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"GĂTRE CETITORI 

Dia a, Domnilori: -. a 

- Socotese. că nu fără cuviință am întitulat a-- 
cestăiediție „Spitalau-Amogulul, căci în co- * 

prinderea-1 nu veți vedea de cât'plingeri de inimi 

rănite, suspinurirde, piepturi sigetate, tânguiri de 

dureri cumplite, oftări şi tot felul de văitări, din 

2 
“4 upricinaa Amorului: Întoemai ca întrun, Spitalii în 

! "veare se află „mulțime 'd6 ostaș: loviți” în batae şi 
""* anii “de tot telul “de” arme,'câri: și arăt; ranelo şi 

"ii: îst'spun durerile;” cerând +ajutoruli .doctorilori. 
-a:--Pentru că acest Amor; -copil;nebun, fiii al, Venerii 
-n* păsgăiat Masa mumă şi crescut zburdarnic, în mâ- 

nă cu arc şi săgeți, cu. ne" astâmpăr petrecându'şt 
“ “timpul 'tot"d'aună caltii riște jucărele, întinde ar. 

"* W'cut”șii aruncând “săgeți în “tote; părțile, răsbeşte și 
i pătrunde idimi-de tot felul de vârste;: fără ase ru- 

i--* sina deibătrâni fără, ase „teme de.viteji, fără ase 

su sisfii, de filosofi, fără se aibă milă de tineri, şi chiar 
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de săraci. Săgeteagă pepturile, le înflăcăreajlă sîn- 
cele, şi'atât îi ăruncă în'cAlduri'grodave: în cât. 
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mulţi, SĂ smintesc simţirile şi se pomenesc ca cei. 
i luriateci în: somn, şi chiar deştepţi, vorbind aiurea 

neștiind cum şi către cine. Ba încă unii rămân, - 

„amintiţi peatru tot d'auna, fâră ași mal putea pă-! 

si leacul, şi din spitalul Amorului ajung în spi-e 

talul nebunilor (la Balamuc ) Alţii cad în melanco- 

lie și încet, încet să topesc și'şi sfârșesc viaţa; al- 
tii iar, ca muerile care se bocese la morminte, prin 

cântece îşi ușur6ză durerile, ca prin nişte re. 

drept erburi și alifi: pentru că în Spitalul Amo- |: 
rului numai ast-fel de doftorii alină durerile. 

Primiţi dar acest Spital al Amorului și preum- 
blându-v& într'nsul veţă vedea mulţime de neno- |. 
rociți tânguindu-se în dureri, pe carii, nedefălmân. : 

du'i, să luaţi di pildă patimile lor. şi să vă păziț 

a nu cădea întrânsele, | 

ANTON PAN 

ete. potriviti după chipul si asemănarea patimei! - 
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CĂTRE D-NIUI AUTORI Să 

cal poeziior din acoște broşuri. 

“DOMNILOR | 

“Nu: socotiți că, pentiu ca sămă fac stăpân pe 
poenle Domniet-V6stre am. publicat din trânse: 
“le în aceste “broșuri, ci numai ca să le fac nemu: 
„zitâre, compuindu-le Melodia, de ocam dată, De no- 

„te bisericeşti, € ca st rămâe ne- -uitate modurile lor 

. după vecuri: Pentru care, după, părerea: mea, so- 

cotese că-'nu mă veți învinovăţi; ear dacă.nu vă 
volti însemna ' numele fic-căruia la poema sa, nu 
este vina mea, ci acelor ce le, pluce să. se facă 
plagiari, şi în locul numelui poetului subscriit pe 
alii lor, spre a amăgi pe cei, ce îi cred, ” 

A. PANN,



SPITALUL AMORULUI 
LL Sati o 

CÂNTĂTORIL DORUOL 
  

Datioiţa şi DBoloarul 

+. BOLNAVUL, 
Vai: Aleo! Măicuţă dragă; 

Îmi răpul juneţea fragă, 
Trupul. mi-en pără întreagă, 

:, Dorul în ;pămâut mă bază. 

i: - DOOTORIȚA, + 
Spune- -mi-ţi băete,- dorul, 
În ce loc îţi este dorul? 
Ţi-ai scrântit; mâna, piciorul, 
Or mi i te doare” căpşorul? 

BOLNAVUL 

“ Aleo! Maică, nu e. bine, 

Ce răii dete peste mine! 

Ce parjor în trup îmi vine, 

De se întinde şi prin vine. 

Ei adtst ca să se tae, 
„Iar un: dor, o vălvătae 

Mă coprinde cu .văpae 

- Şi.mă arde ca 6 pae. 

Ziiia nu Ini-e”cu 6dină, 

N6ptea pieptul îmi suspină, 
Nici o:clipă nu-mi alină, 
Mă trudeşte, mă leșină,



„i! Aleolivai!. ce!'0o 'să lie, 

Par că'mi..yine nebunie, 

„Se, dai fuga „prin „Câmpie | 
U-Şiisă'ină due prin pustie 

Une-ori când mă încinge 
IPănă-la ficail m'atinge, 
Şi un răi „parcă mă'npinge. 

Să iniătune în xi d'al stinge. 

"Îmi vin nişte: gânduri rele, 
Cugete urâte, grele, 

ut Şi să luptă între ele," 
-:»Măscot dinyminţile mele; 

Aleo-leo măicuță Stană! 
:Ivastă boală rea, dușmană 

ş, Di-mi 9. leacă buruiană. 
ru „i FRți cu „mine.9,, pomană, 

eu Oris fă-mi altă. ce, mi-ai face, 
Cura. vel, şti și. cum îți place 

Să-mi dea gândarile pace 
iCare:mă înpung ca ace. 

Mai băetă, băeţele! 
ui Boala- “i: este chiar. din ele, 
în? AY eălcat pe ceva rele 

„Şi. vin-aste. gânduri, grele. 

“Dâr/staal mama. să-ţi descânte, 
Degetu'n apă să'mplâate, 
Dorul:să ţi-l desferbinte 

„Gândul să, nu te frământe, | 

Lie i Pugiti gânduri blestemate 
Şi cugete „ne- curate,- 

“3, Mergeţi î în pustietate, : 
Prin munți, prin văi departate.



Fugiţi gânduri “de :descântuiri; 
Mergeţi: în- alte pământuri, «+: 
Răsipiţivă în vânturi, ni: 
În mări şi'n âlte. âdâncuri ...:, 

Eșiţi voi gânduri urâte:"": : 
Negre şi posomorâte,::"".. - 

Tin cap 'din' creeri 'vârâte,* : 
Fugiţi, mergeţi 'aimărâte. :: : 

Fugi, pel ddr te! piăpădeşte; 
De stânci, arbori fe loreşte 
Spargete;” te: „răsipește-“ 

Şi past! june ihistegte, 

Veniţi gânduri ușurele, | | 

Din grădini, din Aoricele, . , - 
Goniţi cugetele” rele,. i 

  

Veniţ. “ol, cugste bunei: i 
Şi înțraţi î în, acest; ung, m: E 
Nu-l lăsaţi că, se repune 
De ăl dorului, cărbune, 

  

Faceţivă life; iii si 
La rana lui: -doctorie,. ., N 
Mpţiit! Leacul. fie, nu fc 
Colacul babi se şiie. ! 

JUNELE, COPRINS, DE, DOR 

OA dragoste Sburătâre, | 
De mulți. tineri stricătoare 
Tu aprind; tu, dal. dogdre,... 
Tu bagi inimi în vilvore,



Nică Sorele cât pripeşte, 
Nu arde nu prăpădește, 
Ca tin'așa vrajmăjeşte, 

Înima ce pătimeşte! | 

O amar! 0 vai de mine, 
Cât m'am ferit eii de tine, 
Și acum iată văd bine 
Că laţul tăi, prinsă ține, 

Nu sânt lanţurile tale 
De fier, de. oțel, de jale, 
Ci de gânduri fără cale. 
De, dor şi de multă jale. 

Că m'ai făcut fără vreme . 
Să mă răpesc cu plăcere 
Ie d feţelor vedere 

„Şi să pătimesc durere. 

Mai băgat de vânstă crudă 
În nevoi șin multă trudă, *: 
Of! trupul mei cum asudă, 

Ochii de plins mi-să udă, 

“Nam o clipă liniștită, 
De suspinuri odihnită, 
Inima-mi e tot căznită 
De boală ne-lecuită. : 

Grea e b6la de iubire! 
Că, te seste de simțire, 
Te aduce la uimire,  , 

De nu-ţi poți veni în fire. 

Fugi dragoste dela mine 

Fugi, ia- -fi şi dorul cu tine; | 

Chinurile să-mi aline, 
Liasă-mi zilele senine, 
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MĂRITATĂ DE CURÂND 
| Când eram ln Matca fată 
Umblam de griji depărtată, 
Petreceam tot bucurată, 
Și nu eram supărată.. 

““* Puneam 'la cap floricele 
Îmi legam Ia: gât mărgăle, 

i Băgam 'în deget inele 
„„Şi mergeam la hori--cu ele, 

* Tar'acuzm jalea mă'ncinge, 
Dorul nu mise mai stinge, 
La necazuri mă împinge 
Şi puterea îmi învinge, 

“Riz,'Yorbesc cu alţi n faţă, 
Gluma parcă mă răsfață, 

“Dar în inimă cu greață 
Îmi petrec amea viață, 
De și umblu pieptenată, 
Netezită, îmbrăcată, 

„Dar mi-e inima 'ntristată, 
Și mintea ne împăcată, 
Jalea când mă întețează 

„Și Ochii îmi lăcrămează, - 
Mă ascund și plâng cu pază, 

*- Lumea: casă nu mă vază, 

Ofl cât sânt de amar plină! 
Of. cât inima-mi suspină! 

„Niminea nu-i de pricină, 
Singură eii sunt de vină,



Tot vădând că să adună, 
“i ȘI, doi-cu doi si'mpreună, 
"'Alerganit și ei nebună 

Să-mi iai capului cunună, 

:: Alergal ca după glume, 
Ca să 'fiil “şi :eii cu' nume, 
Că sunt cu bărbat în. lume, 

„Să mă număr între mume. 

ME mărităi :tinerică, _ 
De vârstă crudă şi mică, + n. 

 „Paeuuă seriile mă! pică a 
„Că tot, de, bărbaţ, mi-e frică, 

“Cum îi place nu 'Ştiit bine, 
»-Că'el or de unde vine 

Stă tot cu'gura pe mine 
„a Și. în frâul, săi „mă ține,   

: Yam: să-mi! fac vro jucărie, i 
După, cum îmi place mie, i 
Zice' că e:nebunie ii: i i 
Si să uhtă cu: mânie. ți 

De a: duceni la'vr'o! casă, i 
ȘI. râd cu. alții la: masă, k. 
și aci nu măilasă. sai, 
„Tot eu: vorbe mb apasă, E ( 

„Nu ştii ce atât mă teme, „i 
: Când văz că strigă şi. geme N ie 
De prin vecini să mă cheie; 

;. +. ME. omoră fără vreme. 

Ci nevastă nu mi-e. ciudă, 
Ci- numai c'am fost prea crudă, 
e app ti  



pu JL 
pi be 

aut Şi intrăi de. miei n til, i a 
On trupul miei cun nd! ii 

% x 
ei 

i it, il mile 
Iată! întă tinorică sii aevci isa 
Nu lăsa gândul. Să-ţi zică ir a 
Ca să-ți ei, bărbat de mică, uniuni 
Că el nu e pâpuşică, 

sii 

Ci stăt pănă'n vârşta, minţii PIE: 
Și curată fii. ca sfinţii, -, ini în 
Nu rânji la tineri, dinții, pt o 
Ca să te ție părinţii, 

m te E) 

Căci când te nzriţi, o. dată ci cs: 
Apoi eşti tot măritată, ; ca i. : 
Nu mal, poţi, f “Vindecață, | a 
Până mori nn mai eşti fată, 

NUC a 

TD DA ta ai 

FATA TRECUTĂ: «if + 
rahat 

Câţi voinici “din lumea, mare 
Toţi ai viclană purtare, ! iLDRIIA II 
De sar jura: cât: de tare; i î 
Crezământ! bici unăl nare. pe 

pi 

Că tot că “vorba te porti, 
. Arată dragoste mortă, * 
Pe loc cum plecă pe până, 
Rămâi cercel fără torta, 

    

Trăi-zeci de an şunt îmi „are, 
De când m& chem” fată mare, n 
Şi port câda'po spinare: îi 
Cu grije de măritare,
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- Fost-am și la vrăjitâre,, 

„Din zori câinii cu lătratul, 
ME făcea de-mi lisam patul, . 
Mă întețea pieptănatul, 
Gătitul şi înbrăcatul, 

Vin gândeam să mă pețâscă. 
După legea. tinerească, 
Dar n'aii milă părintească, 
Dumnezei 'să le plătească. 
Dacă și cii:sunt 0 fată | 
De un Dumnezeii lăsată 

Şi tot nu suut; măritată, 
Pe juni pustia, săi bată. îi 

Câte surate numite 

N'ai fost așa de pocite 
Tâte sunt înveselite, 
Cu câte cinci prunci vestite, 

„ 

N'are nici un june re 
Să se facă mi6'mire” 
I-aşi da cimaşa subțire -..- 
Ca, toți de ea să se mire, - 

„Iași griji cât. mi se pât6,. 
Mar cu: prisos de cât tâte- 
Și din casă nu lași scâte; . 
Măcar, de și- âr da toți câte, 

Of de m aşi vedea scăpată 
De fetia blestemată! - 

Câ-i rușine să mor fată 

Bătrână nemăritată, 

Fost-an la. „fermecătâre, |



  

Dacii] vrăjeşte cl mâre, 
ii rămâiii iar răbdatore, „a it 
Nu ştii de ce șI hotărâtă 

„La-Wiață” amirâtă, 
Necăjită şi târât,” | 
Pote că sunt prea urâtă, du uri 
Când niă' uitai în oslinăă, 
Pe loc o zvâulii” în tindă! Do 
Şi o dedelii: de osândă i 
cu tot n'am "de ca“ dobândă 

pi 

  

Unde îmi văzai zbâreită i 
” Faţa-mi „cea însălbenită,; pe 

Ca o pâmă veștejită, i cre 
Înlemnit de MECăjită, i 

1 Taiaiii oglinda stricată et, 
Să văz cum mă mal arată? 
a, urgia să o bată, 
ME arată şi pătat. i: 
Chipul nu mi se alege, 
Numai am. cu ce'l mai drege, 
Petele crese pe. cât merg 
Şi negreala nu se şterge. 

ME uitai şi la făptură, 
La ochi, la nas și la gură, 
Le văz tâte:la măsură, 
Ş'alţii că s' nătângă jură, 

Sunt destul de supărată, 
Că sunt, ca.o.lepădată,,. .... Ă 
De toţi junii depărtată. „o. 
ŞÎ în sâmă ne băgată,.. .. 

i)
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Dar nădejds-mi a fexbainte, 
Că cum, am. răbdat, cu minte „| 
Şi m'am purtat: tot cu cinsţe, | Fi-voii şi d'acinainte,. 4, 
Și do scris în xro:carţe =: 

- Ca să am de bărbat parte. ... . mii a : - i Vine d' fi cat. departe, at 
Fără să am griji, deșarte, . | 
d Te i i 

INSURATUL, PENTRU .ZESTR 4 
Orb am fost'cii la "vedere!!! Câmdmi-am fost! luăt, înuezo; n 

iii vre că pipi M'am bucurat 14 aere” io! 
Șam liat fără; plăcereii - ij 

Luai stiigâtea din lume, 
„Ca să-mi aducă bani sume, 

Să mi fac bogat cu nime, 
acum stă săimă sugrume, 
N'ai: prânz; n'am cină cu pace 
Zioa, nâptes nu mal tace, 
Ne judecă” cum îi' place; 
Cu oii și oțet mă face. 
Strigă, îşi ascute glasul, | 
Se laudă în tot cesul i 
Că-mi a dat galbeni cu trasul 
Tot cu ei îmi tae nasul, 
Dia gura-i-curg vorbe 'rele, II 
ME amărește cu ele, Ra 
Şi eii sufer,: rabă în piele, i: 
Vai de păcatele mele! 

 



ME 
I-ar plăcea să nu muncească, 
„Ar ivrea' tot 'să poruncească, 

„ Altele: să o slujâscă, .: 

„Si în pa, să, odihneașea, 
Umblă: țot, înfumurată! 

La ochi de:somn:ne :spălată 
Cu capul ns pieptenată, 

Ca o bufniță'n pănata. 

: Nam să-i zic-ceva, să facă 
Şi ca 6menil să tacă 
Că; buineşte, se. înn6că, 

« Cum păcatele. să-mi placă!! 

Să sar săro bat nu-mi vine, 
S'0 las, să tug, int-e ruşune, 
Nu știii cum 'să “fac 'mai bine, 

„Of. amar.și val 'de mine! 
„Mi-am urât cu:ea viaţă, 
Mi-am. pierdut, t6tă dulesţa, 
Miaii coprins. negura; câța, 

în Nu-l, vine "să-i mâă văz faţa, 

A'şi muri, mârtea nu-mi vine, 
A'Şi trâi și n'am cu cine, 

i mu Nu mat am; zile sânine;;i: 
Ci tot Vamar Nenin pline. 
a i 

Dâmne! :Domne mă .rog ţie! 
Scapă suflet, de uigie ;,. 
Tae-l viaţa ex, or mie. 
De cât ot așa să ție, 
-0 tu. mârte, mârte dragă! 
„Vino den o ia întreagă 

EI N = 

15
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ra Tot cu ci-mi a mâncat anii 
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„ Cu tât'a ei multă Vlagti, 
Șin pământ cu ia 0 bagă. 
Că tot bunul i-a fost; banii, 
De care aii și ţiganii, - 

“Traiul mei: aibă] dușmanii. 
ei 

Xe 

Măi flăcăel mi creştine! 
Dacă vezi că iubu-ţi vine 
Nu te însura. ca mine, 

> Ci deschideţi ochi. bine. 

îi Apărăte 'de măestre, +: 
„= Nu te. bucura. la zestre, 

: Cin? le-caută aceste 
“Mintea. lui. ns c6ptă este, 

Ci iați una ca să-ţi placă 
„i Nu căta că e săracă, 

„. Care pe voe Să-ţi facă, 
Când îi vorbeşti ea se tacă; 

——N 

MUEREA CU; BĂRDAT LENEȘU 
„De naș vedea odihnrtă, 
„De supărări liniștită 

Și. de bărbat, mântuiță, 
M'aș ţinea că s' norociti. 
Aşi trăi ca'n Itaiii ferice 
Și de bărbat m'aş mai zice, 
Chisr cu miere să mă pice, 
Și pe mâini să mă rădiec,
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"Nu se simte n batătură. 

d . Dă 47 

Că de când sânt măritată 

N'am răsuflat nici o dată, 

Am trăit tot supărată, 

Cu faţa'n lacrămi udată. 

Am un bărbat de ocară, 

De leneş unic în țară, : 

No" veţi, nici Iarnă, nici vară 

Sa rasă din sat afară. 

Pe drumuri nu ştiii ce face, 

Că acasă mai mult dace, 

Ei îi vorbesc și el tace, 

Strigă: lasă=mă îu pace. ;-- 

Singură s' cu voe ună. E 

Casa de vorbă-mi răsună. 
“Când îl văd pe el la lună 
Jumătate. sunt nebună. | 

N'are poită nici de lume, 

Fuge să nu se afume | 

De iubire și de glume, 

Mi-e bărbat numai cu nume, 

Dar că e molii Paceste | 
De supărare nu- -mi este, “- 

Ci mi-e că s' între neveste 
De basnu și. de poveste, 

- Ce folos că a nu jură, 

Și e bun peste măsură, 

Dacă-i nătâng mură mguiă, 

4 mai bine răi să fie 

Şi ca un voinic să-mi vie, 
Să mă: simţ că am soție, 

De cât bun şi ca prostie. 
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Oi! o moarte căci nu vine 
Să'l a pe el, or pe mine, 
Și la doi să facă bine, 
Lui, or mie să-ini senine. 

BĂRBATUL CU MUEREA REA 

Mâică sfântă milostivă 
Scape pe toți d'o potrivă 
De muerea cea beţivă . 
Rea 'ndrăcită, guralivă. 

Eii le audeam aceste 
Şi nu-mi da să cred că este 
O aşa rea 'ntre neveste, 

Ci gândeam că e poveste. 

Dar acuma cu'nsuratul 
Văd că m'a adus păcatul 
Să dai peste necuratul, 
Să iai munci ca vinovatul. 

Îmi părea, ca nişte glume 
Când augiamn vorbe suine, 
Ca e Avestiţa?n lume: 
Cu șapte-spre-dece nuine. 

Viespe. Viperă, Omida, 

Streche, Vidră, şi. Aspidă, 
Ş'alte rele de obidă 
De fere şi d'aguridă. 

„D'ași sta toate ale scrie 
N'am cerneală, nici hârtie 
Câte mi le face mie 

Dragă scumpa mea soţie 

a
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Că de când e mie dată 

Nu e blândă nic! o dată, 

Tot dauna, e turbată 

Şi treadă şi când e beată. 

Câud începe „ca să-mi strige 
Mir de acen mine'nfige, 
În frigare vii mă frige | 
Şi mă rupe cu cârlige. -: 

-N'are ea in veac cuvinte 
Dulci domoale şi cu minte. 
Nu cunâşte ce e cinste, 
De ruşine nu mai simte. 

Vecinie e 'mrăutățită 
Şi tot îndărătnicită, 

Năbădăioasă, suctă |, 
Par-că este îndrăcită. 

Eu gic cald, ea striză rece, 
Ei cer uni, ea vă qece, 
Ei să şez cer ia să plece, 
"Toată vorba: mi-o întrece. . | 

N'am să viii și eii la mas, 
Ca tot omul l'a sa casă. 
C4'n răspunsuri mă apasă, 
Să'nbuc pacinic nu mă lasă. 

Tâta firea omenească 
Pacă'şi crucea cregtinească, 
Dumnezeii ca s'o pălească, 
Ca mine să.nu pățească,



MUEREA CU BĂRBATU BEȚIV. 

Luni veniră, Marţi veniră, 
Miercuri și. doi mă.pețiră, :. . 
Sîmbătă mă logodiră, 

„Duminecă mii pârliră 

Cu cinpol mă cununară, 
Danţuri vesele jutară, 
Şi de vie mă bigară 
Întru a ldulur pară, 

Mă dădură după unul 

Ce ea ce are tot. bunul 
E poroclit: căscăunul, 
Și este și tiz cu nunul. 

Frumuseţea-i cea mai multă 
Este fața-i cea ca turtă, 
Statu-i de măsură scurtă 
Și crescut mai mult în burtă. 

Dar nu-mi pling dintr'asta, vecul, 
Nici mi-e alea, nici ne placul, 
AWbă fața chiar ca Dracul, 
Nu mi-ar, fi urit săracul! 

Ci în lume-mi este focul, 
De îmi blestem tot norocul 

Că bea vin cu bolobocul, 
Pănă când nu'] ţine locul, 

Când se ia de băutură, 
Ține-te, săracă gură, 
Vadia e alui măsură, 
Oh! va! ochi-m! ce văzură.



îi 
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Ia "borcanul de: mănuşe i 
Și că. într'o găletușe - 
Târnă:vinul tot pe guşe, 
Par-c! azvârlă pe o uşe,. în 
Într'o zi dacă munceşte 
EI într alta prăpădește, 
De nimic! nu îngrijește, 
Cârciumile tt păzeşte, 
Nâptea bea până 'ntârzie, 
Nare un soroc să'vie, 
Masă “ DU îmi se mar ştie, 
Casă par 'că mi-e pustie, *! 
Tot scurgând mereii la oale 
Nu mai are strae, tâle;. 
A rămas cu vine gâle” -: 
Și cu zeghea fără pole, 
De rușine “fața-mi pică 
Că'ncepură toţi să-l zică: 
„C'un pazuc şi: c'o opineă; 
„Lipa, lipa,.nea Stănică. 
OI! câna mi-l arăt 'vecine;:" 
Carău:' pe drum când vine, 
Pai-c 'atuncea, de: ruşine, : 
Cade cerul peste mine:; 

Nici nu vine ca tot beatul, 
Ci cu chiot ca turbatul, 
Câinii " petrec” cu lăteatul 
Esea gura lut tot satul. 

Undeil văz cu fața beată, 
Cu hăinuța lăbărțată, 
Cingătorea răsmăţată, 
Of! să mor îmi vine'ndată,



Dacă şi in casă. vine, 
N'aud un cuvânt cu bine, 

Ci cu gura stă pe mine, 
De arțag, să sparge'n. sine. 

Când de mine stă apr6pe, 
Of maj bine. să mn grâpel 
Că din-gură un fum, scâte, 

"Nas să sufere nu pâte. . 

Mult mt-e şi, de dânsu. milă, 
Ca Va .luat.de copilă, 
Dar ofl mult mi-e de el silă 
Mă lipesc ca de o pilă! 

O să caz la rugăciune, 
Cu posturi cu "uchinăciune, 
Ş'in genunchi. cu plecăciune, 

Ca să scap, de un tăciune. 

De imi s'ar trece cuvântul, 

De miar scăpa, de el stâutul, 
I-aşi săpa ei chiar. mormintul 
Șaşi tragă asupră-i pămâutul. 

DESPĂ RŢIRFA. A. pol IUBIȚI. 

Draga men lume unică!. 

Of, frummâsa  bobocică, 

Ce despărțire ne strică! 
Vai, gieik: nori mi.8% ridică! 

„Că caută. a mă duce,-: 
Târdiul să nu m'apucă, 
Fuce-mi-sar. calea cruce, | 

„Dorul să nu mă usuce. . 

Te'mbrăţișez cu "ntristare, | 
Te sărut cu lăcrămare, 
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Of, dulceţile s' amare. 
Mierea, vai! venin îmi pare. 

Că mă satur să nu-ţi pasă, . 
Dar murgul m'aștept'afară, a 
Să pun pictorul în scară, 
S8 mă depărtez cu pară. 

Ci mai dă- mi o sărutare. | 

Și te rog pentru ertare 
De ţi-am daţ YPO. supărare, 
Pune-o, dragă, la tare. 

Și numai a mea iubire, 
Care ţi-o port; preste fire. 
N'o uita 'ntr'a mea lipsire, 
Fil cu dânsa, în gândire. 

Rămii dragă, sănătosă 

Și pe cât, poţi fil voioasă, Mă 
Să nu-ţi stricr faţa frumâsă _ 
Cu Inima-ţi cea doioasă. 

Grije. cumva să, nu-ţi fe 
CA ţi-o! gândi pr! un răă ție, 

„Nu te uit, tu îmi placi mie, 
Că te-am ales. dintro mie, 

Kii merg dar cu jale?n mine, 
Să-ţi port doru'n ţeri streine, 
Și vrând Dumnezeii, cu bine, 
Iarăşi mă întorc la tine. 

“ Zacă-mt alta ce mi-o dice; 
Frumuseţi din ochi să t pice, 
Nu va putea să mă strice. 
Dragoştea ca să-mi ridice.



iar tu de, te ver abate 

La vorbe înduplecate, 

Ştii că Sfântul te va bate, 
Ca nu-ți an vrut. răutate. 

Vai cât n'am întristat forte, 

Mă cor ind sudori de morte 

Pentru ale nostre sorte, 

"Răi cu noi Să nu se pârte.! 

Când pusel pietori'n scâră a 
Murgul! începu cu pară” 

Să rincheze și să sară, 
Voe de plecat: să-mi ceură, 

Sai, striga!, Murgule 'n tropuri, 
Că de azi în alte locuri, 

Câte sărutări” şi jocuri, 
Fi-vor tot oftări Și focuri. 

Că mândra mea lăcrămează, 

Plânge, și 'mereii oftează, 
Cine pote să o: vază, 
Ş”o Jacrămiă să nu-i „cadă. 

Când mă vazul pus călare, 

Mândra strigă cu glas mare: 
„Stăi nu grăbi aşa tare, 
a -mi da pași de alergare. 

O var, nu-int duce dulceaţa. 
Nu-mi tăia așa. viaţa, 
aibi dor, nu-mi veşteji faţa, 
Ca și soarele “verdeaţa. ! 

Leagănul braţelor tale 
Ii duci cu tine în cale
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Şi mă despărțeşti 'cu jale..: 
De mângăerile sale... .. 

Mai sărută:mă odată * : 
Să mă lași mai mângtiată, 

Că .de iale înfocată  .: +": 
Vino-mi 'să cad leşinată. 

Mai pică- -mi din buze miere, 
Ca să-mi mal vie putere; 
Of! gura-mi-e numai fiere! 
Duleâţa din ochi-mi piere. 

Mai pleacă -ţi buzele tale. 

Cele ca doi migdale, “ aa 

Să-ţi daii merinde, de. cale, 
Dat amar, necaz şi. jale, +: 

“Al îț poltese cale! bună, : 
Dar dorul tăi mă detună, 

De plânsu-mi valea ;răsună, 

Glasu-mi sboră în furtună. 

Dute, iubito, cu parăj ID) 
Dute și "to ntârce iară” i 

La perechia-ti i cea amară, 
“N'o lasă de:dor să piară. 

JALEA- zunruneuat 

Amaria! turturică, 0 sivmana vai de ea 

Când rămâne singurică 

Plânge, inima îşi, strică, 6 sirmana ete, 
Ne ştiind. ce se mal zică, .
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Sboră, tristă prin pustie, : 
Cu dor. dup'a sa soție, 
Jalea ei nu, se mal scrie, 
Mai mult, mârtă de.cât vie. 

Cât trăoşte tot jeleşte,. 
Plânge de se prăpădește, 

Cu alta nu să "nsoțeşte, 
Nici nu se mal veseleşte. 

Trece frumâsă livede, 
Nu să uită,:nici. nu vede, 
Fuge prin pădurea verde . 
Și se duce de se perde. 

Sbâră piină de ţot cade, 
Ocolind dumbrăvi, ograde,. 
Şi pe lemn verde nu şade. 
Dorul eY de loc nu scade. 

Şi când stă-câte o. dată, 
Tot :pe ramură uscată, 
Cu inima inecată 
De jale nevindecată, 

Şado pe câte o stâncă, . 
Nici nu bea, nici nu mânâneă 
Întristarea-t cea adâncă 
Din zi în zi crește facă, 

Unde vede apa rece . 
Nu va la ea să se plece, 
Ci o turbură și trece 
Blestemându- “0 să sece, 

Unde vede ' apa: plină - 

"125 poroae şi de tină 
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Merge setea' își alină ; 
ȘI de soțul er suspină. 

Unde- aude să pocnească 
Pușca cea vânătorească, 
Ia să duce. s o loveaacă, 
Se nu se mai Shinueast, 

i 

Când 0 pasere, Var mie, 
Nu va să inalt fie vie, . 
Pentru draga, ei soție, | 
Când o “pierde, prin pustie; 

Dar ei care sunt din fre, 

“De cât 6ai;mai-cu simțire, 
-- Cum' se sufer despărţire .;; 

Fără jale şi: mâhnirel 

Despărțirea mr:e-'amară! i : 
" “Trupul mi-o în foc-cu pară: 

Mix de chinurY m'apucară. 
Pat că suiletul sa mt sară. 

„ BLUGA NEPROGOPSITĂ 

De nic, “Sracuţ. de miel 
Crescând tot! prin mâbr streine, 

„ Sărăcuț de. râaica, mea. 

Ls băgafii le ctebant slugă, 
Îmnt deteră: cața,, elugă, 

Sârăcaţ, do matca „mea. 

Luni oile' nporneală, o 
Să le duc la Piguneal,, 

„ Sărăcuţ, de, matca : mea,
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Lup?Pnaână le! luară 
> ) 

jumătate le mâncară, 
Sărăcuț,de maica mea. 

Când văţuiii, în cea din urmă, 
C'o să rămâiii fără turmă, 

Sărăcuţ „de inaica mea. 

Plec spre bâlci după tocilă, 
Cu gândul cam pe teșilă, 

Sărăcuf, de maica mea.-- 

Cârciumile fiind dese, 
„O cârciumăreasă-mi ese, 

“Sărăcuţ, de. maica mea. - 

Mă strigă: vino băete, ; 
Și să gust vinul îmi dete,: 
Sărăcuţ de maica mea. 

Vinul bun, ocaoa mare, 
: Băutii vinul de gustare, 

Săracuţ de muica mea. 

Pănă lam bâut îm! fuse | 
Și mintea sbură, se duse, 

Sărăcuţ de maica mea. 

Bul trel:zile:de vară, 
Strigând, scote, mereii cură, 

» „Sărăcuţ de maica: mea. 

Cu lăutari şi cu gl6tă, - 
Dedeji, b&ui turma, tâtă, 
„Sărăcuţ de matca mea. 
a cz 

Când văzuii că după tâte, 

Încă și dator mă scote, 
Sărăcnț de majca mea. 

O capră ce-mi rămăsese, 
Și ea prin crâng se dusese, 

". Sărăcuţ de marca mea, 

a
e
 
o
a
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„Să n'o las să s6 repue,, 

Caut capra, capra nu e, - 
Ci.pra, straca de ea. a 

Capra deal, capra în vale, 

Jacă zăriii capran cale, 
Capra săraca, de ea. 

Azvânliii măciuca”n sete, - 

„Capra peste cap se dete, 
Capra săraca de ea. 

Alergalii: c'6 rugidră, 
Junghiai capra: se nu moră. 
„Capra seraca de ea. 

Măcelarii alergară 
Și capra îmi cunipăară, 

-Capra seraca de ca. 

lar pelea e! tăbăcarii. i; 

Şi maţele lăutarii,” 
Capra săraca de ea, -. 3 
„E: 

Iacă vine şi Românul, 
Pigubaşul ş şi stăpânul, 

Sărăcuţ do maica lui, 

Pe cioban leagă de cote, 

Judecându-l pentru tâte,. 
Sărăcuţ de matca lui. ; 

Când. se trezi de Deţie, . . 
Văzu că en puşcărie, ..; 

Sărăcuţ de maica. lut. 

n 

ALBA DELA MUN TB | 

Albo, Albo dela munte, 
Ce-ai pus fesciorul pe frunte? 
Că ţi-aii eşit vorbe multe. 

ini



30 

—Lasă-nui -fasă, că nu-mi pâsă, 

Să-mi cosească fân; cu fibre, 

Îi 
Că nu e Badea acasă, 
Ci e dus badea, la cOsă. 

Să-mi cosească. fân cu. roiiă, 
Frânge-i sar: câsa *n doă, 
Să vie la alta nouă. 

Sa-mi cosească fân, costrele, 
Facă-și cosa 'n bucățele! 
Să vie 'n braţele mele. 

c
r
e
a
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Si-mi fie de serbătre, 
La cap şi la tiţiş6re. 

Zică. Jurăea, ît. daii pace, 

Ei m'oi purta și voi face 
După cum .lui Badea îl! place 

Zică lumea, ce o dice, 

Nu vă putea să ne strice, 

Dragostea să ne râdice. 

Că mă ştie Badea bine, 
Înima lui e la mine 
Şamea o pârtă a sine. 

Inima ui îmi xorbeşte, 
Și amea lui îi şoptește, 
Că una d'alta dorește. E 

Camândox. sânt legate 

Cu lanţuri arse 'mfocate, 
Şi una pentru alta bate. 

Şi lanţul, ce le. coprinde.. 
Între ele. când. se'ntinde,, 
Cu mat răi foc le aprinde
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Iar când. s'adun. amândoă, 

Atuncea,. par; -că Je ploi, . 
O recoreală de TOĂ. . ÎN 

Lo ploi, le recoteşte, , 
Dar de.tot nu le recește, 
Că dragostea de 'ncălgeşte. 

Nică va reci vre o dată 

' Dragostea lor cea'nfocată, . 

Dorul: ca să mi-lit abată, | 

Aşa le e jurământul, . -:: 
” Şi's legate .cu' cuvântul 

Ale despărți mormântul. 
  

MILITARUL CărănEȚ 

Când PI cucul din luncă, 
Mă îndeamnă tot spre ducă, 
Cucul cântă, stând pe nuc, 
Şi mă "ndeamnă să mi duc, 

Cucul cântă, în ureagă 
Și spre ducă mă ndemneadă. 
D'ași ajunge mai curând, ' 
Unde îmi stă tot în gând. 

Să'ncalec cal cum îmi place, 
Inima, se mise, 'npace. 

„Saud calul sforăind 
Şi din pinteni zornăind, 

Să încing.-a sibidră,, 
Care:mi-va fi:soţi6ră, 
Soţi6ră d'ajutor, ; 

„ Credincisă şi cu dor,
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Soţi6ră pân' la morte, 
Ei de ea nu m'o; desparte, 
Au, dragă? or n'augi? 

Ori n'al gură să respunfli. 

- OLTENESG, 

Spune-mi miîndro, mergi? ni mergi? 
Ori poteca să-mi deslegi, 
Din doit una se-ți alegi. 

Spune-mi, mindro, vrei? nui vrei? 
De: mă e!, ori nu: mă ei, : 

Cx colea mă râgă trei. 

Axdeţi, mindro, se fugim, 
Se fugim, se pribegim, 

„Unde-om putea să trăim. 

Că satul ni sa mărit, 

„Duşmanil s'ai înniulțitii. 

Şi nu mat e de trăttii, 

Toţi neprietenil miel, 
Unde sunt cu doi, cu trei, 
Voiba de nol e ntre ci, 

po ; pe 

Și unde sunt doi, cu doi, 

Vorba le e tot de noi, . 
Să ne bage în netol. 

Stii, mînâro, ce-am pus de gind? 
Si plec să te las plingend 
Din ochi negri Iăcrămând, 

Și-o: se'ncalee pe cal murgii, » 

M-i curind ca să ajung ; 
Către deal la Cimpu-lungii.



"Către deal către Muscel, 
Să trec Prahova cu el, 

- Fără să mă ud de fel. 

„Să mă duc la draga mea, 
Care mă iubeam, cu ea 

Pin copilăriea mea. 

  

OLE ENESC, 

“- Aolică, Dodo, fa! | 
„Ai tu mi-ai făcut ceva, 
De nu te mai pot uita. 

Ba nu ţi-am făcut: nimic, 

“Dar mi-e vorba cu Lipie, + să 
De supul p'or ce voinic, : 

_IIâil -mândro, pe deal în sus 
"Ca fâcut fasuiul fus ' 

Și nici haraci nu i-am pus, 

lait" mândro, si ne suini, 
Si mergem Sul hărăcim, 
Numai amândoi să știm. 

Fii să “hăriicese din deal, , 
„Către vale; jos spre mal. 
Și tu mândro, catre deal, 

Faţin faţă să privim, 
„Ochi cu ociiă se întâiul, 
Unul spre alt să venim. 

Ei din deal haracă să pui, . Ă 

Tu din vale se te sui,. 

Frică ml-e că te răpul. 

- 33



: Vino mândro, că; nu s lup, 
„ Nică .vrun: câine! se: te rup, 
+ Ci s" 'voinic ca să: te pup. 
pm pe 

  

„ GÂNTURI. ORĂȘENE. 
CÂNTUL ÎNTÂLU. 

tai De doi-ori vederea-ți cu farmec însoțită, 
Segeți otrăvitore- ini! pieptumi ai înfipt, 
Cînd inima-mi :cea-slabă cu groadă fu rănită 
Și pacea vieţii 'mele de mine a fugit. 
Atuncea; eii,:0. dragă, ființa-ți înzeită 
Iubeam, eram; fericoiîn orbul mei amor, 
Credeam, că, ca un: înger, din cer cra! ivită, 
Să vindeci a mea, rană, să nu mă lași să mor, 
Așa cu tinerețe iubii -a ta ființă 
Și-ți arăta durerea. de: care pătimese, 
Cerui a ta jubire, cerut a ta credință, 
ŞI aşa împreună, cu drag să vlețuesc, 
Atuncea, tu, 0 dragă! mi-aduc acum aminte, 
Că îmi jurai credință, spuind că mă iubesti, 
Ș în veci într' o unire, cu dragoste ferbinte, 
A mea viaţă, dragă, tu vreât s'o noroceşști. 
În ast minut pr6 dulce, din farmec şi vorbire, 
Simțind c'a mea viaţii cu lanţuri s'a legat, 
Delirul tinereţii: șaflăse Tiniștires 
Și inimile noastre în veci sta *mpreunat. 
Dar vai în scurti vreme peri a ta credinţă, 
Sbură șa men 'ferice,. ce atit ma ncânțat, 
În care:ca pe Angel: iubcari a ta fiinţă, 
Şi văz cu întristare că nu mar ești a mea,



„CÂNTUL AL DOILEA 

Remâi sânățoasa!! uni a. zis, şi sa dus, . 
 Pieptul mă apasă, paceă- mi s'a, repus, 
Am pierdut vedare, lacrămile- -mi tac, 
Și siimţirea-mi pere, : ce-o să mă mai: “fact” 
Fruntea n'o pot ține, capul mi=este : greii, 

" Sinul de suspine îmi atde'mereii, *"” 
"Căci n'am zică bună, bunul m'a lăsat; 
Par că sunt nebună; Dâmne! ce: păcat! ii 
Mintea o să-mi fusă, “unde sunt nu știi; 
Sunt ghiaţă în rugă, şi arz'în foc viii, 
Aveam şi credinţă 'când- ctam cu ej 
Nu ştiii d'am ființă când sunt fără el..:,., 
Cât eram de bine! stenoa-ini: strălucea, 
Când era cu mine toate-mi surideu, 
Îmx placea lumina, căl putea: vedeair. « 

“ Îmi plăcea grădina, căn ea.mă 'ntâlnea. 
Noaptea răcoroasă, ardeam st aştept; 
Luna amoroasă mi'l dădea po piepţ,.: 
Fericiri nespuse .speram pre pământ; : 
De când el se duse, lumea mi-e mormâuta. 

  

Ah! mai vim odată! vino scumpul mei! 
Să am lumea tâtă, să zum Dumnezeii, 
Faţa ta blondină s'o pot contâmpla, AI 
Tu a mea lumină și cit umbra ta, 

  

CÂNTUL AL TREILEA 
O fată tânără .pe patul morţi, | 

Ca robul ce cântă amar în robie, 
Cu lanţul de brațe, în aer:duios, | 
Ca riul ce geme de rea-vijelie,. . 

Pe patu-mi de mârto eii cânt dureros,
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Un crin se usucă și'n lături s'abate; 
Când zioa e rece şi cerul în nori, îi 
Când soarele "1 arde; când 'ventul îl-bate, 
Când grindina, cade torente pe flori. | 
Așa far de veste pe zilele mele | 
O soartă amară, amar a bătut, 
Și ast-fel, ca crinul, de viscole rele, 
Pe patui-mi de morte d'0- dat'am cazut, 
Abia'n primăvară cu zilele mele. 
Plăpândă ca .roa abia am ajuns, 
Aluncea când cântă prin. fort filomele, 
$'o crudă durere adânc. m'a pătruns. 
Amară e mârtea când omul e june, 
Şi ziua frumâsă, și traiul e lin, 
Când paserea cântă, când florile spune, 
Că viaţa e dulce şi n'are suspin! | i 
Să moră biătrânul ce fruntea înclină, 
Ce plânge trecutul de ani obosit, 
Să moară și robul 'ce'n lanţuri suspină, 
Să moară tot omul cu suflet sdrobit. 

lar tii ca o flâre ce naște când ploiiă, 
Creșteam în de paseri suave cântări, 
Şi mie amorul cu buze de roă, 
Cu inima, dulce îmi da sărutiuri, 

Ca frunza ce cade pe tâmnă când ninse, 
Suflată. de vânturi aici pe pământ, 
Ah! juna mea viața acuma se stinge 
Şi anit mei tineri apun în mormânt 

„D. Bolintineanu, 
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CÂNTUL AL PATRULEA. _... 

Stefan cel Mare şi Mau a Sa. 

Pe o stâncă neagă într an vechii "Gas tel, 

Unde cură'n poale un rii mititel, 

Plânge şi suspină, tinăra Domniţă, 

Rumeniă, suavă, ca 0 garofţă: 

Căci în bătălie soțul et dorit NE 
A plecat cu 6stea și ma mai, venit. Aa 

Ochii săt albastri, ard în lăcritnele, , tr 
Cum lucesc în rouă doă viorele. a 

Bucle aurie cad pe albu-i sân, . .. mc 

Rozele și crinii pe faţa-I .se ingân, . Aa aa 
Însă Dâmna soacră lângă ea votează, ae 
Şi cu dulci cuvinte. 0 imbărbătează,, -.. „i 

Orologiul sună noapte a jumătate, si 
La castel în. portă. Ore-cine bate: ii; | 
Ei sânt, bună “maică, fiul tâi Tub, tc . 
Fii, și dela oste mă întore răniți, sii 

  

Sorta nâstră fusă crudă astă dată, 
Mica mea oştire fuge, sfirâmată; 
Dar deșchideți porta, turcii m&'nconzglorii, 
Ventul suflă rece, ranele mă dorii... 

Tin&ra Domniţă la. fercstră- sare, -. Ș 
Ce faci tu, copilă? disc, Dâmna măre? 
Apoi pe ferestră singur a eşitiăi 

Și'n tăcerea nopții ast fel a, vorbiti! Ei i 

Ce dici tu, stroine?. E-meii e departe, | pa] 
Braţul stii prin taberi mil de; morţi imparte, y 

Fi stint a sa mumă,:el e fiul rneii, 3 
„Decă tu cești. fii-meii, nu'ţi sânt mumă ei...



e. e 3 îi 

Însă decă cerul, ca să înpovere' :": 
Anii vieţii mele d'adincă durere, 
Nobilul săi sufieţ ast-tel lii-a schimbat, 
Decă tu ești fi-nieii cu adevărat. 
Apoi întmacoste monumente Sfinte, . 
Fără lauri încă Ştefan, n'o să intre; 
Mergi şi strânge oastea! pentru “fară mori | 
Și-ţi va fi mormântul corunat cu flori. 
Cel ce pentru țarii, nu: știe să moară, 
E acele pasări ce în noapte sboară; 
E acele paseri ce în noapte sbor, 
Și numai în noapte văd cu ochii. lor. 
Dar dacale tale simţiri: ardătoare,. 
A mcetat ca nişte vise trecătoare, 
Intră iar în noapte, de und'ai eşit 
Pasăre a nopţii, zioa a venit. 
Ştefan ce întârce şi din cornu-t sună,. 
Oastea lui sdrobită de prin văt s adună; 
Lupta reîncepe, turcii sânt ; goniţi 
ȘI bătuţi ca spice de fiare sdrobiţi. 

D. Polintinoanu 

  

CÂNTUL AL CINCI- DEA. 

Intr'ast locaș plin de suspinuri, 
D'amea stăpână eii depărtat, 
Or ce minuț petrec în chinuri; 

“Gu totu'n Iacrtimi sânt inundat. 
 Întastă stare. în desnădejde 
Or ce plicere nam de dorit 
Fără'ncetare durereani creşte; : 
ŞĂ plâng dar soarta, ce ma gonit,
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O. gile triste! curgeți,: grăbiţi, 
Nam ce mal pierde, ce să jertfese, 
Ore fatale, ce mă „opriţi, 

„Da bea paharul ce-atât doresc? 
Atâten,, lacrimi ce curg torenturi 

„Nu vă pot trage cu amea viață, 
Intins' uitărei, :crude momenturi, 
Câzid Voi: nraduceţi nici o dulecţii, 
Lăsaţi în pace ca să deşert, 
Aceast” otravă ce- -amestecați, 

":Pierea, co .nectar voi o predați, 
Lăsaţi: în: , pace ca să deșert, 

| Ma GR 

"CÂNTUL, AL ŞASELEA . 
“Ziua; vai! se 'depărteză, 

„_Nu'mi a adus de cât chin, 
Ah natura înceteză, 

„Ei necontenit suspin. 
* P'astă stâncă întăcere, 
« Privind p'al:naturil pas, 

„ Văz adio: cum. îmi cere, 
Auz bătând. al săi ceas, 

+: Frunza 'de tot ofelită 
D'ale :vântului suflări, 

„Cade jos îngălbinită, 
Eu rămân tot în oftări. 
lată te las dragii vale, 

"Las cu tine şi-al mei dor, 
Şi mă despârţesă cu jele 
De al mei prea scump amor, 

G. FE,
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"CÂNTUL AL ȘAPTE LEA 

„Acum e miedul nopți, natura toată tace, 
Acum minutul: morții iată că-a sosit, . 
Odihna în lipseşte, nu pot avea pace, 

: Mâhnirea mi'mpresârii, de tot' sânt părăsit. 

Nădejdea mâ in lume sa dus pe drum de morte 
S'a șters c'acea. lucire, ce fuleeră prin nori. 
In tocma ca și dânsa slăbit de multe chinur; 
Şi de dureri de morte lumina că uresc, 

Tumiua otrăvită de reaoa strâmbătate, 
O las, si ca şi dânsa în frunze mă târese, 

Puţini vreme âncă şi glasu-mi se va stinge 
Şi sufletul d'a bate în peptu-mi va'mcota; 

Atunci, fără îndoială, eii sorta, vol învinge 
ȘI pasurile mele mortea le va'ndrepta. 

„ :. Gr, Alexandrescu. 

GÂNTăL AL OPTULEA. 

în (liorii giler de dimineţă 

Căruţa poștii pe drum era, a 
Și: surugiul, ce-a sa viață 

“Pe cai petrece, plesnind striga. 

" Mişeaţi cu toţii domol la vale, 

Mereii la culmea ce o zăriţi, 

Acolo-i poşta, sfîrșit de cale, 
„Unde voi trebui se odicniţi. 
_Yeţi odicni, dar eii: ticălosul 
Nu arm odicnă p'acest pământ: 

- 

: 

. ! 
: 
4 
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Sufetu-mi sboară la "ntunecosul 
Al dranii mele vecinie mormint,., 

Cit am iubito, voi ştiţi, de tare, 

- Yoi ţineţi minte ce goană dam 
" Gvăbind prilejul de sărutare. .: ., 

Ah, ce ferice atunci eram ,: 1 : 
Am fost ferice, dar cruda-mi soartă 
Puţine ile mi-a, fost: dimbit, : 
Căci draga-mi pe braţ o vădui mortă 
Și spre viaţă eii osîndit. | 

Mișcă şeoaşul, mișcă voinice, 
“ Sfăramă-mi jugul sub care gem, 
“Tu mă poţ face iârăși ferice, . ..: 
Grăbindu-mi mortea “co mult o chem 

În fuga, mare te- -potien eşte' i 

Şi-mi rupe capul aici pe loci, 

Să sbor'acolo undo-mi gimbeşte 
AL presimţirei dorit noroc. 

(Din, Moldoa) 

o 

cât, AL NOULBA-: 

Mi-am . adus aminte de fericit trecut, “ 

- Cind în braţe- mi crudo, ie țincam plingind 

Şi cu ?n credinţare făcînd jurăminte” 
Îmi jurat credința pînă În 3normînt." 

Ca bugi muşcătoare, îţi trădaşi ființa 
“Te ficuși sperjură mă ne socolişi 
Ca iniina-ţi de. rece îţi jertfiși” credința 
ȘI fără mustrare mă ne socoti. 

Și vruseși se, afli mai multă iubire 
"Pale altui braţe mai înc întătâre ,



CE 

Căutași tu cruido, fără presimţire . 

Să găsești mal dulce alta brăţișare. 

Cerul răsplătească- ţi ata ne credință 
Și durerea care mi-a! pricinuit. 
Goneascăte, vecinic, fără umilință, 

Să cunoşti atuncea cit eu team iubit. 

N Lupescu. 

i Câxr UL AL X-lea. 

Dup: atita. lunsă crudă, despărţire 

Nu ştiam de este (io pre pămint, 
Muda' mi adormită petrecea'n mihuire, 
Cind pe cer pe stele, cînd pe negrul vint 

Căci cum osă poată trista'mi filomelă? 
În de iarnă vreme a cînta'n plăceri, 
Cind uscata frunţă şi nu e Qambilă 
Care să umbrească tristele vederi. 

“Te văgul copilă și a ta dimbire 
O viață nouă pentru mine-afost, 
Pieptul mei salină, simte mulțumire 
Şi destul: nu aflu în el adăpost. 
Primăvara, naște florile învie 
Atmosfera „cîntă drag'mi e s'o ascult; 
Toartă frumuseţea acum este vie, 
Team vădut iubito, ei nu voi mai mult.. 

Mina ta de bugam tristă veştjită 
Înger de slăvire cînd sa “propia . 
îmi simțeaan senină inima'mi rănită 
Şi mai blind amorul ce o sfășia 

“Mina ta iubito,mi adat floricele 
Ce ca primăvara din senin răsar, 

 



Law aceie *n mine-d'a veți sat 

Era supt o umbră tristă făm de har. 

Roda purpurie, crinul din grădină 

Veștejese îndată mrosul pierdind 

Dar atale graţii pline de lumină 

Ca o copiliță, nori nu le coprind .. 

Ca, şi aurora, tu ești luminoasă 

“Tot dauna mîndră ca o stea pă cer 

“Dar te văd acuma mult mah giațioasă 

„Aste ginduri triste de Îa tine pier, - ” 

Frumuseţea nopții, ea cînd ne arată 

Cerul fără de nori pe el stele mil 

Şi o parte luna qimbind într stată 

Carein multe inimi face spasmurt vil. 

Cinteeul de 'pasără cel de armonie, 

Mirosul de xofe, murmurul de riii, 

Or ce alt în luine plin de melodie 

Ce sămcânte poate pe un suflet vii. 

Toate mi-par nălucă, toate sînt de:ură. 

La acea fință cării a Qimbit 

Numele taii singur În asa fisură 

Covirşaşte ori ce lucru strălucit. 

"Te vădul. iubito, şi ata dimbire 

O viaţă nouă pentru mine-afost 

„Pieptul meil stalină, simte mulţumire 

ȘI destul nu aflu în el adtpost. 

| CÂNTUL AL Ii-lea. 

„* Aşea am fost ursită, să fiii nenorocită, 

“Curată fericire să maflu un minut.: | 

Cu lacrămi adăpată ființa-mi întristată 

Şi liniștea'mi și pacea cu totul am pierâut
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Fam şi ii. odata iubită, ador st 
Uu nume p'ameu frunte cununa! mi inpletea 
Îsram prea mulțumită, eram prea fericită 
Credeam și juriminte ce- -adesea îmi făcea, 
Un fum le e credinţa o vorbă conștiința, 
O.cursă jurământul, un nume Dumuezeii. 
CĂ nimeni. „nu cunţşte cu ce. val să răpeşte - 
O inimă- -amețită, zdrobit sufletul mei. 

Acum îmi juri tu mie amor, statornicie. 
Și mâine o sperjură, acum team cunoscut. 
E tristă surenirea ce-o naște fericirea, 
Ce numai pentru unii cu roze se! "npletesc. 
Adio fericire ce-apui Pamea privire, 
Acuma pentru mine amare tâte sânt, 
Acum numai tu morte ești singur'a mea parte 
Repaos pentru:n mine e numai în mormânt, 

Aricoscu. 

  

e. 

CÎNTUL AL „12-lea , 

Aprype sânt de tine Și. văz că mă “iubeşti. 
Și inima mea saltă de, busuril ceresti 
A cât sânt de ferice că pociu si.te privesc, 
Că pociu cu înlesnire or când ca să'ți vorbesc 

“Că pociu-să'ți auz glasul în fie ce minut, 
Că pociu ci fără frică or când să te. salut, 
Că pociu cum vine nptea, în dată ca să sbor 
Din cruda'int îuchis6re la templul de amor 
Șaci, aci, iubte, să string pe sinul meii 
Frumoasa ta cosiţii, “mult dulce chipul tei, 
Și roa cea, cerâscă să so:bpe buza ta 
Și să te adorm în cînturi pe iuimioara, mea! 
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Ac6sta e: dorința femei în amor 
Când află o fiinţă cu suflet siinţitor! 
Ah! cit sînt de: terice, şi ce mult te iubesc, 
Acuma, în credință, pociiă: zice că trăesc, 

Dar, val, te rog iubite, să: nu mă amăgeşti 
Să nu mă faci'a picrde iluziile cerești, 
Apoi îți vei da seamă li cel ne adormit, 
D'un suflet cârui crima a fost că tea iubit, 

Cu tâtă tineteţea, dorese al teii” amor, 
Mă vei iubi cu focul ' acel' nemuritor. 
Ce numai tu, poete îl poţi înpărtăşi 
Cu arta ta sublimă, ah fii a mă iubi, 
Măcar pe jmmătate, pe cât ci te iubesc, 

„Șatunei data credință eii nu ma! mă'ndoesc 
Atunci ai vedea: singur! cât e de înfocat, 
În inima femeii amor adevărat. : | 
O, câte minuni face acest 'curat amor, 
Când flacăra'nii aprinde” în' suflet siuaţitor. 
Acuma lângă tine sa dom pe braţul tăii, 
În leagăn, de iubite si tu: pre o pieptul: mei 

ta 
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_CÎNTUL AL 13-lea. 
-.. Sirmenă frunză ne norocită, 

Ia spunem" dragă unde_te duci? 
“Zmulsă de iarnă și doborâtă, 
Tără protector unde 0 s'a jungi? 
—-Nu ştii, nimica, uite „privește 
Colo Stojivul care căzu, 
Asta furtună tot prăpădește, 

Sinanvul ra zim ini-l străbătu,
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_Tatuncă încâce sint jucărie 

Şi-a mea durere n'am cui so spui 

Vântul nu are statornicie 

Şi sânt silită să mă supul. 

Dinto pădure pe o câmpie: » 

Crivățul astăzi. m& azvânli, | 

Prin munţi prin crâncuri a lui mânie: 

Acum zefiral mă: ocoli. i 

Dax fără feică, făramugire, 

Fâv amă plânge sai spăimânta, 

Fără, a cere adăpostire, 

Fără a, geme sail reclama. 

Mă due or-unde bine voeşte - 

Vântul de astăzi a m'arunca, 

Dacă o dată trunchiu-mi lipseşte 

Puțin: îmi pasă und ol pica. 

M& duc acolo unde ştiă bine 

Că toată frunza Mă va urmă, 

Mare şi mică cu'ncetul 'xine 

- Pentru, vecie a așeza, 

MB duc acolo unde se dice - 

Or şi ce hicru de pe pământ, - 

Slăvitul Dafin, Roza cea dulce, 

Pe rând “dar tonte se duc în vânt. 

————— 
! 

CÎNTUL AL 14-lea. «i 

Tirană streinttate . 

Mult al fost, firă dreptate. 

Muit pedepseşti tu cu rane 

Pe. fiinţele sirmaney 

D
a
t
 

it 
i 
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Vai d'acel ce soarta'l:mână! 
Să cazăn cumplita'ți mână! 
Că nu mai veden viaţă 
O zi bună cu dulceaţă. 

Ah! ei sânt acea ființă, . 
Câre gem în suferință, 

“Şi mă lupt cu chinuri grele 
Din leagănul maicii mele, 

Că din tinereţe crude 
"Pierdul -părinţi pierdui rude 
Ş'am rămas cu dor și jale” 
In .nedreptiiţile tale; 

Am umblat să fug de tine, 
Ș'ai venit tot după mine,- | 
Nai putut nici munți nici ape 

“De tine ca să mă scape. 

Am călcat din piatrin piatră, 
Nu făcul din streini tată, 
Am tâlcat din urmă. "n urmă 

-- Nam făcut din streini :numă. 

“Dar fi cât de bun streinul, 

Toţ amar e ca pelinul, 
Uugă-și bugele ?n stafidă, 
ToL e acru aguridă. 

Însă ruda Şun părinte 
“Pârtă sînge mai fierbinte, 
„Cât “să-ţi pară grei la fire, 

Nu te lasă în peire. 

Chiar şi?n cea, ma! mare ură, 
Cât şi cât tot se îndură, 
"Că singele în viață | 
Nu se face sloi de ghiaţă. 7 

- 
“i



Dar et val! din vissta mi crudă 

Wanrpe lume nici o: rudă, 

Nam pe niminca sămi cred 

Și cu milă să mt vadă, 

Ca să plin dar am dreptate 

De-al tăi roi streinătate, 

„Că de merg în orice parte, 

"Tot de tine am eii parte 

Nu mi-a ial rămas pute:e 

Să mai rabd ata durere, 

Întristarea viața-mi curmă 

De nu mai pot face urmă. 

Numai tu dulce speranță, 

ME mai mâîngii în vicță. 

Mă mingii gindind la tine, 

Nu te depărtu,. de mine.. z 

CÂNTUL 16: 

Eşti ca un înger, a meu fruăâsă, 

Tintră nimfa, Radii ce slăvesc 

Lumina dilei faţa- A vâvarsă, 

Ochii t&i negri mă "n ncbunese. 

Singură ?n lume ești pentru mine: 

Inimă, suflet, tot ce iubesc, 

Numaf tu scumpă, poți a-mi da bine 

ANDI. îndurare, € căci patiiuese, 
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CĂNTUL AL 17 

Tină dumbrăviâră! tu mi-eşți mângâiere 
L'a mea, inimiGră ce e în durere. 

„Ea e amărâtă de singurătate 
„Tu o faci de cântă sub frunga-ţi ce. bate. 

Zioa > mi. este scurtă cu 0 mulțurire 
Sub umbra- = tăcută ride-a ei simțire | 
[a voește îm sine de streinătate . - - : 
A trăi cu tine vecini6-păn” la mârte 

+ Îi i . 

  

- CÂNTUL AL 18 

Când-sunt lângă tine .eii încremenesc, 
Gura mi eneleștată, nu pot să-ți vorbesc, 
Să-ţi deseriă: sinițirea-mi ce mult te iubesc, 
Și că pentru” tine greii îmi Chinuere 

_Sânt eşit din sine-mi, nu: şti ce să fac, 
Ca să potit si "ntâmpin un așa atac. 
Fug de linga tine, acasă mă 'mtore, 

Inima îmi plânge, ochi- ni Iaerăint store, 

Petrec în durere, viaţa-mi amărese, 
Care fără tine mi- o nefericese. 
Nu s stăpân pe "mine, este 'nt 'ederat, 
“Sfâșiat de chinuri me siâţ desper at. 

"Noastă agonie de ant mă muncesc, 
Și la tine milă nu pot să găsesc, 
Am cercat să atlu leac” prin vun mijloc 
Ca, prin ro distanță Să Scap dacost for, 

; Cu plimbări departe de tine fasând 
Dar ea printun fermec te am tot în gînd



„Ci drăgălaşi înger, tot ce  preţuese, - 
Cum poţi tu de suferi ca să pătimesc? - 

Fii care din suflet atit te-adorez, 
Numai pentru tine răsuflu, viez, 
Tu, prin graiuți dulce și de simţuri pliu, 
Placi lumii, dar scumpo, ei ţie mă "'nchin. 

Cum ești dar mintoasă și cu chip frumos 
Fii dar şi voioasă, suflet amoros, 
Pre cel ce te adoră "n stare "ai adus 

- Să "Și închine viaţa, să-ţi fie supus 

GC. 

  

CĂNTUL AL 19 

Tu ești lumea, tu 'mi ești viață, 

Tu cești or ce scump al mcii, 

Toate-acestea, fără tine 

Nu-mi pot face de cât riii. 

Neinurire, zeitate 
Și or ce despreţuicse, 
Cici fericea *n aste toate 
Fără tine nu primesc, 

De ești înger sait un demon; 
Nu ştiii ce să hotirăse, 
Că tot bunul și tot râul 
Fă în tine îl găsesc. 

Când mă apropii de tine, 

Tu-mi înspiri foc de amor, 
Dar mă respingi din nainte-ți 
“Cu un chip defăimator. 

.



ku mă sfârșesc pentru tine, 

Te ador cu pe un zei, 

Şi tu m loc d'a recunoaște 
Nu'mt plătești de cât cu răi 

G. o.   

CÂNTUL AL 20 

Cam ce cintec dragi, inima îţi cere 
"Să-ţi cint şi să-ți tragă auzu plăceri ? 

Că te văz pe gânduri pusă în tăcoră 
Şi ?n atâtea rânduri, 'oftând cu dureri ? 

Pii nu s ânger dragă, să-ți cunosc dorința, 
Inima-ţi cea fragă ce o fi având, 
Că s supus la or ce să “ți plinese dorința, 
Spre ate întoarce de la tristul gând.. 

Ci te rog dămi voe să-ți făc întrebare: 
Ce răii, ce nevoe suferi în ascuns? 
Nu cumva, amorul tea pus la "ntristare ? 

Nuţi tăinui dorul ci dă "mi un respunsii? 

Sait ce vierme dragă, inima îți roade 
"Și atit te bagă în melancolit ? 
„Na cuinva "ţi apasă gândul niscai mode 

Care nu te lasă veselă să fii ? 

Spune *mi dragă jună din aceste toate 

Dam ghicat vreuna saii nam nimerit ? | 
Și prin ce cântare, să "mi spui de se po ate 

„Să ia vindecare gându- “ţi cel dorit. 
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GÂNTUL AL 21 

Copiliţă fragă! eşti destul frumoasă, | 
Și îm cești și dragă de când'team vădut; 
Te vă şi spre mine câutând, duioasă 
Şi că porţi în tine dor sunt încrețut. - 

Însă dragi jună 'lă amea plăcere 
Şalte să. "npreună nu. numai frumseți: - 
Inima "ini consoartă simțitoare. cere. 
Nu dragoste moartă, simple tinereţi. 

Ji voi şi virtoasă cu statornicic, 

Voi și. credincioasă, în tot pasul ei; 

Nu voi nică modestă fără timp să fie 

Și să, o. văd tristă cudva "n ochi mci. 

Voi să "ni înțeleagă zișele cuvinte 
Ş inima so tragă ale asculta: 

Ya să se unească ja un duh cn mine, 

Și să nu Voiască,. ce. mă, „va "otrista. 

Cer iconomie Ja toate în casă 

Simi urmeze mie şi pe gustul meii; 

Nu voi când nu, "mi place la plimbari să iasă 

Ci când le va face se voesc şi cit. 

Când mă in pe mine să-și uite părinții, 

Rude mai puține a o: vizita, , 

Fraţi surori si, lase Și ami urma „voinții, 

înteale lor case var al cerceta. 

Când îmi vin amicii. a le da onoare, 

Chiar. şi pe mal micii bine ai trata, 

Să aibi blindețe "către sertitoare, 

Şi a şti să le "'nvaţe cum ase purta. . 
,



Voi și mai voi încă a simți dulceaţa, 
Cele ce mănâncă a, ști: cum, să. fac: 

„Că or în ce casă ce ține viața | 
Totul e o masă un, cuvânt pe „plac, 

Voiii să se pătrunză de compătimire 
Şi să numi răspunză care mă, rănesc: 
Când mă vede'n „faţa, cu vreo mâhnite 
Blând şi cu dulceaţă a ami vorbi voesc. 

Voiu a se încrede la amea purtare 
Și pană nu vede a nu bănui: 
Cum și ea d'or cine va, avea ncertare 
Voiu nimic de mine-a nu tăinui. 

“Aste's dela damă de barbat doiite, 
Și băgând de seamă "grele nici nu sânt: 
Aste dar talente îmi sunt favorite, 
Și-aste sentimente sufletu-mi încânt; 

Totul dară este dragă copiliță, 

Ca să vei aceste ale consfinți: 
Dai atunci și mână,- dragă figuriţ, 
„Ca sătmi fii stăpână și amă ?nsoţi. 

GL 
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Când eram mai tinerică 
“ Zburam ca 0 păsărică, 
“Wu ştiam ce este frica, 

Nu mă temeam de nimica. 

Şi zburam din crangăn cracă, 
Navea nimeni ce simi facă '



Petreceam în dezmerdare 

- Fără nică o supărare 
Pi 

Dar un vânător, duşmanul! 
Cum mă văzu și-făcu planul, 
Şi trei fire depăr.scâse, - 
Vrăjite 'şi fermecâse, - - 

Şi le făcu lăţișoare - 
De mă prinse de picidre 

- Şi mă puse'n colivie 
Numai lui ca să mă ție. cz 

a 
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SPITALUL AMORULUI. 

“DOGTORIȚA ŞI BOLNAVUL 

BOLNAVUL îi i 
Aoleo, mamă Ieană! 
Fie-ţi milă fă-ți pomană 
Și mi dă vre o buruiană 

„Ca să'mi vindecă astă rană. 

DOCTORIȚA 
Spune voinicule, spune . 
Ce grea bâlă te răpune? 
Ce durere te supune . 

Și la gemete te pune? + 

BOLNAVUL | 
Of! grozav dor mă încinge, | 
Mă doboară, mă învinge, 

» Boarele de tot îmI stinge, 
Și la grâpă mă înpinge. 

„Că ntrecuta, săptămână 
Am văzut la o fântână 

O țărăncuţă română 
Cu un vas de apă'n mână. 

"E eram p'o cotițură. 

Stând pe supt o umbritură 
Când cu mândră, pâșitură | 

„EA venea cântând din gură:



Dragostele tinerele 

Nu să fac din miere iele, 
Ci din braţe frăgezele 
Şi din buze subțirele. 

Nu ştii alte de mal zise. . 
Că vederea-i mă uimise, 
Mintea parcă îmi zmintise 
Și în 10 mă înlemnise. 

Of frumos era ficută _ 

Ca prin inel petrecută, ” 

Nici prea “crudă” nică trecută, N 

Tocmai cum ie mai plăcută, * - 

Avea ochi ca niște 'stele 

Și sprâncene “subţirele; ? 

Gură, buze mititele 

Şi obrazi cu rumenele. 

Fu atât de gingăşică 

Şi atât de frumuşică, 
Cât. putea omul să.zică . 

Că ie chiar o păpuşici, 

! Inbrăcată”i n curățele, 
La gât şire cu mărgele, 

De şi era puţintele, .. 

Dar îi sta bine cu ele :... 

Pină o, văzul îmi fuse * 

Şi in ochii mer se duse, - 

Dar simtivea “îmi'repuse,; i: 

În rea stare mă aduse; IX 

Of umbli ţările tote,” 
Călcaiii cetăţi, sate glote, 
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Intovseiii horele roate, 
“ Unui voinic cât se poate. 

Ş'am fost tare ca o stâncă, 
Nu ma putut răni încă 

Cu aşa rană adâncă. . 
Ca drăguța nea, româncă. 

Blestemat; să fie locul : 
Unde mi s'a aprins focul, 
Ca cu dorul să trag jocul 
Și să-mi ling acum norocul. 

Of jurat să fe ceasul 
Cind. plecai” și fâcui vasul: 
Să f căgut să-mi rup: nasul, 
Decit săi aud ei glasul.:;. 

Că de nu-i vedeam frumseţea 
Şi "din 'ochii er: blindeţea, . 
Nu'm'ar fi: coprins iubețea, 
Să-mi repue tinerețea, - 

Jar acum din. gind nu-mi. ese, 
“ "Tot prih mintea mea;'să ţese; 

“ Şi: suspinurile: dese -. 

M'a făcut în plept, se-mt pese. 

Vegi dar mamă, te gindește 
Ce burtană: trebuește 
La bâla ce mă muncește! 
Şi cum tir mă lecuește, 

_ „DOCTORIȚA a 

Voinicule,, decînd vecul 
Tâtă bâla Ş- are "1âcul,: 

: Numai dă-mi' mie colacul 

Că îţi vindec, şi pe dracul,



| 

CĂNTEC DE DOR. 
Oa 
Numai pociu de ostenit 
Tot umblând după iubit, 

Și nimic mam folosit, 

Minţile mi 'saii smintit, 
Unghile mi saii tocit, 

ălpile mi sai belit, 

Potecile'n crucişind,. . 

Buturugile izbind 
Şi glodurile lovind. 

Nu ştii alţii cum găsesc, 
Și pe placul lor iubesc, 
Ca mine nu jinduesc. 

E vrun fermec la: mijloc, 
Or căs? eii sec de noroc, 

Şi ursit sa arz în foc. 

Dorul meii nu are leac, 
Că cui plac, mie nwmi plac, 

ȘI care'mi. plac, nu-le plac. 

  

N 

IARĂȘI Da DOR 
; Ei pam parte de o 'sor, 
"Ne sfârşit e al meti dor, 
Lumea parci'mi e năluc 

Ce-mi place nu pociii s'apuc; 

“E vrun fermec la mijloc, 
Or că si eii făr* do noroc: 
Nu știii alţii cum apuc 

CA eii giaba tot mă duc,



- Cruciși, curimeziși umblând, 
Nu pociu să-mi dai după gând; 
Of. dela of numai, scap, 
“Numai am simțiri în cap. 

De m'aș vedea cât şi cât 
Cu unica după gât, 
La ochit el mm'aș uta, 
Și mintea mi-aș deștepta. 

Faţa mi sar îngrășa 
ŞI n'aş maj îi slab așa. 
Cam ajuns din om ne om 
Şi m'am uscât ca-n pom. 

Ax! noroc, noroc, noroc, 
Pentru tine arz în foc, 
„Că tu la mijloc nu stai 
Pe care-mi. place să-mi dai 

CÂNTEC DE DRAGOSTE. 

Este bine! nu e bine ! 
Să iubeşti de lângă tine: 
Că te vede or și cine - 

- Şi te face de rușine. - 

„Si să iubeşti mal departe 

"Că când și când tot al .parte, 
Ducile nu-ți sânt deșarte, 
Nică: „dragostelo-ți sânt sparte 

„Dorul or când. Ați abate . 
Te reped. ca la un frate 
Bărbatu-i. cu bunătate : 
Te ?ntreabă de sinătate, 

“
+
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Dar de una este bine 

Să iubeşti de lângă tine, 
Qă vvun necaz când îți vine 
Mergi la ea să ţi-l aline 

în, zice cu, drag pe nume, 
îţi spune două, trei glume 
Și nu te lasă în luaio | 

„Necasul :: să te sugrume, 

Iar mal mult când te iubește. 
Să preface că boleşte; . 

„Zace, geme, să boceste 

ŞI bărbatu-şi, amăgeşte,, 

Xl alăturea, te . "ntrebie. 
Nu ştii: frate „vre 0, “vabi, 
Să. merg să-mi dea,. vre. » iarbă 

Să dai meveşti, să. fiarbă? 

Că nuştiii de ce boleşte, 

: mima ce-i chinueşte, - 
Că cât merg tot slăbeşte, 

Faţa lisă, veşiejeşie-, - 

eg i: 
Ştii trățiâre vecine; : : 
Îi cunosc eii bla: bine: 
Și. ştii de unde: îl vine, 
„Leacul ei en; sân la mine, 

Și dacă vel să nu mâră 

Ca o:dragă 'soți6ră, "iu; - 
Carwncarcă, cu orară 
Şi njugând pleacă | la m$ră. 

: Că! nevasta, i se- 'se0lă. 
:Sănătâsă după .bolă, .



Să găteşte "ngrabă ț6lă, Să 
Pune și fierturăn Mă, 

Apoi și masa așadă 
Cu neica să ospetegă, 
Cu drag să îmbrăţişeadă, - 
Şi din gură șI ureqi: 

Să dea Dumnezeii o pldie. 
„Grăunţele să se inţie, 
Să nu 'găs6ecă găblae, 
Sa nu curgă la, piscâie. | 

GI6tă multă să găsâscă. a 

Rândul târgiă, săi. sos6scă, 
“Tot mal mult să dibovescă 
Cu neica să, se iubescă., 

EI 
e 

— CÂNTEC DE DOR. „- RE 
Pe mine ce mia! mâncat, în! 
Ma veştejit, m'â "uscat, 

Șapte fete. dintrun'sat 
Ş'o nevastă cu bărbat. 

Dar nevasta draculul,. 
Mă spuse. bărbatului, 
Mi-adus belea capului, 
M'a făcut; ris satului. a 

Fetele 'iar m at Iăsat 
Ci tote sati măritat, - 

Aii Plecat după băr bat, 
Și inima mi-ait secai, 

De nu credeţi ce e: 
Şi vă pare că glumesc;
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Tote să 'vi le numesc, 
Să nu gândiţi că bârfesc: 

Una e Vişa lui Brăn, 

Alta e Mușa lui Stan 
“Cu care mă iubem an, 
Şi lua pe nea Coman. 

“Una” Voica dintre Tei, 
Şi Îlinca vara ei, 
Co iub6m ca ochi mei, 

„Şi lua pe nea Matei. 

„Alto Flore din viileea 
Şi Safta care'mi.plăcea, 
Dar Marica lentrecea,- 
Pană inimmi făcea, 

Verde, verde înfoiat, a 
Ce-a fost verde s'a uscat, 
Ce-anflorit s'a scuturat, 
Dar ce-am iubit n'am uitat. 

  

CÂNTEC OLTENESC 
Colea maică'n Făgeţel 
Sa ivit un Voinicel 

C'un cal vinăt por umbel, 

Mă duc maică după el. 

Wu te duce “fata, mea, 

Cala nevastă nwși ia :- 
Ci pînă te van şela 
Și te va lăsa colea; 

Că aceluea voinic | 

" Iancu Jianu îi die, 2



Plinge de. el mare mie 

Că este hoţ,de colnic, 

Și pe, câte le-a iubit, - 
„Pe tote le-a amigit. 
Le-a lăsat .şi a fugit ..: 
Alte.'n loc a îndrăgit. 

La Jiii pe unde a umblat 
„Câte fete sa'nșelat :.; 

Şi după el s'a luat...... 
„Cu copil tot le-a lăsat. 

La Olt pe la or ce loc. 

Câte le-a. luat la joc 
Le-a lăsat plângând cu foc 
Șa rămas fără nOLOC. 

GÂNTECUL SANULUI: 

N aţi zullit dun Jian, «i Î 
“Pun Jian, de un, Oltean, 

D'un Olt6n, de un -Mislen, 
De un hoț de; Căpitan? 

Care umblă prin păduri 
Cu şat-spre=dece panduri, 
Cu ghebe și cu.poturi,: 
„Numa'n găitân. cusături. 

Cu pist6le înarmaţi, -..- 
„Cu “puşti, flinte încăreați, 

- Umblă ca nişte: turbaţi, 
Sâci meni la ficaţi. 

Şi, iati miei: dăla ciobani, 
Axmăsari de la Mocani, 

1
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Fără plată fără bani, 
Vai maica, mea ce dușmani! 

Şi pădesc pe la strimtori, 
Şi despbie negustori, - 
Să ia tot la gălbiori, 
Că sânt la purtat ușor. 

Jianul om mic la stat, - 
Fără frică de păcat, 

Tot umblând din sat în sat, 
Multe case a călcat. 

Pe cine'ntâlnea'l zmulgea, 
Măduva la toți sugea, 
Lumea de dânsul fugea, 
Da jalbă la Caragea. 

“Domnia cît ma curând 

Potera la el mânînd, 

„Dar Jianu'nțelegând 
Se opri la Olt fugând. 

Călare pe Armăsar - 
Strigă, măi frate podar! 

“ Trage podişea de car, 
Gă nu-ţi va fi. în dadar 
Trage podul mai de drept, 

Nu mă face să aștept, - 
“Că îHi trag un glonţ în piept 

| Şi te culc, or te deștept. 

Dar podaru sta, privea, ; 

„Şi să tot cam (lăbovea, 
' Se făcea că se gândea, 

Poteri voind să-l dea. 

Jianul iarăși stricând - . 
Și Qăbava. lut vădend,
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Sti mal aștepte ne vrând 
Dete drept; prin Olt, .gicâna: 

Decât să mă rog de prost - 
„Pâna să dea podu'n rost, 
Fi-voi voinic cum am fost | 
Şi voi trece Padăpost.. 

Decât o pară la pod, 
Murgu-mi este cam nerod,. 

„.. Când de e6ma lui mă'nnod, 
Trece Oltul ca năvod, 

D'oi sta ca, să mai plătesc, 
Să mă plec să mă smeresc, 
La toți să mă căciulese 

"La ce naiba haiducese. 
Haideţi murgule, haideţi, 
Te sileşte murguleţ, 

Nu-ţi mal face părul cre, 
"Hal la Slatina ?n judeţ, 

Mergi murgulesnu sufla, 
Nu sufla, nu te unfla, | 
La gazdă vom răsufla .. 
Şi odihnă vom afla. 

Gazda-mi-este'n valea rea, 
ar murgul când îmi sărea 

Tocmai ca o păsărea, 
„Poştea un sfert îl părea 

Dar la gasdă ajungând, 
A şi auzit țipând, 

Potera gazda legând . 

Și de Jian întrebând.
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EI atunci fugând spre Plai 
A strigat. la murgul hai! 
Sat murguleţule sal 
Să fugim de. chiii și vai! 

“inte gazdă nu mă da . . 
Nu mă da, nu mă preda. 
Că ţi-oi. dă d'o mavlotea.. 
De so mira toți de ea. . 

Dar când .Jianul: fugea 

Poterami-l ajungea.» -- 
Mâinile ?n el înfigea 
"ŞI ducea la Caragea, 

Seara cam pe la apus 
Când la curte el fu dus 
Cu tovarăşi *n: rând pus 
Aşa-ml cântă cu. glas sus. . 
Staii în drum şi mă gândesc 

Ce să apuc să muncesc, 
Pâinea să-mi agonisesc, 
Copilaşii | să-mi hrânescu. 

Când nădejdea mi-am rapus, 
Și şedea pe gânduri pus, 
Aminte ce mi-am adus, - 

Mă urealii, pe deal în sus: 

Mă uitati în jos- pe, lan, 
" Văzul oameni, mueri, prunci | 
Cu plugurile la niunci, 

Mntristat mat mult atunci, 

Că toţi îmbrăzda mereii, - 
Numai Pluguleţul mei : 

“4enţelenit Dumnegeii, 
Vai rău uvsitul de cil 
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Că doi boi ce-i avusci 

De vremi rele-i răpuselii 
Fără hrană rămăsciii, 
"N sapă de lenin ajunseiii. 

Tot avutul în bordeiit 
Mi-e pe vatră un coteiii 
Și un tăciune de teii 
Și cenușe ?'ntr'un uleiii, 

ȘI nici aia nu-i a mea 
Cators s6eră-mea pe ea, 
Când îi trebue să ea 
Să spele şi să se lea, 
Și-am umblat, am alergat, 
M'am milcuit, mam rugat 
De chiabur și de bogat, 
Şin seamă nu m'a băgat. 
Am cerut boi într'un ceus, 
Să mi-i dea să ar vr'un pas 
Nevoii să nu mă las, 
Dar milă n'a mat rămas 

Atunci mă "ntorseiti și cit 
Și zisei în gândul meti, 
Da-va bunul Dumnedeii - 
Să umble și plugul meii: . 

Li 

Săbioara să-mi fac plug 
Pistoalele se îujug, 

- Flinta, Yataganul lung, 
Strămurare să împung 

- Să pui într'o parte fes 
Și la colnice să e, 
Să pui să'mb-ăzdez ales 
Unde o fi crâugul mai des.



9 Să, trag brazda dracului, 
Din mai susul dealului, 
Pănă'n capul satului 
Drept uşa bogatului. 

% * 
x 

As-fel Jianul legat 
“A. stătut şi a cântat 
La vodăn drept de palat, 

De potereă 'mprejurat,. 

Dar pravila'l judeca, 
Cu lanțuri îl încărca 
Şi?n ocnă mi-l arunca, 

Unde om nu mai călca. 

TUNSUL 

Veste 'n țară a ajuns 
De un hoţ ce îi dic Tuns 
Care'n codru a eșit 
Cu.șasentovărășit, O - 

“Tot voinici aleși panduri, 
'Tâlhari neaoși de păduri, 

Şi umbla, din crâng în erâng 
“Toţi câţi trec de el se plâng, 

Că nici: unde nu gândești 
Cu el în drum te'ntâlnești, 
Și tentreabă binişor, 
Cu cuvânt bun, blândişor 
De unde vii flăcăiaș? 
Din ce sat, din ce oraş 
Luat-ai de drum răvaş 
Să nu pătimești cevași. 
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Ce negustorie ai, 
Birul la cine ţi-l dai, 
Spune-mi voinicule drept, 
Te jur pe arma-mi din piept. 

De ai bani mat multicei, 
Di-mi jumătate din ei, 

Căţi daii la mână răvaș 
Să nu rămâi păgubaş, 

Şi cu vreme d'oi trăi 
-. Până ntre una ţi-ot plăti, 

Dar cum-va d'oi muri eit 
i-l va plăti D-qeii. 

» Aceste Tunsul zicea 
Tutulora câţi, trecea 

Și îl jefuia, de bani, 

Ca niște tâlhari dușmani. 

Dând răvaș pe cât le in 
Cu el ase mângâia, 

Multe rele a făcut . 
Dar în timp lung n'a ținut; 

Dumnegeii nu l'a răbdaţ - 
Curând în cursă Pa dat, 
Gu morte la pedepsit, 
Viaţa răi şi-a sfărșit 

[po 4 
„CÂNTEC DE DOR - 

Când puiii eii gândul la ţine 
„Arde inima în mine - 

. 

11
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Tremur și leşin îm! vine 
Nici Pământul nu mă ţine. 

Cu rană, cu dor.in piept 
Arunc ochi la tine drept 

Și oftez să te deştept, 
Dar de surda mat aștept. 

Că tu, treci pe lingă mine, 

Aruncă ochi și ină vezi bine 
Şi cu dor să-mi cați nu-ți vine, 
Focul ca să-mi mai aline. 

în ajunge dan atâti, 
Nu-nii căta, posomorâtă, 

Nu te uita'cu urât, 

Că destul sânt amărât, 

Ci de ești creştină blândă 
“Fă-ţi în lume vro dobândă 
Și nu mă, lasăn csândă 

„Să mor'în vreme curândă 

Numă face tot; să gen, 
Că mice “frică și mă: tem 
Rele-asupră-ţi: să nu chem 
Şi vei remânea n blestem. a 

CÂNTEC ȘI HORA - ; A 

Decât ruda şi vecinul, Leliţă, leliţă, 
Mult mat bun este streinul, Leliţă; şi cl 

Că ruda te năci ijeşte, i 
Şi vecinul te vorbeşte, 

da 0 vreme când îţi pâsă 
- Vecinul te mai apasă, 
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Spune tot, și ce nu velă, 
Și face de i să: crede. - 

Ruda iarăşi m are milă, 
Să te vadă îl e silă 
Şi la nevoe te lasă, 
Nu-ţi dă nici:pe lângă casă. 

Iar streinul îţi zâmbește 
Din inimă te fubeşte,. 
La nevoe te ajută,. - 

Te mângâe; te sărută. 

Decât un. tată ȘI. 0 mumă 
Să te certe de o glumă, 
Mai bine-o vecină bună. 
„Că te plimbi cu ea npreună. 

Seara pe lună: de mână, 
Când și când în săptămână, 
Din casă pănă ngrădină- 
Cu vorbă dulce şi lină, 

Și-ți spune doă, tre! glume 

Cum țI-este nai drag pe lume, 
Și-ți pune o pernişără 

„Să şegi pe prispă afară, 

Cât să ședi cn ea! npreună 
Nu te'nduri de vorbă bună, pr 

Că inima nu te lasă 

Să o lași să pleci acasă 

Tie noaptea. cât de mire, 
Că tot mică ţi separe 
rece 'ngrab pi.0 nălucă, 
Diva la ea-te apucă. 

/. 
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Și când raza să răvarsă-. 
To duci _mulțămit acas” 
De plinbare, de ședere 
Și de dulce mângâere, 

„ CÂNTEŞ; NAȚIONAL - 

Aolică ce vădul - 
„Colea'ndeal la Călmățui 
Fată mare, moş bătrân 
Cerând feţi măr din. sân; 

Fata tot îl imbrâncea 
Și din gură îi zicea: 
Fugi “la naiba moș bătrân, 
Că nu-ţi daii măru din sân: 

Geaba ceri şi te tnozi 
Că n'ai dinți mărul săl roz, 
Nici ești-copil băețel 
Să el să te joci cu el. 

Moşul cătră ca zicea 
Nu ştii nimic fata mea, 
Băiatu-i copilăros, 
Aruncă mărul pe jos 

Eu sânt Dătrâa și nam «dinți, 
Dar copilul n “are minți, 
Nu ştie mărul mânca, 
Nici cu el a 'se juca. 

mă 

CÂNTEC NAȚIONAL, , 

Aoleo ce fuse asta “| 
Lupii mea mâncat nevasta 

Când suiam amândoi coasta. 
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*"Precut balta luaiii alta, 
Mai frumâsă, mal chiposă 
Și gingașe drăgălașe. 

Aoleo ce Dătăioasă, 

Umblă tot năbădăioasă, 

Nici cu asta nu fac casă, 

Nici cu dânsa, nu fac stră Ansă, 
Tot din doă nu leg noi, 
Nici din silă nu fac milă. 

Când îmi umblă în. bătătură 
Cu nebură călcătură, 
Și când dă câte o gură 

Sperie oară, sare, sboră, 
Vaca fuge, boul muge 

Ca de streche la ureche. 

Ho! bălțată, na boiastră, 
Staţi că nu e boala voastră, 
Ci e-draga mea, nevastă, 

Mi-e pereche, nu e streche, 
Vă e mumă, nu vă ciumă, 
Fa vă râde, nu vă gâde. -/ 

„HORA —f-- 

Bat'o sfântul de lupoae, . 
Mă mănâncă ca pe ocoae. 
Piră se mă mai jupoac, | 

Of, Of, of şi aoleii,. „i 
„ Arde sufleţelul mei). “ 

: -Numă tae, ci mă rupă. 
Mă mușcăn loc ș să măpupe, 

Cine naiba s „n%0 'scuipe! 
Of, of & şi aoleo, şi cl, 

eg
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„lar mândra de peste vale, 

Cu rochiță și paltale, 
Mntimpină. după cale, 

Și aleargâ?n fuga mare, 
Seceriă orzul călare. 
Şil usucă pe câldare: -.- 

_Pănă un copil să sugă 

Sazvârlă ca o 'vârlugă 
Și] xişneşte tot în fugă. 

în o clipă ea frământă, - 
Se roşește, se'ufierbântă, 
Şi de bucurie cânta. 

Face foc, tae cu bardă, 
aa i în sudosl să scaldă 

Ca simi facă turtă caldă 

IIORĂ IARĂȘI PE ACELAŞ MOD 

. Nevasta care iubeşte 
“Spală n6ptea şi cârpeşte 
"Şi zioa se'primenește, 

Şi din horă nu lipseşte 
Of! of: of! si hop, hop, hop, 

„„ Of ce foc! şi ce potop! 

La horă dacă se prinde - 
Inima ei se aprinde... „.. 
Foc tot trupul îi coprinde. 
Danţul. înainte întinde. 

Of, of, ofl,şi hop, hop, hop! şi cl. 

Sare ca o căpriGră, 

-Dă din mâini de parcă zboră 
Ca 0 pasere ușâră, 

"Pe tâte'ntrece' la horă. 
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Salt. pasurile nucasă, 
"Ca o măcastră al6să, 

„: “Plâng copil el nu-i pasă, - 
„„ Nici de” casă nici de masă. 

*Joacă pănă inserează, 
"Şi pănă să înoptează, 

Şi tot nusă 'ndestulează, 
Nici, osteneşte să cagă. 

lar bărbatul ei saracul, 
Tot pe drumnmi în tot veacul 
Aci la moră cu sacul. 

aci cu carul la dracul. 

„2 beu . . i . 

-OHORĂ. e o 
MOLDOVENEASCĂ 

Pate- mă trânteşte-mă, 
Junghe-mă, beleştemă, | 
„Den ai face, co mi ai face 

Tot o să joc cum îmi place. 
“Tag. mă, răptine- mă 
În frisare pune. mă, 
"De mi ai face, | ce "mi, ai face 
Toto să joc cum nai place, 

“Calci-mii, turt cştemă, 
Fânge- -mă Sluteşte- mă. 

"Demi ai fâce: co miat face 
Tot osă joe cum îmi place. 

a met    
   

  

CASTEO DE SIAHĂLA 
| “Leliţă Săttiţă, auz, nci a iţă 

1 Dar dacă anzi, de om respunzi?
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Că e mult dMascră de când șez afară 
Porta "ncunjurând și tot așteptând. 

Vremea vremuește, cămaşa'mi receşte 
Luna s'a ascuns, plâia ma ajuns. 
Strășioră pică, giubeluşa ini strică, 
Nu-mi! e de giubea ca de -fermenea, 

CĂ întâiaşi dată azi e înbrăcată, 
Și de nu mă crezi “leschide s'o vezi. 
Dute, dute Neică,: Dute de te culcă, 

- Nu mat sta în drum că nu pociu acum. 

Nu-ţi mal pierde somnul că mi-avenit omul 
Și nu mă'nlesnesc nici ca, să-ți vorbesc, 
Dute că e n6pte să n'auză ș6pte, 
Că e vai de noi, de noi amândol. 

CĂNTEC | 

Asupra temutului p. 

Vezi nemilostivo, vez, 
Că din mâini o să, mă pierzi 
Să mă pierzi întrun minut 
Cu blestematul temut, 

' Ajunge crudo atât, 
De când tot mai amărât, 

- Nu-ni -tot face în necaz 
Din picidre mort se cad. 

Tot iubesc, iubesc îmi strigi 
Șin frigare vii mă frigi, - 
AMP'ai uscat, ura! ofticat 
Și viața mi-ai mâncat. 

În mormânt o să mă vezi 

“Cu câte mă asuprezi 
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Și nu gândeşti la păcat, 
Că nu mă ştii vinovat, 
Dar o să'ncep să blestem 
Asupră-ţi rele să chem, 
Sa-i întârcă Dumnezeii 
Câte le pătimesc eii; 
Să-ţi dea respletiri fireşti, 
Dela alt să le găseșei, 
Șatunci la mârmântul mei a 4 Să vil și să plângi merei. —- | 

RP 

  

| CÂNTEC 
„Asupra cobiril 

Sirmana nevasta mea 4 
Cum pârtă inima, rea, 
Pe alta să nundrăgese 
Şi să pornesc să iubesc. - | 
"De tâte mă teme'nveac, | 
Nu să mângâe de leac Ai Cu vreuna când vorbesc, 
Gândeşte că mă iubesc, | 
Și să turbură pe loc i Saprinde, se face foc, 
La or care când privesc 

„ Cutremure o găsesc -: 
Şaden cepe a ofta DA 
Și cu strâmb a'mi căuta, 
Gândind câte le'ntâlnese . 
Cu toate tot mă iubesc. 

„Dar în pizma er şi eii 
„O să fac pe gândujfdeii 

    
   

 



O să apuc de iubit, 
După cum în "mi a cobri. : 

CÂNTEC 

Asupra ne increderii, 

D'ai ști sufjeţelul mil, sp 

„Cât de mult te Iubesc, eii 
Înpotrivi nai gândi, | 
Și | nici nu mal osândi, 

Dal şti cât de robit sâut 
“Nat zice nici un cuvânt, 

Ci unindute'n amor. *) 

At avea de mine dor,. :. 

Numa! tu, cu jurământ, 
Eşti draga mea pre pământ, 
Și alta numat Yoes 
Nici sa, văz, nici să iubese.; 

Nu te, mat îndoi dar . „e. 

Şi nu te mâhni'n zadar, |. 
Lasă cele. ce te stric = 
Şi crede cele ce-ţi zic. 

La dușmani nuțe uita, 
La gura lor asculta, 
Că sal relelor iso 
ȘI fericirea nuţi vor. 

CÂNTEC 
Asupra osibirii în acrostic. 

Cu jale şi cu mâhnire ! 
De tine mă osibesc, 

Și se mai am întâlnire 
Nici voii, nici nădăjducse. 
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. "amăgitoarea:ţi parolă 
„Credeam şi. temeiu puneau - 
Şi. să-mi joci această rolă 
Nia o dată nu credeam: 

mii, am slăvit o dreptate 
Cu suflet ne vătămat 

- Şi ca la o Zeitate . 

La tine m am închinat, 

o nădejde înșelătă . 
În părerea “mr se afla 
Dragoste înflăcărată 
Asupr a-ţi îmi însufia. 

ina când dar: aste tăte, 

Amo, dor, prieteșug, 

Inima nea nu mai poate 
Să sufere vicleșug. - 

»i avut” unile ?n tine 
Și altele: nii:al vorbit, 
Am: cuiioscut forte bine 
În ce chip mat fost iubit. 

zu-mnl ziceai cu jurăminte 
Se m&-aibi perechea ta 

Ș'aceste tâ:e 'cuvinte | 

le-al făcut ale uita 

mâl da: “fieţi. de vine, 
Nu. voii cu. sila amor, 
Par Și Dumiezeii pe miaa 
Nu mă va lăsa se mor. 

hi! rămâ' zic, Șaltă “dată, 
Adio sufletul: mei 
Dar: vei” gâui vrezodată 

La cât te am adorat cul 
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_ CANTEG | 
Asupra despărțirii. P 

Ochilor de plâns topiţi 
“Vă închideți şi muriţi, 
Dacă n'aţi, fost; norociți 
Iubirea să vă priviţi. 

Buze muete' n amar, Ă 

„Numai trăiţi în zadar, 
Că de vol s'a depărtat 
Gura ce ați sărutat. 

Pieptule slâbit de;chin, 
Mori si scapă de. 'suspin, 
Că iubirea ce-ai slăvit 
De tine sta desparţit. 

"Mâinilor vii întemniţi, 
Muriţi nu may pipăiţi, 
C'aţi perdut p'acel trupşăr 
Cel strângeați în braţ cu dor. 

Picioarelor încetaţi, 
Vă tăeți numai umblați, 
Dacă calea vaţi răpus 
La iubirea ce m'ați dus, 

'Trupule de dor bătut, 
Prefâte pământ și lat, 
Cai remas înstreint 
De iubirea-ți depărtat. 

Gură, limbă şi tu glas, 
Amuţiţi din acest ceas, 
Ca de voi s'a depărtat 
lubirea ce-aţi desmierdat, 
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CÂNTEG 

Asupra, desparțirei în acrostic. 

cum nădejdele mele 
S'adus, nu se mal întorc, 
Am rămas în dureri grele, 

Să plâng şi lacrămi să 'store. 

zorocirea-mi cea, pismașe . 
N'a, vrut se mă veselesc, 

La viață pătimaşe 

Ma îmbrăncit să trăese. 

„bima-mi de întristare 
„ Dacum nu va mat scăpa, 

Ne'ncetata mea oftare 
Curând mă va îngropa. 

Gă ce-am Scăpat nu pociu prinde, 
Nici pociu să'l mai dotândese, 
Foc în pieptu-m! să aprinde, 
Că ce-am perdut nu găsesc, 

>h! vol ceia ce ca sfinții 
Umblând groapa mi-ați săpat, 
Rânjindu-vă ?n față-m! dinții 
Cu fiere nvați adăpat. 

cuma dar puteți râde 
Și-a petrece "n desfătărt, 
Tocma ca şi un crud gâde, 
Ce nare'n cuget mustiări. 

CANTEC 

E a „Tot asupra, despărțires. 

Liniştita mea viaţă a perit acum, s'a dus, 
Troiul meii cel cu dulceță de o dată T'am repus 

7 
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zi ştiam în adunare 

Cum pe toţi săi veselese 

Ta»-acunr.de întrista”e 

Silă-mr.. e şi să dimbesc. 

“Nam eii-:nici un vesel c6s, 

„- Şi s'a :aștept „ile. senine 

Nădejdi nu'mi a mat. rămas. 

zici a s6ielui lumină 

Yam plăcere -s'0 privesc 
Laimpă luni-mi-e streină, 

Par-că tâte iîîmi negresc,. 

că “ucâfărul puternic, i 

Ceimnt lucea! pin last minut, 

Un comet -a fost vremelnic, 

M'am amăgit, lam perdut: 

>! ce mădejie deşartă, 

Mincinâse fericiri! 
Ast-fel e lumea acâsta, 

Păreri tâte, năluciri”” | 
if 

  

! 

O INTRERARE ȘI RĂSPU 

În acrosti n 

mucefire'n “aurite, 

Înfosforate-cormet, 

De unde vii, îndeite,- 

Te rog.nu grăbi, încet: 

=lement . pre ea strălucite 

>m :pierdut teumpul mei bine, 
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În ce locuri fericite 
En geitul tă sălaș? 

zu-Dl vorbeşti, taţi în tăcere, 

„Numai ei budi simi dimbes şti 

“Fă-mi încai mică plăcere 
Şi spune-mi cum te nuneşti? 

ată dar, ea îm! răspunde 

Asta e numele meii, 

Tae de und vii, şi unde, 

AMă singur, nuţi spui ci. 

a op 

2 —— 

„CÂN TEO A DOI IusoȚIȚi 

=u “esti zina ia slivită, 

Tu ești dulcea' mea, iubită, 

“Tu eşti scump sufletul meti 

„nima mea, tu şti bine 

Că o jertfesc pentru tine 

Fil dar precum doresc eii. 

szu-ţi cer alta răsplătire 

La "nfocata mea iubire, 

Ci numal să 'mă iubeşti. 

Gă. iubindu mă în viață 
Vom petrece cu dulecță, 

Şi vel” simţi că trăești. 

>h! de ar, fi cu “putinţă, 

Să fii dupa mea. dorință 

Alt nimic Iu tașt mal soi 

 



wtunci o ce norocirel 
O ce mare fericire 

„Pentru. no sar pregăti! 

= 1 î889 

  

CÎNTEO 

Mă a robese stăpână, Te slivese ca dină, 
At nu ştim în lume de cât scumpuţi nume 
tatii ești de sâre. mult strălucitâre, 
lconă sfinţită Te am peețuită 

O-fteţl însă fârte Da'le nâstre sorte 
Amorul e dulce da: și ama: aduce 
R-âneşte cu miere ș'amestecă fiere 
A-st gând mă omâră, fericea-mi doboră. 

CĂNTEC 

Un June către Ojună 
I . 

Tânără copilă dragă 
Iubeşte până ești fragă 
Pină eşti în tinerețe 
Dă-p braţul să te răsfeţe, 

Până ești în ata fl6ze 
Nu trăi jinduitâre NE 
Te desmeardă și petrece 
Vremea până nu-ți va trece, 
Ca de-ți va vesteji faţa * 
Destul ţii necăji viaţa, 
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Dorind vei jindui "m lume 
De mângâeri și de glume, 
lubește dragă, inbește. 
Ia-ţi pereche te'nsoțeşte, 
Dar și bază sâmă bine, 
Să nu dai: mână cor cine 

Nu "ndrăgi numal frumuseţe 
Și numal delicateţe 

- Ci caută să și fie 
La dorul tâu alifie 

Care săl lipești la rană, 
Ca po dulce buriană, 
Să-ţi știe: parta amorul, 

„Și să-ți prețuâscă dorul 

Să ştie să te mângâie 
Și credincios să-ți rămâe 
În veci cu statornicie 
Să se 'nchine numai ți A 

CANTEC 

către o nestatornicie 

te 
Lasă nu voi să-mi Qâmbeşti 
Dacă nu mă și iubeşti 
Că de n ai avea'n amor 
Nu *mi ai da rane să mor. 
Te cunosc tă nu dorești 
De un suflet ce Trobești 
Gi numândureay 4] bagi 
Și la altul ochi-ți tragă, 

În zadar pricină dul 
Că statornicie n'a!



Oaie i sbor din om în om, 

Ca un pul din pom în pom, 

Şi la 0r cine, priveşti. 

Cu vederea'l. mulțumeşti, 

De te:facă: cu nume ri 

La fie: ce nătărăil. 

Dar de vel să. înţelegi 

Ale amorului. legi, 

Prebne'nimunul să;cre(i 

Şi p'alţi văgând, să nul veţi. 

Unuia să te închini 

Și pe alţi săi al streini, 

Gatunci un amor. Slăveștă 

Ş'a tunel legea lui pădesti 

ag 

Amor cu statornicie 

pumina vieți mele 

, Este una dintre stele | 

Cobor â-ă. pre pământ 

za Ga mea deitate - - 
“Dintwalte ne numărate 

fi uuia robit sânt 

ta nu ini mai străluceşte 

Şi nici că îm! trebueşte 
La vreuna să privesc 

zu vol s6re, nu voi lună   
mu

 a
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'zu vol săre, nu voi lună, 
Ea este amea cunună, - 

„ Numal pe eâ.0o: slătese. 

Că: 'tâtamea norocire 
Şi 4 lumi fericire 
Prin eâ'să- -mi vie astept. Ei 

> mei | 'rang, nobilitate,, 

Ordine; vredmcil date a 

Ya fi ca la al mei i plept. 

i 

ALI U- 

Supirarea între del 

Lasă, lasă suflețel, 
De doruți .holiy niţel; 

„Dar ţi se va.răsplăți:, 

Când nică nu vel socoti, -. 

„ Eă: pentru al tăii amor, | 
Pătimesc bolesc să mor, ! 

„Iar tu nici nu ai.habar, 
"Să simți 0, milă măcar, - 

„Acum văd că am Tubit ' 
Un tiran forte cumplit, 
Am greşit, mâriurisese, 
Și de ii te părăsesc, 

o
i



LA O TULPINĂ DE ROZE. 

Tulpină dragă! da ce n'âi fire? 
De ce de frunde te-ai senturat? 
Unde ţi-e roza mirosităre? | 
Eri tu fuşi verde, aqi te-a! uscat 
Aşa d'odată periră tâte, | 
Roda-ţi și frunda s'aă depărtat; 
Tulpină dragă! aşa să pote? 
Eri tu fuşi verde, aqi te-al uscati 
Tulpină dragă! nu cumva 6re 
Vr'o mână crudă te-a despoiat, 
Sai vintul, roăa, focosul s6re 
Te vzăjmișiră și te-ai uscat, 
O gi și-n nâpte ce fuse 'n stare 
Să te lipsâsră de ce-a! purtat 
ŞI-aeum tulpinaţi verdu-ă n'are,. 
Așa cu ttoul tu te-al uscat, 

Dar val văd deasă, ce e pricins, 
Acuri văâ bine ce s'a urmat: 
Acel mic vierme I-a ros. tulpina, - 
Cu bună s6mă, el te-a uscat. 

Vierme'pe Roză, vierme pe tâte, 
Vierme: pe omul, el e'mpărat, 
Să-1 dăin corână, sceptru se pârte 
Viermele, drăgă, ce te-a uscat, 
Așa tulpină, nu mat al Hore, 
Nu mai at fcuadă te-ar despulat, - 
Acum nu'ţi pasă să te obâre, 
Crivăţu! sufle, tu ter uscat! 

C. Carazali, 
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CÂNTUL DEPĂRTĂRIĂ 

Departe sânt de tine, mă tem 'că m'a! uitat 
Şacele nopți senine acum nu mai dâmbesc, 

Ua rece vânt îmi spune că tu ab! mai lăsat 
Și vai m8 pierd cu totul, nuşti îi de mal trăese: 

"Să-și uite-a sa fiinţă un suflet n'a putut, . 
S&-șI uite-a sa credință, vai mă rătăcesc, 

Acele lacrimi sfinte, acel dulce sărut. 
Uitândule e: o crimă şi val mă îngrodesc. 

Așn este etiț, tu ştii că mă tubești, 
Și când vr'o filomelă prin cringuri va cânta, 

Atunci inima-mi bate, îm! pare că tu ești, 
Dicându-ut cu dimbire pei nu te vol uita,. 

Dar Yarăși cind la tine mă ult tot ginditor, 
Și sufe» în tâcore de tine depărtat, 

Dureri necontenite atuncea mă'npresor 
Șun ce parcă-mi gice: „tubita-ţi te-a ultat“ 

Dar Iarăsi trădătore ei nu cred că poţi î, 
“Și inima ce'nbrațe-mi o dată: a şăltat, 
Nu cred ca să volască acum a părăsi 
P'acela ce'n viață credinţă t-ul jurat. 

Aşa iubi:e înger, grăbezte- -a mă scăpa 
De aste crade. chinuri, ce mult m'au obosit, 
Întârcete o dată şi făm'a mal afla 
Aces dulce ferice de care- am fost lipsit,



STREINUL ÎN „FARA ROMÂNESCĂ, 

Despre munte. se pog6ră. 
: Către xale:o APșoră * 

- Lină, labent-ușoră, 

„Si -numiţă: Girlişoră. 
- Dimboviţă, apă dulce, 

Cine-o bea nu „se mal duce, 
“Şi” “cum-vâ de se vă duce. 
Doru” n napol Iar Vadiice, 

B prea “bine gis cuvâritul, 
Câm umblat mar tot pămentul 
-Și-ăci' cum” m'a'adus sfintul 

- Am 'remas se ascult 'cânţul 
"Dimboriţă, apă: dulce, ete. 

"Țara e înbelşugaiă, 
„Cu: de. ţ6te'ndestulată, 
Lesne ț-faci masă bogată, 
Vorba, e adevărată; 

Dimboviţă apă: dulce, st c, 

orce om, se propișeșşte, 
„Piinea și traju, „ŞI-găseşte, 
Ca în Sîn de Rată „b 'ăeșce 
Cântă şi să veseleşee 

“Dimboviţă, apă dulce, ct c, 
„Că Românii sânt din fire 
Buni, YOLOŞI” și cu ubi: 0, 
Dulci la înpt ietenire, i 

"E gis prea cu potrivire 
Dimboviţă, apă dulce, etc. : 
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E galantom ;fie-ţare PRE 
„Român şi .vulos.]a: dare, RI 
Fra „puțin.: et, plată. mare, 

„ Bucuros cânți:cu, glas tare: | 

„ „Pimb6viţă, apă dulce, et e. 
„AIbă,: sad :nu: meserie; | 
“Numa n! Bucureşti, să xie' | 

„Măcar bragagii:sefie . vi. 
"Cântă toți cu bucurie: 

Dimboviţă, apă dulce, et: c. 
„. Hat dar toți într'o -umre - 

- Să urăm, cu norotire 
Romanie. ferici e, .. ... _ 

| Cântând “toți intro unire. ti 
Dimboviţă,. apă dulce, et c. 

  

| CÂNTUL, UNUI SUFERIND 
Răbănrea mi se stinse, 1 nu pot a mai ascunde 
Durerea “ce mă nvinge atita de cumplit, 
Isbirilor fatale: niu pot: 2 mal respunde 
Mal nul, cu upotriviră, puterea“ mi-a lipsit, 

Răbdarea, ah răbdarea, ce din a mea pruneie 
Mi-a fost singu - “ul razim or unde am călcat; 
Acum s'a dus și dinsa,i ne mat! putend să ție 

. Atitea chinuri” ci ide ce in'4'npovărat. 

_ Amor, noroc, speranță, ambiţie. şi s6: “tă, 
nt"'0 unire tâte; cumplit mai “alurnigat, 

Ori câte rele 'n lume asupră-mi le v6d gistă, 
„Şi Să mă lupt cu ele dadar m'am Încercaţ. 

1
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_Isbescă dar, isbescâ-o inimă pre slabă, - 
- Isbâscă cu cumplire. nu cer anv'apăra, 
Căci iată'mi presimţ mârtea că va sosi îugrabă 
ME va scăpa de de tâte, repaos îmi va da. 

Puțin, puţin am încă şi în mormint vo! merge, 
Vol însoţi țărina celi! ce m'a născut, 
Puțin și al mei nume din lume se va şterge, 
Cu el și pomenirea-m! nu va dura mal mulţ 
Deci pent-u urma'6ră mi-retntore. eindirea 
La dilele-m! trecute; spre a le cerceta, 
Dar nu găseşc nicluna, în care suvenirea 
Se-mi gică c'am trăit, fâr” a suspina, 

De azimbit vr'odată norocul către mine, 
A fost al amăgirel păhar plin do venin- 

„De m'alâsat vr'o dată sârta să gust vr'an bine; 
A fast ma! c'osebire să simţ tristul suspin. 

În sinul întristăre! a fost a mea ursită, 
Durerea din pruncie ca umbra-mi ura nsoțit, 
În faţă-rml să cunâsce durerea-mi zugrăvită, 
În inimă-m! seris esta ori, câte-am pătimit. 

Să le descriii n'am stare, căci obost de. ele, 
Abia pot către Domnu mina a-mi ridica, 
Sâ-l rog cu umilință, scăpându-mă de rele, 
Viața viitâre odihnă de a-mi da.! - 

Cerescule Părinte, Înnalte Creator, 
Speranţa cea mal dulce-a or cărul muritor, 
Bine-voeşte Pâmne, a me pomeni 
Întru "mpărăția Ta când vel reni. 

a 
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CÂNTUL UNEI RĂTĂCITE. 
£. n6pte, întunerec şi singură 'ntăcere, 
Plerdută sânt d'asupra delului furtunos, 
Urlă vîntu?n munte şi milă n'am cul cere, 
Torentul se răstârnă de peste stinci în jos. 
Nici o colibă nu e să mă adepnstească 
De pl6ea ce puterea de tot mi-a părăsit, 
Durorea-mi s&nmulţeste şi. nulă omenească, 
Aicl nu mă vede în ast loc pustiit. 

Eși o lună frumâsă, luminaţi prea sfințită 
Povăţnâscă-mi pașii la locul cel dorit; 
O lampă'ngerâscă, o rază mule iubită, 
Du-mă 12 locul unde amorul mi-a dimbit. 
Acolo unde-acuma el pâte c'odicnește, 

" Adastardâud în flacări se-1 dai uni sărutat, 
Și-a mea 'atirgiero  nâdejdea-t obosește 
MB caută'n tot locul şi e nemingidt. 
Dar vai! ei strig zadarnic, şi nimeni nu t'au de 
Sint siagură sirmană pe dâluri rătăcina, 
Și slabu-mi glas să pierde 'și vaetele surde . 

„Rămin, căci vintul urlă to:entul tot mugind.. 
„Urlete 'ngroditâre, opriţi-vă puțin, 
Ca glasu-m! să străbată. peste câmpit în jos, 
S'augă călătorul şi-al mei: jalaic suspia 
S&-l trăgă către mine în dlul furtunos. | 

. Lubite, sânt aicea: î6' chem neincetat, 
Te caut în tot locul și:nu te pot găsi, 
Al mei suflet e rece, puterea m'a lăsaţ, 
Augi-mă, cuci milne mai mult nu tor mal 
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CÂR ruL PASTORULUL. 

Un: păstor, tote, frumos; la, fata, | 
„Plin de mihnire, cu. ghs duos, 

Cânta din. fluer jos. pe. verdâţă,; 

Sub umbră „desă de pom „stufos: 

De, multe. versuri. cpuse .cu jale .. 
Uimite. tote sta imprejur, a 

Riul oprise. apa: "din cale, E 
Vintul stătuse din lin murmur, , 

Gât colo turma, „de: ok frumâse. 
Să respindise prin livedui 
Și ascultându-lă .6rba uitase, 
Pătrunse tâte de mila lut. 

Ctinele numaj, mai cu, „durere, . 
Stând. lingă dînsul căta' în. jos: 

Ca s6-l aducă lui mingiere,, 

| Glas câte- odată scotea dulos,, ee 

Dar. Eho,:ce: stă, de: om departe) ' 
ÎI augise din; loc. ascuns, 
Și. cu: suspinuri de ereutato. 

Lu tâtă vo: "ba îi da respuns,. 

Yin. lingă, dnsul, pătruns de milă 
Şi. cu, blindețe: :Îl, întrebari; 
Tinere, spune:mi, nu-ţi fie:silă;- 
Ce foc? -ce. chinuri? ce dureri a. 

Viaţa vâstră-.necazoul n nare! . 
E simplă, lină, fără dureri, * 

: „Şin tâtă lumea, nici o: suflare” 
Ca roi nu gustă mal dulci plăceri. 

V 
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Voă natura vă este dată, 
„Câmpii şi codrii; voă. zîmbesc, 
„Fintini şi râuri voă Warată, 
-Gum cură dulce,- cum, răcorese! 
„ Soarele încă voă răvarsă 
“Lumina dulce și cu: senin, 
„ŞI cer ul jârăşi înila Îsi varsă. 
„Spre. fericire a “A deplin. | 
El cu, “suspinuri atunci răspunse 

Câ nu se: poate vr'un muritor, 
"Oe cât sa. maibă dureri: ascunse, 
"Fie pe Scaua, fie băstor, . 

Oe ce fiinţa supusă zace: 
Supt patimi grele mult sait puțin, 
Soarta nu lasă. pe. om în pate 

: Cu malțâmire: a: fi. de. plin. 
"Pretumn nv'nceată de: vânt suflarea 
Nici pintre crânguri, nici pe câmpii, . 

i Așa nwncâată pici turburarea 
+ De multe! patimi pentru 'cel vii, 
"N adevăr: 'Slavă, cinste,” putere, 
Sai! bogăție eii nu doresc; 

"»Aceste 'toate drept o părore, 
Drept, nălucire le socotesc, 
Dar mai “puternic grei. a, supune 

„Ori ce simţire, simţ ps “amor, 
„Ast isvor dulce de' ntristăciune 
Lesne aprinde foc 'tatulo:, 
Iubesc ferbiate o “Pâstorița 
Cuchip 'prâă: dales, prea; drăgăstos, 

“Sofletul tare mi să mâhnește, 
Or ce privire-m! e de prisos,
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CĂINELE SOLDATULUI 

- Rănit în bătae Soldatul căzuse, . 

Ş'în puţine zile chinuit muri 
Departe de muma care îl crescuse 

 Şicare'l Iubi. 

.Sirman, fără rude, pe țărmuri streine, 
avea nici prietini, nick un ajutor, 

. Nu era ființă care să suspine 
__- Pentrun trecător, 

Singurul, tovarăș de nenorocire, 

Singura-l. avere un câine iubit, 
Şedea lângă dânsul șinmare mîhnire 

Păreă adâncit, 

Acum tot e gata pentru îngropare, 
„Acum râdic trupul pe mâini de soldați 
Cinstea hotărâtă acelora cară 

Mor. pentru împărați. 

În fruntea paradei câinele pornește, 
Din ochii lui pică lacrămi pe pămînt, 

"Ca un iubit frate el îl însoţeşte 
Pănă 13 mormânt, 

Aci,se oprește, aci se așază, 

“Nimic nu îl face a se depărta, , 
Aşteaptă să'1 strige, crede c'osă'l vază, 

Că s'o deștepta. 

Câte-o-dată cearcă piatra s'o ridice. 
Câte-oodată latră dup'un călător, 
Cuprins de durere vino parear (lice; 

Să-mi dal ajutor, 
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Apoi când streinul de milă voește 
A" trage d'o parte şi hrana ai da, 
EI își pleacă capul, în pămint priveşte 

5 Şi nimic nu va. 

De două ori nsptea curletele sale” 
- Eisferul nostru Va învăluit, 

Și sirmanul câine din locul de jale 

A fost ne lipsit. 

Dar în dimineața acea viitâre, . 

Pe când se deşteptă omul muncitor 
Zăcea, lângă grâpă mort de întristare 

Câinele Azor. 

ADIEO 

Din sînul mateii mele născut în griji necasuri 
Răstriştemiafost l€găn, cu lăcrim mam nutrit 

„Ca ale măril repezi și grâsnice talazuri, -. . 
De vântul relei sârte la stânci am fost gonit 

Acuma pretutindeni întorc a mea vedere, 
Şi ochi'mi mulţămire de loc nu întâlnesc. 

„Căci nimenea nu simte cumplita mea durere 
Și 6meni pe mine trecând mă ocolesc. 

Așa, așa, Iubite! s'a dus scumpul mei bine, 
Văzând că nu-mi râmâne plăcere pe pămiat, 
Văzând că dela mine s'aii dus zilele line, 

Pun mâna mea pe frunte şi cautun mormiînt, 

Din zilele-mi plăcute, din veacul lor de aur, 
Diu vecheami fericire, din sfîntul lor amor 
Idel aă rămas numai, precum 0 nălucire 
Râmine dimineaţa din visuri care zbor. -



Te lupți tot cu necazuri ca o corăbidră 

Amarul ţi-e dulceaţa, -*eninul hrana ta, 

Șin:fereal se hrăneşte, dulci fără, a gusta. ; 
Sispine te sug-umă, îţi tne risufla” "ea, 

dh 

Așa, fără *ndoială, amara mea viaţă 
Di. -acum e pentru mine nisip neroditor, 
„Ce, vara, îl, usucă, Yar Iarna îl inghtață 
Și nici. o. fl6re n'afla sirrianul călător. 

"Dar, însă, suvenirul ființelor uitate, 
Va fi la al: meii suflet. în veci. înfățișat, “ 
Cu frunzele aduse de. vijelil purtate 
La vechea, lor tulpină ce o dată le-a purtat, 

Nădejdi omorâtâre,, de visurile vâstre 
Acum pteste măsură mă văz înpovărat! 

“ Fugiţi, zadărnică zile ce griji. .omorit6re 
Pe tinăra mea frunte curând ați semănat. 

Când tâmna şe arată al ernit rece soare 
Copacii fără sevă las frunza, se usuc, 
A mea nenorocire uscând a vivstel flâre 

„Die lumii. un adio şi iai Lira mă duc. 
DI IL Di: | G.ă,: 

  

ALUSIE LA ROMANIA: 
Din, când în când aprinsă. în flacări inimidră 
Să arzi: în: veci.nestinsă în doruți pe curmat,   
Cs saltă prin talazuri în timp. înfurtunat. . 

Ah tristă, ți-e-viaţa -șin patimI, preursită,,   Ca "viermele ce ctesce în planta otrăvită. : 

Spuipăreaţi este spumă en sânge şi venin 
$ „me având cui spune, arzând ca luminarea.; 
Te stingi ea un cărbune, puți in, câte puțin. 

n 
r
m
 
o
o
 p

p 
ar
e 
a
s
e
 

     



9. 

AT 

Ca vita care scote în muncă. limbă lungă 
Și tace, că nu poate de cât numat, oftânid 
Prin gloduri prin norge s'o bată s'o împunză 
Ea trage se'ncovde și mâre 166 tăcând. . 

- Așa tu" înimidră dureri si .te Sugrume, 
Să suferi soriGră că n'at alt ce să faci, 
Așa ţi-a fost! norocul să plângi trăind în lume 
Și rana ta și focul în tine să le taci. 
Ci doruți să rămâe şi lacrămile mute, 
Te 'ntârce, te mângâa în smă fân” să basi, 
Că cele ce de sârtă i-a fosț,. scrise în frunte, - 
Și vie chlar şi mortă tu ţot o să le tragi.- 

  

„JO-INTRIGĂ 
Copiliţă fragă, re ne îndurare 
Tea adus în sare să mă depărtezi? 
Cum ne fuse dragă amândoi curântul, 
ȘI-țL cale! jurămîntul nevrând să mă vezi. 
Nu credeam vr'odată T'anstră parolă 

" Sămi joci asta. rolă, să mă. părăseşti, 
Ab! dar. îmi arată pentru care vină 
Şi, de, cs pricină, nu mă mat Yubeşti, 
Ce vrăjmaș, iubito, Pâră viină iți spune 
Și ponoase. multe vrea, ami aţăța? 
Spunemi dar, Yubito, ori ce alții spune, 
Și de rii, voește: ate'ncredința, | 

Ah a mea lumină, ce crudă ființă. ... 
Fără. conștiință și-a făcut păcat, 

„La ce Zeii se 'nchină acel şarpe, dragă, 
1: Căre intrigi bagă și e ne certat.



18 
Cum de nui e frică fulgere să cază 

'Presnete săl arză când iși face plan! | 
Cum nu se despică Jocul” de şubt dânsul 
Și să aibă 'ntrânsul pante cu satan!. 

Credem dar cuvântul, că'năpăști, de vină, 
„ Fruntea mi-e senină, nu mă știi pătat, 
„Bă țin jurământul cel fâcul cu tine 

EI e încă'n mine cu amor legat 

'Peam iubit în mine. cu statornicie, 
Ș'intr'amea vecie dragă îmi vel fi, 
"Cum și pentru tine gata-i suridră 

Or în care oră amă și jertfi. 

-Ah juuă dui6să! tu nu eşti tirană 
Să vei asta rană ami-o îi nelti 
Eă te știi mil6să, te ştii că ești blândă 
Şi să-ini dai osândă nici m'așt socoti, - 
Ci cunosc prea bine că mă depărtează 
D'ata dulce rază bunil tăi părinți, 
Că er pentru, mine piri și intrigi, drasă, 
Când vrăjmaşii bagă îl cred ca pe sfinți: 

Carii pentru: plată în zi și în n6pte 

Umblă tot 'cu şoapte, născocind minciuui, 
ȘI aduc îndată pe alți înnainte, 
Cu mil de cuvinte, şi îi fac mai buni,.. 

Cărora "durere, cerul rog să-l certe 
„Și să nule ierte lOr acest păcat: 
Ca un fum cum piere sa se prăpădească 

Şi să moștenească Iadul înfocat. 
Câţi port clefetire, dragă sorioră, 
As fel toți să moră făra căpatâii, 
“Tu amea iubire rămâind în ticnă 

Să potiu în odihnă eit să te mângâii 
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| CÂNTUL VINULUI 

Ah! îmi place cupa plină, 
„Vol să văd printre cristal 
Picătura purpurină: 
„Par'că văd supt unii voal 

O amabilă virgină, 
Pe a cărei chip. ovală. 
Doă roze. se combină, 
Loă roze de benoal. 

Apoi voi s'0 văd deşartă 
Căci atuncea îmi arată 

Cum trec toate pe pământ, 
După plin deșertăciune, 

După zori soare ce apune, : 
După viaţă un. mormânt! 

Viaţa n6strâ e-o beţie! . 
Sântem beți când de amor, 

Când 'de sacra armonie,. 

Când d'un nume sunător? 

Caril beți de avuţie, - 
Cari de ştiinţa lori, . 
Care. parte de prostie, 
Mulţi de lacrămi și de dor. 

Sunt chiar. oameni ce să'mbată 
D'o idee vinovată, | 
De o crimă, dun păcat. . 
Şi sunt beți, beți cu turbare, 

Tornă sânge în pahare 
Și ai sete ne'ncetatii; 
Când ciorchina aurâsă 
E strivită supt piciorii .



N 

Și când curge spumegoasă 
. Îutru'n rumene isvorii 
Cu gândirea: mea, xoioasă, 

“Mă înalț din nor. în nori, 

Și p'o lir'armonidsă, 
Cânt mii imnuri şi tot sbor. 

Dar îmi zicii câte o dată 
Că clorchina sdrumicată. 
E a lumii chiarii simboli, . 
Atunci visulii ia schimbare, 
Și la patimel; altare, 
“Tă duc lacrimi drept obolă. 

Daţimi vină mat daţimi mie 
Voii durerea a uita: 
Lumea altfelii -n'o să. fie, 
De vol plânge sait cânta: 

Și ce-mi trebue 'n beție, 
Nebunește a funota 
Când tu, scumpa mea junie, 
Verşi în: vine-mi lava ta? 

'Te înalță, înc” o dată 

A mei suflet, şi. tembată, 
De cereşti; le-armonii. 
“Timpul, spaţiă' "mbrățișeză! 
Dacă spiritialii erează, 
“Oreator tu poţi să fi, 

G. Greţeanu. 

  

Finele broşurel a 2-a. 
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SPITALUL AMORULUI. 
VRĂJITOAREA şi BOLNAVA 

3 

7 BOLNAVA. 

Mamă Hârco dela munte. 
Eşti vestită că ști! multe, 
Şi mai mari şi mal mărunte, - 
Le ai toate scrise "frunte, 

Tu ghiceşti cu boabe trase, 

Luna o pogori în vase, 

Stelele aduci prin case, 
Faci fulgere să se lase. 

Tu aduci pe om în stare 
Să mârgă peste hotare, 
Pe jos tot în fuga mare, .. 
Şi pe trestie călare, 

Tu Sț faci cit mulți pomană, 
Dând câte o buriană 
„Scoasă, zmulsă, din poiană, 
“0 descânți și vindeci rană. 

Tu îngheși apa şi lacul, 
Stăpâneşti chiar și pe Dracul 

_Şi-ţi slujește în tot vacul: 
La or ce îţi este placul. 

Te rog măicuţă fă bine | 
De veţi ce-a dat peste mine, 
Dorul, boala din ce'mi vine 

Prin tot trupul şi prin vine? - 
Ip
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"VRĂJITOREA.. | 
Draga mami, îţi vol spune 
Și-ţi vot ghici de minune, 
Numan vas argint îmi pune, 

„Ca se inârgă tote bune; . -: 

Acum fata mea cea dulce, 
"Fă ţi inții o Sfintă Cruce, 
Sutlă. ţi numele"? n răscruce! 

În visul cu apa luce... 

Stă ştascultă să-ți. spun rana, ” 
Pe tine te, chiamă Stana, 
Și eşti tinără şirmană, 
Dar al o mare dușinană., 

Care:îţi coace şi tace, 
- Dar să o lăsăm în. pace, 

Că nimic nu'ţi poate face, 
„Poți trăi or-cum îţi place. - 

Tu ești: drgă, “norocită 
Şi de lume fericită, 

Dar tot ești ne mulţumită, 
Vel fi văduvă pirlită, 

"Cum mi să arată inie, 
Aicea în pascalie, | 
Trei bârbaţi cu cununie 
Ți-este daţi de soastă ţie. 

„ Cel dintilit'un bătrin tare. 

“După el burlac cu.stare, 
"ȘI atreilea june mi-pare, 
Dar sărac, nici para w'are, 

BOLNAVA 
OA aşta am fost ursită! 
Nici o vorbă rai sărită! 
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Tot pe şieaii l-este vorbită, 

Fi-ti-ar gura aurită! 

Că cu cel d'întii, săracul! . 

Prel-zeci de anl făcul vacul, 

Trel-zeci și doi:cu burlacul, 

Dar le împăzţii colacul, 

Acum ştii că nu:sint mică, 

Sânt de ani cam măricică, 

Dar. sînt încă tinerică , 

Şi la chip tot îrumușică: 

Decit: am. fost, din natură 
Puțin 'cam Slută de gură 
Că toţi dinții îm! căzură 
Şi-alţii văz că nu-mi crescură, 

La ochi iar. avulii durere 

Şi cam pierdulii din vedere, 
Când e seara toată "mi piere, 

„ N'osibese Om din Muere; . 

Părul iar mi-e Colilie, 
„Şi-mi cade ca de chelie, - 
Nu știi dinceo să fie, , 
-Poate din vr'o alifie. (Pomadă.) 

Faţa-mi este cam sbârcită, 
Dar nu e încă "mereţită, 
Decit umblu ?ncolăcită . 
"De când am bolit recită, | 

“Ci te rog mamă cui plată, 
În pasealia ta cată | 

Şi de pot fi, îmi arată, 
Cum am fost când eram fată: 
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Că unde văz pe drum junii, 
Sprintenei toți ca Lăstunii, 
Călcând toecma ca Păunii, 
Of mult mă rănese de unii! 
Dar ca ăl care îmi place 
Nici unul în'are aface, 
De 'dragu'i mămghimpă ace 
Și de dorul lui n'am pace: 
Iar: dușmnil râd: de mine, 
Zic că 'sînt: nebuă bine, 
Mă fac la jună de ruşine “ 
Și nict-un 'pețit numi vine. 
Poate: că făcut; îmi este 
De dușmancele neveste, ' 

. Care mă fac de poveste, 
'Să trag -boalele aceste: 

“ VRĂJITOREA. 
„Ia ascultă mămuişoarăl 
„Boala ta'este uşoară, 

Gustă 'din- astă; apșoară. 
Și toate să desfâșoară.. 

Apor de aci, mărcuță, 
Or pe jos or în':căruţă 

„Să te duci drept:la Mârcuţă 
ȘI țI. găsești lacul, drăguță. 

  

O ȘEZĂTOARE DE FETELE LA ȚARĂ 
 PERSONELE 

Stana durda, Volea copana Năeșa cîrna, 
Ilinca surata ei şi Mama Georrina. 
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CÂNTUL I, 
Nâeșn (cântă.) 

Mult mi-e do: suvată, dor, 

Mi-e dor surată de mor! 

Ilinca. 
Ți-o fi dor surată, dos, 

„"Ți-o fi dor de frăţior? 
i Neacșa.. 
Ba, ba, ba, suvată, ba, 

C. mi-e dor de alt ceva. 
Ilinca. 

Ţi-o fi dor surată, ds», 
'ȚI-o fi dor de verișor? 

Neacşa. 
Ba, ba, ba, surată, ba, 

Ci mi-e dor de alt ceva. 
Ilinca. 

Ți-o fi dor.surată, dor, 
“Ți-o.fi dor de tătcuşor? 

Neacşa. 
“ia, nici, nici, surată, nici, 

„Ci ghici, ghici, surati ghici. 
Ilinca. 

„Ț-o fi“ dor 'surată, dor. 

Ţ O! fi'dor d'un puişor? |. 
Neacşa 

Da, da, da, surată, da, 

Şi 'are cine mi-l da. „(ace 

CÂNTUL .3.. 

| Ilinca, (începe j. 

De când s'a dus netca'n cale 

"Nu ram mai gătit de jale, 

Nam mat pus la git mărgele 

Nici la degete inele. 

a
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Nm pus la cap flo»icelele, 
Nici la coadă panglicele, 

Nu știii când e sărbătoare 
Nici am.zi veselitoare, 

Intru'n casă, es. afară 
Tot cu inima amază 

Câţi oameni văz și neveste 
Tot îmi par 'că adue veste. 

„Şi nu văz.o păsărică: . 
Să vie s'auz să'mi zică 

Că nelea călătoreşte, 

Grăbește, curind „sosește: 

Cin! o zice ..neica vine 
Îi daii iia după mine | 
Şi după culme scurtelea, 
Numai să mai văz pe neica. 

Cine în ochi mi-l va scoate 
Îi daii după mine toate, 
Îi daii măcar, demi va, cere, 
Şi pantofi din picere. 

I-așt da şirul de mărgele 
Și cord€oa cu inele, . 
Şi tot ami da l-ași da încă 
Şi toarta, dar mă mănincă, 

Că nelca se necijeşte, 
Mă ceartă şi mă urește, 

Că el or unde-să plimbă 
Vine în deștu-i o schimbă, 
Şi-mi juvă ca pin'la moarte 
Dragostea mea 0 s'0 poarte. (tace) 

=
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CÂNTUL 4. 

| " Stanca. e 

Bat pustia, săl bată, . 
Cin”. a scornit. că nu 's fată 
Șam rămas nemăritată, 

De flăcăii toți uitată. 

“ot ce mincinoâsă lată, 

De ne văd cu nescai glume, 
Cum vedem și noi la lume, . 
Ne atirnă "'ndată nume. : 

Of! 'r'ași fi fost necăjită :' 
De aș fi vre o pocită,. ..: 
De și ceva sînt zbireită, - 
Dar tot sint fată numită. 

Nar mai fi junii dușmanii, 
Tot e. îmi amărăse' anii, 

Că “trec cârduri ca croncânii 
Şi imbuinaţi ca cureanil. 

—
 

“Îşa ţia calea în îintină, | 
în zic, dragă, «te fac! zinii, 
Cu făgădueli, te, mână! 
Pină, când rămâi Dătiină. 

„De virstă s, “toema în stare, 
„Patr u-zeci de ant, îmi” „pare, 
Cine zice că. PY. mai mare. 

"MI e duștaan. şi. Jega nare. 

„De şi: avi, nălticică,; î 
“Şi cam “gr 'oasă'lăticică, 

Dar aste” nimic: nu strică, 
Dacă zic ei că sînt mică. 

IN
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Oi! inima. geme'n mine 
Că cișlegile iar vine 
Şi mi-e de lumg. rușine, 
De nu m'o lua Yr un-cine — (tace) 

- VOICA. - 

Tot d'una am fost .fată F 
Şi numi pasă nică odată: 
Cine ce-o vrea să vorbească, 
Mama Vișa să trăiască, 
Că ea 'este de la munte 

Şi ştie în' lume multe, 
Ştie scrîntituri să dreagă 
Şi de deochiuri:să tragă: 
Ea descîntă și moșăște, 
Ea. mărită şi peţeşte, -,. 
Ei numai să-i dal colacu 
Îi miirită și pe dracu. 
Ea pe negru albii. îl face, : N 
ŞI roșu şi „cum îţă. place, », 
Ea. ţi închiagă Şi apă, 
Din mâna-l nimic nu scapă. 
p aceia zic Şi-a doa- -oară: 
Mamă Visa sii nu moară, 
S'o ție sfintul cu' bine 
Pân'mo mărită” pe mine, 
:5'0' pun, când voii fi mir casă 
Să-mi fe oglihdăreasă:" i 
Apoi: d'o muri, săracă, 

"Praf, țărină să se facă, ' i 
MAMA  GHEORGHINA. - 

ÎN tao cânteeul:și începe. să: zică:) 
Vai:de cînțecelă. voastre 
Şi de urechile. noastre 
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Că am fost și noi copile "am îmbătrânit în zile 
Dar n'am auzit: în'lume -- De la Părinți, de la mume i 
Așa cântece heroade - 
De ale voastre de moade, 

“ Vezi, d'a'a junit vă uită, 
Și la voi nu se mai uită, 
Cu făgădueli vă poartă, . N Până când se duc pe poartă o „ Șl-apol vă atârnă nume 
Vă face de basnu.*n lume, 
Iar vol înșiraţi ani salbe 
Până 'npletiţi- coade albe, : 
Şi trageţi nădejdi de-parte 
Cu așa vorbe deşarte,, 
Ca calul bătrin de Iarbă, 

"Şi ea omul spân' de barbă, . 
După cum cânta :0 dată, . 
Pe când era mama fată, 

SE A . ŢI E) 

„CÂNTUL al 9-lea 
Mama, Georgina. i 

Fată de birăii şi de mojie răi, 
Ce stal la părăii și te 'nchini marei 
Rogi pe Dumnezeii ca se t6 iau ei, 
Eu că te-oi lua, Bico, te-0i lua, 
Eii când yoiă vedea: lupul cu cimpoi Cioban după oi, atunci nică atunci. . - Fă că te-oi lua, „Bico, te-oi lua, Fii cînd ont vedă: vulpea cu pâpuci Umblind după putei atunci, nici atunci



“Ei că te-ot lua Bico, te-ol lua, 

Ei cînd voi vedea: in epuire orb, 

'Preerînd la bob, atunci, nici atunci. 

Fii că te-of.lua Bico te-oi lua, 

Fii cînd voi vedea ursul 'în doi craci 

Văcar după Văci atunci, nici atunci. 

Eii te vol lua Bico, te-oi lua, 

Ei câni voi vedea rața pe crăci stind 

Şi curcannotind: atunci, nici atunci. 

«E că te-oi lua; Bico, te-oi lua, 

pe 

Ei cînd -voi vedea: racu cu cealma, 

Brosea cu pafta, atunci, nici atunci. 

  

"d 

CÂNTUL al 6-lea, -. 
Oltenesc. », : 

Cisule, Olteţule! pn 
Seca-ţi-ar piraele, 

Să cr&scă dudaele, 

Să trec cu picioarele. 

Oltule rău turburat, 

:Ce vii așa ?ntăritati 

„Ce te repezi ca.un. simei, 

: Simi opreşti pe Niţu mei! 

- Schimbaţi,, schimbâţi apele. 

 Slăbeşteţi virtejele, 
Sii-ţr- văz 'pietricelele, . - ” 

* Când" trec, fetișioarele 

: Să-le speli piciparele. 

“Ineă nelealnu e neleal 

“Că dar fi venit neicuţa, 

L-ar fi cunoscut leicuța, 

_: Cine vine nu e antica.
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Vântule, dute de-i spune, 

Că zăbăvile-i nws.bune, ! 

Că florica-i duce dorul, 

Și i-a 'nţelenit ogorul. 
Vino Niţule băete,. 

Ce faci lelea să te-aştepte pi 
_Busiocul a-negrit, 

Rosmarină-a "ngălbinit, . 

Lelea "plinge, să jeleşte, . 

Nimeni nu-le îngrijește. 

Vino Niţule:băete, 

Ce faci lelea să te-aştepte? 

  

QÎNTUL: al 7-lea. + 2 “p 

Dragoste ce-aveam noi frate 

Gândeam moartea ne-o desparte, 

Şacum te făcu-o grădină 

Ca să nu-mI mai fi vecină. 

O grădină cu bucate 

Pe amindoi ne desparte, 

Ca să. n'avem noi iubire * 

Dragoste şi întilnire, 

— Aşa dragul meii vecine, 

Pe pirleaz stă mărăcine, ' 
Că acum nu mai sînt faţă 

Ci cu bărbat măritată, 2 - 

CÎNTUL al lea. îi 

De dor mare prididit, :. . 

- Am umblat an ocolit, ...



îi 

Am fost pe “undg. -am tabit 
Ș-am găsit locul pirlit, 
D'asupray. Yîntul. 'sunind, 
Erbuliţa suspinînd: , 
Și pe pulca. ofticând, L 
"To de neica: întrebând., 

O să las- cui! jurământ, 
Gine ni'obăgă : *nmorrhint, 

Lege-mt: dragostea de git, 
Că ea ma ȘI omorit: 

/ 

CÂNTUL al g lea 

Am ibornic logofăt 
„Pe nume să vil arăt; - 
Numele lui Trandafir. | 
Dușmani mi'l pun la bir 

Şi nul pun 'ca p'un copil: 
Ci mil pun. ca pun. Mazul, - 
EI de frică s'a răsnit, 
Şa dus şi n'a mai venit. 

S'a dus “frate, m'a lăsat, 
La toți pare: bine m sat, 
Numai mie mi-pare răi, 
Ca fost puişorul mei. 

CÂNTUL al 10-lea, 
Und'auz cucul cântând -! : 
ȘI merlița șuerând 
Nu mă ştii om pre pământ 
Nici nu mă știi unde sunt, «+ 
Ei zic cucului -se tacă, 
E se mută p' altă cracă, 

; 

i .. 

ip 

   



Numai ?n pisma mea să facă, 
Cântă hoţul de mă seacă. 

Cucule nu fii dușman, | 

Că numi-ai cântat de un an, 

Șacum de ce ești viclean, 
"De-mi cânți pe acel buștean. 

„Fi zic, cucule | *ncetează, 
EI întoalt loc să așăză, 
Cântă și. rău îmi Ur6ză, 
Focul: Şnoi înflăcăreaza,. 

La, tulpină, sus pe nuc. 

Cântă duşmanul de cuc, 
Uude '] auz mă usuc, 

Îmi porz mintea stai năuc, 
“Şi-mi cântă cu tn glas mare 

ȘI în „napoi tnturnare; | 
'De mult bine ce îi pare; 

Tar mai jos pe o ripmurea, - 
“ Cântă și-o turturea, 
: Tristă' cu inima rea!" -! + 
"Că soţia, nu-șk zărea: - 

"Şi cântă: şi să roteşte. 
:- Ca mândra când se gateşte, 

Şi-și răsfiră penele, 7 
Ca mânara, sprâncenele, j 

CÂNTUL al 11-lea. 

Vine cucul-de trei zile .: 
Peste vii, :peste Movile, 
Și nare. loc-să:se pue, 

Să cânte focul să-și spue 
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S'ar pune pe o rămurea . 
Aprâpe de casa, mea 
Și e frică de belea, 

Să nul vazăZcineva. 

Dar cucu un voinic, | 
Mi-laşi prinde-un ibovnic, 
Tot cămăși Subțiri I-ași face 
Și Paști purta cum îmi place! 

Ci e cucul păsărea, 
Şade tot pe rămurea, 
Şi sb6ră pe unde vrea, 
"De mine nu'l va: durea. 

CÂNTECUL al 12- ea” N 

Merliţă, Morliţă, păsiire pestriță 

Pestriţă și sură, farfară de gură, 
Aă nu ţi-am spus ție ca sămi fil soție, 
Să nuţi faci aiure cuibul prin pădure 

Ci săl faci mâi bine aprâpe de mine, 

Si nu ţi În. cucul şi ţi-e geaba lucrul, 
Iar tu ca nerddă mișcat aripi, c6dă, 
Tot îţi căscai ciocul şi răsunai locul 
N'ai vrut pentru tîne să asculți de mine 
Merliţă, Merliţă, pasăre pestei 

  

CĂNTFOL ORĂSE NB. 

i În acrostie 

S-ufles huin nu-i păcat 
Si mă vezi tot înfocat 
Ci dintru adânc oftând 

« În chinuiri petrecând : 

N
O
I
R



 Acjungă cât mini tuudit, 
Că doar t6: fi mulţumit, 

Amă 'vedea pătimind,.. : 
Şi cu necazuri, trăind. 

F ericire han avut, . 
„Din ceașul. ce; te-am văzut, 

Ci pururea, “nprotivini, 
Suspinuri. ș şi dânguiri. 

'T-oemal ca 0 pervenea, 
Să avde Inima mea, 
Şi nu are crezământ, 
La niminea pre pământ, 

A-m hotărât şi voexe - 
. CA -volil. avea să trăese 

„Pe alta.să nu. tubesc | 

i Decât pe care-o. slăvesc. 

fe fe "CÂNTUL 14. 
rii n în derostih. 

P-înă, când iu te "ubeam 

Undă mă culcan doumâm, 

“Accu! de când te'lubeşc 
Nu potii să: mă; odihnesc, 

“ -Reăpalii mă: sfirşese de dor, 
: Fără nici un-ajutor, -. 

- Acrz mă frig în mare foc, 
Nam astiupăr la un loc, 

S-uflei nu mi-a; mai.:rămas 
Oftând mii de ori pe ceas, 

C-u totul m'am prăpădit 

Minţile. mi s'a zmintit. 

E-s din casă să mă duc, 

Nu ştii: în cotro sapuc, 

V-ii iar:mă întorc; şi Şez, 

Stai în loc şi suspinez, ' 
! 

1?
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I-nima. mea val. de ca! 
Dela ti“ inu să mal ia, 

ie eais'a închinat, * 
De când: team; inta pinat. 

A-h dar nu te "nprotivi! 
Rog a te milostivi. 

ID 7 E ri 

be a 33 Simu, 15 : 
Ei în aer ostil, a, 

M-iniuniată. Eşti, la. stati 

ȘI: plăcută: la umblat, 
"A-1"dot'ochișori frumoşi 

  

Blinzi:cu,: totul mingăloși, - 
R-ănind. cu privirea lor 

Inimile tutulor, 

I-scusită Şi, cu haz. * 

- De. fact multora „Recaz, 
: O-bouă inimi, tari pe: 106 

« «ȘI le aprinzi. cu. grei foci, 
R-ânind simţiri, „omenești, 

! ÎN fermecă şi îl uimești. 
A-prinzândul” cu amor 

Pentru tine se omor, 

  

CÂNTUL 16 Ă. 

, “în acepsti - 

, R-azele dela un, Soare, 

i Cele: :prea, strălucitoare 
În faţa ta luminează 

Cât. firea se minunează, ” 

—
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A-X ochi frumoşi peste fire Li 
Împodobiți cu Simțire 
Care cu î lor privire: 

| Aduci! minţilor uimire. 
La! trup eşti: prea delicată, 

Potr vită! “minunată, 
În cât'oine' te zăresta 
Du odată” so răneşte.. 

U-na ești tu” între toăte! 
Asemene'ţi nu “se :poate 

Cu totul împodobită 
Toemal « că 0 Attodită, | 

CÂNTUL, 1 O 
Ş înracrostix .... | 

U-ităte cu milă piiteii 
“- "Nu trece ca, o: nălucă, - 
'Ț-ine'ţi iochişorit:bina ”! 

Şi :te iinită 'dreptila mine; 
I-nima: mea, oști. bine. 
„iNu: trebue, dați, mai spune, 

Caută fii milostivă, : 
Nu'mi: urma.tot împotrivă 

- O-trăvindumă. în faţă 
Să'ml,scurtezi a mea vieaţă 

Bi TF 
fai 

  

CÂNTECUL 18.“ 
“în” acrostih. 

T-inereţe, frumusețe :.. ' 
Şalte daruri câte sânt 

I-stecitine;''nțelepciune :: 

"La tine S'întrun'cuvint. 

 



! E . . 1 

N- umal + una. ai cununa, 
Firea. toată pre. pămînt, 

Căci .or; care spre. "ndreptaro 
Te-arată. cu jurământ, 

A-ltă fire.cu "nplinire E 
A fi nui, de erezămint, 

A frodită întocmită 
Eşti fără de sczămînt, 

  

CÂNTUL 19 
“în acrostih. 

"J-urămint Parmea' jubită 
Făcusem 'strajnic şi sfint, 
S'o iubesc; ine osebită,; 

În pieptumi, so am slăvită 
Pin. voit întra în pămint. 

'0- acest fel dar „ființă, 
Legătură: de amor :..:..; 

“Am” seristo p'o frunzuliţă, 
D'un poni într'o; grădiniță, 
Verde, pentru vecinic” dor 

 Lvindusă însă îndată * -: 

“ Iute 'minios un vint": 
frunzulița. tu. suflată, 
Și în aer. depărtată 
“Na mai rămas, jurămint, 
'Ţ- intuit întru ?ntristare ..- 

Am rugato lăcrămind. 
Să mai aibă, adăstare,, , 

Poate . iarăşi: vun vint mare 
Îmi va da frunză curind, 

A-dio l-am zis ființă 

d 

e
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si i pregtia meii a ottat, 
Adio iam zis zeiță, - 
Și: sărutind'o "nguriţă:: 
Ve dinsa mam depărtat. 

“GÂNTUL'20 
O-sebire amară osebire rea, | 
Cu foc și cu pară, osebire grea, - 

“Toată lumea-mi pare “Iad întuncat 
- Şi-a ei luminare negru înbrăcat. . 

N-are bin nimica'nică de fericit, 
“ "Dacă 6a-ml ridică chipu-ți strălucit, 
Jar cu întâriplarg când te dobindesc, 

A le: ei amare au le socotesc. 
Amor și 'Xubire ? n mine să unese 

Munci! şi chinnire *ndată mă găsesc; 

Ia toate! aceste: 'inpotrivaă-mi sta, 
Dar mal grea: îmi este osebirea ta. 

„ Pieptu-mi ticălosul fără săl dorești, 

Preanenorocesul tot îl pedepseștt 
Şata osebire, care negreșit, 

Fără prelulgire o o: să-mi dea sfirşit ., 

Ur 

| GÂNTUL, 2 aan? 
Tot de dor; de dor, de: 100 
Tot:de' dor văz co să mor, 

Tot de“ dorul unui ce, ': 
Nu pociii spune pentru ce, 

""0'să mor:să' mă'sfirşesc, 
Și un; tainic nu găsesc, 

“Suterinţa, să mi-o spui, 
“Și focul să mi'l răpuiii, 

 



"Vie, ivie :să mă, vază; 

Că d'ași spune alt culvăși, 
Mă tem-.să; nul -fac. vrăjmaș, 
Șin loc. să .mă 'folosese,:+/. 
Voi fin veac: să “mă: căesc, 

Ii: aia li tii pe: 

CÂNTUL 22, 

Cine pătimeşte, -cine?:.. ) 
» Aşa -de.:cumplit ca,. mine, 

  

ir 

în Vază, vază; şi să? mi „crează, 

i Ai ahl, ah!;cine. mă vede, 
'+ Vede,. Xeda! și nu-mi crede. 

” Cu. cei foc, petrec, în lume, 
„+4 Numal etil ştiii, şi un nume, 
"Care, şi. el pătimeşte, N 

; Ca. mine, să, pedepsește 
1 “Numa, acela, „îmi crede, 

pair 

- Acela, cu, dor. mă Vede. - 

LE pi e ay ratei, 

“GÂNTUL: E A0 
în a acr ostil. 4 

' sete . 1 

s- pune. inimioară, spune 
Co durere te ripune? 

A-ratii sce: te: munceste, 

  

„„"Ce;boală te chinueşte ? ?. 

Fă o cunoscută; s2nie, «, 

Ca.-săţi caut, doctorie; 

„ Tre: rogi făâ-mă, a, pricepe, 
” Boala- din;cp,ţi:să 'neepe ? 
A-rată, spune .;n'așcunde ? 
„Dă-mi-un cuvint, şi-mi răspunde; 

e NR 
e ami ta 

1. 
—
—
 

      

ci
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DECIT 

„ Spune inimioară spune? 
Ce durere te răpune.. 

„1 CÂNTULI-04, ia 
Vai de dol co.să fubosc 
Ș'intre el un îndrăznesc, 
Inimile; iși Săgeată, 
Și dragostea, nu'ȘĂ, araţă, 

„„ Amindot ard, întrun fot 
„N'ai astinpăr la, uâ loc, 

„ Umâblă, ulmaiți viă ștașează 
Tot, dorese ca săi 56. vază, 
Așa șl-eii fiind răni, - 
Umblu tot neodihnit, 
Că amorul: e' foc mare 
Dacă n'are- :mcredințare, 

Că a nt pe 

i iaz PR . ii 7 

ip “OANTUL 95 ie 

  

 “Dragostăai. focul 40 dor, - 
ra “Omoâră pe Grh''cu-zor 
„Că'de suspin, și oftat; 
“Tâiatuntă! să zacr.la pat, 
-Vâl amar! amar: amar! 

CIA vezi milă; ia 'xeză! dorl 
Ce câştigi: dela: amor ? 
Că'n loc: să 'te :foloseşti, 
Cu! patimi te. pomenești, 
Val amar! amar! amar! 

Că în dreptate nu. ţin, 
Nică dătamor, cel puţin. 

„5: Ţin matmult, la, interes, „Și mă fac din. minţi să-mi es, . "Val amar! amar! amar! 

4 
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GANTUL 26 
Vezi cu ochit şi nu-mi crezi, 
Şi mă'ntrebi de ce oftez, 
Oftez,. suflețelul meii, 
Că în, plept îm pasă grei 
O.să mor de'ah! şi vai 
Şi dumneata știre na. 
Că dorul ura ofticat, 
ȘI Shspinul, ma, secat. - 

Mă mir “cum de nu' 'gindești, 
Că sint văsplățiri fireşti. 
De să-n tore 'mal'cu prisos, 
Către cel necredinc; os. 

i Pa 

tă CANTUL. 27 i: 

O să mor, :afl'o'să mor: 
Amărit şi plin de dor. 
Nu ştii. serie, nu ştii făcut, 
Văz că. parte n'âm avut, 
O.să; mor, ah! o, să MOL, 
Fâră nici un “ajutor. 

E N'am pe nimeni. nicăiri, 

' Se-mt: dea anii Jecuiri. 
Vedeţi trajii răi și trudit, 
-Amărit și: dosădit, - 

„Mona unt icu:noroc,: i 
i alţi să să „ard în foc, ” 

Li 
: îi ” 

+ CANTUL 25 U 
- Ja: topesc; eii 'pentiu tine, 
“ȘI, nu (l-e e "milă de mine. 
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Nu știii pentru care silă, 
Mat urât fără de milă. Mă 
Că eii prea mult, înteredință, - 
Te-am Yubit tot cu dorinţă. 
Poţi să ei plirofot ie, - _ 
Faţa mea spre mărturire. : 
Ah! ajungă dar, ajungă 

Atita mânie lungă: 
Că e păcat pentru mine! 

„Dar, e răi şi pentru tine. 

  

CÂNTUL 29. 
„Bată'l Dumnezeii d'amor, 
Că m'a prăpădit de dor. . 
Zioa, noaptea mă munceşte, 

Trupul răi îm chinuește. 
Batăl Dumnezeiă amor 
Că m'a prăpădit de dor. | 
Nic un minut nu-ml dă. pace, 
Şi nu pot nimic a-l face, 
"Batăl Dumnezeii d amor, . 

- Că ma prăpădit de dor. | 
Mă usucă, mă slăbeşte, 
"Viaţa îmi chinueşte. 

Batăl Duninezeii d'amor, 
Că ma prăpădit de dor. 
Umblu tot înta”o uimire, 
Pare că nu-niă sânt fu fire; 
Batăl Dumnezeii. d'amor, 
Că wa prăpădit de! dor. '! 
Şi-mi fâcăi pones în lume, 
Gă mănchin lui, pent:"un nume. 

7 

    

4



CÂNTUL 30. 
în acrostih. 

A-hl.o „păsărică, mult odihna-mi strică, 
Tot pricinl îmi face, nu mă lasă'n pace. 

N-u ştii ce gând are,- ast'a ei urmare, 

"Că prâ. îmi arată, „față'numorată, 
“I-vindusă șine, aproape de. mine, 

Și îmi ciripește de mă'nnebunește. 
C-ând so apuc sbâră, când stai se coboră, 

Nici va să se ducă, nici nu să apusă. 
A-sta, păsărică, ce liniştea- ml strică, 

Alt fel nu să prinde, decât laţii at tinde. 

  

CÂNTUL 31. 
Luniţă luminătâre, 

“Şi stele strălucitâre, 
Luminaţi mal cu tărie, ' 
Scumpa mea călătorie. 
Daţi lumină înfocată, 

Prin cărarea'n tunecată, | 
Să văz drumul d'amă duce, 
La Iubita mea cea dulce: 
Carea tristă, şi deşteaptă, 
Cu dor mare ma aşteaptă, 

;Ca să ajung cât mat tare, 
- Să-mi dea dulce sărutare. 

„ 

CÂNTUL 32.” 
Munţilor fiţi mărturii 
Câ prin vol călătoril,. 

„-Cu sufletul plin de dor 
” Bi inima de amor



„ Păduri, copaci înfrunziţi, 
Şi vol mărturii să-mi îţi 
Cu ce chin, și cu ce foc, 

Am trecut prin acest loc. 
Râuri, ape mari şi mici, 
Ce vam trecut pân'aiei. 
Nu uitaţi cu ce nevoii 
Am băut apă din vol. 
Mierliţe, privighetori, - - 
Păsări dulci giăsuitori, | - 
Cântaţi şi voi acest vers, 
Al truditului mei mers. 

rr. 

  

CÂNTUL 33, RI 
Astăzi râz, vorbesc, glumese, 
Cu ceia ce o: Iubesc, 
Șamândoi ne "mângăem, 
Foc, şi dor numai, avem. 
Azi S6rele-a luminat, 

"Mal fiomos, mal seninat,, 
Că pe cela ce-o doream, 
Acum în braţe oam 
Azi Luna a strălucit, 
Limpede mai indulcit, : 
Că la cela ce-am gândit, 
Acum o am dobândit. 

  

CÂNTUL 34. 

Cum ziceai că mă fubeș, 
Nu gândâm, că mă urezer. 
Și. atât să mă depărțezi, „ 
Cât nu wet nici să mă Vezi,



Mă tnir cum te-ai îndurat, 
Dal meu dor înflăcărat, 
Aşa răă da te-al scârbit, 
Și atât: te-ai osebit,. 
Dragostea ce-o arătai, 

- Şi nădejdea ce m-to dar. - 
Îm vc. n'ași fi socotit, + 
Să fii așa oropsit, E 
Ah! Cerule'nnalt,, și sfânt, 
Tindeţi mila pre pământi 
Șimi dă al tău ajutor, 
Ca un drept judecător | 

= 
CÂNTUL 35 | 

O! iubita mea cea dulce, 
Stai nu fugi, nu'te duce, 
Aşteaptă mă rog ferbinte, 
Să te'ntreb donă cuvinte, 
Ce ţi-am greșit? vin de-mi a 
Nu grăbi d'amă răpune. 
Or nu'ţi mat aduci aminte? 
ale tale jurăminte 
Când zicea! că pân” la mârte 
De min! nu te vel desparte, - 
Poate că nu eşti creştină? - 
De mă urăşti făr de vină, 
Dute dar va veni vreme, 
De vel plâng: și vei geme, 
Când te vajunge cu boală, 
Ata jurata parolă. . 

tă 

  

CÎNTUL. 36,.€ 
S-tăpâna inimil mele, | 
Şi scump suflețelul mei, | 
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- Ta simți şi cunoști prea bine, 
Cât de mult te iubesc eti. 

A-morul ce mă munceşte, 
Mă sileşte să'ți vorhesc,. 
Și să'ți spuli cu îndrăzneală 
CĂ cu totul mă robese. 

” P-irea tea făcut în lume, 
Cu un dar de osebit, 
Că cum team văzut îndată, ... 
Din acel ceas te-am iubit, 

T-ot dauna d'un foc mare, 
Peptul mei fiind pătruns, 
Ma făcut fără 'ncetare, 

„Să suspinez întwascuns. . 
I-nima mea cea rănită, 

Gândind să o tăinuesc,. 
Dar nu a fost cu putință, 
CA iat” o destăinuese, 

Cu toate că nu'ți lipseşte, 
Aceste să ți le spui, 
Că fața mă dovedește, | 
În dorul care răpulii. 

A! ce mare bucurie: 
| În mine aş dobândi, 
Aceasta amea Yubire, , 
De nu o vet osândi: 

el 

CÂNTUL 37. 
în arostih.; 

S-ăgeţi de foc arzătoare | 
Aruncă din ochi când, priveşti, 
Rănaşti inimt simţitoare, 
Or încătro te ivești. 

Ei
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A-rcuri crunte și întinșe, '. 
Din sprâncene'nfăţâşezi, 
De pornești focuri nestinse, 
Aprinzi, suflet veninezi. 

F-iori grele'nspătmântate, | 
Dai din buze câna zâmbești 
„Aţăţi junghiuri necurmate, : 
Robeşti, fermeci, niinți ulmeșt!. 

T-olbe pline în armate, 
Peste tot. chipul tăi porti, 
Pătrunzi pleptură de să. bate, 
Și rămân ca nişte morţi. 

A-cest cântec ţi: fac dare, 
Și te rog să'l primeşti, . 
Să” ţii peentru neuttare, 

"În vieață cât trăeşti, 

| D CÂNTUL 38, |! 
CE în acrostih. . 

M-ă mir inimă cum rabzi 
Ne'ncetat în foc să arzi! 

A-) ajuns să te sfârșești, 
Pentrun suflet ce'l iubeşti, 

N-u te prăpădi n amar: 
Vezi că'ți merg toaten zadar: 

  

D-e ce' întratât te frigi! : 
Nu aude, geaba strigi! 

l-aţi nădejdea -de. acum 
Şi nu dori nici de cum, 

C-ă tu să mori ai ajuns 
Şi nu'ți dă nici un răspuns. 

A-runcăți gându "ntr'alt loc 
Că de aici n'a! NOTOC. J 
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CÂNTUL 39 
> în acrostih. 

L a rana mea de acum 
„Nu va fi leac nici decun, 
„Căci m'am întins să doresc 

"Ce nu poetii să'l dobândesc. 
E: o vreme la mijloc 
„De când m'am apeins d'un foc 

ȘI silindu-mă să! sting, 
Et mat tare îl încing. 

“A-l meă'cuget stă tot dus, 
La dorința mea supus, 

" Ş'acolo s'a pironit 
În mil de planuri pornit. 

„Nic! ochit mel somn nu. âă, 
Gendului ajutor dai, 

A sta şi a socoti : 
Dorința a'și izbuti.. 

C-ăcide, nu voii izbândi. 
Dorinţa: ami: dobândi, 

„ Oftînd mă voră chinui, 
„Şi nică că voră mal trăi, 
„A-L mă rog ţie Noroc! 

Vinv de stă la mijloc, 
Şiini dă al tăi ajutor, | 

„Ca-sămi' câştig acest dor, 

  

CÂNTUL 40, 
„Maria cea bălae frumoasă din Bezdat, 
:Iubea pe Nicolae şi vrea săl ia Bărbat. 
Părinţii o simţiră. că ea, cam. des penla 
Şin crâng el o: oprâră d'a nierge la viţea.
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„ Zburdalniea, copilă, când vitele intra, 
În da cu multă milă, pupatul ce-i păstra. 
Dar însă, biata fată numal putu răbda, 
La o Babă ei arată, și-ncepe-a se predă. * 
Ah! bună bitrânică! pe Nicolai lubesc; 

„De malea-mi este frică, ş-aşi vre să-l întilnesc 
Eă știi că tu eşti bună, și nu aj vicleșug; 
Să mil aduci pe lună, știi tu vr'un meșteșug 
-—Și ce fel? aste tâte din inimă le zicr? 
Tacl filcă! nu să poate: tu vorbele îţi strici, 
—-De geba, bătrinică ! ei nu pociiă să'] uresc 
Fâm măcar ori ce Îvică, ei tot o săl iubose | 
—Cu el, tu nu te-asemenj În ori ce chip măcar 
Tn ești fată de Gmeni și el, un prost văcar 
—Mă rog! de Nicolne astfel nu-mi vorbi, 
În doă să mă tae, că tot îl voră fubi, 
—Așa este, fetiţă, dar el este sărac, 
Și e_de prostă viţă, măcar că-ți e pe plac. 
—EI bine ei la tine acum nu îl mai cer, 
Mal rabd, cât pot în mine. şil cer eti dela cer. 
Aştept la Bobotează când cerul e, deschcis 
Și Domnu:0 să-mă Creză, -0 să mi'l dea în vis 
Bătrân -alârgă-ndată cu măsa se gândi, 
În ce chip biata, fată s-o p6tă amăgi; 

"Ei, știi i zice, bine s-o Scap din astponos, Te las acum pă mine „să-mi fac” treaba frumos" Când vine acea seară, când Cerul e deschis. 
-Șl-aşterne fat-alară să vază ce-l e scris, 

Bătrin' afurisită, pal casi învelişu, 
Ca răilor ispită, ca sta supt coș pitișă, 
Băhia frumușică de loc ea nu dormea, Și plin” acum de frică. acel minut pândea..
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38 vadă la vro pante pe bunul ziditor, 

Să roage-al face parte de dragul soţișor: 

Un fulger luminează, și ca pe: 10c “cădu, - 

Un glas on fiorează, Și, ea” mârtâa; ȘI văzu 

„—Nu fată! numai cere ;pe un vicar, bărbat 

Şi -n dată din tăcere, un țipet/a scăpat. 

De loe părinţii aflară „âlerg din așternut; 

Spre Babă acuni să sără s-0 spaugă'eLaii vrnt 

Al6rgă la copilă; la rodul lor: vibitie . 

Voesc s-o seâle:n' silă; dit: Ga a şil murit, 

Piirinți băgaţi de s6mă -dalegeit 3 vă, feriţii 

D' erese vă fe teamă c'asemeiiea i ţi 

  

o
 

> 
t 2 AT, 

CÂNTUL, ui: ip, ul 
Mi-e inima, 'mtiistatăi, "/ A Zi i 

Şin Intrăml. înecată, £ în 4 

La fericini trecuie 
Gândeşte în zâdail 

i ui 

Plăcere, mulțimire; _ 

Viaţă, fericii . i 

Le-am gustat, ș si-a lor nat e, 

Acum” 0 simţ a aaart ai 
i 

? 

    

Acele dulci „suspina - A 

Cum se 'schinibară in “chinunt 

ȘI bucuria” a "noăstră.. . 
Nera pp Tre 

în otrăvit venin! a 

  

Cât răi dup ati bine, Ei 
Așa furtuna își Vine" 
Cind Sciivele: zâmbeşte, * 

Când cerul, FE. sein. ” 
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Adioi na'm ctivinte 
„Să-i arăt tot ce simte 
În as-fel de minuturi 

- Mâhnit sufletul meit. 

“E o durere mare, 
"Şi suferinți pe care 

A le simţi pociă numai 
- D-ale descri-mi e grei. 

Spunem însă ubită 
Când inima-ţi lipsită 

“D'un credincios prietin, 
Cu el nu vei mai fi, 

At putea uita toate 
Plăcerile gustase 
Simţireaţi seva stinge, 
Şi nul vei mai dori?t, 

Pta. 

| 
GANTUL 42. 

De ce nu sânt grâdina,, 
-Ce seara pe răcoare 

Obicinuești prin 'tr' ânsa | 
Tu a te preumbla, 

De ce nu sânt 0 Roză, 
De ce nu siat o floare, 
Catunci gândesc, o dragă! 
Că ta numai uita. 

De ce nu sînt Zefirul 
Ce sinu-ți răcorește, 
De ce nu sînt un aer 

Ce soarbe aura ta.



De ce nu sint un sânge 

. Ce obrazu-ţi roşeşte; 

Ca tunci aș crede lesne. 

Că 'tu numai uita. 

De ce nu sînt eii unda, 
Cea, lină şi curată, 

Ce-n sânu-i te ascunde 

Când mergi a te scălda. 

De ce nu sânt oglinda 

Ce chinul îţi arată, 

Ca-tunei aș fi mal sigur 

Că tu nu mai uita. 

De co nu sânt ei lucsul 

Ce sufletu-ți iubeşte, 

De ce nu sînt podoaba : 

Ce pui pe fruntea ta: 

_De ce nu sânt ei slava 

Ce inima-ţi dorește, 

Catunci aș fi prea sigur 

Că tu: numal uita, i 

Dar, val nu sint nimica, 

Sânt o simplă fiinţă, 

Şi-a te iubi din saflet E 

„Amorul m'a'nvăţat, 
1 

“Ei nu am alte daruri 
De cât amea credință 

Şi deaceia, erudo, ». 

Mă tem că mai ultat, 
. 

——————— 

 GÂNTUL 43. 

Vai! răul cum să ţine 

De lueru-nțelepțesc!. .. |
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D-atinge ș „p'oare e cina. 
Talent. a, „socotesc! m 
La ce nu-mj e prin mine, 
Îi zic că ai aminte 

Şi îninia, “mat, dati, 
Dar, crede, pentru” Ming. 

Că nue Seamăn bine: 
În felul comă ai, i -i 

.: 2. Dat 4 

[ia ceia ' ce îţi pare 
Că m'apsși! și mil zici, 
Nu-nt poți 'da :vătămare 
Şi geaba vorba. ți stric ; 
Că-mi e mintea. curată : 

“Și n-am păs nicţ odată - 
Că cinsteam-mi vei păta, 
Şi minclunile toate - 
Ce lumea mi: 16 scoate . 
Cu timp Stor. arăta,;, 

> 

La ceste aţi răspunde 
“Nici nu aveam de, gând, | 
Dar vei zice or, uude . 
Că arm. rămas tăcând; 
Căci, în idea: mi este 
Că vorbele aceste, 
Ce pot, î întrista, 
ȘI inima 'cea tare , 
"Și-ar plerd-a, ci răbdare 
in contră tot țar sta, : 

ca, Mi, 

Dar! nu-mi este din tine, 
De ce 1nă valt ei, 
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Că ţia spuso, ştiă bine. 

Vre un vrășmaș al mei. 
Însă unde e ploae 
Tmează: şi naroae, 

Precum e “vederat,: 

Şi-a omului „viață 
Se cunoușce din față, 

Prea cu adevărat, 
Ri 5; i 

Și pilda-ţi arătată, | 
Ce de mult;preţ o ţii, 
CA e nimica toată, 
Chiar singur și tu ştii, - 
În cântecele mele, | 
Ce, :zici, iubeșc în ele -. 
Frum-seţi a lăuda. 
Dator e zic, mă crede, 
Că or cine le vede | | 
Cunună a le da. 

Că lângă celel: alte . 

Podoabe câte sânt. | 
Ş'a cele daruri -nalte 
Se număr pre pământ; 

Dar or şi ce aş scri6 
Înt'ra mea poezie, - - 
E fără interes, , 
Nu-mi! este spre zminteală, 

Nici cugetul mă-nșeală, .. 
Din minte, ca să-mi es,. -. : 

T. | 

Ce tume fără 'pacel 
Ge cuget diarolesc!
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„Că or şi ce vei faca 
Tot strâmb îl tălmăcese, 
Dacă Yubești postirea 
Biserica, citirea, 
Făţarnic te fac toţi; 
De bel şi mânânet iară 
Şi petreci. la zi rară, - 
ÎN zic:că răi te. porți. 

8... ! 
La vorba-ţi cea semeaţi, 
Ce-ţi părea c'o să tac,. 
Am inimă'n drăzneață, 
Dar dişpute numi plac, 
Așa dar țiedojana 
Drăcească şi vicleană, 
Chiar singur s'o gândești, 
Și mustrarea ce-ţi pare 
Că mi-e spre vătămare, 

Cu ea mă foloseşti. 

———— 

CÂNTECUL 44. 

În siârşit Zeii se umiliră 

De câte trude am suferit, 

Amea iubire. tămăduire,. | 
De ne credința-ți e! m'a scăpaţ, 
Acum răsuflu vânt fericit! 

Scăpatii acuma de amăgire, 
De acel zâmbet înşelător, 
Sint sloboa, slobod, sânt în simţire, 
Plăcerea vieții acum o gust, 
Și mainainte'nu voli să mor! 
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Perii, se stinse a mea iubire, 
Amoi în mine numai găsesc, 
Sufletu'mi vesel, în liniştire, 
Acum nu saltă când te'ntâlnesc, 

La al tăi nume nu'ngălbinesc. 

Dorm și dorm bine, ei dorm în pace 
Acum, Elizo, nu te .visez; 
Acum și alte femei îm place, 
La ceră acuma eii mă închin, 
Că eşti un înger nu te mai crez. 

Fug de la tine fără durere; 
Fără dorință d'a mai veni, 
Te revăz tară fără plăcere, 
Firă'n tristare ca să te la3, 
Fără a cere a tentilni.-: 

De vii acuma tu lângă mine 
Nu-mi bate plepțul, nu mă sfiesc. 
Vorbesc prin lume cu toți de tine, 

CA ești frumoasă o zic și eii, 

Dar sărutatu'ţi nul mai doresc. 

Arune asupra'ril dulcra'ți câtare, 

Ca, fericirea poţi să'mi zâmbești, 

Saă cu mândrie, cu defăimare 

Îmi e tot una de mai privi, 
mima! dragă numai găseşti. 

'Tu îmi pari încă destul plăcută, 

“Dar mil ca tine mal poclă găsi, 

Şi mal frumoasă și mal urită 
Pe toată zioa ei întâlnesc, . 

Sânţ sincer dragă nu te mâhni. 

Gând rupsel lanțul, ce lângă tine
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Înima, vieața inta iănțuit, 
spuli acuma cam cu. rușine 

Cam fost aproape-să mă sfârşesd;. 
Multă durere am suferit! ; 

„Dar ca să scape" de'-o''robie;: 
Să nu se vază şi "maltratat, 
Pe a lui soartă: Stăpin să fig. 
Omul, sirmanul ce n'a: răbdati - 
Bucăţi din carne al-ași” A. tăiat, 
Pasărea prinsă se jumuleşte, 
Aripa'şi rupa de'a: scăpa, r- . 
Apoi cu vreme pemle'!. creşte 
Şi ecsperență ea dobândește. 
De curse fuge, când O zbura, | 
Te iubesc încă tu gândești. poate 
Fiind adesea tot țlo repet, '.. 
Că nu-mi ești dragă, c'am ultat toate 
Câte înbrațe-ţi că am gustat, 
Dar crede încă căzți vothesc drept. 
Dacă acuma voibeşe de tine, 
De spulii la lume, ce-am pătimit, 
Urmez firescul, acel ce vine” 
La om să spue din ce-a scăpat, - 
Câtă durere a suferit, -- 
Astel ostașul la toți: descrie - 
Din cite focuri el'a scăpat, 
Spune că mâna” în bătălia : 
Apărind steagul el șia pierdut, . :.. 
Arată rana cea căpătat, i 
Asfel și robul so fericeşte a 
Că de robie sa mântuiţ, i. 
La toți tot spune,itot povesteşte -.- 
În lanţ Tiranit cum: la ținut: 
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Cruzii barbari cum ea muncit. 

Pentwamea,. numai dar. mulțămire 

Şi ett do tine acum vorbesc,. 

Fărde' a cere. să am Yr'o. ştire 

Dacă mă lauzi, alacă, mă. crezi, 

+ 

> 

De-ţi bate pieptul. cânii te! ntâlnesc 

Nu ştii acuma din. noi „dot care 

anainte să va mingăia; + 

Las o :femee: prea, zbusătoare, 

Ce tot dauna:m'a Inselat, 

Ta pierzi; un „auilsi „cete slăea. 

Dar sânt prea, sigaz altul ca mins 

Credinetos asfel. n'o să găsești 
Șamăgitoare aşa ca tino - +, '; 

Eă în tos pasul-o să” nţâlnesc, 

Naşi vrea Flizo- să te căeşti, 

  

ti CÂNTECUL 4 1. 

Până când să'simţ durere, 

În pleptul mei cel duios? 
Până când să n'am putere. i 
Să nam nică un cias voios? 

Până când atâtă jale N 
Să-mi dea ochilor "necaz? 
Până când, să'mi curgă, vale 

-Lacrămile, po. obraz? i 

Până când, să-mi chiulasei | 

Pleptul “d ephrtarea,, ta? 
Când osă se indulcenscă: 
lrăși, de. vederea ta,



De când nădejdea “deartă 
Ma “fâcut marei. să “pling, : 
Văz" că 'nu'mi-a fost spre altă 
Decâtivenin tot:să: string, 

| Acesta: fu înpliriireai si 
Poftei dășinanilor- “mei, 
U6 fâcu nenorocirea... „e 
Să nu pot trăi-do. ef... 
Numit: da chinuri. de n moarte 
Cu „poSOTioiitrea ta, Ste 

„Sai înt 'd&-rănt datopite. foarte 
: “Vecliiici'cu - :urirea ba, cz. 

Na 'mă mat 'trudi că Tată. 
Tot pleptul * “meii a. slăbit; 
Şi dE'tot Sint vVătămată 
L4:! Pleptul mei“csl scârbit, . 
Dar slobod. en legea, firii 
Atâta a duşmăni? 
Slobod 'e'n lâgea iubirii - 
Atâta a pătimi? pi 
Unde e aşa dreptate; Sa 
Casă duc „atâta dor? 
Să femnsingurătate ... 
Supt întunecatul 1 nor? 7 
Când, știe! Să se „răsfeţe, -. 
În slava ainoculuy, Ai 
Cu dragoste, şi blândgțe, n. 

- Pe brațele dor ulur, " 
Arurică, dar. ctre! “miio! -] 
Acei ochi CA, n'a »păittaris 
Ca 'să mă vez petru, tie” 
n ce  stară' am” âjuns;? să 
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Ah! ajunge, fie-ţi milă... - - 

Te rog nu.te îndura, . Li 
Zâmbeşte-mi nu: , fie. sili, | 
Dă-m semna, mă Bucura, 

G CÂNTUL :4 ar: : 
Nădejde. mi s'a stins toată” 
Și mă 'vîntur rătătity IA 

Ctutta: “cunijlită soâtiă»: 
Care m'a nenorociti. azi? 

Să ontreb:pe en de: poale: 2 
Nădejdea :am; străluci, 3-13 
Și de poate întru:toate.. =: 

< 

Iarăşi, a mă noroci, . -. a 

Dar puterea îmi. slăbește - 
Ș'inzadar, mă, ostenesc, . iu 

Nu. mi ajută, -cicgrăhoşte. -- 

Cu pămiat.să mi/avelesc, : '? 

“Tată dar. că şi nioroculir:-:i. 
Şi nădejdea ' mita: perit,c-e -. 
lată c'a sositesorocul-tar. "€ 
Si mor :desnădăjriuiti: =: |: 

Noroc vrăjihaş vieții niele! e: 
Soartă! ce 'mă.pedepsâşti? 
Mă hrăpirăţi fâră milă “+ 
Din dulcă braţe"părinteşti.”: 

Din pruncesc desfătat leagăn 
M'aruncarăţi îzitărtar,) 
Tinereţea n nea. Bet AeamDE. 

  

Mulţămită: şi: suppusăi 
Patintescului mei Sfat,
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Frigezimea. mea 'n răbdare ” 
Să deprinse la oftat: -. A 
Ab ursită! tu vrăjmașe! * 
Tu 'duşmiano inst ursit, -: 
Vieaţă fâră “plăcere: 
Tu mio mi-ai, sorocit., 
Viu acuma, dar, tiranol 
Curmi firul ce nt-ai tors, . 
Puns foarfeca și-l, tae, ; > 
Vieaţa numi e de folos, Să 
Amar amea maică bună! E 
Dalce' fiică ce-o jubesel .!. . 
Si vă las dar, nam răbdare; 
Ceas nu vol să may triăese. 

„Al meă nume?n bucurie -. : 
Să va 'ntoarce Scârbelor . 
De nădejde. părăsită : : . 
Nu vor alt de „cât să. mor. 
Mormântu-mi va fi “Scăpare, . 
Acolomi: vor. contini,: ; mi 
Goanele nenorocirii: -, . - 
Nu le mai potă. suferi. 
Tată c'a sosit. și vremea, .. 
A sosit duiosul clas. - . 
Merg în. calea datoriej, - 
Dragi mea rămâi, te las! 
o 

CÂNTUL 43... 
ră noapte 'ntunetoasă, : 
Alba Lună luminînd, 
Fran vale răcoroasă 
Glas de Bucium răsunâna: |. 
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Rătăcită pe un Munte - 
Îmi părea că n'am urcat, 
Priatre arburi fără fructe 
Obosisem de umblat; 

Câutind cu nerăbdare 
Pe un june cel fubese, i. 
Ș'ul lui glasă în depărtare 
Mă strigă să'l întilnez: i 

Simţiii glasul şi mal tare 
Că pa mine mă strigă, 
Şi porni pe acea vale 
Unde Buciumul cânta; 
Pleptul meă de mulţămire N 
Să bătea când SI văzută, 
Mă credeam în fericire 
Că cu dinsul mă "'ntilnilii; - 
Et în dai omea parolă, - 

„Zicea el cu jurământ, ! - 
Te Xubezc fără "ndorală . 
Până la al mei inormâut; 

Ce moment de fericire, 

“Amândoi îmbrăţişam - 
Și să murim în tubire + imi 
Unul altui ne juram! 

Dar visul fugi îndată. | 
Căci cocoşul a cântat, 

- Şi ei plingeam întristată, 

Cam pierdut ce am visat, 

C) tu vale încântată! 
În. ce parte te găsesc? 

„Vino Lună şi-mi arată : 
Pe ce drum să mă iese? 
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Unde-i Juciumul acela? : 
Unde-i Muntele :înnalt? p- 
Nu-S'aude fitomelu : -. 
Ce cântă;pe ncetati. - 

Nu-i nimica; de.plăcere.: ... 
Căci ei sânt în aşternut, ,-. . 
Sint copriusă; de durere, |, -; 
Ce am visat. nu.pot şă uit, 

  

se da . tre îm e i saci 

"CÂNTUL 444 e 
Tu nădejde ea noroti“ Noroc. norocel: Unde e al tăi 'soroc?. 'Noroe, Şc. 

Ce: mi-a! fost'făgăduit:; -: 
ncă nu-mi-ai dăruit, „si + 

Și că-staii-tot aşteptând, -» 
Cine. știe: până când... pi 
Spunem dar Novoace d-ept . Până când 0,șă aştept? 
Până când am a umbla, 
Asfel tot a mănselu? 
Văz că nu'stat În cutint - 
Și Nădejdea-mi e în vânt, - 
Tot mă "mâl din zi în zi,. 
Curse, pledici a-mi. Urzi,..* 
Prelungeşti din an:înan 
Cu nărayul tău. viclean, . 
În făgăd ueli mă poți, PR 
Și trăesc “ca, între “morți; 
Tot nădăjduind rămâri 
Fără să mă mat” mângătit 
Al! nădăjduit .noroc?i. : : 
Nu-mi: mai da și alt. SOroc, 
Nu mă maj tot-amăgi,: , - 
Stăi, ajunge, nu fugi;: -- 

  
m
m
m
 

pr
 
a
a
 

 



“Ec: itiiltorer şi Lo” roteşti, : 
i Dând ntidejdi: vromelniceţi, i 

Şi arăţi prieteșug::: i 
„Mincinos,: cu. vicleşuge, ga Tă 

Minvârtești ca în dulap: ea pa 

Dândumă, tot pesie,. capii: pa 
"Şi mă. ameţeşti a atât. i . „i 
Cu.al tăi Joc, prea, rață a 

„Ci “nădejdea, nu-mi, tă, i îi 
“Păi spro'a mă! “miânieăța; î 

„2 baplineștă, al mei tă moi 
ȘI i-mi insuti “ajutor; Dacii: 

'Fă-mă tu supusidâ'plihy 2 
'Ție: vecinic să:mă'nchin; i: 
“Ah Noroc, Noroc; iNOLots: i... -. 

Fă;. te 'rog, ori ce.mijloc : 
Şi:la doru-mi cel. ascunş:, .. 7 
Dă-mi un. hotăiriţ răspun:,. pir 
Că, gi, spun, din, sabat drept. po 
Wam iăbanzo “să astept, N 

Nu pă face! st blest em SN Să 
-Rele capălui să-ţi chem, - 
Și să zic'din piept cu foc: 

“ AizE-l foc de 'DOioc, a hi 

Gheorghe, Ucbnesci, student; al! D. A Paun | 

  

a 

|. — — 1] AIR 
.. ati ba pa eri 

 Găsutiaa | 
Nu de multă vreme amorul mă munceşte, 

Mil de chinuri! grâls:imi pricinueşte; 
Noaptea; mai :cu “seamă: când natura. tace 
Parcă tot mă chiamă numi lasă&'n pace; 
Cu aceste toato'ivăi;că, nu: e.bine, 
Sufletu-mi de moarte: să: muncește 'n mine. 

[> 

. , * 
|
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Yo, şi n'am putere să scap d'astea chinuri,. Căci mal cu durere: mă coprind suspinuri; „Ci alorg la tine, fit mijlocitoare, 
F&-mi, te rog, ast; bine, nu-mi da munci ana re, Că eşti milostivă, şi nu eşti tirană 
A ml urma mpotrivă la această rană, Și ştiă că îndată cu astă putere 
Va fi vindecată' cumplita: mi durere, 
Ci grăbeşte dragă c'un ceas majnainte, Tinde mânați fag cu milă fierbinte, 
Ahl alearg', alea:gă, vino 'mbraţ la mine, Că tremur ca: Vargă când gândesc Ia tine. Vino sorioară, să vezi pentru tine: 
A mea. inimloară cum să bate n mine. „Căci din crasu?n care avul întâlnive, 
În spui cu 'nfocare, că sânt la pai:e, 
Ochi-ţi cum d'odată asupra-mi priviră Săgeți una'ntr'altă din et izbucniră: 
Înfocate toate şi cu scântelală - 
Ca fierul ce-l scoate ars pe nacovală, „Şi cum stay îndreptu-mi cu fulger poznite S'aă înfipt; în peptu-mi toate otrâvite, 

i fâră. de veste a Jo: săzetare Alt mijloc na este, de r-o vindecare, De cât Iar do tine de să vor atinge Foc, x&ni, dor în mine, toate se vor stinga, 
a 

:. CÂNTURI TEATRALE, 
„dela Baba Hârca gi Nunta Țârănească, 

CÂNTUL 46... 
„+“ Tata zice, fată! fată .! . 

„ Cată bine, cată,. cată; 
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Tu eşti slabă .ca o floare; 
Ce d'un suflat cade, moare! 
Fi! cu minte ţatăl fată: 

“Nu grăbi, ci 'cată, 'cată; 
„-Y ZI cel tineri ai de fală 
Când p'o fată o înşeală, 
Cei bătrini, inini de, shiață, 
Veştejese. a lor, vieaţă. 
Fil cu minte fată! fată! - 
Nu grăbi, ci cată,. cată; 

Viorică dragă floare!. 

Noi sântem ca sorioăre,: : 
Tu ştii numay, tu ştii :bine, | 
Ce bărbat mi s& cuvine „ 
Pentru-o bată fată, fată, 
Surioară. cată! cată! 

  

CÂNTUL A 
A! bine-mi pare, fata ta nea, 

“ȘI-o se fac stare şi bani cu es, 
FA ha, ha, „ha, ha, ha, 
ȘI-o se fac stare. Și bani cu-ea 
Frungă verde măciași, 

O se-mi dac fata la laşi. 
Să-l fac fustă lungă, ereță, 
Ga cocânelor de scârță, 
S&-I pun 'roșu suliman, 
S&-I bat toba la inatdan, A 
Of! of, of, măr feți delele,. 
Am să vă jupol de plele; mă 
OA of, of căţel. de sol, , 
Ar să arunc foc în sol. | 
Ha, bine mi- -pare, fata L-a mea," Acet 

———— „m 
Dă



- CÂNTUL 48 
Cu capela cam drăcescii : Șieu şalul tirfind, - 
Stircind braţă sfranțu zâscă - Şi din şolduri tot, foind. "A, bonjur, bon jur, ma bel, : a 0mă, „Coma, vu, portez, 
Poftim, poftin la cadrel, La cadeel, cadrel, francez, — Cu cordela la codiţă, NoL fetiţele jucăm, n poian'astii mindriţă. | Tot-d'â-una alergăra, 
Cu flăcăi cu bring late, „- Toți cu plete,''toți de soi, Așa, joc. fetele tâte,- 

- Și nainte. și'nnapol, L 
.. - . 

CÂNTUL 43. Ab! ce mult îmt pare bine, > Că-ml bat'jo6 d'un nătărăi,. Și să vă untați la mine, 
C'o să-l fac mar: Prostănăii, „— Prindel dâr, 'ce stai pe loc?  Baba-ârba zâii, at joc, —— Babă-6rbă, unde:ar 1das? — De cuptori - Şi ce. (l-al ars? —0 minecă. do cojoc; 

— Baba-6rba zei, mă joc, . — Na-ţio che ŞI:3 lăcată,, E SE te văg” acum: Gat: 
Las mă:rog: Că-I-ameţi, 

Mai încet, nu te Srăbi, 
m Peem aa 
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CÂNTUL .50 . 

Ară'] focu dascăl, cum mă neciijeşte, 
Umblă să m&'nveţe grecul păstreşte. 

Of, ce foc 'pe mine,.of ce supărare, 
Să strig tâtă diia tot În. gură mare: 

- Tipto, tiptis, tipto; tipti; * 
Pipto, piptis. pipto, pipti. , 

Ardă'l focu dascăl, cum mă neciijește, 
Umblă să mă'nvețe grecu păsăreşte. 

— Ah! ce bucurie simt. în plept d' o-dată 
Cind văd pe cîmpie că mi să arată: 
Căpridră fugătore, Prepeli iță sburătâ,re 

Păsărele cântătâre, ce mă chem la vinătore; 
“ Atunci trag cu pușca, 16 culc la pămînt, 

Şi eii trag ca tine, dar trag tot în vint, 

  

CÂNTUL 51. 
Cali spera, spera ke kakisumera,- 
Fili ti mandata, psomi ke salata, 

Am să-ţi rupu: la ureke&: ! 
Ke m'ai traso cu tufeke : -- 
S'ai facut un trica mari: - 
La voinicul Palicari. - 

Vail săracul dascăl, ultă-l cum: bufneşte, 
Ochiul i s'aprinde, nasul să & roşeşte, 

  

CÂNTUL 52; în 
Sa dus vrema ţa ramas 
Kind un dascalos grecos - 
In armat c'o varga groza 
Paradosa faneros: Aritmetiki, m6 

„Gzamariki, ke, Istoriki, Ape'd'o peki.



Dar acum lumea se strica 
Si de ris noi am vemas, IiţI Daeţii fara: frica * 

„1 Ne dati: noă peste nas, n Atunţi varga pe spinare 
„Tipto, tiptis -avata, 

:« Si falanga Ja Piţoare 
„Chiar din talper] invăţa, 

> Aritmetiki et e, - 
„Ma acus lumea S'a 'strica; 

-. Si de ris not an remas, "Kiţi copii fara frica 
:-Ne dai noă peste nas, -: 

CÂNTUL 53, 
"Of of, of, te rog at milă, - IYun siman şi d'o copilă! 
Ba, La, ba, sireto ba, 
Eă nu sint de dandana, . Sa me'nsele cu amor | 
Si sa me dai cu viţor, 
Si tu de mine şe riz 
Si să Mi foți din Oki biz, | 
—-0f te rog!—fuzi nu volii; 7—Ie.rog-pentiu: Damnezeii —Na, na, na, —nu fil răă, Fevgo, fevge satans, 

CÂTUL 54, : 
Hai să meargă, meargă, 
Dragă, dragă, dragă, 

' 
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Vesten lumea largă, 
Dragă, dragă, dragă, 
Toţi se înţelegă, 
Dragă, dragă, dragi, 
Cazi popa ne leagă, 
Dragă, dragă, dragă; 
La un jug ne bagă, 
Dragă, dragă, Aragă, 
Ca dol junci“să. tragă, 
Dragă, dragă, dragă. - 
S'a trecut de șagă, .. 
Dragă, dragă, dragă, 
Azi popa?ne leagă, 
Dragă, dragă, dragă. .. 

CÂNTUL 55, 

Tanana, aftanana, 
Aolete_țușmanda, | 

Șinca tetto ginca me, : 
Aolete moş Mando! 
Si tralască Țiganu 
Cât i-o bate Ciocanu, 
Cât o face coara gar, 
Cât va sta Stanca în par. 

.. Tanana şi c], - 
„Noi Țigan cu meșteșug, 

Si traim tot din belşug, 
Cât or fi curcani prin sat, 
Și farină de furat. 

- Tanana, și el. 
————



„CÂNTUL VINULUI 
Când Vaduniri ensoţită 
Și băutura de.xin. -. 
Mângăere amorţită: 
Se revarsă'n: toțide plini: - 
„Bacus, Venera'Aproiniă . -: 
În Olimp se.văstlesg - - 
Șindragostea tda' inat buni“ 
Îndulcindtise trăise -*. 
ăutura peea:'sfințită 
Vinul este cui “Cuvânt Să . | 
Dragoste ne despințită '*  : 
EI dă la toți pre'pămâat - 
Întâmplânduşe; vr'pdată + 
Din vin numaf a gusta 
Şi plăcere vine'ndată : :: . .... 
A iubi și a cânta! anii 

Vinul sfiala'gonoşte, +: Pe îricoși facenidiisnei: * !- 
EI limbile desmorțeste :-: - 
Pe tăcuţi face glumeţi: 
Vinul iubirea'ndulceşte" 
Și inimile: predă». îi 
Zăbovirile! grăbeşte. 
Norocirea'ntreagă. dă 
Nu este mal bide'nlune 
De cât să-fini: toţ băuţi 

„Ca trăind veseli: cu alume! 
Să fim. damelor plăcuți. 

Finitul broșurei a 3-ia 
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CÂNTECE POPULARE. 

 CÂN TUL 1. 

La Bordei la crucea maltă, 

La Stancuţa sprincenată, 
Joacă hora. închetată, 

„Curge lumea fermecată, , 

Vinul bun,- ocaon mică, 

Beau vornicii del usucă, 

„Nu să'ndură să se ducă, 

Noaptea la ea ÎL. apucă, 

Cine. trece se opreşte, 
Cum o,vede'nnebuneşte, - 
Bea vin, punga- Şi cheltuește, 

Dimineaţa să căeşște, - - 

Cine să: poate să treacă, 
Să o vază să nui clei? 

Şi conacul stând să'și facă 
* Din patru boi cu .dei pleacă, 

Cine vine şi călare ” 
Cheltueşte: tot ce are; 
lar de n'are'n buzunare 

Pleacă cu: Şaoa'n spinare.” 

„Iar. pe. jos or cins. vine. ” 
"Bea tot ce âre cu sine. 

„ Du-mite nelcă cu bine, 

„Că folos nu: am do tine.



CÂNTUL 2. 
Bordetaş, bordelii, bordeit, 
Cu mărtăceii de tei, 
Sa'n culbat dragostea'n ei. 

Bordelaș fără gârlici: - 
Tu mă facă Să vii p'aici 
Desculţ și fără opincl. 

“Bordelaș întanecos: 
Mult îmi ești tu diăgăstos, 

Că mă faci să vii pe j0% 

Întit praici când! veneam . 
Patru junci ei 'înjugam 

Şi acum niel unul :n'am. 

Apol.venilii Și cu ical, 
Dacă băută şi mâncală 
Numa''n „cămașe plecată! 

„Val madeă înce' ncăpulia! 

Că și căctula:mi Dăulă 
Și de  basmu i ms e făcu, 

; i CÂNTUL 3, 
“Drum la :deal şi drum la, ate, 
„Îmi fac .vacul tot, pe cale, 
N'am în lume : sărbătoare, 
Batto Crucea. ursitoare! 

Care .m'a mtsit, pe.mine . 
Bă n'am nici un ceas cu bine, 

Ci. să mă 'trudesc "pe: lare, 
Necazri” să. mă sugruzăe. 

Ostenit, miereii de. ducă, 
Noaptea'n codru me apucă, 
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Copacilor. sînt nălucă, 
Ochi-mi nu s& mal usucă,. 

" Unde.merg în or.ce parte 
De iubit eii nu-am parte, 

Dragostele-m! sânt „deșarte, 

Că mândr'amea e departe. 

Dorul când, mă pridideşte- 
Nici un timp nu m&.0prește, 

Viforul nu mă ngrozeşte, 
„ „Calea nu: mă. osteneşte, 

Aolică. Dâcă flqare 

De nai .fi-fermecătoare, 

Nu m'ai întârce „din cale, 

Să cale :pe urmele tale, 

Cu desagil la spinare, 
. Leșinat "de ne: mâncare, 

"De vânt bătut, ars de Soare, 
ȘI cu băşici la picloare, 

„CÂNTUL 4. 
Aolto frate: Răzneţ! 

Ce. ne treci ca un.drumeţ? 
Ce ne treci şi-nu „cutezi 

Ca să vi) să ne mai vezi? 

Or ne: ştii, morţi între. vii, 
Pe la :noi.de:nu mai vii? 
Or ceva, te-am amărât, 

Într* atit de ne-ai urit?. 

Cu ce rgii. te-am supărat; | 
„Atât de te-al mâniat? ! 

-Ce te-a făcut să ne uiţi, | 
La not să nu te ma uiţi?



S
e
 

Ce te-a tras să te răznoști 
Și să nu'ne mal lubeşti? 
Viuo, vino'meal acum, 
Te mai abate” din drumn, 

"Că de câud mi țe-ai răznit 

Şi la noi pal ma! venit, 
Potecile' îți privesc: 

“Şi urmele îţy: jelese,” 

Ci pe unde tu căleai, 
Când veneal şi când plecai, 
Eu metci le măturanui 
Şi cu flori le presăram. 

Jar acum de când nu tii 
Au crescut tot bălării, 

Că de când neat părăsit 
Bucuria mi-a lipsit. 

CÂNTUL 5, 

Întro verde grădiniță 

Șada-ud'alhă coconiţă 
P'așternut de Calomfire, 
“La umbră de Crandafire: 

Teece un Voinic îngrabă 
. Şi cu suspin o îutreabă, 
Spunem dragă coconiță,. 
Cu singura ta guriţă, 

Ce ești? nevastă or fată? 
Or Zână din cer picată? - 

Zice d'ala: coconiță . - 
Cu singura el guriţă, 

Au, sânt nevastă, nici fată, 
Mei zână din cer picată, 
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"Ci sâut floare Garofiţă 
Răsărită'n grădiniță. 
Dar tu volnicele spune, 
De ești însurat or june? 
Îi răspunse voinicelul, 
Ei sânt: dragă, Brumărelul: (a) 

Care seara pe'răcoare - 
Unde 'caz stric or ce floare, 
Mă cule după 'scăpătare, 
Mă scol Soare când răsare. 

(a) Lana lui Octobre, 

CÂNTUL 6. 

Floricică n foi albastră 
Păcat de dragostea noastră, 
Câ e lumea rea și hoaţă 
Umblă "faţă să o scoață. 
Toţi strig, toți fac gură larsă, 

“ Dragostea ca să ne spargă, 
Să ne desparță cu zorul, 
Să ne pedepsi cu dorul. 

Of dragostea zburdalnica! 

Mult e grea, purdalnica! 
De grea ce e seamă w'are 

Parcă porți plumb în spinare. 

Dar cine "i ştie, ci miezul ” 

S'o pipăe cu merchezul, 

E ca pleava de uşoară 
Şi ca fulgul cem vânt zboară. 

Of draga mean lume una 
Mai frumoasă de cât Luna,
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Cu feţișoara ea Crinul 
Și cu ochil ca: seninul, 
Din mână dâcă-m'ai „pierde 
Cine o se te: dezmierde? | 
Cu pupat să-te mângâe 

(+; De.la cap :pâni!n, călcâe? 
Cin'o .să'ml apuce. locul. |, 

+ Să'ȘI fericească: norocul? 
Of când. asta'n-gând în vine, 
Nu'ţi Pociă: vorbi:de suspine: 
Căel braţul o săți strângă, 

“Tar ochir net o st plângă 
Lul vei da din- buze mlete, 
Șale mele vor fi nfiere. 
—0f pulule 'cu dulceaţă! 
Suflet; și amea viaţă! 
Spune'mi unde fugi de mine? 
S'alerg, să vii 'după' tine; 
Spune-mi peste ce hotare? 
"Casă viă şi cit mai tare 
Or'mă iantr'o' aripidră, 
Or vino de' mă omoară; 
Or mă ia să ţi fiă soție, 
Or'nu mă mat lăsa vie, 
Xu m& lăsa ?n chinuire 
Ș'ia a dorului pcire, 

<A plecat nejca la țară 
Și nu-mi a spus de asâră 
Ca să-i fac o O sizimloară, 
5-0 dospest Ja țitişoară 

„ȘI:S0 coc la iînimloară 
ÎS N 

  

 



"CÂNTUL 7, 

Harbule, diu Răsucenl 

Ce cați la noi în Strâmbeni? 
„Ce caţi Barbple la Dol, 
Or nu. sete. :De.la vot? 

—Ba; şunt; multe, dar sunt mici, 

Nu sânt, încă de. volnici, 
Cu miel miel m'am ce vorbi, 

Nici nu poci a mă iubi: 
„Vine Batbu de a plug 

Cu doispre=ce bo. la jus, 
Cu t-upul plin de asud 
Și cămașa .numa/n ud. 

Duşmanil dramu-i pândesc 
Şi în câmp; îl întâlnesc, 

Se uit 12,1doisprece bol 
Ș' îşi aleg dintrânșii, doi, 

Barbu boii. a-și -scăpa, 
Voinicește: se” lupta, 
Dar “dușmanii. cun: clomug 
Dând capul Barbului:șpărg. 

“Ta casâreu'trestioară 
Zace up &oinie: să. moară, 
Nu știi; zacejsor: ce: face, 
Că guriţa nu-I.mar: tace, 
Nici la -ambră „nici Ja soare 
Nici la. -cap :cn pernioare, 
Ci să bate. Zi şi noapte: 
Şi varșă. venin de. poarte, 

Cântă huba; Șus pe» cruce, 

Pe “Bazbuila, grâpă'l duce, 

*-



Dar de plâns cine mil plânge 
Și pe braţ cine'îl strânge? 

Plânge maica sa cât poaţe, 
Și surovile lui tâte, 

- Mal cu foc şi vărsând sânge 
Logodnica lut-îl plânge, 
Şi zicând “cu multe jale 
Aste vorbe ea pa cale: 
“Bawbule, dragul tăi nume 
Semânaţi-l-a-și în lume 

Prin grădini, prin grădiniţe, 

Si răsară Garofiţe * 
Viorele Micşunele 
Nu mă uita (floricele,) 

Să le pârte fetişoare 
"La cap şi la țiţişâre 

Și neveste tinerele 
A. se'npodobi cu ele. 

*. CÂNTUL 8, 
' Între Jii şintre Olteţ,. - 
“În cel vârf de pisculeţ 
MI-a'pfrunzit un. nuculeţ; 

Nuculeţul mărișor, 
Abia 'nfrunzit rărigor 
Şi cucii cânt se omor: 

“Dhe.mal jos pe rămurea 

Cântă şi'o Turturea -. - 
Și cu altă păsărea: !: : 

Iar: în vale prin zavolii - 
Cântă și un: piţigolă, 
Strângeţt vol s& mâncăm noi:        



Dar p'un târt de pitregatii 
Auziiit șun., ccuvalii 
Şi de moarte, mă miristatiat 
CA din gură.îmi „zicea, N 
Înot zicea.șimi :prorocea, 
Ca când; „poacă mă bncea. 

  

CÂNTUL. | 
„Din compunerea D. Paharnic. Jordache Slătineaa | 

nu. în. cartea: intitulată Ahilefs!Laschira, 
tipărită Ia Anul 1797, 

1 
Înimă! nd Ti miitate 
Cum “mai poți avea văbdare 
Puturea în foc, arzând! 
Ne așând pic mângâere 
Nici Yro milă la durere 
De la nimenr apteptând. 

În! nevot' ești 'cuțundață” 
Cu nădejăea. depirtată 
D'a scăpa din ti: "ast'amos, 
Mijloceştă . la norotire j 
Să'u dea moarte cu 'cumplire 
Şi de Vume muţi-e: dor, MR 

3., II 
Inimile: aă'dinfre -: 

“Plept de: om şălășluire, 
lar nici 'cum loc: îmfocat, 

Dar tu,, inimă mi trudită 
Parc'ai, fost înțelenită, 
De “răbdașt, îndelungat,



10 

4 
Afin pleptal meii ţinută, 
Unde e flacără multă 
Şi văpae fără rost! 

Care arde din' vechime 
Cu dureri şi cu luțime 
Ş'aci pururea ai fst, 

Di 

Acest piept a î nu poate, 

Când izvor de flăcări scoate, 
Ci e chiar munte de foc, 

Ce al stinge nu! putință, 
Nici cu marea, potolință 
D'al mal face nui mijloc. 

6. 
M& mir inimă, ce tare 

Ai stătut întru răbdare, 
Ca câra nu te topi, 

Şi prin ochi fiind vărsată, - 
Şi în buicăţi. fărîmată 
Și far întrâgă a fi. 

LA 

„Eii te văd cal fost ursită 
"să trăești tot pedepsită 
Gâte dile vei avea; 

Şi Waceea mai nici moarte 
După câte le tragi toate, 
Trudită inima mea! . 

LL S& . i 
Cu aşa rea vieţuire” 
Şi să-ţi eşi din. loc pornire 
Ne făcând, vrând a dori, 

 



MN 

Inimă, nu'ți votii mal zice, 
Ci cu cale e să-ţi strige 
Piatră, toți, d'asuferi. 

CÂNT UL "10.: 

În zadar faci silă mie 
Cu să uit pe cel dorit, 

» Când dragostea lui.mă ţine, 
În patimă's: piionit. 

În fundul inimii mele 
EI să află zugrăvit, 

Vezi aceasta'mi curmă visța, 
Aceasta ma otrăvit, 

Chipul lui în tot minutul | 
So află într'al mei gând, | 
Şi vol avea dinpreună o - 
Până la al meit mormânt, 

Nu'l voii uita nici: atuncea, 
Când va fi al mei gelat, 
Căci într'aceleași minute - 
Yoiii gândi că fac păcat, 

  

o CÂNTUL, 11. 

Cerule înalte, înfocați plaiţ, 
Toţi cu groazi-vie vă înpotriviţi! 
O urgie mare dela tine văz, 
De la tine Dâmne în care eii crezi 

„Învecinice chinuri d'odată m'arunci, 
Și făr'de'ndurare în grozave munci.



Într ilor citaplire sînt, să pătiese, 
Să pling, "năm "la, cine să mă jeluesc: 
La frați săii la rude? eii nu am de 100. 
Sânt strein-în lume, certat de norae, 
Prietenii Yară să fățărnicese, 
Şi ait bucurie când riă amăgesc, 
ar amorezatul; bine: ştii :de sus, 

Cerule înnalte,' cât sint de pătruns 
De aceste :ldre,:de al lor venin, 
Cite lacrimi, Domne, cît 'amar suspin! 
Din ochi cu durere, din. ptept înfocat, 
Am vărsat; la tine, cer ule înnalt. 
Înţr'o desnădejde cum că am, căgut 
De cite oră;Domne, singur m "am văţut. 
Și oftând cu pară şi gemnând ascuns, 
tote pentru mine aij fost tot prepus. 
Când de bucurie inșelat săltând, 
Când de întristare cu amar plingend. 
Apoi dar la cine să mă jeluesc? 
Decit iar îa.tine. împărat ceresc, 
Xar la tine, Dâmne, mă întorc: să ces, 
Să-mi trimiţi tu milă dela naltul cer. 
Jar de nu, trimite-mi un fulger de foc, 
Ca să mă pătrunţlă aicea pe loc, 
"Să scap de necazuri şi de suptrări, 

"Să precurm '0 dată aceste oftări, 

CÂNTUL 12. CAR 

Cât mi- -e de, “urit când sânt fără tine, 

Tote pre pâniut n6r te $ pentru mine, 

Or și unde-i fi, U6că nu eşti ap 
“Ţăte: mi-par 'pustii, afară, de viață, 

T
D
 
a
a
 

c
a
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Vai de mine-atunci cînd nu vii îndată, 
Pe urmă-ți mă iai și pling ia tâtă, 
Pe braţ să mă ţii, tremură văzduhul, 
Pe piept să mă culei, ca s&-mt daii ei ur 

, hul, 

CÂNTUL 13, 

Viaţă bună vre o dată 
D'am gindit ca să trăcse, 
Na stat cu'putințo dată 
Să scap să nu pătimmeşe. 

Sârta mea fără 'ncetare 
La necazuri m'a înpins, 
Să mă topese de ntristare, 
Ca'ntrun foc cumplit aprins, 
Astfel sânt; ursit 'să vede 
De norocul: mei. Yrăjmașii, 
Că în lume să pot crede; 
Că onul e: pătimaşii. 

Ziiia o petrec în chinuri 
“N6ptea par'că' sânt în Iad, 
Petrec. numai î în suspinuri, 

Rele mil asupra-mmi cad, 

Ah norâce! ah tirane! 
Mult mi-ai fost. crud şi cumplit, 
Tu în pieptu-u)i aste rane 
Mi le dar necontenit. 

Lumea văd că e ursită 
A st pedepsi de dor, 
Nimeni n'are mulțemită, 

Nici. chiar cel nesimțitor. :
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M'am născut și eii în lume 
Numa: să văd alei glob, | 

Și purtând într'nsa nume, 

Să fiii patimilor. rob, 

Ce nădejde te hrăneşte 
Omule nenorocit, 

Sai ce vis te amăgeşte, 
Că te-al, face fericit? 

Veţi norocul cum să jâcă 
Cu aisti adoratori . 
Și ce: gusturi vrea să-și tacă 
Cu ai lut inchinători. . 

Când îl suie lannălţime, 
Ca 'ntr'o +6tă de dulap, | 

Când îi lasă n adincime, 
Întorcându-i peste cap. 
Când din cupa-i cea, cu miere 
Le întindea gusta, 
Când înfârce. cea 'cu fiere 

Făcându- X a se'ntrista, 

Vai dar d'acel ce să pârtă 
De aceste amăgiri, 

“ŞI nădăjduește 'n sârtă, 
În noroc și'n fericiri, 

  

CÂNTUL 14 

lată vremea ne desparte. . 
St te văd nu mai gindese 
Mârtea nu mi-este departe, 

Cu suspine îţi vestesc,    



Dacă nici acum cu tine 
„Nu putul a mă vedea, 
Ce nădejde-mi mai'r&mîne, - 
Dupe ce m'oi depărta, 
Cine ştie sub ce piatră, 
Sait sub ce lemn putregiţ, 
Va arunca a mea sârtă . 
Al mei trupii nenorocit, 
Alți streini mă vor împinge 
La mormiînt cum n'am gîndit, - 
Și ochi streini mă vor: plinge, : 
lar nu cari tam Hub: 
D'oi muri, să-mi scrit pe platră 
Că sub ea s'a odihnit! 
Acela ce tu o-dată: 
Al tăii plept L-ai dăruit, 

Nu vol litere megrite : -- 
Saii cu văpseli'a se seri, 
Ci cu lacrime iubite 
Citii vei trăi a deseri. 

Nici o-dată jurămîntulii 
Voi călca „cît vol trăi, | 
Ce pal tăi braţ cu cuvîntul. 
-Gura mea ți-făgădui: 

Acea dulce convorbire, 
Ce sufletu-mi a lăsat,, --- 
Pin' la mormînt, în iubire, 
Ca să fiii înpreunatii. 

  

CÂNTUL 15 
Aud lumea nevrând mârte 
Ei ic vie c'o doresc, 

,
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Să mă ea st scap de igte 
St nu mă mai pedepsesc, 

Nu pling, :ci:pieptu-mi oftsză, 
Gura-mi lasă;foc 'de dor, 
Sufletul mi săntristează, 
Nam cul cere ajutor, 

luima mi st-topește, . 
Puterea m'a părăsit, 
Simţirea îm! pătimeste 
Nădejdile mi-a lipsit, 

Chinuri, port fără :zăcere 
Şi de loc: numai am glas, 
-Milă, ajutor a cere 
Limbă, gral nu.mi-a remas, 

Ah Amor, dor, :mor: în:Silă, 

ME r&pul în sfirșit, plerl 
Că tote mi-sânt "fără, Mil, 

În zadar ajutor, cer, . 

  

+: CÂNTUL 16, 

A ochilor mel. lumină 
S'a stins, a perit' de toi, 

„Nici a lunei-- rază; lină 

S'o vagă: et :nu mal"pot. 

Nădejdea -vieţii'mele “ 
S'a dus de-tot, s'a repus. 
Necazuri: și chinuri 'grele 
La patimi mari m'a supus, 

Inima-mi acu ?'nainte 
Nus6 va mai mîngila,.. -. 

te
 

N



Nici, de vesele cur inte 
Pi 

Na st va inbuna ea. 

ăi dâcă?n nemulţămire | 

Petrece. sufletul miei, 

Ce bine, ce fericire? | 

Pot ca st mat aştept că? 

"A Domne, cel ce poţi. tote, PE 

„Te rog morții nu nt da, |. 
Ci d'aste 'ntristări mă scâle, 

Ca site poti lăuda, Sa 

  

„CÂNTUL 17. 

Trei minute fără tine 

Mi să par, Angelul meii, 
Vecuri a fi pentru mine 
Şi le petrec prea cu greii, 

Un minut, sai o clipire -.. 
Zăbovind să te dăresc, . :i 
Dulce mi-e ata: 'ntilnire.: 

Fără. saţii ei te privesc. » 
Doru-mi trece. jalea-mi plere, 
Lacrimile-mi să usuc, „..! 

Nu mndur. de mingiere |) 
S* te las şi s&mădue, .:: 

O 'mai fi în lume Gre .. 
Vo ființă ca ata? . . i: 
Într'adevăr, mise pare 
Cin gadar a-şi căuta, ; 

“i Raruși nici cred că se pote 

În acest glob pămintese,/
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În cer și'n stelele tâte: 
Așa Angel să găsesc. . 
Inima mea dar în mine, 
Or pe unde m'otafia, 
n veac numai pentru tine 

Va bate şi va sufla. 
Ție credință curată 
Va ţine ea pre pămînt, 
Cu dragoste 'nfăcărată, 
Crede, îţi fac jurămînt, 
O die acesta cu pară, 
Fără să mg îndoesc, . 
Jur, ca să nu ţi să pară | 
Că fățarnicii îți vorbescii. 

  

„i CÂNTUL 18, 

Nu mă pedepsi: stăpină, 
Ci mi-spune de mă inboști, 
Şi dacă l'a mea durere! 
Poţi să te milostivești.. 
Ah de ai venit în lume 
Numai ca să mă omori, | 
Om6ră-mă dar o-dată, 
Na pe ceas de mil de ori, 
Găcă şi cerul pentru mine 
O mârte a rinduit 
Ție, în credință, ți--place . _ 
SE omori fără sfirșit.: . » 
Ah' de m'ași şti c'am vr'0 vină 
Atit nu nași amiui, | 
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Dar vina îmi e amorul 
Și căci-nu te pot uri, 

Ah! şi dacă'neape vină, 
„Pentru că eii te-am iubit, - 

Învinovăţeșteţi Gchii 
Cu. cari mai biruit, 

Fă, sânt “pricinuitorii 
„Foculul, celui aprins, 

Şi simţirea- mea și mintea 
Şi viaţa 1ni-aii coprins, 

- Când cutine tii în braţe 
“Di şi n6pte petreceam, 
Şi dar fi fost vr'o.viață 
Mai plăcută ei .nu vream. 

Viaţă, dulce fericită, . 
Atunci simţeam că petrec, 

“Acu 'n lacrimi și "n suspine 
Dilele mi le înnec. 

Atuucea eram ferice 
Când: cu tine ei eram, 

ȘI nâptea în liniștire 
Fără vise o dormiam. 

„Iar acum nenorocirea 
"Cu 'ntristare s'a pornit, 
Că stăpina vieții mele 
Cu amar n'a părăsit. 

Ah! decă şi tu Norâce, 
Cu durere te-ai lupta 
Către mine a ontârce 
„Forte mult mal ajuta, 

doi spunea gura iiibirei, 
Cu un glas mîngiitor, 

19.
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“Na te 'ncrede fericirei, 
i Căy un vis amăgitor, 
Vi Xpig! îmă pare fericirea, 
îi za tiecut” 'când' mă gîndesc, 

"Oi clipelă a fost, ceasul 
H "Pentru Care plitimesc. 

îi i) vol! fericiri! trecute, 
“ Câre' n'9 să mat veniți, 
"Truda gîndurilor mele, 

i "La ce 'n dadâr mă munciţi? 
“ Lâră jalnică, duidsă, 
„Ce tot răsunt în zadar? 

-* Cind fericirea-mi şi viața 
„s sfizșojte! cu amar. 

, 

  

C: INTUL, 19 

De vreme ce doctoreşti 
Ia, patimile trupești. 

: Vino dar de lecuește 
Acest piept ce pătimeşte 

Vin viaţa mea ]a trup, 
“Vino 'sulletuj meii scump 
"Cu gura ta hotărăşte 

' “Reţeta ce trebueşte, 
„Vino, că al tăi rob sint 
Pină: voi intra 'n pămînt, 
Miseă- ți buzele şi-mi spuue, 
“Di iziul cuvint, nu mă răpune. 

- întoree- ți chipul frumos 
ȘI îl cată mai duios, 
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Dă-mi din ochi-ți mingiere 
La cumplita mea: durere. 

Ah! nu te posomori, 
"Dragostea nu-mi omori, 
Că'n ochi-ți e a mea viaţă 
Și totă a mea dulecță, 

Și de la dinșii aştept 
Leac la rana mea din picp 

Că ei numa! cu vederea 
Îmi pot alina durerea. 

Jar de nu vei avea dor 
Și mă vel lăsa să mor, 
Resplătire dupe faptă 

Și pe tine te așteaptă. 

Şi vei crede tocm'atuncă 
La crudele mele munci, 

Vei vedea c'ai fost tirană 
Și m'al omorit cu rană. 
Atunci mă vei căi mvînt, 

Căci o să fii în mormint, 

Ci te'ndură și grăbeşte 
Mântea pin! nu mă răpește. 

CÂNTUL 20 

Vai de mine, ce-am făcut! 
În grea cursă am câdut, 
Ca să mă frămint de dor: 
Un copil mic vinător, 
Ce-i dai nume de amor, 
Ma săgetat răi, st mor.



Cruntul scii arc încordând 
Și sEgeți amerințând, 

„M-a dat amare loviri: 
“Peptul tot mi la înpuns, 
„Inimidra” mi-a mik-a pătruns, 
"Trupul tot mi-e ?n chinuiri, 
Amorule, fii mai bun, 

“Nu fii atit do nobun, 
„Ce tot pleptu-mi găurești? 

Ce îmi tot ațiți dureri, 
Că îţi sânt supus cum ceri, 

„AL mai mult ce mat voești? 
„ Amorule, cii iubesc, 
Ție nu minpotrivese 
Nici la cel mat nic cuvent: 
Tu voești ca să-ţi urmez, 
St strut, senbrățişez, 
La care și gata sint, 

-Dar de ce nu săgetezi 
„Pe care mi-o "nfățişezi, : 

: Să simtă ca mine dor? - 
„Fă-mi al, încai acest drept, 
Rănește și p'acel piept, 
Ah! te rog, Amor, amor, 

  

CÂNTUL 21. 
Lacrimi vărs, din piept suspin 
Cu durere și cu chin, 
Ard, mă frig, mă pedepsesc, 
Pentr'un suflet ce-l Jubesc. . 
Dar chiar să mă și râul, 
Numele nu voi să-i spui; 
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Că el pieptul mi-a pătruns | 
Și e m 'inimă-mi ascuns, : - 

E frumos ca, îngerașii 
Şi e amorul drăgălașii, 
1, de graţii multe plin, 
Ce mă fac lui să mă mchin.. 

"EL m&va, îlvoi şi ei, 
Dar a ne 'soţi n'e grei. 
Că părinţi nu-lii voesce, 
Şi-mi daii alt,ce nu-lit iubesc. 

Ah Amor și tu Noroc 
Amindoi staţi la. mijloc, 
S5 mi-l daţi, ori îl cer ci 

- + Dela bunul, Dumnezei. - 

Vă rog, mila vă porniţi, 
S6re, Lună și planiţi, 
Faceţi ca se dobîndesc, 
Și cu cl săvă slăvesc. 

„CÂNTUL 22, 

Ta mi-diceal o dată, cuun,căpin'lă mârte, 
Dragostea ta t6tă mie mi-vei păstra. | 
Mă uitași pre mină, le uitaşi pe tâte, 
Ast-fel merge lumea,;-nu e vina ta. . | 

Tu mi-ţiceai o dată: ah al mei iubite, 
Partea mea din ceruri ţie o voi da, 
Tote: siint uitate, tote sânt pierdute, 
Ast-fel este vâcul-nu e vina ta. j 

Ştil cînd vărsa! lacrimi și'n genuchi la mine 
Îmi gliceai: o dragă, nu te voi uita.



ME uitași îndată, mort ful penţra tine, 
Vremea şterge tâte, nu e vina ta. 
Te stringeam în brațe şi buzele tale 
O roiă cerâşcă pe gură-mi lăsa, 
Dar eşi otravă și vinin din ele 
Ast-fel ți-este sexul, nu e vina ta, 
Cinste și virtute, amor și credinţă 
Eri îm! jurat mie, ag! cui s'o 'ntimpia; 
Nu cunoşti Iubire, nu at 'pocăință 
Ast-fel ți-este sexul, nu e vina ta. 
Aurul și slava ţi-a gonit amorul 
Și-țI vădui credința că! n aer sbuna. 
Îţi vindecașt rana, îţi peri și dorul, 
Ast-fel ți-este sexul, nu e vina ta, 
Dar însă cu t6tă ata necredință, 
Inima-mi tot bate or-când te-ol vedea: 
Înger eşti în ochi-mi, din ceruri ființă. 
Astfel e amorul, nu e vina mea. - 

CÂNTUL 93, 
Tu “mi-cunoști prea bine dragostea sfi6să, 

Ce-o port către tine, făr' a-ţi. arăta. - 
Te văd cu simţire, te vid și dui6să, 
Dă-mi 'dar îndrăsnire, nu mă depărta. 

Iată e o vreme de când în sfială . 
Pieptul îmi tot geme de rinirea ta.. 

“B&-ţI propun Iubire, stai la îndoială; 
Ci dâ-mi -îndrăsnire, nu mă. depărta, 

Nam astimpărare un. minui stâpînă, 

" De multă 'pfocare ce-am asupra ta. - - 
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Am mate dorire ate sruta, 
Ci: dă- mi îndrăsnire, nu mă depărta. 

Că ata zimbire, a ta cuventare, 
La. or-ce frumseţe este rarita, 
Care mi-dă pornire may „Cu săgetare, 
Ci dă-mi îndrăsnire, nu mă depiirta, 

Ochi-mi tot, d'auna doresc să te vagi | 
ŞI la tine una fot; ase ulta,.. -: 
A cării iubire tanie 0, păştrează, ... 
Ci dă-mi îndrăznire, nu, mă depărta, 

  

a 

CÂNTUL 24, 

Tu te plingi Eleno,. ne'ncetat de mine, 
Zici că de tot omul cii te pismucsc: 
Te înșeli iubito, ei mi'ncrez în tine, 
Însă fără voe-mi, ii, te, pizmuese, 
Eu sânt fârte sigur” de ata: Tubire, 
De a ta'credință nu mă: îndoesc,. “) 
Dar iubire-mt dragă: este 'peste fre, 
ȘI, de ata umbră ei. te. pizmuesc, - 

Când te string în brațe; când! Sînt lîngă tine, 
Când nimic. în''lume altei: au doresc, 
Nu știit: ce simțire “de :odată-mt vine, 
Că de zidi. mi-e: „Sete, ei -te pizmuesc, -: 

Când îţi sorb suflarea; tând îţr: văd ziinbi:g ea, 
Când în: ochi-ţi 'eerul; Raftul! i privesc, . 
Dacă văz că, Luna! pa: atras privirea. 
Simţ că fără voe-mi eii te: pizmuese; - 
Când Zefirul suflă şi te răcorește, 
Fălfăind cosiţa- N drag-ml-e 90 privesc, 

7
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r Dar când văz sufiarea-i că te mulțămeşte, Simţ atunci d'odată, că î] pizmuesc, 
De-ţi mângâi cânarul și cl ciripeşte, Dacă'n sînu-ţi roza mândră stiud zirese, Ve văz fluturașul că fe ocolește, 
A lor fericire ei o pizmuesc; 
Pizmuese eii totul ce te mulțămește, 

"Valurile under! ce te'nvăluesc, 
Steie, Lună, Soare, tot ce te” privește, Tot ce te atinge ei îl pizmuese. | 
Iartă-mt dar Jubit'o, asta pizmuire, 
Şi nu te mat plinge. că nu te lubese, Căci și chiar în templu, la Dumnezeire Când. ver fi plecată, ci te Pizmuese. 

„CÂNTUL 35, . 
Ata frumuseţe” ce eii o slăvese, 
Între mii de fețe :nu 0 “mal zăresc: îi: Și de sînt puţine s'aibă al tăi darii, : 
 Întocma ca tine sînt în lume rară, - ! 

„ Trupu-ţi cel subțire, fragedu-ţi mijloc, Fermecă simţire și minte pe'loc; 2 Ochi! t&i aruncă săgeți de Amor, 
Piepturi bag în muncă, inimi tari dobor. 
Gura-ţi, cînd vorbeşte dulcele cuvint, 
Suflete robește şi firi pre Pămînt, :* 

"De aceste toate câte ți le-am spus, . 
Și eii. cît să poate ție sânt Supus.., 
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“CÂNTUL 26, 
Întro zi de dimineață; 

Pe la răvărsat de zori, 
Amorul, schimbat la față, 

Ca un.copil, stringea, la flori: 

Şi 'stringind zicea în sine. 
Vai cel ce va „priimi . 

Aceste flori do la .mine, 
Că? n sine să va râni. 

Zori de giiiă să răvarsă 
- Şi ei ochi n'am închis, 

„Cum să-i închid cînd ei varsă 

Pirae de foc. nestins... . 

Drept e, soro, ca să Yerse 
Pentru tine ne *ncetat, 

Atitea lacrimi de dese 
Și să fiii tot desperat? 

Ah! copilă, blindă zînă, 

Tu cunoşti cît pătimesc, 
Întinde-ţi gingeşa: mînă - 

L/aceste ce pătimese, 

  

CÂNTUL 27, 

Inimă, pre-curmă- ți gindul, 

Ce tot doru-ți zădăreşti, . 

Necurmat întăritându-lă, N 
Fără să te linișteşti. 

Ce cîştigi cu întriştarea 

Şi te turburi întratit? 
Ce ți-aduce supărarea? 

De cît trat tot amărit.
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În deșert; aceşte trude! 
Când odată bine vezi, 
Că-ţi sînt toate'n lume surde, 
Cât de mult s& suspinezi! 
E3ti streină şi orfană, 
Nu ai nict up ajutor, 
Ca, să-ţi dea balsam la rană Nu găsești îndurător! “, 

i ării ai poa la Ai părinţi 'și' bătrinețea Cea adâncă-ir-a COptins, 
Carii pling că tinereţea * 
n necazuri:iat șia stius! , îi unesc ay Să alergi la: Yre. un frate, . - Ca'săți plingi lui tocul tăi, EI să luptă iar, se baie 

n necazuri și mal răi 
La Yr'9 sor iar ;de vei Moro 
0 Bișeşti pliveâud și ca, Lacrăma, Nu-ţi poate. Șterga», 
Nu te poate mângăca! | Sin Dore ste 
La streini de. Îți vei Pliuco 
Scârbele ce te; apăs,: 

' Lacrămi de-i vărsa de Sine „Nu le pasă d'al tăi :păs! , , ea d dr | Deci le care dar, ființă ae 
Vei în lume, alerga, 
Să te vază cu/ dorinţă Da Șin deșert anu ștriga! .» 
De tei plingă ciitre; Soare, =”, 
EI e la'nnălțime, pus, îi; 
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Și strigarea-ți cu plinsoare 
„Nu ajunge pină 'sus! - | 
De vei sta să-ți strigi durerea 
Cătrentunecații nori. 

„Nu-ţi întore nici ex vederea, 
„ Fug, să duc. nesimţitori! 

De tel plinge şi la vânturi, . 
Nict ei nu'te folosesc, 
Sufiă spulberînd pământuri, 
Trec, se duc,'nu să: opresc! 
De vei alergan pădure, 
SE te plângi și la copaci, 
N'ai. simțiri. ca. să 'se'ndure, 
Nici de. dinșit nu „te'mpaci! 
De-ţi vei:plinge întistarea 
Şi 14. pletre,. saii. lastineă, 
Nu-ţi vor auzi :strigaea 
Şi suspinele adânci! :..* -: 
De te! plinge 'şi la ape, + | 
În deşert îţi va fi tot; - 
Ranele să nu-te sape... 
Să te spele. jar nu pot! 
Cui dar să te plingi, sirmari! 
Cui durerile să-ţi spul!. 
Dacă te-ai născut orfană, 
Ast-fel ş'o să te 'răpul! 

au (Bu; Ucenescu, elev d-lui 
4 Pan, a Ie 

CÂNTUL 28, 
M'am rinit fâră nădejde, 

Ab! mă cunosc siigetat |



Simt că în pieptul moii' arde 
Un foc. mare ne'nceta 

A scăpa n'am mijlocire, 
Căci văd că. n'a npresurat - 
Tot d'o dată. o. uimire, 

„Ce mt ţine necurmat. . - 
Risbunează-ţi dar, Amoare, 

Asupra, mea cum voești, 
Însă tot nu ești în stare . 
SE poţi'să mă birueşti.. - 

lată, pieptul mei, 'lovesce, . 
- Dă puternic, cât voeşti, . 
Însă să nu ar nădejde ... 
"Că poţi să mă biruești.: -. 

Ţi-am dis întru'ncepat încă, 
Ca să nu te nevoești, :....: 
Că voi fi tare ca, stincă | 
Șin zadar te- ostenești,.. 

Aşa dar te depărtează 
Şi-mi dă pace să trătese, 
Spunându-t ca'să se 'ncreuşlă, 
Că nu vol st o iubesc, . 

J 
, , j. 4 ——_ p .. 

CÂNTUL 29, 
AY avut dustulă:-Yreme 
Să.mi faci să to iubesc, 
Dar eii nu sânt făr'do minte |, 

. d C'un nebun să imă unesc, 

—Copiliţă mi-pare bine, 
"Că așa sta întîmplat 
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D'un datornic și de tine 
“ „Astă-ŞI 3 mă vedul scăpat. 

  

"CÂNTUL 0. 
Un pui sbâră şi să duce, | 
Altu ?n plins strigă” cu "glas: 
Val! perechea mea cea dulce 
S'a dus şi ei: am rămas,” 
A sburat a med, hibire, 

A sburat, sufletul meii, 

Sâ duş făr'a-mi-da de ştire, 
Ca să sbor cu el și eii. o 
A sburat, s'a dus" depar te 
Și pe mine m'a lăsat, 
Fără să ştii în ce pârte” 
Şi dece s "a miniat, 
Ah! scumpa mea jumătate, . 
Ah! Iubite puişor, 
N'are cine se-mi'arate, 
Unde te găsesc, să Sbor: 

„ Săvin şi eii lingă tine, 
Fie ?n bine, fie 'n răii, 
Să-mi! daii sufletul din mine 
Şi să mor pe braţul tăi, 

Ah! tu rGndurea streină, . 
Din ce parte, drană, vii? : îs i 

N'ai vădut p'a mea lumină?! 
„.. De săaflă între vit, - 
" Tula casa asta, vehe-. i: 

* În toţi anii vil;: scoţi pur, 

31 
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Tu cunoșci a mea persche 
Şi de dînsul Poţi .se-mi sput. | 
Ah! te rog, dă-mi vre-o-veste, - „Decă cumva: l'al zărit, 
Și îmţ spune unde este. 
Șrin ce loc-e stabilit?... 
Saii repede-te. în grabă... 
ŞI găsindu-l, la :vr?un loc; 
Când o să să ntGrcă? 'ntreabă, 
Şi-arătă-l că, ard în foc, ,. 
Ah! căci n'am, ei. ariplăre, 
Că a-și trece. peste. munţi, . 
Peste mări, fără vapdre,. + Peste riuri, fără punți... 

“ŞI în sboru-mi, cel cu, pripă, 
Universul se'nconjor, , ..-; i 
S6-1 găsesc numantr'o clipă Și apol st pie, Săzor.,, |. 
Ca să vadă, ciţ “de tare, niz 
Ei din sulet am țubjt i, 
Şi în cuget cu, mustrare;, Se-l las a trăi mihnit, e sir 
sil atare it biti : 

p AS) CÂNTUL 7 
„ Îmi aduc-minte: cînd. te-aveara în'braţe, 

Ce făgăduinţe tot d'auna: ți- dani. 
Că amor, credință, ce: diceat CĂ-I. place, 

Pentru tine, numat: tăte. Je păstram. 
Îmt aduc aminte, :cu:ce foc, sirmanul, 
Depuneam pe buze-ți s&rutatul met, 
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ȘI credem cn pleptu'ți vorii afla limanul, 
„Ce durere mare, ştie. Dumnezeiil 

Îmi aduc aminte că'țI ziceam o dată, 
Cum că fără tine nu mat :poti trăi: . 
Te fubese Și-acuma, n'am Yubit pe altă, 
Inima mi-e. e as-iel şi. votă. suferi, 
Ast-fel e bărbatul, omul: cu. simţire, 
Ce Iubeşte-o dată,.nu păte» ulta; 
Schimbă numai forma întru' fericire, 
Căci e forte mindru d'a se înșela, 
“Te iubesc şi-acuma,, ca și mat nainte, 
Dar cu osebire, că nu or, s'ascult 
Din vicl6na-ţi. gură,, ce în veci ea minte, 
Să-zt făgăduaiască tot, ce am. pterdut, 
Sa născut bărbatut ca, să pătimească, 
Vorii răbăa 'și' însu-rml sârta,. de, bărbat; 
Sa născut femela, ca să amăgeaseă, 
Ca bărbat, Tubiţărm, dat m'am înşelat, 

te 
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„+ CÂNTUL 33; -. 
rr i io d Pină” cînd 38 simţ durere 

î + În pleptul' noii cet Tăziit? 
„Pînă cînd să n'am! putere, 

- SE n'am nici uni ceas! dorit? 
“Pină cînd să rabd în mine 

Durerea cea 'de amor?! 
Pină cînd'atitea: clunuii - i 

Ce-mi seuiitez” viaţa S% mor? 
Pină cînd cu slăbiciune 

Rob să fiii astul vrăjmașii?



Până când. în Moliciune 
„Să trăese ţot Pătimaș? » 

Până când tot să-mţ dea moarte 
Ast viclean amor pe ceas? 

Pînă când tot să mă poarte 
Ca un animal de nas? 

„ Hotăresc dar piiriisire 
"De acest cumplit amor, 
Fug de cruda-r mâelisire, 
Fag acest amâgitor. 

Voii d'acum să-mi vindec - rana, 
Pun la aorul mei balsam; 

Las: vieaţa cea tirana, | 
„Nu mal vot amor să am, 
Că amorul nu e dulce, 

Atât pe cât e amar, 
Care mai pe toți îi duce 

Ca st bea acest. păhar: 
El m'adus pe mine'n stare, 

Ca să pling ne încetat 
Ş'in adâncă întristare, 
Ca să fii tot cufundat; 

"Plâng ș'acuma, dar trecutul, 
Căci tirziii îl cunoscurii 

Șinl căesc şi tot minutul 
- Ce cu dînsul îl pierduti; 
Cugetele și acuma 

Mi se'mvăluesc în cap, 
Dar a patimilor suma ; 

În mine nu may încap. 
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35. 

Imaginaţia-mi zice: 
Tânărale muritor, 

Depărtează-or-ce ferice, ! 
Ce provine din amor,. 

Nu pierzi vre un lucru mare, 
„Ci un vis amăgitors, ! 
Depărtează-or ce'ntristare, 

Tânăr. mult pătimitor, : : 
: G. Popeseu, 

CÂNTUL 33, 

Eram odată privită?n lume 
Ma! cu dulceaţă, Și cu amot, 

Şi desfătată?n răsfăţ Și glume. 
De junii carii nu mă mai vor. : 

Mă văd cu totul de el uitată, | 
"Fără a crede că i-am scărbit, 

ME vad departe, m& văd lăsată, 
Ca când vro dată nu ti-am iubit, - 

Ah crudă soată! tu-mi eşti vrăjmașă, 
Căci la dorința-mi în contra stai, 

Mi-ai smuls d'odată, ca o pizmașă, 
Toată fericea, ce o gustatii. 

Destulă vreme. de când tirană, 
Cu o păpușă cu min te joci, 

Fără'ndurare mi-adaogi. rană, 
Îmy cereşti durerea şi pepthi-mt coci, 

Destul din ochi-m!, ca din fintină, 
De când curg lacrămi, tot cu amar. 

Acum e timpul să-mi întinz mină,” 
Că sint în punctul peirei chiar,
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„Nu te opune cu răutate 
Asupra slabei „mele, ființi, Da 

Căci nimeni, nimeni nu-ţi dă dreptate, 
St plerzi un Suflet. în suferinţi, 

Eii sufer toate cu: bărbiţie, 
Dar desperarea,. ma'npresurat, | ÎN stai în contră, pe cât potii, ţie, 
Dar crede, Soartă,.că e păcatl 

Ajută-mi, soartă, căci Întristarea 
Ce-mi dă in suflet cumplitul dor, 

A duce-asupra-mi Şi desperarea, 
Ce mă va face să mă omor 

G, Popescu, 

CÂNTUL 34. 
Ah mult sînt streină ?n lume, 

Rătăcind supt strein nume! , 
Stroin îmi este veşmântul, 
Strein îmi e şi pămîntul, 

„ Streină s' de tot supt cer. _ 
În dureri strig părinți, rude, e. „ 

Strig şi nimeni 'nu m” dude, * 
Că-l acoperit pimintul: ft 

Și nu le ştii 'niel morniintul, 
Na am;milă cur 'să cer. - 

Astfel soarta: med tirană - 
M'a. lăsat de: tot orfană, 

“Ma'npins întz'0 'aspră viață, 
Să trăesc fără dulceaţă, 

- Ca şi cel din închisori - 
Stând într'ăst locaș de piatră, 

Unde câine'nveci nu latră; 
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Unde nici cocoș nu cântă, 
Ş'unde ochi-mi nu se svintă- 

- Nică o dată de plinsori. 

Unde juna, ca răsura, 

Stă în contra cu natura, “ 

Chinuindu-se s? nvingă 
Şi aprinderea să-ți stingă, 

Lupta fără a-și sfirși, + 

Unde gârboya petrece, 
Cea în trup cu singe; rece, 

Și suspină cu plinsoare, 

Căcă trăeşte şi nu moâre, 
Ne putând -nici a pişi. > 

Care'n desmierdiri și glume -- 
S'a îndestulat în lume, - * 

Şi pe cea jelind mustrează, 
Surizend'o să.n'o vadă, 

Ci să pling ză tot merei: - 

Și să umble 'ncovotată, 

Tot cu ochi 'n jos plecată, 

Să nu vadă lună, sâre, 
Nici pastre sburătăre, 

„Nici pe ceruri curcubeii, 
»y 

Ah! aci sârta-mi' vrită 

A voit să fii virită," 
Nu vru 'n lume .să-mă& PA 

Să mă dea m braț. de soție, 
Și cununa să sărut, . 

Wa vrut ca și ei înlume . : 
Să mă număr între mume, 

Ci din .l€găn, din pruncie, + 
Mă goneşte cu urgie. 

Pină inta acest minut, 

, 
'
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Mt gonesce și mi pârtă 
Tot între pirliţi. de sârtă, 

Ca o frunţă asvirlită 
Înt'o pădure pârlită, 

Razim fără se găsese, 
Ca, frunda de-vânt suflată, 

Sânt: din loc, în loc purtată, 
De trunchiuri, de crăci lovită 

Și merei tot îmbrîncită, 
Fără să mă stabilesc. 

Cind suflată “n sus: pe dâluri,: 
Cind pe sub Surpate maluri, 

Cind pe locuri viforite,. - 
Cind pe ripi nestrăbătute, 

Ca“sirmana fvună sânt, - 
D'aci iar prin ape, girle, 

Se'ntimplă ca s. m'asvirle, 
Șl-acolo în v'o valtâre, 

„ Fiinţa-mi putregetâre, 
A-și avea al er mormînt, 

| caiete eee 

' CÂNTUL, 35, 
Cu lacrimi de durere, 
„Ce fruntea-mi veștejește, 
Acuma vin a-ți spune, 
Că eii o să te las; 

Dar inima mi-e tristă, 
Un ce mă'tot oprește, 
Când vorii să-ţi zie adie, 
Lii tremur fără glas. 
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ME uit. Vata junețe, 
Gândese Pata iubire, 

“La fericiri trecute, 

Ce-o dată le-am gustat, 

Când mă strîngeal în braţe - 
“Cii-acea dulce zimbire, 

"Şi stam în nesimţire, 
În -lacrămi înecat, .. 

Pătruns, plin de'ntristare 
“Aproape sînt de tine 
Și nu'ndrăzneşe a'ți supune 
Că -eii te părăsesc; ! 

Dar vremea se sfirșeşte, 
Se duce cor ce bine 
Și eii vr'o mulțămire 

- De loc nu întilnesc,: 

Prin văl, prin munţi şi dâluri, 
Când sânt fără de tine. 

" Pătruns de dor, de jale 
"Strein sînt; rătăcit, 

O să-ţi aduci aminte, 
O drag'atunci de mine? 
O'să suspini vrodată 

“De cel ce t-ea Yubitii? 

Ei plec. acum daicea, 
„Dar umbra-ți mă 'nsoțeşte 
-. Șitaveci pe or ce cale 

De dinsa ne lipsit; + 

Sint fără tine arast, 
| Dar inima- mi dorește, E
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Șt-amorulii tăi va bate 
În Pleptu-mi. nesfirșiti; 

"+ Mal -vepetez odată 
Acel jalnic, adio, 

„Ce, plin. de întristare, 
Cu lacrămi lam rostită, 
Și drept resuvenire 

„„„. Primesc o sărutare, 
„„Ce'n veer îm va străbate - 
"Acest piept. obosit, 

„: CÂNTUL 36, 
DEE IND 

Inima mi-e plină de ata ființă, 
Și'n contro -m'ol duce, ieii te întîlnesc, „Jar tu fugi de mine, nu al umilință, “Mă laşi ca să sufer şi să pătimescă, 
ÎN baţi joc de mine, mă faci nestatornic, Îmt tratezi. amorul, mă nesocotești, 
Și n'at milă crudd, cînd ei pe jerfelnic ÎN aduci o: jerttă, ce-o despreţueşti 
Or și ce țI-o1 zice, le treci cu vedrea, Îmi dînpilezi, sârta, în Joc S'0'ndulcești; Îmi âdaogi rană, îm! aţiți durerea, Și vEdu bine crudo, că nu mă lubeşti, 
Nu ve: putea. dară a-mi :huli credința, 
Care pentru -tine atit am: păstrat, 
Nici lar a'a me plinge, dacă ţi-e ființa 
Aşa d'anevoe de încredințat. 

ae eee 
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Soseşte ură. nâptea, cu :dinsa : înpreună, 
Durerea lar izbeşte al mei 'plept obosit!” 

„Ah multe sânt''la mine âceste'nopți de trudă, 
„De când odihna'n: pace de:loc nu m'a găsit, 
Bate miezul nopții, -e tinpul! de: odihnă, 
„Si somnul de lu: mins ce'nvecr:e depărtat, 
„A-şi vrea-ca să-mi'ădoarmă''simțirea, obosită, 

Şi un minut; de'pacedeșertam încercat, 
Căci chipul tăii 'd'odată:attincea să ivește 

De raze luminate ca; înger: îl privesc, - 
Ei mă deștept, te caut, du val, afost fantasmă 
+ Mă ult și aurora! ivită'0 zărese, 

În blânda raza: lunei; în imne-armonioase, 
De pasări întocmită, concert Dumnezeesc, 

O stea, cu osebire, îmi absoarbe gândirea, 
ME ut atunci Ia'dinsa şi chipulteă 'zârece 

Părăsesc îndată or şi ce 'locaşuil, 
- Pe câmpii, pe” dealuri alerg, mă rătăcese, | 
Zadarnică' silințăi căci 'ori unde m'ol duce, 

În tot, în oii ce flâre “chipul tăă -eii zăresc; 
. Când şi resuvenirea sina: de mă izbeşte 
Şi “suspine 4 mi scapă la-tinei câi/a” 'gândese, 

"O Îacrămă ice pică a ininlit bătae, - 
Ah -dinit cpresiniţire ce'ţi 'spua că te iubesc! 

ao 

  

„CÂNTUL, 38 
„Lui, lună, sțăa frumoasă 

- "Şi 'plăcută tutuzor,
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Mai vârtos acelor cari! 

Zac şi ard în. foc de dor! 
AI zărit tu vre.o dată, 
Din -al tă drum meteor, 
Yr'o ființă dragă, blândă 
Și iubită, ca 0 so? 
Tu pre-cum în noaptă-adâncă 
Luminezi un călător, 
“Rătăciti, pierdut din drumuri, 
Tot: rotind într'un conjor, 

Ca şi tine şi aceia, 
Alerga, da. ajutor, . .. 
Ea era al: bunătății | 
Ne înpuţinat: izvor, 

  

CÂNTUL 39 
„Trecut-a Primăvara, înbătrtnit'a Vara 

ȘI Iarna a sosit. 
„acum, cele' nflorite, cu totul veştedite, 

e Zăpada Je-a albit, . 
„- Barlezile uscară- şi tâte 'să plecară. 

| Î : "Ntristate. la pământ. 
„Fram! sețea li să stinse, pămintul le coprinse 

Pare că :nici nu  sânţ, 
„Za vezi dar tinereţe, în' ce fel de: bunețe; 

Tin al să te prefaci: 
„Și vârsta frigezită, frum'sețea cea'n floritii, 

': Aşa al să le facj; 
Jeci nu- iau viața, nici îtopri Anlecţa, 

În dor tot petrecând 
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„Cât eşci în astă stare trăeșce'n dezmerdare 
Şi timpul nepieriând, - 

  

CÂNTUL 40 
Chitar'muz armonicească, . 
Până când o să. tăcem? 
Pănă când să ne muncească, 
Întristarea ce-o avem? - | 
Şi când iarăși :o să'ncepem 
Dulce să ne veselim? 
Că din griji pre-cum pricepem. 
Nimica nu folosim. - 
Ceasul umblă, vremea trece, 
Și noPnainte pășin, 
Ne spune, ne dă junghiă -rece, 
Că'n vârstă ne moleşit. 
Și dacă în asta floare, 
Cu dulceaţă nu trăim, 
Când nădăjduim noi oare . 
AIE timp ca să.mai găsim, . 
Ducă-să doru'n tristarea, 
Ducă-să inima rea, 
Ducă-să chinul, ohtarea, 
Ducă-să grija cea grea, . 
Iar noi intr'o glăsuire, - 
Tot dauna, să, cântăm, 
Și tot cu buna voire, 
Slobozi se ne desfăţi. im, 

————_———



CÂNTUL 4 

Bin 'este tot “dauna; 

Să bem să ne” ospătăm 
Şi cu toţii din preuni, 

Să ridem și să cântăm. 

Tiasă lumea să: vorbească; 

Strige, zbere;icât o vrea : 
Gluma, jocul să" trăiască, 

Voi cu cl ană'ngropa; 

„Veniţi frați. să trăim bine 
- Weselindune ?ntre noj,. - 

Că prea 'carând vremea 'vine, - 

Cea "'ncurecată cu 'nevoi.. 

Ne apasă, ne'ncovoae ': 
Cu mănia el cea rea, 
Şi de jocuri ne: despoae, 
Ne 'nbracă cu huna grea... 

De bătrâni să ne ascundem, 
Și să fugim. cât puteni, - 
Şi necontenit să facem “ 
Ce ne place, și € ce: vrem,.- 

  

„CÂNTUL 43 
Nu. voi” avere, nici bogăţie,.. - 
Nu voiii mărire, nici avuţie, 
Nu voii 'simţire, nu voesce niinte, 
Niră isteciune, cât bob de linte: 

C'aceste toate, cin'le voeşce, - 
Cât 16 "malţ teşce, să amăreşce, ; 

„Ei voesce pace, şi liniştire, 
Viaţă bună, dulce iubise. 

m
a
m
e
i
 

e 
ae

 
a 

o 
m
e
i
 

a 
re

s



Voiii cântecele desfătăt oare, 
«Jocuri şi - glume: mingă toare: * 
Și cu acestez- voiu tot-dauna, 
Să mor cu ele. stând înpreună 

  

"CÂNTUL 43 
D'ar fi aurul'să-poâtă, 
Să-mi dea viață'ndelungată, - 
Alt nimic aşi may pofti; 

Ci m 'ași Stedaui! Pași strânge, 
Şi de moarte' nu in ași plânge, 
Căci ași da's şi ni "ași plăti. 

Dar de vreme ce- nu poate: 
Să mă „Scoaţă de .la moarte, 
Ye ce să mă străduesc? 

Cu amar si.cu. durere, 
Ca să dobindese avere, 
La toți să! 7nă căciiulesc? - 

Mal bine: sti rac, în „pace 
Să trăese cutu mie'm pl: ce, . 
Că când va fi ca St. mor 
Petrecână în sărăcie. II 
Sfârșitul meu voii să fie 
între vin, şintre amor.
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ALTE 
Cânturi populare ce se cânt la păhare. 

  

CÂNTUL 44 
O! veselie la masă, 
O! ce beţie aleasă! . 
O! frumoasă adunară, 
Tot de carit scurg păhare! 
O! ce bună îmvoure, 
Că toţi aii gust de sotbire. 
Tot de carii vin le place, 
Și cu-apa n'a a face, 
Hal dar toţi .c'o glăsuire' 
Cu chiot într'o unire, 
Să nălțăm păhare pline. 
Și să le scurgem toți bine; 

Vivat! 

  

CÂNTUL 45: 
Veniţi cu toții din preună 

Se ne veselim, 
Cu toți acum și tot dauna, 

"Vinul s6-l jertâ m. 
Și mari și mict cu toți frățeşce, 

+ Să ne ospătăm, 
Căci b&nd vinul veseleşce, 

Și de grijl uităm. 
Atunci mihnire nu este, 
Când bem ma! mult vin, 
Bărbaţi, Copii și Neveste, 

Toţi veseli de plin.



Toţi cântând întru unire, 
„Toţi să glăsuim, 

”Dând la păhar mulțămire, 
N dată să-l golim. 

Urmând uvnl după altul. 
Toţi pe 'rând! să bem, 

„+ Fieși-care cu tot şartul, 
: Boţi să ne vedem, - 

„CÂNTUL 46, 
Nimic nu! ca vinv, 
EI ne dă odinu 
Lumea sfârșit n'are, 

„Când golim păhare. | 
"Măhnivi atuner n'avem, 
Când cântăm, Și când bem. 
Nici grija n&. adapă, 
Când nu bem pic apă. 
Suge măi fârtate, 

„Cât al sănătatea: 
Că nu ştim prea bine 
De vom fi vii mâne, 
Lic, lie, lic, lic, lic, lic, 
Păn' n'o rămânea pic, 

  

„CÂNTUL 47, 
HORA VINULUI. 

ȘI nol, și not la Ilinca, 
Și noi la Ilinca,



"Ca să bem vin cu, „ulcica; 

Şi not şi e. 1. 

„Scoate, scoate :a 'ocale, 
ă Când la platii, nul părale; 

„Băgaiit: mâna'n. punga chingii 
Găsiă, aţa mămăligi); 

„Băgaiii mâna'n buzunare, - . 

„.„ Găsiă cremeni şi amnare, 

Băgaiu n nâna pănă 'n câte, 
Nici un orb nu putuiii scoate; 

Când am zis mat ado, toarnă, 
Ne:luă cu. câlnim goană. 

  

Finitul Broşurei a, Patra. 
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SPITALUL AMORULUI 
Sai 

CÂNTECE POPULARE 

CÂNTUL 1. 

Aolică! d-aolică! 
Mult mi-e ibovnica mică! 

Ș'aşi lăsa-o d'ar mai creşce, 
Ci dorul mă pridideşce; 

Of că mult e frumușică! 
Parcă e o floricică: - 

Unde'i văd ochii ca mura 
Nă apucă'nplept arsura, | 

Unde" văd fața ca crinul 
“Mi Ssudaogă suspinul; 

Când o văd jucând la horă 
Dragostea el mă omoară; 

Ah căci nu ştiii vr'o burutană! 
Să iaă fo să-mi-pun la rană, 

Dorul să-mi tămăduiască, 
Ca să aştept să mai crească; . 
„Ah fetică :fetişoară! 

* Crește, fă-te mărişoară, : 
Ca să'ncepi să simți âmorul: 

Și să te găsească dorul, 
Ranele mele să-ți vie 

Și atuncea să-mi crezi mie: 
Să vezi inima în mine 

Cât se arde pentru tine,



Ci aştet cu neLă!-dare 
Să te'nalţi, să creşei mai mare, 

SĂ -câșeig ata iun: re, 
Să trăim în. Terici ra; - 
"Să trăim: tât avem viață 

o, dor porumbi cu duleonţă: 
Să trăim. cât..0: vrea Sfentul, 

Si ne desparţ ță morniântul, 

CÂNTUL, 3... 
Dacă inima ÎȚI. cere, 

pri i: Băete, băete,:. 
| Tonsoară și-ți fa muere, 
, Diete, băete, 

Nu umbla priu Mahalale | 
În hitat cu. hnimanale, 
C'o să-ți fac: spina-âa tobă, 
Și o-să mă du. d2 gloubă, 
Ia-ţi măsurile bete, 
Că s' în, „lume multe fate: 
Nu fi, „duşman casi mele, 

, Că-mt: facă capului belele, . 
Dacă. HI trebue muere, 
Viw la malea şi 'mă tere, Nu ftuera :pe la, poartă, Ra Ci cu: nă-e chipul 'te' poă: ti, Pagă=ty niințile: în bralstă 

Și n 'ocoli:la fexâs- o 
Ci iţi, sputii, “ce nu ȘtiI încă, 
Câte Zbor» 'nu ce mâiâncă, 
Nu. gândi-că g. toate proaste. : Ca să dea cu a tine coaste; 
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Curda zic, Y. cântând Pe deumuri, 
Ameţit de proste fumuri, 
Că să va găsi. vre-unul: 
Să'ți dea minte:cu cr răciunul, 
Să ți .scoață din nas amorul» Și să- ("potolească dorul, 

Pi NENIII 

„ CÂNTUL 3, 
Cine" bate” la ferâstra,! ro 

Nevastă, nevastă? 
Noapte-acum pe vreme: 

Nevastă, nevasta? 
Bate parcă. și adastă, 

Nevastă, nevast::? 
— Omule | pisica noastră; 
„Ba, bai pa „nevastă, 
Nu este „pisica noastră, 

Nevasţă, nevastă, 
Ci e om cu h: alu albastră, 

Nevastă, nevastă, i 
Or că 6 re o măiaştră, | 

Ne astă, nevastă, SETE 
Și vino pe'la. ifereastă, Pa 

, Nevastă,. novaștă? 

i * CÂNTUL: 4, 
Marioară” dintre! Dălț, 
cu dragosteara Patra părţi, 
Na de 'Ia -mine cinei zloți “Și nu te iubi cu toți. 
—Tot'ţi-am Spus Niţule mar! 
Nu-nii trebuese banii tii, 

N. 
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n
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Că am prietinii mei 
Şi nu potii fără de ei: 
Că banii să chieltuesc, 

„SE 'duc şi să prăpădese, 
Jar- prieteni nu găsesc 
Ca, cu cari mă iubesc... 

— Marioară din Potloţi, 
Tu te mâni! tu tentori 
Tu iar de neica te rogi, 

„Te rog, plângi şi Iacrămi storci. 

CÂNTUL 5. (ţig ganul lăeții) 
Din Ploeșci pănă!n Novaci, 
Pierdui ce-avui în doi saci: (desaţi) | 
Dar d'aveam or de n'aveani, 
Ca să'mi ini știi că gândeam: 

O păpuşă de tutun 
Ș'un călăpior de săpun. 
Și ma! aveam or n'aveam, 
Ca, să-mi iai ştiii că gândeam . 
O lulea ş'un ciubucel, 
Să bea Dica mea cu el, 
Luaiu nu' știii ce făcul, 
Dar adălmașul băui, 
Și plecând cam beat cam treaz, 

0 gloabă'n drum de cal breaz: 
În spinarea! m'aruncă 
Și în fugă o luă: 

Ei dam, călcâe să stea 
Şi el fugea cât putea, 
Alergă, tot alergă, 
Și -vtemniţă mă băgă,



CÂNTUL 6. HORĂ, 
Astăzi bură, mâine 'bură, 

„ Leliţă, Ieliţă, 
- La lelea în bătătură, 

Leliță- Leliţă, 
Ca, să-mi crească d'o răsură. 

Leliţă leliţă, 
S'o pue la legătură, 

„* Leliţă: leliţă 
să se premenâscă'n Ie, 
Ș'in rochiţă, lilichie, 
Sănbrace şi Tivlichie, 
S& placă altor și mie; - 
Să pue la: gât Mărgele, : 
Și la degete inele, 

„Paftaluţe-cu tordele, - 
Numa'n: fiori” de futurele;' 
Să mârgă să joace'n horă 
Ca să placă tutulora, 
S&-mi rănească inimtoara, 
Ah dragul ei mă omoară! 

  

CÂNTUL ai fica, 

Văduviță grasă, tinsră rămasă, - 
Ruimenă, frumâsă, la ochi: mîngii6să 
Văduviță dragă, tinără și fragă, . 

Jună co piliță,. că o „Barofiță. 
Nu umbla . „cerniţă şi neprimenită, 

Jalnică 'niristată şi nepreptânâtă. 
„ Seol de dimineţă, spalăte la față, 
Şi mi te găte ște, păru- -țI netedeşte, 

-



Vino dară, Zină, ai cu mine mînă, SE trăim viață plină de dulceaţă, 
“Nu fii amăcită; că nu eşti urită, 

I şti destul de frază plăcută, şi dragă, 

  

"CÂNTUL 8 HORĂ 
Am audit. puică. bine 

Că m'ut îi uitat pe mine 
Şi dai altuta' guriță 

Sera când eși Ia, portiţă, 
Ce folos e dar' de mine? 

Că bat calea pentru. tine, - 
Păcat de a mea Jubire, ; 

Că a fost În amăgire,. : .- 
În van ţi-a fost jurămîntul,: . 

Că nu ţi-ai ţinut, cuvintul, . 
Când. giceai Iad.să te'nghiţă: 

De vei cădea, din ;credinţă.,. E 

— Te rog, -ieică, neiculiţă, 
Vin Cis6ră „ca portițăi... ... 

Şi ce am greşit îmi spune, 
Vie 'n mormint nu mă pune 

Me jur pe: Cerescul nunie 
Nam Iubit: pe altu'n lume... 

M'an: închinat numar ţie... 
Fără vio: viuovăție. «i 

Ține, domne, luna'n'no:. | 
SE stai cu pulea: m pridvor, ! 

- Încântat și plin de dor, Îi 
"88 mă satur de mor: 

rue a ra 
——————



"CÂNTUL 9. 

Dragă ' cum te-am. iubit ei 

Să te-ajungă dorul. incă, 
Dorul meii şi: mila mea 

“Cu dureri. şi boală grea. 

Tulgere căzând din nori 
Să te arză şi.să mori, 

Sa crăpi, să te prăpădeşti, 
„Ca vera să te topeşet, 

De cât vie să mar sțal 
Șraltul inima să-i tal,- 

Şi să înşt să-l piriseşer. 

  

“CÂNTUL 10. 

Din stele. nu c:nicl una. 

Să-mi lumineze ca Lana, 
“Ah lună, a mea stăpânăl, 

Ce să fac șă- mă vii în mină? 
Nu știi te curșă a- ţi tinde 

i cu ce daţ te: pociii prinde! 
“Să te, ți anu te: aseunde 

Prin ale norulur' une; 
Ca trăesc o moarte vie, 
"Aşteptână noaptea să-mi vie, 

Noapte fără nori" senină, 
“Ca să văz ata lumină: 
Ziua trece noaptea vine, 

- Gândul mei e tot la ține;



Și tin&reţele mele 
Se sfirșesc în chinuri grele; 

Să sfirșese şi te blesteamă 
Tu să dai de ele sem: 

Căci tu facă de se -usucă 
Şin mormânt ca să se ducă 

CÂNTUL 11: 

Cum at fost la maica ta, : 
Aşar fost la casa ta, 

Cum ai fost aşa să fii, 
La mine să numal vii. 

Pilda cum zice at fost, 
"Chip frumos Ja un cap prost; 

„ Caă-pe toți în semă't bagi 
După toți mori toţi sînt, dragi: 

„Lașt pe unul, Paltalergi, 
Şi din mînă'n mină mergi, 

"AZ lași unul şaltapuă, 
Mâine Yar la alt'.te duct. 

Braţele 1a-.toți îţt dar 
Toţi să te strute stai, 

Şi'pe față ş' în ascuns, . > 
Risul lumit ar ajuns; | 

Desfrănată tot trăeşti, . 
Lă păcate nu gindeşti, „s 

AX uitat pe Dumnezei. _ 
Cam uitași şi braţul mei; 

| Însă el nu va lipsi . 

"Vie a te pedepsi, 

   



SAL 

Cu dureri şi rănl trupeşti, 

St ajungi st te tireşii, 

CÂNTUL 12, 

Doă Inimi nu-mi dai “pace, 

Și din doă una-mi place; 

Una mi este draga mea 

Srulta'mi este. o belea; 
Le-aşi iubi pe amindoă, 

Să fac altă lege noă: 
Dar dol.sta a le iubi 

Mă tem că s'or învrajbi; 
Fă ziseiii dragii st vie: - 
Şi beleava său știe, 

Dar draga mea cum sosi 
Şi beleaoa fu aci; 

Amiudoă nu-mi- dată pace 
Dar ghiciţi care îmi place, 

Una merită de simţi, 

Şalta merită de 'nvinsă. 

GÂNIUL 18, 

Dragostea mea cea din tili! 
Tu te dud: şi ci rămirii, 
Cum:o să petrec cu dor, 
Sa tzăese şi să nu mor? 

Că d'acum unde gândesc 
Parc'o să mă prăpădesc, 
Nu pocii sta nică întrun loc 
De văpăi și mare foc;
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Intru'n casa, es mă plimb, 
Dorul nu pociii să-mi mal | 
Câ'mn loc să-milii uşurez 
li mai răi mă nflăcărez. 

Es la câmp ca să mil stin: 
Vâuturi bat: ştii ma! încing 

Ori şi încotro m& due 
Mar marl focuri mă. apuo. 

= Ah nu ştia ce chip să fi 
Draga mea să te înipac! 
Cu acelaşi fot și eii: 
Patiwesc i în trupul me; 

Dar nu poci să Yubita, mea 

Lângă tine- arâmânea, : 
Sînt silit chiar și ne vrind 

Să plee să te las plingând: 

  

CÂNTUL 4... 

Gândesc să, plec. să mă “le 
Jar de un dot mă usuc, * 
Şi m'apucă 'un suspii 
Cu durere şi eu chin: 

„Că mă due, „mă despărțese 
De un suflet ce'l.Iubesc, , 

Care şi el mw subit 
Cu amor ne osebit. 

N'am ce face, plâns, oftez; , 

Cu greii.foc mă depărtez, 
Cil rog a nuse'utrista, 

Nici mila a numi uta,



13 - 

CÂNTUL | 
Cum plec din naintea ta 

Pe loc încep a ofta, 
Nu ştiii în cotro apuc, 

Nici nu știu unde ma duc. 

Tot mă mir ce dor cumplit 
Pentru tine na găsit, 
De nu: porii nici un minut 
Din giudul mei să te uit, 

Un ceas de nu te-ot vedea 

Nu-mi Vine "nloc d'aşedea, 

De-nii pare că! uriebunese 
Până când tentâlnese 

CÂNTUL 16. 
Draga mea, ce stai pe gânduri, 
Şi oftezi adese rânduri? 

Spunc=mi sufleţelui mei, 
Spune-mi că să ştii şi eiil 

Spune'nii scunp' amea iubită, 

Ce stai tnastă şi scârbită? 

„Spune'ni suflețelul mei, 
Spune'mr ca să știi şi ei! 

Spune-ul dragă ceţi lipseşce, 
Sufiețelul ce'ţi doreşte? 

Spune-mi sufleţelul, 
Spunecnii ca să știi şi eii, 

Spune-mi ce vierme te roade, 

Și si-i ri nu te sloboade? 
Spune-mi sufieţelul mei, 

Spune- mi ca să știii și ei!
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Spune-mi dragă din ceţi vine,. 

SE te uiţi cu răi la mine? 
Spune-uii siitețelul mei, 
Spube-mY ca să știi și ei 

Spune-m) că-e-ui e greşeala 
Şi cureţi e bănueala? | 

Spuesinl sulleţelul mei, 
Spune-mi ca să ştii și cil 

Care vorbe și ce pâră 

Inima, ÂI amărârut 
Spune-ină sufleţelul pică, 
Spune- -mi ca să știu și cei 

Pentru ce plângi? o minune 
Ce ai? nu tăcea, în! spune, 

Spune-mi” suilețelul meă. 
Spune-nil ca să..știă şi ci 

Ce foc, ce dor. temp ''esoară, 
Spune-mi dragă so'ivari? 

Spune-i! suflţelu: mei, 
Spune-int ca să ştii și căi! 

  

MARȘU LE PRIMĂVARĂ 
; CÎNTUL 17. 

Toţi cu toţi întru unire 
P'o potrivă st pâșim, 
Daţi picioareler poruire 
la verdeață să eşim. 

tă dulcea primăvară 
A strălucit pe câmpii



  

=
>
 

it
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Şi ehoamă a dânsa afară 

Bătrâni tineri i copil 

Filomela Tucturelu. 

Mierliţa şi porumbelul 

Pe ramuri frupzoase stând, 

Cu glas dulce meludează 

Ş'arinenie, acordeagă | 

Tot în juru-i răsunând 

Soarele răvarșă rază 

Către orizon suind, 
„Şi maturansufiețează 

- Supt, cer, toate re'mviind, 

-* Jos pământul să răsfaţă 

Cu 'zimbini la el privind 

Şi cu podoabă măreaţă 

Se îmbracă înverziind. 

Filomela... şi. 

Pe câmpie și pe luncă 

Ne obositul ţăran 

Vesel asudă la muncă 
"Să dea rodul peste An. 

Pluguri, sape, seceri, coase 

Prin tot locul să învârtese 

„Și cu glasuri bucuroase 

Toţi cânt și să veselesc 

Filomela +. . ș cl. 
: i: 

N
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„CÎNTUL 13. 
„ Marși Şeolaric 
Iată, Iat'asosit facă 

“Mult dorita, primă- vară 
Anleţi toți cu mic cu mare 
Spre a ef întimpinare, 

V eseli să o priimin: 

Gire vine "și ne-aduc 

Malul cel fiumos şi dulce. 
Ş'ale sale mândre pasuri 
Daske” le dezinierd în glasuri, 

PÂT şi not să l&-auzim. 

Dimineaţă pe răcoare, 
Pe la răvărsat de soâre, 
'“Filomela,  Turturelul, 
“Cucul, Mierla, Porumbelul, 

"Dealuri Vai. din somn deștept; 

O ce melodie sfintă! 
“Poate 'câhd pornesă și cântă, 
Atinosfera' reînvie 

; „Aloe dulee armonie. 

'0 ce Angelesc' Concert! . 

Azi 'această sărbătoare 

"Cât e: du desfatățoarel 
* Cât-e de sustrălucită 

Şi pompoasă; fericiţă! 
„Dată de prea, 'naltul cer; 

Calu Maiii unica Lună | 

E a anului cunună. 
Căci nenfățişază Raiul 

Şi ne îndaleește traiul, 
Viscol, Vifor, toate pier,



Jefiriă futurează, zboară, 
Ocolese ne înconjoară 

Și în faţă ne adie 
De prin flori mireazină vie, 

"Dulce, de supt cer senin. 

L-a privit, priviţi câmpia, * 
Ce din suta ne dă mia, 
„Holdele sâmânătura 
Şi fâneţul, cositura, 

„Gata sunt peste puțin. 

Aruneaţi ochi şi la fructe 

ŞI la feluri de producte, 
Priu grădină și colea? vie 

“Prin cireaşa timpurie, 

„Uite că sa şi roşit. 

l-a vedeţi pomi șiveadă 
Cum stai incăreaţi grămadă, 
Măr ul părul şi castaiul, 
Ce ne dai sâ bem tot anul, 
Fructul lor e înmiit, 

"Tată din-coaci melușeii 

Con albiră delușeii, 
Lângă ei stă Pastoriţa . 
Şi le cântă cu gurtța, 
Glasul înnălțând duos, 

Jos în vale băeţei” 
Păstorese şi el vițeii - 
Toţi în mâni cu Aueraşe 

Cântă danţuri drăgălşe, 
„Şi petrec jucând frumes, 

Câte naşte Primă-vară 
Cresc şi le rescoace vara
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Toamna toate le culega 

Şi pe'răii din bun alege 
Iarna spre a le păstra. 

"Fraga nbstră vârstă dară 

Estentr'asa Primă-vară, 

Care se înalţi'n şcoală 
Şi din pulbere se scoală, 
Prin ştiinți de va intra. 

Că în lume. este omul 
„Ca şi în grădină pomul, 
Dacă mic se -altoește, 
Şi. frumos se curățeşte 

„Crește, dă fruct minunat; 

Iar de']. last? n luc de sine 
Crește ca un m&răcine 
Ca sclbatie. înfrunzește | 

Şi Omida! prapadeşte, 
Fără fruct ÎL vedi uscat. 

Şcoala toate le p: reface, 
Ea pe omul, om îl făce.. 

Ea e lul chiar sînul mumei, 

Ea îl dă în braţul! lume, 
P'a sa lege ntemeiat. 

Ș'il învață ca să ştie, 
Bun și social sa fie, 
Ea în dă înțelepciune 
ȘI-I însuflă isteelune , 
D'a trăi civilizat, | 

Deci şi noi aciuma dară 
Tinerimea cea, şcolară 
Să urmăm cu sirguință 
Ca să trecem prin Ştiiiţa 
Mintea să ne lumină,
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Pomul cere udiătură, . 
Omul dat la'nvățătură, 
Fi prin Școală se adapă 
Ca şi plantele de apă, 

Şcoala dar să'năţişăm. 

Și așa toţi prin urmare 
Rugi se faceți fie care, 
Pe patroni mila cerească: 
Cu mulţi ani să-i dăsatască, 

Zile line! să le dea. 

„Pe profesori să! 'ntărcască 
De: necazuri să-l ferească, 
Ca să aibă suferință | 
In anoastră. neputinţă, 

_Cu vot bune să pr: odea. 

şi această d'azi serbare 
Una dintre cele rare, 

Care o alor românii 
Tinerii şi cu bătrânii, 
Vă urăm noi dar de plin, 

Ca la anul iar cu bine, 

S'o sărbaţi cu frunţi senine, 
Cu cântări, cu bucurie 

Şi cu dulce voioşie 
Fie, facă-se, Amin 

De mine G. Uceneseu din predarea 
Profesorului mei D- -nu A. Pann, 

GÂNTUL 10. 

Primăvara cum soseşte. | 

Tot pământul înver(leşte, -



n 
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Și cu flori senpodobeşte, . 
Firea toată veseleşte, -. 

Numai inimionra mea 
Nu se poate mângaia!. 

Pomi, copaci înmugurează, 

Infrunzesc, Înrămurează, 

Cerul varsă dulce rază. 
ăsări cânt se desiătează, 
Numal inimioara. mea 

Nu se poate mânzăia.. 

Dealuri, văi, cămpii răsună 
Glasuri de părere bună, 

Tipuri. tinere'npreună, | 
Saltă, joacă, flori aulună, 

Numai inimioara. mea 
Nu se poate mâugăia. 

Nu e pre pământ vr'o fire 

Să nu simţă îndulcire, 
"Toate gustă fericire, 

Numai inimioara mea, 
Nu să poate mânpâia. 

Numat: inima mea n'are 
La durerea”! alinare 

Si sfârşeşte de oftare, 
Petrecând în întristare 

Şi nimica val de ea 
Nu o poate mingăia! 

Veselie numai cere, 

- Mare înti'a sa vedere 
Nici un lucru cu plăcere, 
De cât plânge în tăcere. 

Că nimica vai de ea 
Nu o poate mângăia



  

N'are zi în veac senină, 

Ca perit a sa Lumină, 

A rămas de ea streină, 

Yocul, dorul nu-i alină, 

Și nimica vai de ca 
Nu o poate mângăiu! 

  

CÂNTUL 20. 

Pimă-vara când sosește 
Toată firea, veselește 
Numa eii înă întristez, - 

* Când arunc ochi 'n grădină 
Și o văz cu flori tot plină 

Mi rănese și suspinez. 

Ah! îu vârsta mea cea crudă, 
Când w'av6m griji, navâm trudă 
Câ: de mult; mă bucuram! 
De mergeam spre aerare 
Sărbătoarea la plimbare, | 

Îmi părea c'atunci zburu; 

Tot cântam mergând pe cală 
Cind umblam pe deal pe vale, 
Voile mă'nebunea. 
Inima sălta în mine, - 
Săngele-nii fierbea prin .viue, 

Ca să' joc tot îmi venea. 

Ah voi zburde tinerețe! 
AI ajuns la bitrîneţe, 
Nimic nu vă "neânt'acun: 
Nu vă râde primă-vara, 
Nică nu vă dezmiardă Vara, 

Toate vă sânt ciață, fum! > 

?



"Vaţi pierdut tot scumiul bine 

Rău destal- acum de mine. 
Căci os:ce mi-e În zudar:. 

Lumea nu mt-e spre plăcere, 
Caut loc tot de tăcere; 

Cele dulci amare-iut par; 

Cântele de păsărele 
Ca pe uişte voce rele. 

Numai voiă să le ascult. 

Florile nu-mi dată, mirezme 
Poate'n ochit mei sânt, tezme,,- 

La nimic warn gust mai mult, 

Am plăceri, daci n nainte, 

Ua să auz toţ. rugi. sfinte. |, 
În Templul Dumnezeest, 

Să privesc în jos pământul, 

Ca să-mi fien el mormântul, 
Căci ştii co să dă sfitşese, 
  

CÂNTUL o. 

Mugur, mugur. mugurel, 
Fa-te curând măricel, 

Înfrunz:-şte framușel, 
Mugur, Diugur mugurel. | 

Că tu dacă înverdești .. 
Mugur, mugur, mugurel, 

Pe tote le veseleşti 
Mugur, mugur cet c. 

Păsmelele în crâng .. 
Se.ți cînte 'mprejur se striug, 

Fluturaşii frumușşei, 
Vultear: asuprați și ei,
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„Și amorul cu areşo: 
Te ocolește în sbor, 

Ș'unde vede tinerei; 

Aruncă săgeți în ci: 

în răneşce la ficați 

De se plimba înfocaţi: 
-D6 foc' are și de dor, 

Crădinile” incoiijor, 
_“Pănă''să'ntore osteniţi, 

Și adorm ne 'pomeniţi;: 
ar 

  

CÂNTUL 92. 
“ Mârte! moarte unde eşti! 
“În ce pârte locuești?: ! 
"Ce'tot faci-de'nu mat:vil 
Să. mă ei'dintrg. cer: vii? 

“Şiopimânt să mă arunci, 
Să scap de atitea munci; 

Nu gîndi doar că voesce 

În lume să mai trăese; . , 

Ca.ce folos-am:avut  ...;-::: 

“Viața cât am petrecut]... 

“Toate mi s'ampotrivit, |: + 

“Doamne ce lucru curapliti:, 

- Si! ve un "bine d'am gustat 

Tot. cu ah! lan” sărutat; 

 Fiaţr prietini! la” un fina, 

„Singur sunt şi mor plâba ina 
o sa. . , ir cf im n 

 



CÂNTUL 23. 

Nam gustat vro dată în a mea viaţă 
Vi'un minut mai dulce saii mut fericit 
Nam putut să utlu a lumii dulceaţă 
Nam putut'a zice acu s' norocit; 

Plin de n:odihvă, plin de nerâbdare, 

- Pătruus de dusere pe gânduri zrcem, 

Cufundat în lnerămi cu neincetare 
Ranele în pteptu-mi cu jale spălam; 

Dax nimic n'ajută, nimic nu slujeşce: 
De aşi vă”sa lacrămi o lume să'n nec, 
Pe cât poate face, pe cit foloseşce, 

Un minut cu tine dulce cînd petrec. 

Când te văz pe braţe”m de dureri răsuflu , 
“Să vindecă rana-mi, suspinu 'ncetez, 

Avomatiti. Zeferr înprejuru'mi suflu, 

Şi atuncea numal eit simți că 'nviez. 

“CÂNTUL 24, 

Inima'n, mine de dor să'ncinge, i 

Arde, arde nu să stinge, 

Flacă:ă mare rău măW'uptresoară, 
„Focul durerii: răi mă doboară: 

Al fieţi milă soro, de“ mine! 
Că mi-e nădejdea numai la tine, ; 

În toată vremea şi'n tot minutul 
Mă aflu'n chinuri mult amâărâtul 

“a. . . d 
_Fieţi în stire d'amea perire i 

, - . 

Chiar pentru tine mă fac jertfire. | 

Ah fieți milă soro de mine, . O : 
Că mie nădejdea numai la tine.



Be-mi tat nădejdea de întâlmre 

Şi aşteptarea de fericire, 
Mai bine moarte do cât chinuri, 

* Să scap odâtă d'aste suspinuri: 
„Ah ficţi milă soro de mine! 

Ca mi-e nădejdea numai la tine, 

Ce-mi foloseşce astă viață, 
Când îmi lipseşce frumosa-ți față 
Ah amar miel îm vin leşinuri! 
Nam nict putere să scot suspinuri; 
Ci fie-ți milă soro de mine, 
Că mi-e nădejdea numat la tine! 

  

CÂNTUL 25. 

S-oare, Lună, Stele, Cer; 
| Ummilit vă rog și cer! 
"- Un suflet ce îl iubesc, 

„.St'l faceți. să”. dobândesc, 
Ta el ochi de când am pus, 

Sperarea.'n VOL mi-i supus; 
T-oate dar vă mpreunați | 

| Și grăbiţi mă ajutaţi 

„A-mor Şasupra-i porniţi 
 Şamănsoţi mijlociţă; 
N-u mă lipsiţi d'ast orlor, | 

Daţi mă rog șin simţui dor. 

I-nima îi înfocaţi, * 
Şa mă iubi îl plecați 

C-ă din 'ceas ce lam coprins 
Şi buzele-mi Va atins, . 

_A-h cerule de atunci 
„Sunt înnecurinate munci!



CÂNTUL 26. 

„P-ărăsita mea grătină, 
Crima, că burieni spinoase! 
Nu-mi las roza purpurină, 
"Ce-mi însuflă, dulci miroase, 
„Să-o văz: să mă'nbunez. 

A-h tu roza mea frumoasă. - 
Aste snferinți ehimpese, 
Mai aşteaptă păn la”coasă 
Şi cu braţele duiâse 
Vin se te imbrățişez. 

Roiia 'n timp te 'nlacrimeză, 
Sârele te ofileşte, 
Ventul aspru te'npilâdă, 
Dar speranța te'ndulcește, 
Ca se suferi așteptând, 

Ah. amabili rozină, . . 
- Eşti destul în suferință, 
Cum de poţi 'sta pe tulpină, 
E mirare, în credinţă, - 
Însă vel scăpa curind. 

Supărările-ți aduse, : !- 
Tu știi dela cine 's. pâte, 
Ş'acela,ce'n spini te puse, 
Da-şi-va, semă pentru tâte 

- La cerescul curcubeă, | 
Crede da: tu, scumpă fi6re, - 

"Crede şi-ţi mîngie dorul, 
+ C'aste rele-trecătâre 
Miine vor.peri ca norul 

".Ș-o se fil pe pteptul mei. 
Fii sânt dar ajutor ţie, 

Saltă "n bucurie mare, 
Ast răi timp mult n'o se ţie, 
"AYbi în mine zic sperarep. 

__Dacă-ţi sânt amicul. tă. 
Vara trece, tâmna vine, 

Tu vei fi pusă în glastră, 

)



Şi dupe doritu-ți bine, 
” „La ochilor met fereastră, 

Stând vei înftori merei. 

Ast-tel, roză purpurină, 
Supărarea-ţi risipește, - 
Întorește în grădină, 
şi sperările îți creşte, 
ite-ţi gic nu le uita. 

Gind la gind, cu bucurie, 
De-ţi vor spune ghicitce, 
Crede c'așea o se fie, 
Deci dar nu te întrista, - 

"G, Ucenescu, |, 

„CÂNTUL, 27 
Tu plingă, dragă, pentru mine, 

Ne'ncetat verși lacrimi storel, 
Și de jale na-țt mai vine, 

Inima, se-ţi mai întorci. 
Drept ai scumpo, că 'n viață 

Într'al însoțirii, tra! 
Am petrecut cu dulceaţă 

Amindoi ca'n sîn de Rar, 

E Dar nemilostiva nârte, 
Care nu sa îndurat. 

Pentru ale nâstre sârte, 
Cu crugime s'a purtat. 

Câ m'a secerat -pe miue 
Şi n'a înpins în mormânt, 

Vrând-a te lăsa pe fiine. 
„, Amărită pre. pămînt. 

CU mihnirea-ți precurmează, 

„Ati nate ama, 
“ Îu rabdări tenbarbătează, 

! Cu pliis nu te viori.



Ni te prăpăuli, şascultă, 
“Ca nu în nevirstnici ani. 

" Se laşi de jalea-ță cea multă 

„Copii de tat sîrmaui. 

Căci, enm veti bine acuma. 
Fi nădejde n'aă înaltă, 

'Tu le ești tata și muta, 
Dupe domnu! cel înaltii, 

EI prin tine ?n astă lume . 

Catre vizstă vor pişi, 
_Ş'a cunâsce al meii nume 

Tu le vel împărtăşi. 

“Tu în legea naturală 
În ver ereşee "n locul mei, 

Le vei însufla morala, 
Şi “credinţă 'u dumnezeii, 

Tu lor, scumpa mea, soţie, - 

Virtutea vei însufla, 
Şi pe ce dram săse ție, 

Norocirea a-și afla. . 
Că copii în vieaţă 

" Srta şi-laii de la părinţi, 
Dela, diașii se învaţă 

Ca se fie draci saii sfinți, ) 

  

| CÂNTUL 2% . 

A mea viaţă tristi-o văd că se sfirșește 
" Amăriciuni, suspiuuri, dureri ce am cercat, 

Acum le văd departe, nimic nu mă oprește 

-. S'ajung la morte-aceia ce tu mi-ai însemnat 

“ Slormintu mi-e aprope, îl ved ca se deşeiiide, 
Pe calea îns'a morții cit stuii și mă siesc,
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ME uit la vr'o scăpare, dar n6ptea se destinul 

Și norii desperârnii în față-mi se'ntilnesc, 

Atunci rosuvenivea îmi vine, mă isbeșta, 
Suspinul mi”] deşteptă şi piere în zadar.! 

lar fericea-mi crudă, ce'n veci mă amăgește 

O văd tot înainte-mi, zimbindu-mi cu amar: 
A mea ascunsă taină twn veci nu vei afia-o, 

Critna, ţi-e fără știre, ei nu te las se plinei, 

Și grabnica-ml sfirşire tu nu ver auţi-o. 

„Deci ca orce vorbii de care nu te-atingi. 
Iar dacă trista-rii umbră la tine va strebate, 

„Se-ţi spue că mormintu-mi geme d'al tăi amor 
Atunci de vrei tu dute, ţerina-mi să-ți arate, 

_ŞI suspinînd pe dinsa precurmă al meii dor. 
“Cu salcia, ce plinge, Jasă atunci se-ți cadă 
O,lacrimă pe erucea, ce ţie an consfințit, 
Cu salcia cea, tristă asvirlă a ta ruză 

În vecinic întunerec ce vol fi rătăcit. 
Te uită ?n jos pe piatră, citeşte al inieii nuine, 

* Dar prețuind;cu milă durerea, ce-am simțit, 

Gindeşte că, ca umbra perii din astă Jume 
Ce respectâză 'n tine al mei rece sfirșit. 
Stropește-a inea țărină cu lacrimile tale, 
Și un suspin tu lasă se-ți scape obosit. 

Jelește cite-o dată, în or-ce loc de cale 
P'acela ce'n viață-i atita te-a tubiti. 

  

CÂNTUL 29 

= Durerea mi cea mare a'trecut p'or cue 

_ Gumplită durere, dar ei tot nu mor, 
Ah. de-i ţine minte atîtea jurăminte, 

Îmi ver păstaa pote o urma de amor,
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Cina mergi prin vâlcele s'aduni floricele, 

"Sucoperi cu ele frumâsă trontea ta. 

Dacă cu'utîmplare vel nemeri o flore, 

„Ce poată un scump nume Qis uu mă uita; 

Ah, atuuri gindeşte de mine că-ţi vorbeşte 

Asta mml-e nădejdea şi V'asta mal tră2s6 

ii cred că e diii fire acea compătimire, 

Cs inimile: leagă cu lanţul sufletescă. 

  

. - CÂNTUL 30. 

“ Din tinereţe crude sufletu-ni oboseşte 

Şi nu'utilnest în ochi-ui acea ce ași dori. 

“În orice ceas; nădejdea fuge, me amăgeş e, 

"Şi eu tot:în durere vemin a mă sfirşi. 

[e m-a iubit vr'o dată vro mică fericit, 

Dam iucercat durerea să o pot ameți, 

Am deşteptat în miue mal muult acea, simţire 

Ce-mi (ice câ'n durere remin amă sfirşi 

Dam cugetat vio dată că timpu stinge tâte, 

_“Aste dorinţi ce-acuma mă fac a mă mihni 

„ Zadarnic tot în'silă,..vătiud că nu sepote, 

Şi eii totiturdurere rămin a mă sfirși. 

Dian chiisăiițit în mine vi'un suflet, o fin (e 

[ani sugpinlat de dinsa și-a zis mă va Iu b 

Na lăsăt tu tăcere, crud a mea siliuță, 

Şi ei tot în durere remiu amă sfirşi. 

Cind Qisa e senină, cind sorele răsare, 

Cind roia dimineţii începe „a peri, 

Atimcă patruus da chiiiuri, de desa suspinare 

Începe şi Viața-ini cu'hcet ase sfirți. 

Cind uoptea este plindă, cînd luna suălucește 

Și ochi-mi co giudirea-i fice a aroui. ,
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Atuncă resuvenirea ca umbra m&'nsoțește, 

Şi-mi dice că ?n durere remin a mă sfirși, 
Ca Iarba sea uitată de roiia primăverei, 

Ca pomul fără râde: ce 'ncepe-a 'ngălheri, 

„Sub schimbătârea v: reme, sub vaetul: durerei 
Tot ast-fel eii acuma remin a mă sfirşi, 

Ca frunza care cade de viscole isbită, 
Ca -flârea;ne "ngrijită. ce?ncepe-a veșteji, 

"Ast-fel Ş'a mea viață. de trude pribegită, . 
Remine ca 'n durere cu ah, a se sfirși - 

  

| CÂNTUL, 3]. 

Geniul tăii., din natură, 

- Ce prin. vers, Pat arăţat, 
M'a făcut se-mi plerd simțirea, 

În cît. “nici n'am. cugetat, . 

“Eşti născut „din fire, numat 
Inimile să răneștă, .. 

Şi fâră să vrei. vr'o dată, | 
Cu. ele. se pătimeşti. 

- Cite gici că pentru mine 
Suferi..rane_ne'ncetat, 

Ei le cere de. o potrivă | 
În preptul miei săgetat, 

-. Ar-fi-fost cu mult mar bine. 
: *Întm'un ceas se fi.murit, .; 
Decit se.nu-ți x&d. acuma 

Chipul tă cel. prea, dorit. 
Să zac în monotonie. 

a “Pe: tatnicul jurtinint, 
"Ce îmt dici 'ca se'remie - 

"Cum că destoinic nu Sînt,
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Ah, te rog se-ți fie milă, 

-Să uu mă mal. rătâceşti, 
Căct ei sânt fără de vină 

La tâte cite-mi vorbeşti. 

  

CÎNTUL 32 

ii nâpte întunerec şi-o linişte domneşte 
În tâte din prejuru-mi nimic n'aud mişcând 

Restriștea mă'npres6ră şi nimeni nu; risoţeşte 

O inimă pătrunsă, ce bate tremurând. 

De rude, de prieteni, detâte sânt departe, 

Lipsit; de ori-ce bine, privesc anit cum trec 

Şi număr nisce gile ce pare că-mi sânt date 

În pătimire mută amar să le petrec, 

Adesea-ori în lume, cind obosit de tote 

Credeam că aste chinuri o dată stor sfirşi 

Dar înt'nşelat ei însu-mi și văd că ș'astă n6pte 

Trecând mă ameţeşte, silindus'a-mi Qimbi. 

Norocul e departe, nădejdea mă orbeşte, 

"Şi fericirea-mi trece eu virsta veștejind, 

În pasurile mele că nu se mal opreşte, 

Mă lasă, n'are milă, durerea-ml prelungind 

În truda astor ginduri, cînd eii mă rătăceam 

Îmi aduceam aminte cătot mat sânt Iubit. 

D'o singură ființă, d'al cărit.braţă doream, - 

Și ast-fel al mei.suflet atunci s'a liniștit. 

  

CÂNTUL 33 | 

A mea tînără taină afund remîne-âscunsă, 

În tristu-mi singuratic suflet prea obosit; - 

far cînd inima-mi bate, de sila er înpunsă, 

La ta ca se respundă, atunci ea s'a văditi. 

Şi singuram tăcere 0 simt jar tremurând.



A mea flacără este recinică ne vădută, | 
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- „Ca și slaba lumină a candelit sub mormint. 
Şi desnădejde rece, intunecime mută, | 

În veci nu se va stinge; nr razele ci sint 
Întoemai de zadarhici, ca și cînd mar fi fost . 

Păstrâză-mni suvenirea, la-gropa mea nu trece 
Faărați arunca ochil și fără a sindi, 

I/acela ce cenuşea-i te simte, deşi rece, 
Singură "nchipuirea şi Iad ce-ar suferi, 
Este a fi stinsă din pomenirea fa, - 

Ascultă”mnt cel din urmă glas singur pentru tine 

Virtutea nu opreşte a plinge pe cei morți, 

În veci ce ţi-am cerut”o, fă-mi singurul ast bine 

O lacrimă se întimpin l'a veciniciei porţi, 
Întila și din ură resplată de amor. 

  

- CÎNTUL 34 

Am. lăsat lumea şi slava 
Şin pustii mam depărtat 

- Ca se senp Wace grozavi 
Săgetare ce tmi-al dat. 

Da'n zadar eii fug dc tine, 
Căci odihnă mam găsit... 

Chipul tăă s'a seris-in: mine. 
Şi en veci: nedespărţit 

Când întorc căutătura,. 
Şi or încctio privese, 

Gie plăceri dă natura 
Cu chipu-ţi le semuese. 

Munţii toţi sun îu porneală 
_* De cumplitul mii suspio, 
Cerul stă la încolală, 
Taul sait ţie n;& inchin, 
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„CÂNTUL 35 
“Ge tot fugi iubito, ce te-ascungr de mine? 

- Când cunoștă prea bine că ei te lubesc. 

Vraţa și “phacerea, tâte. fără tine 
Sunt niște principuri ce desprețuese. | 

Nu-ţi aduci aminte cu cîtă căldură, 
Cu citi trudire. mereii te-am gonit? . 

- Ca s'apuc. o dată se scap de-a ta ură, 
Ce ființa-mi t6tă mi-a nenorocit, 

__ Apucam a dice, uite a sa frunte, 
Vite frumuseţea-i, ah! sânt fericit, 

Tu piereal îndată, te trăgeal în curte - 
Și vădând fugirea-ţi. remineam recit, 

- Te mai redsam Sarăși triunfând pe lume,, 

P'aicea pe unde sânt nenorocit, | 
Şi cum :dam; îndată. d'al t&ii scump nume . 

ME jur 7 mea viață, remineam recit, 
Cine dar în lume te- a ubit. ca mine? 

Care alt atita în cer te-a suit? 

Cu' atitea spazmuri ce le cunoşti bine, 
La a ta tubire merea am, pășit. 

Ge fel: de durere? care chin de morte? 
Într'un an de gile ei: nu le-am gustat? 

De tâtă cruzimea- ți mie mi-făcuşi parte, 
“Liniștea-mi, junețea mi le-ar maltratat, 

Dar cu tâte astea, cua ta Iubire, 
Cu atitea jertfe ce le număral, 

Îmi dăduşi otravă. şi nemingiere, 
Căci alte mai rele cred! că n'o se al. 

Şi cu tâtă astă ata. necredinţă, 
Initaa- mi tot chiamă scump nuinele tăi, 

Tot cu-acea rubire, tot cu-acea credință. 
Pină cînd vol gică, mor! ah,Dumnedeii. 
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N GÂNUL 36 
De ce cu-a lor lumină al tăr, ochr lacrimeză, 
Frumâsă copiliță, cînd, sîntem numai noi? 
Cînd virsta ne suride şi steaua lumineadă, 

„Ce pte săne facă ferice p'amindor. 
Respunde-mi frumușico, ce suteri în tacere? | Ce trudă. ncodihnă e'n pteptu-ți simțitor? | 
Ciad inimi! aprâpe d'a ta sântă plăcere 
Și. bate să-ți respundă cun suspin de amor, 
Amorul e o taină, ce nimeni n'0 'nțelege,- . 

„- Decit nuinal acela ce-o datia suferit: : ) 

 Săgețile de fiacări cu tot același lege, . 
_ În ori şi care prepturi orbirea-i le-a înfipt. 

Cind viața se sfirşeşte și sufletul veghiază, 
D'asupru pe mormîntul, ce dlace întristat, Mal trist e al meă suflet, vElend ce exprimozi Altii prea tînăr suflet în fundul săi mișcat. De vrei. să știi vița, sai ce e fericirea, 
Avem puţine țile ș'apoi va fi tirqiit, 

. Ca flOrea cea de tâmaă, ce-și pierde înHorirea - - Și numai poţi parfumu-y să-l afli în pustii. 
Grăbim în astă lume, uităm or-ce mîhnire, Copilul cînd se naște, îi tiebul autor, 
Dă-mi mina cu. dorința, în flacără de Iubi re, 
Sorbim din cupa vieți! umplută de amor, caca DI | -j 

CÂNTUL 37, 
| Tot în lacrămi de durere, 
"Tot în chinuri sâut ursit 

„_ Sănamnici o miugiere, ! 
„Să trăesc tot pedepsit, ! - 

7
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“Pe minute se ivesc 
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Și se jelese fericirea 

Ce acum văd ca perit,. 
Se uimpin nenoroci: ea 

Şi se. iți tot despărţit, 
De cînd s'a dus de la mine 

Acela ce o tubesc, 
Tot oftând cau“ ve'un bine 

Ș'în zadar că nu-l găsesc. 
Nu se vede, nu saude 

“Nier'0 urmă d'ajutor, 
Ca se spun şi se mvasculte 

Relele ce niă'nconjoz. 
“Grele chinuri pentru mine! 

'Tot oftând caut vr'un bine, 
Vre un razini se găseste, 

Tâte stiut iră simţire, 
Vară. inilă Pa) miei chin, 

Şi “alt na veg niczire,: 
"Deci nunai un suspin. au 

  

câ TUL 33, 

„ Geme, geme și suspină 

Tnima mea d'al: “tau dor, 
Spune-i însă care vină 

Ma hpsit dai t8ă amor, 
Lua cind luceşte lină, , 

Pe un cur senin stelos, | 
Când pe fruntea mea se'nclină 

Cerul negru *nbunecos. 
Crede-ctunci că cil la t-ue 

ALE gindose ne încetat, 
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Ceede că tu pentru mine. 
Eşti un iuger intrupat: | 
lar dacă/șr-o'sărutare 

- Aşi dobindi cînd doresc, Aa 
| Se mo: atunci a-şi îi “nstaro 

„ Pentru-aceea te-o tubese. 
Ti gem, că gem în tăcere 

„ȘI suspin ne încetat, a 
Căutînd prilej a cere: 

Ca să-ți dai un sarutat, 
—— . 

CÂNTUL 39. + | 
Mai repetez o dată acel jalnic adieo, 

Cind! eă cu futzistare atuniza Tam rostit, 
» Și drept resuvenire primiud o serutare 

„Cu inima sdrobită silit te-am părăsit, . 
Nimic nu va fi?n stare se pâtă a mă face. 

Se ult cii vreo dată acel eveniment, 
Acea nâpte senină a luni luminare, 

“A nâstră fluturare ferice cun cuvânt. 
De jalea sârtei nâstre datori de a fi sintem 

Supuși în ascultare ln cei ce ne-aii născut, 
Vrăjmaşi nesasadesea veini bine aneface, 
A n6stră fericire et nu ai cunoscut, 

Se răbdăm dar dragă, cu '0 statornicie 
Minutul de dorință cu'ncet se-l așteptăm, 
Cînd vom putea în pace, în singură plăcere Nectarul însoţire! pe deplin se-l gustăm. 

  

- CÎNTUL 40 

So'erod şi ei ursita ce lume: amăgeşte, 
Ce unuia dinl Lot po uliul Ta lipsit,
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Ca, muma, cea vicleană, ce pe unul iubeşte, 

Pe altul îl desparte de sinuii eel subit. 

Ca sorele ce- și tinde asa dulce căldură, . 

Şi vecini strelucește pe globul pămnintese 

Pe munţi nu-i încăldeşte cu raza-l dun natură 

Resare și apune, lumina 1 nu-i “dăr esc. 
Dar cul răsari tu SOce şi cui trimiţi lumină? - 

La unu ce'n adincă peşteră stă virit? 
La unul ce din legăn nu are (i senină? 

Pe care muma în faptă de mic l'a omorit? 

Aşea mra-fost ursita, din vecă chiar” hotărită 
Se văd mărul de'aur, la diusul să mă'ntinq. 

Ş'înpins de a mea sârtă şi restriște urită, 
Se nu pot nici o dată în mîna mea să! prind 

Departe d'acea lume ce este norâcită, 
Se fii eii mărturie” la, cei ce 's foriceţi; 

Să piar "al tei dar numa „să mori şi tu ursită 
De vreme ce de tiuo-“ 3 tie cel “ei ursiţi 

CÂNTUL AT 
„ Făam socotit să fa 

| Între not-statornicie, 
So trăim “0 aţă dulce - 

- Piw' din lunie ne 'vom duce: 
Dar fu vreme pre! puţină, 

Îusuşi din ata pricină; 
| Te. ai înstreinat de sine. . 
Vina nu este din mine, 

Ei nu ţi-am greșit pimică | 
A greşit tu singurică, 

“Acuni vremii sănătosă, 
"Dac'al fost n6norocâsă, 

Şi deo ei găsi că mine 
Se iubeşti, dragă cu :bine,. 

Şi se aibi de dinsul parte. 
Jar de mine fi „departe, o 
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CÂNTUL 42. 
: Un suflet nobil fireşte 

Cu unul, se mulțumește, 
„ Amorul, s&ă e. statornie 

„ „Și e tot, dauna -dornie: 
„Al€rgă dupe dreptate - 

„Şi fuge de strimbătate 
„Tot crește, mila-i nu scade 

„: Credinţa-l: în veci: nu scade, 
ca Numșală, nu amăgeşte, 

Măgulirea n'o Yubeşte, : , | Uraşte fățărnicia, Nu-i e dragă viclenia. 
Minciună nu vrea cit părul, 

Cinsteşte tot adevărul, 
:: Dreptatea ro pOntă în limbă 
Şi -votba nu. și-o mar schimbă. 

La un dumnezeii se'nchină, 
Și pentru -unul suspină, 
— - Hotarul legir păzeşte - 
Și pe culmea el pășeşte, 

„: CÂNTUL 48. 
Nu vol lunis,. vor se tor, 

Că n'am parte de amor, 
“Nu voi viaţă să trăesc, 
Că n'ni pecin' se iubesc, 
„_*Decib se arq tot'în dor, . 
Mai bine 'ntr'un ceas se mor, 
--Decit' 'unde înerg şi Șegl 
Tot înti'una se oftez. o 
„Că pe'care 'ochi am pus, 

Ca unsdre mi-a apus, Lumea l-a întiinccat Și inima mi-a secat 
4
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“Ah noroc, vrăjmasii cumplit, 
„Tu fubirea mi-ai răpit, 

* Tu fericea mi-ai luat 
Și pe alt zi bucurat. 
"Na vol dar se mal trăesc, 
Vot se mor se mă sfirşeşe, 

-* Hotărese cu nn cuvint 
Agi'so intru în mormint: | 

“Ah, al meit suflet iubit, 
“Vin do ve cât sînt scirbit, 

“Vin se've(i cum o se mor 
„- Oltieat şi plin de dor. 

  

_ CÎNTUL 44. | 

Ah, cît sint de amărit - 
„Și vieața: m-am urit, -- 

„Decit-cu atit necaz, >»: 
Vot o dată mort secaţ. 
„Codre, codre înfrundit, 

Şi vol fâgl, a-ţi înverdit,. 
Dar. ei de dor mă& usue 

Şi "n mormînt o se mă due, 

„Ah vol munți, și copaci fagi, 
Ştiţi cît îmi erați de dragi, 

Sub umbra vOstră şedeam 
Și cu draga. mea vorbiam. 

Voi mărturie erați  , 
„Cit trătam no! bucuraţi, 

Cum jucam, rideam, glumiam 
; Şlaniindol ne mîngitam, - : 

Dar acum ah,0 pierdul 
_ŞI eii jalnic mă reput, 

Nu-mi mai vine se vîned, | 
„Nici la umbră-vă se șed.  



aţi 

Nu-mi-arat. plăceți nict de cun, Că nu sânt întreg acum,. - 
__Sânt jumătate de om, 
Și pirlit ca şi un' pom. 

____ Vot Se more întw'acest ceas, 
Că puteri. nu mi-a remas 
„Pas nu vol a mal păşi, 

Voi aict a mâ stfirşi, . 

  

„CÂNTUL 45, Pa 
Sosește n6pttea fară, cu dinsa înprâună. . 

Isbesc dureri cu pară al meii piep obosit, - . 
Multe nopţi d'aste crude ln, mine se adună, | 
De cînd sint tot în trude,: odihnă n'am găsit | Bate iar miezul nopții, e vreme de odihnă i 
Și pruncii dorm ca morții, ah cît eii le r&vnese, 

» Ciţi sînt şi alţi 'n bine, dorm lar toți în ticnă 
Dar somnul dela mine va dus, nul maj găsesc, 
AȘI vrea se-mi aromeze. simțirea obosită, 
Dorul se-mi alineze, . gindul se-mi adorm. 
Ş'o rainută cu'pace în zadar: mi-e dorită, 
Că ori şi ce vol-face' nupot să-mi aduc somn, 

"În gadar îmiaşterne, eă' n'am folos de nspte.- 
„_Depul capul pe perne, ca diiia' stat deștept. 
“Închid ochi pe ginduri, dar par'că nişte şâpte 
ME tot ridic pe rînduri și-mi dic să to aştept, - 

- Veghez ca filomela, ca dinsa-mi, cînt durerea, 
Mă mir tiinpul acela în ce chip se-l omor, 
Ş'aceste molte chinuri, obosindu-mi. puterea, M'aruncă la leșinui știnchid ochi-mi în dor. 
Dar chipu-ți de-o dată aţunet ni se iveşte, Ca .raza'nfosforată, ca înger îl privesc, 

„ Mă&scol cu ameţelă și inima-mi svteneşte, - Te caut cu iuțâlă, mă uit, nu te găsesc, 
6



a. 

Te pierd ca. o fantasmă, văd aurort ivite 
Şi eii remin ca lasmă, și chinuri mă slăbesc. 
„Aud glasuri dui6se de paseri, întocmite, 
În imne. armoni6se, concert dumnegeesc. - 
O tainică. simţire atuncea mă pătrunde, 
Mă uit cu absorbire-şi chipul tăi zăresc, 
"Arune în sus privire, în aer ori și unde, 

„_Docaş de nemurire și pacinie eii privesc, 
Întore ochi-mi la lună, mă.uit ca/ntro oglindă 

" intrinsa tot d'a una ei chipul tei zăresc, 
"Dar ostea c'oşebire, din alte mar lucindă, 
Abs6rbe-a mea gindire, cu ea te semuese, 
Şaceste idealuri lăsând tot de o-dată, 
Alerg pe cîmpi, pe deluri, mă duc-şi rătăcesc . 

„Zadannică silința, cin tâte- mi. sarata 
„Că-văd-a ta ființă-cu-ea tot mă'ntilnese. - 
Înoră și care flâre ea este zugrăvită, - 
În t6t'a-sa culdre:eii par'că 0 zăresc. 
Și'n apă la îsvâre te văd neosebită, - | 

În tâte de sub sâre eti,staii și. te privesc, :- 
Şi'n pleptu:mi cînd isbeşte atunci resuvenirea.. 
Suspinul îmi pornește Ia tine „cind gîndesc, .. 
Aceste dar din fire, ce'nsufiu. pătimirea,.. 
Ab,e o presimțire, ce-ţi, spun că te iubesc, 

„CÂNTUL 46 
Ah tu lună, şi vol stele”. 
Vedeţi: starea vieții -mele, ... 

„ Vedeţi -a le mele..chinuri - 
ŞI-amăritele. suspinuri, -- 

„2 2 V6 milostiviți cu: tâte:; 
„Și m'ajutaţi :de se pâte,-. 

" Întăriţi a mea simţire, - 
Pină cînd -mai sânt în' fre.      



Ah-S6re ce verși căldura 
„Șinviegr'tâtă natura, 

Tu cu ata dulce 'rază 
Mintea mea o luminează; ! 

„Că de dor par'e'o -se-mi vie 
Desnădejdi-şi nebunie, .. 

Sapuc câmpir, fără urme, 
Se mă duc se pier din lume. 
„Of ce rană de peire, 

“Grei e focul de tubire, | 
„__ Și se-lstingi când nu's mijloce 
De oftare. pleptu-ți coce. 

Nu știam amor ce este, 
ÎI gindeam 'ca o poveste, . 

„__ Rideam dalți-când vărsa Iacri mi 
Şi cînd î vedeam în patimi, 
„Nu: gîndem că o -se-ml vie 
Astă-urgie și mie, 

Dar acum pe fie-cine . 
"ÎL căese, ca. și, pe mine, a 

„Pe câţi:îr văd slabi la faţă, 
Cuget la a mea vieaţă, . 

Socotesc. că. mic. și. mare 
Patima mea tot; o are... 

„Ab! tubiți.prietent forte, 
VE păziţi toţi" ca' de morte, 

- De acest amor. purdalnic, 
Că 'e prea nvbun” sburdalnic, . 

Priviţi patimile mele 
Și iu lăsaţi se vă'n$ele, 

Că'n cupa lui este miere 
"- Amestecată cu -flere, - 

Şi din ea'pe cin'adapă | 
„ Sdravăn în lume nu.scapă, : 

„ÎL rânește, 11 ofticeză- și viața î scurtâgă
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DU CĂNTUL 47 
Stăr. fetiţă: drăgălașe 

Și cu graţii de'amor - 
: ?.De 'ce treci :'așa trufaşe 
Cu chip despreţuitor, 
— Tinere, te rog opreşte 
Cugetu-ţi înveninat, ' | 

Mergi departe de găsește 
„Altă jertfă de'nșelat 

„1 Eşti tu angel se n'ai dorul, - 
Sail vr'o'nsuflare din ser? 

Se desprețuești amorul 
Și respunsul care-ţi cer? 

— Ei nu sânt acea ființă, 
Precum tu mă socoteștă, | - 
“Ci sfint numat o fetiță 

Ce te'ncerci so amăgești, 
—> D'ași ah, vr'o fericre . 

D'ași putea s'o dobindesc; *- - 
N'ar fi decit'0 simţire - 
dnimă-ţi să găsesc, 

Man În: gadar ț-este silința 
Şi glasul înșelător, -- i 

Să despreţuești ființa, 
Tinere amăgitor, -: : 

1) 

„_— Ei îţi gie cu'ncredinţare, 
ME jur pe cer, pe pămînt, 

Dându-ți gaj drept înșelare, , 
Credință pin' la mormiînt, .. 

„ — Jertfa ce-mi pui în nainte 
Te-a făcut se isbutești,.. i 

Tinere, adu-ți: aminte * 
„Ceea ce făgădueștt,  



Căci d'acuma '3 biraită 
Nu mă mai îinprotivesc, 
"Pentru tine-am fost ursită 
Vino 'n braţe-mi, te Yubese, 
m 

  

Pati 

“  CĂNTUL 43 | 
Stăi puţin fetiț'o dragă, 

Doiiă vorbe sâ-ți vorbesc | 
Doiiă vorbe am a-ţi, dice: 

lubeşte-ma, te rubese, 
— Nu vei, nu vot, băețele, 

Că mi-e frică de 'nşelat, 
Lasă-mi liniştea, în pace, 

Nu-ţi face cu 'năin' păcat; 
___Fă bine fetițo dragă, 
Lasă-mă pentr'un minut, 

Să te string o dată'n baţe 
ȘI gurița să-ți sărut, 
„Nu sc pâte băețele, 

" Vorbele de geaba, ți-strici, 
Mai bine le-ai tăcea'n tine 

Decjt. să stai să le qi. 
— Terog încaj, deisuliţă, 
Ca șe-mi faci acest dar nuc, 

Numar se wm'ating de hainu- ţi “Şi alt nu-ţi mal cer nimie, 
— Ba: ba nu Voi, bieţele, 

Nici să te atingi, cum dici, 
Frică mi-e se nu mă ferniec De acest-al tăi lipici, 
Aoleo! fugi, var de mine, 

Cu mina nu te lungi, . 
lată că mor, sânt pierdută, Stăr acum dar, nu fugi,



Voiii. fi d'aci înainte 
Supusă Ia .voia ta 
Dat şi tu iar băeţele, 

Te rog a nu mă uita. . - 

“Copiliţe, luaţi seama, 
Ast cint vol cînd îl cîutați, 
Tinerii cum vă înșală 
De vorbă cu ei cînd staţi 
De aceea fiți cu minte, 
Cât puteţi de er fugiți. 
Nici măcar doiiă cuvinte 
Nu staţi cu ex de vorbiţi 
Nici cu mâna să vatingă 
Nici luaţi vre un odor, - 
Ca ei lesne pot Să'ncinpă 
În sufletul vostru „dor; 

Căci er multe. meşteşuguri 
Ştii a întrebuința,. 

 Plâng, se jur cu: vicheșuguri 
Spre a vă încredința: 

_* După ce apoi vă'nșală . 
“Cântece vă născocesc 
Spun prin lume, ati de fală 
Cum și ce fel izbutesc, 

„Scumpa cinste vă pătează, 
„Rămineţi să'nbătriniţi, 
„Junii buni se depărtează 
Și luaţi ce numeriți. 

  

Finele' Broșurei a V-a 
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“SPITALUL, AMORULUL 
De CÂNTUL 1, 

  

„Scâlă puteuliță, scâlă, 
„Scâlă, se vedem ce bâlii, 
„Ce grea bâlii te'npresdră, 
„Te munceşte, te dobâră, 
Ce durere te răpune? 

„Spune, pureuliţă spune, - 
„ Fă-o cunoscută mie, 

Ca să-ți caut 0 doctor ie, 
“Spune, că ata zăcere, 
„Îmi: dă trupului durere 

„Și. mă “face! și pe mrne 
„.. * Se:cad, :sa zac lîngă tine, 

—Fugi viăjmâşule niedornic, 
Fugi, ci eşti un' nefatorniel 

„i Şi din' pricina-ți, tirane, 
"Port în 'pieptu-mi 'aste rane. 

” Fag vichlânule,: mă lasă, 
 Nute faco că îl pasă, 

= Surda mi-faci!de vorbe sili 
ȘI îmi zici“ că-ți este milă, 
„Te cunosc, că eşti fățarnie, 
„Ne astâmpărat, sburdalnic, “1 Ta cite făgădueşti, 

"Pe tâte 10 amageşti. : Si 
Fugi dar supărări nu-mi face, 

„ Lasă-mă să mor în pice, 
Să mor, să te las în lume, 
„Se petreci în ris și glume,



Ah! eii mor dar amărită, 
„Şi de tine omorită, : | 

“Însuși de amea Iubire, - 
Ei sunt. dată spre jertfire, 

-Dar în lume, ori-ce faptă 
 Răspiatire își așteptă, 
Răsplătirea cea firâscă, 
„Ea o să te pedepsească, 

. Şi atunci în chinuri, grele; 
“Gândind la vorbele mele, 
Te vel căi și vel geme, 
Dar N va fi fără vreme, 

iz (CÂNTUL 2, 
ZI Patul zel: și dorul-meii 

Mânios pe mine răi, 
-ȘI nu ştiă ce x-am stricat, 
:Că pre răi s'a miniat. 

 0A-la, toţi mă jeluese 
* Qam. ajuns:să'n nebunesc, 
-Umblu, nu-mi rămîne loc, 
C'arde'n mine mare foc, 

„_De'l ași fi stricat ceva, 
Lași ruga dem'ar erta, 

- Nici foc mare, n'a'şi avea; 
Lumea, toat'ar. fi a-mea. 

Dar m'a urât cu păcat, 
Că nu mă ştii vinovat, 
Ş'o șă caz în boală grea, 

„De nu să. va îndura, m, 
î ai CÂNTUL 3, 

| .. Geaba, căt, tpt.mă săruți, . 

Caci: ca mâine'o şă mă uiţi! 
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Geaba căci mă tot mângii: 
Căci 'de mine tot. ramii. 

Geaba zică că mă. iibeşti.. 
Căci amor vremelnic ești, 
Geaba vorveşti vorbe: dulei,- it 
Căci 'ca miine'o să te duci! 

Căci amorul e zahar,- | 
lar dorul venin: amar:. 
Prea amar îl vor simţi 
Dacă ne vom. despărţi; 

Şi bolind de ași muri - 
A-și scăpa d'a mai dori, 
Dar de va fisă trăesc, 
Val cât o0'să pătimese! 

„CÂNTUL 4, opta 
Cată Doamne pre pământ . . * 
Să veză cât de jalnic sunt 
Cât de jalnic ochi-mi. ud a 

- Că ce-mi ar dat am plerdut, 
Lam pierdut și Pam răpus;. - 
Dela ochi mei s'a dus, 
Sa dus,.nu'l:mai. pociii vedea, 
Mângăere să-mi mai dea; . 
Fraţi prietini mă vedeţi 
“Ș'anvajuta nu puteţi, 
O vai! mor, mă prăpădesc 
Ş'o'ndurare nu găsesc! | 
Ah. femel miloase. staţi, 
Văt încat mă ajutați, 

“Fiţr-mi una din vol sor 
Şi nu mă lăsaţi să morii. 
“Vail că în zadar tot strig,



Nici o milă nu cişcig, - 
Toţi sunt surzi întiacest. ceas, 
Le al meii rugător glas. - 

„Ah “noroc cumplit noroc! . -» 
Tu mă arzi de viii în: foc, 
“Tu silințele ț'ai pus 
"Și lumina'mi at apus; : 

D'acum dar fiți planul tăi, 
Poţi să-nii dal or şi ce rii, 
Dă-mi şi moarte de: voi; 

Ca tot n'am la ce trăi. | 

CÂNTUL 5 7 
Luna, Stelele să vază, 

Să'mi răverse mie rază, 

„Seara când vorbesc cu tine 
Să te pociă vedea” mai bine: 

Dacă cruda noastră soartă 

Ast- fel văii “cu. noi să poartă, 

Ziua, v petrec cât veacul, 

Noaptea merg ca liliacul. : 

Na'vem şi: not ca. tot; omul - 
“Să ne facem la timp somnul, 
Că tot prin noaptea/-cea oarbă 
Amândoi şădem de vorbă; 

Ah! şi-mi pare: noptea mică, - 
Când văz. zori că să despică,. 
Şi plec iar'cu doru'n mine, 
„Of! să mor atunci ma! bine; 

„Căci nici vremea nu'mi ajunge 

- Focul să mi se alunge, 
Ci mă duc în piept cu dinsul 
Şi în ochi iar tot cu plânsul, 

  

co
mm
e 

e 
m
e
a
 

m
e
m
 

a
m
p
e
r
 aa
 

 



Ziua iar dacă: să face 
N'am să dorm odată'n “pace, 
Cugetele: mă: usucă, . 
M'am făcut ca 0 nălucă: -. 
Stau părinți mă întreabă, *- “ Ce am de'ml e faţa slabă, 
Doftori pun, mă cercetează. 
Și cu leacuri nu'ncetează; - 
Dar de geaba le fac toate, 
Să mă vindece nu poate, 
Ah căci boalami e amorul 
Și ?n inumă râna doru]; 
De aceea /amea rană | 

„Tu cești, doftor, buriană, 
Tu îmi ţii viața niână, i Tu pe dânsa oști stăpână. | 

„CÂNTUL 6, .: 
Inimioara - mea cea arsă - 
Lacrămi ne-curmat cun Varză: Varsă de. ne-norotire, - 
De:anior de despărțire; :. 
De oftări și de Suspinuri * 
Peptul meii e în leșinuri - - 
Că cu dorul zi şi noapte 
Mă lupt cu sudori. de moarte; | 
Ah șin loc de al supune. | 

„EL în mai greii foc mă puue, 
Trupul tot îmi bagăn muncă 

“La zăcere mii aruncă, 

"
4



Nu ştii ce mijloc aş tace 
Ca, să-mi dai inimii! pace, 

Eii voii să' dai: lecuire, - 
Eu îmi stă cumnprotivir6; 

Nu va'să so' lecuiască; 
La amor să nu. gindească:, 

Nu va un minut să] uite, 

Şi la alt chip să se uite; 

Ab! nu vine'ncat o: moarte 
Ca st mă scape de toate, 
Că tot vieața'mă e în silă 

” ŞI de lume nu-mi e milă. 

CÂNTUL 7, 
„Vezi pricina de amor 
Inima, cum bagă'n dor! 

Cum din om ajungi ne om.- 

Și te: usuci ca un pom! 

De amor când auzem 
Îmi plăcea și ei: să am, 
Socoteam că e zahar, 
Dar a fost venin amar; 

“Ca p'uu fugar lam privit 
Dar gustind m'am otrăvit. 
Văz acum adevărat 
Că prea mult m'am înșelat, 
Ca o miiscă -alergalii | 
Sin dulceaţă mă” necajii, - 

Ab! şi văz că n'o să scap, 
Că la, peire 'de cap: 

Ah! copii juni, tiner ei, 

Câţi sunteţi lă anii mel,   

 



” 

Şi. n'ațiîn căput in:dor, 
Vă feriţi -d'acest amor; 
Vă teriţi, nu'Yîncercaţi 
Ranele să nu gustați, - 

„. Căcea cât un vârfii “de ac, 
E: Vă onioară, fără leac, -. 

„a CÂNȚUL 8, 
„O inimă ce suspină, 
„De, foc, de dor fiind plină, 

„Di si noapte, so munceşte, Tot oftând. se chinuește; 
“Nu e rana mat amară, 
Nici mar arzătoare pară, 
Ca rana ce-o dă amorul, „Şi focul ce 1 dă dorul; 
Că m'a,săgetat, odată 
Cu cumplita Iul, săgeată, 
Și rânindumi, pleptul foarte 
„Ma lăsat în tins. de moarte 
Ah! în.tinz mâtat din putere - 
.Şi'ndurare nam,,CuY „cere, 

„Nam pe niment.eu dorinţă. 
: Ca.să'mi dea. ajutorință; 

» „De' dureri și de suspine 
„Aa rămas inima?'n mine, 

? Și pei cât este rămasă 
E ș'acela; de foc :arsă,- 

2 -QÂNTUL9, «-; 
De câte ori te zăresc. 
D'atâtea ori mă rănesc, . 

a
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„Nu ştii de simți dumnâata 
"Rana și infocarea mea. 

Te-aşi ruga şi nu cutez, 
Vrând să mă încredințez, 
C'amorul e rana grea, : 

"“Când:unul vrea galt nu'vreă, 
Da'ş şti că nu-ți sunt pe plac . - 
N'ași Sta supărări să-ţi fac, 
Ci ochi'mi -a'şi stăpâni . 
Și mai mult nu ma'și răni 
—-Ba te simțiii prea bine'ei, 

“* Şi eşti și pe placul meii 
“Dar e răi de amindot . 

că 1 prăpastie ntre nol. . 

CÂNTUL 10, 

De: “Ştiam căi fi așa, 
Ochi, nuinal an fsţisa, 
Şi cu ela: săgeta, ! 
În cotro te ver, uita: 

"- Fără să te "nduri apot, 

Să țI tragi” săgeata * napoi, 
E “Alisa urma ei: S'arunci- 
și pe om săl ști în'munci, | 

„ Dintrun tâti m' și fi ferit; 
"Ca vrăjmaș; leaș fi privit; 
„Ci eu. team privit cu drag 

„acum 'rănt de moarte trag; 
D'ale cărora dureri 
Am rămas tără puteri,: 

Şi văz bine'c'o să mor . 
„De numi vei da ajutor, 
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CÂNTUL 11, -. 2 | 
Ei gândeam că mă lubeşti,.: -. i: Dar te văz că nu doreşti, “| 
Că ne Simţitoare stai: 

„ Nădejdile mi lei:ţaii: CR 
Zăi mă mir cum de porți “unt: 2 Şi nu-ţi vine să tendur, : i. 
Către cel ce-i bază în munci - Cătare blândă starunej, Mă 
ȘI eii mă mir cun at fosi, Că din, vorbă te văz prost, ... 
Și fără să to gândești Da Te-ai zburdat să te rânești; 
Da: îțt spun că cum te porți Ocolind ferestri, Porţi, : - 
O să capeţi niște munci: 
De n'ai putea să.le duci, 

—— 

"CÂNTUL 12.- ! 
O viaţă cu hecaz!,. .: 

Ce trag ei pent”'un obraz! E ÎI iubesc Și-uresc pe ceas, 
Și nu mă'nduc ca Săl las; 

IER Dau Că numai unde gândesc DR 
Lacrămile-nu se pornesc, i C4l iubeam şi mă: Tubea Se Din copilăria meg 
Nu pot, nu pot” ră e, 
Daș trăi ca în duel, , 
Mai bine voi suferi, | A 
De cât anul sai zări |



„Mă şi vindecă! ntri ua” sfert; : 

1 

Că are un firesc dar, 
Pe cât e dulce șamar, .-: 
Cum. mă râneşte, în plept . 

Vezi d acâsta î nu mindur, | 
ÎL privesc ca piun răsur, 1. 
Şi-I rog Maţă,: a trăi -, 
Cu dânsul a vieţui: 

  

CÂNTUL 13. 
Tot ţi-am zis, puică, “fi am zis, 

Să-mi at „cuvântul înscris, 

Ca câng vor î oameni mulţi 
La min să nu te alţi: 

Ci când sint mai puţintet 
Să te uiţi în ochii mer, 

Și atuncea să-m! vorbeşti, 
Atunci să-mi: râzi, să-mi zimbest!. 

CA sânt oamenii” pizmaşt, 

Nu vor binele culvași, 

De nimica bănuese | 
Şi gura nu- ŞI stăpinesc; . 

Ci te rog, lubit'a mea , 

Iartă-mi astă vină rea 
Pentru că eit te iubesc 
Și aşa te sfătuesc, 

Asfel vorit să te păstrez, 
Ca nu cumva să te plerz, 

Voiii să am vecinic amor 
Şi pe braţul tâă să mor; 

.
.
 

 



13. 
Jar d'o fi vr'un „ne-norog, E Mar bine 'sg mor,pe.loc, PRE De cât să fiu pedepsit; Ste De Yubirea ta lipsit. D N 

CÂNTUL 14: 
Întro seară ladunare :: - Făcând ochilor primblare, ÎN 
Am privit dor ochr frnmoşi, |: Negri, blânzi ŞI. mângâioşt: 
De care ca do săglata, a Mi-am rănit inima'ndată, a 
Că prea mult I-am făcut haz, Şi pe ei șal lor obraz: | 
Ș'intrebându'y Pria cântare. . MI-ai răspuns la întrebare, - 
Cum că şi et ai simţit 
Că sânt de dânși! robi, 
Cu alor cătare blândă. DE Mi-aă dat nădejdi de izbindă, 
Şi amor a câştiga | 
Dar lor amă Supt juga; Me 
Când intreb pe cel ce-i poartă . El mi-a dat nădejde moartă, . Cu ast mijloe m'a făcuţ . 
Dam rămas ofttud tăcut, „ZĂ şi noapte în dor mare Patimnesc cu necurmare, 
D'o terice jinduind, . 
Mila lo» năda;duind, 

cae
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CÂNTUL 15, 
Inimxoara rea din: mine | 
Cum să frige. pântrn tine 
N'are ultă mijlocirg;. [| 
La cumplita-i pioiie 

Sul ceară ajutoriațătii 
Singură ţi să supune. E 
În spune că se; “repune, mi 

Și te roagă ca!n durere! ta a 
S5 nu o treci, eu. vedere: . | ri Ă 
Ci ca lao! prea: “Sirmană A 
Să-i cauţi leacuri ja” rană, 
Şi-i va î îndatoratii ” 
Ca o slugă prea “plecată, *: 
Să te'nnalțe cu' dulecaţa:": : 
Întru toat'a-.sa.Xiaţă.:: 

titi e 

  

CÂNTUL 16. 

M'am rănit fără: sadzţii, * | 

Sânt cu totul stigetai, i 
Simţ în pisptăl îlei:că aid - 

Un foc mare .ne curimât;: 

Arde, arde, nu stâtoaa, 
Flăcări. dinvel. izbucnesc, * 

Cât merge“ se'ntemâiază,! 

  

pe 

  

Şi nu pot s&lipotolesc, mii E, 
. n tt Pa cit 

Rana cât merge senținde”. 
Şi în pieptu-mi” "Sadâncit, 

  

Prencet trupuiiii toţ! “vita, gi | 
Doamne ce necaz etinpriti tic 

i 

poe a rome    



15 | Fr) 
„46, dureri ne vindecate 

“A, pierde-un șufet iubit! 
Cu. frumuseți Inminate 

Ca, un, Angel strălucit 
„Chiar, tu. firea omenească 

„. Pre, păment, cind,ai: purtat, ” Lacrămă Duimnezerască *. Patra Lazăr al vărsat 
„., Vezi dar glasul. Slugii tale, „Vaisă darul tăti cel sânt, 

Rășipeşte a. mea jale, - ,Stinge-mi focu n care suat, 
ni beiaati 30 za sa Da 

ÎN ri i CÂNTUL, 17.-; . 
De-acum nădejdile' țoate - ela îmize Sai Sfirșit; 
Mor, luândumr- ziua bună 

„De Pacela-ce-am Iubit, 
„» Ahlraseultă-mă, stăpână, 
„Pană, nu. mă, depărtezi, 
„MA. duc să "ling --înjpuţie, 
Acolo;să, suspineziș+s + | „D'or muri, Să-Ta], seri; pe platră, 

„Că. acest. ne, morocit,, ,-: , Kuzei,de a. raea, rabie, 
ip ustie- sa airgit., î- Iar d'or trăi Cu durâre .. Pria pasti rathei “Câte-o date ad'amiale,, De acel ce tea vuhiti, . 

23
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CÂNTUL 18 

 Hotătăt sânt" „or să mor, 
"1:10 ca Să te” ani amor; 
SC dia ceas: ce! te- am zărit 
-Minţilă li! 8 a Zrbintit 

î"Onalui toti iati “aler z, 
de Fără săi ştii ude” inerg, 

+ Sa'maăt “duc: la “Spițerin 
ANui sânt d! aihor 'doftori!, 

» “Leiicul? "met “cati “Duii-eata; 
"Nan “aitunăe': al MI 
Că ași fn zic “ei toț 

+"Nuinal tui'să 'viirdeci” Poţi. 

— În deşert te hotărăști, 

  

Şi iă detart ei nebunești, = 
„Leacui fi. e: a, Balamuc; - pă 

“Cer zminţiţi “unde. se duc. 

  

Gaânăiit i mei ests; Ta, “tine, 
Cai ăi imâdios: 'pe“'miine;. 

Ci teriogg ajung” ajungă” 
Atâta- mânie: dungă,” - : 

Er "De" far facut Şri0 Ereșala 
Nu e 'liicrii" de ndoieiă, * 
Că: puirtăra” tăpP'stzbiciuse, 

“Şi vorbirii“ relă și „bube: 
Vi i 

Ci mă “Sarba. de, amd dată, 
Ți-oi ptinde' biag. ro „nt; 
Şi: “supărările' "toate; a că. 
Uiţale;: “din gând” le scâte. 

. o marea ae 

“z
i 
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Vino. a mea imângăere 
Sa I. fae agurida miere; 
Vin dulceaţa,.i mea cea bună, 
„“Cajulăl mei “SI cunună, . 

: CÂNTUL, 20; - 

Acest foc i ce ateu: mine 
Căi întruni „coptor nestins 

“Draga: mea 6 de la tine, 
. De la tine s'a: aprins 

Şi tu nicĂ nu ek în” Ştire 
- Ciam' ajuns Să şi mor 

„"Nu' mâl de a 'ta iubire 
“ Și numai de al tii dor. 

*"PoțI:să'miort în. bună. “pace 
pe și trăi de vooștt; 

" În“ sfârșit %" cum it place, 
Bun Stăpân j pe voia'ți “eşti. 
Ce mare ne norotiră 

"Să iubească cineva +: 
'Pe'o'ne' “miloaisă! fire 

 Carea niel să: vada: val 
Prost e. Și câaq: fără Vorbi 
Cineţa să va robi, 

- Şaruucăi dragoste! oarbă, 
“Fără să vrea îi iubi. 
M'oI căi n'a rasa at 

„ȘI ochil îmr,voi, feri... 
"A nu privi nicl.o față : 
"De cât chin a suferi, 

 



“18 

Ca tot ochii sânt pricina, 
Şi: rănese: şi se rănese - - 

„Ki sunt numai “toata vina, 
Că azi p un i rămași iubese 

  

“CÂNTUL 21, o 

Du gândeam hici socoteam 
a. parola ce-o, aveam, 

Au rolă. să mi. -0. joci 
Si cuvântul să-ţi întorc. 

Poate nici. pricicină- dam, 
„Nil prea. „grei, foc nu aveam, 
„Tar acum, nă „chinuese 
„Pam pornit, să?te iubesc, 

Şi umblu mort; între -vii, 
"Tar tu nici, nu vrei să știi, 

- Faci, haz să;.mă vezi în foc, 
„Și: să- “ţi. daţi de. mine joc:: 
"Daci amorul mei nu-l treaj 
Ndejde la ce îmi dai, 
Şi acum. „mă lași să mor 
Chinuit, și plin. de, „dor? 

“vân vrut; i Să- = înțore: datap 
1:Ca să-ți „bagi ,miutea: în: cap, 
"SA nu fir copilăro3 
San lesne a, amoros, 

  

iai n TI 

d CÂNTUL 22 pi 
Vede :cruda. că mike dragă 

ȘI. în seamă nu mă 4 basi, 

A 

       



    

„Că: nisipul m 

19 

Vezi. iubirea cum: să uită „Trece şi nici “LU: Se uiță 
Par'că i-ași,fi fost dușman 

„Capul pe lu alți. ÎŞI pleca, 
Complimente să le facă, 

„Iar.pe lângă mine trece 
” “Iute şi cu sânge recg, 
Ca pe lângă bolovânț 
„Nici nu-și aduce amintg- 
D'ale 'săle jurăminte'” 
Când zicsa! că!'o se-mi fie 
Până la'riârte "soţie; 

Să se'ngroâpe'ntr'ân mormânt 
Şi acuma cele zise 
Ai rămas ca. nişte. vise: 
Dar. cereasca, judecaţă 

"O 'va „pedepsi xr0, dată, -" Şinsuși al er jurământ, 

PX CÂNTUL 29 ai dU 
„, Qine. mă Ştie pe: mine... 

Ce foc, ce -dor port in: mine! 
Cine poate: să-ml-l :vază 

“Și iai bine să se'ncreazi? 
-Gine poate Să. îl seria, - 
2% În fiinţă săl descrie? ;. 
_0ă sănţunecă. simţirea 
a! biriieştă Area; 

0 Diet 8 inijig-mi, de platră 
De când “arde, că 'nbr'o vatră 
“Sar 6 îscut butăjele  - 

ărunțele: -



i
e
 

„2 Dar: ea nicr nu:se topeşte, 
"ŞI nizi:n'se: imistueşte, 

ui. N Gin în "veci să: afla chinuri 
ns: Cu: oftăiă. și cu siispinuri: 

“gi nici “cât se odă vie 
“Nu va focul, alt Stil. ştie, 
Ci nu “e nimeni de vină, 

| : “Ea! își esţe er pricină; 

N “Însaşi, e cu .ne chibznire 
A intrat: în, -pătimire; 
Ca a Xubit: din, protivă 

O. âțe ne milostivă, 

  

Y 150ĂNTEOUL; zi 

dară tăi To'a rididit, 
„. Și-cu totul ha, "emintit, 
"Ci de: Et suflet: miloa 

Te. 'ntoarce, cațătmi duros: 

  

„Te mât vâtă i la “cer : 
„Şinu- mă lăsa-st- pei, 

i: sii Ca tu: tr uibitul „mei: 
* Dupăturiul' Damiezsti, 

"""IPamor de câna îpal Suppus & i 
Nădejdeârn tine” i îm pus; 
Și jur ca să: îm Dicat 
La alt” chip, de” m'âm “urtat 

—Stingeţi, dorul, „ce miil spui, 
Nu, umbla să je: Tăpul, 

îi 2 
"Ce-a, “fost yărde, s'a uscat, 

: Ce-a: "nâdrit: s'a Scuturat 
* 

-: [i 
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rai  s0ÂNtUL 125. 
    

Toate sânt la „Yremea lor, 
„ Jarimânt; grediiţ,” amor, 
di Ci destul * or Ce acum. 
"Oa" în” îume ioate' %' fum; 
““Toâte de]: din e “due, 
merse | ȘI! pier” ca: “un 'nălue, 

30 Câte atât "i se pâr must 
Urma: lor. e;cu. des gust, 

    

“Ah! amorule; “tirane"! 
„Cum! ipedejscştr: tu. ii rane 

„ “Inimile. tinerei 

Prin cumplita ţi: lovitură 
si Schimb; Ptefaci oi că natură, 
i „Simțireside:oni.: 2mintești. 

șes ÎL suppul: voințer tale) 
„eta Din Stauiiul aniuţii sile 

„ut sllirăstorni, ui! tiribrâuceşti. 
i) culunzi: În) :chiriuri rele 
pn ne, uumărăta:ieiu 

ș Vraţonil, învălueșt. 
șuNiel :0; minte: omenească 
Nu:paate S&ţ:Cliibzueaseă 

„i: ipeistFabtele ide .prei pământ; 
„> Cac); pumat o: năluciee 
: „Aduc pre:.omiin.:potiie 
ti7o5pre: ai;se;. naște de vânt. 
“Casă Skgelezi: îndată: i 
Gu :săgrâtă venidată .:: 

„Care,.numal, are; leac. 
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i Aduci în' stare pe. omul 
să ŞI platză” odihria, somnul 

“în acest, scurţ al-săii veac, 

. Ta tal drumul norociret ' 
Și zmulgi firul fericirei 

„Multor junr.pe acest glob; 

„Căci când-tocm'alerg în lume 
„ Pentru-cinste;. pentru nume, 

Tu fr: duct în drumu-țiorb; 

Ah ferice! mult; ferice! 
2 Eroi. încă. îi poclizice 

„Unul june ca acel, | 

Ce „puterile'şi-1ațreamă 
n Și de armaţi fără-teamă 

".: Stă-:cu tine. la duel; 
Căci tu :la'nceput,: eşti. tare 

„Te Yuțeşti prea.cu turbare 
:u/0a unei: înviergunat, 

E Dar tăria'ţi, mal în. urmă --.: 
Cu încetul:tot se curmă--. - 

Până „cazi jos: leşinat... BE SI 

Ah: căci: n'am avut știință 
De. plăpânda ta fință: - 

: Dintru'atițu, din început. 
Când:;asupra'. mea. tirane, - 
lobozind: săgeți. de rane, * 

S& te.lupți: ax început! - 
Câ-ţI stam înprotivă- ție 
Mă luptarn -că: bărbăţie 

- Şi d'atuncr te învingeam, 

    
    

 



  

Nu-ţi dam pas de bucurie, . ij Să mă albi 'de jucărie tr i Ci cu „totul te stingeam, că 
MEA CÂNTUL 26, e sui i 

Ascultați o o movită-ta- tors îi Du prea, mare, Precum vă vorii „arăta prin glas de cințare: Un tânăr S'amorezat de mic co copilă; :: Ş'ai prins între. eX: curat iinul d'altul milă * 
Şamândor Saii îmvoit să-se împreune; Soţi prin modul legiuit. vrind să se adune: „ Dând mâna între cel sfint unui alt j Jurase, Cât vor trăi pre pământ. ei să nu se: 'lase; 
Asfel ai mers Ş'aii cerut voa' părintească, 
Cu rugi cum li s'aii părut ca să) însoțească: 
lar părinţii lor nevrând da vorbi, * “ opriră: P'amândor ei 'pedepsind. îi și: osebiră; ! 
Ei atunci plângând amar larăşi să rugără,, Le-au fost. însă în zadar | că aut ăseultară 
Deci curând prilej aflâna ' ir! se întâlniră, 

„Ş'întee dânșii” sfât făcând'la | găiid se 'nyoiră; RI 
"Ca în dorsă numai stea, „ci să fugă” n, lume 
A trăi undă- -0r putea, subt, schimbate nume. 
Și pe fereastră un deal ei Își. arătară, Su 
Acolo supt al stii mal ase ntâlni seară. 
Jun dar aflând mijioc, de- -Cu-seax', aleargă 
Iar junele la soroc n'a putut să meargă; 
Ci el tocma despre zi dacă se'n armează, 
Acolo 'se repezi draga lui să şi vază: 
Și cu gândul întriștat, j prin păduri, eătândio o 
0 găsi în depărtat hirelo cuimipă: ad 0; 

“i, 
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EL cu ama alese mă “iârăie învinse, 

„ŞI Iubita își strigă, dar ea și, murise, 

El atunci ca vinovat, "plânge; 9. jeleşte, 
Și cu arma desperat singur'se “jertfește. 

Aţi auzit dar părinţi cruda istorie, - 
Jertva | acestor ființă pildă să vă fie. :. 
Tineri Și-ivoY- auziţi jalnică? ntâmplare, * 
Ş'în vieuță vă feriți d'astel de urmare: 

„CANTUL. or. 

L-a dot ochi ce îl: libese + i 
„Hotărât sint şi voesce. “ 
„SE le fii rob cât trăese, ” 

I-uimamil ca un odor m .. 
O închin cu totul lor, 

| AI îi ei stăpâni cum Yor.. 
N-umai lor: asta o fac, 
„Pentru că prea mult îmi plac, 

“ S&mi fie stăpâni mă'npac,.. 
Priindumă fericit 

St le fi supus robit 
Crediaclos până'n sfârşit. . 

A-h dar stăpâni ochişorr | , 
Cum sânteţi de dulcişori 
Priviţimă blâzișori 

CÂNTUL 23. 

M-iuervo slăvită zână ! 

Ah te rog unu te'ndura! 
Ci grăbeşte, o stăpână! 
Spre a 1nă ajutora. 

3 

  

 



A-rată Şi.către;.mine -...., : 
Dulce mângăerea, ta, Sa 
Ş'atu facere „de. bine 
Vecinic nu. o: voră. ujta...-, i 

„R-âdică a mea. mâhnire,....., 
Răsipeşte al:meă: dor,: e... 
Vindecă a.mea simţire. : 

Și nu me lăsa-să mor, 
-L-ubirea. mea: nu e'n lume. - 

De cât num'asupta ta, 
Cât volii trăi al tău nume 
Voli slăvi Şi respecta, ;: 

Pie numar În vieață . 
„Inima mea va seri .. 
Pentru tine cu dulceaţă. . 
Sufletul. îmi voiii jertfi. 

A-h dar nu'mi tăia sperareg... „:.. Mila nu'ţi întârzia, 
„Ci îml curmă întristarea, ... . 

“ Grăbind a mă -mângaia, 
————— 

CÂNTUL, 29, 
S-ufletu'mi simte îndestulare 
„Când totd'auna'n vederi te ars: „Un minut numa! de nu te vede 
Ani să pare, de ină vei crede; L-a ta frum'seța cea de. nurr plină 

Jertfă să face şi să închină | „Tu îl dai viață, tut dar suflare, 
Tu"! dai şin lume vieții scurtare;
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A-st piept ce arde în: vălvătae 
Când ești tu față focut să tae, 

N-mica alta nu'l răcoreşte, - 
Numai cătarea'ți îl îndulceşte: 

I-nima-m! toată ce.-e o:rană; 
“Spre lecuire tu't ești buriană, 

C-um dar atitaite arăţi crudă! .: 
Cum nu'țpe milă de a: mea trudă! 

O-chii m'arată, cum și vezi bine, 
Că-mi e speranța numai la tine. 

  

CÂNTUL .30. 

Or cine vandrăzni de: tine a vorbi, | 
Vriînd a te lăuda, acela n'are minte; 
Căci unde ar căta cu frumseţea ta 
De ase potrivi, nit- se'găsâse cuvinte. 

k mult mat folosit acel oni fericit, 
Ce vede al tăi dar, să miră 'ș aninţește: 
De cât cel ce'n zadar cu :fețe:ce'"i'se par, 
Că Par fi nimerit, prea: prost; îl zugrăvește 

Așa eii nun drăznesc! dar-chipul'ţiil găsesc 
C'un mijloc ne știut în;chipuit: în: mine 
Chip ce dar îi veqnt, la toți slăvit, plăcut, 
Ar fi ast chip ceresc 'în tociha “ca: Și tine. A 

sp 
DR die 

CÂNTUL, 51 be n . 

Viaţă pună vre: odată. 
ŞI dam vrut „casă -trzese, i 

N'a stat chip, „n'a-stat:putință, . 

Că tot clasă pătimese, îi 

    PD 
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“Ah! amorule viclenie! ! 

M'ai fâcut renorocit, 
Și m'ar adus într'o; stare - 
Ca să plâng ne conteniţ.' 

Ziua ttă stau pe cinda 
Și noaptea spre suspinat, - 
Amar miel oare cine 

"Fără drept m'a blestemat! 
„Lumea cum văz, omenirii. 
“Spre pedeapsă „s'a. zidit, 
M'am născut și eii întuă inta 
Ca să fi "rai pătimit. i 
Ei m'am. înşelat „în. Sine-ml.: 
Zicând ctor. fi fericit, ai 
O cunosculii mal în urmă, 
Dar cu ce. miatii folosit! -- 
la vezi, lumea „cum, înşeală 
Pe ai săi moştenitori, pi 
ŞI. norocul cum să joacă .,, 
Cu sirmanil. muritorii, 

  

dr CÂNTUL. aa. 
E o 

Tinerețe, ticăloase - i RE 
Mult aţi fost ne norocoase, 
Ticăloase tinereţe, ... 
AŢI ajuns la bătrineţe, 
Și maţi ăvut norotire 
Să trăiţi în fericire; - 
Tal! amar! aimea viață ** 

„O sfirşese fără dulceaţă, “ 

 



În zadar petrec în lume, 
Trăesc numai pentr'un nume, 
Nimica nu-mi foloseşte -. 
Viaţa cât mat prelungește, 
Adaugă irănie, i 
Chinură $ şi ticăloşie, IE 
Hotărese dar o sfirşire, 
Moarte: fără prelungire, | 

CÂNTUL 34. .f: 

Furtuni, 'raluri i matii ce: -mi face: 
În Mărt de m'or- arunca, | 
Ei lo las toate din-coace, 
Trec fără-a mă'neca; 

Și lovit din stânca stâncă: 
Din bolovan ''n bolovan, - 
Eu vol eși șatuuei încă | 
Fără “frică la liman. 

La “cumpăna ?n sălcioare, 
Liacel al meii iubit loc, 
Subt umbra Îor Ia răcoare, 
Unde m'am aprins de foc. 
Că acolo- mă aşteaptă 
Dragostea mea cea dintâi, 
Ş'imi face cu mâna dreapta 
Să mă duc să 0. mângâti E 

  

CâNtur 35. Tr 
Salutare” locuri trisțe, 
Ce plângând vam păriaitt 
Și pe.care.cu plăcere . 
cum larăși vam. gasit, 

m
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Salutare copaci tineri, _ Ce prin grijă mea creşteați, 
Ce în vârsta mea de aur: Cu verzi frunze. mă umrbeați; 
La a mea tristă plecare 
V'am lăsat îngălbiniți . 

i acum vă aflu iară E Yrageţi, tineri, infeunziți, 
Tânăr eram ca Aurora, Ca Zefirul de ușor, i Când supt voy ca mleluşeii ă jucâm încetişor, - *- Pe vol încă: vân noește Primăvara Şun isvoră, 

_ Iar.a'mea viaţă trece, . “Alo mele zile zbor... 
_D'acum grijile, mâhnirea,. - mi gătesc al mei mormânt, Eii voi prerde fără vreme Minte, Viaţă şi Cuviat, - „Bit voiă însoţi țărâna 
Truipului mei trecător, 
Cu țărâna unui tată 
Cărui viața sunt dator, . 
PF” CÂNTUL să, Ia 

După cel grecesc, “Timigaly simfora,, 

Vai ce Ceas, ce zi, ce jale! Vai nădejdea mt-am Tăpus! . Tânguiţi-y' acum toate, .. . Plângeţi răsărit apus... «Val amar! amari amasţ - big. Ahl nu știi ce o să fe: | Cu amar tot să petrec --.
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Sînt Şalți necsiili. în. ume, 

Ei. pe. toți îsăi întrec, .. 

- al amar! amar! amari. -  (bis.) 

Nu să vindecă o rană +: 

Ş'alte inima-mi 'coprind, 

De'mi alină vro" migeni: 

Alte. mar că foc 's'aprind: 

Vai ana! amăr! amart - 

Să mă câte. acest! înc, 

Ca să pierzi p'acencare - 

Aşteptam al. met MOroc; - , 

Vai, amar amari. amari (bis.) 

Ce lovire ea a “înorţii! - 

Rană fără vindecări |: : 

“Şi ce cale fără, “vreme 

N&- așteptate “întâmplării, 

Ah deschideţi înc) 'odată 

-Ochil tăl ce: al apus, | 

Ca să vezi. IEI ce'ntristare, 

Pierderea, ta. m'a adus! 

Dar ce faci?. o. gnar mie | 

De ce tată Şi numi vorbeşti ? 

Jată ne statornicia 

A vieţii. omeneştă 

O. amărăciunsa. morții! 

O durere 'şi suspin! 

O ce zi de. tânguire! | 

Oce ceas de Iacrămt plin! 

Strălucea într ata: față 

Graţit multe îngereşti, 

  
R
I
 

 



și 
Drept aceia, și tu astazi 
Cu îngeri! locuești 

Abl ah! îrați Yubiţi! prieteni, doriți! 
Daţimi vr'un mijloc, st-misting acest foc; 

- Âhl amar | amar! (bis), 
La, durere! mi 16, Nu. să, „poate'a vâc, 
Și strig în zadar! Vai! amar! amar! | 

| Ah! ah! ah! amar! : (bis. - 
Deci dar astăză -och'n lacrămi 
Înecând să tânguesc” .: i 
Pe pierdit'a mea „SLăpână 
Șngropând!o să: privesc, 
Tânguiţi'vacum toate ! 
Piano răsărit Șapus | 

  

săi " OÂNTUL 37.. RR, 

zile: triste pentră: mine Ii 
Fuse întâlnire ta, --:-. 
Ca tot să. gândesc la tine: 
Şi şt, nu. te.potă ulta, . 
Acei. ochi. ce: cu-zâmbire . 
Lai mei atunci se uita, 
Mai supus, Pa lor robire :: 
Ca să nul maj poti uita. 

Ne vinovatele glume . 
Dulce ce ne desfăta, ; . 
Cât vol fi cu „Viaţăn lume -; 
Lă nu le vokii mai aita., | 

Fragedu' ţi, braţ ce coprinse- 
„Pe al meii a te purta, | 
Gândul simțul înat „aprinse, 
De nu te măr pot uita,
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Şi pe tron de' "npărății. 

Inima-mi de- atuncea, încă 
„G'o să caz îmi arătă” 
Ja cugetare adâncă 

"Şi să uu te potă: uita, De - 
> Rău de ași şti c'o s&'ţl pară 
Deloc nu'ţi aş arăta 

Că: % într'amorulut pară _ | | Și că nu te pocă 'uita, e: | 
„Iar dacă din norocire 
Dorinţa-mi ve'r respecta ă 
Maş ţinea în fericire E 
Şi în veci nu teș uita. . 

  

BR “GANTUL, 38, E 
S'a dus! și: orce voli face 

"SBânt toate într'un zadar! 
Dar cugetul. mt-e, în pace, . 
Că tu-mi al dat ast păhar, 

_ Alergi după bogăţie: 
Şi uiţi că eii te-am! Iubit, 
Când pentr'or ce-avuţie : 
Fii nu te-aș fi părăsit, 

Mat bine votam! cu tine 
Pe pragul cel de robii, 
De cât cu alta în bine 

Nădejdea cea ' mai din urmă 
Eşti tu și al tăii amor, 
Prin tine viața-mi să curznă, , 
Căcr gata sânt să și mor, 

a
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„Dragă Turturico | doru 

La un loc să Plângein   

38 
CÂNTUL 39, 

Cugetările -Senine Ca săgeata au trecut, 
Fericirea zile ţine, 

„Iar plăcerea un minut, 
„ Sirman e cela ce crede 
Fericirea; pre pământ! . Pe Căci el, visuri, umbra vede, "Pacea e numa'n mormânț, 
Sânt sătul în chinuri grele Viaţa care am trăit, 
Din suspin inimit mele . Alt nimie nam dobândit, „i 
Nu'ţi cer alt; o crudz soartă, ntr'acest: minu Cumplit, . Ca un dară trimete-mi moarte Pac'amorul nl-la răpit, o 

CÂNTUL, 40. EI “Tristă Turturico, ce gemi prin pusti? Ce caţi mititico Prin munţi și câmpii ? Ce nenorocire ți sa întâmplat, | Și cu tânguire Plăngi ne încetat ? Ce lucru: dorind te face-a peri Și te vayţi jelindă că nu Poți muri 2. Vrei tu, credincioasă Vecinic şă rămâi, - Șinima-ţi duloasă să n'o mai mângâr$ 
| 'I port şi ei, Focu-ţi mititico, Ca și al mei: in să ne strânpein' jalea amândol, 

rauele'ntre noj,
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Tu mie durerea, ţi vei xăsufla, 
Și eii mângăerea "n tine voii afla: 

Caâcă ne norotiţii la un loc când .şed, - 

- Numai el pârliții unui! alt i cred; 

Fi îţi crez dar ţie, căci! sânt: amărât, 

a murin pustie ei-m'am hotărât; 

Vino dar norocul: să ne blestemăm, 

Şi întrun loc: focul să ne “îngropăm, 

  

“i OÂNTUL 41... 
Turturico ! uită!ți dorul, 
De ce plânei tu prin pusti? 

Că e Fluture :Amorul; 

Spune-mi,: pasăre, nu gtaro 

De-ce' plângi cu ne ncetare 

Dupe timpul ce-a trecut?" 

Or îţi vine cun vristare 

„Că speranța” te- -a vândut? .. 

, "Pentir, ce. Ja useăctune, N 

“Te retragi, din loc umbros 2... 

De ce. n'are violciune . 

Al tai cântec tângulos ? . 

| Spunem “tristă, păsărică Ea 

"Do ce plângi, necontenit? | 

"Tu nu gtit că timpul stică 

“Tot ce omul acrdit? 

“Nu știi tu: că, “toate'n: lume : 

Se, strecâră;. pier,. ce. uit, . 

“Nu remâne,, urmă, nume, - 

Dintre tot ce e trecut?
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Ci speranța amăgește 
Şi'n veci fuge înşelând?. ă 
Că totul se ponoseşte 

'Țimpul toate Sfirămând?. -.. -: 

Cal tăi dor ce azi te. frâge 
Mâmel uiţi şi vei trăi? 
Numai zice dar voiii plânge, 
Voiii tubi și 'volă muri, 

CÂNTUL 42, —k | 

Pierduși un “suflet, nu şti pe cine, 
Ast ceas de groază i-va dovedi, -:! 

Crude Romane! tu eşti cu Mine, 
De mine surdă vruși a îngi. 

Un Zeit mal tare'ți oinoară soarta, 
Uniţi în viață ne vor și moartea, 

Și însuși perugul care mă 'nghite . - 
Ș'in pământ încă volă fi tine. 

Ah târziu foarte team cunoscut! 
Mare femee! ei “team pierdut! - 

Cu remusearea-mi renaștă- amor, N 
- Și mai fierbinte Şi mat cu dor. * 

S6 mor cu tine, să mă “sfârșesc, 
Să-ţi sputii la moarte că te zubtse, 

Dar murind și tu tanti SOr 
Iartă-mi greșala aport să mio, 

Î_ CÂNTUL 43. 

Dint'ata juneţe frază, - 
Şi din tinerii. mei ani, 

ca
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Mai iubit şi-mi-ai fost drigâ, 
Fără să aven dușmani. d 

Ochii met. fără sfială, 
La al tăi chip s'aținta, 
Şi ai tăr fără popreală 

Ma privea și mă! n cânta. 
' 

Gura nea, cu. liberare SR 
Îţi vorbea şiiţi surâdea, 
Şi ata iar prin urmare 

S-mi răspunzi se deschidea. 

Glasul mei ca filomela | 
Ca să 4 cânt îl sloboze an, | 

Șal tău în timpul a cela 
SA- -mi ajute” auzeam. 

Ne luam, Știr şi de mână 

Ş'înpreună alergam, . 

Pe la râu, pe la fântână 
Şi pe nume ne strigam. 

Tima-ţi ardea de mine, 
Nu vieal să te osibești, 
Când mă depărtam de tine 
Mă cătat să măntâineşti, 

Scara până dimineață | 
Osebiţi dacă şedea, 
La a zorilor rOșeață 
Alergam și ne vedeam; 

Nu putea st ne oprească 

Amândoi a nu juca, 
Yoia-ne copilărească 

Niminea nu o strica;



    

  

Dar acuma :din: potrivă, 
În mai simţitorii ani, 
Soarta cea ne: milostivă 
Ni-a făcut s'avem duşmani; 
Tu stat tot 'piziţă ?n: casă, 
Pas naveam să ne'ntâlnim, 
Singură nu te mai lasă 
Doă vorbe. st vorbim; 

Ah căci nu e cu putință. 
Să ne facem iar copil, 
Dup'a noastră iar. voință 

“SE trăim cât vom fi, vin! 

; CÂNTUL 44. 

  

“Tatăl « cu fiul şi cu Bea. 

Te însoară fătul micii 
Până când trăesc şi cii, 
Ia-ţi una pe placul tăi, 
Nu unbla'n desfrâii Hăcăii; 

— Lasă mă să-mi mai petrec 
Căci ca niâint-o să mă trec, 
Ca mâint-o st'n bătrânest, 
Toate o să le urese; 

Nu grăbi să mă insori, 
Căci cu zile mă 'omori, 
În necaz nui mă ?n brânci, 
De acum nu mă munci; 

Nu vezi pe căsătoriţi? 
Umblă pareă s' opăriţi 
Slabit și tot pe 'gânduur puşi, 
La nevot şi griji supuși



--Daitteuită la” flăcăi : 
Pircă, 's fluturași. pe căi, 
Feţile lor tot zâmbesc, 

"Că de'griji nu s& pălesc; 

Lasă-mă dar să petrec, 
- "D'acum; în: grijt 'nu mă 'nnec, 

* Tinereţea! nu-mi jertfi 
Că tot însurat votii fi. 

'—Dute fiică la' bărbat, 
Nu umbla zburdă prin sat, 

„Până eşti în Aoarea 'ta 
4 'Te mărită, nu mal sta. 

—Lasă-mă să mai fetesc 
Şi să mă mai veselesc, 
Nu mă mărita d'acum, 
Nu 1nă băga'n foc şi fum. 

"Că când mă volti, mărita 
Glumele-mi vor înceta, 
Jocuri o s&,părăsesc, 
De bărbat o sn grijesc; 

Ca bărbat saii bun saii răi 

Te ţine'n frâul stii, 
„Or. ce tot pe vola-i faci, 

„Asfel îl împacă știi. plac. 

  

„CÂNTUL 45. 

Îl În acrosiil 

A-dio zicând înbită 
Mă duc și mă osibese,



  

  

n: 89 

Îţi daii veste rea scârbită, i 
Că n'am .pas să te iubesc. 

N-u dară-că-din ne milă 
Mă duc iși. mă: osibesc. 
Ci'ţi jur că n fac de, silă, | 

„Că n'am, pas să te Iubesc, 

T-ubindute cun focare : 
„* Mă due. şi mă osibese,., . 

„-Voii fi vecini în oftare,. - 
„Că n'am pas să te “lubesc.. 

C-ui inima de 'dor plină 
Mă duc și mă osibesc, 

Şi jalea nu-mi e puțină, : 
».: Că.n'am'pas 's8 te iubese, |. 

O-ftând din piept cu durere 
"Mă duc şi mă osibese, 

Și plâng fără mânsâere , 
Că nam pus să te iubesc, - 

CÂNTUL 46 i 
Adio iubită, adio dorită 
Râmât liniștită și nu x scârbită. 

" Cacest piept ce geme în prea scurtă vreme Te va stiânge iară cu foc și cu pară, 
Greii dor. mă usucă d'aceasta mea ducă, Și pân'm'oi întoarce tot lacrămi voii stâree. În toat'a mea cale voii petrece'n jale, 
An îmi vă fi ciasul şi o zi tot pasul, 
Ale mele chinuri și dese 'Suspinuri 
De doruţi pornite” vor fi ne, sfirşite,
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Adio dar dragi ș şi iubirea! ţi frâgă, 
C&-o at către mine 'ne ştearsă o o ine. 

  

CÂNTUL 7 
Taună drăgăstoasă, lampă luminoasă, 
Stăi nu te ascunde supt rioroase unde, 
Cât poţi luminează Drag'amea să vază 
Să calce: pe. bine de mână cu mine; 

Îns'ata lumini” cea dulce și lină 
Volit să o privească Ș'alt să n'o zărească; 
Jar când vezi că. vine.spre noi. oare cine, 

'Tu atunci grăbeşte cu nori tenveleşte; 

Te întunâcează ca să nu 0 vază; 
În blonda ci roche şi să o deoche; 
Jefire adie cu răcoare. vie, 
Prin flori te abate, strânge aromate. 

Şi iubiței mele varsă mir din ele, 
Sufiii lin în față buclele'i răsfață, 
Inima-mi încântă, doru“ desfierbântă, 
Focul ce o'ncinge robând îl stinge, 

Sânu'i răcoreste și o îndulceşte: 
Ca să nu suspine când e fără mine. 

CÂNTUL 48. 

Framoasă Colimbelă | 
O zi te nat văz încă, 

Şi sufletu'n tăcere 
ÎL văz că en trista; 
"E trist chiar lingă 'tine 

„ Durerea mi-o aviută 

„Şi dulcea-it sărutare. 
Pe buze-mi angeţat,



| Ă inimi sfărămare ERE 
i, | Cu greii, ah! se alină,. +... i ȘI tu când zici adio | 

Fii tremtir fără las; 
ni Din dealul acest veșted sii Să mal privim odată, . 

ȘI când ver fi departe 
| De mine, nu uita. :':7: 

: Ca Clopot plângea'n vale, - 
o boare legânată "i 
Da vânturilor aripi - 
În faţă ne sufla 
Ah! fuge ținerețea, :: 
Viaţa-mi sc sfârșește, 
Speranţa însă-mi spune 
C'amoru'n. cer răeşte, 
De ce, o Colimbelo, - 
Şi tu plângi ca mine? - 
N'ascunde-atale lacrămi, 
De perl'în sânul mei, , | 
Că șinima-mi îm plânge .. . 
Trăgândute, la sine, 

4 Sufietu-mi amorţeşte, 
i Simţind amorul tăi. 

| Frumoasă Colimbelo, 
Viaţa-mi e iubirea-ți, 

E Și visul fericirey 
I-anoasțră despărțire, - 

CÂNTUL 49, . 
În zadar apune, în' zadar răsare 
Soarele și Luna fără a'mceta, 

    

 



qi 
Sufletu-mi putere, în credinţă, n'are. 

Pe tine, iubito! a te: :mat uita. 

Zioa vine, trece, vârsta-uol maintează,' 

Cn ele'npreună tinerețea mes, dă 

Dar sufletu-ţi pete nu va să mă crâză:. 

Când îţi zic, tubit'o! nu te” pochi uta. 

Nici un ceas în Viaţă, mică un ceas în lume 

Ca a cele doă nu. voii mal gusta. 

„De a ceia poate "cât voii A cu nume, 
Fii, pe tine dragă! nu te voii „alta. 

Tu zimbind atuncea-mi primişi. credința ! 

Îmi adâncași rana chiar. cu mâna ti, 
Și acuma, crudo! cu ne socotința . 

Vrei st mă faci, „poate, a te mai uita. 

Dar inima-mi, crede, nu e schimbătoare 

Ca cele mai multe, chiar:ca:şi ata, 

Patim'anevoe poate So doboare, 
Iubind îns'odată:.nu poate uita, ... 

Dute priimește jeitfe mai frumoase 
De la acei caril:gtiti:a!ţii. le da. - 

Sânt rele-ale mele - fiinul: prea zelnase 
Nu ştii inbi astăzi, mâine a'ulta. 

Crez că ești ușoară, cu “puţină minte, 

Asfel'peste secsul, nu e vina ta, 
Dar patima mi, soro este prea. „fierbinte, 
Cum Iubit odată „nu: mai po. uita. , 

lar dacă'ntâmplarea va voi: ve "odată 
Rele c'ale mele s&ţi dea agiista 

Înima-ţi atunceatde va zice'ndată - 
Nu era minclună,. ((nu mă va uita >. 

=



Ei voi fin credinţă de atuncea în câce 
Ție fericivea-mi dator a'nchina, 
Astă rugăciune: singură, ți-aş face 
Și aş zice e dragi, ah. nu mă ulta! 
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| CÂNTUL 50, - 
Mar-vie în mişcare, 
Mai tânără ?n Iubire, 
Mai ageră'n privire, 
Eşti rază de'n focare. 

Cu buza colorată, 
Cu fața amoroasă, | 
Cu dese pent corboase, 
Cu fruntea'n seninată; 

Tu dragă. copiliță, 
Eşti chiar ca o Zeiță, 
Pe tine te ador, 

A ta suflare lină 
Ce este ca de flutur, 
O sorb şinima-mi bucur, 
Că suflătu-mi tenchină; 

Privind Vata privire 

Tă-ador cât pierz simţirea . : 
atuncea vieţuirea:--— 

O simţ în fericire: 

Tu dragă copiliță 
„Eşti chiar ca o Zeiţă, 
Pe tine te ador. 

Mat mult ie-atu zimbire 

De cât or ce ființă. -



Sfințită, în credință, 
Atât Te-amea iubire, 

Eşti tânără plăcută, 
Giândese câ nu'i vr'o vină. . 
Când sufletu-mi te' nchină 
În. pătimireati mută; 

Tu dragă Copiliţă 
Eşti chiar ca o Zeiţi, 
Pe tine te ador. 

Tu-eşti ca foricica 
Plăcut parfumătoare, 
Tu ești. ca, păsărica 
Și mal încântătoare;. 
„Mă artă Copiliţă | 
Mă arta mea Zeiţă . 

+ Când sputii că te ador, 

  

D CÂNTUL si. 
lartă-mă S0r0, uiti-mi greşala, 
Gonește răul ce m'a încins, 
Rănit de tine sufletu-mi bate 
De groaza mare de tot coprins. 

- Inima mi ate o apăsare, 
Sângele 'n vine abia îl simt, 
„Negre 'n viață toate îmi pare 
Crede-mă. soro, de loc-nu-ţi mint, 
Eşti cu putere singuri'n lume 
Asta durere a-mi răspândi, 
Ți-e dat din Ceruri, dureri amare, _ 
Patimi mai grele a potoli,



"Nam putut, credă-a f liniștit 
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Or care fire, or cine în lume 
Iubind o dată, poate certa: 
Numai tu soro te Văz mai crudă, 
Mica-mi greşeală nu Poţi uita. 
Uită-mi greșeala, ce ţi-am făcut?p 
Orbit de Zelul ce țl-am jertfit, 
Te iubeam foarte, tu știi prea bine, 

tă . 
Este vr'o faptă Să-ţi placă ţie? 
Să daii prin apă, să merg prin for? | Vei vedea însa-ți amoru-ny face 
Ce cu puţință nu e de loc. 
Oare ultat'ai așa de "dată 
Brațelă-acele ce te strângea? 
Inima-mi însă, spunea d'atuncea 
Că cea din urmă oră erea, 
Umblam, ştii bine, în nesimțirea=ini, 

- Mâna-ţi la buze-my S'a-apropiea, - 
Iar tu trăgând'o ziceai c'amorul 

"Aceste forme de loc nu vrea. 
Trăgând dar mâna, te trăseşi tout; | - Văzui atuncea, că mai lăsat! 
Ascultă, sorol ultă=mi greşala: 
Sânt, în credință, ne vinovaţ, 2 

CÂNTUL 52, 
"Ah ce'ntristare mare - 
Inima-mi a coprins! : 
Şi ce dor cu 'nfocare 
În pieptu-mi s'a apiust
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„Gitire, preumblare, 

Şi or câte fac,:. ,, 

„Nu-mi pot da uşurare,. 
ia Suspinul nu-mi înpac., | NE 

Grădina, câmpul verde... 
LL Și Cerul cel senin, ea 

- „Nici una, nu-mi pierde - 
A dorului meit: chin. 

_" Deșert zefrul varsă. 
Al florilor parfum, 

La, inima-mi cea arsă 
Najută nici de cum. a 

Izvoarele de apă 

Deşert curg șerpuese, 
D'acest dor nu mă scapă, 
Amara-mi nu'ndulcesc. 
Căci dulcele meii bine 
Şi mângâerea mea, 

- Departe e de mine 
„Si de vederea, mea; : 

Departe, prea departe, 
E peste văi și munți, 
“Hotare ne desparte 

Şi ape fără punți, 

Ah! tu dragă ființă! 
Căcă .n'auză al: mei glas! 

De ce nu e putință 
Să vit într acest ceas! 

Să zbori prin înălțime, 
Văzduhul să despici, 
Ca vântul cu luţime 
Salergi acut aici,



a
r
 

  

    

„O vai miel, ce-o să fie! . 

“Ce-mi dă chin ne încetat! 

"Rănita-mi ininioară 
Cu mâna s'o atingi, 

“Şi: focul te-o'npresoară 
Să sulfli și' săl stingi! 

pai 

  

CÂNTUL 53 .f 

Pieptul parcă-mi să sfâşie 
De aa. foc înflăcărat, 

Zioa noaptea nu-mi alină,. 
, “La dureri mari să întins, 

Ininia-mi tot des suspină 
Patiml trupul mi-ă coprins. 

'Ponmna, vifor, vânt nu'l stinge, 
Cu asupră'l dogoresc, 

| Iarna gheţ, ger nu'] învinge, î3 

“Nu'l recesc, nu'l domolese. . 

Vara. pe cărbuni mi'ntinde, 
„Arz, mă frig şi mă. topesc, .. 
Apa m: a mult mă aprinde, - 

Nu poti să mă: ăcorese; i 

“De văz doă păstirele e 
Cum, stai și:se glugiulese,.- 
“Fericirea dintre ele 

„O 'răvnesc și mă mâhnese; 

- De răsună vre un. clopot, 

„Ei: de car. îl socotesc, .. -
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Parcă cai mergând în tro pot; 
Pe Yubitul îmi vestese; 
Când nădejdea: şi părerea-nuă 
M'amăgeşte în deșert, - 
Se adaosă durerea-mi, | 
Rane-mi se: întind pre piept, 
O vai! Doamne; ce-o să fie, 
Ție cu plânsoare -ţi spui, 
Tu-mi arată că-alific, 
Saii că l6c la piept să-mi puiă.1? 

“CÂNTUL 54. 
O răbdare sfântă, baz mântuitor, 

Liman de scăpare tu eşti tutulor, 
Din copilarie tu mănbrățişașt, | 

La toată nevola lupta-mi protejași 
D'or-ce'mprejurare tu mă izbăviși 

Șor-ce veninare tu mi-o înduleişi. 
Multele-mi necazuri a ţi le deseri 

Îţi sânt cunoscute, nu mă părăsi, 
Tu şi la'nsurarea-mi cu mine veniși 

Și multele valuri mi le stăbilişi. 
Riuri de necazuri, ce vreara a'nncca, 

Le puseși hotare a nu mă călca! 
Furtuni când bătură mă adăpostiși, 
_Vrăjmași se sculară și îi răsipiși 

„Mai trimis cu gându'n veacul bătrânese. 
Ca să] taii de pildă, să: mă răcoresc, 

Mt-at pus de icoană pre câţi te-ai urmat 
Câţi te'nbrăţişară și aa triumfat,



    

| Eroă răbdare! da-mi un bun răspuns, 
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Scorpii, şerpi, Bălauri ei ai biruit, 

Tu le-ai dat putere și sai izbăvit, 
Răbdare! răbdare! zid sprijinitor, 

Vino fii-m! razin, stâlp sprijinitor, 
În cunoşti consvarta, care îmi dă chin, Vino și mă scapă de cumplit suspin. Nu-mi zugrăvi plată, desfătări cerești, 

Nu poti să mai sufer zile tiranești. 
Pentru ne'nţelegeri amărât trăesc, 

Ah! viaţa-mi scurtă rază o cheltuese! 
Vezi dacă, să "poate Stavilă să pui, 

Să-mi râdier nevoea, că'ndreptare nu-i, 
- “Soarta-mi împileaza viața la pământ, 

„N'am în veci odihnă, n'am nici crezământ 
O răbdare sfânta! dă-m! a imita 

Ș'alua de pildă chiar" numirea ta. „ Solomoane drepte, tu pilda ne-ai scris, Tu cu'nțelepclunea ai cântat Ş'ai zis: 
Că Lei și Bălauri tot se îmblânzesc, 

Iaii învăţătură, se domesnicesc; 
Iar a relil boală n'are nici un leac, 

N'are îmblânzire, ea e crudă'n veac. Ca vierme 'ce roade pomi verzi şi copaci, 
Ca rugina fierul, şi 'ai ce se faci, 

De consoartă bună câţi sânt norociţi, 
"Le sânt cununi şcumpe, trăese liniștiți 

Nu-mi curma viaţa, vezi cum am ajuns 
Numai am putere, viața nu-mi răpi 

Și petec de petec nu-mi o tot cârpi,
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Ştie cel puternic cât damărât sânt, 

Care soarte'nparte la toți pre pământ; 

Ştie ce consoartă e pe capul. meii, 

Care imi xăspunde ca un Dumnezeii. 

Prin răbdare, zice, vă veţi mântui 

Despre câte rele vă veţi bântui,. 

Vino dar răbdare, N în0, n “mceta, 

Vino: că prin. tine voii înainta. 

Trista mea viață tu .0. sprijineşti 

„De or.ce ispite” vu mă. mântuești, 

a-mi al fost și şcoală, tu învăţător, . .. 

Te-am avut în patimi ca un protector, 

Ale tale sfaturi mi-a fost de folos, .. 

„ Mr-al dat mângăere în timp dureros; 

Tu pe câţi tă-ascultă . așa-i înbunezi, .. 

Le dal cereşti daruri și-i! încununezi, 

Nun flori înpletite ce se veştejesc -. 

“Și putrezitoare, lucru pământesc, 

Ci de raze sfinte luminând mereii, | 

- Drept răsplată. bună dela Dumnezeii. 

U malcă răbdare! nu mă părăsi. 

| Tu îmi eşti sperarea sprijin, a-mi. găsi. 

Sânt perit atuncea când mă. vel lăsa, 

Fii-mi mie razim şi nu-mi va păsa. 

Vorii, să mor cu tine, să mă'n cununez, 

„. Cu. tinen braţ vața-mi voi să o'ncetez. 

4 

 



  

  

"Români Yubiţi 'prie 

  

CÂNTUL 53, 

Români; iubiţi prieteni; 
Femei mult simţitoare... 
Vă spui dutoasa-u soartă, 
Ca să vă umiliţi; Na 
Să-mi faceţi, de să” poate, | 
Vro mică uşurare, * 
De nu, dar aoă Jacrămi. ? 
Vă rog să-my dăruiți, : - 

" Români iubiţi. prieteni și cl. 
În or ce păs în Vlață-mi 
Întâmpin o durere, i , 
În toate ale mele *-. ... 

Tot stavili întâlnesc: : 
Ei sânt o mincă-a' soartei Ș'o Văz, ni e părere, » 
Că nu să afin lume -“: Nimic din ce doresc, ! -.: 

E) 

teni, și cl, 

Mă spa], mă' raz,:mă curăţ, Di strâng mijlocul bine, * 
Dar toate sânt de giaba, : Căci tot urâţ rămâi, 
Alerg muncesc zi, noapte 

i. banii fug de-mihe, :. 
Și Or concep a face. - - Nu dai de căpătâri,



Români iubiți prieteni şi d. 

În versuri și în proză 
Toţi. cântă, toţi ne spune,. " 

Că veacul de acuma 

Femeile tubese,.. -. 

Ei cânt amor la toate, 

La rele și la bune 

- Şin loc d'a lor 1ubire 
O palmă dobândesc. 

Români iubiţi prieteni, și el. 

“Tubesc_măncarea bună, 

Friptura, turtaurica, | 

Dar cum. merg la .vr'o masa 
De loc mă bolnăvesc: 

„-.  Şampania îmi place, 

„Dar şi ea.mult mă strică, 

Căci cum beaii picătmă . 
Ei plâng şi mă jelesc; 

„Români iubiți prieteni, și d. 

Tot as-fel de durere 

„Cere. şi în -poezie, 

De şi: brodesc cu vr'una 

La unit ca să plac, 

„Dar însă:al mei nume... - 

E. mort nu o să ţie, A 

„ Ş'un Ghete. sai: un -Șiler,. 

Eu nu o să mă fac; -.. .. 

Români Iubiți prieteni; şi cl. -



  

  

  

„Acum văz că şi legea 
“Dorinţa îmi: “opreşte. 

îmt plac vr'n trei Vloudine 
“Cinci Gcheşe inbesc: . .. . : 

:Soţit le votii: pe toate... 
Dar ea mă stăvileşte, . 

“Când alt-fel eti nici una 
“Nu poci să dobândesc; 

Români Tubiţi prieteni; şi cl. 

Apoi dup'aste toate . 
Mâi am o presimțire, 

«Ce'n veci mă chinueşte 
Ca un judecator, 

Că trupu-mi într'o groapă 
“Gol, 'rece'a ne-simţire 

Ca mâne o să intre, 
Mă prinz că o să mor. * 

Români fubiţi prieteni, şi cl, 

CÂNTUL 56. 

TEATRĂL 1 
-:D'el vedea vro tineică 

“Că-ţi vorbeşte în favor, 

'Zi, că este fumușşică- 
Şin sfârşit că vrea Amor, 

: Despre rude fa ce-i face, 
"Măcar de s'or e mania,



Este chip.a le pretace, 
„Si mijloc a.lempăca. ... 

Ne rugăm cu plecăcyune”,! 
"Domnilor nu fueraţi ....- 

Ci vă facem; rugăciune” 
Ca sa ne. apiandaţ. 
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