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INCHINARE 

Dâcă ?n vicţă-mi, divină Musă, -. 

Ai fostii plăcerea şi alii meii' scuti, 

Decă vre-odată pe arsa-mi buză 

Ai pusă, o! dalbă, și vre-uni: sărută, 

Mai lasă-mi încă o bucurie 

In sânta-ți umbră a mai gusta — 
Cobori acuma, și grei nu-ți fie 
Cu min” la lume a te-arăta. | 

Din vârf de munte, înc'o privire 
" Pe-adânca vale, ce-amă străbătută ; 
S& spunemă lumei dintro ochire 
“Câte vădurămă, câte-ami trecută, 

Sorele €tă murindii aruncă 

Înc'o privire doiosii pe plai; - 
Întinsa vale cu verdea-i luncă, 

Ca nici odată, adi pare-uni raiii, 

Uni raiă ce pere, 6 tu, minune, 

“Iatingi aripa să sboră în nuorii.-



O clipă încă, sorele-apune, . 

Și după s6âre și eii cobori. 

Fu lungă calea! Voioși plecarămii, 

Voioşi odată şi tu și că; > 
a 

Frumosă vălea când noi întrarămi, 

Credendi frumosă ca fi merei. 

Mii flori pe vale, nemuritâre, 

În crânguri cânturi de doră nestins, 

Prin i€rbă rîuri lină șoptitore, 

Sus cerulă limpedii de stele-aprinsă.. 

Și flori din vale, din ceruri stele, 

Din crânguri șopte noi-culegeamă ; 

„Floră în cunune, stele ”n mărgele, 

Șeptele ?n doine noi le *mpleteamă. 
Stelele ?n ceruri se stingă de:odată, 

Doinele *n crângnri tâte-amuţesci, — 

Jos vijelia tece turbată, 

Nuorii ?n ceruri ferbi şi vuesci — 

Şi-o nduă lume ese "nainte 

Cu-o nâgră cctă de monstri mii; 

Palida Pismă cu ageră dinte, 

Nâgra Perfidie cu ochi șerpii; 
Adimenirea cu graiii de miere,



  

Dar. mil de ghiare ascunse ?n sină, 
Blânda Calumnie, limbă de fiere, 
Eră resuflulă negru venină. 
La ce-ași depinge aicea tâte 

LV lori cumplite înfățișări ? 
Ori-cin' le vede ursitii să 'nn6te 
Cu pânze nalte p'a? vieţii mări. 

Fu crudă lupta, sfășietâre, 
Lungii împreună ne-amă hărțuitii; 

“Din mii de ghiare sângerătâre 
Etă-m' aicea cum am pornită. . 
Trecui prin tâte cu peptulă tare, 
Cu tolba plină, areu "nstrunată; 
Acum aicea, în Templulă mare, 
Și areii şi tolbă le-am atârnată. 
ȘI de-atârnă plină tolba-mi adâncă, 
P6te să-mi vină s'o mul desprindă, 
Și dâcă cârda tremură încă, 
Ea pâte-aştâptă de noti.so ?ntindii. 

Destulii de-odată! și mulțămire 
Chiar v6u& monstri, ce mi-ați eșitii; 

- Prin “voi aflatam'a lume! fire, 

Prin. voi și lumea m'a desvălitiă.



„Şi dâcă, lume, cu aspră mână 

În alii meii sufletă tu nu scurmai, . | 

Ei stam ca stânca! Nu sfarmi cea venă, 

Nici dalbulă aurii nu poți să-lii iai. 

Ciorchinulă d'aurii nectarulii încă. 

Nici eli nu-lă varsă de cât strivitii; 

De nu sfarmi scoica din marea-adâncă 

Nu scoţi la sâre scumpit mărgărită. 

Șiră-te-acuma, scumpi mărgărite ! . 

Spune, că ?n lume legănulu tăă, 

Nu unda mării înalbăstrite — 

“A fostă adânculă sinului mei, 

Și du-te 6răși te-afundă 'n sinuri, 

Și spune tote câte-am văgdutii — . 

„Plăceri, aventuri, dureri, suspinuri, 

Și dulci ilusii — ce le-am perdutii.



e
a
 HA VATA 

Nict ună poetă încă n'aputută să'ncânte 

Pâu? n'a 'ntinsă condeiulă în suspină d'amort ; 

Atunel pe stibatică a'ncepută st 'ucânte, 

Pe tirană st-lă facă blândă și simţitoră. 

(Shakapeare.)
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CRĂNEUL CU USR



Che smisurato amor, che affanni intensi, | 
Che indicibili moti e che deliri 
Aovesti in me; nă verră tempo alcuno 
Che tu V intenda. - : 

, (Leopardi).



LA NENUMITA. 

ÎN LDMIPEDILE UNDE. 

în limpegile unde, ce riură din stânci, 
În bârea ce prin frunde adie murmurândiă, 
Fi vădit a” mele lacrimi, suspinele-mi adânci 

Le-audă doiosii gemendii. 

În dlorile voi6se, ce 'n carulă înflorit 
Înveselescii tăria cu-ală lorii surisă divinii,. 
Vădii chipuli tăi de îngeri, în rade învălitii, 

Săpată în alii mei sinii. 

În sârele ce- aprinde noianulii nep&trunsti 
V&dii inima-ţi încinsă de foci dumnegeesci, 
Și n dalbele ei rade, de-ali lumelr ochit -ascunsii 

Eu ardii și mă topesciă. 
7
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„AH! LASĂ-ME OOPILĂ. 

Ah! lasă-mă, copilă, s&nnecii a niea durere 
În lungi torenți de lacrimi macar pe uni minută, | 
Căci inima-mi jelesce, dar” fără mângăere, . 3 

> ? Decând, cerescă umbră, sburândii aj dispărutii, 

„Sub radele de: aură a frumuseții tale, Ă 
Sub farmeculii din ceruri ce "mundă chipul tăi, 

"Vi6ţa-mi, ce "'ntristată trecea pe-acâstă vale, - 
Spre plaiuuă lumin6se luase shorulii săi. 

Dar, vai! s'a stinsă de-odată nespusa-mi fericire, 
Și viţa-mi se topesce în lacrimi și dureri, 

„Și de mai staii în lume-— e. dulcea-ți amintire, 
Și ?n visurile mele cerescile-ţi vederi. N 

CA ROSĂ DE MIROSURI, 

Ca rosa de mirosuri Şi crinul de candâre, 
Ca sdrele de rage și focii învietoriă, 
Ah! inima-mt e plină de. flacără argătâre, 
Fantasia de chipuri şi sufletulii de dorii.
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Precum în diamante o singură lumină 

Se varsă, se resfrânge în mii și mii color: 

Așa, în alu meii sutietii o singură divină 
O vădii în mii de forme, o simtii de mii de ori. 

„Da ce-ajungii tâte-aceste imagini. strălucite, 
“Când, ce iubescii, în lume etermnii nu voii avea, 
Și ce plătescii în mare sordse mărgărite, 

Copila când la sinu-i nu pâte-a le-anina? 

- 

DIN DORI ȘI PÂNĂ 'N SERĂ. 

Din dori şi până?n sâră, din sâră până 'm (ori, 

Veghiezii, suspini și lacrimit și ardă de reci fiori. 
"Ca marea 'n vijelie; lumină, ?ntre lumine, 

Ah! peptuli meii se sbate... se sfarmă în suspine ! 

Când tâtem giuri în lume se 'mbtă de plăceri, 

Eu singurii sorbit păharulă amarelori dureri; 
„Când cerulii blându suride și aurosulii sre 
Prin aburi linii se 'nalță cu fața ridătâre; 

"Când florile n câmpie se "mbetă de amori 
Sub aripile blânde zefirului uşorii, | 
“Când văile răsună de cântece voi6se, . 
De şâpte ridătâre, de riuri argintâse — |
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“Ei singurii stai în lume departe și străinii... 
Cuvintele-mi suntii lacrimi, suflarea mea suspini, 
Și-ori unde cauță lumină — pe plaiulii vieţii “mele 
E giuă fără s6re și nâpte fără stele. 

CÂND AERULU S'APRINDE. 

Când aeruli s'aprinde de-a s6relui putere, 
Se stimpără cu ruă și ventă r&coritori; 
Dar” inima-mi pătrunsă şi arsă de durere, 
De noi s'aprinde ?n lacrimi, suspine-adânci de dori, 

- Cum tâmna pe câmpie prin florile uscate 
S'aude plângătâre suflarea unui vânți: 
Așa, vai! auţli-s'oră suspine "nvăpăiate | 
Prin ierba veștedlită pe negrulii meii mormânti. 

CUM VEDE CĂLETORULU. 

Cum vede călătorulă, cuprinsi de n6gra sete, În arsele. deșerturi o mare "malbăstrindii, 
Și mârtea numai pote din cale-i să-lii încete, 
Aşa elă merge-merge de sete dogorindi;
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Iar”: marea dinainte-i mereii se depărteză, 

„Er eli aprinsă alârgă și 'nd6să pasuliă 'seii, 
Şi setea ”n locii s'aline, mai multii se 'nvăpăeză, 

Și inima în sinu-i se uscă totii mal grei: 

Întogmai ali meii sufietii, aprinsii Va ta vedere, 

Deşertii, o! dalbă umbră, s'avântă ?n urmata! ... 

Dar” sufletu-m! nici mârtea, cu nâgia ei putere, 

Nici mârtea nu-lii abate... eternii te va căuta! 

CUM RÎULU PLÂNGE 'N VALE. 

Cum riulit plânge ?n vale fugind pe petricele, 

Și borea pintre trestii pe lacuri suspinândii: 

“Întogmai ali meii sufletii suspine-adânci și grele, 
Şi riuri lungi de lacrimi revars' amarii oftândii. 

Şi marea în adâncuri cum turbă şi vuesce 

Pe când cu fața lină privesce la senini, 

Şi cum prin văi, prin codri, doiosii unii ce șoptesce, , 

Dar nime-aceste şâpte nu scie d'unde vinii: 

Întogmai şi-ali meii sufleti, elu geme şi ofteză, 

Dar” eii m'arătii la față voiosi și liniştită, 

Și când mal lină-i fața, atunci mal crudă turbeză 
Și-ascunsti se shate sinu-mi în foci nemistuitii,
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Deșertii mă "nnecă în mine, m'arătii în liniștire, Deșertii înșeli eii lumea cu-unii chip nepăsători: Vulcanulii de Suspine vuesce cu pornire - ” Și ?n argdătâre plângeri se varsă ali meă doră. 

CÂND SORELE SE CULOA. 

Când sârele se culcă Și peste-a, nopţii frunte Încinge vălulii negru cu flori de diamantii, | Eu singură stai în lume Veghindii pe-unii vârfii de munt Cum luna stă doisă căutândă pe-ală ei amanti, 

Dar dulce-i a «i sorte, ferice-a ei pornire — În Deșcerea 'nflorită cobâre P ali e; dorii, Și n6pteu cu-a' ei umbre ascunde-a lorii iubire, E” stelele doiâse clipescii în giurulii. lori. 

Er eu pe-o-.rece stâncă în n6gră vijelie Veghiezii. și di și n6pte, sdrobitii, nemângăiati, Și nici o rață încă de dulce bucurie, : Ori-câtii în depărtare, amară plângândii, eii cati, 

su ȘI vădii... pe-acâstă stâncă veghindi voii Sta și-oiii plânge Pân' lampa trist a vieții s'a stinge 'n ali meii sin; Dar” colea, ?n ncgra vale: eternă se va resfrânge * Și S'a 'ngâna, cu Echo doiosului mei Suspini. :
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EU STAU PE MALULU VERDE. 

Eu staii pe malulii verde de-ună rit ce curge "n spume, 
Sub salcea ce 'ntristată înclină capulii sei, - Ă 

“ŞI 'ntrebă să-mi spună ceva, de-alii dalbei mele nume, . 
- Elii tace și se varsă ridendii de dorulii met. ! 

Când gorile- voidse deschidii suridătore 
A” gilei porţi de aură cu degete de crinii,. 
Ex borile se varsă prin aerii șoptitâre . 
Şi scutură din aripi mirosulii lori divină: 

Fi stai pe vârfă de munte și-așteptii a lori șoptire, 
Cu inima bătândă, cu sufletii ardătorii, | 
Să-mi spună, de-a mea qină, de dulcea ci venire,- 
Dar' tote treci, trecii tote, ridendu de ali mei dori. 

Când sârele *ndeseră se duce să-se culce” _ 
Pe patulii seii de rose, lu 'ntrebi oftândii-tânjindă : 

”„Tu celii-ce le veţi tâte, ali vieţit-mi sâre dulce 
Văgutu-lai, ah! spune-mi =     L == Cc ÎN a = £) 

CA CU Ap, Vea, LC,



2 CRÂNGII CU DORIA



“Uni noii ceri, ună noă pămtată, 

E acum mi s'a deschisă, 

Si pe aripe de rântă o. 

“reci prin alu vieții visu.



ÂNTÂIULII AMORU. 

Ântâiti amorulii c bâlă grea, 
„Acum te ferbe, acum t6 Rise 

- Acum îți pare cai degera... * 
Și 6 te frige ca în cârlige. 
ȘI începi “în urmă a tremura, 

— 

Priguni să fie nu sar piiră, 
S6 ici lângâre— ea. nu te dore, 
De faptii — qi albă mai mai vade, 

„De urmă-luată — mori pe picidre, 
Să fi din Iele — mortii ai zăc6!... 

Te sfarmi, te judeci ... nu scii ce aj... 
Și răii și bine te simți de-odată, 
Şi-amarii și dulce pare-ali t&ă trait, 
Și-ori-unde-ai merge în lumea, lată, 
Trăesci de-odată și 'n iadii și n raiul
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DE-ACUM NAINTE. 

De-acum nainte — mal înțeleptii ! 
Nu voiii- mai plânge, nu mai așteptii. 
Ori-unde-o flâre veqi. că 'nfloresce, 

“Fluture, sbâră și te lipesce. 

O voce. 

Fluture, sbâră ! Adi de nu sbori, 
Mâni n'ai nici aripi și n'ai nici flori! 

APĂLINA E NUMAI UNA. 

Inima, n sinu- mi o 'ntrebii să-mi spună, 
Cine-i mai dalbă ? Ea-mi gice-așa : 
Ca Apălina e numai ună, 
Și-acestă una e numai ea! 

Intrebit și ochil, și ei să-mi spună, 
EX beţi, sârmanii, gicii totii așa: 
Ca Apălina e numaj ună, 
Și-acâstă una e numai ea!
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Intrebii și mintea, dar de-o să-mi spună; 
Uimită mintea îmi gice-așa : 
Ca Apălina e numat ună, | 

„„Și-acâstă una e numai ea! o 

Intrebă pământulii, și elii să-mi spună, . 
Cine-i mai. dulce ? El totii, aşa: 
Ca Apălina e numai ună, 
Şi-acestă una e numai ea! 

Mă duci la visuri, le 'ntrebii să-mi spună, 
Și ele tâte spunii totii așa: 
Ca Apălina e numai ună, 
Şi-acestă una e numai ea! 

“Intrebă la sâre, la stele, lună, 
Să-mi spună ele ; și 6 așa: 
Ca Apălina e numai ună, | 
Şi-acâstă una e numat ea! - 

M& suiii în ceruri, el6-o să-mi spuriă |! 
Hore de ângeri cântândă dicea : . 
Ca Apălina e numai ună, 
Și-acestă una e numai ea!
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DIN MORȚI. 

Sub mării în iârhă, la umbra desă, 

| Zăceam murindi ; 

Babele tte mă descântasă, 
Mama bocindiă, 

Suspine, lacrimi și-a fostii secatii, 
| - Psaltirea tata și-a fosti tocatii ! 

Una imi pune lumina 'n mână, 

„Alta eroindu 
„„Cămeşa nu iute mi-o 'ngână 

Mereii şoptindă. 

Una mi-aședă la -la foci, 
Alta suspină: s'a stinsii de loci! 

„In urmă tâte vinii, mă sarută, . 
Plângândă, bocindă,. 

E Baba-Tiia, cea mai sciută, 
Venia tușindii.... . 

Trăgea de mână pe Apălină | 
Dicendu-i dulce: vin mumă, vină 1...



  

„Și ici pe buze simții de-odată 
, Cumplitii argdendă, 

- Pe fruntea-mi rece ruă 'nfocată - 

Șiroiii curgândii... : - 

Din gura morţii tresari _zimbindii... | 

Dar”, vai! de-atuncea trăescii murindii !... 

 NUMERULU. SĂRUTĂRILORU. 

Vin”, Apălină, de mă sărută — 

Să ne 'nțelegemii de câte ori, . 
Să nu ne prindă 6r' alte dori — | 

- Aşa în fugă numai o sută; 
- Şi de plecare de-o. miie ori. 

Și 6r' de-o sută... şi 6r” de-o miie, 
“Și-apol în urmă de mi! de mii; 

Și când, iubită, ai vre să scii,- 

„Câte 'mpreună arii fi să fie, | 
Le-adunămi tâte, sute și mii— 

Şi-apol în fugă noi fie-care 
"Una-de-una le numărămii, 
Și, ca nu cumva să le uitămii, 
Noi totii sărutul cu-o sărutare 

 Inflăcărată să-lu însemnămii.



„Stelele ?n ceruri calea-și uitase, 
Cu ochii flacări la noi privindă, | 
Și una cu-alia încetii șoptindi !.. 
Dorile încă se deșteptase 
Și sta uitate la noi tânjindă. 

TRĂGEA DIN FURCĂ,. 

Trăgea din furcă. din fusă torcea, 
“Din 'ochii-i negri la min! privia, 
Exă din rostu-i curgeail mărgele — 
Povești voidse de Feţi şi Iele, 
Şi spune-spune cum a furati, 
Căci la Sân-Toaderi a depănatiă, 
Pe Flori6ra a lui Crăciună,. 

" Venindi din codri unii Fătii-nebună. 
Cum elii s'arată lângă fântână 
Cu-o bună-s6ra și-ună strinsă de. mână, 
Cum elii îi fură și braţit și Sini, 
O 'ncinge dulce, o stringe lină, 
Cum 'ea, suspină tremurătore, 

Er elă întinde patru piciore 
De vânteșii agerii—și pe pământii, 
Ca, șoimu ?n aerii, s aşterne *n vântii, | 
Și ?n a lorii cale s'ascundii şi peri 
ȘI văL şi câmpuri... pămenti şi ceri. 
x



  

Și eii atuncea, nu scii să spună... 
„Părea de-odată că-s Fătii-nebuniă |... 
Spunândii ea scapă furcă și fusi— 

Şi ea 'n poveste ne-ami dusii, ne-ami dusă ! 

IN MARMORULU.... 

In mmarmorulii inimii mele 
Fii ali tăă nume Pam săpati 
Cu-o radă ruptă sus din stele, 
Şi totii te temi că te-am uitati. 

De nu-mi vel crede, Apălină, 
Totii foculă meti câtii te-am iubită, 
Tubită, la mormântu-mi vină, 
Și-ascultă plânsu-mi năbușitii. 

"De n'a pătrunde pân! la tine, 
Mai stăi şi-ascultă ?n țintirimă, 
S'augi a' morţiloră suspine: 
„Și noi de plânsu-l ne topimă€.



23 

  

„CEA MAL ADÂNCĂ. CARTE, 

Cea maj adâncă carte pe lume 
Numai chiar una am răsfoitii, 

-. Şi-asemeni alta * n cuprinsi și nume 
Nam văţută încă, n'am augitii. 
IL” acâstă carte Natura-t nume... 
Multi am cetit'o fâr s'o pătrundii; 
"De când tu însă veniși pe lume, 
In înțelesu-i ereit m” afundii ; 
Căci a ta față.e tecstulii ci, 
i” comentarulii sunti ochit tăi! 

„DE DORU EU MORI. 
De dori eii mori, 

„Re'nvii de dorii, 
Și €r” de dorii 
ME punii şi mori. 

„ Aşâ-nl treci vița 
“De diminâța 

Și până 'n scră, — 
Din sâră, sră 
De dori eu morii, 

„ Re?'nviii de dori, 
Şi 6” de doru 

M& pună și moră!
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TRECEREA El. 

Pe lângă mine sbâră' zefiri 

-.- Din a” lori aripi de trandafiri . 
Mir6se 'n aerii mii scuturândă.. 
Nu fu zefiruli cu aripidre | 
Trandafirie, îmbătătore, 

Ci Apălina trecu ridândii, . 

"NU SE POTE. 

Dece a lumii *mpărăţii 
Câte-aii fostii, câte-orit iat fi, 
Și frumseţi și avuții, 
Celii de sus mi-ar dărui — 

Şi mi-ar da, pe lângă tâte, 
SE trăescii, câtă ei ași vrea, 
Ei i-ași dice: nu se pâte, 
„Nu lasii pe-Apălina mea!
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LUMEA MEA. 

Apălină, a mea vieţi, 
„Seil tu ceruri câte Suntii ? 
Câte stele ?—. Decă-mi cei... 
T6te-sii aici pe pământii : 
Cerului unulii — a ta faţă! 
Stele dâuă — ochil tă! 

LĂ SURISU-ŢI,. 

La surisu-ţi, Apălină, 
Cerulii negru se lumină, 
La, celii focii din ochii tăi 
Infloreseii câmpii și văi, 
Tr la fața-ți luminosă 
Paserile ?n crângii voi6st, 
Ca la foculii celt cerescii, 
Se trezescii şi ciripescti, | 
E” în sinu-mi doine, cânturi, 
Gemii, foescii ca frunda ?n vânturi.
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SĂRUTĂRILE. 

„ME visai dormindi în flori, 
„E prin aerii fâlfăia 
Mii de fluturi lucitori, 
Ce venia, mă săruta. 

N' aii fostii fluturi, n'aii fostii flon, 
„Nică deșerte arătări, 

Ci cu ochi scânteetori 

Ale tale sărutări. 

PĂCATU FĂRĂ VINĂ. 

A tale buze dulci de fragă.. 
In mii păcate, vai! mă bagă, 
Rotunduli sin, ochiul focosă, 
De multă, de multi din minți m” ati scosi. 

Dar scii—păcatuli fără minte 
„Nici celii de sus nu-lii iă aminte! 
'0! vin! dar”, dulce Apălină, 

- Păcatulii nostru mare vină |



SUFLETELE. 

De- -ar” fi m om nemai un sutietit, tu de multi aveai să moi, 
Căci cu tâtă sărutarea câte-unti noi sufietii mi-aj dati, 
Dar în loci să mori, copilă, totii. mai tare îmi înflori, 
Ei cu sufletele tale totii mai tare m' am uscati. | 

"LA PORTA INDUIL. 

La porta inimii mele 
Imi totii bate pe minutii. 

— Cine-i? 

- — Doriti de frumușele; 
Mai trimisi st te săruti! 

— Frumușele, câte flori, 
Dorule, sciii că-mi colindă, 
Fluturaşii prin ele sbori, 

Le săraţi și mi le-apringi. - 

Ei am numai o frumâsă, 
Dela ea qi c ai plecati, 
Și în inima-mi doi6să 
Intri ca ună impăratii..
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CÂND TE ZĂRIL. 

Când te zării, sufetulii mei 
Eși pe buze să te vadă; 
ne nu venia din ochiul tă 
Iubirea pe-o cerâscă radă, i 
Și-a mea că eşti, de nu-mi spunea — . 
Pe buze-mi sufietu 'ngheța, 

POTE VINE. 

-Sboră, venti, la Apălină, 
Și din faţa ei să-mi furi, 
Pură-mi crini, fură-mi răsuri — 

= Și-apol vină! . 

Nu cumva să le sărute | 

Cei zefiri, ce le pândescii, 
Și de doru-i se topesei — .. 

| Vină iute! 

De- -a 'ntreba cumva, “de mine, 
Tu s&-i spuni, că am muritii, 
Arsă de-ună foci nemistuiti — 

„“ Pâtevine] |
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VBNTULU SUSPISELORU MELE. 

Vântul suspinelorii mele, 
Ca și samum ardători, 
Unde-ajunge gemătorii, 
Uscă frunde, sâcă flori, 
Sus în cerii topesce stele, 
E tu, inimă, înflori, 

ZEFIRULU 'TRADATU, 

Te cunoscii, zefire, cu-aripi miresmite, 
De-unde mi-ai veniti! 

Prin-a' Apălinei plete înflorite 
| Tu mi-ai hăiducită. 

NU-L FLORE. 

Nu-i fire pe sub. sâre 
Ca tine, Apălină, 
Ca mine nu-t albină, 
Ce mâre după fidre.



  

" S&-mi pună, te rogi, nu-mi cere, 
Lăcati pe-a mea guriță, — 

„Ei sunt o musculiță, 
Și Sbârnăi după miere. 

. 

VERSURI ȘI SĂRUTĂRI. 

- Yersu "m rimă se “ndulcesce, 
Buzele în sărutati : 
Versulii încă înfloresce, 

- Când sărutul s'a uscati, 

Lasă dar versuri și buză 
S6 le-amestecămii mereti — 
Mii de ani lumea s* augă,. | 
C' ami fostii una: tu și eul. 

CUGETELE MELE. 

_ Prin ală tâi pără cu inele, 
Fâlfăindiă din aripiori, 

-. J6că cugetele mele  -— 
Ca și fluturii prin flori, —
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E” în ochii tâi de pară, 
“Cum se ardi fluturii 'n sboră 
In lumina cea de s6ră, | 
Ele-și ardii aripa lori, - 

DIN CARTEA FACEREL, | 

La "ncepuțulii vieţii mele 
Nici pământii, nici ceră era, 
Intunerecii fără stele - 
Pe-alii mei sufletii se "ntindea. 

„Dar de-odată o lumină 
Se r&varsă prin celui hăă: 
Era, dalbă Apâlină, | 
Faţa ta și ochiulii ti! 

S6ră fu și dimingţă, 
Inceputii și căpătâiii ; 
De-atunei numeri în vi6ță 
Diua şi lumina 'ntâiă!



EX 

"OGLINDA APĂLINEI. 

- Câtă eşti de frumâsă, 
Apălină fa, 

Nu căuta 'n oglindă, 
„Căci e mincindsă, 
Ci n inima mea. 

'DORULE DU-TE, 

- Dorule, du-te unde te mâiă, 
La Apălina la căpătâii, 
Frumosi te-apropie şi-o strînge linii 

“Și spune-i, spune-i, că-i ali -meă sin; 
Pe ochi săruto lungi și 'nfocati, 
S8 cregă dalba că-să eii curatii, 
Și muşcă-i dulce fraga guriță, 
SE crâdă' n faptă că-i la portiță, ' 
Și fură-ți mâna frumosi în sinii, 
Să crâgă dalba, că-i sub mălinii ; 

ȘI când din visuri se va, trezi — 
Adâncii, s' ofteze: Ce birie- ar fi! : 

- Du-te, dorii, du-te, și vină ră, 
Săruturi n6ut să-i duci de seră.



CÂND ÎN NEGRELE El PLETE, 

Când în negrele ei plete s6ra blândă își anină 
A” luesfărului rade, lumea totă ei se “nchină ; 
Când voi6sa, Dori6ră pe-a ei frunte aurosă - 
Impletesce crini și rose, punendii stâua, amor6să, 
Firea t6tă se deșteptă și 'mbătată de iubire 
Ea trăesce în o clipă o eternă fericire. 
E când dalba-mi Apălină în cosiță flori își pune, 
Dori Și sera, ceri şi stele, stai căutândă ca la minune! 

LA ISVORU. 

In Valea-Creșii lângă isvoră 
Cu apă lină, 

Stimpăram dulce aprinsuli dori, 
Ei şi-Apălină. 

E Baba-Tiia veni... picioruli 
„Abia târîindi — 

Să nu-mi aprindeți, copii, isvorulii ! 
Striga tușîndă,



VEDEŢI VOL FLOREA. 

Vedeţi voi florea colo ?n câmpie,. 
Ea nu vorbesce, nici ciripesce, 
Și altă fiore departe scie 
Câtii ea iubesce, câtii pătimesce ; - 

_Şi-ună fiorii dulec le împresdră, 
„Mirosulit una -trimite P altă, 
„De bucurie tâte: tresaltă, 
Și în iubire se înfășoră. 

Pasărea, n crânguri ea nu vorbesce, 
Și totuși alta o simte 'ndată, 
Că de iubire e fremântată, 
Alerg”, o caută, o fericesce. 

Nici Apălina văpaia-și spune, 
Nici Apălinei spunii foculii mei, 
Dar scimii că ardemii, și ea şi ei, 
Cum arde 'n spuză unii roșii cărbune. 

Fii nu ceri dalbei vre-o sărutare, 
„Nici ea s arată sărutu să-mi dea, 
“Şi, cum? noi nu scimii, nici ei nici ea, 
Sărutulă nostru sfârșitii nu are.



LA TINE TOTE. 

„Cum ochiuli dulce alt primăverei - 
Deșteptă "n crânguri mii viorele, 
Și mii de cânturi de păsărele — 
Ochiulu tă, scumpă, focu 'nvierei, 

„Aprinde para dulce-a durerei, 
Deşteptă ?n sinu-mi doinele mele. 

"Cum ele tote, pasări și flori, 
Trimită în ceruri mirosii și cântii: 
A" mele doine și dulci fiori 

Și ei la ceru-mi — la tin” le-arentii. 

DE VREI Si: 'TE 'ȚINU ÎN MINTE, 

„De vrei să te ţină în minte, - 
Dulce, scumpă, Apălină, : 
Tu odată 'n pârtă vină 
Şi de gece ori m& minte, 

Vrei să te iubescii ferbinte, 
Lasă-mă să te sărutii, 
Dar odată, nesciutii, 
Și de-o sută ori mă minte.



  

, 

Vrei eternii să-mi fii în minte 
Şi cântândii să te mărescii, 
_Spune-odată: te iubesc! 
Şi de mii de ori mă minte, 

PRIMĂVERA MEA.. 

| Când, Apălină, vădi faţa-ţi 6ră, 

Ira se schimbă în primăveră, 
„Și când la sinu-mi doiosă te stringii, 
Zefiri şi pasări învie *n crângit; 

- Buzele flacări când se "'ntelnescii 

Fragile 'n câmpuri se pârguescii. 

ME ÎNCERESCU. . 

Pămentulit primăvâra cu flori se 'nfrumsețeză 
Și sinu-și r&coresce cu r6uă şi cu bon; | 

Când el; bătrânii cum este, așa se desfătâză — 

SE cauti ei singuri 6re cu ochii tânjitori? 

„Pe față-ţi, Apălină, am crini şi trandafiri, 
„Er pe-ale tale buze am râuă şi zefii.



  

Cu mii de stele cerulii eli noptea și-o lumină 
Și giua-și îndulcesce cu rade și cu nuori ; 
Fii, a vieţil-mi câți, o! dulce Apălină, - 
De mi:o 'nluminii -cu negrii, cerescii-ţi ochișori, 
Și cu-ale tale buze amaru-mi de 'ndulcesci — 
Facii vre-unii păcat de morte? [i încă mă "ncerescii ! 

r 

IN CERURI RIDE, 

„In ceruri ride voiosulă s6re, 
Câmpul se 'mbracă în mii de flori, 
Crângulii răsună de cântătâre, 
Aerulii geme de blânde bori, - 

x N 

Nu ride sâre, ride-a mea Miră, 
Nu "'nfi6re câmpulii, ci ali el sină, 
Nu sună crângulii,. plânge-a mea liră, 
Nu bori adie— alu meii suspină!



IN VIEȚĂ-MI. 

In vieţă-mi ali mei sâre | 
A ta faţă "mfloritore, 
E în negruli: nopţii mele 
Ochii t&i a” mele stele, 

In ali vieții-mi lungii amarii . 
Buza, ta alii mei nectari, 

Fericirea, raiul mei, 

Apălină, doruli tăi: 

CÂNTECELE MELE. 

Cum aţi venitii în lume, - 
Voi, cântecele mele ? 

„ Eșitaţi d6r din spume, 
Ori ați cădutii din stele? 

Sei dor” v' aduse vântuli 

Din codri cântători, 

Ori vă născu pământuli 
„De-odată cu-a' lui flonă ?
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Noi n: 'amă căgutii din stele, * 
Din spume n'amii eșitii — 
„Departe, reci suntiă ele,. 
Er spuma s'a topitii. 

„Nu ne-a adusii nici vântulă 
Din “codri cântătoni, 

„Nică ne-a născutii pământul 
De-odată cu-a” lui flori. - 

Sprâncenele-Apălinii — 
Din ele ami roitii, 

"Cu rosele-I și crinii 
“Aripi ne-amii împletită, 

Și-amii apucatii prin lume 
Din aript scuturândi 
Ală t&ă și al el nume, - 
Și dorulii aprindendu.



2 CRĂNGULU CU DONE



De capricil şi resfățuri este plinu ală nosta amoră, 
Desmerdatu ca şi copilulu, întrecutu și sburdătoriă; 
Eli din ochi "numai se uasce și cu ei deplină aduce: 
Plină de fantasii și chiput şi de mil și mit năluce, 
Și?n a ochiloru oglindi precum lucrurile sboză, 
“Totu aşa se schimbă-amorulu Şi ?n mil feţe se coloră. 

ii (Shakspeare).
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INCHISOREA DORULUL. 

» — Dori nestinsă tu mi-a urati, 
Elii cu tine a plecati! 

— Nu, copilă! Când ţi-am spusii 
Bătea ventulii — și Pa dusi. 

„Ei pe urma lui mă luai, 
I? Apălina îlă atlaj, 
L'.apucai de aripidră 
ȘI-I trăsel o bătăidră. 

Acum Gtă-lă, scumpa mea, 
Fă cu dorulii ce ver vrea... 

Ss n audă, îți spună linii, 
Pune-l la "'nchis6re ?n sină!



POETUL O SCIE. 

In a mea visță pe acesti pământă 
D6uă lucruri bune am aflatii că suntu: 

Să iubescă, să cântii. 
„Că iubirea-i dulce, cine nu va sei? - 
Ai nu scimă că lumea de-abia se zidi 

Și *ndat' o simți. | 
„Dar că şi cântarea totii așa să fie, 
Şi mai dulce, pâte, ca iubiri o miie... 
Veqi, acesta, singurii poetuli a scie! 

- JURĂMINTELE DE IUBIRE, 

Când ântâii se înălțară sus în cerii de pe pământă - 
Jurămintele ce omulii le făcea la celi Prea-Sântiă, 
Pe rândii Tatălii mi le 'ntrâbă, cine-aicea le-a trimisi ? 

„ Unulii, ce-ajunsese 'n urmă, ostenitii Și șchiopători, -. 
Jise: ei sunt jurămentulă unui sufletii arsi de dorii. 
— „Nu mal am locii pentru tine!“ (licendii, uşa i-a închisii. 
De-atuncă ori-ce jurăminte dela cei ce se iubesci ! . 

> Rătăcescii așa prin lume până ?n vântii se risipescii.
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ȘEPTE PENTRU DOUE. 

Suntii șepte ceruri pline de stele, 
Spune scriptura; dar peste ele 

Bi încă d6uă am mai aflată: 

Unulii păharulii încoronatii, 
Altulii sunti ochii iubitei mele. 
În cele șepte—mă ducii murind, 
În ceste două petreci trăindii, 
Em dcă Tatăl s ar învoi 
Șepte pe d6uă i-ași dărui: 

LINSU-PRELINSU. 

Până firea înfloresce 

Vine-unii fluturi şi-o ciupesce, 

Veștedită când se stinge 
„Fluturelii n'o. mal atinge, 

„Până, ochit: strălucescii, 
Buzele pân” frăguescii, | 

“Fătă-frumosii. ochii-mi pândesce, 

Buzele. mi le. ciupesce.



  

Ochii stinși, buzele-uscate, 
Fătii-frumosă : „Cu sănătate !* 

„Și se duce suridendii: 
Și din frungă șuerânati.: 

Er a lumii nâgră gură : 
Ce-a fostii verde — uscătură, 
Ce-a fostii flacără s'a stinsii, 

„Ce:a fostii dulce — linsii-prelinsii ! 

"ROSA — IUBIREA, 

Frumâsă-l rosa ce mi-at trimisă, 
Și "mbătătâre, dar” trecătâre! 
Dulcea-ţi iubire, ce mi-al deschisi, 
Mai multii,. o! scumpă, să ţină 6ro? 

DE-AR' TRĂI AMORU-ȚI. 

De-ar trăi amoru-ţi, câtii durerea-mi ține, 
N'ar' mai fi pe lume fericiti ca mine, 
Dar amoru-ți ţine câtii o di de maii, 
E a mea durere câtă amaru-mi traii.



LA O MIRESĂ. 

“La nunta ta, copilă, ce potă eii să-ți dorescii, 
Când ce-al doriti odată acuma ţi-at aflati; 
Dar' totuși 6tă-unii lucru ei încă-ți mai ursescii: 
Ce al aflati acuma — doresce ne'nicetatii! 

NEGA.. 

Ca iubirea nu'e Nâgă, 

Unde vrei tu, ea nu-vrea; 

Când" vorbesci mai multi cu ea, 
Nică nu” vrea să te 'nțelegă. 

Unde-o mâni ea nu 'se duce, 
Şi nu ese de-unde-o chemi, 
Unde mai puţinii o temi, | 
Nu-i stă 'm cale dracii, nică cruce. 

La “fetiţa dela sate | 
„Sbâră "n caeră, întră ?n fusii, 
Şi-apoi rostulii mi s'a dusă, 
Ori-câti mama-i t6că 'n spate. 

.



Pe la școli s'ascunde ?n file, 
Și-apoi poţi mereii să treeri— 
După ai iubirii green 

A strechiată mintea, copile! 

Ba, cea Nâgă de iubire, 
, De-unde mai multii s'a opriti 

Și gi-n6pte s'a păzită, 
A întratii —în mănăstire! 

Și nică Diciulă lui Ilie, 

Nici cea carte-a- lui Scărară,. 
Nu mai poti. so sest''afar'— 
"Ba nică chiar Ohzistosii să vie. 

OMERU ȘI 'TERSITU. . 

Incungiuratii de Muse tu poţi să vini, Omere, 
Și nu-ţi va da frumâsa iubirea, ce-i vei cere, 
Tersitii înse hâdosulii, cu aurii de-a veni, 
Frumâsele aprinse în braţe-li voră strivi! -



  

LAS BETRÂNII. 

Las' bătrânii să cârtescă! 
„Decâţii despărțiți să plângemi, 

Vin” mai bine să ne stringemii, 
Chiar bătrânii să tânjescă. 

UNU VREA-SONETU. - 

În cerculii strimti de ani sonetii 

Cum s6 sugrumi alii meii amorii, 

Când elii înalță peste nuoră | 

Pân' sus în ceră pe-ali seii poetii? 

În locii de sborii—cu pasii încetii 
De ce să mergii ei ! alii meii dorii, 

Când într'o clipă poti să mori — , 
Uscatii de dori, nemângăetii. 

7. 

Pe cerii mă jură: câtă voii iubi, 
Şi voiă iubi câtii n'oiit muri, 
Eii în sonetii n'oiit sugruma—



Iubirea mea și foculi mei, , - 
„Ci vulturi sus la Dumnedeii 

Și eii și ea ne-omii înălța, - 

INIMA FĂRĂ OCHI | 

Inima pusese ochii veghetori, * 
- De răi s'o păzescă și-de răpitori, 
Er ea liniștită să potă trăi; 
Dar' abia 'ncepuse ochii a păzi, 
Hâţa de frumseţă vine și-i. răpesce — 
Inima: de-atuncea, fără ochi trăesce, 

SĂGETA. 

„Spune-mi, iubită, care săgâtă 
Mai agerii sbâră pe-acestii pământă ? 

„Care din s6re cade 'nfocată 
„Şi pe Gerilă-lii tinde "n mormântă?. - 

S6ii e săgtta fulgerătore, 
Care din nuori cade trăsnindii, - 
Și sfarmă-aprinde, spăimântătore, 

„Er lumea caută îngălbinindii ?



EA
 

Ga
 

  

On e săgcta din arculă d'auri, 

Ce luce 'n umără la Fătă-frumosii, 

Și ?n-sboru-i sfarmă. capi” de bălaură 
_Zodii din ceruri le-aşterne jos? 

„Nică o 'săgâtă nu strălucesce 

“Și nu pătrunde atâtit de greii, 

C' acea săastă, care pândesce 
Şi mă săgstă din ochiulii tăi! 

7 

- SĂRUTAREA ROMÂNGEI. 

“De iubiti, ce mai poti dice, 

Te iubesci de morii, 

Dar, st fii deplinii ferice, 

 AȘI av6 ună dori — 

Tu săruți prea păs&resce, 

Iute, țuguiatii, | 

Vin” sărută românesce — 
-“Lungi și apăsată. 

y.
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Dalbă, dă-mi o sărutare, 
Dă-mi-o0, cum ţi-o cerii, 
Și-o să veţi minune mare — 
Lumea t6tă cerii. 

ȘI-6 să veţi înc'o minune, 
Când vomit re'nvia | 
Buzele ca roșii cărbune 
Inc” orii flăcăra. 

IN ȘEDETORE, 

Câtu-r lumea pe sub sâre 
Nu-i bine ca ?n şegitore. 

(Cântec pop.). 

].. 

Trandafiă și florire, . 
Aideți scru ?n şedătore, 
S8 cântămi, să tropăimii, Sa 
Când ne chiamă nâgra morte, 
În mormentulii tristei sârte — 
Totii şedemii și putredimii !



   
“'Toree Lina, nu prea tite 

Fa mereii ochii-și întorce - 
După scumpulii ei iubiti. 

Florea, multi mai lipiciosă 

__- Şi de buze mai dăndsă, 
Răi în tortu-i Va "ncâleitii! 

Eli sar” duce şi nu-i vine, 

Sar” scula, dar” Florea-li ţine 

Și mi-lii legă toti mai răi, 

"Și merei se totii încurcă 
De nici draculii nu-lii descurcă, - 

Şi nici unuli Dumnegsi. | 

. 3. 

— De cine re junii îmi fugii ca duși de venti? 
— Vădură icea babe, dincolea unii mormântă! 

Dar' ce-mi alergă colo cu aripi la picidre? 

— I-o 'bute începută și fete m ședlătâre ! 

) 

. 4 , 

Cu buzele mușcate venia din ședătâre 

| -. Petica Măridră. 
— Dar' ce-i? o 'mtr6bă mama cu vâce cârtitâre. 

— M'a înţepati, respunde, posdarea, din fuioriă. 

— Fuiorulii, mai șoptesce încetit unii frățiorii, 

Avea şi mustecidră.
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9, 

Șegătore, segătâre, 
Ce-i mai dulce decâtă tine, 
Când s'aii stinsă cele lumine 
Și flăcăi și soridre, 

Tremurândii de bucurie, 
- Doi cu doi și sinii la sinii 
Mușcă buze de rubin, 
Duși cu mintea 'n pribegie! 

Baba-Lera se trezesee, 
Suflă, sgândăre ?n tăciun!, 

„Fetele se sbati de juni: 
Una sinu-șt învălesce; 
Cosici6ra alta. -aș6dă, 
Alta caută după fusă, 
Ce n unghețiă îmi dorme dusi, 
„Alta caeru-și neteză, . 
Er Băcăir-şi răsucescii 

_ Mustecidrele "ncâlcite, 
Și din buzele 'ndulcite 
Ridii hoţișă şi chiuescii: 

„De n'ară f iubirile, . 
 Ce-arit face copilele? 
S'arii usca ca frundele 
Tâmna când bată brumele !* —
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Întârceţi hora, flăcăi, fecidre, 
Și daţi, călțunulii să sară ruptă — 

| AQ în verdsţă, la dalbulii sâre, 
| Mâni toți la umbră pe dedesupt ! 

ÎN MUSEU. 

Fata, care se mărită 

E monetă 'n cursulii sei; 
Care șede nelumită 

E monetă —în museii. 

ELOCINȚA MÂNEI. + 

Mâna când stringe ferbinte 
Spune ce nu spunii cușinte, 

7 

CARTEA MEA. 

„_ Filosofi, ce-ajunge- a vostră: mucegită 'nvățătură? 
Am foitii și-am răsfoit'o, şi-am căscatii la voi cea gură, 

„Și cu vol nică două vorbe-r'am.-putută să mi le "clei, 
„Dar' deodată-ce, copilă, am cetiti în ochii tăi— - 
Şi simţirea și cuvântului, amorţite, 'mgânătâre, 

- S'aii deschisii ca dulcea rosă în ali primăverei s6re. 
“Filosofi, de aţi încolo toţi în coșuli celii cu fuse! 
Eu cetescii de-acum -nainte pe-a” ei ochi, pe-a” sale buze. -
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„OCHII ȘI BUZELE. 

Ochix sei plini de deochiii, 
Buza plină de tăeere— 
Tăcendi spune ce ea cere, 
E a inimii durere 
O spuni șoptele din ochi. 

„LA O CAPU-ÎNTORTURĂ, 

De-aşi sci că-i plânge când voii muri, 
S& morii acuma eit ași dori, 
Dar de-ocamdată — numai de-unii ochiă, 

| Să vădă cu unulii —s8 te deochiii, - 

VISU ADEVERATU. - 

- Sus pe dealii în cea, pădure 
M& duceam să culegii mure, 

Mure, fragi și flori — 
“Flori pe față 'nfloritâre, 
Fragi pe buze rumedre, 

- Mure pe-ochișori.



  

E. în tufa mălinidră 
Dormia dulcea mea Miidră, 

Dormia și visa, 

Bătea, sinu-i, rotunjoruli, 

Ardea faţa-i ca bujorulii, 

„ Buza-l tremura, 

Linii mă lasi în ierbu verde, 

“Și pân” visuli nu se perde 

Sburândi sus în nuori— 

Culegii fragi pe buziș6re, 

Flori pe faţa-i.ardătore, 
 Mure pe-ochișori. 

Somnalii. aripa-şi desprinde 
Și ridândii încetii şi-o 'ntinde, 

„Şi lină a sburatii. 
Miia caută, se uimesce, 

Și ridendii dulce-mi șoptesce:: 

Chiar cum am visati! i 

DORU ÎMPLINITU. 

„Dorulii care s'a 'mpliniti, 

Par'că nici nu Vai. doritit.



j | INTRE DOUE, 

Măvinei. 

Mărină, pentru tine Amoruli și-a, secată |. 
Săgețile din tolbă, atâtă m'a Săgetatii ! 

- Irinei, 

Când te văgui, Irină, îndat” am înţelesi, 
C' a? lui săgeți Amorulii 6” tte le-a 'culesii, 

LA O CĂRUNTĂ PERICULOSA. | 

De-ai sci, o! cărunţică, de-ai sci ce s a *ntemplati | „Amorii din păru-ţi cârdă la arcu -I și-a furati, 

LA VENTYU, 

Du-te, spune-i uni cuvânti,. 
Așa din întemplare, 
Căci ce descopere unii vânt — 
Nu are supărare.
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Du-te spune-i —o minune, 
În ascunsi, din întâmplare, 
De-a roşi, vină şi-mi spune, 
De nu, du-te ?n lumea mare... 

. TOPESCE-NEGRESCE. 

Bine dice (licătorulii: - 
Unii cărbune este-amorulii, 
Până arde te topesce, 
De se stinge te 'mnegresce. . 

ÎNȘELATĂ-“NŞELĂTORE.. 

„ Ori-şi-cine ce să spună, 
Drâptă-i vechia dicătâre: 
Frumuseța totii-deaună 
E "nșelată-'nșălătâre. 

MADONA PERIOULOSĂ. 

Gena-ţi plină de deochi, 
De surisuri buza. plină, 
Care vină cu toți se 'mchină, 
Dar" se 'ntârnă fără ochi. --
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' ROSELE. 

, În mulțămescii, frumâso, de, rosa ce mirai dati! 
De dulcile-i mirosuri eii mortii m'am îmbătatii. 
Și ce-ar” mai fi de -capu-mi, când încă mi-ar may da 
Și cele dut râse ce ardii în faţa ta? 

Dar” încă şi-alte două pe buze-ţi cari înflorii?. 
Mai las'! De-odată tâte — mi-l frică să nu morii. 

NU CÂNTU, DALBĂ. 

Nu.cânti, dalbă, ?n bătătură, 

Nu cântii numai ca să cânti, 

Voiii ceresca ta făptură, 

S'o depingii cu-ali meii cuvântii. 

În.a” dorilorii palate 
"Punii al feţei trandafiri, 
Și sprâncenele *mbinate 
Le punii aripi la zefiri. 

Er mir6sma, buzei tale - 
O răvărsii peste câmpii, 

St-se *'mbete câmpii și vale, 

Celii noianii până n tări.
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Negra ochilorii scântee 
Colo ?n ceruri o aprindă, 
Ne-adorniită sus să stee 
Laumea ntrâgă strălucindii. „i 

Ah! a feței întlorire - 
Şi ali ochilorit foci sântii, 
Dulcea buzei miresmire — 
Umbre-sii nuimaj, numai ventă! 

Dar Săpată în cuvinte 
Și în doine fărmecândă — 
Pe lungi timpuri înainte 
Stă frumseţa luminândii. 

IN LAȚU, 

Pintre negrele ei vene 
“Cădea bobi de. mărgăritii, 
Păstruică — am ciupitiă, 
Și-am rămasă bătendă 'din pene.



PUTEREA AMORULUI. 

Ce nebunie, ce nebunie, 

Cari dicii e amorul este-o șerbie, 
Că 'n lanții iubitulă geme și m6re! 
Amoru-mi pune aripi ușâre, 

_ Cutrierii tâte, ceră şi pământă, 

„MB "alți la stele, m” abatii în sore, 
Și-unii deii îmi pare că?n lume suntă. 

INDEȘERTU. . - 

Indeșertii, copilă,-rose și mărgele, -. 

Nu eşti de deochi! | 
N'ai pe vino-ncâce — pune-ţi ceri cu stele, 

Totă pulbere ?n ochi! 

DECĂ. ARDU.: 

Decă ardii și m sfârșescii, 
Ah! de-aţi sci ce mă topesee! 
Ca celii venteșii din poveste, 

Cu aripi în locii de trapii, 

Cu jăratici mă hrănescii 
Și cu flacără m& adapii.
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Tintră de- -si pe plete ninsii, 
Ev cea inimă 'niloresce, — 
Ca-și fâtulii din- poveste, 
De-o icână, chipă ceresci, 
Ochii prinși, sufletu- -aprinsă, 

“Ardi şi ei și mă sfârşestii, 

- CEA MAI FERICITĂ FRUMSEȚĂ. 

" Ferice de fruinseţa ce unit poetii iubesce, 
Din. câtit e strălucită mat multi ea strălucesce, 
Și alte mir frumsețe când necântate perii — 
Ea singură străluce eternii pe- “al vieţii ceri. 

DORU—SBORU. 

Cine nu cundsce doruliă, 
Nu cundsee nici durerea, 
Dar' nu gustă nică plăcerea, 
Nici la ceruri nu-Și ia sborulii.



„= CRĂNGULD 0 REOORIIE



In hac valle pax" solennis, 

Vii elari fons perennis ; 

In hac odor implens caeloz, 

In hac curas pellens melos, 

(După ună cântecă călugăresci). 

Cela ce vinulii îI place — - 

Minuni vede, minuni face; Ia 

Cine vinulă nu-lă iubeace 

Prinde muşchii şi putredesce. 

(Din „Minunile xinului“),



DIN CUPĂ. 

De-i lăsatii dorulii să nu dorimii, 

Exă frumseţa să n'o iubimii, 
Și totii ce-i dulce să nu gusttimii, 

La ele numai să ne uitămii, 

Cum în scriptură atâtea scrii, 

Câti, geii ! te-arit pune vii în sicriit — 

Atunci dreptatea a fi cerutii 

Asemeni tote st fi născuti: 

Sânta lumină să nu lumine, 

E apa setea să nu ne-aline, 
Și nice foculii să nu "ncăldescă, 

„Sorele nâptea să wo "ngilâscăl.... 
Dar până „foculii va încăldi, 

Şi eu frumosuli îl voii iubi, 

Și până apa va stimpăra, 

Şi eii din cupă voii închina.
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TORNĂ COPILĂ! 

T6rnă, copili, împle păharuli,. 
“ Tornă și "mchină: noi să trăimă! 
Vinu-i mai dulce de câti nectarulii, 
Cu buze roşii când ! îndulcimii! 
Tornă, copilă, tornă și *nchină, 
Diua de astădi n'o s6 mai vină! 

Tornă, copilă, rapede-mi tornă, 
Cumplit me arde, mă scrumă *n sinii, 
Lumea cu mine vertejii se. 'ntârnă — 
Târnă- mi, copilă, amorit şi vinii! 
Târoă, copilă, torni Și mchină, 

CÂNTECU. 

Păbarulii — nectarulii, 
Amorulii — amarulă, 

Ne prinde — ne-aprinde- 
Cu facâri de dori.
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- Iubesce — horesce, 
Inchină — trăiesee, 

Căci lume — și nume 

„ Suntii tâte unii sboriă. 

“Copile — copile! 

Fugi 6re şi dile, 
Ca vântulii — ea gândulii 
Fugii vidță şi-amori. 

ȘI Sboră — şi moră 
Vicţa — ușdră, 

Dar beată —"nnecată 
„In vină şi "n amoră! 

"TREI LUCRURI, 

Trei lucruri suntii mai bune din câte-am învățată, 
O carte și unii cântecii și unii păhară de vină: 
Când cartea, este mică, cuprinsulii îndesatii, 

„„E” cânteculii scântee de dorii înftlăcărati, 
| Păharulii — mare, plină!
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ISVORULI SCUSȚEI. 

Filosofia și vinului sunții 
T6tă sciința pe-acestii pămân:ii ; 
Dar vinulă, mie cum mi se pare, 
Inţelepciune mai multă, are. 
Filosofia, când îmi vorbesce, 
Atâti mă ferbe și mă 'nvârtesce — 
Până mă lasă de capii nebunii, 
Și-uni cuvântă limpedi nu potii să spună. 
Tri cu vinulii când staii de-o parte, 
Cerulii, pămentuli, le vădit că în carte 
Ingiurii de mine cum se 'nvârtescii, 
Şi ?n mil de feţe îmi străluceseii,. | 
Și lumea tâtă: pare-unii 'surisii, 
Eră visţa uni paradisii. 

PĂHARULU-SORE. 

Când pe m6să-mi punit păbarulii 
Lumea totă se "ndoresce, | 
Când în eli răvărsit nectarulii 

Gena, s6relui mijesce, 

De-lii ridicii și 'ncepiă se nchini, 
Sorele lumină plini, 

Eră sufletu 'nfloresce 
Și cu cerulii se 'nfrățesce. i



JURĂMENTULU POEŢILOR. 

„ 

La biserică de-: -amnii merge precum mergemii la păhară, 
Noi vi6ța mar întregă ne-amii petrece-o în altarii, 
Și de ne-amii uita în biblie: în păharit câtă ne uitămii, 
Biblia mai ca şi-o doină anii pute s'o fluerămil,. , 
Dar prin sântele biserici cresce mușchiulii, bate vântulii, 
îră clanța dela cârcimă strălucesce ca argintulii. 
Nidicaţi, poeţi, păharulii, și cu toţi să ne jurămii, 
Câtii n'orii b6 părinţii vinulă, nice not să nu-l mai bemii! 

“TOTE :N FOCU. 

- " Post imbrem herba,. 
Post vinum serba. 

„ (Proverbi călugărescii). 

Cetescii nopți cele volume, 
Şi-o scântee nu poti prinde, 
Uni păharit ce ferbe 'n spume , 
Mii scântei în sin mi-aprinde: 
Cărţi, volume, tote 'n focii; . - 
Uni păharii în ali lorii loci!
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LUMEA BEATĂ. 

Lumea pe mână de mi-ar” f dată, | 
Eu capii i-ași pune pe celă mal beatii, 
Căci tâte m lume se 'nvârtii mereii; 
Precum se 'nvârte în capulă seii. 

OMU ÎNTRE OMENI. 

Cin? iubesce sus pe tatăl, țeram care s'a născutii, 
Implinesce marea lege și elii este omii făcutii, 
Cine .mai iubesce încă și ochY negri, negru vinii, 
Pintre Gmenit din lume sinigurii este omii deplină. 

“NAUFRAGIULU LUI GOLIVASU, 

Cari scapă de pe mare, când nâia li sa fi; întăi, 
Cu-adâncă pietate se *nchină Celut-sântu. 
Părinte,-o ecatâmvă ei ție îți închinti, 
Sfăramă-mi numai naia pe-unii oceanii de vinii!



  

NEFERICIREA LUMEI. 

Lumea e uiefericită, toţi o scimii și toți o (ici, 
Și de ce? Nici filosofii nu. ne poti spune nimici. 
Dar sciți cam aflati eii lucrulă cu-a mea minte încurcată ? 
Dumneţeii, fâcândii cea lume, și-a uitatii s'0 facă — beată! 

EU NU 'NȚELEGU. 

Ei nu "mţelegi averi Şi nume — 
Cu mii sudori, nespusă amarii, 
Dar înțelegii acesti păhari, 
Căci elu îmi schimbă din tartari | 
In paradis acestă lume. 

CELU CE BEA— 

Celii ce Lea e omii stricati! - 
Mulţi ai gisi, și eii o ici: 
Vinului când n'a fi curată 
Și păharuli va fi micil.
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IN CONTRA MORŢII. 

-Ședândit la m6să n6ptea, scobeam la nebunii, 
„Ce-afară beata Dleve le chiamă poesii. 
Pe când în aiurare ședeam uitată de mine, 
ME simtii că de urechie mă trage nu-șciu- -cine; 
M& 'ntorti, și ât'o spaimă la mine se tînjia. 
— Ascultă, măi nebune, gicândii, mă sgățiia, 
Ce baţi atâta câmpii, mai veţi de mai trăesce, 
Căci o st vini îndată, sunt, Mortea, ean privesce ! 
„De-atuncl mi-am pusi pe mn€să unii folticosii urciorit, 

Nu d6ră pentru vicţă, ci să nu sciă când mori! 

BUCURIA. 

Bucurie este'n lume; spune chiar sântulă Agapie, 
Și-apoi cine a lăsat'0? Celu-ce tote le-a lăsată. 
Pentru cine ? — Pentru Gmeni ! — Și n'ași fi ci die capie, 
Să lasă altorii doriă și doine, și păharuli mărge lati ? 

LINĂ-LUMINĂ. 

„SS iubimii, Lină-Lumină, 
Până vicța ne "nfloresce, 

Când apune, veșterlesce, 
Pote-amorulii să toti vină!
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Vin” să bemi, Lumină-Lină, 
Până vinului mai aprinde, | 
Er când niel elit no mai prinde, . . - 
Pote-amorulii să totii vină! 

Vină ?ne6ci, Lină-Lumină, 
SE te stringii odată ?n braţă, - 
Când cea inimă-a fi ghidţă, 
Pote-amorulă să toti vină! | 

-Ba nu, nu, Lumină-Lină, 
“In 0 inimă curată 
Sântit amori aprinsii odata, 
Pân' la morte va să țină. | 

Ba nu, nu, Lină-Lumină, 
Cui s'a datii acestă sorte — 
A” lorii suflete şi ?n morte “ 
Vine-amorulii și le "mbină ! 

Pân' atunci, Lină-Lumină, 

Să "'ndulcimit a vieţi! fire 
Cu vină vechii, n6uă iubire, 
Apol vină ce-o să vină! 

.
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VINULU ȘI FARISEULU, 

De câtă cu fățărnicia învălită bine "n sint! - | 
Vinulii este-o râdă sântă, ce-a lăsat:o Dumnedeii, 
Numai draculii singurii înse a fetatu pe farisei, 

- Mai bin” mergi la mănăstire amețitii de sântuliă vint, 

CU MUSA MEA. 

O cupă mare, încoronată, 
"O sărutare lungă, mdesată — 

Și-sti mulțămitii ; 
E” când nu-i cupă şi nu-sii nici buze, - 
Vorbescii de ele cu-a” mele Muse 

- Şi-să fericită. 

Ce fericire! Pe cupe (lece, 
Pe dece dalbe n'o daii, n'o *ntrece 

Nici sântuli vaii. 
Er cin” nu crede, vină și vagă — 
Din fericire-my și-ar” da pe-o radă 

Și raiă și traiti.
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CALEA FERICIREĂ. 

Unii bătrână odată eșindă dela, vină 
Și vădendii că și cit pe-a lui cale vină, 
Suridendi îmi dise : du-te, tată, du-te, . 
Calea fericirei trece dreptă prin bute. 

PRIETINII LA PĂHARU, 

La păhară şi la urciori 
„Îți vină prietiniă fuiorii, 
E” la grei, lua-i-ar” sântuliă, 
IțI fugii par'-că-t duce vântulii. 

„Ori în cupa de plăcere 
Pe furiși îți târnă fiere, 

- Ori, din sântă bunătate, 
„Te "ncolţescii de pe la Spate, 

Singurii bâ- -țI mai bin? Păbarulă, - 
Şi tu singurii du- ți amarulă: 
Cupa-atuncă nu-ţi: învenină, 
Nici la greii în cari s anină,



LA URCIORU. 

Urciorii iubite, noi suntemii frați, 

Unulii ca altulii din țernă luaţi; 
Chiar și la formă ne-asemăânămii, ' 
Eră la five unulii suntemi : 
Câtii bei tu, uite! atâtii și eii, 
Și împreună, noi bemii merei! 
De-i merge, frate, de mii de ori 
La bute, totuși ca mine mori. 
Și-ori câtii aicea, vomii fi beutii, - 
In urmă totuși noi suntemii lutii. 

Dar din lutit domnulit când 6 ne-a lua, 

Ureiorii din mine el va forma, 

Poetii va face din lutulii tăii, 
Și-amândoi cră vomi b6 merci! 

NU ME MIRU. 

„Nu mă mirii, că lumea totă 

O rodii griji și-atâti amară, 

ME miri, că-i așa netâtă — 

Leaculii nu-l vede n păhari. 
7



MIIA. 

Inc”o cupă, Miie, 

Sărutări o miie, 
Et sunt călătorit ! 
„Mai o miie încă, 
Cupă mai adâncă, 
ȘI apoi să mori! 

Și să-mi sapi mormântuli 
Unde calci pămentulii, 
Colea sub pridvoriă, 
Cepulii când se 'ntâree, 
Vinul câna se storce, 
Saudi, în ureiori. 

„Desi de diminâță 
lia-ţi albă, crâță, 

S'o auţii foindi, 
Diua s'audiă pasului, 
Nâptea saudii glasuli, 

Fusuli sfârăindă !
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LA FARISEI. 

Vedeţi, picatulă « ei nu-l ascundii, 
Goleseii păharulă până la fundi, | 
Și toţi s'audă strigi: măi chelari, 
Mai adă-mi încă unii noi păharii ! 
Și tragi iubitei la sărutări 
De mi s'aude în nduă ţări! 

Veniţi aicea, fățari, şi voi, 

Și-a vâstre pofte, așa ca noi, 

In fața lumei vi le "mpliniţi.... 

In fața lumei — apoi cârtiţi ! 

LUMEA MEA. 

Visța dulce care-o trăeseii 
Mi-o faci eu singurii ŞI mi- o "nflorescii ; 
Imi nalții palate și 'mpărății, 

» Ce mtrecii chiar cerulii în avuții, 
Și în ele singurii sunt domnitorii, 
"De-ași. fi în lime chiar corșitorii ; ; 
Sărutu la dine, le stiîngi la sină, 
Și cu păharuli mereii închină; — | 
Și-ori-câtu de dulce pe-alii vostru raiiă,. 
O !. mari ai lumei, nu dati ună paâii.



a DE-AȚI ADUNA VOL VINULU. 

- De-aţi aduna voi vinulă, ce Pam beutii—cântândi, 
Aţi face-o -mare nduă într ale jumer mări ;.: 

"-De-aţi aduna în urmă și-a” mele sărutări, 
Și le-aţi lăsa în- mare, voi ați vede sburândii 
Prin unde peșcă de aurii, pe câte ?n ceruri stele — 
fe sânți, filosofii,. cu plasa după ele!. 

CÂND PRIMĂVERA. - 

Când primăvera, vieții. "nfidre, 
Inima ride ca rosa în s6re — 
Atunci, copile, să totii trăese!: 

Când mii ilusii fărmecătâre 
In ceri te-aventă pe-aripi uşâre — 
Atunci, copile, să toti trăesci ! 

Când ochiul negru, scânteetori, 
Aprinde 'n sinu-ți ceresculi dori —, 
Atunci, copile, să totii trăesci!
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Dar tlori, ilusii, când le-ai perdutii, 

Şi-a r&masii sinuli pustii şi mutii : 

Atunci, copile, mai bin să mori! 

Până când înse montea să vină, 

Imple păharulii și mai închină — 

Cântă și 'nchină, şi-apoi să mori! - 

MINUNILE VINULUI. 

Cela ce vinulii îi place — 
Minuni vede, minuni face: 

"Cine vinulii nu-lii iubesce 

Prinde mușchii și putregesce, 

Cu vinii stingi dorulii, 

Aprindi amorulă, 

Scoţi adevăruli 
Și vin misterulii.
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ze 

„Ca, sub viță la r&câre 

Nu-i mai dulce pe sub sâre; 

Cin” cu viţa se 'nfrăţesce, - 
Ca și ea vânjosii elii cresce 

| Și la lupte se 'ntăresce. 

= 

Cine nu se răcoresce, 

Arde până se topesce ; 

Ferulii arsii şi r&coriti 

S'a 'ntăritu, s'a oțeliti. 

Răcoriţi așa şi nok 

Ne-oţelimii pentru, nevoi, 

Ce ne-alungă  dinapoi. 

LA JUDEŢU. 

Sânţi părinți, voi cu Scărarulit 

Să-mi trăiţi câtă Rătezatulii, 
Şi-mi lăsați mie păcatuli — 
Cu iubirea, cu păhacrulă.. 

Când va fi la cel judeţ, 
Vomit ved€ cine-i mai sântii — 

Eii ce câte faci le cântii, 

- Voi, cari faceţi şi tăceți!
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REMASU BUNU. 

Cum primăvâra perde-a sa flore 
Ali verei s6re când vine-ardendi, 
Şerpele pelea-i strălucitâre 

„Cum eli și-o lasă prin flori trecândă— 

Și primăvâra vieţii mele 
Scutură-acuma a! sale flori: 
llusii, doruri, dulci, tinerele, |. 

„Le lasă aicea — la trecători. 

Inchide, Musă, cartea, iubirii, 
Și cupa plină de amăgiri 
Sparge-o ! Deschide cartea măririi 
Și templulii mare de mari iubiri!



“TUMBA AFLATĂ. 

s 

Sutere, luptă, și făt una nume, 
Cu capulă rupti, 

Cici ce-i ajunge, de dorm! pe lume 
Sâu de desuptă!



1870 —1890.



— 

„ CRÂNGULĂ 00 MERORIE,



Chiar și vita care rage 

Ira sa viţă și ea trage, 

Și nic! fera nu trăesce * 

Fără ţcra ce-o iubosce.



PENTRU ȚERĂ SE MURIM. 

Când scimi bine cum cu toții chiar ca mâne-o să murimi, 
De ce n'amit cerea noi 6re, în locii țerna, s?o nmulțimi, 
S& lăsămii o urmă ?n lume, Cami” trăită și not odată ? 
Nu potii toți să-se ridice la mărire nevisată, — 
Unulă sguduindii pământul cu-ali seil dorii de cucerire, 
Altuli vrăfuindii Ja aurii, lui dureri, lumej orbire, 

„Alţii, bolovani pe tronuri, trista gl6tă să-i închine, 
Alţii strălucindi prin secol cu-ale geniului lumine ; 
Dar putemii o faptă mare toți câți 6meni ne numimii— 

“Pentru dulcea, sânta țeră, să trăimiă și s& murimă! 

PATRIA ȘI MORMBNTULE. 

„Ca patria și mormântul 
Nimicii mare pământul 

„Mai dulce și mai sântii, — 
„Aruncă ?n țeri străine o 
Dușmanii între sine, - 
Sci pune-i în mormentii, 
ȘI el vorii pune pace 
Și una se vorii face 

"In noulii lori pămenti.
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ȚERA ȘI STRĂINĂTATEA. 

Și mierea este-amară 

Int” ună străinii pământă, — 

„Vidța m a ta ţeră 
E dulce și în mormenti. 

“TALISMANULU POPORULUI. 

Uni poporii sinsuriă. prin datini, limbă, 

Simte, trăesce și înfloresce, 

Şi când prin ele nu mai. simțesce — 
Incetii cu 'ncetulii pere, se schimbă. 

LIMBA. 

„Cea, mai frumâsă limbă din tote de pe lume, 
Cun6sceţi care este? E limba dulcei mume; 

Căci numai în acesta tu poţi să desvălesei, 
Ce "n -sufletu-ți înâre, ce. 'n inimă simțesel. 
Acela ce nu scie misterulii ăstui graiii, 
Elii arde "n foculi vieţii și nu sci dice vai! -



  

TRECUTULU CROITORIU. 

Omeni, popâre, multi ostenescii, 
Ca să-şi croiâscă unii viitorii, 
Cu toții înse amari greșescii — 
Când iaii trecutulii de croitoriti. 
Vegut'aţi riulii napoi. curgândi ? * 
Bătrânii vădut'ați de. noii născânqii? 

MIHAIADE. | 
„1. 

SE NU DICI VORBĂ MARE. 

„Padișah!* Sinan se jură, „se n'am parte de celii raiii, 
Decă viii nu-ți voiii aduce pe celii ghiaurii de Mihaiu [« - 
Er o vâce nevtdută resună strigându-i : minți ! . 
Și Sinan din luptă "nt6rse fără, oști Și fără dinți.
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2 

- VELFA LUI MIHAIU, 

„Când faima, se dusese să spună că Sinan 

S'a mestecatii în țernă sub spada lui Mihaiu, 
Nu faima, ci călare pe calul sei șoimanii 
Vegur atunci păgânii strigândii amară şi val — 

Cea vâlfă-a lui Mihaiă. 

3, 

- MIBATĂ ÎN CÂMPULU 'TURDII. 

Eii am rămasă aicea, Vali mei răsbunătoră, 

“Ce va, veni odată, să-ă spunii cum m'am stricată: 

„Când sus aveam ei capulă, ali lorii nu Pam tăiată, | 
EX înse mi-lă tăiară când sus simţiră-alii lori.
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4, 

CAPULU ȘI SUFLETULU LUL MIHAIU, 

Vădendii “Teodora capuli mărețului Mihaiă, 
O! fiule, ea (lise, aici e loculii tăi, 
Ev sufletul tăi bine remas'a peste plaiă, 

„Căci ele unuli pe-altulă se vorii căuta, merei, | 
Și când odată încă de noii se vorii ini— 
La lorii îmbrăţișare Carpaţii s” orii topi. 

5. 

STATUA LUI MIHAI, - 

Ajunsese faima ?n ceruri pân” Tauduli lui Mihaiu, 
Că o statui călare i-au nălțată pe-ală țerii. plai; 
Caută 'ne6ce, caută 'ncolo — și zări cu minunare 

O maimuță d'a-'n-călare. 

6. 

„Lumea spune, noii Achile, stă şi scrisii pe postamentă, 
C'astă statuă-i făcută faptele să-ți înlumine; 
Dar' nu-i statua pentru tine, tu ești ală ei monumentă, 
Și sterpită precum este, mare e numai prin tine. ? 

7
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OCHII LUI MIHAIU. 

Pe Mihaii odată îl vădut în vis 

In sicriii de aurii în mormântii deschisă: 

Pulberea — mărirei îi iuase loculii, 

Inse ochii-i, ceruri ! străluciaii ca, foculii, 

Și păreaii că 'ntr6bă clipindii, priveghindă, 

Eră eii vădându-ă stam uimitii privindi, 

Și giceam în mine: ce farmecii îi ține 

De și astăgi încă ardu a' lori lumine? - 
Er atunci o vâce din mormântii mi-a disă: 

Priveghindi aşteptă dulcele lorii visi, 
Şi când visulă mare li se va 'mplini, 

Mulţămiţi atuncea ei vorii adormi. 

- VALEA-ALBĂ. 

Voi aţi albitii: o vale cu-a! vostre dse sfinte! 
Nu valea, aţi albit'o — aţi seristi a” vâstre nume, 

Pe câti va mai fi încă de-acuma înainte 

Românii pe-acâstă lume.



STEFANU ȘI MAMĂ.SA,. - 

Infrântă, rănit, alergă Stefani, bate n -pârtă la cetate, Eră mama-i se ridică: Cine 'n medulă nopții bate? —Fiulii tău, respunde Stefani ; Turcii ?n urnă, eii rănită, Fr a țerii mândră fisre tâtă "n luptă a peritii. —De eşti Stefani, nu-mi eşti fiulu, amăritu și rugători ; __De-mi eşti fiul, mergi și luptă. vină mortii sâii vingători ! 

LEGE ȘI MOȘIE. 

Când cei din Valea-Albă la Petru ?n rai sosiră, - Elii somnorosti întrebă: Dg unde-mi niaj veniți ? 
—Din era: Românâscă, mir suete grăiră, 
—Ce, numai voi, Românii, pământulă locui ? „Căci de când sunt aicea par'-Cam întrații în foci, Veniţi și di și nopte, câtit nu nai am nici loci, 
—Noi împlinimă cuvântul lăsată de moştenie : 
Românu-și dă yi6ța pe lege și moșie, |
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DORINŢĂ VECHE. 

Robert, multi sumeţulii rege, (lice domnului românii : - 

O să vinii și din bârlogu-ți ca pe-unii ursii o să te prindă, 

Și-o să mi-te jocii la curte-mi, să cunosti că-ți sunt stăpânii ! 
ice, plâcă cu-a lui 6ste.-—Vorba ce so mai întindă! 

Vulturi, ferele flimende și-aqi se 'ntrebă între. sine: 

„Ore Robert când mai vine? 

DIN 1848. . 

| 1. | 

RESPUNSU LUXCANU. 

Mreria din verfă de munte și Rechitova din vale, 
„Cu Mestecănulit și Lunca, *) toți frăţie și-aii jurată, 
Și trimiti la Unguri scire, carii țera ati călcatii : 
VE mai luați unii capii și m traistă, d6că n'aveţi altă cale. 

*) Aceste patru sate se ahă în Valea-Haţegului, in munţi. 
Audindii ele de întrarea Ungurilorii în Haţegii, şi fiind-că 
acestia voiaii st trecă prin munţi în Bânatii, de 6re-ce dru- 
mul dela Marmure era apăratii, cele patru sate le-aii tri- 
misă Ungurilorii scirea, că decă voescii st trâcă pe la ei, 
sE-și mai ice câte ună capii şi în traistă. Ungurii S'aii fe- 
rită de ei și aii trecută pe altă vale. Solia la Unguri aă 
trimis'v Luncanii.
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2. 

FÂNTÂNELELE. 

„De nu vrei cu noi unire, am aicy să te sdrobescit 1. Dise Hatvany lui Iancu, colo sus la Fântânele ; Plccă, şi cu oști elii vine și cu fu mult ungurescii, 
Dar e vale-şi Ssemânară arme, fa : - % a lă și măsele. 

3, 

FUGA DE MUERL 

Ungurii cu capă de morte *) 
Mergii pe Iancu să mi-l prindă, + 
Dară cănd veni ] 

Și din pinteni zornăindi, 
'egele din Munţii-mnieri, 

a luptă, fagi pămentulii sguduindă — 
De 0 horă de muieri, - | 

  

*) "Căci aveati chipiă cu capii de morte, Femeile din Merișeli, conduse de Pelagia Roşia, esii asupra lori, Ungurii fugă,



- CÂMPULU-LIBERTĂȚII. 

Patru-deci de ani în urmă peste văi şi peste munți, 

Peste rîuri mari în spume, fără luntri, fără punți, - 

Alergaii la sfatui Românii n6gra sârte-a-și îndrepta, 

IE în câmpul celii de sânge ca la nuntă ei sbura. 

Acum nici pe pernă mâle și cu carulii celi de foci 

Nu-i mai poți mișca din loci. 

x 

> , = 
9. 

„EPIGONII. 

Colom Câmpuli-Libertăţii- patru-deci de mii veniră 

Și jurară pentru țâră să trăâscă și st moră; 
Şi în câmpul celi de sânge câți jura” atâţi periră.. 

Epigonii aţi aşteptă totii acestia 6” să nască, A 

Căci ei sciii rândulă la luptă, poti muri și-adoua-oră, 

Dar «i, bieţii, cum să moră, când le place să trăâscă!
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„UMBRA LUI LAZARU. 

, (rătăciundii pe bulevardulă Academiei). 

Am augitii 0 statuă aici mi-ai ridicati, 
„Dar no vădi nicăirea . „. A! tă Eliade! 
Adevărata-mi statuă, căci ct Yam înălţati ! 

„Dar ce maimuță colea îmi face cavaleade ? 
Dar” colea: buturuga cu tigva de bostanii ? 
Nu pste fi de siguri, decât Dedu-Ivani ! 

Dicendi acestea umbra peri ca și o stea; 
Dar d&că jos sub Dedu ea; numele-și cetea? 

UMBRA LUI ASACHI. 
(vEdendu-și statua). 

Nu mţelegti, "leșeni mei, 
Ei sunt micii ori sunteți voi? 
ME ducii Tatălui să-i ceii, 
Mică s& nu tim amendoi, 
Căci ori-câtii m aţi scosi de micii, 
Cu voi mai totii mă ridică,
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LA MORMENTULU LUl IANCU. 

(sub stejarulă lui Ilorea). 

Tu zaci aici, o! Iancu, sub umbra de stejarii, 

Ne'nvinsă de mii de dușmani, ne'nfrântii nici de Cesarii, 
Da cruda nedreptate și 'nvidia fățară, 

Unite, în viță de tine triumfară. 
Acum înse pe tâte aicea le-al sdrobitii, 

Și de-ali t&ii mare nume chiar „mârtea a fugiti ! 

SÂNGELE LUL HOREA. 

Sdrobitii pe rotă Horea, în patru Paii tăiatii, 

Şi sângerândii prin țâră de-alungulii Vaii purtatii ; 

De-atuncea, Ungurimea îmi tremură că ?n ț6ră 

Din picurii de sânge mii Hori vorii nasce ră.
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ROMÂNULU IN. STRĂINI. 

tomânulii e Români—- 
Și bună: și luminată, o 

„Ce-a supti Palii mamei sînit - 

Și 'n ț6ră-i peptenatii, 

Ev. dusii între străin! 

Spre-a-și lumina cei creeri, 
Se 'ntorce plinii de greeri, 

"Și ca scăpată din cânj. - 

_ Românulii tâte ușorii le 'nvață 

Ce suntii mai.rele ca m ţera lui; 
Când vine ?n țâră, val de visță! 
Mai ie Românulii de unde nu-i! 

Români, eii nu voiit dice, că vot în țări străine 
-De locii să nu vă duceți! V& duceți, chiar e bine; 
Dar mergeţi copți- la minte, şi nu vă. duceți prinți, 
De vreți ca să vă 'ntârceţi cu ceva mai cuminţi ! 
Nu sciți că Stană pățituli plecase omi de rândi, 
Dar omii ca elii cuminte nu va "turna, curândii!
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INȚELEPCIUNEA SCHIȚILORU. 

Anacharsis când întârse din Elada 'n a: luy ț6ră, Și "ndemna pe-ai săi să 'ncâpă a trăi traiul grecescii, Eli nu 'ncheie vorba bine ȘI-O săgstă ca o pară “Ii trimite 'm"e6ea lume de pe plaiul schiticeseă, | Și venia celt Anacharsis, venia, 'ntregi, cu învăţătură, Eră Anacharsil nostri — deșelați şi cască-gură !- 

CU NASU N NUORI. 

Cu ochii *n stele, cu nasu ?n NUorĂ, 
Românii âmblă sforăitori, 
Eră străinulii încetișorii 
Ii tăe ramuli de sub piciorit, 
Mai caută, frate, şi la pământi, 
Cu nasu n nuori dai în mormântă | 

SACRIFICIU DIE OMENI. 

Cei vechi, ca să "mplinâscă o datină barbară, 
(Căci pe bătrâni odată, pe gârlă-i aruncară), 
Făcea momâi de paie Și n gârlă le-arunca, 
Acum S'a 'ntorsi sr lumea în veche calea sa,-— AI Omenii pe gârlă, momâile 'mpăiate 
In cameră, 'n fotoliuri, pe tronuri cocoțate !
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 ROMÂNULU, - 

Sciți voi Românulii ce daruri are ? 
Aici punii unii lunga-l răbdare— 
Eu evedu străinii, căci fâră ea 
Pute-larii ore şi-a(i despoia? 

Altii darii duşmanii toți Laii gustatii : 
Homânu ?n luptă e lei turbată! 

Dar” ce-i ajunge ? Leuli a 'mvinsă, 
EP vulpea, ursulii, faci linsi-prelinsă. 

Minte frumosă mai are încă, 

» Și m ea ce-și pune sti. seristi ca n stâncă, 

De-aceea lumea i-a scosi cuvinte : 

| Românul tace, dar” ține minte! 
! Dar are-o smintă, ea-i vine "n urmă, 

A Pare c'o pârtă jos în călcâi. 
Er din defecte unula îli curmă :- 
Ori-când la certă — Românu 'ntâiă ! 

UNDE-I ROMÂNIA ? 

Unde-i 6re- România ? O totii cautii şi n'o 'ntâlnescii ; 
Unde-mi spuni car” fi să fie, eii totu alte țări găsesci. 

,
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MAIMUȚA CIVILISATĂ, | 

"- Maimuţa dintr'unii arborii vădu unii călători, - Ce jos în a lui umbră şedlendii se desculţa,; Elii osteniti adârme, maimuța "ncetișoriă 
Cobbre, cu-a! lui cisme începe-a se 'ncălța, 
Da” vrândii st&-se ridice cădea necontenit, Pân', deșteptatii drumețuli, îi puse lațu 'n gâtă. „O mai:păţescii și alţii pe-aicea pe la noi! 

Ă Români, nu sunteți voi 2. 

PATRIA VIRTUȚII, 

Nu-mi vorbiţi mie de libertate 
Și de credință Și de-adevării— | 
Acestea, *n lume suntit vorbe late, 
Nadă la paseni ce m lațuri perii, 
Fapte suntii numai — colo în ceră!
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SIO VOS NOX YOBIS. 

Afasem încă din vedere, 

Și stă, frumosii și ?n carte, 
Albinele cum dela miere 
Daii trântorii de-o parte. | 
La noi înse lucru-i pe dosi— 
Intrâga mierișcră | 
O mâncă trântorii frumosi, 
Și-albina stă să mâră. | 

Libertate, libertate, 

Mare ești tu la Români, 
"Inse tâtă, din păcate, - 

Pentru lifte, hoţi și cânt. 
Eră celii ce ţero, face, 
Asudândă şi sângerândii, 

La "ntunerecii și flămendii, 
Cum a fostii, și astăţi zace.



_UNDE-L MĂESTRULU? 

România-i o icână cu mari cadre 'ntraurite, 
Și "n locii de figuri pe pânză, mit de umbre? nvălmăşite, 

“Unde ești, divinii măestru, din ăstă haosii ferbătorii 
SE Scoți fețe lumin6se şi ali țerei - viitorii ! 

PENTRU DOMNI. 

Cari domneseii peste popâre 
Merei să-și șoptâscă 'n barbă 
O bătrână glicatore : | 
Sub pâtră nu cresce iârbă, 
Mai stă 'n cartea, vieţii încă: 

"Unii petroiii ce stă în cale 
Cel dintâi călcâiii ori brâncă 
Berbeleacii îl dă de vale.



LA GÂGĂILĂ ORATORULU. 

Ascultai, o! Demostene! . 

Dunărea ta de cuvinte, 
Și-undele cu-a lupei linte 

Le căutat adinsu, a-lene, 

ȘI, n'ai crede ce-ţi 'voiii spune, 
„„ Le-aflai limpedi de minune: 

Nici macar baccilii de minte! 

PROTECŢIUNILE. 

Dec amii nainta încalte 
Cu protecţiile nalte! | 
Dar protectori unde-si mulți 

Bieţi clienții toți desculți, 
Și. merei unde se 'nd6să— . 
Părulii prin căciuli le €să. 

LA MORTEA UNUL GAZETARU-REVOLVERU. 

Te ține-acun, Satană, că-ți vine-uni: gazetară! 
Iți va descâse tâte ce 'n vi6ță-at uneltiti — 
Din albii va, face negru, din negru albit leitii 
ȘI, luminaţi supușii, te-ori da frumosi afar”, 

)
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IIA RUȘINEL. - 

Rușinea n'are de-ajunsii vestminte — 
Dar” nu la noi!... 

lia n'ajunge când dinainte, 

Când dinapoi. | 
“Şi togmai cela ce fără iie | 

"Prin lume-o *mpunge, 
„Mai iute c'altuli, ori cine fie, 

La ţintă-ajunge. 

PE MORMEN'TULU UNUL DEPUTATU. - 

Repaus6ză 'n pace, o! mare deputatii, 
Precum și tu tribuna în pace ai lăsată. | 
Dincolo dee-ţi Tatălii fuiori să-ți mârgă gura, 

- Căci nu ial sărăcimel cu vorbe bucătura, 

LA CAVALERULU 'PÂRFALĂ, 

De. nu cregi, că sunt curaţă, 

Uite ici la peptuli mei, 

Nu-i de nimini decoratii, 

Decâti sus de Dumnegeii.
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BLAJULU. 

Blajulă cândva ca, făclie 
Noptea- nâstră lumina, 
Strigătu-i de bărbăție 
Totă Dacia deştepta ; . 
Astădi — în tăcere-adâncă 
Moștenirea şi-o mănâncă. 
Și mă dâre, multi mă dâre! 
Am crescutii în ali lui sâre! 

RESPUNSU. 

Nu cârtiți, căci eii în urmă mi-am strinsti cortul Ș'am plecatii; 
Ah! de-aţi sci voi câte lacremi la plecare am vrsată ! 
Şi-am plecati nu ?n tinerețe, nu de dori deșertă aprinsă, 

Ci "ncărcatii cu-atâţi pe umeri și adâncii pe plete ninsi, 
Eră doi și ali mei sufletii ati remasti pe vechiulii plaiii, 
„Și-am luati aici cu mine dorulii țerii și-ală el vaii. 
Ah! dar spuneți cine 6re, sufletii drepti și neclintit, 

„Au pututii aci să stee sâii cari stândit n'a nebunitii ? 
A" lui Șincai, Miculi, Maioră, umbre mari și 6se sfinte . 
Zacă perdute n ţeri străine, putredescii fără morminte, . 
Și Bărnuții, divinul mentorii, numai mortii a fostă primită, 

Eră Mureșiani și Iancu au rămasă, .. şi-aii nebunită ! 

e
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PE PORTA CETĂȚII NOVA-SYBARIS. 

(După originalulă grecescii). 

Pe-ati ?n cetatea de mii păcate, 

Pe-aci la lungă şi grea durere, 

La fere "n Gmeni împeliţate, 
Isvorii de-otravă diresi cu miere; 
Credinţi, ilusii, vol cari întrați, 

Și consciință afar” lăsaţi! 

PE PORTA NVULUL SION. 

(După originalulă ebraicii). 

„_ Pe-acestă pârtă ușorii întrați, * 
- Impregiurii numai să vă tăiaţi 

Credinţă, lege și consciință— 
La celelalte nu-i trebuinţă.



NOI ȘI ȚERA. 

Ce folosă c'amii liberati 
Țera, dar” nu și pe noi, 
Ci în -rele vechi şi noi | 
Mai adâncii ne-amii cufundatii. 
De vremii ţâra s*o nălțămi, 
Intâiii not să ne "'ndreptămii ! 

DECÂTU DULCEA ȚERĂ, 

Decâtii dulcea 'țâră, sântuli et pămentii, 
Numai sus în ceruri Tatăli e mai sântii , 
Totii ce este 'n lume mai măreții, mai rari, 

Sus 'pe-alii ei altarit! - 

“ȚERA MICĂ. 

O țeră mică 
Iubirea mare 

Sus o ridică 

Și-o face tare, 2
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SUNT ROMÂNU. 

Sunt Românii, Românii s& mori, 

Și nu schimbi cu Dumnedei, 
Dumnedeii i-alii tuturorii, 

Ei voescii să fii ali meii. 

OMULUI LUMINEI. 

Ca și steagulii este omuli,-ce lumina, pârtă ?n lume! 

-  Fericitii când el din luptă să rentârce sfășiati, 

Atunci scimi, că a lui rade înserumat'aii negre nume 

Şi 'nalii luptei crunt încaeră la mulți calea le-a 'nsemnatii - 
Exă lumea, viitâre în alu gloriei altară 

Ilu înalță, i se 'nchină și se împle de-alii lui darii. 

EROULU BETRÂNU ȘI MORTEA. 

„—De mam fugiti de tine când clocoteam 'de vi6ță, 

"Și când puteai cu-unii suflu să stingi a mea lumină, 

De ce nu vini acuma, tu, cea mai îndrăsneţă ? | 

Nu vedi, de bătrânețe ai braţu-mi frântii se 'nclină— 
Ah! brațulii meii odată 'de vieți secerătoră ! 

—De vieți atunci... şi-acuma de mârte-omoritorii.



INDORIRI. 

-Frumosii e pisculii: când pe-a lui frunte 
Dalbele rage dorindii se 'ncingti, | 
Pe când în vale e nOpte-adâncă,— 
Multii mai frumose sunţii feunți cărunte 

„ Când de prin timpuri, departe î încă, 
Idei mărețe lucindii răsfrângă.



CRÂNCULU CU SPINI,



Poesie, poesie, 
Tu esti cerut pe pămentă, 
Tu esti sore în mormtnti, 
Şi prin tine tote ?nvie. 

- Ah? dar sânţii tâI preoți, 
Cunuuaţi adesi cu epiul, 
Dintre toţi cel mal diviul, 
Cel ma! rari suntă dintre toţi 1



VIEȚILE POETULUI. 

In astă lume divini poeți 
Trăesci nu una, ci trei vieți; 

„Una-i acestă vi6ță-amară, 
Care-o trăesce şi omi şi feră, 

Ea” alta-i traiul ce ?n mintea lori 
Și-lit facii ca raiulii înfloritorii, 

Și toți în lume îlii poti vedea, 
Ei singuri înse îlii sciii gusta. 
Er alta-l viâţa, când numai. suntii, 
Care "'nfloresce pe-alii lori: mormenti,



ORIGINEA CELUI MARE. 

Tu, ce gică că cântărețulti s Gte cântece divine | 
Și răpesce-a! nstre inimi numa *n (ile dulci, senine, 

“AI uitatii c'a lirei corde în stejarul umbritorii 
In dulci, liniștite timpuri, nu scoti macar unii fiori, 
AI uitatii că frunga m codru zace mârtă fără vânti, 

Er câmpia aurită pare unii întinsă mormântă, 
- Şi cea mare albăstrie în linţoliii pare mvălită, 
E” divina ei putere tristă, 'nfrâută, amorţită ! 
Ai uitati c* Omerii bătrânulii, alungatii de-amara sârte, 
A cântată acele cânturi, ce n eternii nu sciii-de mârte ! 
AI uitată, că Alighieri, eli ajunse ?n Paradisă, | 
Numai dupăce din ţ6ră de-ai sei fraţi a fosti proserisii ! 
AI uitati, că tristulii Tasso celă Sion l'a liberatii - 

“Când adâncii în închisore zăcea n lanţuri ferecatii | 
AX uitati ca depinsi Milton creațiunea, cea divină 
Numai dupăce-și perduse sânta ochilor lumină ! 
Ai uitată că 'nstrăinată, lebeda din Bolintini 
A cântată măriri trecute și-a predisi măriri ce vinii! 
AY uitati că Mureșianulii, e când mai crudă turba şerbie, 
Sunândii cornul re'nvierei deșteptat!a România ! 
AY uitatii!... S& scii că m lume totii ce-i mare și divină 
N'a născutii și nu va nasce decâtii din amară și chin!
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CUM SE FIE POETULU. 

Numâi acela este poetii, 
Care-i ca vântulu ce-acum încetii 

„ Suflă prin ierburi peste câmpii, 
Versândi în aerii mirosuri mil, 

Acum prin codri trecendi ușori, 
Șoptesce dulce, amăgitorii, 
Acum vârtejuri nalță ?n tării, 

Palate scote din temelii, 
Răstârnă, codri, r&se6lă mare, 

Și pune lumea tâtă 'n turbare. 
Precum adie și turbă ventulă... 
Așa, poete, să-ți fie cântuli,



POETULU ȘI REGELE, 

Regele şi cu poetulii, amândoi se parii de-o fire, 
Fie-care între Gmeni șede colo pe nălțime ; . 
Intre ei cu tte-acestea este-o mare osebire: 
Inălţimea unui rege razimă, pe putreţime, 

„Pe cadavre, pe-oseminte, pe-ali poprelorii mormântiă, 
E poetul —- o sufiare o trimite pe pămenti, | 
Osemintele se sc6lă, pâtră nâgră se ridică, _ 

„Și mormântul se desface... regele ca 0 furnică 
„Be -amestecă ?n țărină.... şi poporulii -înviati. 

Iși iă calea lumin6să ce poetulii i-a 'msemnatii, 
E poetu 'ncinsii de rade se înalță peste nuori | 

Intre cei nemuritori. | 

DIAMANTULU ȘI POESIA. 

„Ca "m diamante și 'n poesie, 
Lustruli se nasce din măestrie, 
Și fâr' acesta chiar genii sânti— 
Eli scrie ?n apă și cântă 'n ventă.
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FĂRĂ DUMNEDEU. 

De-av” fi poetulii căgutii din ceră * 
(Poeți, ier tare la toți vă ceri, 
Căci toți vă credeți din ceri născuţi, 
Precum suntii ângeri din raiii căduți !) 
Și ani o miie de-ar totii trăi 
Și de-ar totii serie şi-ar ciripi— 
Tote-orii să fie sfară și fumii, 
N'o să rămână nici macar scrumi, 
De cumva cerulii și Dumnegei 
Nu stait ascunse în  sinulii seii ! 

Precum se nasce paserea cântă, 
“Şi nică poetulii de n'a născutii— 
Cu mii de dresuri de-ar” f făcutii, 
Eli nici n'aprinde Şi nici nu cântă, 
Și-orl-câtii să. cânte, elii cântă mutii,



ROGULU-ALTARU. 

Mirosit tămâia îmbătătoriă . | 

Nu dă pân' n' arde pe vii cărbuni; 

Nu dă nici geniuli până nu-l puni 

Pe-ali suferinții rogi: arqitoriii. 

> ALEGEREA MEA. 

In 2 lumei timpuri m'am fostii afundatii, 
Ca să-mi scotii. lumină, viţa să-mi desfatii, 
Dar în istorie eii n'am întâlnitii, 
Ci minciuni și sânge, vaerii și crâșnită. 
La filosofie de-aici m'am nălțatii, 
Ca de sus la lume ei prin ea să catii, 
Dar ea 'n locă ca lumea să ne-o lumineze, 
Altă lume n6uă vre să 'ntemeeze, | 

Și-am dis: cine 'n lume trăindă totii nu crede, 
Cum să erâdă în lumea care nici n'o vede? 
Atunci poesici șerbii m'am heregiti, ' 
Și ea lumea, cerulii, mi le-a dessălitii.
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CĂUTAREA PILEI, 

Când ei începusem să cioplescii la versuri, 
S8 nu-mi scârțăescă în a' sale mersuri— 
Mergi în o dugisnă „La-Musă* anume, 
St-mi cumpării unelte ca şi altă lume. - 
Ea dichisuri multe îmi pune nainte 
Să-mi alegi din tâte eii dup' a mea minte, 

„ Pila înse care” mai multă 0 doriam 
- Nu puteam s'0 aflu ori-câtă o căutam. 
“Te rogii, lele Musă, am lisii. încurcată, 
"Am cititi în cartea unui înv &țati, 
C ar fi o.unâltă cărei pilă-i gicii, . 
Fară care-acestea nu plătescii nimici, | 
Căutândiă lungii ca-mi gise: cin' te-a păcălită ? 
Nu sei că din modă pila a eșitii? Eu 
Incă, fie-ertată, buna îmi spunea, 
O augiti de pilă, dar” n'o cunoscea,
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LITERATURA-CIROU. 

- La noi literatura e togmai ca și circul, 
S'adună în tâtă sâra la mai nimica târgulă : 
Unii cal ce jocă polea, uni măsăruşii sconatiă, 
Ce numără şi spune, venit'ai treazi scă beatii ; 
Uni ursă ce 'ntinde-o horă cu-o tânlă de căţel, 
-Unii elefantii cu doba, la capii cu clopoței, 
Elene sufulcate, cu pulpele pern6se, 
Achili, Priapi și Herculy cu vinele vertose, 
Și clovni ce-alergă, strigă, Și-ȘI dai vertejii de-a râta— 
La d'astea valii s'adună Și cască gura, el6ta. 
Dar” seste colea Musa în mantă- învălită, 
Dincolo pe Apollo în toga-t pătulită— 

„Ei cerulii și pământulii de-odată le 'nlumină-— 
Și o să 'vegi sirmanuli sobolii fără “lumină, | 
Cum trece gură-cască „Îngreunândiă pământulii ... 
Naude nici nu vede, în tigvă-i suflă Ventulii ! 

MUSELE ALUNGATE. 

De ce s6re, luna plină, 
- Nu lucescii cum aă lucitiă, 
Ev a steleloră lumină 
De ce dre s'a pălitu 2
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De ce tosele și crinii, 
Viorele și bujorii, 
Nu 'nflorescii cum spună bătrânii 
Că *'nfloriaii pe timpul lori. 

3 

fe prin codri dalbe (ine 
De ce nu mai înteloimii, 
Cum prin cântece bătrâne 
Minunaţi noi augdimi ? 

-.. Sârele, lună și stele, 
Le-aii tocitii ai nosti poeţi, 
Și prin crini şi viorele 
Semănatu-ne-aă scăeți. 

= pe  dalbele de dine 
Atâtii mi le-ai alergată, 
Pân' de spaimă și rușine, 
Ai fugiti și ne-ai lăsată.
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MUSA ROMÂNESCĂ. 

- Dei! e grâsă "ntre urechi 

Musa n6stră românescă, 

Scrie fâr' să-se gândescă, 

Când și m6rea de curechiii 

Cere timpii .s&-se năcrâscă. 

CHEMAREA POETULUI. 

—Tu nici odată, frate, în cântecele tale, 
Cu mari și tari al luniei nu sciii să fi vorbiti, 

„Precum facii toți poeții în visurile sale, 
Şi încă fie-care. se ține: fericitii. 

“La salvatori, la mentori, minciunile mărirei, 

Unii firii de smirnă macar odată n'a! aprinsil. 

„Poeţii *mpletescii singuri cununa nemutrirei,—. 

Pe care ei nu-i cântă, trăindă încă sati stinsii, 

—0! câţi poeţi, amice, cu nume rușinse 

Frumâsele lorii scrieri, lăidândi, și le-aii mânjită ! 
Mai bine să-se stingă mii nume lumin6se, ” 

Decâtă să dal vicță la unulii pângăritii,



E - o DA EPIGRAMĂ. - 

„i Frumâsă Epigramiă, cu ochi scânteetori, | 
„Cu buze 'rîdătâre, dar ageri colțişori, 
Cum să te farmecii Gre, să sciă- că mă iubesci, -" 
Şi ce să 'ncepii să-mi crescă și mie dinți şerpsci? —Adună 'ntâiii, poete, vederi și cugetări, 

” Și multe și mărunte de peste țâră și mă, 
Vădute, nevăgute, din ceri, de pe pământă, - | Și nu veghia pe nimini, măreți, mișelii sc sântă ; Culege-apoi pe plaiuri a” țerii tale flori, | Le pune tote n Glă spălată de trei ori, 

“ Amestecă-le ?n urmă cu fiere și cu miere, . | - Şi dă-le foci, și-atuncea, mă jurii pe-ori-ce vel cere, Mie-mi va eresce doruli Și ție colțişori. 
Și dâcă lumea astădi cordișit se va uita, 

„Ca fărmecată mâne în ceră te va nălța. 

„„ NESTORII ȘI ACBILIL MODERNI. 

„Ia vechimea vigordsă Musele-prin munţi ședeaii, Și chiar ghiujii grei de file pân” la ele se Suiaii, Dar' văgendii, că cei de astăg, ofticoși și slabi în vine, Nu potii sis s&-se mai sue în regiunile senine, 
Coborit'aii jos la țeră, prin respintii stait de masii, Unde le-află și cei Nestoui și Achilii ugi sub nasii.
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METAMORFOSA POEȚILORU.. 

Și nu "ndeşertii poeții vorbescii atâti de stele, 

Căci și et, mititeii, suntit togmai ca și ele, | 
“E ficsii unulii, 6 altuli prin nuoii riităcesce, 

- S6ă împregiuruli altui pân' more se mvârtesce; 

E negurosii unii altulii și fâră simburelii, 
Să&-lii puni în teascii și-o ragă nu poți să storci din eli. 
E altuli se ridică și sbârnăe ca uni smei, 

„ŞI trece și s'afundă în negrulă nopții: hăi ; 
Unii altulii îşi întinde, de ceruri nu-li incapă, 
Inflată şi 'nfoiată, o câdă —fără capi! 

Uni altuli la 'ntunerecii mijesce, pâlpăesce, 

Cum n6ptea licuriciulii în ierbă licuresce, 

Dar răsărindii celii s6re, unde-ai cregutii poeți, 

Veţi. numai vermuleți. 

PĂMENTULUI SCRIITORULUI. 

__ Fie-eare fl6re are-alii seii pămenti, 

Scriitorulă încă are-ali Seii popori, 

* Schimbă-le din loculii și din țerna loră: 
Florea "mbracă faţa tristă de mormentii, 
Scriitorii palidi călărescii pe: ventă.



GĂTELA "POESIEI: 

ME "'ntrebi, ce-i poesia și câte n ea se ceri ? 
Mii stele scântei6se întruni seninii eteri, 
Ori celii noianii albastru r&sfrântii în limpedii vali, 
S6ii rose închiegate în luminosii cristal ; 
Cristali şi „vali şi eterii, când turburi ele-ori fi, 
Nici ceruri, stele, rose, tu nu le vei zări, | - 

Ori-câtii arii străluci. 

GELU NEMURITORIU.. | , 

Unii ca s&-i vagă lumea îndelungii Și "n depărtare, 
Sus pe dealuri de cadavre nalță-se triumfători, 
Alţii de pe vrafuri d'auru privescii lumea cu 'ngânfare, 
Și de este-o nemurire — singuri suntii nemuritori ! 
Dar' poetulii n'are aurii, nice macar uni grăunte, 
N'are arme nici cunune adunate în resboiii, 
“Neapusă înse radă însoresce nalta-i frunte, 
Și străluce peste lume pân' la diua cea, de-âpoi.
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IMPERĂȚIA POETULUI. 

Poetulă este-unii împăratii 

Și V-a lui împărăție - 

_De margini nimini nu i-a dati, 

Niel eli singurii nu le scie. - 

ȘI-L domnii nu numai pân” trăesce, 

Da togmai dupăce-a muriti— Ă 

"El totii mai tare, "mperăţesce, 

Şi totii din-ce mai strălucitii. 

Geloși ar plebei împărați, 
Nebuni la g6nă mi Vai luati, 

_= Şi totii ce-i mare alungati, 

-. Şi toţi cari lingii — încoronați. 

ARMELE POETULUI. 

Poetulii are pe buze miere, 

Sub limbă-ascunsă să pârte fiere, . 
“Căci şi albina-i cu miere ?n gură, 

Dar aci și fiere pârtă ?n cucură. 

=: ze.



-IȘI are leuli brâncă, și vierulă colții mari, 
Er cerbul sprintenia și paserile sborulă, 
ŞI vulpea viclenia, &” șerpele. omoruli, 
Avutulă chei de aurii și regii arme tari, 
Și furci şi grele lanţuri și negre închisori; 
Cu-acestea fie-care se apără, omâră. 
Poetulii are-o armă din tOte mai ușoră, 

O până, dar mat tare cu mil de mil de or, — 
Cu-o *mpunsetură-omâră avuţi și împărați, 
Pe ei și alii lorii sufletă și vieţa viitâre; 
Și nu-i nimicii să-l scape, nici câmpuri de 'narmați; 

- “Nică ecatâmve d'aurii, nici temple soritore,. 
Suntă morţi şi-ale lorii umbre de putrejune pline, E 

„Le "ncungiură cu spaimă cu toți cei. următori. 
Şi totii cu-aceeași armă pe 6menii de bine: 
Poetulă îi ridică-la cel nemuritori, 
Şi-i face st lumine ca sârele în lume, 
Și lunea, “nminunată se *nchină- l'a” lori nume. . 

Fir amoră şi fără vinii 

Poesia-i numai chin; 
Fără spadă, fără ură, 

- “Și Omeri i-uni cască-gură.
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POETULU ȘI FURNICA. 

Poeti, furnică, se parii de-o sorte, 
Mică în vi6ță şi masi în morte; 
Acesta ?n ambră, cela ?n mormântii, 
Devinii odâre pe-ucestii pământii. 

O. PREFACERE, 

Ceva bunii de vrei să faci, 
Corpu 'n spiritii s&-li prefaci, 

Decă vrei să nasci unii toti, 

Spiritulii fă-lă corpii detotii ; 

Numai din. așa schimbare 

- Pâte nasce ceva mare.



SE TE MIRI? | 

Dupăce 'Tatăli lumea făcu, 

„Cu 'mulțămire privindi stătu 

Și 'n sineși dise:: 6 forte bine! 
Dar omulii una. de-atuncea ține— 
Cârtindii lucrarea lui Dumnedei : 

"Una nu-i bine, alta e rc! 

Să te miri Gre când ţie-ți gici: 
Una nu-i bine, alta-i nimicii ? 

LAUDA TĂCUTĂ. * 

Lăudatii de-unii tontii s&i de-unii amicii, 
E mai puținii decâti nimici; 

Er unit dușmanii, să scil, câud tace, - 
Că singurii mare laudă-ţi face.
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GURA LUMEL. 

Așa nu-i bine, așa e rii! 
„ți gice lumea ori ce-i luera. 

Tu taci și lucră de capuli tăi, 
Și lumea latre cum i-a plăcea. . 
L'a lumei gură, de multi se scie, 

Nu-i leacii sub sore, decâtă cea, glie. 

RESTIGNITU-FERICITU. | - 

* Cine-o carte serie, 
Ilă judec'o miie: 

-Fil îl fericescit 

Dâcă-lă răstigneseii, .
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- PE SPÂNOA, - 

Și ce creţi, e răi c'alesulii nu. s'amestecă 'n țărină ? - 
„„ De s'amestecă, măgari! la totii pasulii îli îngână,. 

Broscele își imflă gușa și se nhOlbă-orăcăindi, + 
Șerpii scapără din limbe, cu veninii în el țișnindii ; 
Dar" aşa el sus pe stâncă stă şi lumea privegheză, 
Și din când în când cu fulgerii seudue Și lumingză. 

SIHASTRULU. 

—De ce nu cobori la turma, ce pe-a gloriei câmpie, 
Pasce verde nemurire și S'adapă cu-ambrosie ?. 
—Intr'o turmă de maimuțe leulii s'a fostii încurcati, 
Și nu ma! credeai nici iepuri, că e leulii împărati.. 

”
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(Continuândii ) 

Mai voiit să fiii unit vulturii, ce singuritii din stâncă “ 

Privesce cu mărire în valea cea adâncă, 

Și, peptuli plinii de flacări, s'aruncă când și când, 
Și cele lighione se 'nspaimă tremurândă,— 

Decâtii în laculii putredi s'orăcăescii în chorit 
„ Gu-ală brâsceloră poporii. 

CUNUNA POETULUI. 

—De unde își ai regii cununele de lauri? 
—Lori le-aii- vândutii poeţii pe altele de aurii! 
Și verdi eraii atuncea, dar ele s'aii uscati, 
Uscate-apoi cu sânge în urmă le-ati pătati! 
„Lăsaţi, poeți, voi încă aceste foi pătate Ea 

Sating” a' vâstre tâmple de rage luminate ? 
Lăsaţi să mi le pârte acei ce le mânjescă 

Și teritorii care cântândii îl lingușesci ! 
Cununa cea mai mare i-o inimă curată, 

O minte strălucită și-o frunte ne'nchinată. - 
-
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PRECUPEȚII LITERARI, 

Strigă gura câtii. în ține: 
Daţi aici la marfă-alesă ! | 

"—VE rogi, din c6dă de câne 
Aveţi sită de mătasă? 

LA CEJ DIN ELICONY. 

—De ce nu te sui şi tu la noi în Eliconiă, 
S8 ne cetesci ce-ţi spune bălaiulii Apolonit ? 
—Dorescii să nu vă dâră ce mă siliți s& spunii : 

„MB temi de- -a' vâstre fumuri s& nu coboră nebunii ! 

S 

„MUSCĂ ȘI MUSCĂ. 

Mii de musce să-s' adune, 
Miere 'nu facii, în zadarii ! 
O albină de se pune . 

Imple coşulii de nectari.



ȚINȚARULU ROMÂNESCU. 

Uni elefanti ținţarulii privindu-l 3 Îi gicea: 
De mia” cânta, Virgiliu țințarii să fiu ași vrea, 
Țințarulii îi răspunse: Pe-aicea ! pe la noi, 
In elefanții ne schimbă, cari urlă din cimpol, 

SCIINȚA ȘI PROSTIA. 

Ei mulțămescu-ți, domne, că al lăsatii să fie 
De-olaltă osebite sciință şi prostie, 
Căci, ori-câtă: cea mulţime nu scie să distingă, 
Cu timpii înse sciința toti are să învingă. 
Şi-ori câtii se înflă astăgi o curcă beată ?n pene, 
Ca mâne-oră arunca-o cu toți în buruene; 
Căci, vorbă românescă, prostia ce-i din fire 
In ceruri de-ai sui-o totii n'are lecuire.
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MULȚIMEA. 

"Ce cugetă mulțimea, de loci mie nu-mi pasă! 
Adecă ce-i mulțimea? 0 ie mare, grasă; 
De cârne mi-o țină unii, mereii alții o. mulgi, | 
Er alţii îi tindă blana, o tușină și-o smulgă, 
Și unde-o 'mpinge-o mână, acolo ea se duce, 
De capu-i urii pasă macar nu scie cum s apuce. 
„Ei singură pe-a mea cale mă ducii încetișorii, - 
Şi unde calcii odată se simte-ali mei piciorii, 
Er' care-mi esii în cale și vreaii să mă 'ncolţescă, 
S& spună cele javre, ce-avură, să pățâscă. 
S8 nu-te superi dară, iubitulu mei Căscău, 
De mi-i ved€ ici-colea că voii glumi sâi ride— 
Pân' nu-i închide gura și ochii-ți vei deschide, 
SE poți și tu în urmă să mergi de capulii tăi, 

MARTIRULĂ, 

—Fraţi, voi rosele valegeți, mie spinit mi-i lăsaţi | 
—Așa-i lumea, lege “veche din strămoși, fie iertați, . 
—Mulţămire, mulțămire, ît primescii prea bucurosi | 
Rosele sunţi ali pe frunte, mâne t6te-aii veștedită, 
Eră Spinii, ce n cunună Gre-când Sai împletiti, 
Până aqi i-admiră lumea sus pe fruntea, lui Christosii.
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SIMPATIE, 

Serie, încurcă vre-o nebunie, 

„ Şi lăudătorii o să-se 'ntrâcă ; 
De "ncondei înse vre-o mirodie, 

Sub nasă toti tontulii ridichea-ţi frecă. 
Vrei să te laude — atunci n'alege, 
Rotunde ?n colţuri mestecă, drege, : 

Și toți vorii dice: „dumneleescii !* 
Căci și el togmat așa cârpescii! 

ADRESE PERICULOSE. 

De tote 'n lume poţi s& vorbesti, 

De d6u& lucruri să te păzesci— 

De-Olimpi, Parnasi ; 

Nu qlici o vorbă — şi mi te 'nhaţă, 
Căci ea răsare la del în faţă, 

La Muse ?n nasi.



„NU OREDU, 

Poesia-i darii din certi! 
Lumea, dice, eii nu credi— 

- Căci din câte-audă Și vădă, 
Poeţii .de fâme peri, 
Și caut totuși mai trăescii, 
Ei trăescii, căer sg târâscă, 

IN INTUNERECU. 

Când am priviti la fire am statii și-am cugetati, “Și "ntvalte minunate şi-acestea, le-am aflată: Ea cresce și 'nfloresce din mică rădăcină, 
Ce zace, Ja 'ntunerecii ascunsă sub țărină, „Și-am disi atunci în mine : m'ascundii și eii de lume, Că p6te-aşa voiii scâte vre-o flore mai de nume. 

19
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- GIOGÂRLIA ȘI PRIVIGHITOREA. 

—Cu inimă, voiâsă, cu ochii ţintă ?n sâre, 
Nălţându-mă la ceruri pe-aripile-mi ușâre, 
Răvărsă. în lume doine stropite cu nectarii; 

Tu t6tă nâptea în tufă mi te bocesci amarii. 

—AI numai -o greșelă, conciată cântătore : 
Te 'ntorci în urmă 6răși— în drumi la băligară, 

- O MARE NEBUNIE. 

Mai mare nebunie 
Nu pâte să mai. fie 

- Decâtii ce-a, gisui Horaţii : 
„Că unii poetii se nasce“; 

Aşa dar” nu se pasce 
Ca boulii pe fenaţii. 

„__ De-atunei orl-cine "'nchiegă 

Și d6uă ?n teii îmi l6gă— 
I-alii Muselorii băeti, . 
Și-ori-câtii să-i gici că nu-e, 
Eli vicţa stă să-şi pue, 
Că s'a născută poetii.:



CĂLARE PE STELE, 
-. 

Precum” pietorulii depinge a lui cadre răpitore 
După viile modele ce i-aii statii, ce-a "ntrevădutii— . - 
Cântărețul și el cântă pe-a" lui cârde sunătore, * 
Precum inima îi spune, ce 'n vicță-a petrecută, 
Er aceia ce vânză sus prin nuori. a” lorii modele, II vei giua în amsqă călărind nebuni pe stele. 

„MĂRĂCINILE POESIEI, 

Vedi, florile țeranuli le smulge de prin grâi, 
Le-adună și le arde sei jos le dă pe rii, 
Căci ork-câtii de frumâsă să fie "n grâi o flâre, „ Când prea se reslățesce totii grâulii ea-lii omâre. _. Poeţiloră, mai smulgeți din ale mărăcini, 

„Că nu vă vedemii grâulă de rose şi de crini! 

LA UNU BATE-VÂNTU. 

Decâtii te 'ntingi S'ajungi la stele, 
Mai bine stăi mar tupilată;. 
Jos iârbă verde, floricele, 
„Sus Iele, pajuri, vântă turbată.
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- CA LA NOI LA NIMINI, 

__—In Galia bătrână odată s'aduna 
Intr'uni orașii poeții, la luptă se lua ; 

Invinșii făcea laude celorii învingători, 
Ev cei mai.rei cu limba siliți era să-și ștârgă . 
Divinele lori scrieri, 6”, decă nu, lictori 
Mi-i arunca în gârlă, ori mi-i lua la vârgă. 

Era "nțelepți barbarii! Ce-arii mal plăti la noi 

Să iat la vergi pe unii, pe alți să-i puni a-mol! 

-—Te nșeli, iubite frate, la noi pe cei mal buni 

T-arii pune ca să laude pe cei ce-a-moi îl punti! 

NOUELE DANAIDE. 

Trecui prin iadi în visii 

Condusii de-unii vechiii poetii, .: 

Şi cercetândii încetii 
Eli tote mi-a deserisi ; 

Pe Danaide înse noi nu le-ami mai aflatit, 

Cu-Olimpieni pe tâte Eacii le-a fostii schimbati.
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CIMILICURI, 

"Unii țigănuşă se puse la fo, întâia Sră, 
Ep Dada cu barosulă ehiora pe lăicidră;: 
Dar”, nesciindi purdelea cum merge lu suflată, 
In locit s'ardice foii, mereii i-a apăsatiu, 
Pân' foii leşinară și steter”a sufla, 
Er Dada cu barosulii amenințândii striga : 
„Dar cum voesci să sufle când sufletulti le scoţi ? 
Odată mi-i ridică și-apasă- apoi câtă poți!“ 
Așa făcu purdelea, și bine sufa în fo. 
Poeți, „. Dar las de-odată voii spune mai apoi. 

Se pune apoi Dada și ncepe a sufla, | 
Ex pe purdelă îli pune ciocanulii a-lii înfia; 
Dar elă în totii minutuli: scotea ferulii din foci, 
Și-ori-câti îi da pe coste, nu se forma, de loci, 
Cruntându-s'atunci Dada așa îi cuventeză: 
„ME, lasă-mi-li în vatră pân” roșu scânieidză, 
Și-atunci în ori-ce formă îl poți schimba ușorii !* 
Poeți, luaţi pe Dada ! E buni învățătoră!
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COPII LUI CĂSCĂU. 

Agi sus în ceri, 6r' mâni turnați 
In ali uitării hăi— 

Suntii toți „copiii minunați“ 
In ochii lui Căscăi. - 

OLIMPULU ODATĂ ȘI ACUM. 

„Ce folosii, sirmanii Olimpe, 
Că, ?n vechime erai mare : 

Feţi şi qei pe-a! tale tâmpe, 
- Astăgi mumii literare! 

PE MORMENTULU LU CÂRLOVA. 

„Uşâră, Cârlovă, țărina să-ți fie,. 
Cum limba ușoră tu 'ntâiii ne-ai făcută; 
Și dulce vicța-ți c a ta poesie 
Să-ţi fie în lumea în care-aj trecutii.
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CERINȚELE EPIGRAMEI. 

Ca scânteia fie, mică, lucitdre, 
Și ca ea de grea, | 

Atunci epigrama, fie ghimpii set fire, 
Jurii că va plăcea. 

STRĂLUCIRI DEOSEBITE. - 

Cărtea mea se osebesce 
De-a ta, numai întrună loci ; 

„ Pe-afav” a ta strălucesce, 
A mea numai la mijlocii. 

ORIGINALU ȘI BANALU. 

Ce-i limpede. și vegulatii 
St scil că e originali, 
Ce-i turbure și încureații, 
De nu-i absurdii, este banală. 

:



„ CRITICULU ȘI TINERIMEA. 

Se cade câte-odată unii criticii a lăuda 

A tinerimei lucruri și când ni s'arii părea, 

Căci flori și buruene cu greii se osebescii— 

Intâiii când primăvera în crânguri încolțescii ; 

Şi fără de căldură în cea mai bună glie. 

Semința more stârpă, ori-căti de-alesă fie. 
Dar" rosă să nu facă din răsfăţată bujoră, 

Nici busuiocii s&-i glică la tufa de mohorii. 

CONSTELAȚIUNEA. 

Constelaţiune nuă pe cerulii româneseii— 
„De stele mari cu codă, chiar sori, de nu mințescă! 
Ei depărtaţi se spune carii fi strălucitor, 

Dar când se împreună, cerescij călători, 

In locii să lumineze, chiar diua o "'nnopteză, 
Și-ți trebue lumină să-i poți vede ?n amâgă.



“NUME FURATU: 

Şi sciți de ce nu-mi place să mergii în coterir? 
Căci cei din întru laudă, cr cei de-afară "njură, 

Și ce-i la unii nectarii, la alţil-i saramură, . 

„ŞI unde ești, în urmă tu singurii nu mai scil. 
Dar nelăudatii de nimini, mat multi însă 'mjurată, 

Odată, de-i fi ceva, de toți vei fi căutatii, 
De unde nu, nai bine să nu 'mcurcămii cea lume, 

Voindii de adi pe mâne să ne furămii ună nume, 

UNU VREA-POETU. 

— Ochii vădit, inima cere! 

—Ei îți eredii, dar” n'am ce-ţi face. 
Indeșertă, când n'a! putere— | 
Lasă beata Musă în pace. 

N'aii st-ți placă al. mel erini— 

Mal nainte am sciutii, | 

Cine v6de mărăcini 

Tote florile îl puti.



DELA VORBĂ PÂN' LA FAPTĂ. 

"Nu vă place -ce facă eii, 
Faceţi voi mai bin" ca mine : 
A cârti nu-i lucru grei, 

Dar e grei să faci mai bine, 

PENSIA NEMURITORULUI. - 

Unii poetii nemuritori, 

Ce ducea, vicță-amară, 
„ Cere pensie la ţeră, 
E” unii gură-căscătorii, 
Ce se cheamă deputatii, 

S'a sculatii şi-a cuventată : 

Cine e nemuritori, 

Cum de fome-o să mai pâră?



  

- UNU POETU FĂRĂ FUNDU. 

Dcă este-adevăratii, , 

Că ce-i turbure i-afundi— 

Ca Bahluiulii eşti curatii, 

Și ca el fără de fundi. 

„Este- adânci poetuli, căscați și-admirați, 
Dar' de una numai, vă rogii, nu uitaţi: 

_Om-ce băltişâră pentru unii brotanii 

Este-unii ocean“ 
Așa scria unuli cândva, nu scit unde, 

„Şi ce elii scrisese dreptii la noi răspunde. 

- ROMANTISMULU BRUTU. 

Până eri ne dați ființe cu vi6ță și cu fapte, 
Ag pe omii ca unii cadavru îlii întindeță şi-li tăiați, 
Și ce-i mai murdari într'ensulii vol alegeți şi lăudaţi, 
Şi pe dal-de gură-cască, la-mi-mamă, papă-lapte, 

„Cu acestii ospății de feră, diua, n6ptea-i îmbuibaţi;



LA 'ȚAPULU LUL EPICURU. 

Tâvla-ta când vei muri, 

Preamărindu-și ali seit capi, 

A ta-tigvă va lipi 
Pe-ună trunchiii ţepănii de Priapi. 

LAUREAȚII MODERNI. 

-Ori-câtii de strălucită, s6ii verde-ar fi cununa 

Pe care-o împletesce prostia s6ii minciună, - 

Ca mâne-o să-se vagă, că e spodlă totii, 

Că laurii suntii, brustmiă, eroulii Staticotii, 

CARTEA-CENUȘERESĂ. 

Cartea ce cu pagini ude 

Află 'ndată pe-ali sei jude— 

Să sciți că-i o puică-alesă; 
__ Cartea ce stă ani uitată 

. Până judele s'arată— 

Dalbă de cenușerâsă.



  

  
ros „NI VERSETARA - | BUCUREŞTI, 

APOLLO CĂTRĂ MARELE CĂSCAU- —— + 

  

Ce-i măreţii de risii se pare: 

„In o viță de nimică; 
Vrei să scit ce-l lucru mare, 

Intâiit vicța ţi-o ridică. 

EROII DE ADI. 

Mam lăsată să faci eroi, i 
Lumea, geme de pitică: 

Toţi cei mari la ek-suntiă miti, 
„Mari suntii ce-sii ca.ei — nevoi; 

Căci prostia își alege 
Numai ceea ce "'nțelege. 

MÂNGĂEREA UNUL POETU. 

—Drama-mi, geii, e minunată, 

N'a scosi nimini nici unii şuerii. 

— Când căscam mare și lată, 
Cum puteam să ma! și flueri? | 

îi IS CENT2 A
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POETULU CĂTRĂ DIARISTU.. 
(Din o scrisdre privată). . .. 

„—Inflă cornulă, frăţidre, 

Că m'am pusi 6răși să serii, 
“Şi-acum sus pe bidiviu— 
Dintunii sufletă, dintr'unit pasi, 

O să sarii peste Parnast.“ 

— Dă, dă, dă, mereii în tâcă, 
Turma-l tântă şi blândâcă. 

IN COȘU. 

Mulţi scriitori, alesi poeţi, 

Suntii al modei cască-guri ; 

Miraţi, cântați adi... de orbeţi, 
Er mâni — între vechituri.
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LA CEI CU TALANGĂ. 

Vă miraţi, că staii departe, 
Și nu esii în bătătură— 

Să mă laude cască-gură; 

Vă lasii vOut-acâstă parte. 
Decă şi-atâtă aţi mai perde— 

„_AţĂ fi vii sub iârbă verde. 

EDIȚIILE PE: HÂRTIE DE ȚIGĂRI. 

Nu sciii dile ce-o să vină, 

Dar pe dos suntă- tâte-acum;. . 

Ei sciam, că e lumină 

Ce se pune pe hârtie— 

“Şi-acum „Prosă-Poesie,“ 

Văd câ-sii tâte numai fumi! 

LA LĂUDANU. 

In o are de nimicuri dâuă lucruri. al futi: 
- Unulii nai sciutii să-lă termini, celi- alaltii nu Val putută, -
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POESIL NEPERITORE. 

Poetului Custură 

Adi n6pte-l arse casa, 

Din vârfii până ?n temtiă, 

Dar îi rămase mâsa, 

Şi scrieri şi condeiii, 
Ne-atinse ? n bătătură. 

—Cum s'a ?'ntâmplatii ? — Prea bine! - 

Căci suntă de apă pline. 

MÂNGĂEREA POETULUI ORĂCĂILĂ. 

Te plângi de a lui Ghimpe înţepătură-amară: 
„Când cântă-Orăcăilă, să sciți că plâuă-afară !« 
că ți inimă, băete! Neadevării el spune ! 

Când cântă-Orăcăilă, scimit toți că-i secăciune.
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UNU FILOSOFU. . 

—Am cernutii mii de doctrine 
Prin-a minții-mi sită dâsă. OO 
—eii, că sita-ţi cerne. bine, : 

„ Pelmulii totii să trâcă-lii lasă, 
E» tăviţele le ține. 

„POEȚI INALȚI. 

Câtii mat secii e cântărețulii, elii mai: sus mi se cocţă ; 
Numai dine-a' lui iubite, numai regi ai luă erok. 
Când îlă prinde dorii de Musă și unii cântecii vră să scoță, 
Mi se 'nf6e, înflă peptulii, bâzăindi ca ună cimpoiii. 
Ca elă toginai răcănelulii sus în arbori mi se pune, 

-Inhă gușa și vestesce- lume — mare secăciune. 

„LA. POEȚII BOCITORI. 

Tăceţi cu-a vâstre doine dulci, 
Tăceţi, o! cântăreţi ! 

“Suntii bune de copii să-i culci, 
Mai bune de orbeți. 

ui



Când țâra strigă, voi dormiţi— 

Topiţi de dorii și-amorii ; 

Toti ospătaţi, vă toti bociţi, 

Că traiu-i trecători— 

Și diua mare, somnoroși, | 
Voi aiuriți mereii, 
Sburliți și bugeţi, ochii rOşI, 
Uitaţi de dumnedeii ! 

Voiţi ca ţâra pe mormânt 
„S8 vă 'mpletâscă flori, . 

„ Lăsaţi, nu mai împleți celi vântii 
Cu bâcete şi hori! 

> 

Sculaţi, luaţi spada, cornuli luați, 

SE vădiă de mai puteți; 

Poeți sunteţi ori, mă iertaţi, 

Cimpoi pentru orbeți! .
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Cântăreți, ca .voi pe-o 'miie ei nu dati cocoșulii mei; 
Când începe -elii să cânte, se lumină ceru ?n zare,— 
Când alii vostru bâcetii înse laugimii urlândii mereii, 
Ni se 'ntunecă de-odată diua în amega-mare, 

LA UNU TARAFU LITERARU. 

V'aţi jurată, precum se vede, unulii pe-altulii cu 'ngrijire 
- 56 vă puneţi în lumină, ca mulţimea, să admire; 
„Dar lumina prea cu sfară, ori-câtă e de radiosă,. 
Nu sciți voi, că ea mnegresce chiar și fața lui Christos? 

Unii pe-alții vă lăudați, 
Câtii vă ține beata gură— 
C'aţi fi singuri învățați ! 

„Vorba veche sciți cum sună ? 
". Măgărușii ?n bătătură | 

Toţi se scarpină 'mpreună. 

7
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POETULU SFÂRĂILĂ. 

Ale tale versuri forte bine sună, 

Precum crețli tu însuți, 6ră eii îți dlicii, 

N'aii altă greşelă decâti numai ună: 

Sună, sună, sună, şi nu spunii nimicti. 

Ei plângă ne'ndurata-ți sârte, 

Căci ţi-a aruncatii unii greeri, 
Ce-ţi totii sfârăe în creerii— . 
Şi nu scapi până la morte. 

Aici repâusză poetulii Sfârăilă, 

Creştini, pe eli țărină puteți toți arunca, 

„Din versurile-i înse, vă rogi, fie-vă milă, 

Să nu scăpați nici unuli, căci prea Parii. apăsa.
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LA FRANȚUZIȚI. 

Deii, bine faceţi că-mi încureați 

Fonfonăria cea franțuzâscă, 

Căci limba nostră cea românâscă 
Scapă, sirmana, de n?o stricați. 

CARTE ETERNĂ. 

Carte eternă tu ai făcută, 

Căci precum 'Tatălii lumea-a ziditii, 
Intogmai cartea-ți tu al croiti— 
Fără de capăti, fără nceputii,: 

LA UNU POETU SATIRICU. 

Laudă mai mare ce mal poţi cere ? 
Tu scrii satire pline de miere. - 

>
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LA UNU BANDITU LITERARU. 

Să trăesei! Sci de minune să despoi cuprinsulii cărții, 

Paw-c'al luati licenţiatulii dela cei din codrulii Henţii. 

LA. CRITICUL SCĂETE. 

„_ Voescă să. treci de criticii cu nasul finii, Scăete ! 

Păcatit numai că n locu-l tu porți unii crastavete. 

VERSURILE UȘORE ȘI CELE GRELE. 

_—Pentuu-ce foescii prin aerii mil de versuri uşurele ? 

__Plevea n aeri se ridică, 6” grăunţele cadii grele. 

PENŢRU ZOILI. 

Dorindii să vădi eit mâna ce vrea să-mi dea de mali, 

O prindii în lovitură — era, piciorii de cală |!
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Deșertii asuţi atâta, dogite cărturari, 
S'alungi pe. alți, ca singurii să pasci pe Eliconii ! 
A fostii numai odată, îmi pare, unii Samsoni, | 
Ce-a alungati dușmanii cu-o falcă de măgari, 

NU PRIN NUORI—PRIN FLORI. 

Sumeții e şoimulii, adevăratii ! 
Eli ca unii fulgerii mi-se ridică; 
Când colo înse, ce ţi-a vânat? 
Totulii e numai o păsărică, 
Căţelu ?n icrbă adurmecândii 
Ți-aduce cerbulii urma-i mânândă. 

Copii, cu nasulii prin ierbă, fiori, 

Nu totii prin nuori !
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_ CEDRULU. 

Mare-i cedrulii în pustie, - 

Dar elii sute d'ani și-o iiie, 

 Cresce, cresce "ncetinelii : 
Cine 'n opere-alii seii nume 

“Vă să-lă nalţe sus în lume, . 
- Să-se 'nveţe dela elă! 

“LA UNU EDITORU. 

__Iţi trebiie cartea 'ntresă, sudârea mea de ani! 

La molii dedicii cartea, pe tine la eroncani. 

Ba nu, ce-o seră două tu risipesci pe-unii fumii, 

Fi dai pe ună volumi, | 

POETULU MÂNGĂIATU. 

O tragedie ai începutii, 

Și-o farsă 'n urmă tu ai născută. 

_S& nu te superi, toti vei învinee, 

Căci noi vomit ride și tu vei plânge.
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“LA UNU POETU INTINERITU. 

„.. Te laud, că eşti ună vulturii — plinii peptulii de văpae | 
Esti vulturii, nu e vorbă — împlutii înse cu pae. 

" TEATRULU NOSTRU. 

Teatrele n6stre sciți voi ce sunti? 
Sate de pânze îmflate ?n vântii, 
Ce le făcuse şireți curteni 
Fără de preotii, fără moșneni, 
Er cască-gură departe sta 

Și le-admira. 

VERSURI INDISCRETE. 

Am cetită,_că vot Salonulii decurândii Paţi împăiati, 
- Și că Musele pe tâte la unii ceai mi le-aţi poftitii. 

Aii veniti s6il nu, eii nu sciii, dar' că nu v'aii sărutatii, 
Supărate-a? vâstre versuri 'aii eșitii și- -ai povestită,
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CLASICII ROMÂNI. 

Avemii clasici străluciți, 
C'alte naţii mari de-afară: 

_ Iastea, 'n luntru aurii, 

E la noi pe dinafară. 

DONICI ȘI KRILOF. 

Murindă Donici se 'ntelnesce 

“Cu Krilot pe ceea, lume, 

Cesta "n cale îli opresce 

Şi-lii întrebă despre nume. 
Donici mormăe cuvinte 

Ineureate, fără rostii. 

Krilof dice : hai nainte! 

V&di ei bine unde-ar fosti. 

Gâşce și privighitori, 
Cari acasă le-am lăsată, 

Ca, să-ți 6speţi liudători 
Mi le-a! prinsi, le-ai jipoiati ! 

Eră Donici cu 'mgânfare : 

“Wam vădută nici bobocii chiori! 

Şi Krilof cu hohotii mare: 

Dar „pufuli pe botișoră“ ?
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Cu-antereulii lui Arvinte Donici s'a fostii îmbrăcată, 

Și cu elii în spate mârtea, ce-a făcuti, l'a apucatii, 

Și trecendii pe ceea lume, stă peste Krilof dă. 

A! mi-al luati și antereulii, dise, și mi-l desbrăcă. 

Despoiatii și de ruşine Donici se ascunse 'ndată, 

Și 'ndeșerti, din acea clipă nu-l mal vădii ori-câtiă îlii cată. 

O! și căți ca Donici încă storii ascunde, S'aii ascunsă, 
Pe cari Căscăii patriarchuli de mari preoți mi i-a unsă, 

CĂRȚI MORTE. 

Nu mai faceți la cărți morte, 

Scriitorii mei români! - 

Cugetaţi la cruda sârte, 
Care-o st vajungă mâni, 

Când la marea, judecată - 
VE vorii cere, cum e scrisă, 
Mare, drâptă, grea răsplată, 

Pentru cărți câte-ați ucisă !
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FRUCTE NU FLORI. 

Câte fiori în primăveră. 

Sus prin pomi nu strălucesci; 

Da din ele câte cră 

Legă, crescit şi pârguescit ? 

Când de câcere s'alege, 

Număraţi, câte mai suntii, 
Şi-apoi pân” ale culege, 

Câte mai r&mânii de ventii? 

Dela pomulii fără minte 

Invăţați, voi scriitori — 

Cetitori, de-acum nainte 

Număraţi fructe, nu flori! 

PE MARE. 

Vedeţi colo pe mare mil puncte. negurândii ? 

Suntii-năi în depărtare sei pasenl vinii sburândi? 

Suntii Gmeni, vai! suntii 6meni! Pe scânduri sfărimate 

Se sbatii prin cele unde notândit pe desperate;.
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Safundă mii în valuri, 6 alții tă vinii, | 
Ajunsi, da”, vai! se 'nnecă la maluli scundă şi lin. 
O nae 6t'0'n zare din pânze vânturândi, - 
Incetii-încetă s'apropie mii valuri despicândi, 

"La ţermurii ea s'alintă, negoțulii și-lii. întinde, 
De strălucini, de farmec, totii țermurulii s'aprinde.... 

Și marea-i poesia, 6” ceia ce se 'mncă— 
Nebuni, cari fă să fie, ari vră poeți să trecă; 
Er cela care vine cu pânzele în vânti 
Și cu-ale lui frumseţe uimesce cel pământi, 
El este fiulii Musei — lumină, mângăere, 

“In hăuli vieții nâstre de nspte și durere! .. 

. 

„LA UNU GRIERU OMORITU DE FURNICI. 

„ Cântăreță de văi tlorâse, ce din dori și până m sâuă, 
Pe-a ta liră ne'nstrunită dulce n iârbă țirăiai, 
Și când paserile 'n crânguri amuțiaii în cuiburi 6ră, 
Numai tu singurătatea, cu-ali tăi cântă o desfătat— 
Prinsii de lacome furnice, zaci aci fără vi6ță; 
Farmeculii cântărei tale, crudele, nu le-a "mblânditiă ! 
Dar te fericescii, o! grierii, sârte ta-i mai omenâță, 
A” lorii roderi venin6se nu le simți, tu ai murită, -
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Fm poetulii în ali lumei furnicară de patimi plini, 

Ca unii. șerpe di și n6pte elii se sbate ne-adormitiă; 

I-a, dată totii ce'n alii sei sufletii a'nfloriti mat strălucită, 

Indeșertii!... mai crudă îlii râde și-l imprâşcă cu veninii ! 

POBTULU ȘI LUMEA. 

Inșelatii cum e poetuli nimini nu mal e pe lume, 

Cu durere ea-lii plătesce, elă o cântă dreptii plăcere, 

"Tote-a! vieţii (ile dalbe elii le dă pe-uni fumii, pe-un nume, 

Şi nici chiar câti cerşitorulii dela lume eli nu cere; 

Şi-apoi 6răși nimini lumea nu mi-o 'nşelă ca poetuli, 

Unde numai îmi voesce elii o duce *'ncetii cu 'ncetulii.



“CRĂNGULU CU STĂVCILE



Cin cu lumea se frimântă, 

Singurt cresce pe pămtntă, 

Rădtcin! adânci implântă, 

Şi stejară se nalță *n vântă,



LĂSAȚI-ME VOL INVEȚAȚI, 

Lăsaţi-mă, voi învăţaţi, 
Cu-a' vâstre mucede hârtii, 
Descoperiri, lumine mii, 
Și ?n urmă toti neluminați. 

Lăsaţi-mă, s'ascultii, să furi, 
Ce frungelorii șoptesce-unii vântii, 
Ce paserile. spunii în cânti 

„Și riul în ală sei murmurii. 

Lăsaţi-mă, stelele 'm certi 
Să le privescii, să le 'ntrebii ei; 
Prin ele-mi lasă dumnedeii 

Din când în când unii adevării, 

Lăsaţi-mă pe unii minutii, 

Din plaiulii vosti de nălucini, 

Colea 'n a' lumii 'nvăluiri 

S& vădă cum omu-i omiă făcutii. 

12



Tăceți, s'asculti ce ?n alii mei sinii 
Șoptesce lini și ne'nțelesi ; 
Ce voi pân” adi n'ați mai alesii— - - 
Imi spune-unii visă s6i uni suspinii. 

Lăsaţi-mă, vol învățați, - 
Cu-a' vâstre mucede hârtii, - 

Descoperiri, lumine mii, | 

Și n urmă totă neluminați. 

CALEA INTORSĂ. 

Filosofia este unii codru 'ntunecosii, 

In care filosofii, ca orbii ?n ali lori sati, . 

Ghicescii ori-ce cărare, crucişii, în sus, în jos, 

Dar” nu sciii cum st 6să și nică cum aii întratii. 

„SCIINȚA—CREDINȚĂ. 

Mai clari ca altulă totii omulii vede, 
ki” ce nu vede mal tare crede, 

Căci nu-i vedere mai luminâsă, - 

Decâtă credința întunec6să,



Și. câti pe lume Gmeni voră fi, | 
„Mai multi vorii crede decâtii vori sei. 

Chiar voi, o! Platoni, ori-câte sciți, 
Mai multe credeţi, decâtii ghiciţi, 

ADEVERULU ADEVERATU, 

„“Totii filosoful dice, că ?n fine el a scosi 
Din haos adevărulă curati şi luminosă, 
Și toţi așa vorii dice pân! lumea va apune, 

“Și bine,-așu să fie! Dar eii vă rogi a-mi spune, 
Din mil de: adevăruri, pe celii adevărată, 
“Și, filosofi, atuncea la toți m'am închinatii ! 
De nu mi-li puteţi spune, să nu vă supăraţi 

„Dă sciți și vol.ca mine, dar” credeţi că-l aflați. 
; 

LUMINA ȘI UMBRELE. 

Până s6rele lucesce 
Omulii umbrele iubesce, - 
-Ev când s6rele se 'nelină 
Caută, toți după lumină— 
Geniul până n'a să moră



Lumea umbrele adoră, | 

E» din lume când s'a dusi, 
„Cu el umbrele-aii apusii.... 

Și la numele lui mare 

Şi-aprindii toți o. luminare. 

NAEA FĂRĂ VENTU. 

“Adese-ori unii genii i-o nae mare 'n porti, 

Cu piseii înaltii şi tare, de valuri sfărmătoriă, 

„Cu coste oţelite și pânze tari în. tortii, | 
Și-uni arboră de furtune, de trăsnetii ridătorii ; 

Daw dâc' unii ventă nu vine şi 'n unde n'o pornesce, 

Ea șede... și totii șede... pân” tâtă putregdesce. 

OGLINDA LUL DIOGENE. 

Diogene-odată în lăpădătuni 

Află de-o -oglindă nisce sfărmituri. 
Filosofii de nume deși eli era 

"Şi în sdrențe numai trupu-și învălia, 
In ascunsi eli totuși se uita 'n oglindă. 

Audise unii, și voindi să-l prindă
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Ili păzesci odată, și privindă îlă prindă, 
Și S'aruncă-asupră-i strizândii, huiduindii. 
Liniștitii eli înse și ridendu le gice: 
O! ce bucurie, că-mi veniți aice! | 
Vedeţi ast” oglindă? Fan priviți în ea, 
Ș'ori-ce-aveţi în sufletii tote storii vedea! - 

Când ei auţiră de-o așa oglindă, 
Nu stiaii pe unde fuga stă mi-o prindă. 

PE MORMENTULU UNUL FILOSOFU. 

Aicea dârme. unii învoţatii, 
Ce de vicță-și chiar se 'ndoia, 

-. Dar când de urmă mortea i-a: dati: 
O clipă încă!.. „ plângendă cerea. 

- | 

INȚELEPȚIE PROSTĂ. | 

“La multe n lume ei mă "nțelegtiă, 
"Sunt grei la una ca și pământul: - 
Folosu ?n tâte întâiii s'alegă, 
Și să ?'ntorci manta cum suflă ventulă. 
Dar când acâsta și-unii tonti 0 seic, 
Nu credit că este vre-o 'nţelepţie.



  

CALEA CEA MAL SCURTĂ. 

Moşu-Albii întrebă pe-unii înțeleptit: - 

Care 'e drumul celi mal scurti 6re? 
Cu-o vâce rece și 'ncredătre 
Eli în răspunde: e drumulit drepti! 

— In cartea-ți mârtă pste să fie, 

Da, ?n cartea viie a vieţii scrie: 
Calea mai scurtă e cea mal strâmbă, 
“Pe-acâsta âmblă Gmenii trâmbă; 
E calea drâptă, câtă am âmblată, 
Şi totii pământulii Pam svânturată, 

Pustie tâtă eii am aflati. 

OMULU ŞI ALBINA. 

Omulii nu adună miere, 

Chiar din miere suge fiere, 

Day cu-albina totii s'ajunge:. 

Gură dulce — răi împunge.



SIECĂTURILE 

Ca cerbii nalte corne, aii unii vorba mare, 
Și când nu i-al cunâsce te-ar prinde "'nspăimântare,. 
Dar, „togmai ca și cerbii, ei fuga mi-ai înflată, 
Catia vădit unii omit departe, de-ar” fi chiar împăiatii, 

* 

PUTEREA INVIDIEI. 

Dâcă vunulii face-unt lucru și mâi bunii şi mai frumosi, 
Decâtii cum al vră să fie, tu privesce-mi-lii voiosii, 
Nu te da invidiei pradă, dilele nu-ţi amări, 

„Ci pe seara lui te 'ncercă, și mai sus a te sui. 
Civ” pe altuli pismuesce, celt puterea şi-o ucide, 
Și rivalului cărarea multii mai largă i-o deschide. 

ADEVERULU ȘI VENINULU. 

Adevărulii şi veninul aii o mare-asâmânare, 
Căci de-ascunsa lori putere forte-adesii 6menii morii, 
Şi-apoi €răși amânduă se distingă pân” la mirare: 
De veninit acela.mâre, care-i este primitori, 
Eră de-adevirii acela, care de elii se feresce,' | 
Sci mi-lii tunde şi-li ascunde, sâii Puresce și-l gonesce.
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UNU RESPUNSU. 

+ 

— Am așteptatii, Arne, să vădi și-a ta fință 
Prin celelalte umbre espuse 'n răspintii, 

Cum împregiurii se cruntă Ta lumei ușurință, 

Cum ride sub musteţă de-a” vieții nebunii. - 
— 0! nu, iubite-amice, eii cred că-s în-vi6ță; 

Și cin” de lucru n'are, mă pte-ușorii vedea, 

Er' cine viii se simte „la loculii cu verddță“, 

E n drepti să strige: âmeni, acâsta-i imutra mea! 

MORMENTULU UNUL ADVOCATIU. 

Prin cintirimii odată trecândă din întâmplare, 

Pintre morminte unuli vădui mai cu mirare. 
Pe când pe celelalte vedeam verdeţă, flori, 

- Pe unulă scăeți numai cu mii de ghimpișori. 

Și cine dârme-aicea, întrebi eii pe pândarii, 

Eli scuturândii din mână: unii mare cârciogariă !
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PĂSTORU ȘI PĂSTORU. 

Păstori sunt cei din tronul, păstori cel: din altarii, 
Păstori cei dela stână, păstorii boarii, văcarit; 

Dar" între unii și-alții e mare osebire, 

“Nu prin sumană și purpurii, josire şi mărire, 

Căci sub acestea tâte totii Gmeni se ascundii, 

Dar cestia își pascii turma, 6 cel-alalți o tundu." 

CUNUNILE, 

Decâţi cunună d'auri să-ţi pună-al tăi amici,- 
De spini cu multi mai bine din mâni de inimici, 
Căci cel dintâiit se laudă: cununa noi i-am dat'o! 
Dușmanit tacii sci ţipă, când pâte-a! meritat?o ; 
Er” lumea viitore, ca jude nestricati, 

Dă fie-cărui numai, ce elii a meritatii. 

CONTRA RÎULUL. 

Cine barca ?n sus și-o. mână, 
Greii prin valuri elii pătrunde, 

Dar odată va să vină 

Falnicii legănată pe unde; — 

Cela ce cu unda merge, 

“Cu ea merge și se șterge,
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DUPĂ MII DE ANI.-- A 

Ce-ajută, spuneți, re atâța, filosofi, 
Ce și-ati mâncati vi6ţa cu-a lumei fericire ? - 

Atâţi profeți, apostoli, părinți și teosofi, 
De ce și-aii datii viâţa spre-a nâstră mântuire? 

Ce-amii căștigatii din tote a” lori înveţăituri ? 
Nu ne sfâșămii și astădi ca ferele 'n păduri? 

LEGE ȘI LEGE. |, 

„Eu sunt lege, tu ești lege, 

Intre noi cine-a alege ?- 

Dreptulii meii e celii may tare, 

Când e pumnulii greii și mare; 

Slabit e dreptul celi mal sântii, 

! "Când lupţi numai din cuvântii. 

i 

Cinci articol nodoroși 
Inchiegaţi în pumnă de feri — 

Suntii mai tari ca codici groși, 

„De-arii fi chiar picați din ceri.



  

“LA AL MEL 

In mormântii ave-voiii pacea, ce ?n viță nu mi-ai dati! 
_Sâă că nu voii fi nimica, și- -atunci voi, acești din lume, 
„Aruncândi pe mine brușuli veți uita şi ali meii nume, 
_Ori în cartea amintirei voii sta și eii încrestatii, 

__Și atuncea, la mormentu-mi veți veni 'n pasii liniștită, 
să vedeți macar țărina, care-atâta va-iubitii, 

“LA O BÎRGĂ. 

-* Hircă, sciit de ce rânjesti, 

Ai fostii tigvă de 'mpăratii, 

Și-aici, uite, putredesci 

Intre hârci ce le-ai tăiată. 

RECUNOSCINȚA. . -- 

O păţesci şi nu-ți ajunge, 
Ajuți slabulii şi-i faci bine, 
Și când dă, întâiă dă ?n tine! 

Ei învăţ vițeli a "mpunge— 

_Tlă i împunge "ntâiti în mine.



TEMPLULU SECRETULUI. 

In peșcere adâncă, în codru nep&trunsii,. 
Ba nici în iadulii negru nu stai mai bine-ascunsă, 
Decum vei fi atuncea, tăcutii când îmi “ei sta 

Ascunsii sub limba ta. 

UMBRĂ REGILORU. 

Așa ne spune unii sfati bătrânii: 
Umbra de rege — ca cea de spini, 
Cum ventuli bate — ea scii te'mpunge, 

- Si se departă de nu te- -ajunge. 

REGELE NEDREPTU. 

Ca fântâna fără, apă — regele fără dreptate, 
Arse sufletele-alârgă și se 'ntorcii mal însetate.



  

RIVALULU SATANEI. 

Nu e fâră mai turbată decâtu negruli fariseii ! 
Eli, ce'n stare mi se crede. chiar pe Dumnegei se "mele, 
Și cu față prefăcută i se 'nchină totă mereii, 

-“Ție, când îl cadi în ghiară, no să- ți jipoe cea pele ? 
De Satana, câtă de-amarnicii, poţi să scapi și cu minciuni, 
Dar de fariseulii dulce, nici cu mit de rugăciuni. 

DREPUTULU DIVINU. 

A cornelorii rușine, care seiă s&- -se  faleseă 
Că de sus pe lume vină, 

E, căci beata datorie nu-i nici macar omen6scă, 
Pecând dreptulii e divină! 

MĂNIA: 

Este-o vorbă veche, bună 'să-se scie: 
Nimicii nu se face bine în mănie, 
Toti ce-i mare 'n lume, gice gicătura, 
A făcutii iubirea și-a nimicitii ura.
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MAMA FERICITĂ. 

"De șepte ori cu mârtea se cumpenesce-o' mamă 
ȘI luptă vi6ța 'ntregă copiii să şi-i țină; 

- Murindii de nume-i nimini nu ține *n lume samă, 
E alta unulii nasce și lumea'i se "nchină.- 

? 

- PREȚULU FAPTEI. 

Nu te lăuda ce ai st faci, 
Nu bucina, ci fă și taci, 
Căci, bine-răi, lucrulii lucrati, 
De jumătate ești lăudati, 
Er de: Pai mai făcutii și bine, 
“Viniă și dușmanii st-se 'nchine. 

FAPTA VORDESCI:. 

Tu laudi, admiri o naltă frunte! 
Mai bine taci pân” vei vedea, 
De stie totă așa st 'nfrunte, 
“Deschisă, naltă, lumea rea.
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URMA SPUNE. - 

— Unde-si domnii din palate ? 
— Putregescii toți în mormântiă, | 
— A? lori nume? — Yumi în vântă, 
— Fapte ? — Ceâ pustietate. 
— Dar acestea ? — Mil păcate! 

MASCA. 

Cine-și iă mască de sânti, 
Iși ascunde chipii de draci. 
Eu m'arăti așa cum sunt, 
Și cum sunt, așa și faci, | 

AVERE ȘI FEMEE. 

„Avere și femee 
Sunti una ca și altă — 
Aci te lasă ?n baltă, 

- Când altulii vre s'0 iee, -



  

LA UNU FILOSOFU PESIMISTU.. 

De vrei, o! filosâfe, o probă ne'ndoisă, 
Că 'omenimea, cultă devine mai hâdâsă — 
Te rogii, iubite, câmpii de ce-ai mai treera ? 
Privesce-te ?n oglindă și 'ndat' o vei afla. 

LA UNU JUDECĂTORU. 

„Că ești uni dreptă judecătorii, 

O recunoscii şi eii, 

“Tu drepti ai 'dati Ia pâritoriii, 

Ce-a cumpenitii mai grei. 

“LA UNU ATOTU-SCIUTORU, 
N 

Că o dâgă îţi lipsesce, forte mulți mi-aii povestită, 
Dar s'ai înșelatii cu toțit—vădi că d6uă ţi-ai săritii.
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DREPTATEA OMENILORU. 

 De-ariă sări, cum stă ?n can6ne, 
Ochii cară păcătuescii, - 
Orbi arii fi, să nu trăescii,: 
Mulţi din cei de prin ieâne. 

„Dar, nu fie de deochii, 
Suntii și sânți şi ai şi ochi, 

Cum pămentuli îl mail rabdă pe-acestit dracii impelițatut 
„— 9! pe câţi eli până astăgi chiar și sânţi i-a cocoțatii, 
Și pe câți de-aici nainte. n'a răbda și n'a mări, - 
Er la bieţi de îngeri pelea peste capii le vă jupi! 

AVUTULU ȘI SĂRACULU. 

Celui avuti mințesce fune,. 
Glota strigă-: adevăratul! 
Adevării săraculi spune— 

„ Lumea-i strigă: ai visati! 

13
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„AMĂGIRE. 

Pe-alii vieţii plăiit întinsă . - 
Pleci cu steagulii fâlfăindi, 

Ic sărindă, colea cotindi, | 

"Creqi că "'mpingi — şi eşti împinsii. 

DARULU SORȚI. 

De-mi diceai, o! sorte: cere! 
Cine sci ce-ași fi dorită ; . 

_Tu mi-ai dati, ce n'am gândită, 

„ Toti :o doină şi-o plăcere. - 

- EPITAFULU FARISEULUL. 

- „Aici sufletul mi-am datii 

In mânile celui de sus. 

— Dar la Petru când s'a dusă, 

Iute 'n iadii Va aruncati - - 

Și pe mâni mi s'a sptlati. *
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INAINTE — SPRE CODĂ! 

Voi mi-aţi aflati veriga, ce legă deulii-omii 
Cu fraţii -sei cu câdă acățărați prin pomi; 
Dar” arătați-mi unde-i acea verigă, - 6re, 
Ce-ună lutii cu ochi îl 16gă cu-ali nemuririi sâre? 
In locii să mergi nainte, 0! lutii îngăuriti, 
Iţi cauţi Grăși câda, ce-abia ți Sa tocită! 

VORBA ȘI SĂGETĂ. 

Săgsta depe cârdă, cuvântuli depe limbă, 
St nu le lași s& sbore pân lungii n'at cumpenitiă ! 
Lăsate- odată, * n aer nimici nu le mai schimbă, 
Și unde nici prin cugetii — acolo ai trăsnităi; 

Și vorba scii săgcta unde-aă loviti odată, 
Neştersii rămâne semnulii, chiar rana vindecată, 

„CUNOSCE-TE! 

Prea-înțelepte, de multi cetitii, 
Precum văii, ochii ţi s'aii erucitii, 
Și tu la tote te uiţi ponciși, 
Și nu-i mirare că vegi chioriși; . 
Deci, mai nainte să 'ndrepți al mei, 

_Te rogă, ţi-l pune la locii pe- -al tăi,



“ CÂRPACII. 

— Ei audi adese pe cârpaci dicândă: . 

Ani veniti în lume ceva prea curând, 

Dece âni, unii secol ceva mai apoi, 

. Eu aflamii atuncea lumea cum 0 voii. 

—N'aflai nici atuncea lumea cum doresci ! 

Toti cârpaciii și- -atuncea precum astădi ești ! 

Căci, să sciți unii lucru, ori-ce mare nume 

_ Lumea nu îlii face, elit îşi face lume. 

ORIGINEA FAPTELORU MARI. 

Credința şi speranţa, durerea și amoruli, 

„La fapte mană acestea daii sufletului sboruli. 

FARMECULU DEPĂRTĂREI. 

_- Omen, fapte depărtate, 
“Sci prin loci seă prin vechime, 

Tâte pari mal minunate 

Şi cumplite în mărime; | 
Chiar piticu *n depărtare 

Ți se pare că-i omii mare
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ARMA CEA MAI CUMPIATĂ. 

„—Ce armă-i mal cumplită din câte creatoruli 
A- dati la fere m lume? Sunti ghiarele-oţelite 
De lei, de pardii, de hienă? Suntă limbbile- ascuţite, . 
Sub care își ascunde cea viperă omoruli ? : 

— Nici una nu-i cumplită, ori-câte să-mi numesc, 
Ca crerii omenesci, 

FĂȚARULU. 

Fugi de omulii care amblă îmbrăcatii cu chipit de sântii 
Și se pare că nici vede ce se "ntemplă pe pământă! 
Sei cărbunele când frige mai sigurii și mai cunoplitii? 

“Când ca mortii în haină n6gră stă pe vatră învălitii, 

MITITELULU MARE. 

Acela-i răii mai mare, ce 'ncepe mititelu, 
„Și cresce, se ?ntăresce încetii și nevăclutii, 
Er când îlii vedi te 'nfiori, cumplită câtii a crescutii ș- 
Unii mușinoiii sub munte apari tu lângă elă.



TRAȘI PE SFORĂ. | 

Când uni rege se 'ncorână și din ceri putere "mplâră 

Totul este ca să tragă de odată doi pe sf6ră— 

. Pe poporii, că însuși cerulă să domneseă Pa trimesi, 

Er pe Tatăli, că poporulii la domnie Va alesi. | 

INĂLȚAREA TRONURILORU. 

Domni al lumei, dreptii să fie ce-am cetitii în scârțe.vechi ? 

Dintre 6meni numa! regii nascii cu lână în urechi. 

A!... de-aceea, ne-auţite gemete sub tronul moră, 

Ori că tronulă sus mi-lii înflă asvârlindu-lii prafi în nuori. 
- 

LOCUL INȚELEPTULUI. 

Vedeţi fumulii cum se 'nalță și nălțându-se chiar pere, 

Jos văpaia încăldesce şi lumină pe pămntii — 

Totii așa celii ce se nalță sumețindu-se 'n putere, 

Când se crede sus la culme, se. risipe fumii în vântii. 

Inţeleptulii ce rămâne umiliti la, meni jos, 

Chiar și din mormânti se nalță ună lucefării luminosi.
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CELU MAL BUNU PRIETINU. .. 

Man frământată: ol cine-i mai buni amici pe lume? 
Și m'am alesii din tâte, că-i singurii bunulii nume. 
Amiculii celii mai mare curând elii se r&cesce, 
Sci dâcă pân' la grâpă eli totuşi te 'nsoţesce, 
“Ți-aruncă brușu 'n gură, și-atâta —te-a uitati. 
S6ii, de nu-i lași nimica, în urmă te-a ?njuratii. 
Er Eva, ce creduseși că-i osii din costa ta, 
Nici n'ai r&cită și cu-altulă ea 'ncepe câste-a-și da: 
Er alții cari mai cugeţi c” amarii de tine-i dâre, 
Merei își qicii în barbă: ce naiba, nu mai mâre? 
Dar numele ce 'n visță prin fapte ţi-aă mărită, 
"Merei elii strigă lumei: vedeți-lii, n'a murită! 

Pentru corpit tu nici odată numele st nu ți-lă dai, 
Corpulii more, se 'nţărină, dar și mortii numele-liă aj.
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PRIN GRELE — LA. STELE. 

Frageda iebă prin pâtră grosă . - 

Sparge și ese și înverglesce, 
Er miculi picurii îngăuresce, 

Câdândii cu 'ncetulii, stânea vertosă; 
Din amenduă, omule, 'nvaţă, 

Și fă asemeni și tu "m vi6ță-- 

AMARU — VIEȚĂ. 

Ce-i amarii e totii vicță, 

Toti ce-i dulce este morte: 

De mă baţi, mă ?nvii, o! sârte, 
M& omori — purtati în braţă. 

CUVENTULU. 

Decâti omuli n'are lumea nai înşelătâre feră, 

In purpura mble-a vorbei își ascunde lunga-i ghiară. 
7
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— Ce să fie 6re, ca ali nostii cuvântii 

Nu-i ușorii nimica pe acesti pământă! 

„— Pentrucă-ă- cu-vântil ! 

PRECAUȚIUNE LA BINEFACERE, 

Când facă cuiva vrunii bine, 
Dă-i carte dela tine, 

Că u'o să-i ceri nimici, 

Nici macar amintire, 

Necum vre-o mulțămire, 

Și o să tacă chiticii — | 

Şi pote-așa în fine... - 
Să scapi de-unii inimicii! 

TINE MINTE! 

De-al făcuti cuiva vr'uni răi, 

O ţine minte bine, 
De s' ar' face dumnedeii, 
Eli minte toti îţi ţine! .



CALEA STRÂMBĂ. . 

"Pe calea drâptă cu-o sută ochi— 
Și nu poți merge: să n'o deochi, 
Pe calea, strâmbă chiar orbii sei chiora, 
Apucă numai, că mergi fuioră! 

_* LEACU DE VESPL 

Limba fă-ți faguri de miere, 
Faţa dori şi ochii flori — 

„ Vespile, fă” aci și fiere, 
Vinii şi bete de “plăcere 
Mori bătendii din aripiori. 

TOTE DURERE. 

Ce ai urăsui, 

Ce n'al iubesc — - 
Iubire-avere - 

Suntii totii. durere! .



  

CALEA MĂRIRE), 

Di cea mai mare prostie n lume, 

Dar al de grijă să-i dai unit nume, 

“Să sune tare, st strălucescă ; 

„Mai îngrijesce să n'amuţescă, 

La cea mulțime mereii să-i sune... 
Şi ?n scurti prostia va fi minune. 
"Er înțelepții volume-orii scrie 
Până sarate că-i. nebunie. 

LUME INTORSĂ. 

Lumea -te află când te-a perdutii, 
Și ți sapropie când te-a lăsatii; 

Ea nu te vede când te-a văduti, 
Şi te cunâsce când te-a uitatii..



- UNGHIȚA SATANEL - 

Acesti lume i-o ?ntinsă mare, 
Și-a” nostre inimi suntă peștii în ea;. 
Dracul pe țermuri șede călare 
Şi-aruncă ?n valuri unghița sa. 
Spuneţi-ami, inimi, cari mați mușcatit 
In acu-i dulce, înveninatii ? 

. 

FURTUNA ȘI OMULU. 

Cumplitii furtuna turbă, vuesce, 
Sfăramă, duce și nisipesce, - 
Cetăți şi sate, câmpii şi văi— 
S6rele vine și n urma ei | 
Tote se 'nalță, tote 'nverdescu, - 
Tote mai dulce '6r înflorescit. 
Când înse omul, atâtii lăudată, 
Cu feri, cu flacări, cade turbatii, 
Și varsă sânge, înalță fumii, 
In urmă-i lasă suspinii și scrum — 
Unii șirii de secoli n'a ridicati * 
"Ce "ntr'o: di omulii a. sfărâmatiă.
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LUMEA CUMINȚITĂ. 

Du-te de spală și-albesce corbii, 
Pune lumina să vadă orbi), 
Și-atunci când corbij vori fi albitii, 

„Orbil lumina vorii fi zărităi, 

Să scii că lumea s'a cumințitii. 

. 

- PESIMISTULU ŞI BANDITULU. 
Pesimistuliă (doiosii). 

Lumea este-a morţii casă 

Și alii grijilori palati— 

Fericitii acelii ce 6s6, 

Vai de celii care-a întratii ! 

Banditulă  (ridicândăi pumnaluli). 

Să te facii 6” fericiti ?.,. 
Aid! napoi să te trimiti! 

Pesimistută (cădtndă în genunchi). 

- "Ține icea pungușdra, 

„Lasă-mi numal vieţișora !
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DUPĂ MORITE. 

Lumea sânții în vieţă nu-i ascultă, nu-i cunâsce, 
De-i cundsce, ea cu petre îi mai place să-i îraproşce; 
Morți, îl sete din morminte și sărută a! lorii mâșce. 

MOȘTENIREA LUME. 

Laudă, linge, spune la minciuni cu cârne, 

Câtii de grâță însușt dracul să-se "'ntârne, 

Di: stupidulă este celii mai luminată, 

Eră celii cuminte nebună de legatii, 

Vengătorulii singurii elii mântuitori, 

E mântuitorulii — negru vângători,  -- 
Omul. de-omenie de spândurătâre, 

„Er nelegiuituli de închinătâre ! 
La gl6ta bolnavă și tâmpă la capii, 
Bere și mâncare dă-i în locii de hapii— 
Și-țI va curge vicța ca ună rii de miere! 

“De nu, spini ea-ți pune și îţi tornă fiere; 
Căci lumea-i lăsată, cum vedemii, din rosti, 

Dreptă moștenire la mișeli și prostii.
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LA CELU BĂTUTU CU PETRI. 

__ Cum vrei tu glâta să te iubescă, 
"Când apă fertă în capi îf-torni, 

Viţeii d'aură când îl răstorni, |. 
"Şi în locii să mânce, o mâni se pască? 

Intârce foia și dulce-i spune: 
O! ce cuminte, ce îngerscă! 
Și ea-ţi va dice: esti o minune! 
Și în icână sus te va pune. 

Lă 

PUNE MÂNA. 

Decă vrei ceva s'ajungi,. 

Nu sta 'n 'cumpeni, nu alege— 

- Pune mâna unde-ajungi ; 
„Aşa este-a lumei lege! 
Cine-așteptă, cine cere, 

Așteptândii, cerendii elii pere.
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CÂND APUCI. 

Când apuci păharu ?n mână, 
Ride lume! și mi-o mgână ; 

Lumea când Papucă-odată, 
Multii vei sta gură-uscată, 

SUS ŞI JOS. 

Sus pe piscii te bate vântuli, 
Jos în vale te-uită sântulă ; 
Dar mai bin” bătută de vontii, 
Decâtii jos fără de sânti, * 

„E cu sântulă și cu vântulii 
Din ţițîni îmi scoţi pământuli, 

UMBRA. 

Ori-ce vei face să te "măresci 
Și ?n ochii. lumei să strălucesci, 

De te-a! nălța.
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Incâtii sub ceruri să nu încapi, 
De-o pată totuşi nu poți să scapi— 

"De umbra ta; 
Și lumei umbra-ţi de vrei s'ascundi; 

« SE nu nalţi capului —să te cufungi. 

NEBUNIE INȚELEPTĂ. 

Prea-'nţeleptii e nebunie, 
Er nebuni — nențelepţie; - 
Mal nebunii ca înțelepti— i 
Spună, că-i drumulii cel mai drepti. 

a 

Decând e lumea și câtă va, fi, 
Cum ași trăesce va și muri— 7 
Puţini cu minte și mulți. nebuni, 

“Și bunii spaime, cel rel minuni. 

14



  

-Unii mișeli, vre-o dot nebuni, 
Care nu-și mai aii părechi, . 

- Pârtă lumea de urechi, . 
Și ţi-o frigii fără cărbuni. 

Vedeţi, cum cei painjini tindă laţuri subțirele 
. ȘI mil de musculițe se prindii mereii în ele, 

Se sbatii și gemii răpuse de fome şi durere, 

Pân' stOrse și uscate se stingii ca o părere. 
Intogmai și mulțimea, eternii desmoștenită, - 

- Se sbate, geme, ţipă, amarii înlățuită 

De câţi-va ce 'ntâmplarea cu trista-i neghiobie 

"* Mat tari și fără saţiii îl lasă ca să fie. 

RE. 

Când vădi bunii împreună 

Petrecândi o dulce viță, 

Ca, și vespil la dulesță 
"Răi! sbârnăindiă s' adună.



  

„DESCHIDEȚI PORTA. 

Deschideţi -pârta mănăstirey | 
Se vă vedemi, o! sânți părinți! 
Deschideţi pâsta, vieţuirei, 

Să vă vedemii, ce felii de sfinți? 
De cei la cari să ne 'nchinămi, 
Ori sânte cruci să le-aruncămii! 

CALEA SÂNȚILORU.  . 

Nu mănăstirea, smirnuită, | 

-Nu lungi mătăni de chihlibarii, 

“Nu 'rasă lungă şi cernită, 
Nici ochi plecaţi, față snierită, 
Ci inima, de pace plină, 

- ȘI plină mintea de lumină, 

„Pe-a vieții mare vori fi fari;.. 
„Şi sus în cerit afla-vori hară. |



Ce-orii puts sânţii în ceea, lume, 

O scie singurii celii necuprinsă. 
, Nâuă aicea 6meni, nu nume, 

Omen! ne trebue | Cela ce-a stinsi 
Omulii în sine, pentru pământi 

Ce mai rămâne? Pulbere 'n vântă | 

Celii ce șede n mănăstire luptă, celii multă elit cu sine, 
Celii de-afară și cu sine, luptă şi cu lumea t6tă; 
Cel dintâii se scaldă 'n baia 'ce și-o tornă cum îi vine, ' 
„Celiă-alalti pe marea 'ntinsă sbuciumându-se' înn6tă. 

Sânți părinți, acum ean spuneți, dar” cu mâna pe altară, 

Cine are drepti să guste din ali raiului nectariă ? 

Din vi6ță numai — omuli se cunosce, 
Mortii, și din Satana poți să-ţi alegi mâşce.



  

VENIREA LUI ISUSU. 

Dee a inimii lumină 
Vi-i ca portulii din afară— 
Antichristii n'are să vină, 
O să nască Isusii €ră. - 

CELU MAL PREȚIOSU DIAMANTU. 

Ca unii stropit de apă, ce din! Oceanii 
“Intrândi într'o scoică se schimbă ?n mărgeanii, 
Stropii de timpii — prilejuli ! Când Pai apucati 
Se preface n mână-ţi diamantii curati. 

GURA INȚELEPCIUNEI. 

Gura "'ţelepciunei stă mat miultii închisă, 
Dară multii grăesce, 

A prostiei târnă ddise și negisă, 
Și totii nu vorbesce.



  

NOX VOBIS. 

Lucru bunii, o faptă mare, 

Ce-o facii bunii pe pămenti — 

Lori urgie și certare, | 

__Fome, sete sit mormântii ; 

„E când lucră cei mișei, 
“Toti ce-i bunii e pentru ei. 

OPORTUNISTULU. 

Pentru dulcele de mâne 

Nu lasii sarbedulă de-acum : 

Sei nu-si ei seci eli nu vine, 
Ori eii țernă, ori eli fumi. 

O DICĂTORE. 

Frumâsă-i dicătorea din qilele bătrâne: 

Toti omulă pentru sine e croitori de pâne, : 
Eră cine singurii pâne nu-și croesce, 
Ori sub garduri more, ori că să târăsce.



  

PÂNEA CEA MAI BUNĂ. 

Scii care pâne este mai bună 
“Și cu dule€ţa saţii împreună? 

Ori-câtii în lume vei totii căuta— 
E numat pânea, din traista ta. 
Pânea ce darulii ţi-o pune-"n mână, 
Ori-câti s'o mesteci pare că-i lână. 

TÂRÎTURILE VIEȚII. 

—In lumea mică te pârtă mare, 
In lumea mare micuță de toti! 
—Acestii naltii geniu, sciți cine-lă are? -- 

Kir Linge- -talpe şi Pupă-'n-botii.



MISTERULU FERICIRE]... 

„ —Nepăruitii prin vi6ţă de vrei, frate, să treci, 

La mușinoi, la tufe, la tâte să te pleci, 

Și când cu tâte-acestea îţi dai de-aberbeleaculii, 
Sărută-ale lori talpe, de vrei să-ţi afli leaculi. 

„—Țineţi-vă misterulii, voi suflete de luţiă ! 
Ei scuipi misterulii vostru, 6” peste. voi strănutii. 

PUTEREA DUȘMĂNIEI. - 

„Duşmanii adese vrândii să te "mbrâncescă 

Sci în faţa lumei vița să-ți negrâscă, | 
Chiar. din contră singuri totă mai sus te 'mpingi, | 

Și pe frunte-ți singuri n6ut rade 'ncingii. 

__Bine diceaii dară vechii nosti părinţi: 

Cine n'are dușmani, nu are nici sfinți.: 

Nu te 'nvață cari te laudă, nu te crescii cari linguşescii, 

Ba, scânteia ţi se stinge și puterea-ți amorţesce; 

Dar scânteia se deşteptă şi puterea se 'ndoesce, 

Când datpeptii și i și nopte cu cel cari te 'ndușmănesci.



Cin' nu scie să trăescă fără laudă și "nchinare, 
Și din ce-ar” pute să crescă, elii îmi scade totii mal tare. 

Cu-o ureche-ascultă prietinii ce dici, 

Une ori e bine să n'augi nimici; . 
Mal alesii prin ldude când te nalță 'n ceru 

" Este-o fericire s'ai urechi de ferit. - | 

La dușmanii-ţi înse trage cu-amândâut, 

„De-al put deschide nâut-deci și nduă, 

Căci de cauţi bine, laude și greșele | 
„Tu le afli numai printr” a” loră bârfele. 

za
 

„" MEREU GONITU. 

Unii “câne trece tăcutii pe stradă, 

De ici, de colea, ia unii osciorii, 

Nu pote înse fără să-lii vadă : 

Și ică și colea altii lătrătoră. -



Și ici și colea îi tindii cojoculii, 
Și "ntregii de scapă e fericitii. 

„i-ai vieții nâstre așa e joculiă: 
„."Culegă oseidre merei gonit. 

PRIETINII. 

(O! prietini, prietină e Niminea),. 
Ă „„ Aristotele, ” 

. 

Iubirea, prietinia, sunti dulci — fără euvânti, 
Dar ele, vai!- se schimbă “ca fulguli după vântii, * 
Deci inima, păstrâză-ţi şi n'o da nimărui, 
De s'a” păr chiar îngeră, pân” n'ai primită pe-a lui, 
Căci inimile nâstre !' amori și prietinie : 
Intâiii numai de aură s'arată ca să fie, 
Dar când mai de-amtruutulă căutândii mi le-ai văduti, 
Le afli că-sii de sgură și-adesă numai de lutii.
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—S8 ai amici! — Așa e! Asemeni dicii şi eii; 
Dar” să nu uiţi, amicii potii celă mai mare răi, — 
Secretulii și averea suntii-totii ce doreseii ei, 
Și când le dai secretul să scii sigurii Că pei! 
E când fără de-acestea amiti îți vei, găsi; 
Cel mai ferice ?n lume şi eii te voiii numi. 

Amicilorii, fărtate, nimici să nu le ceri, Ă 
„Căci tâte le parii scumpe de-arii fi numai doi. peri. 
Amicii-ţi daii cu aculi şi cerii napoi cu saculi, 
Când a le cere ceva te 'mpinge cumva draculii. 
Nimica, ține minte, să nu ceri decâtii sfaturi, 
L'acestea, nici odată să nu te dai în laturi; 
Atunci numai le pare că esti în faptă- amicii, 
Când 'cugeți și faci tote cum cere -ală lorii tipică, 
Er d6că vrei în pace și liberi să trăesci, 
Iubire, bani și sfaturi, Pamici să nu cerşesci.
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Arătaţi-mi voi amiculii, ce n duşmanii nu s'a schimbati, 
Și atunci din nalta stâncă, unde cuibul mi-am duratii, 

“Voi descinde ?n Dătătură și cu toți m'oiii săruta ;. 
Pân' atunci, decâti adi prietini, mâne dușmanii ne "mpăcati, 
Sus mai bine-aici pe stâncă singuriă-singurelă voiii sta, 
Și din pisculii fără ceţă și cu ochiă ne "mpănjinatii, 
Prin celă labirintii ali vieții mai ușorii m'oiii ii îndrepta. 

CASA FĂRMECATĂ. 

Ușă deschisă și 'ntinsă mesă, 
Er dâmna casei— 0 puică-al6să, 
Și ca locuste amici, lingăi, 
La, tin” alergă pe mii de căi; i 
Er dâmna dâmnă şi mesa strinsă— 
Fugii toți ca ș6reci din m6ra-aprinsă.
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TOTĂ INȚELEPOIUNEA, 

Pentru omii trecutulă” este ca și cursa pentru Î6ră, . 
Simțindi cum ai peritii alții — se feresce să nu pâră, 
Căci a, nâstră 'nțelepeiune e să nu'mori ea 0 vită, 
Ad iubită și căutată, mâne ?ntinsă și jupită. 

COMEDIA. 

Lume, sârte și viță— 
- Tte tragă omului pe aţă, 
E” când eli s'a, deşteptatii, - 

„Comedia s'a jucati, | 

IN CIMITIRU. 

Vedeţi ici cimitirulii ? Veniţi, voi înţelepţi, . 
Și scormoliţi prin 6se!... Cunâsceţi cine-aii fostii ?,.. 
Tăceţi?... Acum ean spuneţi de sunteți mai deştepţi, 

Decâtii ori-care prosti. 
Ean ascultați la mine, că ei vă spună ce suntii: 
Ati fostii și sunti țerină, vor sunteți mori de vântă.



ȚERÎNĂ VIIE, 

Când augi-vei că-sti mulțămitii, 
„S6 seii atuncea că am muritiă; 

* Eră de cumva n'oiii fi *n mormânti— 
Țerină viie să scii că suntă! 

NATURA ȘI FĂPTURA. 

"Geniali sâii câtu de mare, 
De-ai fi chiar uni dumnegei, 
Mori, trăesci — atâta răi! 
Lumea din țitini nu- ȘI sare, 
Merge linii în drumul săi, 

PASIUNEA. 

Pasiunea e ca: foculă de bună și de sântă, 
Căci numai prin ea omulii spre ceruri se avântă, 

Când mintea e regină; |
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„ Pasiunea, e ca foculi cumplită, sfărmătore, 
Intr'uni clipiti distruge chiar secoli de splendâre, 

Când singură domină. 

IN HAOSU. 

In ali mei sujietii fără răpaosi. 
Sfârăe, ferbe, vuesce-ună haosă, 
Şi sori și stele din negrulii hăi, 
Și lumi și ceruni, răsarii mereii. 
Le place alţii, ori nu le place, 
Dar rai acesta, visța-mi face. 

e IN RADB, 

Precum aparii atomii în rada de lumină, 
Şi- -afară, de acesta ei intunerecii sunti— 
Intogmai omenirea, la cei ce- orii fi. să vină, 

“In rade numaj 'cinsă se vede pe pămentii, 
Er" făr' acestea nGptea se'ntinde pe-a ek urmă, 
Şi numele-i i de-odată cu ființa i se curmă..



IDEIA CREATORE. 

O idee strălucită este togmai ca unii sâre, 

Nu prin marea-i strălucire, ci puterea-i creatâre— 

S6rele cum primăvâra scâte mil flori în câmpii, 

O iideiă creatâre seote alte idei mii. 

” NEBUNI DIVINI., 

Aleșii seriii adese a punere de capi, ! 

Cu ce-a, fosti şi ce este în capete se bati, 

La (leci de generaţii în minte nu le 'ncapă; 
A serisi nebunii, dicii unii, 6 alții: a scrisă beată. 
Dar” vine-o (li, și lumea cu t6te-a? e! minuni— 
Cu regi și sânți, se 'nchină la beţi și la nebuni. 

AFLAREA CERULUI). 

Voi cereţi să vă spunemii pe unde-i calea n ceri? 
„Mărturisescii, și mie acâsta-mi e misterii, 
" Am încercat pe-acolo pe unde mi-ai fostă spusii 
„Părinții, filosofii, din răsăriti și- apusă,
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Dar am păiţito 'ntogmoi Țiganil cum păţiră, 
Când pe Păcala- odată să-l ducă îl togmiră 
In ţâra unde sbâră porumbii. fripţi. în gură; 
Și elii, pornindu-i sâra, unii dealit mi-lii încungiură, 

"Er când fu despre diuă, Păcală a sburatii,— 
Țiganii se treziră de unde-aii fostii plecată. . 
Dar una, vi-o potii spune: pe lume amiăriti, 
La ceruri totii- de- -una ei calea mi-amii găsită. 

SFINOSULU. 
e 

“Nimieii ca omulii mat încureatii 
In lume Domnulii nu a creati, — 
Eli vre să vagă ce nu se vede, 
Și vră să scie ce nu se crede, 
Elă vr& s'augă ce nu se spune, 
Și totă nimiculii îlă vr& minune. 

Eli caută calea la naltuli ceri, 
De- unde chiar stele îmi adi și perii, 

Ă Şi nu cunâsce nică calea, sa, 
| „De aţi pe mâne, de ici-colea; 

Eli își croesce aripi de vânti, 
Şi nu sci merge nick pe pămentii,
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Eli cătr'o ţintă merei se 'ndreptă, . 

Şi nu sei unde-l, de este "m faptă! 

Şi-acestă tâcă de aiuriri— _ 

S8 fie culmea întregei firi 2... 

Ca multe câte sai faptii, s'aii (lisă, 

De ce și omulii n'ar' fi unii visi? - 

OTE PE SIMCEA. 

Nimieii cu strălucirea-i vederea să nu-ți ice, 

Nimicii să-ți amărescă alii vieţii tale traii ; 

Uni nuorii este durerea, ce trece peste plaiii, 

Nu totii ce strălucesce e stâuă sâii scântee, 

I-uni licuriciă adesea s6i numai putrigaiil. 

CALEA DE AURU. 

De trăesei după natură, 

Tu nică când lipsiti vel fi, 

De-ţi iai pofta de măsură— 

Raiului nu te-a "'ndestuli.
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Nici prea multii, nici prea puțină, 
Nici prea iute; nici prea 'ncetii— 
Ev ali faptelorii secretii, 
Şi-alii vieţii drumu divinii. 

BUNĂVOINȚA. 

Decă blânda bunăvoință 
Ar' fi și ea o ființă, - 
Chipii mai dulce, dulce nume, 
Nar' mai fi ca ea pe lume. 

VREI IN CERURI. 

"Vrei în ceruri să te sui, 
Să scil viţa să ţi-o pui; 
Voesei mare pe pământiă,: 

„ Plâcă-te ca frunda 'n vântă.



MARE IMPERATU. . 

„_Useată pâne şi apă rece, | 

Dar ici în sinu-mt sufletii curatii— 

Și multii mai dulce vi6ţa trece, 

„_Decum trăesce unii împăratii ! 

REU — MEREU. 

Curând se stinge totii ce-i bună, 

Rămâne totii ce-i răi— 

A. rose foi înfloră, apunii, 

Er spinii "mpungii mereii. 

COMENIMEA., 

Vedeţi acea femee înaltă și frumosă, 
Decâtii o dalbă dină cu multi mai măestâsă, 
Cu mânile la spate, eu lanţuri la picidre, 

Şi peste ochi încinsă cu-o nâgră 'nvălitâre; 

Incetii, încetiă pășesce, abia și-abia, mişcândii, 

La fie-ce mișcare în brânci amară cădendă !



  

Acesta-i omenimea, la mâny și la picire; 
Cu-a' datineloră lanțuri și-a! legilor zăv6re, 

„E peste ochi încinsă cu c6ţa nesciinţii, 
Cu care 'n loci de rade o 'nvălue părinții, 

LA OMENII — ATOML 

Vedeţi, pătrunde-o ragă în. casa 'ntunecâsă-— 
Atomii miliâne în ea pari falguindă: 
Așa, și piticoții în prâjma radiâsă 

“A unui mare nume se 'nd6să licărindi. 

LUMINILE MITITELE. 

Luminile may mititele 
Se perdii lâng' o lumină mare, 
Și ca să simți că suntit Și ele, 
Incepii să scoță fumi pe nare.



MONSTRII CUGETULUI. 

Decă cugetele nâstre s'arii preface în ființă, 

„Monstri n'ară pute: să *ncapă în acesti nemărginitii, 

Și de-a lori spăimântoșie dumnedeii chiar strimtoritii, 

Star” ascunde să nu vagă ce-a greșitii a Îui voință. 

INAINTE! 

Vrei înainte? Ghiontesce, "nvinge ! 

De 'nvingi — vei merge, 

De nu—te șterge, 
Căcă altuli vine — colo te 'mpinge. 

VULTURU. 

Unii sufletii fără ură i-uni fragedă porumbeliă, 

Când se ridică ?n aerii — uliil după elă! 

Unii vulturii mie-mi place, cu ură și despreţi, > 

O aripă de-o mișcă — fugă sute de hereți.
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INCHIPUIRE. 

„Credeţi că noi suntemi alta, decâtii tatii nisce insecte, 
Ce 'ntre noi mereii ner6demii împărțiți în mii de secte, 
Vermele-și face-o găâce, noi ne faceinii unit palatii, 
Şi, nebuni, cu-atâta credemii, ca ființa ne-am schimbatii ! 
Par'-e” albina n'a fi mustă în ală ei palatii de miere, 
Și că n'ar! av6 se pâră, precum -orl-ce muscă pere. 

CARTEA LUME, 

Când ceteseii sânta natură, aşa cum o vădii la. s6re, 
Ba chiar n6ptea la "ntunerecii sâi la stele lucitore, 
Drepti vă spunii, atuncea numai din totă ceva înţelegi, 
Atunci numai ieroglifa potii în câtii-va s?o deslegii; 
In volume ce mţelepții ai toti scrisii, şi serii .. și serii. 
Deii, eii aflu 6se g6le, cum le afli în sicriă. 

PACEA. 

— Nu aţiţa pe nimini de vrei să fit în pace, | 
Pe nimini s8 nu vateni; și celii ce răi îți face,



Fă tâte și 'mblângesce-lu, și-atuncea, câtii ver fi, 
In pace și n iubire cu lumea vei trăi. 

— VE înulțămescii de sfaturi, așa să faceţi voi! 
Acesta 'ns6mnă numai eternii a fi ?n r&sboiii, 
Merei a sta la pândă, st vedli ce să mai faci, 
Ca celorii ce te calcă să poţi să mi le placi, 
Căci în vi6ţă-si numai împinși și "mpingători, 
Trânteli, bușiri și ghionturi și vaete pân” la nuori. . 
E cine vrt să stee o clipă liniștitii, 
Eli trebue să tragă cu pumnulii oțeliti— 
Pe unuli doi să-i culce, pe qece să-i alunge, . 

„Și cel-alalți să strige: fugiți,” pân” nu ne-ajunge! 

PUTEREA SUFERINŢEI. 

Nu-i fericitii acela, ce rele n'a 'ncereată, 

Ci care rele ?n viță eroicii a "'nfruntatăi ; 
Căci t6tă fericirea ce 'n lume pâte fi, 
-E numai s'ai putere mereii a, suferi, 
Cin suferi nu scie, orl-câti de fericitii, 
O singură lovire toti raiulă i-a sdrobită.
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SACRIFICIULU PRIMITU. 

Geniii fără dureri grele, 
Ca tămâia fără foci, 
Amând6ut stai pe loci, 
Numai arse sue "m stele. - 

- PRIN NĂCAZURI. | 

Prin năcazuri geniul cresce, 
Fragile prin mărăcini! 
Fraga, codruli iniresmesce, 
Geniulii  împle de lumini. 

LUME NEIMPĂCATĂ, 

Celii mal mare.răi e m lume, 
Căci ca mare nu te vrea; 

- Eatte-ar face, de-ar” putea, 
- Să fil omii numai de nume; 
Ba şi-atunci e ne'mpăcată, 
De nu esti vită "ncălțaţă.
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PALATULU ȘI COLIBA. 

„Ai coliba ta sigură, 

La palati nu te nălţa; 

Pacea jos din bătătură 

Aici n'o vel mai afla. , 

MONSTRI DE-ODATĂ ȘI DE-ACUM. 

Indeșertii de monstri ne vorbeseii cer vechi, 
Noi acesti de astăgi i-amii lua de urechi. 
Capu, picidre, gură, ghiare, mâni și ciocă, 
Tâte acei monstri erati l'a? lori locii ; 
Dar" în minte monstrii de-astădi nu-ţi încapi: 

„ Pârtă capu ?n burtă, 6ră burta *n capi, 

CELU MAL BUNU DOCTORU. 

Vrei să-ți lecuesci durerea, 
Caută-ţi leacu ?n ali t&i sini, 
Cauţi la altuli mângăerea— 
Elii de leaci: îi dă venină. |
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INTÂIU ȘI 'N URMĂ. 

Pân' trăesci lumea te "mprâșcă, 
A murită te tămâsză: 
Nu vre 'ntâii să te cunâscă, 
Şi-apol more st te vagă. 

-BUNII 'N CODRU, REII 'N LUME. 

Cănesce-te în frunte, de mi te simţi frumosii, 
De-o rea, privire cumva să nu mori deochiatiă; 
Cănesce-ţi cartea vieții, de nu esti păcătosă, 
-S5 nu fii dintre ment în codri alungati. 

DEIL NEFERICIȚI. 
7 

= 

O! vai nefericiţii, cari s'au născută cu minte, 
” In câdă-i pune lumea, și ei o 'mpingă nainte.



Ferice de acela ce fără, minte nasce, | 
Căci înţeleptulii. ară, 6r' elă îmi stă și pasce, 

LEACULU LUMEL, 

Ce: să-ți spargi cu lumea capulă, 
Las să urle câtii în place, 
Ici-colea trântesce-i hapuli— .: 

„ Mușcă, mornăe și tace. . 

CALEA LA ȚINTĂ. 

De-al fi tinăru și cu minte, 
N'ai mat face- unii pasii nainte; 
Dară tinări ne'nţeleptă. 
Și pe dracu-lii iat de peptă, 

„ŞI te duci la țintă drepti.
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_BUNU — NEBUNU, 

De prea ești buni amici nu ai, 
Ci al numai stăpâni, 

“Și juguli jos de vrei să-l. daj-— 
Te vedi încinsă de câni,| 

IN TOIULU VIEȚII.. 

Când cineva se nasce, ce vrei poți să-i urezi,. 
„Și nimini nu-ți va dlice,_că prea al fericită ; 
Când m6re, poţi la ceruri liudândii să-lii cocoțezi, 

Și nu-ţi va 'dice nimini: m rogii,. Pai prea suitii | Dar când. în toiulii vieţii pe cineva măresct, 
Să scii c'asupră-y tâte potăile. stârnesc ! 

INNOTĂMU, |. 

Când nu poţi face ce voesci, 
Destulă să faci ce poți ; 
Nu poţi să sbori, te mulțămesci, 
Că celă puţinii înnoți.
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OMULU LIBERU. 

Regi, avuți, și vol, mișeil, cari ai lingeţi, mâni mușcaţi, 

Ucigași, tălhari dăunădi, astăgi sânți împeliţaţi, 

Ce folosii -de mari palate cu zăvâre mil și mil, 
Ce plătescii mesele pline de-ale lumii mirodii? 

Frica, intriga, şerbia, între voi rînjescii la m6să, 

- i-o înghițitură macar ne-otrăvită nu vă lasă. 

Eu la mesa mea săracă, şedă cu-ai “mei, mă veselescii, 

- Vini și Musele adese, cântă, rîdii și povestescii; 

Fă dalba Libertate, de vini altele, nu vini, 
Ea-i la mâsă toti-de-una și ne târnă în cupe vini. 

- CLIPITA. 

Averea cea mai mare 

In lume e clipita, 

Ascunse 'n sină ea are 

Ori câte-unii omii dorita; 

De-i scii eşi 'n cărare, 

Ţi-a! pusă în sacii ursita.



  

MERINDEA VIEȚII. 

-_ Sortea te mcurcă, 

Ea te descurcă, 

- Tu mergi nainte 

Tăcutii şi dreptii—: 
Lumină 'n minte 

Și pară n pepti. 

ONOREA DE ADI. 

Mal eftinii ca onrea nu-i Jacru adi sub cerii, 
„E tâtă-o jucărie ; | 

Ajunge să ţi-o dee, s'o dai la cani ţi-o ceri— . 
i | Pe anii o pălărie. 

PE PIEDESTALĂ. 

Cami ajunsă în mare hali, 
Credii, o vede or-și-cine: 
La noi Laide și Frine 
Din bordelii — pe piedestalii.



CORECTURĂ PERICULOSĂ. 

Ori-câti din a vieţi carte vre! să ştergi o faptă rea, 
Urmă negră totii rămâne, - şi nici morti nu scapi de. ea, 
Da adesii o mică pată, vrând so ștergi, să mai lățesce, 
Sei rădând'o facă ferâstă pe-unde alta, se zăresce. | 
Deci când scrieţi cartea vieții, cugetați să nu greșiţi, . 
Căci adese vrendi să ştergeţi mai răii încă vi-o "nnegriţi. 
Dar”, vă rogii, să nu vă temeţi, lucruri d'astea nu-si la DOj, 
Vorii fi fosti pote vre-odată, și-oră fi pote miai apoi ;— 

„AQ la not e multii mal bine cartea vieții să-ți negresci, 
Şi-mi pună capulă pe tipsie, decă nu te fericesci, 

CA LA PASERI. 

Păstrimea vrendu odată să-și alcgă împăratii, 
Jise:: împăratii să fie care mal sus a sburatii, 
Și s'aventă cari de care, 6ră vulturulă prin ele 
Ca un fulger să răpede și se nalță pân! la stele. 
Păsărimea, stă, să strige, . depe-aripă-i pituluşulii 
Se ridică, tâte-i strigă: să trăescă "mpărătușuli | 
Și la Gmeni d6r' -i-almintrea? Ca la pasări întru totii: 
F&tu-frumosii se luptă, 'nvinge, şi 'mpăratu e Piticotii..
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GLORIA—UMBRĂ. - 

Fericiți ce suntii copiii -când în sârele de s6ră 
Iși vădii umbra lori uriașă văi şi dealuri cuprindândă; Indeșertii, s6rele-apune Și mărimea, lori bizară 
Intr”o clipă le-o înghite întunereculii cădendiă. 
Adesii și mărirea lumei nu-i decâtă o umbră mars, | Ce cu-ală . sorții dulce sâre înti*o clipă și dispare, 

PE ROTĂ. 

Vedeţi cum olariulă lutulii. îlă frământă, 
Și-apol pusă pe râtă cum îl maj descântă; 
Și toti lutul Pâte — inimi omenesci ! 
De ce nu?... Și în viâţi toti așa păţesci, | 

LIBERU. 

Liberii, cine nu iubesce, 
Liberii, care nu aspiră, 
Liberii, care nu: admiră, 

-- Liberi, cine putredlesce | 
- - 

16
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Da TROFEULU MEU. 
. 

Luptândii pentru virtute și sântuli adevării, 

De-odată vădii că lumea mi-aruncă mâna 'n ptră— 

Și multă noi împreună ne-amii svârcolitit din greii, 

Da ei mă laudit cu masca-i, 6r' eacu părulii mei! 

NUME ȘI NUME. 

Omu ?n lume-și face nume 
Cu prostit și 'nţelepeiuni, 

Dar adesea biata lume 

In prostii vede minuni, 

in” pe lângă cei cuminte 

_Moţăindit trece nainte. 

LN 

" GRXII — VEDENII. 

De-arii fi fostii atâtea genii 

Câte tisve "'ncoronate, 

Mari idei abia visate 

Astădi marii mai fi vedenii!
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Dară mii de mutre sfinte, 

Mentori, tigve de "mpărați, 
„Sai stinsă toți ca măturaţi, 
Și not totii ca mai nainte— 
Incurcaţi” și 'ntunecaţi. 

SCOLA VIEȚII. 

Cine-alârgă, pătimesce, 
Multe vede, multe-alege, 
Cine șede şi stârvesce, 
Două 'm teii nu sci să lege. 

MUNCA. 

Munea-i balsami la durere, 
Munca-l voe și putere,. 
Munca-i nume și avere— 
Totit ce lumea, cerulii cere,
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- GHICITORE. 

De ce Dreptalea 6re legat'o facii la ochi? 

Dicii unii: să n'alâgă la, cine se va duce; 

După momele, alţii, nu cumva să-mi apuce, — - 

Ei gică: când vei ved6-o nu cumva so. deochi. 

MODESTIA. 

Modestia, este-o mărgea, 

Ce șede bine ori-şi-cul, 
Dar, ei prin lume cum vădlui, 

Mergi multit mai iute fără ea. 

LA- AVUȚI. 

Mărirea vâstră cu punga mare 

De-ajunge grpa, e de mirare; 

Micimea nâstră pitită 'n carte, 

.. Ea trece ceva și mai departe.
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CONSPIRAȚIUNE TĂCUTĂ. 

De ce-atâti de greii no! facemi cătră bine câte-ună pasii? 
Căci tăcută cu toți ne dicemii: lasă-mă, ca să te lasi! - 

NIMICU PREA-PREA, - 

Inţelepti să-ţi qicii nu potă, 
Pân' nu te-at învinsii. de -totii, 
E de totii când te-ai învinsit-— 
Bietulii omii în tin! s'a stinsii. 

x 
- 2 * 

„ Acelii-ce vede fundulii ilusiile- și perde, 
Căci cin? r&stârnă glia își perde iârba verde, 

DOCUMENTELE INȚELEPCIUNEI. 

Inţeleptii să nu mă creţi, 

De nu vrei să mi te vind, 
“Testamentulii pân' nu-mi veqi: 
Şi-o serisâre pân” nu-mi Drindi.
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SORTEA ADEVERULUI. 

Minciuna înainte se duce totii sburândă, 

E adevăru "n urmă elii vine şchiopătândă, 

De-aceea și minciuna ea răpede dispare, 

Dar se rentornă 6răși pe vechea sa cărare, 

ȘI, fă s'o cauţi, o 'ntimpini mai pe la totii rozoruli; 

Ev bietii de adevărulii, târindit încetiă picioruli, 
Abia și-abia, la secoli pe ici-colea răsare,. 

Și-adese-ori sirmanulit rostogoliti în gărlă, 

S'adună, latră ?ngiuru-i potăile de târlă. 

că % % 

Adevărulii spusii cu flori: 

E minciună-adese-ori, 
Adevărulii verde spusii 

Adesii capulă a r&pusil. 

SEMENĂTORULU IDEILORU. 

Acelii ce-a sa viâță și-o dă pe-unii cugeti mare, 

Din toți plugarii ?n lume el celii mai bună îmi pare; 

Ca sânta lui semință să crâscă, să rodescă, 
Cu sângele lui ţerna îi place s'o stropâscă. 

Şi numai acela cugetii va, cresce și va 'nvinge, 

___A cărul rădăcină s'a adăpată cu sânge.



  

OMULU PENTRU OMV. 

Omuli prin: omi se lumină, 
Diamantă prin diamanti: 

Unulă fără celit-alantii— 
Intunereci şi rugină. 

 INVESȚĂTURA, 

Scânteia fie ori-câtii de mică, 
Ea negra n6pte o luminză, — 
A "nvăţăturei divină ragă, 
Ori-câtii de slabă, ea te ridică. 

LUMINĂ VINĂ! 

AX disă, o! Dâmne: fie lumină! 
„ȘI fu ?n seninit; 

Ţ)i s& cobori lumină lină 

Și colea n siniă.
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OSTAȘULU NEINVINSU. 

Sciţi vot ostașulii ce mai multă luptă, .. 
Și rane are şi mil și-adânti, 

„Nu-l ţini în cale nici văi, nici stânci, 
Cetăți asaltă cu murii 'm nuori, 
Şi nu se lasă chiar arma ruptă, 

Infrântă se scâlă de mii de ori, 

Și lanţuri grele nici mii nu-lă țină ?- 

Ostașulii este — inima ?n sin! 

- IMPERATULU SORȚII. 

Viâţa, nâstră, orl-cum fie, 
Strălucită, 'ntunecată, 
Liniştită, sbuciumată— 
Este-a sorții jucărie, 

„E a. sorții împerată 
„Este capulii luminati. 

“CAPULU SUS. 

„Capul sus şi tare ?n umărit | 

Și ferbinte colea ?n pepti— 
Prin ali glotei mare numării - - 

Treci și eși la țintă drepti.



CRĂNCULA 00 UE



Câud reefol a? vieţii pagini, 

Câtu te 'mbâtă de plăcere, 

Cum te împlu de durere, 

Cum te 'nepaim” a! ei păragini, 

Câta te 'nalţă-a! el imaginii
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FIINŢA LUMEL 

Uni spirită numai domnesce 'n lume, 
- Cu mii de rade, cu mii de nume, 

Şi-acesta, lumea, când a urdită, 
A sale rage le-a răspândită, 

"Eră când lumea va fi Sapună— 
A” sale rade el 6” le-adună. 

"DUMNEREU LA TOT PASULU. 

Omenii, Dâmne, mmisterii îţi dică, 
Și clarii ca tine nu e nimici; 
EI toţi te-așteptă dâr' te ivesel, 
Şi la totii pasul tu strălucesci. 

" CREDINȚA ADEVERATĂ, 

Atâtii amari de religiuni, . 
Şi fie-care cea mai sântă, | 
Drepti vă spunii, nu prea mă “ncântă— 
Vorbe, forme, vântă, minuni !



  

Ei nu credii, cit vădii în lume 

Pe Celi-Mare, fără nume; 

Celii ce ochi mare să-lii vadă— 
Pasce isrbă pe livadă. 

UNU REU DIVINU. 

A ta "ndurare, naltii Dumnedei, ' 

Nu-i re ?n lume unii mare răi? 
Pe bunătate-ţi noi ne lăsămii, 
Și "n: mil păcate ne cufundămii; 

Nu mal scimii dreptuli din păcătos, 

Și t6tă lumea merge pe dosii, 
Și pân” tu, Dâmne, de sus s'o "ndrepți, 
Mereii aicea se stingă cet drepți. 

_ AMARULU DULCE. 

„Lume, lume, - 
"Dulce nume, 

Tu esti mumă, 
Tu esti ciumă:
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Te iubimii, te urgisimii, 
Da cu tin? voioși trăimii, 
Și-amii trăi de ne-ai lăsa 
Chiar și peste visţa, ta, 
Și cu totii alii tău amară, ă 
De-ai peri te-amii face er. 

INCHISORE PLĂCUTĂ. 
| -Sufletulă (singurii). 

Pte 'nu veniam în lume, da sburdândă și colidândit 
„Prin celui hăii nemărginiti, 

Și ca peşcele în mare fără grijă străbătendii — 
In ăstă sacii am nimerită, 

Acum daii mereii din aripi, diua, n6ptea- mi sfarmii elit e capii, . 
Ca din sacii să nu mal scapil. i 

OMULUI ȘI NATURA. 

De ce te nasei și de ce mori, 
Pân' astăţi nimini n'a aflată, 

„S& nasci, să mori de mnii ori, 
Şi pâte că s'a, și ntemplatii, 

-
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Și totii așa ca aqi vomii sei. 
De .nu visezi — eii ceva sciă: 
Vaturei totii una-i va fi, 

De vei-fi mortii, de vel fi vii, 
Căci orl-și-cum nu-i scapi din mâni, 
Totii șerbulii ei eternă rămâni. 

IMPĂCIUITOREA TUTUROR, 

Mare-i osebirea *n Tume dela miei și pân” la mare! 
Dela celii ce-abia răsuflă de sătulii şi îmbuibatii 
Pân' la celii ce-abia mai geme de flimândi Și 'nsetoşatii, 
Dela celi ce-abia pe nasu-i mai pufnesce de 'ngânfare 
Pân' la care de puternici în noroiti zace căleatii— 
Ah ! din l6gănii pân! la morte s'a stinsii orl-ce- -asem&nare! 
Sântă, mârte, tu esti numai, ce nu cauţi la nime ?n față, 
Și tu culei pe-aceeași pernă cel mal mari dușmani în vigță. 

MAREA DEȘTEPTARE. 

Mârtea este-o spaimă mare! 
Toţi aii lisă și chiar Christosii, - 
Când ea-i marea deșteptare 
Din visă grei și mincinosti.



CALEA V IEȚII. 

Când din viâță unii chinuită 
Trece, noi (licemii: e fericitii! 
Ca și când calea și-ar fi 'nchiati— 
Când elii de alta s'a apueată ; 
Căci celii ce ?n capătii par'-că s'ajungă, 
Incepe alta cu multi mar lungă. 

3 
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Cunosci drumulii celii mat Dunit ? 
De nu scii âtă i-lă spuni : 
Inainte, toti nainte— 
Plâie, sâre, gerii, ferbinte ! 
Când nainte nu mai poți, 
Jos 'sub glia de trer coți!... 
De-aici Grăși totii nainte— 
Ploie, sâre, gerii, ferbinte ! 

INTREVEDEREA ALTEI VIEȚI. 

Vedeţi voi luna de jumătate cum “strălucesce, - Em” jumătate în întunerecii se învălesce, 
Și ?n umbră înse diseu-i simțimii ;
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Aşa-i vița ! Aici la s6re vedemii o parte, 

„De-alta o ceță ne mai desparte, | 

Dar și prin ceță par'-co zărimii.: 

„- - DIN PUTREJUNE. 

Din putredele lacmi se nalță-adese flori 
Cu fețe strălucite ca rumenele dori, 
Și-mi îndulcescii îngiurulii cu-alii lorii mirosit divină: 

Așa din timpuri negre de putrejune pline, 

se nalță câte-odată ingenie divine 
Inluminândit pămentulă de ?ntunecime plinii. 

* 

UNDE-ALERGI? - 

Dar unde-alergi, nebune, prin cerii şi pe pămenti, 

- Scurmândii şi-adurmecândit ? 
Tu cauţi dumnedeirea, în lutii, în focii, în vântă! 

Opresce-te şi-ascultă !... N'aui ali er cuvântii 
În sinu-ți răsunândit ?



-: BIBIOTECA CENTRAT... 
UNIVERSITARĂ 
” BUCUREȘTI 

REGI SEY CERȘITORI 

O păsăruică seie cu. multă. măestrie, 
Cu mai puţină alta să-și facă-ună cuibuşorii ; 

“Din fere una-și sapă adâncă, vizunie, 
Im alta sub o tufă s'acidlă binișorii,— 
Şi totuşi fie-care trăesce ?n mulţămire, 
Ban spuneți-mi, ce face chiar omulii pe pimântă ? 
Mereii la cuibii elii lueră cu mare îngrijire, 
Decând răsare "n «lume și-apune în mormântii. 
La ceri unu-și înalță palate strălucite, 
Er altuli abia-și sapă unit amăriti bordeiii, * 
Și alții pe sub garduri ducii dile chinuite,— 
Și Gmeni suntii și-acestia și Gmeni suntii și-acej | 
Acel ce mai multi are, mat multă visța-l dore ; 
Elii nu-și aduce-aminte, orbită de-a lut splendori, 

- De more "m patii de aurii, sub garduri. dâcă mâre — 
Pe toți o țernă-i mâncă, şi regi și cerșitori. 

PREȚULU LUPTEI. 

De-ai sci, că lumea ușorii îți face 
Așa cum ţie mai multii îțI place, 
Atunci atâta nu te-ai sfărma,. 

N 17 -
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„Cum aţi te sfarimi, când ea nu vrea. 
„Dar ort-câti lumea ţi-ar” da de voe 
Nar fi câtii una agi de nevoe. 

PACEA MEA. 

" Oră-câtă la 6meni pe placii le faci, 
Pe cale dreptă nu poți să placi— 

Fi n'am putută, 

De-aceea 'n viță, am încercati 

S6 fii cu mine ei împăcatii— 

Și am făcutii; 

Și-am lăsatii lumea pe vechiu-i drumii 

De nedreptate, prostii şi fumii. 

_RESĂRITU ȘI APUSU. 

„De d6u&-oră suntă numai frumoși al vieţii nuori! 
Când s6rele răsare, când sorele apune, 

Se ţesii atuncea, nuorii cu rose și cu flori, 
Şi lumea ţi se pare a raiului minune: 
Copilăria-i sâre voiosii răsăritorii, | 

Ta dulcea-i amintire unii sore-apunătorii.



  

HIENA OMULUI. 

Cu câtă âmbli de "ngrași trupulii, cu-atâții sufletul slăbesce, 
- Și cu câtii îndopi o poftă, ea mai tare flămândesce: 

Și, la timpă de nu-i punt freulă, în momentiă nepriveghiatii 
Vei fi togmal ca de hienă de-a ei ghiară sfășiatii, 

IN LANȚURI DE AUR. 

„-Viseză su văii în faptă ?,.. La Gmeni când privescii, 
Pe toți în lanțuri d'aurii îi vădit cum se târăscil, 
De-l visii, ean spuneţi unde-i ceresea lecuire, 
Să sc6ță tristu-mi -sufleti din n6gra. aiurire? 
De-i faptă, cum îm! paie, eii fericescii o vită, 
Ce pasce iârbă dulee pe valea înverdită. 

„FERICIREA NU SE IA, 

, 

Fericirea nu se ia, 
Căci nu-i nimini să ţi-o dea 
Nici chiar unul dumnedeii, 
Fericirea mi-o facă că.:
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CÂND ESTE — NU-I. 

Visţă Waurii atunci era, 

Când daurii lumea nici nu-visa; 

Er aţi munți d'aurii se nalță ?n ceri 
Și viâța-i tâtă numai de ferii. 

_OMULĂ ŞI LUMEA. 

Fie-care-atâti se vede 

În vi6ță ne-aptratii, 
Cătii de cade, lumii, crede, 

Că, unii dinte i-a picată; 

Pe când lumea, mai cu minte— 

Stă și molfie nainte. 

“DREPTATEA TIMPULUI. 

Nimieit mai drepti. în lume ca timpuli nu dilesce: . 

- Omori-ţi adi tu timpulă, mâni și elii te omâre, 

„Iu luminezi tu astădi, elii mâni te străluscesce, 

Fă-lii diuă ncapusă, și elii te face sore. |
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MESURA LUMEI. 

“Lumei placă mai bine lueruri sarbede, pe jumătate, 
Decâtii vii, strălucitâre, Şi cu naltă maestate: 
Mai uşorii privim în stele, ca, "n strălucitorulii sore, 
Mal iubimii n6ptea stelâsă, decâtii diua, ardlătore. 

" EGALITATE. 

In pufulii mâle, pe pitra rece, 
Pe troni de aurii sâi în bordeii, 

-Totă una este — ca clipa trece, 
Și toți sub glie, și noi și of. 

se = 4 

Ori și câtii se fii de mare, ori și câtii să strălueesel, 
Sub trei coți de nâeră glie, te întindli și putredesci ! 

In sicriă de aunii, în mătăsării, 
Și făcută cu dresuri și mirosuri mii, 

„Sci cu țernă g6lă numai coperitit—



“Totulii putregesce ce-odat'a muritii. 

“Morți de voiți înse să nu putrediţi, 

Sufletu n vicță vi-lă înmiresmiți. - 

NEÎNVINSU. 

Dreptă judecată şi ?n sinii cugetii bunii— 

Şi dușmani câtii frunde, de toți îmi răsbunii. 

A sorții grea săastă pătrunde tâte "n lume, 

Râstârnă celii mai tare și celui mai mare nume: 
Dar” totuși ea se 'nfrânge și cade sfărimată 

- De omulii drepti la minte și inimă curată. 

" RESBUNARE, 

De răi, de bine, trăesce ?n lume 

Până-ţi va bate şi 6ra ta; , 
Pedepsă lumei — lasă-ţi uni nume, 

Nici mortii să potă de tin' scăpa.
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SE SCIE C'Al TRĂITU. 

Invidiată ma! bine, decâtii compătimiti, 
Căci celă dintâiii trăesce măreții și strălucitii, 

| Ii cest'alaltii, sirmanulii, o duce trasit-impinsii, 
De visit la mil, la unulii de-abia pâte de plânsti. 
Decâtii de plânsi în lume, mai bine mori strivită 
De-a pismei n6gră hidră — să scie Cai trăită. 

bi 

NESCIINȚĂ BUNĂ. 

Dine-i omulii că nu scie, 

Că vidţa-i ostășie ;. 
Căci nainte dâe ar sei, 

. Dei, nică mortii war mat veni. 

REALISTULU ȘI IDEALISTULU, . 

—Triăesci bine, trăesci răi, 

Nu trăesci nici morti, nici vii. 

—Mori tu vii! Sirinană de ei 

Trăescii mortii, ca morti se ?nviii. -
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Dalbă-i lumea și mărcță 
Pentru celii care-o 'nțelege 
Şi frumseţele-i alege; 

E pe care în viță | 
Mi-lit adapă, mi-lă îmbracă, * 

Și mi-l pasce cu verdeții-—. 

Lumea nu-i decâti — 0 vacă. | 

MARELE MONUMENTU. 

Cea mai mare-avere m lume 
Este numai bunulii nume; 
Celii mal mare monumântii— 

Nume buni peste mormentii ! 

> NEMURIREA, 

Sub astă pictră vița fugind m'a aruncatii, 

Er mârtea la lumină din nâpte ma sculată.



965 

SECOLULU NOSTRU. | 

"Secolulii nostru pe din afară 
Totii. focii și pară, | 

„Pe din lăuntru cumplită faţă— 
„ „Uni sfinesii de ghiață, 

PRIETINIA SIGURĂ. 

Ca să-ți fie 'n lume bine, 
Sfatul tăi îl caută ?n tine, 
Și mai bine ca să-ţi fie, 
Tă-ţi cu tine prietinie; - 
Prietinia din străini ? 

E ca umbra dintre Spini, 
Agi te arde, mâni te 'mpungs, 
Când îți trebiie nu-ţi ajunge, 

"TOȚI UNA. 

Ce-mi tocaţi și (li și nâpte de nveţați, de sânți părinți ? 
N'aii îmbătrânitii și denșii și-au rămasă fâră de dinți ?
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Naii âmblati și ei în cârje și nu mi-ait muritii cu toţi? 
Nu i-aii pusă, ca petoti omulii, sub o glie de-trei coți? 

Cine scie unde-si ustă(i -țerna şi-a” lorii oseminte ? 
Cine aţi le-ar” mai cunâsce, ce-aii fostii ele mai nainte: 
Cerşitori, unii sântii părinte, unii tălharii sii împăratit ? 

„Nuci nimici ce-a fostii odată, mârtea €r” le-a mestecat... 

Ca să 'nchipite alte nu, st le-amestece-apoi ră, 

Şi să scoță, dinti'o țernă acum omii, acum o fâră,. 
De nu vreţi din lutulii negru să vă sedţă mâne-unii lupii, 

Până sunteți în vi6ţă scuturaţi-vă de „trupă. 

CUMPENIREA OMULUI. 

Nu-i cântari mai mincinosit 
Decâti omulii pe pământii: 

“Corpuli trage totii în jos, 

Sufietulii toti sus în ventil. 

MARELE OLARU. 

Mare este urditoruli, dar în urmă totii olari; 

Na făcutii şi elit totă Gle şi le-a atrnatii prin hăi? 

O' ciocnire între ele —și s& veri 6le și carii 
Cum oră s&-se ducă hârburi, par'-că par fi dumnegei.
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LA CĂRĂMIDI! 

Deșert ești inare și îngânfatit, 
Şi» n Sicriă aură leșu- ți închidi— 
Astăgi sc mâne, o veţi curati, 

- Din tin? lăeții faci cărămidi ! 

VIEȚA—PRUXDĂ, 

O frungă numai mânată "n ventă 
E vicța nâstră pe-acestii pământi, 
Căci ventulii sorții mereii ne mână 

„ Până ne-afundă și. ne "nțerină, 
Ca nut frunde 6” să răsară— 

„SE nc6pă ventulii din capătii eră, 

inca LUI CES SARU. 

Vedeţi acestă hârcă? A fostii a lui Cesari ! 
Din ea cândva mărirea spre cerit își lua aventulă, 
ode Şi triumfură cutremuraii pământulă, 
ad, căutați încoce, în ea — unii furnicarii !



CEL OMULĂ? Ă 

Ce-i omulii ? mulţi se întrebară, 
M'am întrebati adesii și ei, 

“Și am aflati: Unii capu de gei 
Lipitii pe-ună trunchiii cumplită de fâră. 

CRUCEA SUFLETULUI. 

Adese luminosulii sufletii se certă cu țerina, 

Şi rușinatii de-așa 'nsoțire ar vră să: '0 mai vadă; 
“Ţerina blândă, vidlătore, îi strînge dulce mnâna, 

Eli îmbătatii de-a ei suflare în braţe-i dormiteză. 
Aşa, în cârtă și ?n iubire, și mai multi îușelatii, 

Terișu-grăpiși își duce crucea cu care e 'ncăreatii., 

PALATULU. GRIERULUI. 

Și arierii își alesese odată împăratii, 

Şi trimisese soli în țâră să caute unii palatii. 

La soli atunci unii vermulete le ese înainte, 

Pottiţi cu mine, eli le dise, sciit unuli minunati, -
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Și din strămoși, spunea odată iertatulii meii părinte, 
Străbunii vostri-lă locuise — moșie strimoșâscă. 
Și merși-ajunşi, dicândii le-arată — o hârcă *mpărătâscă ! 

PREFACERE, DUREROSĂ, 

Ce vă plângeți de vic Sță, 
Cabia vine — și-a, perită | 
Flori înflori de dimineță 

- Și "ndescră-au veștegităi. 
I6rba câmpuli învălesce, 
Dar curând s'a Şi uscati, 
Frunga codrulii răcoresce, 
Tâmna 6" s'a Scuturati, 
Unu 'nvie, altulii m6re, 
Și poporii după poporă 

- “Se prefiră ! acesti: sdre 
Născătorii și-omoritori, 
Frunde, icrbă, omiă și fldre, 
“Trecii și vină Grăși de rost, 
Dar, acâsta-i ce ne dâre, 
Nu mai vină care-aii mai fostii,
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MORTEA ȘI SPERANȚA. 

Mai aprope dintre tote 
Nu-i ca mârtea pânditore ; 

May -departe nu se pote 

„Ca speranța, 'nșelătore. 

FU — PEU! 

Vegi ici pumnulii de cenușă? Caută bine! — Cine-mi fu? 

—FEli îmi sguduia pământulii cănd se clătina în tronii.- 

Cine?—Nu simți !—Chiar nimica! — Alexandru Machedonii ! ! 

„Astăqi tota lui putere, ât'o spulberă unit — pfu ! 

REÎNVERDIREA.. 

Frunda cade tomna jos 

La trupina sa, 

Primăvera mai frumosi 

E se va nălţa. 
Din ali vieții pomi cădemii 

| Astădi în mormântii, 
Mâne 6răși, vremă nn vremi, 

Ne nălțămii în ventă.



„VEDLTE PE TINE! 

Cu unii ochiii te uită la cei dimpregiurii, 
E la tine caută cu ochi câți în ciuru: 
Cu unii ochii, cu-unulă ceră veţi și pământi, 
Să te vei pe tine mir de-ajunsi nu-ţi suntii ! 

„ ESTREME UNITE, 

Ei, nu 'nţelegii, cum omulii atâtă se osebesce 
„De cele-lalte ființe, cani cerul le soresce. 
De cauţi adâneii, adese pe omi îlă afli ?n fâră, 
Desc6să omulit bine — și feră ese-afară. 

„FLORILE MORMENTULUI. 

Frumseţa, fericirea, se stingii chiar pân” trăesei, 
Virtutea și mărirea înfloră când putreţlesci !



O! 0! 

Ca tine dulce și răpitore, 

O! nu-i, iubită, ca tine nu-i! 

Necredincissă, amăgitore, 

O! nu-i, iubită, ca tine, nu-i! 

Iubită totuși și "ncântătore, 

O! nu-i, iubită, ca tine, nu-i! 

Spune 'nțelepte cerescu-i i nume!... 

Nu seii 2... Se pote 2. „.0! Lume, Lume! 

x 

—Veninii miestecatii cu miere, 

„Bucurie cu durere, 

Sciţi voi cum îl dicii pe nume ? 

—Ilaume. 

TERINĂ USORĂ. 

Decă-uşoră vrei st- ţi fie ncara, țernă în mormântii, 

Vegi, st nu fii și tu "n viţă greutate pe pământii.
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VIEȚA — FOCULU. . 

Vicța nâstră cu foculit are 
O forte mare asemănare: : 

Nu luce fără amărăciuni, - 

Precum nici foculit fără tăciuni ; | 
Și amend6uă când trecii, se curmă, 

Nopte, cenuşă, rămâne "m urmă. 

SUNT — NU SUNT. 

Nu în viță luptămii cu mârtea, 
Aică cu toții luptămii cu sârtea ; 
Cu mârtea *ncepemii lupta *n mormântii,, 
Aci S'alege de sunt, nu sunt. 

IN FAȚA MORȚII. 

E nebunie s& cugetămii 

Mereii la mânte pân” vegetămii; 

La ce.să cugeţi când ea totii vine, 

Nu vine astăţi, dar” vine mâne, 

13



  

„ Inţelepeiune-i noi să 'ngrijimi, - 
. Bine viţa să ne-o 'mplinimii, 
Când vine mârtea, cumplitii rinjindii, 
S8-I dici, în faţă voiosii căutândi, | 

-_Etă ţerina, pune-ţi-o bine, | 
Numele-mi înse, elii nu-i de tine!— 

Şi pleci ridândii. 

„LA MAL MAREI 

Când vădii în minte-mi că sunt nimici, 
Incepi atuncea să mă ridică, . 

"Căci de-ași fi ceva, şi dec! ași sci— 
Din micii ai, mâne mai micii ași fi. 

LA MARI ȚINTE. 

“La mari ținte câți prin lume nu s'avântă ca să sbore, 
Și cu aripa lipită morii pe-o poftă. trecătâre!
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VIEȚĂ “MORTĂ. 

De voesci murindii să 'nvii, 
Mortii în lume.să trăesci ; 
Când la lume mai multă ţii, 
N'ai muriti şi putredesci. 

- SINGURUL IMPERATU, 

„Fii săracă, dar fi curatii, 
Golii. pe-afară, plini în sină, 
Timpuri bune-rele vinu— 
Tu mergi capulă ridicati, 
ȘI-ţI esti singuri împărată, 

Cin” de lume se reţine, 
Eli va fi ali lumii rege— 
Ev de-i place si-se "nchine 
Din țerină-lii vorii culege, '



CE-AJUNGI — N'AJUNGE, 

Fericire este numai — fericire căci doresti, 
Și 'ntr'atâtii e fericire orl-ce poftă împlinită, 
Căci din ea se nasce dorulii după alta să purnesci; 

- Vi6ţa-i totă fericire —- când ajunsă, când dorită, 
Dar din tâtă fericirea — nicl-o clipă mulțămită. 

N 

A nâstră fericire nu-i dorulă împlinită, 
Ci dorulit ce te arde, Sajungi ce n'a sositii. 

„CÂND CUNOSCEMU FERICIREA ? 

Nu că d6ră n'a fi 'n lume fericirea, ce-o dorimii, 
Dar” adesea, din păcate, ea-i cu noi fără să scimi, 
„Fericirea, după faţă, n'o seci nimeni cum se chiamă; 
Er când: spatele-și întârce 0 cunosci paa”- -că ţi-l mamă.



FERICIREA. 

T6t a Jumei fericire 
Et” o ici într*o rostire : 
Fii cu sârtea- -ți împăcată ! 
Căci în vită suferinţa 
Alta nu-i decâti dorința, 

- De-a av6 ce nu- ți e dată, 

MERSULU LUMEI, 

„Ce facii ei, la alți nu place, 
Alți. ce facii nu-mi place mie; 
Așa-l lumea și-o să fie, 
ȘI-I nebună cin? stă și tace, 

Lumea prin nemulțmire 
Merge *nceti spre 'ndeplinire, 
Mulţănită, şegletâre, 
Ag adârme, mâne mâre,
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DICERI. 

Nu e grei fapte să faci 
Şi departe să te duci, 
Gyei e lenea pân” desbracă 
Şi pe cale pân” apuci. 

  

_Tâtă giua care-ţi vine 
Cuget'o venatii a-mână, 

Alta vină ori rămână, 
Dar acâsta-ţine-o bine. 

  

Vrei să sei ce-i bunii sâi râă, 

Singurii st cunosci te ?nvață; 
E minciună — nu-i vi6ţă, 

Cin” nu-și are capulu săi. 
  

De vrei tu sortea să ţi-o faci, - 
Nu te sili prea multii să placi, 

Căci cine vă la mulți să placă 
„Pe sine însuși se desbracă. 

  

Binele de te "ncungiră, 

“ Nuolii lăsa, dă după eli ; 

Relele de te "mpresGră, 

Las! se trâcă frumușelă, 
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Când ajungemii la ce-i bine,. 
Ce-i mai buni e nebunie; .. 
Rău e căci nimini nu scie, 
Când ajungi şi dâcă ține. 

Când pe-o cale ne "ndreptămii 
Întâi ținta ne-o "nsemnămi, 

- Câţi prin vicță rătăcimii 
Făr' ca ţinta să.ne-o scimi! 

“De nu stal, ci mişei mereii— 
Mergi încetii, dar nu rămâi, 
Mâni mai bine, adi mai r&ă, 
Pân' o scoţi la căpătâii. 

Când amiculi e de miere, 
Oruţă-li, de toti nu-li minca: 
La nevoe și durere 
Nici de leac nu-i mat avea. 

Pe. fericiti şi o suflare 
Iia face mar să pice: j 
Pe celui sirmană ori-ce mișcare 

„De jos s&-se ridice. 

  

7
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Totii ce-i sufletii mare - 

Sufere 'm tăcere, 

Celă ce-i micii se laudă, 

Dă în peptii și cere. 
  

"Unde-i inima pustie, 

Acolo-i limba mai vie, 

Unde-i inima mai plină, 

Acolo-i limba mai lină. 

Dela omi la omii nu-i punte, 

Este laţii numai și ghiară; 

Cine ţine să nu piâră, 

Dece ochi să aibă ?'n frunte. 
  

„Fie arculii câtă de mare, 

Ne'ndoitit putere w'are“; 

“Omulii câtit de micii să fie, 
De-li îndoi îi dai tărie. 

„Fapta bună nelăudată 

Fapte bune mik ucide.“ 

O rea faptă necertată, 
Ușa alte mii deschide. 

/
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Cari spunii vorba cum le ese, 
Suntă la sufleti nefățari, 
Cari faci mutre mai alese, 

- Sunt la cugetii mai murdari, 

ȘI de rege și de lei 
Pugi câtii poţi de amândoi, 
L'amendoi o paţi totii răi, 

"Ori te mâncă, ori te ndol. 

  

__ Vrey 3 rare economie, 
O învață din natură: 
Ea în mii folâse seie 
Să prefacă-o fărmitură. 

' 

  

De-ai ajunsii la vre-o plăcere, 
Taci şi-o.gustă în tăcere, - 
Căci, .voiosii, de vei strica, 
Vine altul şi ţi-o ia. 

„Cin secretulii strinsti îli ține 
Singură domnii e peste sine, 
Cine-și dă secretu m vântii — 
Sclavii e umbrei pe pâmentii



Dușmanulii celi mai mare 
Ali ori-cărei plăceri 

Cunâsceţi-lii voi care? 

Necumpătulă de eri. . 

  

- Fugi de omit mâncândi pământul, 
Ce ridândi îţi sue scara: 

Eli te linge cu cuventulii 

Și "n ascunsit şi-ascute ghiara. 
  

Decă furi ună puii de rață 
Totă lumea te înhaţă — 
De furi înse o corână 

Totă lumea, se plocână. 

Celii-ce-i seci își caută glctă, | 
Inţeleptulii singureliă - 

„ÎŞI ajunge elit cu elt, 

„Căci in-elă e lumea tâtă. - 

Vrei să treci — 
St te pleci! 

De te-arditi — 

Vegi că pici! -



  

Nu împuni— 

Te supun!! 

Te ridiei— 

Vegi pitici !. 

  

Când nu ai ce face 
Dracu nu-ți dă pace, 
Până nu te 'nvaţă! 
Să te da! pe ghiață. 

  

Fii ca viţa în viță, 
Unde n'ajung! nu te 'ntinde, 
De ce poţi numai te prinde 
Și ne dă a ei dulesță, 

  

Tubesei — în' lume prea ai a plânge | 
Urăsci —și lumea cu tin se Stinge ! . 

  

O rea 'mvăţătură 
I-unii firii de neghină, 
Și în bătătură 
Prinde rădăcină, 

  

De voesci traiă liniștită 
Cu-a ta inimă te certă, 
Cine poftele îi iârtă 
Și-a puşi” pacea, pe cuţitii.



Nu corână şi purpură 

Facii măreţi pe-unii muritorii, 
Secătura-i — secătură * 

Chiar şi 'n tronulii soritorii. 
  

Pe totă lumea verde 

Nimici nu-i mai cumpliti, 

Decâtii care-a trăitii 
Câţi nare ce mai perde. 

De trăesci cum firea cere, 

Nu vei fi lipsiti nici câud, 
De trăesci după plăcere— 

In eternii vel fi flimândă. 
  

Nu-i destulii cu capulii sus, 
Şi idei s'ai nalte în eli; 
De nu, câtit mai sus esti pusi, 

Cu atâti esti mai mişelii. 

Cu câtii viâţa te chinuesce, 

Cu-atâtii şi mintea se limpedesce; 

Cu câtii. e traiulit mai fericitii, | 

Cu-atâtii și ochiul mai pănjiniti. 
 



  

Când voesei voesce tote,. 
Dar” fă luerulă cum se pote. NS 

  

Ce-au lasă, iă ce vedi, 
- Și-atunei tâte poţi să credi, 

  

In pâtră tinări ce 'ny eți se sapă, 
Ce ?nveţi în v ârstă le scrii în apă. 

  

Frigulu primăverei rosele 'nmulţesce, 
Frigulă tinereţii lilele lungesee. 

  

Beţia, de plăcere 
E puntea la durere, 

Numai nume și lumină 
Hâuli vieţii însenină, 

Cine tace și ascultă în râii saculii elii își pune, Peșcii, care mai multi âmblă, vină mai iute pe cărbune, 

  

O viţă fir amaru 
- Ca tămâia fără jar, - 

  

Celii cu punga durdulie 
Dintre toţi mai bine scie.
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„Mal bine 'n pace. şi eu puţini, 

Ca munți de aură — eu frica 'n sinil. 

Avere femei6scă 

- Ruşine bărbătescă. 

Pentru mușcătură 

„ Leacii o sburătură. 

Plăcerea, așteptată 

Mai dulce ca gustată. 

Vorbesce varii, ascultă multi! 

_Fă sapii la aură, când asculti. * 
  

E uşori să aiurezi, 

Câna cu fapta nu urmezi. 

Gura dice, mintea tace, 

Gura, tace, mintea face. 

Foculi micii curând se stinge, - 

Mare, marea. nu-lii învinge. 
  

Poţi s'alegi unul ca unul 

Și ?nţeleptii nu-i ca. nebunulii. 
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 Luerulă mică să nu-l alungi 
Pentru mare ce n'ajungi. 

Pe omii îlii face lumina omii, 
S6rele pomulii îl face pomi 

7 

La amară — fără răbdare, 
Faci amarulă și mal mare. 

„Cu puţinii cine se "mpacă 
Sci trăi și 'n petra s6că. 

CULESULU. 

De unde-ar” seâte miere albina lucrătâre, 
De n'a sbura pe câmpuri gustândă din flOre n fire? - Și nu numai din fire, din aspru mărăcinii i „ȘI suge ea adese nectaruli el divin. 
V'ași spune ei atâtea, de nu adese-ori. 
Treceam pe valea vieții prin mărăcini și flori? 
Şi dulce de-a fi ceva, vă spunii alesă şi ruptii, 
In flori n'aflal nimica — din niă tăcint am suptă,



CERU — ADEVERU. 

Vedeţi cerulii sus cu stele, toti acelaşi “adi și mâne, 

Fie nuorii, fie lumină, totii-deuna nălțătorii ; 

Toti aceleași adevăruri, ca și stelele, bătrâne, 

Luminză și-aste pagini serise-aice. de muritori. 

Eră decă câte-odată vi se parit întunecâse, . 

Cugetaţi, c'aveaii să trâcă prin a! vieții umbre grâse, 

“ de-sii multe și mărunte, câti'la mulțile pari nimicuri, 

Nu uitaţi, măestre scrieri după falnice tipicuri, 

De paradă, suntii adesea, și de ele de vorbesc 

Intrebaţi-i să vă spună decă cumva le cetesci, 
Și cetite, câţi din ele macar cevași înţelegi ? 
Dar prin astea mulți răsfâe și din totii ceva-și alegi, 

Eră ele mititele și din fire lipiciose, 
Se acaţă nesimţite şi de înințile len6se,— 

Și ce-adesii nu facii volume pline de văpă! şi-aventii, 

In vi€ţa, omenimei face-ună cântecii, uni 'cuvântii, . 

FINE. i
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