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VISÂRI DE MA 

Perduţi, departe ?n înălţime, 
Alene se rotesc cocorir; 
Din spre pădure, de mai vine 
Un vânt de mişcă râta moril. 

În pacea asta de la ţară, 
S'adorm pe miriştea "nverdită; 
In caldul ăst de primăvară, 
De ce nu vii şi tu, iubită? 

E locul visului t&u lin, 
Şi 6meni blândi şi-un grai mai dulce, 
Şi două rîndunele vin 
In stuhul casef să se culce, 
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Şi ?n crâng am merge, draga mea; 
Sunt flori, ca ochit ti, frumâse, 
Şi câte păsări ai vedea, 
Şi tot ca tine de sfiâse.... 

Şi cât de bine-ar & atunci: 
Uita-vom rana sărăciei, 
Eu ţi-aşi culege flori din lunci, 
Ca *n vremile copilăriei. 

Şi-am ride ca ?n trecuta vreme; 
lar tu să 'mi împleteşti cununi, 
ŞI mamă-ta din prag ne cheme: 
«Veniţi acas” copii nebuni»!



TOAMNĂ 

Cum vâjie 'ntreaga pădure, 
lar vEntul sălbatic ştrengar 
Ji rupe, îi smulge frumseţea 
Şi celui mai tînăr stejar. 

Lovindu-se, creangă de creangă, 
Stinghere de foi se jelesc, 
Şi tot mai stinghere rămân, 
Stejarii bătrâni se bocesc. 

lar vântul trecând printre ramură, 
Dintrunul Ja alt căpătăi 
Goneşte trundişul la vale” 
Și rîde cu hohot prin văl.



:O! unde "ţi-e viaţa pădure, 
; De-acuma ei unde-o să vii, 
: Cântarea să-mi farmece firea 
' Când vântul cobeşte, a pustii? 
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IN URMA EI....... 

Şi me oprii în faţa casei-—, 
Ruină-acum —, dar templu drag, 
Şi-am căutat să ved de-i barem 
O urmă ?n praful de pe prag; 

Şi nam găsit-o! Praful vremei 
Sa aşternut de mult, pe veci, 
Şi-acum în loc de casa dragei 
E adăpost de lilieci. 

Şi am plecat, plângând în cale-mi, 
Gândind la noi, setos de morte, 
Şi no jeleam ei singur: vântul 
Plângea trecând prin geamuri sparte. 
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Şi am plecat plângând în cale-mi, 
Evlavios, cucernic, sfint; 
Pe când un plop, în curte, singur 

3 Gemea cumplit, bătut de vînt.



“COPILUL ORB 

—la vegi tu mamă, ?ntrun târdiii 
De pe departe, aiurea, 
Gemea un glas adânc şi viu,— 
Au ce era? — Pădurea. 

—Şi mamă, astă-zi mam pornit 
Cu cânele "n livede, 
Şi pe la ochi "Pam pipăit; 
Mâmucă, da el vede? 

Şi stam aşa pe iarbă *ntins, 
Şi ce să fie re 
De cald pe ochi mi-sa prelins? 

—O rază de la sâre. 
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—Eri nâpte, mamă, tot aşa... 
Dar blând din cale-afară! 
Si dacă vîntul nu bătea, 
Dormeam întins pe scară. 

—E luna dragă. — Cum e ea? 
—la cum săţi spun eă ţie?..... 

ÎI şti atunci când îi vedea 
—O mamă, dă "mi-o mie! 
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ACEIASI 

Tu mă săruţi cu-atâta foc 
Şi me desmerdi atât de blând, 
De parcă-aş fi copil plăpând, 
Stingher şi fâră de noroc. 

Şi meEnfior la tristul gând. 
ME doare grei să fii stingher, 
Şi parcă-aş vrea frumos să-ți cer 
Să fii a mea, cât: mat curând. 

S'arată luna trist pe cer. 
Şi stele vii pe cer răsar, 
Ca scăpărate din amnar 
Lucesc viol, de par?că pier. 
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Se-abate vintul prin frunzar, 
De jalea lui bătându-şi joc 
[i smulge frunzele din loc... 
Eu me gândesc la ține iar. 
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IN ALTE DĂŢI 

Noi ne ştiam din alte vremuri, 
Ne-am cunoscut şi ne-am iubit, 
Că nu-i aşa uşor să tremuri 
Dintr?un cuvint, dintun privit. 

Intun târdii, când somnul prinde 
Să-mi lege genele uşor, 
Asemeni ţie se desprinde 
O dînă albă dintrun nor. 

De mult, de când *mit-aduc aminte, 
Şi pote gândul să străbată, 
Ei te visam aşa, cuminte, 
Şi al crescut cu mine-odată,



Acelaşi glas dă să m& cheme, 
Acelaşi farmec îmi arăţi; 
Pâte că ?n vis trăim o vreme 
Ce-am mai trăit-o ?n alte dăţi.....?



IN VRAJA SERILOR TÂRDII,... 

In vraja serilor târdii 
Ne-am alintat ca doi copii, 
Şi ne-am fâcut şagalnic joc 
Din aiurări şi din noroc. 
Când bate vîntul prin anini, 
Rămâi în loc? la ce suspini? 

In vraja serilor târdii 
Iţi aminteşti de doi Copil. 

Stăpânit6rea-albastrei zări 
Presară aur pe cărări, 
Acelaşi limpede isvor 
Îşi spune basmul tuturor—: 

In vraja serilor târdii 
Il ascultase doi copii, 
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Sub un anin de raze nins, 
Sunt doi iubiţi, care au prius 
Sâ t6rcă-al dragostei fuior, 
In basmul sfîntulut isvor 

In vraja serilor târdii 
S'or alinta ca doi copi.— 
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TÂRDIU 

S'a dus fluturând din aripă 
Cu gându-i, o jale din noi, 
Târdiu, amintindu-ne-o apot: 
Vom fi fericiţi înc'0 clipă. 

: Uitat-ai tu vremile acele 
“Ce ?n ochii de-apuruirea zac? 
“Târdiă, oglindindu-ne în lac; 

ap Şi lacul: o. mare de stele..... 

Sa dus fluturând din aripă! 
OS . Uitat-at: tu vremile-acele ?..... 

SS 
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LUPTĂ 

Stă cal nebun !.— Pădurea re 
Să ţipe aşa cu jalnic vaer? 
Prelung s'a depănat în aer..... 
Ea “i veşnică, nu moare— 
Si şipe-aşa cu jalnic vaer. 

Audi, cum geme şi se sbate 
In fundul rîpelor stîncâse? 
Cum se lovesc frânturi de oase? 
Sunt lupte-atât de ne”ndurate 
In fundul rîpelor stîncâse ? 

Asculţi cum ropoteşte'n fugă 
[sbit la fie-care pas? 
Şi fuge-aşa fâră popas? 
E rîul—nici par şti ce *ndrugă 
Isbit la fie-care pas. 
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Cu mine tremură, cal nebun? 
Te-avînţi odat şi trecem teferi. 
Oră vedi, departe, dot luceferi? 
Sunt lupi în codrul de alun; 
Te-avenţi odat şi trecem teferi, 
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ROMAN. 

Strîngând scrisorea 'n mâni, în jos . 
Ea capul "şi-a lăsat, 
A dat să plece, dar a stat, 
Şi nu ştiă, vîntu-a suspinat,. 

— «Sunt vorbe de prisos I» — 

Făclie ?n faţă” am r&mas, 
Năuc, aşa, şi fâră gând, 
Imi pare vream să plec curând, 
Şi dam să plec din când în când, 
Şi nu făceam un pas. 

Steteam prostit cu graiul stâns, 
Că bine nu ştiam eii cei; 
Ne cunoşteam de mititei, 
Si me durea durerea ei, 
De mă 'necam de plâns.



„.. Si frate-meă ma fost trimes 
Să-i dai scris6rea, negreşit..... 
In frunte, par”că, m'a lovit 
Un sând.....: cor fi păcătuit, 
Ş'acuma el.....; am înţeles... 
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VISĂTOR CU OCHII UMEDI. 

Il. 

Visător cu ochii umedi, 
Mai opreşte-te o leacă, 
Pâte dragostea'mi să treacă, 
Dacă m'aY iubi vre-odată. 

II. 

Păru'ţi nu'i destul de negru, 
Şi vestmântul “ţi-e *nvechit ; 
Pete ochi'ţi maă vrăjit. 
Ah! nebun, nebun e dorul! 

HI. 

Nu mă strânge-aşa, mai bine 
ME sărută, m& desmeardă; 
P6te strânsul să me& peardă, 
Şi să'mi mântui apoi traiul. 
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IV. 

Visător cu ochii umedi, 
Nu ştii tu ce chin maşteaptă! 
Dragostea e înţeleaptă 
Când te credi numai iubită. 

— 23 —



DE NE "*MPLINIT. 

Il. 

Doriţii ochi de te-or privi, 
Aprinşi—aşa cum i-ai visat— 
Minciună-ar fi; 
Căci “i-ai visat 

De mult, odat,. 

II. 

De te-or privi cu-atâta dor, 
De-or răscoli viaţa ta, 
Al vremei mârte alb fuior 
De-or toarce—ai ştiut visa, 

Şi vis e viaţa ta, 
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III. 

Şi dacă” vrea si-ţi împlineşti 
Un dor visat, un vis dorit, 
Atunci n'ai şti să cumpâneşti : 
Un dor visat dei împlinit 

Jeleşti un vis dorit. 
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PE RUINE. 

Iarăşi te-ai certat cu mine, 
Suflete neastâmpărat; 
Lumea ?n care te-ai visat, 
Ai zidit-o pe ruine. 

I-a ajuns o vijelie 
S'o doboare la pământ, 
Cum de-ajuns e un cuvent 
Inima să ţi-o sfâşie. 

Şi de ţi-ai zidi-o iară, 
S'o ?noeşti din temelii, 
Să n'o darme vijelii, 
Să n?o curme foc şi pară. . 
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ALBĂSTRELE 

Te-ai dus, tînăr şi senin avent, ca un 
meteor în fugă luminat-ai calea tinereţei 
mele. 

În amintirea vremei acesteia, un cân= 
tec aş vrea să mai scrii. 

In ore de linişte, tu pasăre, de-apururi 
robită vântului, m'atingă cu aripa'ţi roză. 

Plutesc înainte'mi visatele doruri, 
Avânt! avânt! 
Seninul se lasă pe şesuri. 

Redă-m& odihnei, visare! Ah! m6r- 
tea'mi anunţă chemarea-i ! 

Şi ochi'mi sunt storşi;, iar în tâmple 
loveşte puternic şi fără de greş, iadul cu 
oarba?i mânie. 
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Singur în palme săţi îngropi obrajii, ce bine-i iubito! 
Tăcerea ascultând-o, să cugeţi. 
In minte se leagă, se *ncheagă gândiri 

irosite de vremuri ! 
Albastre, senine, senine ! 
Atuncă vei desprinde, de-atâtea, fur- tuna cu mugetul groasnic şi ploaea cu 

deasa bătae. 
De eşti muzicant, iaţi viora şi *ncheagă tu glasul tăcerei, adâncul suspin al fur- 

tunei şi recele sunet al ploaei, tăiosul cu- 
Vent ce în fuga-i îl spune copilul zănatic. 

Fiori ne vor trece prin oase şi lacrămi n-or curge, atuncea, când tu ne vei spune 
povestea bătutului codru, 

Adio. i 
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Simbol al iubirei eterne, tu pari ne- 
clintită şi rece. . 

Cu lungele?ţi raze uşre, tu baţi la fe- 
restrele acelor ce sunt visători ca şi 
tine, iei somnul celor ce ?n suflet ne- 
stinS'au vapaea iubirei; îi faci să colinde 
?n tăcere cu ochi rugători în spre tine, 
să creagă, să spere, s'aştepte! 

O lună ! vedut-at tu blânda feceoară cu 
ochi senini ca vezduhul, în care pluteşti, 
fericito ? 
Cu ochi lăcrămând, mărturie chema- 

tu-te-a dragostei tale? 
In haina el lungă şi albă ea pare o 

sfântă vestală, şi părul ei pare-o coroană 
sub molcomu-ţi cernet de raze ...., 

E-atât de frumoasă frumoasa, în splen- 
dida ei suferinţă !..... Tm 
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" A FOST ODATĂ... 

In lac se oglindeşte-o fată, 
Şi "ngână-un cânt adormitor, 
Domol, blajin, desmierdător, 
Şi'ncepe aşa: «A fost odată... 

Păduri, cu frunzele de-argint, 
Ce se "ngânai cu ape ?n cânt, 
Cu dulcea batere de vent, 
Cu glas de vraje, de alint 

In ape-albastre, aşa de-albastre! 
„Se resfrângea din verde mal, 
Măreş palatul de cristal, 
Cu străluciri de mix de astre. 

Şi lângă el, prin pomi în fl&re, 
Săltau voi6se şi sglobir, 
Cu ciocuri mici trandafirif, 
De păseri sute de popoare. 
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Şi în palat, ce de frumseţi 
Odăi boltite larg şi nante, 
Pe jos, covor şi diamante, 
Şi flori de aur pe*pereți..... 

Şi el şi ea, de un jilţ aprâpe, 
Aprinşi de-o dragoste nebună..... 
Cu rîs muşcat..... dar cum săşi spună ?... 
Ea ”nchise galeş din pleoape.» 

In lac se oglindeşte-o fată, 
Şi'ngână-un cânt adormitor, 
Domol, blajin, desmierdător 
Sfârşind aşa....! «A fost odată». 
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SĂ-MI CÂNŢI.: 

Să-mi cânţi un cântec din pâtrânf, 
De dorul vremilor uitate, 
Cu ochi aprinşt, capul pe spate; 

„Să plâng cântându”l săptământ, 

Să'șr pice lacrimi pe vi6ră, 
Să] cânţi aşa, uşor şi *ntins, 
Duios şi aprig, lung şi stins, 
Ca şi pe tine să te doară, 

Să strângt, să sfarmi în mâini paharul, 
Să-l bei cu sete pân?n fund; 
Că multe ?n lume ni S'ascund, 
Şi partea n6stră-Y tot amarul, 
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In ochi-mi s'au înfipt săgeți, 
Doi ochi nebuni, adânci, de fată; 
Să beau să uit de ea, de alt-dată, 
Orfan de bunul ăster vieţi. 
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RÂNDUNELELE. 
N 
  

Sub streşină-i un cuib drăguţ 
Şi cald; şi tu eşti păsărică, 
Cu fulgi uşori pe trup micu 

De rândunică. 

Eă rândunel, tu rândunea , 
In primă-vară am revenit, 
Chemaţi de flori, chemaţi de ea 

Că ne-a iubit. 

Ce bucurii, ce ciripiri. 
Din palid revărsat de zori. 
Ce drăgosteli, ce fericiry 

Şi puişorr? 

Sbătând aripele în vânt, 
Un strop de apă aduc în cioc, 
Şi simt în mine atât avent, 

Atât noroc! 
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Da's puii mari, le dăm îndemn, 
De-abia X atingem binişor, 
Sburăm şi noi, le facem semn, 

Şi iată” sbor. 

Dar vine toamna ; vânt şi plot 
Ne prevestesc zăpedi şi ger, 
Ne strîngem stol un lin şuvoi, 

Plutim în cer. 

Un vent în cale de ne-o sta, 
Ne-or întări dorite zărt; 
Şi stolu ?ntreg se va "ndruma 

Spre calde ţări.



Frumosul primă-verei sfinte 
Ear ma robit, de m'am uitat! 
Colind câmpia ?n lung şi lat, 
Şi dau din mâini şi spun cuvinte 
rr iametammee ce preeaeareue 

Aveam în ochi căldură-adâncă 
De ceruri ?nalte şi senine; 
Şi dacă m'am uitat pe mine, 
Trăia copilăria'mi "încă. 

Cântam un basm ce mi'l spusese 
Bunica, netegindu'mi părul, 
Trăia în mine adeverul 
Şi castul vremei ne ?nţelese. 
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Târdii, la umbra unor fagt, 
Mi-a adormit copilăria ; 
Ma ispitit nebuna Lia, 
Cu ochi vicleni şi-atât de dragi. 

=
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ŞI ATUNCEA........ 

Speranţe vagi adi nu te mai îmbată. 
Răsare rar în minte-o amintire, 
Din vremi străvechi —abia o licărire—- 
Imagini reci, fiinţă adorată...... 

Înnecă în piept prelungile suspine, 
Păreri de r&i ce dati să se strecoară, 
Să'ţi frângă inima, s”o sângere, s'o doară... 
Tu parc'ai vrea să te ascundi de tine. 

Şi-atuncea bei setos, cu ochi de fiară 
Batjocoreşti ce îţi aduci aminte, 
Credinţe mari ce ţie ţi-ai fost sfinte 
Gândirea ta şi inima ta chiară. 
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Eşti fiară, dici, sălbatică ; şi sânge 
Ai bea tihnit cu adâncă lăcomie. 
Şi ridi hidos în semn de veselie, 
Şi n'audi, vai, cum inima ta plânge! 

Târdii, apoi, tu te trezeşti de-odată, 
Intre femei, ce trupul şi”l prosternă, 
Şi ce-ai slujit atâtora de pernă, 
Şi atuncea plângi fiinţa adorată. 
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PASTEL 

Copilul vînt trecea uşor, 
—Amant visat şi nevedut— 

Infora c'un lung sărut, 
Prelung şi-aţâţător. 

Şi lacul plin şi liniştit 
— Oglinda cerului senin— 

Simţea şi cald adânc şi chin, 
Şi tresărea vrăjit. 

Şi dacă s6rele din nor, 
La răsărit, privea spre el— 
Luciri de lame de oţel, 
De praf de-argint scânteetor, 
40



Mureai pe rând cu luci de nea...,, 
Şi lângă ţărmu-albastru ?nchis, 
Aşa de-adânc, de cald —un vis— 
Că?n fund de ochi va remânea ! 
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PASTEL j 
piei 4, 

Intinsul plin şi lin te cere 
Tiptil, copil cu plete brune 
Frumos, duios: cât e tăcere 
Cu grai de Mat, dorinţi nebune. 

Tu, blând cătând în ochii, vin?o 
Răsari, tresari de atâta vraje ; 
Venind zîmbind, cântând alino; 
In n6pte, şâpte ţi-ei straje. 

> 

Un cânt răsfrânt alinător, 
In sbor uşor din loc în loc, 
Pe căi, pe văi, să pară dor, 
Doinit tihnit, din lemn de soc. 
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lar, tainic crainic, luna plină, 
Un nor uşor împrâştiind. 
In apă sapă cale lină, 
Și frunţi de munți înălbăstrind, 
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Te 

Visări, chemări din vremi trecute, 
ME -plec, petrec şi me 'nfâşoară; 
Porniri, simţiri necunoscute, 
M'agit zorit; a câta ră? 

Pe cobză frânt, un cânt răsfrâng 
Încet, discret, să-l prind deplin ; 
Inund, profund, vibrări ce plâng...... 
Sunt zori, sunt flori, e vânt, suspin.....?... 

Alean, noean de amintiri, 
ME bat, strebat, în minte'mi cern....... 
Me& scald în cald de dulci priviri...... 
Aleg şi 'ncheg un cânt etern. 
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ATUNCI, ACUM 

Pe-aici ai fost odată flori, 
Şi sunet vesel de ghitară, 
Şi dans în fie-care seară, 
Şi rîs din revărsat de zori. 

Şi lac-albastru oglindea 
—Ah! cât de-albastru până?'n fand— 

Castelul nanr, cu turn rotund. 
Erau zâmbiri, visări, se bea....... 

Şi pe nisipul din alei, 
Vedeai, adesea, urmă-adâncă 
De bărbătesc picior şi încă 
De mic pantof: a lui şi-a ei,, 
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Acum, când scapătă În amurg, 
Prin geamurile tâte sparte, 
Văitări de vent, tot mai departe 
Plutesc pe lac, se perd, se scurg..... 

Şi venturile gem mere 
Mai crud şi mat sfişietor, 
Trec peste lac departe, mor..... 
Şi'n tot pustiul ăsta : Bă. 
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CLOPOTUL 
Orcii 

PP RI 

Şi adi biserica creştină 
Îşi sună toaca de utrenii, 
De'mi umple zarea de vedenii 
Şi-aprinde ?n ochi-mi stinşi, lumină, 

Şi adi, când picură şirag, 
Târqii, prelungi şi chemătoare, 
Vibrări de-aramă, înălţătoare, 
Îmbracă totw'n sfânt şi vag. 

Vibrează sunetele-alene, 
Trec lin, pe lac şi peste stuh, 
Plutesc, se tremură În văzduh... 
Greoi îmi duc mâna la gene. 
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Sunt iar copilul visător=: 
În ochi, cu sfintele imagini, 
Din vechi mucegăite pagini, 
Credut în veci nemuritor 

Ce'şi plimbă sufletul prin stele 
Şi crede ?n îngeri şi ?ntrun rai...... 
Nu, nu, sunt dulci visărt de Mai......... 
Tu eşti al patimelor grele! 
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Nici ochi şireţi să nu m& "'mbete, 
Albaştri, adânci şi pătimaşi; 
În urma mea, să n'aud paşi 
Tiptili şi rîsete de fete. 

Să'mi moară ?n ochi copilăria, 
Apună soarele pe veci, 
Şi nori apăsători şi reci 
Plutească sus; Şi ciocârlia 

Să maibă aripi şi cântări, 
Nici flori, ah! flori să nu mai fie, 
Nici codrul mei, verdea câmpie..... 
Să mam nică largi, înalte zări ; 
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Să piară tot frumosul, plinul 
Unei târdie nopţi de Ma, 
Şi cânt duios de fluer, nat... 
Şi aş trăil... trăească vinul! 
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REVERIE 

Caişii ninşi îşi lasă floarea 
Pe colbul câit cenuşiii 
Pe-al erber verde drag şi vii, 
Pe flori ca ochii tăi —cicoarea, 

Va mat veni vro dată ea? 
Ingână apa 'n mers: «Nu, nu», 
Şi ventul geme trist: «Doar tu.....» 
Se scutur crengele de nea, 

Se plâng în vent înalţi plopi, 
Se clatin trict : «Nu, nu» merei; 
Se ?ndoae earba ?n jurul meu ; 
De pe cicori perlează strop. Stiai 
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E plâns, e plâns doboritor, 
Înălţătoare diiioşie, 
Măreaţă, sfîntă poezie, 
E suferinţă, alean şi dor. 
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BUNICA 

— Îţi tremură mâna bunică, 
Şi glasul îţi tremură iară, 
Obrajii ţi”s reci şi de ceară, 
Şi ochi“ţi străluce ; "mi-e frică. 

Ai friguri ; te-acoperă bine..... 
—E frigul mormântului, niamă. 

ME& cheamă copiii, me cheamă, 
M?oi duce departe de tine. 

Acolo departe, băete, 
În porți de aramă voi bate, 
Şi tu ai acolo un frate 
Cu aripi, cu aur în plete 
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Or sta heruvimit de pază 
Cu paloş de foc argător, 
Sin-Petru veni-va pe-un nor, 
De's bună la Domnul să vadă. 

Fâţi cruce pe pernă, copile, 
Te roagă la Domnul mereă ; 
Or pune vre vorbă şi ei, 
Să”ţi dea fericire şi dile. 
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SERENADĂ 

Apari din edera înaltă 
— Vestmântul negrului castel— 

Indreaptă”ţi ochii câtre el, 
Frumosul vis sculptat de daltă. 

Şi ?n ochit lui de visător, 
Adânci şi mari şi castanii, 
Căta-vor ochii 1& sglobii, 
Tot caldul sfintului amor. 

Apari, ghitara lu resună 
Atât de vag, atât de trist..... 
Te-aşteaptă palidul artist, 
E noapte "naltă, şi e lună. 
Drm e area 

s 
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VISE DULCI 

Bătuse vent, fusese ploae, 
Şi nori apoi se fugăreai, 
Stropi mari din streşină cădeaii, 
Tihnit, molatic şi greoae. 

Pic pic— De trandafiri petale 
Sunt buzele i, şi-atât de dulci! 
Ți-e somn şi vrei ca să te culci, 
De vii aşa, a-vis, agale ?.. 

Pic pic— S'a dus şi de departe 
"Mi-a mai trimes priviri viclene, 
A dat să ?ncrunte din sprincene 
Ş'apoi nimic —cărări deşarte 
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Pic pic — Desmearâă-mă iubite, 
Că sunt a'voastră a tuturor, 
Că sunt copil neştiutor, 
Un rândunel cu-aripi rănite, 

Pic pic— Aşi vrea să ştiă şi eu; 
Dar sunt tot mic şi tu eşti mică, 
Şi mi-e ruşine şi mi-e frică 
Şi n'aş mai vrea şi vreaă mereu. 

Pic pic — Mai spune'mi înainte 
Cu Făt-Frumos şi Zâna albă 
Cu brâu de aur şi cu salbă, 
Că ?nveţ bunică şi 's cuminte..... 

Bătuse vent, fusese ploae, 
Şi nori apoi se fugăreai, 
Stropi mari din streşină cădeau, 
Tihnit, molatic şi greoae. 
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UN CÂNTEC 

DP 

Sub barbă “şi-a suit vioara 
Şi-a început încet şi lin, 
Cu ochii plini de-adânc senin, 
Un vânt domol ce-adie sara. 

Arcuşul tremura pe strune, 
Şi strunele vibraă măeastre, 
Spuneai de ceruri largi, albastre, 
De sărutări de foc, nebune. 

Domol şi tremurat, arar. 
Părea: un psalm măreţ şi sfint, 
Un cor de îngeri, jurământ 
Pe veşnicie la altar. 
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Ofta maestrul şi plângea, 
Vioara lut a plâns suna 
Şi-a cânt de preoţi, ce ?ngâna 
A ”mmormântat. — murise ea. 
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VISUL MORŢEI 

—Mămucă, Verde-Impărat 
O fi trăind şi astă-di încă ? 
Palatul lui scobit în stâncă, 
In râpă nu so fi surpat? 

— Inchide ochii, al mamei drag, 
Îţi arde capul! şi te doare... 
O, bavo focul de lingoase, 
Cum lasă gândul de pribag. 

—Şi fata lui cea năsdrăvană 
Cu Fet-Frumos sa logodit ? 
Ce mult, ce mult s'or fi iubit! 
Ori poate ca ramas vădană.. 
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— Adormi, frumosul ihâmei scump; 
Inchide ochii, ţi-o fi somn. 
S”o îndura cerescul Domn 
De inima'mi, să nu mi-o rump ! 

—Tu plângi, mămucă şi me sângeri, 
Oh! amândoi or fi murit! 
Şi-acolo”n rai Sau întâlnit, 
Inaripaţi, în chip de îngeri. 
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IN VAN 

O, eşti atâta de departe, 
Copil frumos cu ochi şireţi! 
In van te caut cu ochi beţi, 
O lume ?ntreagă ne desparte. 

Imi pari un vis primăvăratic 
Al minţei mele destrămate, 
În trista mea singurătate 
Urzit, când luna” de jaratic. 

Scrisoarea ta...... plecat pe masă 
Ca ?n vis te v&d cum stat şi'mi scrii; 
Și “ţi-e uşor să scrii că vii, 
O lună, doar, de?i sta pe-acasâ.... 
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Tu nu ştii ce melancolie, 
Ce gânduri negre mă ?nfioară, 
Ce trist amurg mt înfăşoară 
Copil perdut pe veşnicie ! 

In van te caut cu ochi beţi, 
Imi pari un vis primăvăratic, 
Urzit când luna”i de jaratic, 
Copil frumos, cu ochi şireţi ! 
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MAI 

E-atâta muzică ?n tăcerea 
Ce curge ?n juru-mi să me *ngroape..... 
Mă simt can fundul unei ape, 
Şi bun şi trist ca mângăerea. 

Sub notele ce nesfârşite 
Plutesc se ondulează ?n aer, 
Se curm al gândurilor caer; 
Răsar vedenii aiurite. 

E-atât de trist, atât de bine, 
Atât de vag, —nimic senin..... 
Feceoare ?n alb tăcute vin 
Şi blând s'apropie de mine. 
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O adiere parfumată 
De flori de tei na deşteptăt....: 
Credeată 7 visam... un sărutat 
Şi ochi vicleni, adânci, de fată. 
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EA NU ERA 

Eşti tu? Me chemi iubito tu? 
Ori frunzele şoptesc în vis?.... 
Lăsa-vei ochiul meii închis 
De noaptea care m'abătu? 

M& ?ntreb mereă de tot ei sânt? 
Câci eu te-aveam, şi cram NOI. 
Eşti tu ? Foşnesc mătăsuri moi? 
Sunt frunze veştede, e vânt. 

Ce noapte grea! e plumb în aer; 
Pe ochii mei s'aşterne ceața, 
Ah! părul t&ă "mi-atinge fața! 
Nu: salcia se frânge ?n vaer. 
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Apleacă-te şi di-mi: «iubite» 
*Ţi?s ude genele-amtndoue,.....? 
Era ?nspre di şi stropi de rouă 
Picau din frunzele pălite. 
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AMINTIRE 

Cu părul inelat, bălai, 
Te ved copil al fericirii ; 
Din obrăjori“și, trandafirii 
Zâmbesc la soarele de mai. 

Adânc de ape îţi scântee 
In ochii verdi, ba nu, albaştri, 
Cu scânteeri de tainici aştri; 
De-ai fi barbat, de-ai fi femee. 

Te ved cum te mlădii uşor 
Sub notele ce ondulează, 
Ved ochii tăi cum scânteează 
De-un dor adânc, de-un veşnic dor, 
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Arar te mai zăresc can ceaţă, 
Aşa, ca?n vraja unui vis... 
Un gând nu tremură: — abis..... 
Trăesc fâra gândi la viaţă. 
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SĂ ŞTII SĂ BEI SĂ FIi POET! 
  

Şă dorm cu capul întrun şanţ! 
Înnebunit de băutură, 
Departe patimă şi ură! 
In jurul mei să lege danţ, 
Năluci de mintea mea scornite, 
Vedenii calde şi iubite. 

Un singur gând lucească ?n creer 
Si limpedească-se domol: 
Să simt de-atâtea capul gol, 
Necunoscutul să-l cutreer. 
Aici în şanţ, mat dă-mi să beu! 
M& duc spre lumea mea mereu. 

Ei nw's cu voi; de me vedeţi... 
— Sunteţi nebuni, sunteţi năuci !— 

Aşa ; întindeţi”i la cruci! 
Voi waţi beut şi sunteţi beţi. 
Secretul naltei fericiri 
Nu”l veţi găsi voi nicăiri, 
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Atâtea frumuseți străvechi 

De la Romani şi Perşi şi Greci, 

De la popoare zeci de zeci, 

>Nainte-nii stai perechi perechi ; 

Si ori şi care mi-ar plăcea | 

Un singur semn —şi-ar fi a mea. 

Mai dă-mi să beu; e sticla trează, 

In lună vreaii să poposesc; 

Cu Zâna lumei m& iubesc, 

Şin somn drăguţa mă visează ; 

Merei îmi batem geam şiret: 

«Să ştii să bei, să fii poet. 
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DIN NOAPTEA... 

Din noaptea gândirilor mele, 
Fâşii de lumină, puhavă j 
Se rump, înălţăădăzse ?n slavă, 
Rotindu-se?n neguri : îs stele. 

Suspinul met tremură-agită, 
Frământă pădurea de gânduri; 
Şi frunzele negre cad rânduri; 
Şi tu eşti departe, iubită. 

Oh! tremură balta! Indoae 
Şi frânge pădurea furtuna, 
Şi norii Sting stelele, luna, 

i fulgere Scapără; ploae ! 
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Bâtrânul tufan, fulgerat, 
Făclie în noaptea gândirei, 
Desprinse din lumea-amintirei, 
Prăpăstii de sânge ?nchegat. 
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IN VINEREA MARE 

  

Amurg. Si clopotele ning. 
Vibrează ?n aerul de seară 
J)umnedeeasca agonie 
Prelungi şi lungi şi moi se sting..... 
Pe cruce ?ntins — un trup de ceară, 
Cu ochi senini de duioşie. 

Apusi. E?n ochii lui apus; 
Crispate's buzele-l de sete; 
Spre cer o rugâ mai îndreaptă 
Cu sufetu-l. Isus, Isus! 
Plcoapele'l se'nchid încete..... 
Sa dus în lumea ce-l aşteaptă. 
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Fiorii morţei trec prin aer, 
În sânge soarele se stinge, 
E moartea ce-a coprins pământul? 
Si clopotele plâng în vaer..... 
E demonul ce ne învinge ? 
Spre cer ne-a amuţit cuvântul, 

E Christ ? El este cel învins? 
Din superbia Restignirei, 
Din marmura Dumnezeirei 
Selo! O rază nu sa stins! 

—Ț5—



Dr 

NELUMEO 
o 

Visa pe-albastru ?ntunecat 
De dup trestii visătoare ; 
Il resfira domol o boare, 
Un deget fin şi parfumat. 

Petalen leneşă mişcare 
Creiai pe lacul nemişcat, 
Tot mai întins, mai vag, rotat: 
Vibrări de unde muritoare. 

Obrajii sfintelor vestale, 
Atât de nobile și caste... 
Un alb tăcut şi plin de jale, 
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Aşa, pe apele albastre, 
Nelumbo alb plutea agale ; 
Superb stăpân pentinderi vaste,



EA 

Şi teiul frânt pe-al morei iaz ; 
Scobitul dud pe malul rupt. 
Departe plopu ?ntins şi supt 

recutul mort răsare treaz. 

Oh! moara..... — roata viscolea 
Şi apa cascadă nebună... 
Argint din rîsul ei, din lună..... 
Iu sânge soarele murea,.... 

Rogozul, trestia inaltă, 
În svelte mlădieri şopteai, 
Şi sunetele lor mureaă 
Pe câmpul ondulat, pe baltă. 
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În falduri balta se cută 
In falduri verdi şi străvedii, 
Şi raze palide, târdii, 
Mureai..... Oh, Ea mă va uita? 
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AVENT 

ME. du în crângurile verdi 
Şi în salbatice păduri ; 
Tu ştii să cânţi şi să me furi, 
Tu ştii să plângi şi să desmerdi. 

Me du pe lacu *nvolburat, 
Sub ninsul razelor de lună ; 
Din cântecele mele "ustrună 
Pe 'cel mai cald şi însetat, 

Dâ-mi cerurile fără nori 
* Din lumea visurilor tale: 
Neprihănitele vestale, 
Grădini de taine şi de fiori. 

—30.—



Şi dă-mi iubirea mea dintâi, 
Or du-m& ?n haosul de stele: 
Şi cântăm cânturile mele. 
Viaţa visului rămât ! 
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E MOARTĂ EA 

Adormi pe braţele uitărei, 
Cu ochi plutind şi de safir, 
De cer aproape prin delir. 
Scâldată ?n apele ?nserărei 
Adormi pe braţele uitărei, 

Un cântec nesfârşit şi dulce Plutească Jin din albe clape ; (Alunecarea unei ape). 
Pe veşnicie să te culce 
Un cântec nesfirşit şi dulce, 
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Cu glasul codrulur rânit, 
Plângând, se ?ndoae paşii ?n mers; 
Oh ! ţipă ţiterile ?n vers, 
Şi plâng viorile-aiurit, 
Cu glasul codrului rănit. 

MPapasă cerul ; e pustii, 
De gânduri capul şi e noapte. 
Sunt tângueli, ori râs şi şoapte ? 
Un sunet.yvid, protund —sicriii-— 

" MPapasă cerul, e pustiii. 
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LA DESPĂRŢIRE 

Cu ochi adânci, împerdelaţ 
De lacrime, iubită, 
Tu zarea drumului met baţi 
Cu inima rănită. 

ME duc şi 'n urma mea remân 
Pustii atâtea toate..... 
Oh, spasmul dragoster Păgân..... 
Voi mar veni ei? — Poate. 

Pe ochii dulci te-am sărutat, 
Şi nat privit cuminte. 
O vorbă caldă-aşi fi "ngânat 
Şi-o tot catam în minte. 
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Şi Lili ce cuminte stă, 
Streină, mititica, 
«Mai ştii, ea poate te-o uita ?.. 
Şi ne coprinse frica. 

Şi m'am simţit de-odat strein, 
Şi am plecat, iubită, 
Atât de frânt, de vag, de chin, 
Cu inima sfârşită ! 
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O NOAPIE 

Nici lacrimile numi desmerd 
Obrajii vestejiţi şi stinşi, 
Şi ochii mei de boală-aprinşi 
Se scrijelesc în cap, se perd. 

Ivsângeratelemi imagini 
Cu-al tâniplei svăcnet se măresc 
De m&năbişă şi descresc, 
Se schimbă ?n turle şi paragini. 

Şi mânele înfrigurate, 
Imi dau fiori şi sguduiri 
De trup atinse, răsuciri 
De nervi întinşi prin cap, prin spate. 
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Sunt singur eă în noaptea-aceasta, 
Un caer smuls "mi-e bietul creer. 
Aud cum ţărie un grecr, 
IL simt cum sgârie în ţestă.. 
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CASTELUL 

Sub candelabre colosale 
Cu parfumate luminări, 
În multe nopţi, în câte sări, 
Orgii croit-aă morţei cale. 

Ca şi cum fie-care clipă 
Nar fi un pas în spre mormînt, 
Şi-ar fi nevoe de avânt, 
De-a forţelor risipă. 

De câte oră, al scărei plimb 
N'a susţinut vre-un palid prinţ 
Cădând aprâpe fără simţ, 
Şi-a fost mânjit în schimb. 
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In preajma vechiului castel, 
Pâduri de bradi se scrijeleata 
Adânc în stânci se clătinau, 
Sub raze de oţel. 

Prin geamurile mpestriţate 
Cu cavaleri trufaşi, imberbi, 
Cu curtezane şi cu cerbi, 
În tremur luna de străbate. 

Adesea, dup cânt şi vin, 
Pe-un piept de marmur sâltăreş, 
Un prinţ, al morţei frânt drumeţ, 
Câdea întrun leşin. 

Orgii, când n6ptea?i pretutindeni, 
Când norii grei vezduhul tae, 
Şi şipă glas de cucuvae, 
Şi cad în ropot grindeni..... 

Dar toate sai trecut cu timpul. 
Al morţei apăsător genunchii 
A stins tot gârbovul mănunchii, 
In criptă-a prefăcut Olimpul. 
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CURIND... 

Nici o lumină să me cheme, 
S”a stins îndepărtatul ţ&rm. 
Pe piepte?n srâcnet, singur dărm 
huini uitate şi de vreme. 

3 

Un pas în ori şi care parte 
E surd şi orb, zădârnicie, 
Şi suferinţa mă sfâşie, 
In noaptea lunilor deşarte. 

Şi dacă luna-aceeaşi cale 
Străbate ?ncet can veci de veci, 
Destramă razele ei reci 
Pe codrii arşi şi plini de jale, 
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O, mult nu va mai trece încă, 
In cripta ta mor duce, tată, 
Salătur ţeasta'mi sfârâmată ; 
Ne-apese noaptea morţei-adâncă,



BUNICA 

ME culci cu-atâta sfântă grije! 
Şi ochii mer privesc can vid 
Spre ostenitu'i chip livid. 
Pe frunte, mâna ta de schije 

O simt trecând încetişor; . 
O lacrimă .mi-a ars obrazul, 
Te uiţi perdEndu-te ?n extazul 
Indureratului amor. 

Cât mă& iubeşti bunică sfântă... 
ME doare dragostea”ţi cerească, 
Stă plânsul să me podidească, 
"Mi-e plină inima şi frentă 

?



Sub ochiul t&ă blajin şi stins, 
Adorm şi me visez în lume, 
Poet bogat şi cu renume..... 
Şi ochi-ţi râd, lucesc în plâns. 
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Rahel, Rahel, sufletul mei — ocean 
învolburat, fâră țărm, vagabond al gân- 
direi, sub doliul unei nopţi tenebroase, 
în văzduhul înceţat, arar, luna, în rosto- 
goliri leneşe, prin norii de forme bizare, 
— privea ingheţat, adormit. 

Târdiu, de curând, de-asupra acestei 
nopţi clipiră luceferi şi noaptea se scurse 
în clipe în palid şi vag răsărit. 

Cu risipirea ceţei pădurei, se contu- 
rarăn depărtări poteci tăinuite. 

__ Şi iată, că însă-şi noaptea preschim- 
bată ?n feceoară, cu părul negru ca maiat 
în păcură, cu ochii de prăpastie. 

Sub sclipirea ochilor plânşi, oceanul 
se desluşi într'un lac albastru de drago- 
ste şi de fericire. 

Pe ţerm visau tei înfloriţi, 
Atunci vagabondul gândirei, tresări ca 

dintPan son adânc. 
Vaţi prins de mâni şi perdutu-v'aţi în 

umbra unui vis, pe sub tei, în văzduhul 
imbalsamat de parfumuri. 

Rahel, Rahel..... 
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LA MONASTIRE 

Cea a 

Laug-ang-alang 
Răsună?n gang, 
Trec umbre sumbre 'n vag şirag 
Vibrări de-aramă lungi, prelungi. 
Se bate clopotul în dungi, 
Cu surd ecou, ca "ntr”un cavoi. 
Un preot mag apare ?n prag. 
Miros. de os, de chiparosi 
Ca 'nuun cavoă jilav şi noi, 

—-În nins şi stins, vibrat apos. 

Şi toaca toacă ?n toacăt rar, 
Şi negre ?n negru orb r&sar 
Călugăriţile spre schit, 
Cu ochi sfioşi şi cuvioşi, 
Cu paşi distraşi şi somnoroşi, 
Spre schit mocnit, încremenit.



Lang-ang-alang, 
Răsună ?n gang, 
Un preot mag apare ?n prag, 
Trec umbre sumbre ?n vag şirag. 
Şi negre ?n negru orb răsar, 
Şi toaca toacă ?n toacăt rar. 
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SOREL 

Ştiţi voi, povestea lui Sorel? 
A fost de mult odat, 
Un crai vestit, un împărat, 
Cum no mai fi la fel. 

Ăst împerat avea o fată, 
Cu ochi adânci, săgetători ; 
In perul ei ninsese sori. 
A fost ca nici odată... 

Avea atât de dulce grai 
Mieros, (bâtrânit stăruesc . 
Cu ochii plini, când povestesc), 
Ca?n nopţile de Mar 
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Şi apele steteati în loc, 
Ba, încă spun c'ar fi ?nvăţat 
Privighetoarea, la cântat 
De dragoste şi foc. 

Feciori de regi şi împărați, 
— Din ţări vestite şi bogate, 
Din zări ce ochiul nu străbate, 
Cu gândul nu străbaţi — 

Cu hainele ţesute ?n fir 
Cu coifuri mândre, lucitoare, 
De răsărea pe ele soare, 
Cu paloşe ?n safir, 

Şi hainele păreau turnate 
Pe trupurile subţirele, 
Şi cât e cerul plin de stele 
Sclipeai în nestimate. 

Pe armăsari cu piept de fier, 
Cu nări de foc, cu ochi de jar, 
Cum nu se mai ved adi nici rar, 
Cu salturi pân la cer, 

Venea cu inimile ?n ochi, 
De-ai fi citit în ei ca 'n carte, 
Plecaă cu ele apoi deşarte, 
Şi supţi, ca de de-ochi, 
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Feceoara” întreba pe rând: 
«—De unde eşti, din care ţară 2» 
Ei r&spundeau ?nălţaţi în scară. 
Cu glasul tremurând. 

Işi luase seama şi-imperatul, 
Că vedi, i-era de "mpărăţie 
Plecau feceorii ?n duşmănie, 
Şin gând cu necuratul. 

Erau şi mulţi, ce socotescă. 
Era pământuwntors pe dos.... 
Dar ea visa un Fet-Frumos 
Din munţii Româneşti, 

Şi într?o bună dimineaţă, 
Pe-un roib în salturi nebuneşti, 
In haine albe împărătesci, 
Cu ochi plini de viaţă, 

Mlădiui, ca varga de oţel, 

Cu plete negre resfirate 
Pe voinicesc şi sdravân spate, 
La mijloc subţire, 

Stăpânul mândrilor Carpaţi 
Doinea din fluer ciobânesc, 
Duios, un cântec românesc. 

Lasat din taţi în taţi. 
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Şi-atât de drag ?i-a fost cădut 
Feceoarei mândre de-împărat, 
In cât ardea de-un sărutat, 
De cum "Pa fost vedut. 

Cei-l-alţi feciori de împărați, 
Cum sai lăţit în lume son, 
Trimis-ai carte, drept plocon, 
—Atât erai de'nveninaţi— 

Că vin să pustiiască tot, 
Cai pregătit oştire multă, 
Că vai de cel ce nui ascultă, 
Şi rangul nu socot. 

Atunci bătrânul împerar, 
Chemat-a sfatu "mpărăţiei, 
Să pue. stavili vijelie, 
Cum n'a mai fost vre-odat. 

In fel şi chipuri sati gândit, 
Şi dile ?ntregi şi nopţi de-arândul, 
Şi s'au bătut mereu cu gândul, 

i iată, căn sfârşit 

Un sfetnic vechii cel mai bătrân, 
Taşind în pumni, cu glasul rar: 
a—-Să erţi ; aşi dice să-i chemi iar, 
Cinstitule stăpân. 
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Şi fiu de crai şi Vocvod 
Să-i strângă, Măria ta, gramadă, 
Din me&rul de-aur, din ogradă, 
Din vârful lui să ia un rod. 

—Să scapi slăvita *mpărăţie.— 
Aceluia ce va putea, 
Din fuga calului, să/l ea, 
Sâ? dai Domnița de soţie». 

Şi iar s'a dat în lume svon, 
Veneaii feciorii de-împâraţi 
Pe armăsari nemcălecaţi, 
Cocon după cocon. 

De nechezări, de tropotiri, 
De-al paloşelor lucii zang 
Suna vezduhul; dupe rang 
Stâteaii în şiruiră. 

Un semn..... Fiori de gheaţă trec 
Prin trupul lor. au amuţit..... 
Se stăpânesc, iat'ai pornit: 
In şiruri se petrec..... 

Isbind picioarele ?n pământ, 
Sbucni ?n văzduh în salt smintit, 
Umflată coama “i-a plesnit 
In şuerat de vânt. 
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Şi peste mer trecu, năval, 
De s'a crucit bietul norod, 
Şi călăreţul rupse-un rod, 
In treacăt de pe cal. 

Era mlădii şi subţirel, 
Cu plete negre, albă faţă, 
Cu ochii dulci şi plini de viață 
EI, Fer-Frumos, Sorel. 

Căci a fost scris să clocotească 
De cântec falnicii carpați, 
Ai noştri resboiţi fărtaţi 
Să ?nstrune cânturi, să horească. 
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RĂSPLATĂ 

Răsboinic brav, primeşte”ţi plata : 

Un coif și'un scut, atât “ţi-e dat. 
Şi dacă râni te-au sângerat, 

Fii gata, 

Eşti slab şi ai şi-o mână ruptă, 

Şi capu”ţi vijte perdut, 

Dar ai un coif şi ai un scut 
La luptă! 

Tu nu cunoşti sărutul mumsei, 

In calea ta nu s'abătu 

Un zâmbet cald ; căci ai fost tu 
Al lumei. 
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Chiar beat, tu n'ai ştiut ce*f cântul, 
Al tei, tu pai fost nici odată ; 
Curaj! -— faţă singura r&splată: 

Mormîntul. 
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UMBRE 

Sub ramurile ce se ?nclină, 
Sunt tăinuitele potecă, 
Me bat în faţă vânturi reci. 

O umbră ştearsă de lumină 

*Mi-arată drumul către lac, 

Şi după crânguri sbuciumate, 
la care vântul umed bate, 
Bordeiul t&ă, ursuz, sărac. 

În cute lacul se înşiră, : 

In geamul teii agonisează, 

O rază care priveghează, 
Speranţe ce muriră. 
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Un dud secat şi gârbovit, 
Cu braţele înţepenite, 
Sub cerurile înegrite, 
Se pleacă greu, sfârşit. 

Nici câinele nu-mi sare ?n cale. 
Şi poarta şade într?o țâţână, 

ormânt pustii. Din spre fântână 
Un cerşetor doar vine-agale. 
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PRIN CODRU 

Nu, nu te duce, te îndură, 
Acum mormintele *s pustii, 
Pâdurea”i plină de stai, 
Şi inima “ţi-o fură, 

Tu n'audi sunetul uscat 
Al deşiratelor ciolane? 
Priviri avide şi duşmane 
Nu vedi şi nu te-ai spăimântat? 

Pe braţul t&ă voesci să duci 
Tâătucă, mort copilul t&i? 
Poţi tu să fii atât de rău? 
Nu vedi venind nâluci ? 

2 

—107—



Ei vin ! Trosnesc vînjoase ramuri 
Sub paşii lor ; cu ochi sticloşi, 
Sunt goi de minte şi fioroşi 
ŞI prinşi în negre famură. 

Nici apa nwşi găseşte locul, 
Işi bare malurile ? n van, 
Dar tu ?nainte mergi, tiran, 
Şi orb ca nenorocul” ăi 

Te-or prinde tată, câ sunt meşteri, 
Zadarnic baţi cu pumni ?n cal, 
Ei vin ca valul dupe val, 
L-augi cum hohotesc în peşteri? 

Ei carne vor; în chip de fiară, 
Strigoii ne gonesc din urmă, 
Urlând selbateci, vin în turmă 
Nainte r nici o zare. 

Oh ! ochii lor cum m& străbat, 
Cum sfişie văzduhul rece 
Ufiatul lor! Pârăwmi trece 
De brâu... Brav cal, tu ne-ai scăpat ! 
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UNUI LAC. 

O să-mi fie dor de tine 
Lacule cu ape verdi. 
Ori şi cât mi-ar fi de bine 
Tu putea-vei să m& perdi. 

Cămi eşti drag! şi uite plânsul, 
Când mi-o spun că te iubesc, 
Imi inundă cald tot stînsul 
Ochilor ce s“adâncesc. 

Te-am vedut cu fund de ceruri 
Dragulendumnedeit, 
Cu-ale stelelor misteruri 
Şi cu luna npodobit. 
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Ah, pe ţermul verde” pace, 
Arbori albi, ca omătaţi, 
Ce de vânt-copil le place, 
Blând să fie sărutaţi. 

Lebedele fericite 
Trec senine, maestos, 
Doamne, undei liniştite 
Ale recelur frumos, 

In mijlocul capitalei 
Mi-ai dat mie în secret, 
Fără cultul osanalei, 
O cunună de poet. 
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CÂNTEC LUNEI 

Şuvoae negre se "necai 
In râpe larg cascate, 
Şi neguri dese cascadaii 
Pe sumbrele palate. 

Şi grei zăcea ?n întunecimi, 
In nopţile cât anul, 
Ca asvârlit în adâncimi, 
Pământul trist, s&rmanul, 

Şi peşterile hohoteaii 
De suflete durute, 
Şi codri ?m floarea lor mureati 
Si flori necunoscute. 
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Ear peste-acest coprins păgân 
In noapte scufundat, 
S&lhatec Domn, era stăpân, 
Stăpân, Negru "mpărat. 

Şi cu acest ţinut, la fel 
Era fiinţa”i toată, 
Şi ochii lui era oţel 
Să sfârmi o"ntreagă gloată. 

Şi doar când zorele veneaă 
Să "nbune ear dezastru, 
Râdea ?mpăratul, toţi râdeaă. 
Dicându'i crai albastru. 

Atunci nenuferii can Mai 
Râdeau cu fuţa?n soare, | 
E, fiica regelui, pe splai 
Mergea ca *n sărbătoare. 

Şi soarelui când se vedea 
In lumea toată, geana, 
Pe luntre apelor plutea, 
ŞI toţi i-au dis, Liana. 

Şi erai cântec şi splendori 
In timpurile acele, 
Sub ale soarelui ninsori, 
Dar lună nu, nici stele. 
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Dar a fost dat să ne "ntâlnim 
Pe infinit de ape, 
Să o "ndrăgesc, să ne iubim, 
Şi visul să ne ”ngroape. 

Mânia regelui ne-a stins 
Viaţa ?nfuad de lacuri, 
Dar altă viaţă s'a aprins 
Stăpână peste veacuri. 

Chiar eă trăi de-atunci, mereă 
Dar ne?ntrerupt; şi-acumă 
Sunt ear cu voi şi Dumnezeă 
Frumosul mi-a dat mumă: : 

O, nici nu bănuiţi acum 
Cum moarta, pământeana, 

Cu mine merge ?n rai, pe. dru um, 
E luna, ea, Liana. 

Din negrul nopţii "ntunecat, 
Din lacuri tenebroase, 
Lumină albă s'a 'ndrumat, 
Spre ceruri furtunoase. 

Şi negurile-ai dispărut 
În adâncimi de peşteri, 

Şi ape-albastre s'au fâcut, 
Şi toate-aui fost în creşteri, 

8 —113—



Şi ramuri pomii aii întins 
Spre ea, a lumet pază. 
Aşa a fost când s'a distins 
Intăia lunei rază. 

Dar mult a plâns Liana mea, 
Iubita, alba lună, 
Cân veci de veci nu vom putea, 
Să fim iar împreună. 

Și adi, când rătăcesc prin văi 
Ori prin albastre ape, 
Imi argintează-a mele căt 
Şi-o simt de mine-aproape. 

Pe-atuncea însă ?n infinit 
Cătat-a a mea fiinţă, 
Şi-atât de mult a rătăcit, 
Că sfinta” suferinţă 

A intuit în nant de cer, 
Lumini neperitoare, 
Cu-adâncă vraje de mister 
Şi dulce chemătoare. 

Ea mă priveşte aiurit, 
ME mângâe cteric, 
Cu păru-i blond ca aurit, 
Şi curs atât de feeric, 
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Liană, lună, scump odor, 
Ce dragă "mi eşti cât suferi ; 
Cu-adâncul vag al stelelor 
Răsari printre nenuferi. 

Pe unde clare, tremurând 
Sub calda”şt voluptate, 
Ei mân gondola mea cântând 
Măestrele”ţi palate ; 

Dar tu îmi laşi de atâtea ori 
Să'mi rătăcească gândul, 
Şi ochii mei adâncitori, 
Şi nopţi întregt de-arândul. 

Şi earăşi vii să m& priveşti 
Cu faşa-abea zărită ; 
O, parai vrea să mE ghiceşti, 
Cădut-am în ispită? 

Din noapte n noapte tot mai mult 
Tu mă priveşti în faţă, " 
Poveştile să ţi le-ascult 
Slăvită cântăreaţă. 

Pământul fost-a înzeit, 
Primit-a mântuirea 
Cu primii inşi ce S'aii iubit. 
Lumina € iubirea. 
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Ascultă lună, ruga riei 
Din inimă senină, 
Şi de voeşti prefâmă ?n stea. 
In lacrimă lumină. 
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ACEEAŞI 

Şi când ne-am perdut în seara 

Agitatelor dorinţi, 
Palidi, galbeni cum e ceara, 

Mai eram copil cuminţi? 

Cade ploaean şitură, şiruri, 

Sgomotă?n fereastra mea, 

Cel mai drag din suveniruri, 
Duioşia, este ca. 

O, tu caldă mângâere, 

Vino, vino să m& cerți, 

Şi nimic nu ţi-aş mai cere, 

Că eu ştii că ştii să erţi. 
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Tu, cu mici, cu-atâtea glume 
Spuse repede şi drag, 
Mai fâcea să cred anume, 
Cam păşit la ral în prag. 

Că doar pragu'i fericirea, 
Cu privelişti să te minţi; 
Noi sfârşitu-ne-am iubirea 
Nefiind copii cuminţi. 

Ploue, plouă, dar mi-e bine, 
Mencăldesc din amintiri, 
ME gândesc aşa, la tine, 
ME îmbăt cu amăgiri..... 

Iacă-te în haină roză 
Stăvedie. Cu cât dor! 
Sânii albi de tuberoză, 
Ah, ce voluptos fior! 
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EARNĂ 

Earnă, soare nu mar scaldă 

Verde câmp cu flori smăltat, 

Fulgi uşori, culoare caldă, 

Vin din cerul încruntat. 

Respirarea îmi îngheaţă 
Peste tot pământul gol, 

Doarme vajnica viaţă 

Sub curatul ernef ţol. 

Cer de nori şi corbi ce strig. 

Satul, câmpul să nu vadă 

Parar vrea, şi în zăpadă 
Coperitu-s'a de frig. 
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De sub puful alb de nea 
Numai bradul pe coline, 
Umeri verdI 'arată-abea 
—E voinic şi f-e ruşine. 

Domnitoare. e tăcerea, 
Un moşneag ce şi-a perdut 
Şi audul şi puterea, 
Dar :-adânc şi priceput. 
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TRISTĂ 

Da, e dânsa ce scrisese 
“Jremurând scrisoarea-această ; 
Frigul morţei se dusese, 
Lung, să bată la fereastră. 

Peste slovile iubite, 
Nu'i cuprins să mai pot plânge, 
Lacrime nepreţuite, 
Nici cu aur, nici cu sânge. 

Plânsul ei! Cristal din lună ; 
Slabă, şovăindă, tristă, 
Cine-ar ma! putea să'mi spună, 
Că durere nu există ? 
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Suflete, credeam odată 
Nepăsarea ?nţelepciune, 
Am primit o grea răsplată, 
Curgeţi lacrime nebune! 

. 

„Ieodor, presimt sfârşitul, 
Şi în ultima mea orâ, 

„Cred că tu neîmblânditul, 
Mai privi ca pe o soră; 

Vreaă ertare creştinească, 
Eartă! Suflcrummi săşi poarte 
Ceru"i. Fruntea ta primească 
Şi sărutul unei moarte. 

Şuii cât te iubeam. Cuventul 
E noros, uşor, şi trece. 
Te-am iubit cu tot avântul 
Inimei ce fi-va rece. 

Şi apoi ce nebunie ! 
Ca de-o flacără deşartă 
Dusă parcă de-o beţie.... 
'Icodor m& eartă, eartă!..... 

Eşti poet, eşti bun şi mare, 
Aş veni să cad umilă 
oainte“ţi, îndurare, 
Vino dar, macar de milăc. 
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Mila 2 Nu, e josnicie. 
Roma ?n flacăre ardând 
E pe fruntea'mi în urgie. 
Mi-e în inimă şi gând. 

Sărmănica, ce putere 
Fără samăn te coboară ? 
Fulg e inima?n durere, 
Şi mândria se omoară. 

Te iubesc! Voința dreaptă 
Şi puternică şi vrei 
Când mândria'mi se deşteaptă ; 
Vrerea este 2... Dumnezei ?..... 

Stam la patui să mE& rog. 
Ca o bine-cuvântare, 
Cobora un alb polog, 
Peste patw'i de uitare. 

Şi cu fie-care clipă, 
Candela o:bită, sumbră, . 
Aducea 0 neagră-aripă 
Peste tot, a morţei umbră. 

Mi-era teamă So deştept. 
În genunchi stăteam de pază, 
lar pe?ntinsui braţul drept, 
Candela svârlea o rază. 
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Palid, stinsă mănuşiţă, 
Vai, ce bolnavă căldură, 
Mica, alba porumbiţă ; 
Cum de moartea nu se ?ndură ? 

Parc”o vtd zîmbind spre mine, 
Mlădiindu-se în mers... 
Chiparoasă, drag cum vine, 
Ciripind cu gingaş viers. 

ME înşăl 2 or ea pluteşte 
Şi crivatul e un nor?..... 
Ah, suspină, peptu?1 creşte, 
Plânge, cheamă : «Iheodor..... 

Ai venit ? O vin aproape, 
Cald aproape să te simt, 
Teodor să nu m& ?ngroape, 
Poate ? Spun'mi să me mint» 

Vorbe ? Ce puteam si spun 
Când simţeam genunchiul sorţei ? 
Avea ?n ochi profund, nebun, 
Ca misteru-adânc al morţei. 

O fantomă-acum ramasă,. 
Straniu însă, părul val 
Peste albul de mireasă, 
Era doliu triumfal. 
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De gândeam ? Eu nu ştii spune. 
Dar simţeam tăeos, suptil ; 
Şi spuneam o rugăciune, 
De pe când eram copil. 

Imi cerea să'i rog viaţă, 
Pe morment săi samăn flori, 
Şi serutul ei de gheaţă 
Şi uscat, avea fiori. 

Pe când vântu stase-afară, 
Luna'n geamuri se ivi, 
Oameni râi vreţi vorbe eară? 
Ea murea gemând, muri... 

Salcie, copil poet, 
Ştiu că spiretele ?n noapte 
Părăsind al lor schelet, 
Ve vorbesc cu triste şoapte. 

Ţi-a vorbit vre-o dată ea? 

Ori finindu'şi privigherea, 
Inâlţatus'a ?ntr'o stea, 
Unde n'a ?ncolţit durerea? 
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Albe flori nemgândurate ; 
Boare ce pios îngâni, 
Florile înrourate 
Coronatului cu spini, 

Ruga voastră mortuară, 
Domnului, spre-a ne erta, 
"ME înalţă, m& coboară, 
Doamne fie'n voea ta 

—126—



NOAPTE ALBASTRĂ 

Ear e noapte-albastră dragă, 
Leneş umbre dorm pe lac, 
Vino, cântecele“ţi plac, 
Un minut e-o veaţă'ntreagă. 

E atât neant în zare, 
Florile visează?n crâng .. 
Ah! mi-e dor, şi-aş vrea să plâng, 
Tu eşti? Tu? Ori mi se pare? 

Pe aleea rânduită 
Cu castanii umbritoti, 
Ne-am purtat de-atâtea ori, 
Lumea noastră rătăcită. 
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Luna Întregeşte firea, 
Din înaltu'i strălucind, 
(Nimb de aur) şi gândind 
Cât de sfîntă e iubirea. 

Iată, colb de diamante 
Şi de aur pe mirişti, 
Nâlţătoare privelişti, 
Lacul, salciile nante. 

A r&mas privighetoarea 
Pe toţi îngerii din rai, 
Vino, so întreci din grai 
Tu, atot fermecătoarea. 

Un cintez, de-albaştri”ţi ochi 
Intrebatu-m?a pe mine, 
Cin? le-a dat cicoarea 2? cine?,.. 
Ah, nu“ţi fe de deochi!.. 
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IN BEŢIE 

Eă sunt beţiv şi ce mai sânt? 
Eu sunt poet şi vinu'mi place, 
Ia vino cârciumă incoace, 
Că tot poetul e un. sfânt. 

Vrea vântul, vrea să me trântească ; 
Copilelor cu ochi şireţi, 
Cu ochii dulci, cu ochii beţi, 
Lasaţi vol ventul să glumească? 

Ce crâşmă beată, ce livegi! 
Crâşmare mă, să'mi dal să bei. 
Cu fetele din jurul mei. 
Ori poate tu nici nu le vegr? 
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He-ha, ce s&rutări de jar, 
Paharul mei e beat deplin, 
Turnaţi, turnaţi să fie plin, 
Şi vino brună fită ear, 

Şi tu, şi ea, şi câte vin! 
Ce foc nebun e'n ochii tăi, 
Şi”s negri fa, sunt cuib de smei, 
Mai adu frate vin. 

Nu vreă să mor, la ce-aş răvni, 
E dreptul mei, viaţa mea; 
Nici no primesc, s€ tot vrea ca, 
Şi beată moartea de-ar veni. 

—130—



NOCTURNĂ 

Vai, seninătatea inoptată 
De-asupra imensei grădint, 
Grădina de ulmi şi de spini, 
Cu noaptea în plete-înodată. 
Mulțimea de tei şi anini, 
Făcea să me uit câte-odată. 

O noapte cu lună perdută, 
Aleele-albite de lună, 
În crânguri, cu-argint pe cunună, 
Stingându-se ?n noaptea-le mută, 
Nici cântec, nici şopot, nici strună, 
In blândă vibrare temută. 
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Acolo, ast-fel te-aşteptam ! 
Arar, printre earba înaltă, 
Pe care întunericul baltă 
Căduse, din ramuri în ram, 
Vedeam cum un strop alb tresaltă ; 
Şi earăşi ei singur eram. 

Şi peste pădurea trăsnită 
Cu negru şi pace, vederea 
Spunea ce imensă'i vegherea, 
—O rugă de orgă undită— 
Şi preotul mag e tăcerea, 
In firea —templul— nesfârşită. 

Dantela de clar şi ?ntuneric, 
Măestru-aşternută pe jos, 
Şi ter cu parfumul mieros, 
Şi totul tăcut şi misteric, 
O rază din ochiul umbros 
Aşteaptă, şi”i cald şi feeric. 

Dar nu vii! Parfumul visărei,: 
—Beţie domol plutitoare,— 
ME ?nalţă, sunt lâcrimi, e boare. 
Rozalbe fâşii plutesc zării, 
Natura e larg zâmbitoare, 
Şi”s singur pe ?ntinsul cărăril. 
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LACULUI BRATEŞ 

Brateş, Brateş, lac inert, 

Eşti sub cer cu cerul una, 

Luncă plată, larg deşert, 

Şi sein întotdeauna. 

In pădurele'şi ghicite, 

De pe ţ&rmi ghiciţi abea, 

Depărtări încenuşite, 

Eu visez a me vedea.. 

Sunt copil săi cred aproape 

Cerul, mintea să mi-o port 

In spre tine, cald de ape, 

Dar ești prea imens şi mort. 
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Si mă las purtat de vise, 
Albatroz inconştient, 
Ochii mei sunt nopţi de-abise, 
In fineţi de sentiment. 

Lac-odihnă, ne desparte 
Câmpi, vezduhul cenuşiii, 
Dar rămâi pe veci departe, 
Tuw'mă eşti drag că eşti pustiă. 

—134—



AMINTIRE 

Şi ne-am iubit sub inste:a:ea 
Seninătăţilor cereşti, 
O, ne-am iubit cu ?nflăcărarea 
Credinţelor copilăreşti. 

Ne-am împletit un nimb de roze 
Credutelor viitorimi, 
Plutaşi în largi apoteoze 
Pe apa vieţei de micimi. 

'Trăeam sub umbrele de cetini, 
De ulmi, de fagi şi de goruni 
Şi singuri noi ni-eram piieteni. 
Copii frumoşi, copii nebuni. 
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Şi dacam plâns la despărţire 
Cu-atâta foc, cu-atât amar, 
Era o neagră prevestire 
Cam pus ilusiei hotar. 

O, mică, dragă Mărioară, 
Cu dulci, micuţe gingăşii 
Mai vino, vin a doua oară, 
Să plângem mult, să fim copii. 

—136—



VAGABOND 

Sunt vagabond de stradă 
Culcat prin cafenele, 
Prin case părăsite ; 
Dar fac şi serenadă 
In nopţile cu stele, 
De lună-argintuite. 

Pe=Q cartemi pun norocul 
Prânzirii, — întâmplare, — 
Când cartea'i măsluită... 
Aştept să'mi simt cojocul, 
Gândind cu ?nfiorare 
Ca 30 - . Leu 
Săţi fac un dar, iubită. 
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Mai car, chiorăitoare 
Flaşneva fost să fie 
Stomacului tovarăş ; 
De isbutea cântarea, 
Doi bani... O *mpărăţie! 
La cafenele earăşi 

Nici nu mă ?mtreb de veaţă, 
Câci eu o ştiu căi bună. 
E iarna grea cu neaua, 
Cu frigul ei de gheaţă, 
Cu nopţi fâră de lură... 
Atuncea cafeneaua. 

Ştia să petrec prea bine : 
O săptămână chear 
De chef cu noaptea şir, 
Ea maşi da de ruşine. 
P'un biet băeat, sutar, 
Chefliă şi chilipir. 

Aşa, cu faţa cruntă, 
Cu mâni adânc vârite 
Ia buzunări deşârte, 
Privirea mea ve "'nfruntă 
Ochirile uriîte ; 
Eu sunt poet.., de-oparte! 
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DEPARTE 

Peste lan în depărtare, 
Violet şi verde pal; 
Eară lanul cald tresare, 
Face ape blonden val. 

Şi cărările smâăltate 
Cu flori albe albăstrii, 
Poartă gânduri cununate, 
Cu iluzii de copi. 

Coama dealului voinică, 
Tine codrii vechi de brad; 
Ear sglobie gârla mică 
Toarce visuri de talaz. 
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Ah! saltaţi în ciripire 
Cintezi, vrăbii şi florinţi, 
Curcubei de fericire 
E în cer... şi fiţi cuminţi, 
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MARCO 

Cântă Marco, cântă dragă, 

Clinchetă din mandolină, 

Aiurează?n noaptea lină, 

Trece luna, albă, vagă. 

Adâncit în vioriul 
Zărilor halucinate, 
Cântă Marco, vent nu bate, 

Doarme Dunărea, pustiul. 

Ah? desprinde molcom şoapte 

De pe strunele iubirci, 

Suemi drum nemărginirei, 

Că viaţa noastră i noapte. 
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Cântă pasăre pribeagă, 
Trubadurul altu şerm, 
Cerul tot aşi vrea să'l dăm 
Peste noi, pe lumea?ntreagă. 

Am o inimă nebună 
Ah, şi nu aşi mai avea-o! 
Cântă Marco, Marco îa-o, 
Şi pe-un cânt mi-o nalţ?n lună. 
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IN PREAJMA ALTARULUI 

Şi cheamă clopotul la schit, 
Mai tânguios, mai liniştit... 
El mână paşii iuți pe drum. 

Cuprinsul cărţilor în fum 

Schimbase sfintele:i credinţi, 

Pe pământene cunoştinţă. 

—Zăcea 0 noapte pe păment 

Cu nici o şopotă de vent.— 

EL dase schitului ocol 
(De umbler mult) de suflet gol. 

Şişi aminti ca din senin 

Că drumul ăsta era plip, 

De fericire pentu el. 
Emil, băetul matitel, 

De mână cu bunica lui, 

In sfânta noapte-a paştelui... 
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Și i-a venit aşa, cu drag, 
ŞI s'a vădut trecând de prag, 
Cuminte ce privea spre-altar. 
Şi glasul preotului rar, 
Şi peru'i alb ca nins de nea, 
Cuvintele ce le spunea, 
Şi chipul luminos al lui, 
In sfânta noapte-a paştelui. 

Şi-a plâns, că plânsu'1 drag amic, 
Mângâetor ca un bunic. 
A stat pitit într”o vălcea, 
Atâta cugetul muncea. 
Şi clopotul chema, chema, 
Săi rupă parcă inima. 

Şi tot mai vesel dăugănit; 
Dar parcă-un glas cu dojenit 
Al bunei lui: Emil, Emil!... 
ŞI Sa simţit atunci umil. 
Lumini mergeaii tihnit pe deal, 
Mai sus, mai sus, spre ideal... 

O, ce-ar fi dat să simtă crud, 
De sânge jos pâmentul ud 
De sângele“, din răni curgând, 
Sâ moară jertfa unui gând. 
Şi clopotul, el, tot chema 
Ascunsei rane inima. 
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Să moată, da, aici ascuis,.. 
Cu unghiile şi-a pătruns 
A feţei carne. Nu voea 
Ca soarele ce răsărea, 
Să lumineze-un hoit pustii, 
De cel ce vecinic fi-va viă. 

Tălharul mort în stânga lui 
Spre noaptea, noaptea paştelui... 
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AMURG 

Din clape ape şopoteai, 

Din care albe păsâri beai, 

In avântări sglobit şi caste 
Sub orizonturi calme, vaste; 

Şi ea cu părul despletit 

Privind spre mine aiurit. 

Şi plete vergi pe ape clare 
Lăsaten molcomă uitare ; 

Şi vent domol culcat prin trestii 
De farmecul vederii-acestei. 
Şi et cu sufietul răpus, 
Ca în apus, de sfînt apus. 
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Fiori de raze vibrătoare 
Perdute?n nopţi întristătoare, 
Petale pale, ofilite, 
Pe sânii moartelor iubite ; 
Şi ea cu buze tremurate 
Chemându-mE înspre păcate. 

Suspine lungă ce se destramă 
Ca dintr'o boltă de aramă, 
Imbrăţişări ce nebunesc, 
Iubiri ce nu se mai sfârşesc, 
Sclipiri de ochi vicleni de şarpe, 
Delir de lire şi de harpe. 

Sunt perindări ce triste curg 
Când en amurg, divin amurg. 
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GHENARIE 

Crocnind în sbor, 
Duşman popor 
De corbi, 
Trec orbi. 
Codru *negrit 
Incremenit. 
Şi viscol ud 
Loveşte crud, 
Ingheţător, 
Biruitor. 
In scurt trosnit 
Se frâng mocnit, 
Copacii trişti 
De lungi restrişti. 
Funebru cânt 
E din pământ, 
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Şi până'n cer, 
—Al morţei cler— 

Şi corbi 
Trec orbi 

In încruntări 
De depărtări. 
Oh, corbi, trec orb, 
Din inimi sorb 
Speranţe noi ; 
ŞI pomii goi 
În scurt trosnit 
Se frâng mocnit. 

Nemernic laşi, 
Slăbit în paşi, 
Te simți cădând 
Sub nici un gând; 
Eşti slab si mic 
Şi-ai vrea..... nimic. 

In suflet gol 
E negru stol; - 
E cenuşiii, 
Strâmt, larg, pustii. 
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CU LUNA 

Un biet copil, cerşea slăbit, 
De plângttor întruna, 
In visul lut înlânţuit: 

Ah ! luna... 

Na fost nică muma să dea leac 
Cu părintescu'i cântec, 
Nici albe flori de liliac 
Nică babele'n descântec ! 

—O, spune tatei ce voeşti | 
Dau sceptru şi cunună, 
Ce doruri ai, nepământeşti? 

— De lună!.. 

—150—



Aşa, bolnav îngână el 

Şi ear se dă tăcerei, 

Nu simte preajma luă de fel, 

Şi. mort e mângăeri. 

Şi numai rar, spre asfinţiet, 

Când clopotele sună, 
El cheamă'n visu adâncit 

— O, lună. 

Ear împăratul e temut. 

Vestmântul lui de aur 

Pătat de sânge... A perdut 

Al minţitor tezaur. 

Şi biet copilul spune'n vis, 

În vraja lui, nebuna ! 

Câ logodit en Paradis, 
Cu luna... 
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FOAE VENTULUI 

Biserica ?n deal tot mai clopotă, 
In vale pârsul mai şopotă. | 
E soare ?n cer, ciocârliele 
Mai cântă în triluri câmpiele, 
Şi trec cu zigzaguri în sboru-le. 
Cu toate vii eară tu dorule, 
Si tu eşti în toate nuanțele 
Coloarei, şi tu faci speranţele. 
Privirea ne-o mânt depărrărilor, 
In vag-adâncimile zărilor, 
Laşi visul, flori albe să semene, 
Când ceru'i de nori ca de cremene, 
De nenduplecat ca de platină, 
Şi pomi din creştete clatină. 
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——Tu vrei ca privirea”ţi s'alunece 
Pe-aicea ? Pe veci să se'ntunece ? 
lubitule, earna învins”a, 
Fiori din marmură stins'a, 
Adâncul de ceruri a stins, 
Pe noaptea de păcură-a nins, 
Şi crinii petroşi dezolatu-s?aii, 
Şi bobii de rodii sfârmatu-s”aui, 
Şi florile roşii ca sângele, 
Sunt pale iubitule, plânge-le. 
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