâ'n pragu mândrei mele... 

Lung e drumu, dot pe culme, 

Pânla ea, ca'n cee-lume,— 

Mult, de sus și pân de-vale 

Că-i costișă fără cale, 

Și de-aci curat osândă 

Că stă vitrega de pândă... 

Foae verde colilie, 
Măre moșule Ilie,



"Ce gând. vei te'mpunse'u coastă 
Săi: mai îci am nevastă... 

_Rea'i a doua'nsurătoare 
„Când e'u casă fată mare... 

Vitrega, —să fie lună, — 
Ci-că fata nu e bună; 
Vitrega, — să fie soare, — 
Ci-câ-i lenea'n lucrătăre; 
Ji stă ghimpe de urzică 
Și de măritat nu-ă, ci-că... 

foae verde de sipică, 
Fă-te mândro, rândunică; 
Lumea-i mare si fe lasă 
Dacă nu-i de traii în casă, 

Și a fi or'un loc de bine 
Pentru tine, pentru mine, 

Mos-Păriute, fă dreptate : 
Ve desieagă de pecate, 
Și îa cartea şi Cefeste 
Și bordeiu' ni” sfințește: 
Fu î's drag, ea mie dragă, 
Vrem cu cinste dicafa 'utreagă. 

iu



POVESTEA INIMEI, 

[rece inima călare 
Cu disagii la spinare... 
— Und 'P'eci inimă așea' 
Singurică-singurea ? 

— Duce-u' as merei Mas duce - 
Pe drum lung făr'de rescruce, 
Și wras duce îar și îar 
Peste țări făr de hotar... 

Am avut un cuib o dată 

„Subt o îie învergată, 
Dar când toamnă se făcea 
M'am luat c'o rîndunea.. 

Si mam dus, m'am dus pe unde 

Numai gândui cât pătrunde... 

Dar în primăvară-apoi 
Când me întorseiăi' napoi, 

Cată cuibu', umblă, cală, — 
Nici fu îie învergată, 
Wici tu cuib: ba sfărîmal 
Cine știe ce pecal...



i-am pornit de-atunci călare 
Cu disagi? la spinare. 
Cuib în lume să găsesc 
Și să nu'l mai părăsesc... 

— in disaşi, ce ai, surată ? 
— Măâmăligă degerată, 
Dragoste un firicel 
Să'ndulcesc prânzu cu el... 

— De-i asa, poftim la mâne : 
Am o înimă și-i bine; 
Ce-a fi zei, sub îia mea 
Doue inimi de-as avea P 

Că mi-i badea drag, de'mi vine 
Să-i dată suflelu' din 7ine,— 
Di muncim cu rost, cu spor: 
Riâde casă și ogor... 

De'mra fi drag și mat tare 
W'a fi nici o supărare; 
Ja dă drumu “ursului 
Și de badea met să" spui... 

* 

faca trece o felică: 
Dulce-ar fi și drăgulică, — 
Zoporas de-April, ursit 
De cules și de'ndrăşil. 

Dar de tare ce-i mâhnit 
Uite, ceru'nlr'o clipită



Se închide, parcar vrea 
- Plius să plingă ca și ea... 

— Măre, soro, soră-floare, 
Ce dor tainic grei le doare, 
Deţi-i chipu nnourat, 
De ţi-ă drumu mpovărat? 

— Măre, leleo, Domnu stie, 
Nus'ce farmece să fie, 
Că la horă cât horesc 
Toţi flăcăii sșâguesc; 

Saga'mi place, hora mi place, 
[e . 2 * 

Rost de măritis "mi-as face... 
Dar mam înimă, ce-a fi? 

Uite, nu pot. îndrâgi. 

— Nu mai plinge, că-i brodită: 

Uite una, rătăcită 
Și cu dragosteau disagi: 
Toţi flăcăii ţi-a fi dragi... 

— Măre, unu drag sămi fie, 

Was maă șii de bucurie, 
Că mai mulţi ar fi pecat: 

Wu sar mai cuprinden sal... 

— /a-o, bată-te norocu, 

Mie tot îmi e prius locu. 

Una numai, si când vrea 

Poate mândru traii să dea. 

„Și se prinse bucuroasă, 

O luă, o duse-acasă,
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Și asa-i dădu: de rost 
Parca diusei să fi fost... 

Dar pe urină, ce chiteală!: 
Pâni' la luna și beteală... 
Și mai dragoste și traziă 
Nică se mai vezu pe plată ! 

O



“TERANII, 

(După „Les Paysans“, poesie de Andre Theuriet) 

(Gocoșii prind să cânte, ar satul se trezește... 
Jes vitele și lumea din cuiburile lor; — 
Le vezi, în ceața care ușor se risipește, 
Umplând cărări și drumuri pe câmpul roditor. 

Semenători de grâne în lanurile ntiuse, 
„Și tăietori de stînjenă, și ceata de cosași, 
Se duc, torcându și gândul din grijuri necupriuse, 
Cu frunţile plecate, tirite dupe pași:.. 

Terani, străveche viță pământului robită, 
Pârliți și copți de sdre, de geruri degerați, — 
De-ar fi săncep vieaţa aș vrea-o'n sat pornită, 
Ca printre doi pe urmă să pol să cresc, dragi frați! 

Petruns de-al vostru sânge, în satul singuratec 
Hrănit, pe lângă staul și rusticul locaș, 
Fugând în aer liber, cum fuge-un mânz sburdatec 
Ce sare tăvălindu și spinarea pe îmaș, 

În mine-ar fi atuncea destulă voinicie, 
Tărie n corp destulă şin suflet flacări noui,



Ca lumea ce se'nalţă so cânt cu vrednici, 
O lumen care Domnii puternică fi-veţi voi! 

Domnirea ve soseste, Terani ai României: 
Cugetătorul vede al vostru val urcând, — 

- Cum vegi că se deșteaplă pe ntinderea câmpiei 
" Su/lări sub care grâul se pare val curgând... 

Al vostru-i viitorul, căci fără încetare 
Trăifi, legaţi de holadă, — din sinul ei lăptos 
Adinc sorbind junetea și-acea putere mare 
Prin care traiul vostru e harnic, sănătos! 

Pe morte-ă lumea veche. În nobilele vine 
Strebunul sânge albastru se'ucheagă, sărăcil... 
Jar vife domnitoare și fala lor, ruine, 
Țrist săre ce se stinge de umbră nâvălil... 

"Al vostru-i viitorul. DDecă școlele să fie 
De fiii voştri piine plugari, vinicultori ! 

. . a . De apa de isvoare şin aer de câmpie 
Zofi ofeliți, întăii vor fi,— și noingători ! 

Deci voue salutare, — căci voi veniți acuma 
Și moi plecă. Deschise ferestrele ve sint 
Spre soarele-resare, — iar ale nostre numa” 
Spre soarele-apune și-al noplei greii vestul. 

Dar ascultați: atuncea când ne veţi fi stăpânii, 
Să nu cumva să faceți precum făcurâăm mol: 

Remâneţi în cuprinsul poagoriilor, stâniă, 
„Și farinelor unde e sărele cu voi! 

Să nu ve dați lăgadei curala obârşie ; 

Stejari să fiţi cu trunchiul puternic, noduros;—



„Să 'nfigeți rădăcina în jos cu voinicie, 
E +7 E * > . 

Să ve'nălțaţi cu ramuri spre cerul luminos! 

Pământul care coce alât bielsug de grâne 

Și dulcea veselie în plaiii podgoricesc, — 

Pământul, vecinic voue ca doică ve remâne : 

E tare-acela care bea iaptele-i ceresc. 

Disprefuit-am însă cam aspra-i sărutare, 

„Și azi avem fâșie puterea ce-ant fi-avut; 

De-acum, ca pruncii bolnavi, cu frică de-ascultare, 

Și fără îndrăsneala de-a mai voi ce-am vrul,— 

Vom aștepta în tremur, cu fața înspăimintată 

- Momentul cândl cu toţii, ai holdei muncitori, 

Veţi respândi a vostră putere luminată 

În care dispărea-vom noi, vechii domnitori! 

5



    

ÎN SATUL TEU, 

du satul tei când am venit 
Fram prăpăd de ostenit, 
Ca un juncan ne dat da jug, 
Mânat hăis! cea! o zi la plug... 

Vezi-că umblasem să adun 
Ce bruma'u sat era mai bun: 
Mosnegi, neveste și flăcăi 
Să pue vorbă b'alde-ai tei... 

Și numai cât mi te-am vezut 
De pândău drum,—ni am și făcut 
Vevoe mare de-odihnit, 
În satul te când am venit... 

+ 

În satul fe când am Denit 
Seufripa, da resărit, 
Coroana soarelui; un cuc 
Zicea pe creanga unui nuc... 

Era a bine că zicea 
Tol de trei ori, în dreapta mea,



Că vezi atunci ziceam și ei: 
Dă Doamne-așa pe gându' mei... 

Și-a fost așa cum "mi-a cântat, 
Si satu fot lam adunat; 

Și-a fost așa cum m "am gândit, 

În satul tei când am venit... 

% 

În satul teă când am venit 

Și mai vezut îndrăgostit, 

Zeii tuturor că le veni 

Și dumnealor a sendrăgi... 

Și păserile ciripiaăă,, 
Că vezi a dragoste 'și grăiail; 
De-atâta dragoste și dor 
Da toată floarea pomilor... 

De-atâta dragoste, ai tei 

W'aii mai cătat undreaua'n clăi, 

Și cur li-i portu' ai grâit 

În satul teii când am venit... 

cs%ESase



POLOVRAGI, 
——— 

Bariugu'n pacea depărtării 
Funatţă Zrup de urias 
Cu dreaptă frunte'u largul zării, — 
Privind de veacuri, — Wărginaș — 
În dou laturi ale Zării... 

Simfi că se'utreabăn dese rînduri 
De ce nu vede-acelas steag 
Și-acolo, când aceleaș Fânduri, 
Aceeași viață e'u vileag P 

De și măritul Prier pune 
Pe văi, îulius bielsug de ori, 
Pariugul, mos-Pariugul spune 
Cu albu-i zîmbet de ninsori 
Tot cânt de îarnă, Pe-aibe strune... 

* 

În valea strius înconjurată 
De munţi, — ici, colea, cu Păduri, 
Privelistea, acum schimbată 
Din vraja darnicei Vaturi, 
Măreajă, mândră se arată. .



La poale, mica monastire 
În cele sfinte adincind 
Cuprinsu-ă alb, în înflorire, — 
Se roagă'ucet pios zîmbind. . 

Oitețul, dascăl de când Firea, 

În preajma ei, pe-acelaș glas, 
Îngână psalmi întru mărirea 
Acelui care a remas 
Pe: veci Tăria și Gândirea... 

Și curge'n albia pietrosă 
A unei strimte trecători, 
Ascunsă-adinc prăpăstioasă,— 
Mândrețe care dă fiori 

De nimicire dureroasă... 

Doui munţi strimtoarei staă de pază 

Stântoși, cu chip nepăsător, 
Atleţi ce nu se rușinează 

De loc, de goliciunea lor... 

Și fotuși par'c '0 arajbă mută 

Între-amândoui ar exista: 

Acel din dreapta îi împulă 
Că fainic în deșert ar sta: 
Găunoșarea-i e știulă... 

Și" chip reutăcios "fi-arată 

Îngustul drum accidentat 
Ce se oprește de o dată: 
Colosul e găunosat, — 

foirea însă, mânuuală...i



Măreaţă capiste păgână 
Cu mari coloane de Porfi 7, 
În care glasul se îngână 
De mai de multe ori în șir... 

Eternă e reîunoirea 

Coloanelor ce s'a sfărmat 
Le vezi de fapt alcătuirea 

Din picuratul ne'ncetat 
Ce'nalţă 'ncel de jos clădirea. 

* 

În pacea pesterei adincă, 
Cuprins de un simfimint pios, 

Ze-afunzi, pe-acel podiș de stincă— 
Pe câna'napoi, misterios, . 
Mai vezi lumina zilei încă. .. 

Remâi cu-a torfei pilpiire 
Tremurătore, și, uimit, 
Ze uifi la umeda /ucive 
Roșatecă, de foc tilnit... 

Cu aripile drept îulinse, 
Cu unghi'nfipte'u murit zeci, 
Cu capu'n jos, c'orbite stiuse, 
Dor, amorțifii lilieci, 
Ca pete negre'un ros cuprinse. 

Ze'nfiorezi de-acea recoare 
A adincimei fără funa, — 
De nuș'ce taine plutitoare 
Ce nică o dală se petruna 
În noaptea'u veci dăinuitore..



Te duci cu mintea'n lumea vagă 
A basmelor de la strebuni, 
Din clipă n clipă-aștepli o'utreagă 
Desfășurare de minuni... 

Un pas pripit ce trist vresună, 
Îți dă un și mai trist fior... 
Se duce vraja... Simţi ce bună 
E-o rază-a sorelui, —şi zor 

* Spre-acea lumină ce îmbună... 

%* 

Sălbateca înfățișare 
A munților prăpăstiosi, 
Ca vrajă nouă îfi apare: 
În flac cum sînt de lumânoșă 
În lunga lor desfășurare... 

Și stâncile ce par pornite 
A te sdrobi când vor pica, 
În clipa chiar când sânt privite,— 
Nu te mai pot înfricoșa... 

Torentul care se frămintă 
Pe-un fund de ramuri tăinuit, 
Se pare-acuma că cuviută 
În graiul dulce și îubit 
Al libertăfei ce încântă... 

Respiri din pliu, 'cu lăcomie, 
Ca dintr'o temniță scăpat,— 
Jar larga boltă azurie 
Cuprinde doru'ți înălțat 
De necuprinsă bucurie...



Insecta ce în spațiii sboară, 
O floare mică ce'utilnești, 

Stut tot alâlea dragi oddră 
A'mulgămirei sufleteşti. 

Și îată îarăs monastirea 

Jun albul ci vestmint smerit... 
O Zoacă și spune var menirea... 
Jun vale, cântă linistit 
Oltețul, dascăl de când Firea... 

1900, Aprilie 
Al.rea Polovragi,



DRAGOSTEA, CERNITĂ, 

  

Umălă Dragostea, cernită, 
Jarna, pe poteca grea, 
Prin pădurea troenilă: 
— Oare unde-i calea mea? 

Trece-o vulpe lungă 'n coadă. 
— Bund-vremea. Lacâ-asa— 
Veduvă, dupe broboadă,— 
Plingi pe-aici pe cineva ? 

— „Soro dragă 's rătăcită. 
Ma gonit de la oraș 
Lumea ceea, nărâvită 
Și cu suflet pătimas. 

WNimenă nu se mai iubește,— 

Nici tu fată cu flăcăi, 

Nici tu fraţii buni, frăfeste, 

Din tot sufletul... E-un hi... 

— Ce spui? Flăi e soră dragă? 

— Mai asa! Cural pecat:



  

Doi acuma de se leagă 
Vumai firea "a legat... 

„Vu mai este tinerețe, 
Curăţie îutr'un dar, 
Su/etească frumuseţe, 
Chezăşieu viitor... 

Vise nu se mai visează: 
Zofi știi carnea păn'la os. 
Vaii mici timpul când să crează 
i sînt sceptici cu prisos... 

Către ce nici o privire; 
Ochi? lor numai la lut; 
Jar plăcerea e-o scrisnire, 
Swircolire de-un minut... 

Mici o sfiută 'nfiorare 
In al asteplărei dor, 
pă mică amintiri prin care 
Retrăiesti clipa de-amor... 

Căsnicia, socoteală: 
Cât se dă și cât se iad... 
Neciustită învocală, 
Căci se cală și pe ea... 

De seutimplă să mat vie 
i copii ce nu's doriți, 
Victime's meniţi să fe: 
Cresc ca spinii, ueugrijipi. 

Tristă lume, mărginită, 
Vecinic dusă de or'un val.. 
Fală-me de ce's cernită: 
Am pierdut un ideal!



— Și ze duci la sat? întreabă 
Vulpea, ne cam pricepenal 
Toate cele spuse'u grabă 
Și cu plins în graiă și gând. 

— Da, me duc. Arată'mi calea, 
Că o știi, o nemerești 
Când e vorba să duci jalea 
În cotefele obștești... 

„— Nu, zeă nu; dar lasă asta... 
Vorba este că, la sat, 
Nu'șă îa tot așa nevasta, 
Bată”l focul de bărbat? 

— În a vieței simplitate, 
Mai de _fire-apropiați, 
Ad porniri mal ne'ulinate 
Și fecioare, şi bărbați... 

Azi se ved, mâini. într'o doară, 
Flora, gluma li-i hotar: 
Dorul de la ochi pogoară 
Și în suflet pun pojar. 

E] cu brațe, ea cu brate, 
Ştii c'alăluri vor munci, 
Că nevoi de-or să-i înhafe, 
Amândoi le-or birui 

Și la viață se îujugă 
Cu credința'un Dumnezeii: 
Zi cu zi asa îndrugă, 
Și păstrează darul mei.



ÎVu'si spun multe și merunte, 

IVinireală n'a în grai 
Jusă inima li-i munte 
De statornicie'n traii. 

Viața li-i tovărăşie 
Și de muncă, și de gând... 
De aceea'u sat mi-i mie 

» Să ajung cât mai curând... 

Pe focagu-i sprijinită, 
Vemerește-ascunsul drum 
Și purcede, tot cernită, 
Mai senină 15"acu m.» 

Printre crângile-amorţite 
Ale Codrului tăcut 
Par'că trec, re'nsuflețite, 
sȘipte calde din trecut, 

  

„Și duios Codrul priveste 
După  Dragoste—pe când 
Vulpea blana'și netezeste 
Socoteli... adinci făcend... 

1900, lunuarie,



CINE-A CREDE, CINE-A ZICE, 

Qine-a crede pe bădica 
Nu- i-ar mai pândi potica, 
Nică s'ar duce la suhat 
Să'l aștepte pe'userat... 

Cine însă nu l'a crede 
W'ar mai sta pe iarbă. verde, 
Wică să afle, vara toi, 
Apă, umbră de zăvoit... 

Cine-a zice: badea pleacă, 

Doru'un suflet nu-i mai treacă, 

Umble singur trai de-un veac 
Și să nu'si găsiască leac. 

Cine-a zice: badea vine, 
Aibă tot coșare pline 
Și norocu'n calea lui 
Cum mu-ă partea ori și cui... 

Foae verde iarbă-mare 

Drag mi-i badea, la călare;
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Cât să'wi fie însă drag 
Val las dincoace de prag... 

Mai de colo, vorba-i pace, 
Mai de-aproape pozne face; 
Ochi da ochi aprind pojar, 
Ja foc vorba, gura. iar... 

Cine-a crede pe bădica 
Cerce, dea-i pe mână chica; 
Cine-a dice că nu-i bun, 
Ducă-s"ar pe-un def de-alun.. 

ȘZiZ ce una, mei bădică ? 
Treci'mi pragul fără /rică, 
Zeci" însă cun înel, 
Cu mos-Popa dupe el.



DORU: INIMI,,. 

— Beică, fi'mi-ar pasu'u cale 
Dupe gându' dumitale... 
Dar când trec colo de vale 
Să'mă duc boii la pirăi, 
Ce să fac de-i pusă casa 
Pe potecă, da drum ret ? 
Fiică-ta întinde masa, 

Gardu-i însăilătură - 
De nuele și dudăii,— 
Fă, cât plopu, de mesură: 
Să nu las o uitătură ? 
Las şi trec cu doina'u gură... 

Frunză verde de urzică 
Mândro fa, ci das'să zică, 
Doar ţi-i maică, nu-i Vlădică: 
Maica zice doue, trei, 
Și mai iartă, mai nu vede,— 
Că din dincrefea ei 
W'o fi veac de om,—și crede... 

"Mi-am făcut în deal căsuță, 
Plină-i coasta de ghisdei,—
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Dar lăsaiii o potecuță, pi) . i Mijloc larg cu mărgini drepte 
Dragostea să nu aștepte... 

Leică, dă-mi-o de nevastă, 
Că aseară pe fereaslră 
Afe uitati furis în casă; 
Vezuiă doru 'inimi” 
Scris pe fața perini”, 
Cu condciu' genelor, 
Cu cerneala ochilor: *) 
Vu dormia si nu visa 
Ci cu sâudu' se bătea... 
eică, dă-mi-o, fii creștină, 
Si-om trâi ca pe-o Zulpină 
Doue flori, într'o grădină. 

> 

Aceste patru veisuri sînt luate dintr'o poesie populară auzită în Comuna Topeşu, ul Gorj. În vederea lor am compus poesia de faţă,



CUCU. 
—_...— 

Cântă cucu în desis, 
Mierla ride pe Juris; 
Cântă cucu Sus pe-o cracă. 
Mierla-ă șueră să tacă. - 

Alei cuce, pană sură, 
Șuere mierla din gură, 
Cântă'mă tu, fără să sbori, 

De trei ori, de nouă ori... 

Că de ce-i cânta mai mult 

AJ/'ohi opri să te ascull,; 
Că de ce-i cânta merci 

Drag "mi-ai fi în drumu mei... 

Cucu cântă, „se aliută, 

Fără teamă de or'o Jlintă, 

Că nu-i neam de vinător 

Să mi'l ia da ochi din sbor.. 

Cucu'și mută fuga locu: 

Domne, nu'mă mula norocu;
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Craca tremură subt el: 
Domne, fă-me mititel; 

Fă-me Domne puii de cuc 
Pân la mândra să me duc, 
Și pe-o creangă de alun 
Să cânt mândrei ciasul bun... 

De pe-o creangă de răchită 
Să-i cânt mândrei de ursilă, 

De pe-o floare de bujor 
Să-i mai cânt de dulce dor...



FOAE VERDE, 

Boae verde dintr'un fag 
Drag mi-i badea, mie, arag 
Și'mă pling dragostea pustie, 
Cit o plâng, nime nu știe, 
De cât numai stelele, 
Că și ele, mândrele, 
Ca și mine între gloate, 

Își pling lacrimile toate... 

Foae verde măcies 

Drag mi-i badea, câ-i plăes, 

Mi-i mai drag că vezi, 'ă-al meci, 

Să'mi ajute Dumnezeii... 
Cât mi-i drag, m'ar ști o lume 

De "mi-ar ști cumoa de nume; 

Dar me știe soarele 
Cînd străbat ogoarele 

Să'mă duc Int odoarele... 

Foae verde mărăcâne, 

Dintre soare si'nlre mine 

Wu știi care, zeă, mai bine



eee Rana a 

Pentru badea strălucim 
Cînd pe sare ne îvim: 

FI, lumină depărtată, 
Fă, lumină-apropiată, 
Fă și el din răsărit, 
Li, cu ziua dus grăbit, — 
Fă, rămasă la Iubil.. 

=



BADEA CĂRTURAR, 
——.—— 

Mă? bâădiță de la munte, 

Aulte-ai fi știind merunte, 

Multe celea și de toate 

A minune pentru gloate,— 

Că de al!-fel, când le spui, 

Dor îi e și codrului 

Să'și împace frunzele, 
Să le 'nchidă buzele 
Să'fi asculte spusele... 

Multe-ai fi știind, bădică,— 

Numai una, mălilicd, 

W'o stii, nu, că nu-i la carte 

Care vine de departe, 

Nică da taica Popa nu-i 
În cartea s/inției lui, 

Ci-i la calea jumetate 
Când te "ntorci pe înserate 

De la /ocurile-arate;— 

Ci-i năituță, și i cu île 

Resboită'u veduvie:
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ese firisoarele, 
Pică tăcrimioarele, 
Lung alunecă swveica, 
Lung ofleză și ea, cica, 
Jar când pânza o ghileste, 
Gândurile și sorocește 
Pentru badea, câ'l ubeşte... 

Badea, fire-ar sută să fie, 
Astea, uite, nu le știe, 
Şi-i de felu-i cărturar, 
Cată'u jos și calcă rar... 
Măre, nu le afle, lasă, 
Co să-i vie iarna'n casă, 
«Șz atunci, fot să le șiie, 
Dadei giaba o să-i fie 
Dragostea de-apol târzie... 

coTla a.



ARGEŞEANCA, 

Be la moră pe de vale 

Când trecă tale*), când trecă tale, 

Ochii mi te fură'u cale; 

Jar în pom, pe-o rămurea, 

Sora-mea o turturea, 

De dor cântă mult și bine 

Să te-aducă lângă mine... 

Mora cum mi te zărește, 

Se zoreste, se zoreste... 

Roata î se învârtește 

Și împrăștie la soare 

Nestemate sclipitoare;— 

Weica face- fi-ar cercei 

Să meargă vestea de ci... 

Jar când tale nu te-arăţi ” 

Toate par” că's din bucăți, 

Nici întregi, nici jumetăți: 

Moara picură a lene, 

Turtureaua cală 'n pene, 

3) Tale, în loc de fu, dumneata, se întrebuinţează în Muscel şi cudeoschire în Argeş



Și în înima mea curg 
Ziua "munecimi de-amurg... 

Ja trecă tale, reci si mâl 
Și fovarăsă'mi remâi, 
C'acem loc pe-un căpătâi; 
si-o tot măcina apoi 
Vorbe dulci, ca pentru noi; 
«Și mălai om măcina 
Cum de zi s'o lumina... 

6 şa



LA COASĂ, 
—..— 

Q dulce liniste de-amurg 
Se lasă pe câmpie... 

„Ca lacrimile care curg 
Încet, de bucurie, 

Așa de limpede, întins, 
Curg undele 'mpărțite 

Pe prundul foarte des și lin 
Al vipei serfuite. 

Fetica'u urmă Q TEMaAs | 

Să striugă niște pale 

De fen cosil, cin pas în Pas 
2 . ? 

. a 2 

Întiuse pân de vale... 
Le face fuga purcoaș, 

Încet le netezește, 
Pe când un arac de coteiaș 

De fustă-o sgălfăicște... 

Ea-l ţistuie, o pală ia, 
Cu densa-l învelește 

Și ride cum Grivei, subit ca, 

Lătrâud se svercolește...
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Dar îat-o c'a-sfirsil: un fir 
De fân nu e risipă... 

Purcoaiele stati mândre'n sir... 
Le mai priveșle-o clipă, 

pi grebla repede "usfăcend 
Pe umer și-o aseadă, 

Și pleacă veselă, cântând, 
Pe cînd se îuserează... 

Le trunchiul de copac, sotrlit 
Ca puute peste apă, 

etica trece cumpânit, 
Cu frică, până scapă... 

Si ride-apoi cum stă Grivei, 
Veotărit : să Zreacă, 

Privind cu ciudă “u urma că 
„Că lasă-asa și Pleacă... 

/! chiamă; densul fuga dă... 
„Pe mal, schiălălăește, 

Isi cală înc, o clipă stă, 
Se uită, cumpâneșste, 

Și'4 jos se lasă vad aflând... 
În urmă-i, fietricele, 

Din mal se sculură /ăctud 
În apă cercurete... 

Dar iată luna resărind 
Pe zare, ca o roată 

De jar, si ales, fine privind 
Peste câmpia toată. 

Felica simle un fior... 

E luna mare, plină:



nn 

Un gând îi scapără,—si zor 
Smerit de se închină... 

Căci vedi, "si-aduce-acum datios 
Duios și dulce-aminte, 

De'ntâiul sărutat focos, 
De-o strîngere fierbinte... 

Privirea-să pierde în apus 
Prin gene'nrourate: 

Livandru că la oaste-ă dus 
De-un an și jumetate... 

TI



LA FÂNTÂNĂ. 

Qz rochița scurtă, ruptă pe la foale, 
Cu cojoc pe umeri, cu picioare goale, 
Pleacă feliscana îute, la fântână, 

Cu cofița'u mână. 

În zăpada moale, din belsug venită, 
Pasul ei îsi lasă urmă "ulipărită. 
Par că-și calcă umbra... Umbra îns'o minle, 

Fuge înnainte... 

Soarele din urmă, vesel o priveşte... 
Tolu-i alb în giuru-i, totul strelucește. 
Ventu-i rece însă. Fetei nici nu-i Pasă: 

Parcar fi în casă. 

Cumpena fântânei lungă, apiecată, 
Şade gânditoare, sade nemiscată. 
În oglinda apei par'că sar uita 

Și s'ar săruta... 

"Dar săleata nouă prinsă de frânghie, 
Ca o fatân leasân, veselă, globie, 
Pecînic se dă hufaj nici în seamă ia 

Ghiafa de pe ca...
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Împrejur fântâna este, pe la gură, 
Numai sloi de ghiafă, din prelinsălură,— 
Barbă albă care lung aternă'n jos 

Strelucind frumos... 

Locu-i nalt de ghiaţa ce se tot ridică. 
Fala, mai pe vară, spriutenă dar mică, 
Grei putea găleata să o îa,—și-acuma 

Dintr'o dată numa. 

Veselă c'a prins-o numa diutr'o dată, 
O coboară un dreplu-i şi fântână cală, 
Ca să mi se vadă cu ce ris pe gură 

Inimile fură... 

Ca din fundul apei par'că se adună 
Umbre ușurele care se'mpreună 
Și 'ulregesc icoana felci, care, vine 

Bine'n undă, bine... 

Cu se mai privește! Cât de mândră- și pare... 
Și cu gândul trece peste drumul mare 
Și zimbește dulce unui chip iubit 

Ochilor ivit... 

Și se vede'n seara cea de ședetoare, 
Când îi spuse Neagu vorbă vrăjitoare, 
Vorbă care umple trupul ae fior,— 

Inima, de dor... 

Dar un pic de apă curs de pe găleată 
Jurbură oglinda. Cercuri mică, de-o dată, 
Risipesc icoana chipului undil; 

- Vâsul a păerile.. 

Ey



SUB NUCI, 
——.—_— 

E arșiță. Pe zare "n jos 
Zresar năluci de apă... 
L grei și celui mai dinjăs 
a coasă și la sapă... 

Za umbra nucilor stufosi 
"Fetica stă culcată, 
Cu ochii lenesi, mângâtosi 
Spre coasa rezemală; 

O roagă par'că 'ucelisor 
AS"astepte-o clipă doară 

„ȘI, cât s'apuce-un puisor 
De somn de-o aripiără... 

Sin timp ce prinde a clipi 
A dene, mai a dene, 
Și fot mai stinse a-i sclipi 
Luminile "ntre gene, 

În zarea minfei Find pe sud 
Se'utunecă, se curmă,— 
Curat, întreg neremânena 
De câ! unu gând din urm...



Acesta, cu-ale lui urziri, 
O face de visează; 

Pe-a gurei floare dulci zimbiri 
Atuncea îi așează; 

Pe obrajii sei rotunzi, frumoși 
Bujori îi resădește 
De-i face mult mai drăgostoși 

În umbra ce-ă fereşte. 

Cămașa-i, fără de panglici, 
De nică un nastur prinsă, 
Pe doue delulefe mică 
Stă albă și. întinsă, 

Și pune'n vază, uimitor, 

Vr'o două 0îrfușoare 
În neastimper' unui dor, 
Undind, ispititoare... 

În pare un copil ne-alius 
De-a patimilor bură, 
Și, subt al nucilor cuprins, 
Priveliştea-i te fură... 

Dar iat-o tresărind usor, 
Se mişcă, se fereşte, 
Se apără încelișor 
C'un vîs ce nu gonește, 

Apoi, cu glas tremurător, 
Cupriusă de rușine, 
Ea zice *ncet,. desmierdător: 
«E, Mihule, șeză bine !» 

 



SATUL MEU, 

Sa/ul mei, c'un rînd de case într'o parte de șosea 
Și c'un rând de altă partej—una ici, una colea,— 

"Si cu stuf pe-acoperişuri mai mult strîmbe, jugaiale, 
Fără nică un cos, căci fumul printre stuf, asa stre- 

| bate; 
Satul mei, sărăc din vremuri şi cu oameni tot săraci, 
Cari'și string pe umeri anii, și nevoile în saci; 
Satul mei, zîmbeşte, vara, printre veselele șiruri 
De salcâmi si plopi—ei singuri fără frica grea de 

| | | biruri, — 
* Unii înfloriți da oreme,— fie-care parcă'i ralii— 

+ (ii tremurând din frunze că li-i dragă luna Mail. 

Satul meti, ncruntă Iarna din spriucenele ui groase, 
„Să posomorit și rece pe subt bolțile noroase 

„Și în spate duce, gârbod, rîndurile de zăpezi 
Lâugă care—cât de tener, —par'că "mbetrânil te 

vezi. 
Satul meit,—cu toate uite, că am ani întregi de viață 
Rătăcită pe departe, prefăcută târgoveață,— 
Satul mei, de şi într Eusul nu maă pot să ne hrănesc, 
Drag îmi e și viii în minte tot-Ad'auna mi” găsesc.
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Și me doare-adânc în suflet de atita de pfirtare 

Și de timpul de-altă dată—soare-apus acum sub . 
zare, — a 

Care, dupe legea firei, nu mai are resărit... il 

Satul meii, trăește încă,—eit, copilul, am murit... 

Și un dor aprins m€ arde ce jeratec mi se face 

În acest cuptor de suflet unde vecinic nu e pace,— 

Să me mai zăresc o dată, zeii asa, în satul mică 
Șiu oglinda apei sale să me pot privi iar ei. 

De-oiii părea schimbat la față, de-ofă părea schim- 
bat la port, 

O mai fi în iaz or'o uudă ca să jure că nu's mort, 
Să me simtă dupe suflet, —şi-ori cât ar simți de 

grei — 
Să zărească-afund în ochi'mi zugrăvit: sătucul mei! 

| eRp92e



CODRU'N PRIMĂVARĂ, 

Bucură-te, mugura;, 
Dragu neichi copilaş, 
Muguras, copil de frunză, — 
Vine- April cu ris fe buză, 
Vine- April cu rîudunele, 
Vin nopți scurte, cu mărgele... 
Jarba ride pe imaş, 
Ja desfă-te, mugurag... 

Codru sint, cu taine vechi, 
Am un cântec în arechi,— 
Cântec dalb de primăvară: 
Sd'mă ved toată frunza îară, 
Frunză nouă și aleasă, 
Fruuză verde, fruuză deasă,— 
O minune de umbrar 
Să'mi adune lumea iar... 

Codru sînt, codru remâu, 
Ca românu' tot 7OVIÂN, — 
Jar” și îar' să mi s'aduue 
Zile bune lingă bune,



Pre II rr 

Flori cu fete felurile 

Cu miresme dăruite...» 

Și pe tainice cărări 

Vraja dulcilor visări... 

Codru sint,—de mult am fost 

ării mele adăpost, 

Cu plăeșii mărturie 

La vitează sumeție,— 

Din frunziș cântând prohoade 

Vrăjmășeștilor noroadej 

Biruinţă de fruntași, 

Pentru vodă și ostași! 

Ja desfă-te, MUgUTrA;, 

Dragu' neichi copilas, 

Muguraș, copil de Jruuză:. 

Vine-April cu ris pe buză, 

Aducend din pribegie 

Cântăreţi de veselie,— 

Mie, pace— ării spor— 

Desfătare tuturor... 

ceas:



CODRUL ÎN VARĂ, 

Codrul frunza mi'si friveste, 
Ju fepi inima îi creste: 
Ce mândrețe de vestmint 
Dârnitu-t-a cel Sfint! 

Și priveste pe-o cărare: 
Leica duce demâncare 
La ogoru'u seceris,— 
Duce, cântă subt Prunzi si... 

Și priveste fând'u zare 
Câmp de aur în miscare, 
De smarana,—și felurit: 
Fânu' tot e înflorit... 

pi pe lângă-asa mândrefe 
(Mai priveste cum pe fete 
Ride azi—ca și'n Ajun, — 
Multămire de an bun... 

Roua munucei scâuteiază, 
Frunfi plecate broboneazi



  

Și se: scurge—legămiut 
Între muncă și pămâni... 

Și bădifa Codru'n vară 
Mai priveste către seară, 
Pe voinicii muncitori 

Lângă dinsul trecetori... 

Pleacă frunza'u câte-o parle 
Pe cărările deșarte, | 
Unde-aude pași tihniți 
De părechi de rătăcifi: 

Flâtru—badea Codru “prinde 
Toată soapta care-aprinde 
Și ființa frunzei lui,— 
Dor n'o spune nimenuă... 

Și iar hâtru,—vorba tare 
P'ndrăsneaţă turburare, 
C'un resvuet lung, dă zor 
De "mi-o spune tuturor... 

Grija Codrului în vară 
E, când noaptea își presară, 

-Peste-adîncurile ei 
Prund ce scapără scântei: 

Cer și Codru,. fie-care 
Stă de'și numeră ce! are: 
Ştie Popa ori vr'un psall, 
Cine a remas p'ăl-l-alt? 

Câtă frunză! câte stele ! 

Ce's mai multe dintre ele?



Ceru” tace, înnoptal; 
Codru” tace "ntunecal... 

Şi mici luna, când s'arală, 
Nu-i împacă vre o dală: 
Multe stele par'că pier 
În lumina ci, pe cer; 

Multă frunză streluceste, 
Par'că se mai înmulfeste 
Subt poleiul luminos 
Pretutindeni dat pe. jos... 

Mult lui badea-i place'n vară 
Când în zori îi cântă iară 
Draşii ini de pădurefi, 
fel de fel de cântăreți... 

Stă și-ascultă a minune, 
Cum se'udeamud să 7esune 
Și desisuri, și cârări, 
Până'u tainicele zări... 

Și mai doarme, se mai pleacă 
Să viseze înc'o leacă 
Visul tinerefei lui— 
Dulce vis al Codrului.. 

a



CODRUL ÎN IARNĂ, 

Zice Codrul dintr'o frunză,— 
alea cum să "și-o ascunză P 
Zice din frunză uscată: 

"L-a remas calea uitată. 
«Brâii de vânt și brîtt de-omet,— 
Doru unde să'l trimet ? 

Ori și unde l'oiă trimete, 

Țarna scutură din plete...» 

Zice Codrul amorţit: 

« Domne sfinte, ce-am greșit ? 

Unde mi-s cărările 

Să'mă deschidă zările ? 

Unde's păserelele 
Să'mă desmierde zilele ? 

Unde umbra lângă soare, 

Unde doina, unde oare 2» 

i-ar mai zice Codrul multe, 

Dar nu-i nime să'l asculte, 

Wici flăcăi înciunși cu bete, 

Wici codanele de fele—



  

PVică tu 'mierlă, mică tu cuc... 
Câte frunze se mai duc! 
Pling și tremură în zare 
Dup'a vintului suflare..: 

i-ar mai zice Codrul îară,— 
Urlă lupi, s'aude'n fară 
«Și de urletele lor 
Codru'și stringe grai si dor. 

, O Ss 7 

Dintr'o frunză să mai zică 
Frunza toată pică, pică; 
ANVu mai este nici uscată, — 
Calea “i-a remas uitată. 

po



  

CRÂȘMĂREASA, 

  

Grâsmăreasa'n ușă iese... 

Poale'u brâii năltuț sumese, - 
Mână'n solduri bucălate, 
Sinuri tari și burdușate. 

Jar de ochi și de sprîncene, 
UVitătură printre gene, 
Măre, Doamne, te smânteștă, : 

Numai cât să le privesti... 

Crâșmăreasă, Crâsmăreasă, 

Calea lungă mi-i d'acasă; 
Pân'la vateș ici da tine, 

Nou poște și mal bine... 

Dă'mă ocaua dinainte 
Să'mi afund: un nod fierbinte, 
Şi-alle: dou măricele 
Să'mi beaă minţile cu ele... 

Crâsmăreasă tâlhăriță, 

De unde furași, leliţă,



Sumedenie de nuri, 
Inimile să le furi? 

Vu mai vide, lele dragă, 
Că se vede salba 'utreagă, 
Și cu-așa mărgăritare 
PVu-i păcat de-o sărutare... 

Crâsmăreasă, Crâsmăreasă, 
Calea lungă mi-i d'acasă, 
Dar la 'utors e și mal grea: 
Umbiu "n bobote pe ea... 

Și românul dea, plătește, 
Și pe cale se porneste... 
Crâsmăreasa dulce ride, 
Bani'n cecmegea închide... 

- Crâsmăreasă, cine oare 
Mi te-a pus în drumul mare d... 
Coz de mândră, ochi fierbini, 
Zoati lumea scofi din minţi ! 

(TO
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DRAGOSTEA, NĂTÂNGĂ,,, 
——.—— 

Plinge dragostea de-o parte 
Că de mine n'are parte... 
Plingă, bat-o Dumneszei, 
Că destul am plius și et: 
Când eram la mama fată 
Nu venia de loc să bată 
Wici la ușă, mică da gearu, 
Și'ntre perine plingeam... 

Jar acă, că's la bărbat, 
Vine pe furis în sat, 
Și me cată, me pândește, 
Și cu șoapte me momește, 

Și cu lacrimi de flăcăii 
Plânge, de me doare, zei. 

Plingă, blestemata, plîngă; 
Lasă ciorile să-i strângă 
De pe căile pustii 
DBăerile inimii; 
Lasă ploaca să le spele 
Cum spela și pe-ale mele;



G4 

  

Să le îa vinu turbat - 
Cum pe-a "mele le-a luat. 

- Vu mai fie-aci nătângă, — 
Sint vedană, —nu mai plingă; 
Vie, de! că me cuprinse 
Mili, să-i tot ved desciuse 
Și pe căile pustii 
Băerile inimii... 
Doamne însă, ce pecat! 
Lacă, vezi-o? ma uitat; 
Fac'așa, când nu ai parte: 
Fa, de-o „Barte—ci de-o parte. 

a .



  

CODRUL ÎN TOAMNĂ. 

Bang tremur sculură de-o dată 
In gura Codrului, un fas: 
O frunză galbenă s'arală... 
E semn că vara, limpul drag, 
De pregătiri de drum îsi cată... 

Și fagul, altui fag șoptește,— 
Veciu de tratii în codru nlius: 
Așa fiorul toamnei crește 
Pe-al codrului întreg cuprins: 
Ce multă frunză ugălbenește, 

Ce mullă frunză se usucă, 
Pe zi ce merge, ne'ucetat, 
Și calea vântului apucă! 
Sub ceru'u zare'nlunecat 
Se vede vara ca nălucă... 

Ori cum, simțindu-se că moare, 
Vrînd să mai spue un cuvint, 
Pe câmp, poeni, printre ogoare
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Natura'n ultimu-ă avînt 
Mai isvorăște câte-o floare. 

Ce melancolic rătăceşte 
Câte-un biet fluture târzii: 
În miezul zilei se iveste 

Și peste-un cias, ca'ulr'un sicriă, 

La sînul florilor sfârșește! 

Pe bolla cerului se scrie 

Din depărtare, câte-un rînd 
De negre lilere ce'uoic: 
Cocorii pleacă, suspinând, 

“Și calea lungă-o să de fie... - 

Pe vale cumpena fântânii 

S'apleacă tristă, îugânând 
Unu cântec de pustiii: rumânii 

Sfirsiră'u farini -de curând, 

Și viafă-i numa'u preamjma slânii, 

De-acolo doar, să maă presară, 

Din vârful dealului 27105, 
"fn daina cefelor de sară 

Din câle-un Jiuer Somnuros 

Al doincă glas și dor de vară... 

O luminifă "ncremenită 
De veghe până ntr'un târziii,— 
Din ce în ce mai ostenită, 
E singura n acel pustii 
Vieață-abia mărturisită... 

Jar când priu negura din zare 

Se uilă sori'n resărit,—
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Belrânu Codru'n desperare 
C'o zi se vede'mbelrânit, 
C'o zi mai malt în scuturare... 

Pufiu... și vor părea schelete 
 Tulpini și ramurile lor... 
Pe văi şi dealuri pustiele 
Geroasa iarnă cu-albe plete 
Va fi stăpână luluror... 

ceia



NICI O MESURĂ,, 

Doamne, nu știi ce mesură 

Ai în cer pentru pământ: 
[ipă lumea ca'nlr'o gură 
De balaur,—de căldură, 
Uscăciune și de vînl... 

Crapă cremene şi pietre; 
Jasca, singură îa foc... 
Floldele, de Sfântu-Petre 
Toate's arse, par'că's velre: 

“Jarbă, grâii, de loc, de boc! 

Diucoa, altă socoteală: 
Guri de pâbiii par'că pui 
În a norilor urzeală 
De curg ploi, pân'la sminteală, 
In folosul nimenui... 

Mucezeală piatra prinde; 
Munji și văi sălule sînt: 
Vezi că nu mai fot cuprinde 
Apăria ce se'ulinde 
Ca potop peste pămînt... 

Tot prea mult, și mijlocie 
Nu asezi pe nicăeri...
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Doamne, iarlă-me, dar mie 

Asta'mi pare că-i urgie 
Slirnitoare de poveri... 

"i-ai suit mai Sus pe semne 
Scaunul strelucitor, 
Și'[i par oamenii că's lemuc, 
Stincă, știi ct p—de nu dai seu? 
De Păriute” ndurător... 

Doamne n'ai pentru mesură 

Vr'un Arhanghel—inginer 
Să împartă ploi, căldură, 
Roua, vântul, în natură, 
Cum nevoile ne cer? 

W'ai vr'o școală să învețe 
Mlosu-iSoare, badea Viut, 
Leica Ploae, mari poveţe 
De'ndurare, de btândefe, 
Când se plimbă pe pămiut? 

Chiamă dascălii din lume 

Dacă'n ceruri nu-i Făsesti,— 

C'avem dascăli buni de nume 

Cu foloase să” fi îndrume 

Toate oștile cerești... 

Ori fii Dascălul-cel-mare 

Cum știam că ești—arepi, sfânt,— 

Și pe veci, cu îndurare, 

Cârmuește lumea, Care, 

Pătimește pe pămiut!.. 

=>



ÎN CÂMP, 

duc'o zi din ale verei 
Gata-i să dejuge-acum 
În apus, la vama serci, 
Ostenită de lung drum... 

Din spre sat în câmp resună 
Glas de clopot tânguios 

„Care par'că te îmbună 
Și fe face credincios; 

Și îfi dă îndemnul crucei, 
Și fe face să ridici 
Ochii'u sus, în IVesfîrsire, 
Și o rugă'u gând să zici... 

Zoli de mijloc se desdoae 
Și, cu secerileu mâini 
Se închină: Serbăloare 
Liste ziua cea de mâini... 

— Iammne-ajulă-ne cu bine, 
Zic betrâni, copii, femel... 
Soarele, din a'lor seceri 
Scapără atunci scântei. 

“N



  

  

CÂNTĂ CUCULE, 

Gântă cucu sus pe-o cracă 

Dor de badea. mei să'mi facă; 

Cântă cucu de trei ori 

Par'că-i glas de ursitori... 

Cântă cucule: mai jos, 

Vie badea sănătos; 

“Cântă cucule'n rescruce 

Toată jaiea mi sar duce! 

Bate cucu din aripe— 

Trece-o clipă, două clipe— 

Cântă cucu'u luminis 

Jalea fuge pe furis... 

Cântă cucule, la drum 

C'o să'l ved că vine-acutn, 

Cu panglici ia pălărie | 

Cum mă-ă drag bădița mie. 

===>



SE DUC COCORII, 
—_...— 

Bugină deasă se așează 
Acum, statornic, pe frunziș: 
În lume Toamna "naintează 
Pe nesimţite, pe furis... 

hes/rângerea din urmă-a zerei, 
Căldura Soarelui de-abia 
Un zîmbet este: faptul serei 
Din zare repede îl ia. 

Cu melancolic plins, cocorii 
Plutesc în vind, cu sbor îucet, 
Și îutrebând de cale norii 
Mai cată'n urmă cu regret, 

Mai catău urmă, ca Zâudirea 
Spre limpu'n care a îubit,— 
Și pleacă-a'și cere-adăpostirea 
Vre unui ferm ne'mbetrânit, 

Se duc cocorii—se îusiră 
Metănii lungi călngăresti...
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Le numeră și le res firă, 
A lene, bolțile cerești... 

Și bob, cu bob le dă avintul, 
Le-afundă'u sure depărtări, 
Le unde cerul cu pămîntul 
ac margine lumeștei zări.— 

Și, zi cu zi se duc cocorii, 
Și iarâș Toamna, zi cu zi, 
Cuprinde loc mai mult, dar norii 
Încep broboade a-i urzi... 

Se duc cocorii... lasă Tara. 
Se vor întoarce îusă cînd 
Din lupta oremei Primăvara 
Jar îsi va facem lume rînd. 

ZT?



LA MOARĂ. 

Moara, dulce hodineste 
Somn de zi, c'a robotit 
Zoată noaptea, voinicește,— 

Woaptea sâmbetei, fireste, 

Până ce, în resărit, 
Floarea zilei a'ujlorit.. 

/azul îsi vidică-a lene 
Din spre stuful  soplitor 
Încreţitele. sprincene; 
Jar da mal se umflă'n pene 
Gâstele venite n sbor, 
Găgdind. în limba dor. 

Pică rar la îezălură 

"„Subt al roatei lăculef/ 
Câte-o albă picătură 
Ce lumini din soare fură, 

Părând ochiului îstef 
PWestemate de mult pref... 

Za Diserică s'adună 

Pe'ndelete "utregul sat
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Pe când clopote'mpreună 
Glăsuiesc și lung resună 
Până'u câmpul depărtat 
Jucă'n ceafă cufundat... 

Numai ci, pe prispa morii, 
Oglindindu-se în iaz 
Par'că'și numeră fiorii... 
Fa'și ascunde ochisorii 
Sub voinicul lui grumaz, 
Citând vitele'n izlaz 

— Ce păgâni! gândeste-o babă 
Spre Biserică treccud, 
Gârbovită, slută, slabă, 
Depărtându-se degrabă, 
Cruce peste cruci făcena 
Și fe tineri blestemând. 

Pic! pic! pic! da iezătură... 
Pace sfântă între zări; 
Potrivire în natură 

De senin şi de căldură... 
În Biserică cântări,— 
Jar la moară sărutări...



CÂNTECU FLĂCĂULUI, 

I. 

Be la line da izvor 
/ese Dragostea de zor 
fese gânduri de'ndrăgire, 

„Fără spală, fără fire, 
Și de seamănă, îar ele 
Se fac roăii de floricele, 
Ca pe pajiste 'nflorilă 
De nimeni bătălurită, 
Mândra mea, să calcă usor 
De la tine la izvor... 

II. 

De da luncă pân'la Vine 
Sfoardă zilnic trei albine - 
Să'fi adune de pe gură 
Asul dulce care fură, 
Și din ochi săgetătoră 
A'privirilor comori, 
Și din siu nestimperat 
Dor ascuns, ascuns 0/1at.— 
Câ's pornite pentru mine 
De fa Înucă pân'la tine... 

 



  

FÂN COSIT,.,. 

Q mișcare, o clipire și o grea hârșiitură 

Ca un geamăt năbușit: 

Și tăisu'ntors al coasei, dinu a ierbei urzitură, 

Încă'o pală a clintit... 

Fârş! și hârs! "nainte merge coasa neagră, roabă-a 
. 7utcei, 

Fânul pale pică'u rînd, 

Care-alăturea să culcă, pe fâneața' ugustă-a luncei, 

Şir de brâuri luugi părând... 

Vint usor de primăvară, ca o blândă mângăere, 

Trece'n sbor de fluturel 

Peste firele trunchiate, și alină din durere 

Fie-cărui firicel... 

Fie-care fulg din soare, fie-cărui fir împarte 

Focul dulcelui sărut: 

Pentru firele de icrbă sărutările's deșarte 

Când sub coasă ai recul... 

Dar murind, trimit voioase, fe. câmpia rodilore 

Lângă care ai trăit, 

    
, SR | 

Cel din urmă pic de viafă, în miresme nbălăloare 

In miros de fân cosil...



DOR DE SOARE, 
——...— 

Sfinte soare asa să fie? 
De'mi-ai fi berlant cumva, 
Și atâta /udulie 
Par'că tot n'ai areta. 

Zile" utregi, strunit de norii 
Care pânză se ascadă, 
Pân'la noi, cuotutători ză, 
Vu frimifi măcar o vază 

„Si mdhmită mai e firea, 
Zen, pe legea de crestin, 
Cina na 'fi vede strălucirea 
Jur'o mare de senin. 

Pomii fără 'mbrăcâminle, 
Sub privirea ta de aur 
usi mai aduceari amine 
De asprimile lui Faur; 

Ad, cătându-te zadarnic, 
Suit al zărei briii 270705,
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Tremură de-un gând amarnic: 
Lung e Faur, fioros! 

Din asa posomorire 
Gândul vieții fi se toarce 
Fără dor și holărire... . 
Ai pleca făr'a-te "'ntărce; 

Ai lua o bardă'n mână 
Să mal faci ceva încai, 
Și nau'ţi vine da 'ndămână, 
Și în loc pe gânduri stai... 

Ziua uile-așa se trece 
Fără spor și voe bună: 
Doamne, fine vremea ret, 

Dar cu soarele "'mpreună... . 

Of! mi-i dor, mi-i dor de soare: 
El mi-i viață, spor, noroc: 
Vie vara—pe ogoare 
Să'Î simfesc potop de foc! 

a 

  

   



SECETĂ, 

  

Bâmiutu-i gură îusetată 
De vint și arșilă svintată, 
Cu buze arse ca de foc... 
Ar bea... și ploi nu vin de boc... 

Ar dea... prin mii de guri, ivite 
În una singură—ar bea, 
Că valuri mările iesite 
Din mătei—a'ajuus unu le-ar avea. 

Zădarnic Cerului, de jale, 
Ji picură fe-a lumei vale 
Atâtea lacrimi, până'n zori,— 
Din ochi eteru strelucitori |: 

Le este scris să streluciască 
Derlante par'c'ar semena 
Pe plante, flori—să 7ecoriască, 
Dar nică o dală-a sătura. 

Și nu-i mai mare tiranie 
Nică chin mal plin de grosăvie,



    

Si 
maron as 

De cât să arzi, să arzi de-a bea 
Și nimeni, nimeni să nu'[i dea... 

Tol ce în line e pulere 
De roduicie, de aovtut, 
Ji se sleeste'ncelul, piere: 
Așa cu darnicul pămtul... 

De unde darnic să mal fie, 
Câud setea”! doare, îl sfişie? 
Ogorul, mai mult mort ca vii, 
Ca mâini-amenință-a pusti... 

Săracului îi vine rîndul 
Și mai amar a pătimi,— 
Căci reul, mai curând vînându'l, 
Zot partea lui mai mult va fi... 

Jar unde'n toate-i cumpănire, 
Și cel ce'unoală'n mulfămire 
"i-o va vedea scăzend un pic 
Cu suferința celui mic... 

O/ Cerule bogat și mare, 
Te'ndură de-acest biet pământ, 
Dă-i ploi, redă-i îmbielsugare, 
Fii bun pe câl te știm de sfint! 

O! voi, bosați sin înălțime, 
Ve îndurafi de sărăcime, 
Îi dați și că, în ani amari; | 
Fiţi buni, pe câl ve știm de tari! 

ceEfa so



LOGOFETE, 

Be fot dai pe lângă fete 
Logofete 
a 2 

| Brânză'n vele, 
Lapte acru'u călimări, 
Ceara viespi'u lumânări;— 
Nu de vedi un ciuciulete, 
Lung în cisme, scuri în plele— 

Logofete, losofete... ? 

Ze făcuși un albăstruăil P 
Logofete 
Cucuete,— 

De'fi-aș spuney—ce să'ți spui 2 
Nu maă ai un grai cu noi, 

Aică fe-asemenă da nevoi; 
Zasă'ucolo ale fete, 

ogofete, logofete... 

Jcă [lăcăi, flăcăi cotea, 
Logofete 

1/6 băete, 
De mijloc să ne tot îa, 
Și cu fortu cum li-ă graiu,
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Și cu gluma cum di-ă tralu, 
Cu dragostea pe'ndelete 

Logofete, logofete... 

ANi-i amar 'sufletu-"n noi,— 
Logofete 

Strâns în spele,— 
De fot soiu de ciocoi. 

Faca vei, și dumitale 
[i se puse salu'n cale 
Să mil vămuești de fete, 

Logofete, logofete... 

Dragă-o fi floarea'ntre grâne, 
Logofete 
Cucuete, 

“Că fe duci și ea remâne, 
Și se scutură de soare, . 

. . > 

Și pe nimenea nul doare... 
Lasă, nu te mată sumete 

Logofete, logofete... 

cra



LA PUȚ, 

Cumpena cea lungă sade gânditoare; 
Ciutura în leagăn mi se dă usor... 
Singuratec, puțul stă între ogoare 

. 2 FI FA E] . 

Și adună'u sinu-ă apă de izvor... 

Câte-o cioară'u vîrful cumpenei oprilă 
Cârăe, "st-ascule pliscul arcuit 
Și visează hrană,— une ori umilă 
Când în puf zărește cerul adiucit. 

Zi de serbăloare;—plugul stă acasă. 
Grâu'u pacea firei, încă înfrăfina, 
fără să se simtă 1ufa'si face deasă 

Și cuprinde-ogorul,—soarelui zimbind. 

Până în adincul zărei ce se pierde, 
Arbori singurateci—  straje de hotar,— 
Ziduri de pădure: loale's undă aere: 
Mugurii, da viața de frunzis tresar. 

Fire, ca mătasa de strelucitoare, 
Albe, mlădioase, Irec, plutind usor: 
Cine știe care zînă visăloare 

Le-a scăpat—și drumul li-i rătăcitor.
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Zi de primăvară, pasnică, senină; 

Dulce mulțămire picură de sus... 
Dar icoana vicței par'că nu-i deplină: 
Firea, înc'o nolă ar avea de pus. 

Fată că oglinda dintre pleoape, prinde 
Gingasă îvirea unui chip drâgul,— 
Și de focul vielei firea se aprinde... 
Sprintena fecioară s'a oprit la pul. 

Ochii sei întreabă împrejuru-i zarea, 
Par'că sub îmboldul unuă tainic dor: 
Ju priviri, nădejdea, teama, nerăbdarea 
J se fac lumină, saii se lasă nor. 

Câtă frăgezime, câtă tinerefe, 
Ce drăvălăsie..—vii înmuguriri,— 
Vrajă-adevărată pentru frumusele,— 
La suflarea caldei dulci îndrăgostiri ! 

În a că pornire, câtă simplitate ! 

Firea'si spune vorba—ca ascultă blând; 

Unica plăcere e în libertate: 
Sai plăcul,—se chiamă,—iaii în viață rând...   

Nu e nică în săre foc și strelucire 

Cât c-acum în ochii și pe chipul ci; 
Fată”, se ivește, vine cu grăbire: 
De la €l la dinsa ca/ea-i de scântei... 

Și acum tabloul Firei se'ntregește 
Cu tot ce vieafa are'n ea mai bun, 

Mai frumos, mai duleej—simle și trâeste... 
Ciocârlia cântă c'un avânt nebun... 

———



TALPA IADULUI, 
——._.— 

Galpa iadului! de uită 
Ce smerită se închină ! 
Dacă poate fi smerire 
Într'o înimă de tind... 

Și Biserica se'unalţă 
DBlândă, albă, linistită 
Par'că nu-i ghicește gândul 
Aici ce cruce ipocrită... 

« Doamne, Doamne ce-i și lumea I» 
Zice baban gându ei: 
«hea-i cu vorba si cu fapta 
«Chiar când reu'nu î'l ore...» 

Vezi, me rog? Se plinge noaptea 
Că e ziua fără soare 
«Și nasi vede'utunecimea 
Cea de pași rălăcitoare ! 

Calu "dracului! ca poartă 
Jcă și colo vorba rea 

De'norăjbeste om cu oameni,— 
Și se vaelă dot ca...
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Nu era deunăzi, uite, 
Să se'ncaere de per 
Stan cu Bran, fin'-că minciuna * 

Le-o făcuse adica 2 

PD'apoi Tanda și cu Manda 2 
Mai să'si dea cu cofa'u cap... 
Și de-atuncea, amândou€, . 
În tot satu nu încap... 

S'a'uchinat... Dar unde oare 
Îsi mai duce limba'n gură, - 
Ca un sfredel iar să vire 
În or'un suflet pismă, ură? 

UWite-o, întră îutr'o casă 
Unde's doi însurâței... 
Nevestica-i singurică: 
Ea cu neștiința ci. 

«— Măsenliţă, sezi acasă? 
Unde-i Sandu? La tîrg, hai? 
Gând curat și singurică... 
Binc-i gând curat să al... 

« Numa” vezi că Sandu-i hâtru,... 
Și Mărica hâtră îar... 
S'a pornit la tîrg și dinsaj . 
A pornit cu Sandu chiar... 

«Că, s'avea cu Sandu bine, 
De flăcăi. Păi cum! Wedană... 
Și vedanele sânt poznă... 
Sint cu -scaiu' prins de blană...



OI mda 

«De! măicufă—nu zic vorba... 
frică mi-e de Dumnezeul... 
Satu” îusă când vorbește, 
Vorba lui o spuiă și ei... 

« Dumneata, să taci micuță; 
Numa” seama să le ici 
pi de-a fi în faptă vorba, 
Fă și dumneata ca ei... 

« Uite Florea, sărăcufu... 
Din meliţie veni 
Și te-află lui Sandu dată, 
Și ca frunza 'ngălbeui... 

«Ze ndrăgise mai "nainte, 
Jar acă, mâicuță, moare... 
Numa” să mi'l.vezi o clipă: 
Se topeste pe picioare... 

«Nu te'ndemu la alte alea, 
Je feriască Dumnezeat 7... 
Lasă, maică nu mai fliuge... 
De stieam... lăceam și ct...» 

* 

Talpa Iadului! te uită, 
Sc intoarce... LE senin... 
Și Biserica cum vede, 
Cu smerire se închină... 

ceia 
Ş
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HAIDEȚI FRAȚI! 

Brunză verde de sulfină, 
fara-i plină de neghină, 
fara-i plină de dudăi: 
Mult e, Doamue, mult ce-i re! 

Și ce fară, ce moșie 
Pentru spor și roduicie ! 

Și ce neam de grâii ales 
De la vale către ses! 

%* 

Foae verde mătrăgună, 
Cât a fi semința bună, 

Cât a fi și-a resări 
Și drept drag a înflori, 

Dacă nu-i și nu-ă pricină 
Să o curăji de neshină 
Când dudău' o îuneacă,— 
Boaba iese boabă seacă... 

* 

Frunză verde roșioare 
Of! da inimă me doare



  

Că am suflet si n'am cun 
Priu dudăe să'mi fac drum... 

F/laideți frați de-un fând cu mine, 
Să ne dăm poveți de bine, 
Că de-om sta si-om aștepta 
De dudăii n'om mai scăpa... 

Vu spre munte, de la vale 
Unu puhoiăi îsi face cale; 
De la noi și tot cu noi 
Curgă, mâre, buu puhoi; 

O să'nnece, o să spele, 
Bune trei, dar mia, vele, 
Jar de-a remânea dudăi 
Să me bată Dumnezeii ! 

EN



LA MOARĂ LA GHINDĂU, 
—._.— 

Gălin mi se porni la moară 

Când ziua se pornia și ea. 
Eșia din sat, când drept în faă- i 

Luceaferul fe cer îcșia. 

Când talerul cu fundul negru 
Al nopței, bine se umplu 

Cu mii și sute de rubiele— 

Călin ajunse și stătu. 

Dar roata morii, pace bună !, 

Cu apa gârlei nu grăia 
Wici un cuvint „—si '2 jos de moară 

Nici gâria par 'că nu trăia. 

orarul, cu luleaua' n gură, 

Fu ușă. Nu l'a fi zărit; 

Dar focul din lăuntrul morii 

"LL încondeiază lămurit. 

Și ce mal trup voinic și mândru ! 

Unu uriaş—nu alt ceva: 

£ focul, noaptea, care'l crește, 

Ori și în fire e așa?



Călin îsi scutură căciula, 
Că omu-i de! nedumerit... 
Sos pe podul morii calcă: 
— «Păi, mos-Ghindăii, cu bun găsit /» 

Ca dintr'un hâă de gânduri rele 
Soirlit în sus, Ghindăii sări: 
— «Om bun, om bun... Veniti la mMoară,— 
Dar moara par'c'ar hodini...» 

— «Zi/ me furase de-a'u picioare 
„Sownici... că-i frate cu-di betrâni... 
Și, de! e cam de multă vreme 
De când lipesc p'ântre rumâni... 

« Ziseși de moară 2 /lodineste, 
Mâuca-o-ar focu'! Da de ce. 
Păi vezi, e o poveste "ulreagă,— 
Că apă'n gării tot mai e... 

«Dar până una ala, fă-te 
/ncoa, de te'ucălseste-un Bic...» 
Și, când din loc urni mosneagul, 
Călin păru cu mult mai 7nicj... 

Ș7ii, par'că fângă dinsul, măre— 
Brad tinerel, puii de 7rumiu, 
Sar fi făcut, voinic de codru, 
Cogea-mi-te. stejar betrân... 

În tinda morii focu'n vatră 
Zopise lemnele în jar. 
Ca niște ochi drăcesti, 
Pogoritor scelipiail arar' 

cărbunii



93 

  

Printre pleoapele de spuză 
Ce înnălbiaii în jurul dor, 
Şi-i cuprindeaă, în: mijloc numai 
Lăsând un punct mai ducilor... 

În moară, pietrile rătunde, 
În întunerec se gândiaii, 

Jar jghiaburile cu puțină 
Făină "n ele, ațipiaii. 

Vr'o câți-va saci legați la gură, 
Cu. dijma morii pusă n ei, 
În colțul lor se string în brafe, 
Burduhănoși, plină ochii și grei... 

În stînga lindei e odaea 
De traii a moșului Ghindăii. 
Dar Floarea'n cuib pe semne nu e, 
Că e tăcere ca'ntr'uu hd... 

— «Ce, mos-Ghindăii, surata Floarea 

Ori dusă-ă undeva, de nu-i 
P'aci?» „Și repede sticliră, 
Ca doi cărbuni, și ochii lui. 

— «E dusă, că de aca moara 

Nu umblă, fătul mei, cum vezi, 
Și asta e povestea care 
Era să'ți spulă. Ascultă. sȘezi... 

«La moară vine multă himte - 
Să macine, dar tol flăcăi, 
Și vin de peste nou& dealuri, 
Și none strungi, și noue văi... 

.



  

«Lo Ji momina -mândrefea Floarei, 
Cd-i zînă, mândră cos, păi cum, — 
Vezi, caca nu știi. Vorba-i, măre, 
Că /asă morile din drum... 

«Ce me gândiii atunci: stai frate 
„Să cerc, eri siut Al îndrăgil P 
pă eacă svon întins că Floarea 

Cu... zu știi cine. a fugit... 

«Or fi trei [uni d'atunci, ba Patru — 
AȘz zică lu car, nică lu flăcăi... 
Vin A'd7 în virstă, de P'aproape, 

î din cu treabă la Ghindăii... 

«Me mir de: dumneata, Câtine, 
Că mai venisi la măcinat, 
De peste văi, de peste dealuri, 
Când ciorcârlia a sburat...» 

„— <Păi, a sburat cu dinadinsul P 
Ori cum spusesi, e. num'asa 
Uau fei de vorbă de cercare,—» 
/lăcăul prinde-a întreba... 

«Că vezi, și et, ca toată fumea, 
De fuza asta auziti, 
Dar mE împinse dor năprasuic, 

Și eacă, mos:Ghindăiă, veniti... 

«Vama - Prea crezut: dar de! în Zume 
Seutimplă el ce nici visezi... 
Ori cum, un gând înfipt în su let 
Îmi: tot zicea: te du de vezi...



  

«Și dac'a fi și-a fi să fie 
Precum e Svonu, W'a să pici: - 
Zoli o să vezi pe mosu, moara, 
Și urma umbleluluă ci... 

& Dă drumul morii, dă, să'mi pară 
Că fine sacul —eii și ea— 

“Că uite, când fi-aduci aminte 
Nu'ţi cade-obida tocmai grea... 

« Flei, mos-Ghindăii, vezi-că Florica, 
Lumina mea dinu: resărit, 
Făcea să'mi pară: viața ziuă, 
Ca în povesti, făr'de sfîrșil... 

« Degeaba tot me uit, degeabă, 
Să mai resară... Toate's hi... 
S'a- dus de-al binelea, pe: semne... * 
Dă drumul morii, mos-Ghindlăii...» 

— «fi daă eii drumul, n'di tu grijă, 

Dar vezi că m'am sfîrșit de tot 
Povestea mea de adineauri,— 

Și orei s'o sti așa Socol... 

« Când i-am spus Floare de cercare 
Fa, drept în ochi mă. s'a uitat, 
A îs și "i-a respuus: hai, cearcă... 
Zi ofă s'or lăsa de măcinat, 

Ie ” > op > 

«Dar una”, taică-mare, "ANU o... 

S'a rușinat și a lăcut... 
Și unu d/a, cine-i, frate, 
Nică azi p'în cap nu mi-a trecul.



«Na "mă a Zrecut pin caf asa e, 
Cu fala însă m "am legat 
S'o dai... lui unu” ăla, unu” 
Dac'a venă Ja măcinat... 

«De! îmi  suseși că “ză este dragă; 
Za măcinat vez c'ai venii... 
Dar dorba-i, dumneata esti unu, 
Esti. unu” d/a îndrăgit 2...» 

Pe când grăia așa, si'n vatră 
Cărbuni'u spuză-abia mijiaă, 
Jar ochii lui Călin acuma 
Frati cârbuni ce dogoriait,— 

De-odată'n ușă. zîna morii 
C'o rază-a lunci se îvi,— 
Și nau stiti care "ntâi mai iute 
Și mai cu drag la ci privi... 

— «Fu useși acolea Floarea neiclhi 7 
Sfrigă Călin și, zor la ea 
Deo striuse'n brafe, pe când mosul 

"Pe subt mustăji, siret ridea, 

Grăina: «ciudată îutimplare... 
Că, mintea mea mercii căla 
Pe unu” d/a, și, la urmă, 
Lusesi, păi cum... tot dumneata ! 

 


