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“PRECUVINTARE 

In de obște tot doauna lucru 'ridicul mi-ati pă-" 
rut prefeţele, mai ales cînd, în fruntea unui volum ! 

„de versuri, autoriul ne. spune că ie tînăr şi că pe 
acest cuvînt cetitoriul ie rugat să fie «indulgent» 
cu pruncul poetului. - gi . 

O aşa, pomană, de «indulgență» nu voiii: cere-o 
iei. Din potrivă cu cît critica va fi mai aspră, cu 
atita voii ști și ieu mai sigur. de sînt saii.nu poet. 

„Pe acest cuvînt am întitulat aceste plizmuiri „Ver-. . 
" suri€, Firește, fie-care socoate că -a întocmit! -un 

capo d'operă; remine înse ca. critica 'să-ă deschidă - - 
ochii, dîndui adevăratul lui loc pe cîmpul de bătaie 
al literilor. Mai mult decit ori cine, ieu, care am 
fost nemilos cu alții, cer ca şi ceialalți, la rindul 
lor, să-mi respundă, cu aceeași monedă : Mila și po- 

„mana sînt pentru ologi. -Am pretenţiea de-a nu fi - 

.



IV. 

din rîndul lor. Fie deci știut că nu voii ţinea samă 
decit de acele critice care vor pune în locul lau- 
delor saii banalităţilor obișnuite, critica serioază, 
aspră și ncîmpăcată. Pentru ca să nu daii loe la, 
rele- inţelegeri sînt datoriii să arăt care a fost liniea 
mea de purtare în scrierea volumului de faţă. 

E = 

Mai întăi, am fugit de Clasicism, de lună, de 
stele, de nopţi venețiene, de păstori și păstorițe și 
am lăsat florile pe mîna grădinariului. —Remășiţe 
de clasicism înse se vor găsi multe, căci nu fără 
pedeapsă și influențare am trecut pe sub furcele 
caudine ale educaţiunci noastre. Apoi cum cu toții 
am început a serie prin a imită, desigur am căzut 
fără voie și icii în clasicism. 
Am fugit de asemenea de Romantizm, Pecit am 

putut, de sigur, căci urme sînt pretutindine și chiar, 
poate, mulți socot clasicismul tot atit de nenatural 
ca și Romantizmul. 

Am vrut să fiu naturalist și să mă asemăluese 
cu spiritul vremilor noastre. Zic am vrut pentru 
că desigur nu am putut reuși decit pe jumătate. 
Pricinile sînt multe. Nu am nevoie să le număr; 
cetitoriul, care cunoaște mijlocul nostru social le va 
găsi pe toate. In năzuinţa mea naturalistă, socot că 
poctul ie datoriii să se apropie de realitate, vorbind 
ca toți oamenii și zugrăvind simţirele şi "patimele 
sale în așa chip ca să fie şi frumos și înţeles ȘI 

. adevărat, 
Și aici socot că trebue de vorbit ceva asupra 

versului și al rimei. De mult să știe că poezica nu 
stă în vers. Aceasta nimene nu o neagă. —otuși



V. 

„ înse se crede că forma caracteristică a poeziei ieste 
versul și de multe ori rima. —Din potrivă, ieu socot;, 
că atit versul cât și rima, sînt remășiţe ale trecutului 
pe cînd poeziea și cîntecul făceaii una, și că aceste - 
forme, cu venirea Naturalismului, vor pieri, lăsînd 
locul vorbei obștești și nestrînse mai mult în calu- 
pul strimt al versului şi al rimei.- Aceasta ie a- 
dinea mea, convingere.—l)e acea nu am îngrijit în de 
ajuns nici versul, nici rima.—Deci o spun sus și tare 
că versurile mele nu sînt perfecie, că rima mea ie 
mai mult asonanță decit adevărata: rimă.—Spre 
știința tuturor, Ă | 

e ce înse nu ai scris în proză îmi va spune 
cine-va ?2—Pentru că nu m'am simţit așa de pu-. 
ternie ca să ridic un steag cu totul noii și pe care 
Pași fi compromis poate, întemeindu-l pe pildele ta- 
lentului miei.—Nu sînt arhitectul care pune aco- 
peremintul zidirei: un biet zidarii care pune şi iel 
0 cărămidă mai mult, ieată tot ce sînt și ieată toată, 
cinstea care o cer. 

„Cînd-va. curind poate, va sosi, geniul puternie 
care folosindu-se de încercările noastre. va încunună, 
zidirea, înjghebînd pentru tot deauna aceca co noi 
numai am întrevăzut,, 

= ” ze 

> Adine convins că scriitoriul trebue. să fie co- 
pilul vremurilor în care trăeşte, am căutat ca, ma- 
terialul lucrărilor mele să fie scos din vremea, în 
care sintem.—Admit înse împărţirea muncei șI cum, 
realitatea, ieste atit do:deosebită, am ales subieete- 
le cari nvaii atins mai de aproape şi am scris despre 
acele lucruri cari sînt adîncele mele convingeri sati



VI. 

patimi. —Am scris sub înriurirea ideilor mele so- 
cialiste-revoluționare întăia parte, şi sub aceia a 
dragostei pe a doua.—A dragostei? Zeu! Mi-e-ruşi- 
ne, căci astă temă ie tot atît de întrebuințată ca 
și florile și luna clasicilor ! - 

Singura mea nădejde ieste că cetitoriul va, de- 
oscbi: de la întăia privire că cel puţin patimă mea 
ie adevărată, și omenească pe cînd a, Lor ieste o 
simplă înşirare de vorbe și tablouri obscene care 
ne arată pe iubita, poetului ca un „angel cu sin de 
crin, pulpa rotundă, coama ebenină, buze de carmin 
și toate cele alte pocare le cetiţi în fio care zi. Tot 
deauna aceste versuri mi-aii făcut etectul potrete- 
lor obscene cari se artt în panorame pentru un su- 
pliment de cîţi-va gologani. Și dacă, măcar ar fi o 
umbră de talent în toate acestel... e 

Recunosc că multe greșeli sint în volumul mică. | 
Greşeli de rimă, de vers, de idei. Lo ştii pe toate 
și desigur că le-ași fi putut îndreptă dacă vremea 
mi-ar fi permis. Apok am şi iii scuza Luk Musset, 
scrisă în fruntea întăiului săii volum. 

Mai ie și alt-ceva: 'a face ie mai ușor, a drege 
10 mal greti. a . i 

Știu iearăși că versurile mele deşi merg saii tind. 
a merge pe-o cale nouă, totuși haina ie cea veche : un 
copil mic sub haina zdremțuită a unui moșncag. 
learăși un adeviir pe care mă grăbesc să-l recunose 
ici singur. 

Meșterul nu zidește decit cu materialul ce are 
la îndămînă. . “Lot așa ani făcut ȘI icii: 

că



VII. 

Alt punct de luminat: se crede că nu se poate 
cere poetului de-a fi omul unei idei, se crede că îi 
ieste slobod lui azi să cînte revoluţiea și mîne po 
acei care domnesc şiasupresc. Nu zic că nu se în- 
timplă și' încă foarte des—dovadă Alexandri. Socot 
înse că poezica ar fi mai vrednică, întrebuințată și 
mânuită de lucrători care se respect și sînt oamenii 
unei idei ori și care.—Nu zic că și fără acesta nu poți 
să fii poet, dar aceşti indivizi disereditează poeziea, 
încît numele de poet ie tot una cu acel de nebun 
sait .zvinturat, sinonim cu omul incapabil de ceva 
_serios.—Între acești oameni a rare ori se găseşte, ta- 
lentul, căci acesta nu are nevoie-pentru a ieși la, 
lumină: de sprijinul celor de sus, din potrivă me- 
dioeritatea nebizuindu-se în propriele ici puteri caută 
sprijinul în afară de cîmpul literilor și după trepte- 

„le vre-unui tron saii în anticamera cutărui ministru, 
eram cîtpe ce să spin numele lui Urechie: dar. 
Nomina odiosa. A lui Urechie mai cu samă, 

le știut că sint socialist. Dect, socot, că în astă 
privință critica, literară nu se „va arăestecă, în discu- 
tarea ideilor mele. a | 

Incă o rugiiminte acum: Lot ceea ce cerde la, 
critică ieste un lucru foarte mic dar de căpetenie 
pentru mine: Să fiă cetit înnainie de a fi criticat. 

„ Xaşi 1883 Fevr. . | 

i Autoriul.



CAIETUL ROȘIU



DREPE PROLOG 
7 

Ori cine-ai fi din rîndul -acelor ce-s în binc, 
Ori paria al lumei strivit şi-ades flămînd, 
Bătrîn cu barba albă sau tânăr ca și mine, 

„ Copilă tinezică cu ochir de lumine 
Sau babă: înnălbită colțunul împletind, 
Ori cine-ai fi tu care, rezleaţa ta privire - 
Asupra, astor rînduri acum ai aruncat, 
Gîndeste-te Pa lumei, amară nălucire, 
Gîndește-te la negrul din neagra omenire, 
La mie ca și la mare, la slab Și la bogat, 
Că ai simţit în tine, ca, mine elocotind 
Și dor de răzbunare şi dor frumos și blind 
Şi nostalgii frumoase de. dragoste și bine 
ȘI visuri ideale și visuri duley, senine



DREPT PROLOG, 

Şi focul de-a ucide tot reul pe pămînt, 
Gîndește-te că unor nu le-i destul o lume, 

In care senvirtește tot omul ordinar, 

Că strimt le ieste cercul prezentului barbar, 
Că lîngă al iubirei sfinţit şi dulce nume 
le numele dreptăţei de-o mie de ori sfint! 

Destul ie pentru mine să văd a mea cîntare 

Că a produs în piepturi un lung oftat de dor 

Şi cum un pic de rouă destul ie pentru-o floare 
Cu-o lacrimă de-a lumei, mă simt nemuritor !



ÎXNDIGNAREA 

INE ; inima-mi nu poate să se mai stăpinească 
Ilea vrea ca să-şi răzbune, iea vrea, ca să vorbească, 
Să-ș verse din ica focul ce-o arde ne?ncetat, ' 
Desgustul de vieaţă, de oamenr și de lume, 

Să dee omenirei despreţu-i meritat, 
Sin urmă să dispară ca riu n marean spume, 

Ie veacul de lumină, zic învățații voştri, 
- Veac fără de ştiinţă în care domnesc proştii, 
Veac ce-a, aflat secretul mistericer știință, 
Ce inventează arme cu cari săi Omoare | | 
Pe-acei ce strig sub plumbul atitor suferinți 
Pe-acei prădaţi de toate, de muncă, de onoare, 

Ce ie virtutea voastră, ce e morala voastri.? 
Fiinţa cea supremă din bolta cea albastră ?



INDIGNAREA 

Spuneţi ce-x fericirea, ce-r dreptul omenirel 
Și sfinta libertate, ce-atit ne-o predicați? 
Minciuni, vorbe umflate ce cat sub masca firei 
Sinchidă ochii celor pe cari înjugați! 

Minciuni !. Minciunt ce's sece ca, mintea voastră sacă, 
Căluşi ce-fae mulţimea sub schingiuiri să tacă, 

“Şi unde vi morala ce ziceţi că domnește, 
Familiea. si lumea cu sceptrul nencetat ? 
Ce re -soția voastră, credeți că vă iubeşte 
Sai dragostea, că-şi vinde pe-un preţ neruşinat ? _ 

Priviță-o'npodobită cu-atite avuţii, 
Cu sînul gol cu haine subțiri şi străveziy, 
Priviţi-o'nconjurată de curtezani, de lume, 
Iea-şi ride de credință, precum rideţi și vor; 
Fereastra câ ȘI uşa, priviţi sînt unse-anume : 
Căcr nu frumos amanţit să fic-odată: doi, 

Icar voi bastarzi nemernici, bătrîni în tinereţă, 
Voi parasiţi ce: puneţi azi totu'nfrumuseţă, 
In haine elegante, fuitoane aurite, 
Și harmasari ce'n uliţi 'cu fulgerul se'ntree ; 
Vor treceţi vicața/n vițiură, mîrșave, înjosite | 
Privind cu-absintu'n mînă cum anii voștri trec! 

"Și vor ființi meschine, faţarnicr ipocriţă, 
Vor preuţi fără carte, de ce'n cale-nr ieşiţi, 
Cu chipurt făţărite, cu barbe lungi, cărunte ? 
Vol arătaţi în ceriuri robitulur popor,



INDIGNAREA 

Un D-zeu cc'l lasă să moară'n chinuri crunte, 
Sătul ca vor de sigur cînd alții flimînzi mor! 

Dar ieată şi'mpăraţi, despoţir cei puternici - 
Din mila providenţer domnind pe cel cucernici, 
Și ncunjuraţi de armir, la schingiuivi dedate, 
In sînge'nncacă glasul blajînuluy popor, : . 
Ce-acum în ici nu vede decit ficare turbate, 
Ce vor să stăpincască pe-aceia ce nu-i vor! 

Mai vin linguşitorii cu'ntregul lor alaiii,: 
„Lache ce se duc vesel precum S'ar ducen rai, 2 - i Pi . „ei merg fără de ţintii rozînd un 0s în -calc, 
Ori unde-t mînă vintul despoticei voinț,. 
Dind totul pentru aur; oh fapte criminale, ' 
Vinzind pe-a lor copile, soţie şi părinți, . 

Dar, arta? Tea desigur în undele glodoase, 
Nu şi-a mînjit a frunței ghirlănzi victorioase, 
Iea, poate, mat păstrează antica-i moştenire ; 
O sîugurii lumină pe-acest obscur; pămînt, 
Iea, poate, încă numai, vorbește de. iubire 
lea—fiica “1 poeziea, tu gingașul iei cînt!,.. - 

" Şi-aier. înșelăciune! Acum prostituite, . . 
Şi artă, poezie în tină stai miînjite 
Și viermi hidoşt poeții, artişti omenirei, 
Pe corpul-ici cel sarbăd se'ntind neînectat 
Și sluţi pitici nemernici, în furia nvrăjbirei - 
Se cred giganţi ca munţii cen capete se baţ!



  

"INDIGNAREA 

ler cînt cu-o voace falșă, robica, tirănica, 
Femeile pierdute, adulterul, beţiea, 
Șin cale tămăicază pe hoţul cel mar marc, 
Ce le aruncă'n glodul în care dînșit zac: 

„Un ban, prețul cîntărci—a viermilor cîntare : 
Poetul și reroul în cumpeni una fac, 

Zugravii celebrează pe pinze mucezite 
Pe-aceia ce le fură din braţele slsite 
Şi pîne de mîncare şi fete și soţie ; 

| Sculptorii ridic fani statut cu mîua lor, 
Statui ce strivesc, poate, sub jugul de robie. 
Și Ier? iei sînt în pace: trăesc, sufăr şi mor. 

Dar tilosofir noştrii ? Uitatu-i-am ici oare? 
Jet ce's fără'ndoială a omenirei floare, 
ler ce lăsînd de-o parte meschina zilnicie, 
Spre sferile măreţe cu grabă se întore ? 
Iei bine, ier desigur cu-a lor filosofie 

"Din sucul vieţer voastre, fericea viață store! 

Minciuni, ipocrizie, aici ca Şi or unde : 
Pe-o mlaștină glodoasă, vai! tree glodoase unde. 
Dar tinerimea noastră în care-i viitoriul, 
Și iea se'nchină josnic ca și . părinţii ie ? 
Și nwncolțeşte'ntrînsa o floare ce-i zic, dorul 
De libertate sfintă ? Cer tinert sint mișci ?,.. 

Vai! da. Ier vegetează bind cupele plăcerer, 
„ Dind vremer cu piciorul, uitind timpul dureret, 
lei nu-și îndreaptă gindul decit la veselie,



INDIGNAREA 

La fete şi la mode, primbltea noaptea pe lună 
Şi moartă-i pentru dinsa divina poezie 
Căci tot pe astă lume, tot a, deşert resună !. 

Si cînd în mintea- mi sacă, de saca ici ştiinţă, 
Deâla omenirea ființă cu ființă, 
Cînd văd atite crime, atiţia, proști cu cap, 
Atiţi pigmer nemernici, viermi, parasiţi din lume, 
M'apucă-o disperare—imensă, fără nume, . 
Şi zic: „Pe astă lume cum oare să încap?*



PE DRUMUL CĂTRĂ MOARE 

risti soarta ce ne-aşteaptă, trist va îi şi traiul nostru: 
Sărăcica și surgunul cu-a lor braţe lungi de monstru, : 
Ponegriroa, ce şi-acuma, cu-a iei bale ne mînjește, 
Deziluzii zdrobitoare şi înfringeri cite 'vrat, 

„ Picatra. urci aruncată de amicii carii ar, 
Munca, ta nesocotită, de acel ce nu muncește... 

Și în calea grunţuroasă, presurată de primejdir . 
Unde mergi minat de-apururi de steluţele nădejde, 
Cite crime n'au să Spargă şirul nostru hotărit 9... 
Ciţi în drumul cătră moarte, vor pieri. fără să vadă 
Filfiind pe-a lumer turnură, pe-a ruinelor grămadă 
Steagul nostru mipt de gloanţe și de sînge înroșit?,., 

Morți pe cimpul de biitaie, susținînd steagul dreptiăţer, 
Ciţi şacali—copit de-ar nopței, prin murdar glodul cetăţer



PE E DRU IUL c ALR A) M 10 ARTE 9 

„Vor purtă a noastre pai ciuruite de loviri ? 
Duşi de dorul răzbunărai, de.a lor triste. biruiuţe 
Insultînd numele noastre, grelele strădănuințe, 

„ Vor danţă ?n al nostru singe ai trecutului bașehiri. 

Vor danți—și-ai lor prieteni; a lor splendide beserici 
Mestecînd fumul tămiici cu "nsutitul glas. de elerict 
Osanaua Diruinţer ridica-vor cătră cer; 
Cîntăreţii lor cu plată, vor cînt înnalte imnuri, 
Şi din plinsetul de mame, din a 'nvinşilor lungi chinurt 
Intocmr-vor epopeea astui veac greoiii de fier! 

Cine ştio? Fiir noștri luaţi de-o mînă blăstămată 
Vor ajunge să blăstăme pe-a lor mamă, pe-al lor tată, 

Ciţr din nor pe veșnicie vom pieri, cu trup cu nume? 
Ciţi vor fi uitaţi cu totul de părinți şi de soţie, 
Și pe mine resvrătitul unui veac plin de robie, 
Cine poate să mă plîngă în a plingerilor lume?,.. 

Dar alături de primejdii, de 'ntunerec şi de' soartă - 
Idealul ne deschide a dreptiţet sfintă poartă, 
Conşliinţa nu no- apasă, nu ne strigă ne 'ncetat, 
Că în lume stim ca trintori, că-i sîntem copii vitrigi 
Că ne pierdem existenţa în meschine și lungi intrigi 
Spre a putea trăi mar lesne despoind pe înșelat. | 

Nu; curat avem noi gindul, noi nebunii de-astă dată - 
Visătorii nebunateci, cari. dreptun lume cată 
No', trăiţi ca şi ciumaţii, în mijlocul astei lumi, 
Not ne facem datoriea. | 

În spre drumul citră moarte



PE DRUMUL CATRA MOARTE 

Solt ax timpurilor nouă, ce ne pasă dar de soarte 
Și de-aceia co merg josnic, duși în dosul unei turmi ? 

Innainte de-a ajunge—ţinta, luptei seculare 
Morți vom fi, cadavre umezi îmvaălite de uitare, 
Dar cînd lumea îmbrăca-vă pe vecie alt veştmiînt, 
N'or uiti învingătorii pe-învinșir de-altă dată, 

Nici copiii resvritirei, pe-al victorier lor tată,.. 

"Vreo ghirlandă 'nvescli-va atunci umedul 
. 

moimînt !



LA HORBGA 

“Te-am văzut împodobită pe cîmpiele-Elizee 

„Purtînd o avere'ntreagă, pe-aă tăi umeri de femee, 
Nu-i de mult; bătrinul girbov ee mai ieri sa împuşcat 
Mai avea cu ce să-ți stingă a, desfrlului tău sete, 

ă Să e mbraco în. Sa să- a dea aur și carele; 

Nu-i de mult; te-am văzut iarăi-și, fără scule şi pe jos 
În suburbica latină rătăcind misterios..... 
Șin cancanul ncbunatec ce se joacă la Mabille 
Cu studentul tău alături te-am zărit trecînd adese.... 
Bogata avînd de unde să-ţi dea scule mat alese 
Tu-l iubear —sermanul june, nebunatecul copil !..., 

Te-am zărit nat ieri, săracă, tristă, slabiPnvineţită, E 
- Rătăcind pe bulevarde de nevoe prigonită, 

i



Sub a, iernci mantă rece, îngheţată tremurind.... 
Din bogata curtezană, cen carete aurite 
Își primbla mat ieri mindriea unor zile fericite 
Nam găsit decit regretul scris pe chipul tău plăpînd...... 

"Azi pe-a. Morgă-r Pieatră rece, regăsesc a, ta, iiință ; 
Faţa-ţi galbenă nu spune, nici durere, nici căință, 
Căci născută spre'njosire şi-a trăi fără de scop. 
Ne atinsă nici odată de-o simțire mar înaltă, 
De'aspiraţiile cari toată viațan nor tresaltă, - 

"Tu ar fost c'acele fiinţe ce trăind încă se'ngrop !.... 

O și cînd, la căpătăiul astor hoituri vinețite, 
Am cătă să știm povestea, astor lumi desmoștenite, 
De-am putea sii cerem Senci,. toate tainele 'din tea: 
Spre ruşinea omenire —chiar cu propriul ici sînge, 
Pe-astă mamă, criminală ce la sîn copit-şi fringe 
Cu pecetea vitregier pentru vect am însemnă. : 

Paris,



SEUDENTUL, 

i 

Î_ ing tine stau acuma, cum stăteam și altă data, 
Buza mea de viţiă arsă de-a ta faţă o lipese.... 
ȘI trecutul vieţe mele, cînd în gînd mi-l amintesc, 
De sub vînata-mt pleoapă, două lacrimi se arată. - 

Galbenă și rece astăzi, zaci pe marmura cernită, 
Zăcr pe marmura pe care, servitorii te-au depus, 
Vălul morţer, ca o umbră, des pe față ţi s'a pus, 
Buza-ţi rece nu-mi trimete vre o zimbire fericiti !.., 

Oh! iești moartă, moartă astă-ză, tu femee cu ochi negri 
Ce-ar deschis întăia-șt dată, mie, porțile iubire, 
Cum mi-r mort și viitoriul. Rupte-s corzile simţirer, | 
Traiul micu, groapă umbrită de-ar măhnirer mir țI tunebri... 

b
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Oh! ieram odată, tînir şi tu tînără ca mine; 
eram una, o ființă, o voință şi un gînd, | 
Idealul nostru genii cu suris şi cu chip blând, 
Traiul -lanţ de floricele, zile limpezi ȘI senine !,., 

Oh! de ce, de ce acuma au trecut aceste ceasuri ?,.., 
Oh! de ce a ta iubire nam știut să preţuese, 
De ce scris mni-a fost în viţiu, tinereţa, să-mi mînjesc 
Și să nu urmez cu tine a iubiret noastre pasuri ? 

De ce, trup fără suflare, pentw'un ceas de voluptate, 
„Pentru dragostea brutală a femeilor de stradă 
Te-am lăsat în mizerie, foamei și măhnirer pradă, 
Ca s'ajungi pe-aceasti masă a scalpelului micu parte ? 

Am urmat trîntit prin crișme, cursul vieţer mele turbur.. Și cu' glodul desfinărei alba-mt frunte mi-am mînjit, . Cu cinismu-mr pretutindeni, toată lume am îmvalit. | Și mam cufundat în vițiu, vesel, fără să mă turbur.. 

Iar tu, foae resleţită, tu ce dat'at pentru mine 
Vieaţa ta, a ta juneţă şi amoral tău 'de foc, 
Tu ţi-a dus, a ta durere rătăcind din loc în loe 
Și Yertîndu-mă, de sigur, tu te' blăstămai pe tine. 

Și acum grozava soartii sau netrebnica'ntîmplare 
Imi aduce-al tău cadavru, ca să studiez pe rel, 
Să taiă faşic—cu faşie trupu-ţi alb și tinerel, 
Să-mi desec a mea iubită cu-a mea mînă tremurare.
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Şi cînd, var! mr-arune privirea în trecutu-mi plin de tină, 
Cînd. gîndesc, că Icu aice te-am adus, cind mă gindese 
La, acele albe ceasuri ce atita le doresc, 
Oh! mi-r grei de-a mea ființă —hidă, mirşavă jivină. 

Ce ai fost tu vinovatii, ca să mori în părăsire... 
Ca nică moartă-al tău cadavru, să nu fie liniștit? 
Ca, să vil chiar sub scalpelul celui ce te-a omorit.... 
Celur care i-ar dat vreaţă, tinerețe şi iubire ? 

Dar nu; mânasmi omucidă, trupul tău nu va atinge 
De cit poate ca dintr'insul sucul morţex să îl rea, 
Să-mi sfirşesc aice, scurta dar glodoasa viața mea, 
Bucuros, ca altă dată, dindu-mi moartea, fă” a plinge. 

“Mînr. alăturea, cu tine în mormânt mă vor depune 

- Mini cu glasul lor făţarnic ar besericer corbi nega 
Piătiţi bine, ne var duce scoţind ţipete funebre 

Și vom fi pentru vecie, părtaş dragostei nebune... 

Lingă tine stau acuma, cum stăteam și altă dată 

„Buza mea de viţiu arsă de a ta faţă o lipesc 

Și trecutul vieţei inele, cînd în gînd mi-l amintesc , 

De sub vinăta-mi pleoapă, două lucrimi se arată. 
( 

1881
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ÎDaca glasul micii 'resună ca un glas dogit de clopot, 
Ca al tunului resunet, ca al cailor lung tropot 

" Sau ca toba de războiii; 
Dacă „voacea-armonioasă de ușoare piserele 
Nu s'aude în blăstăimul, în cîntarea voace-i mele ; 

“ Dac'al munţilor cimpoii 
Nwnsoţeşte nică o dată a cîntărer mele note; 
Dacă glasul mieii resună ca a temniţilor bolte,. 

Ca un corb rătăcitoriii ; 
Ie-că nici o dată'n mersu-i n'a putut şuvoiul rece 
Să murmure printre munţit ce ca fulgerul îi trece 

Bubuind îngrozitorii ;... 
Ie-că pasarea din codri amuţește în furtună, | 
Cînd a tunetului cîntee printre nouri lung detună . 

Dus pe fulgerul aprins; 
le-ci focul cînd cuprinde edificiul stărci-antice 
Cînd ruina ne-amerinţă, ca zdrobindu-ne să pice 

Și cînd focul s'a întins,
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Nimeni cîntece-amoroase nu va scoate pe a-lui harpă, 
Nimeni cu păharum mină a tribunilor eșarpă 

Nu va'ncinge benchetînd, 
Decît, poate, sibariţii cari pun în pintec lumea, 
Căror alte ideale, le înnădușe rușinea 

De-a muri la masă stînd; 
Decit, poate prostituta, care fără de rușine 
Azi sărută pe prieten, mîni pe dușmanul ce vine 

Ca să-i dea mai mult un ban; 
Decit poate desfrînatul, idiotul sau nebunul 
Cel ce moare și n'aude cu urechile lui tunul, 

Glasul tunului uman! 
Ază nebun în ochii voştri trece cintecul mieu poate, - 
Căci, copii al altor vremuri, a cîntărei mele noate 

" Sănţelegeţi, nu puteți; 
Miny, nebuni în ochix lumei, voi veţi trece fară doară, 
Caci deasupra astor Aăcări, aţi jucat mereu pe șfoară 

Ă - Fără'n gind măcar s'aveţi: 
Că pot flăcitrele coarda să o mistue pe dată 
Ş'acrobaţi nebuni, în chinuri să muriţi de astă-dată 

| Să muriţi, amar plingînd; 
Să muriţi, fără ca nime să vă scoată, din jaratec, 
Făv ca nimeni să asculte al durerei glas selbatec , 

Ce veţi scoate dispărind.. 
Cînte, cînte cine poate pe Rodica sau Domniea, 
Cînte slugele în coruri, infamiea, tirănica 

| Teste datorica lor! 
Ieii, ce nu-s legat de nimeni, ce n'am pus la preţ cîntarea, 
Ce ca armă oţelită nu posed decit strigarea, - 

Glasul lirei zdrobitor, 
2, 
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Voiii cîntă ca și șuvoiul care trece pe sub stincă, 

Cu a tunetului voace, spunînd ura mea adîncă 

Ce mă roade ne'ncetat; 

Spunînd chinul omenirei, a mizeriilor seene, 

Ale zorilor dreptăţex aurite, mîndre semne, 

Viitoru-apropiat ! 

1882



UNUI POET DECORAT 

Rue icată-ţ: visul acun realitate : 
Domniea te cinstește cu-al meritului semn, 
Uitînd că lîngă dînsa şi sfinta, libertate 
Pe harpa-ţi ar cîntat-o, ar mers şi mai departe Minat de-al inspirărei avînt măreț și demn'!.: 

Poete, icată-ţI visul ; căcr visurt sînt atite : Homer'sărac Elada cîntă rătăcitorii Și Și Prometeii sub Bhicara' aquilei ne'mblinzite Ce-r scormolea plimăir cu unghii oțelite 
Salvarea omenire: visă triumfătoriă |... - 

Oh! uni tree prin lume, curați şi fără pată Despreţuind o lume îmbătrîniti'n eu : 
Blăstăm le ie cântarea, blăstăm le-i vieața, toată, Șoimi iuți carin albastru cu-aripl- întinse'nnoată Sfidînd și om şi fire şi ceriă și D-zeu !,. 

De mor; în ceasul morţei curat le ieste gindul : AI slugărier spectru. nu ai la căpătăiă 1. 
Amicii pe a lor groapă cununi depun de-arîndul



20 UNUI POET DECORAT 
  

Curajul lor dușmani cu cinste admirîndu-l 

Spre-ai proclamă de genii ades sînt cer de'ntăiii!... 

Așă îmi place astă-zi, poetul ca să fie . 

Persecutat de lume, de nimeni ascultat, 

Să ducă viaţa?n chinuri, să tune'n tirănie 

Şi urmărit de dinsa, proscris și'n sărăcie 

La nimeni să nu-și vîndă condeiul inspirat !... 

„Pribeag pe calea, vieţei să nu-l cunoască nimeni, 

Obscur, să văză prostul cu daruri resplătit, 

Si-şi sîngere talentul, cu-ar lipser negri pinteni, 

Si-şi aibă locuinţa sub ceriii sau în respinteni 

Dar liber să blăstăme un sceptru înjosit !... 

Să rătăceascăn lume, moșneag sărac să moară 

Cu idealwn crieri, cu răzbunarea 'n suflet 

Şi cel din urmă cîntec, ca cel de'ntăia oară 

Să fie pentru lume suprema er ocară, 

Glas trist pornit din fundul curatulu lux cuget. 

Poete lasă tronul; la slabele:i picioare 

Nu nasc a libertăţer și-a geniului scînter. 

Nu unde-i înjosire se naște omul mare: 

Vultanul, de îi mindru, nu naște la 'nchisoare 

Ci sus pe stinca pleşă, pe virfurile icr!... 

Ţe du ca și alt-dată, în hrubele murdare, 

Deserie vieaţa, neagră, a celor ce sînt jos; 

Din glasul lor fă astă-zi puternice fanfare, 

- Lăsînd la cer nemernici o cruce "njositoare 

Şi zboară ca vultanul sub ceriul luminos...



IN AJUNUL ANULUI NOU 

Ie duci în veșnicie, bătrîn cu ghebwn spate, 
Saturn la Xel te chicamă, păcatele-ți să-x spu 
Și proasta omenire gonindu-te departe, 
Cu flori primeşte-n zgomot pe-al timpului noii puiă! - 

Ba spun poeţii încă că pruncu'i plin de glume, 
Că fericirea este în cornul lui, că mîne 
Mar mîndru resări-va alt soare pentru lume, 
Ca pacea şi dreptatea, vor luh a vieţei frîne! 

An nou! an vechiă! pe lume tot rele o s'aducă ; 
Ureaţi-l azi în slavă şi minx Piţi blestămă, 
Războiul roşiii de sînge zăbalele își mușcă : 
Tiranii vor războac ; războae vom purtă,
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Te duci moșneag purtindu-ți pe spetele-ți curbate 
Volumul gros de fapte ce'n cale at privit: 
Popoarele în prada mizerici turbate. 
Și-un tron prin dinamită în aer azvirlit! 

An nou! ce lucruri nou: aduci pe lume, spune, 
Sub forma, tinerețe: n'ascunzi vre un bătrin? 
Ne-aduci oare alinul, eşti sol de vremi mar bune? 
Cu cine ești: cu robir—saii foști cu al lor stăpin ? 

O pare-că văd la anul, cum lumea 'nsîngerată 
Te va goni cu chiot, cu plinset, cu fort. | 
Dar, vai! ca să saluie din suflet bucurată 
Alt prune, alt an, ce sigur nu-i va aduce flori!



BEȚIEA OPIULUI 

„R ăgușit pendula spune miezul nopţet, ceas de jale 
Cînd amara insomie deschişi ține ochir tăi ” 
Şi în crierii tă varsă a mustrărer negre balc, 
Cu ctocanul ici de grijă, crunt lovind faptele tale 
Ca o vitrigă ce-și bate flămînziţi copil săr!... 

„lat la ball... 

Valţul fantastic cu nebuna-t vijelie 
S'amuţască ?n al micii suflet toate grijele .ce port, 
Să mă duc, în altă lume, ca ?ntr?0 tragică beţie, 
Cind alături cu secriul celor ce ţi-au fost dragi ţie, 
Intinzi masa morței hidă ca o tivdă de om mort! 

Să "nsătlez macar pe-o oară haina neagră-a bucuriei, 
Ca Hamlet cu o tivdă goală nebunește să mă joc
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Și pe malul vieţei mele ca şi o veche poezie, 
Să dispar încet cu ?nectul, fără zgomot, gălăgie 
Fără-e -a da la nimeni știre cam lăsat al mescy loc.!... 

În otrava băuturor să-mi moiti vinetele buze, 
Și cu Opium gindirea să-mi lungesc la nesfirşit, 
Și lipsit de energie ca a toamnei roșii frunze, 
Ca o haină udă ?'ntocmar să cad jos, fără vauză 
Mintea mea, risul sarcastic al drumețului grăbit ! 

Să mă calce în picioare toată lumea care trece, 
Păzitorir să 'nbrincească corpul miei nesimţitor, 
Glodul stradelor pe faţă să-mi lipească o mască rece, 
Foamea trupu-mi de putere ca și o pompă să mi-l sece, 
Numar minţer mele lese nebunatecul iei zbor! 

Să cuprind cu fantaziea. fericirile dorite, 
„ Poezica să-mt apară sub veșmintu-i de rubin 

Și tot ce-am cătat în lume, zinele cu-aripr slăvite, 
Să-mi desfăsure în stranii perspective nesfirşite 
Și să-mi” verse fericirea cornul ici de bunuri plin !... 

Să-mi arăte ce-i iubirea, să-mi arăte ce ie traiul, 
Valea plingerei din lume să dispară ca un vis, 
Şi măhnita omenire s?o privesc găsindu-și raiul 
Cum aquila uricașă își giiseşte ţara "n plaiul 

| Ce-a nutrito și a crescut'o, ce întăi blind f-a suris, 

Să văd visurile mele, leagăn moale al juneţei, 
Că apar sub prizma: rece a realulur lumesc,
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Să văd dragostea ce veșnic pe cărările vieţer 
Wa, zimbit măcar odată cu rubire, tinereţer 
Ce-r cerşea ast dar pe care alţi îl 'despreţuese ! 

4 7 

Și-apol vie deşteptarea idioata ca prostiea, 
Vie-al vicţei noastre negre, uricios, negru tablou: 

„Cînd din somnul micii letargic mă va scoate insomniea, 
Pe-ale opiului aripr legănîndu-mi fantaziea 
Nesfirșitul fericire am să-l văd atunci din nou !&.



. DORENFI NEBUN 

Asi vroi să cînt un cîntec trist ca biata omenire, 
Să fac lumea să resune de al-micii glas răzbunătoriii : 
In trei versuri să, concentru: ură, dor, chin și iubire 
Tot ce se frămîntă!'n taina unur cap răzvrătitoriu, 

Aşi vroi cu-a mea cîntare să-mi arăt a mea simţire, | 
„Cu accente ce în lume incă nu Sau auzit 
Să-mr ridic teribil glasul, să blăstăm vitrega fire 
Și S'arăt la ceriuri pumnul, să scuip tot ce-r înjosit. 

Ca și tunetul, să tune glasul liret desperate, 
Ca blestămul să lovească tot ce'n lume am urit, 
Ca urgica să străbată în bogatele palate, 
Să mugească Infamiea ca un taur ce-i rinit,
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Să se teamă de sumețul ce sfidează tron şi lume, 
De acel ce după dînsul, trage manta-i de despreţ, 
De acel ce păn'acuma n'a mînjit săracu-i nume, 
Na pus nict odat?n vicaţă lira, cîntecu-t la preţ. 

Şi-apoi cîntecul cel 'gingaș ca o gingaşă visare, 
Ca un zbor de fluturi, sîngur să il spun ici, numai ici. 

“Glasul inimei să spuie astă stranie cîntare, 
Glasul inimer să spuie ce-i amoru-astor femei. 

Ș'apoi vie, vie totul libertatea să-mi ripească, 
Vie lași și stupizii ca să-mi scuipe faţa mea, 
Și tiranir cu-alor fiare glasul micii să lănţuească, 
„Chiar amicir de-altă dată, palma lașilor să mi dea! 

Aşi muri rîzînd de toate, purtind veșnic după mine 
Manta lungă şi curată a adîncului desgust ; 

- Căci de toate ușurată aȘi simți a mea rușine. 

Şi-a mea ură, cen veci pacea nu ma mgăduit să gust. . 

Aşi muri—ieară din mine, remănea-va amintirea, 
* Glasul micu ca spija, morţei resuna-va ne'ncetat, 

Și din noaptea, ici adîncă cind feși-va omenirea 
De pe numele-mi va șterge al pigmeilor scuipat! 

27



VIORISTUL CERŞITORIU 

Sa sfirșit; la bătrineţe să-my miînjesc a mea vioară 
Și ca orbit la respinteni, de la, lume să cerşese 
Cu-a mea mînă amorţită coarda rece s'0 trezesc 
Ca pe tea să spun durerea ce mă roade, mă omoară 
Și să sufer în tăcere a. bogaţilor ocări 
Cu-a serjenţilor de stradă grosolane injurări. 

Oh! și nu ie pentru mine astă neagră înjosire ; 
In respinteni priviți rece pe-al micii fii de foame mort, 
Ca pe mine sărăciea la'ncruntat cu învrăjbire 
“Crucea vieței a purtat?o precum icii moșneagu-o port. 
Cu-a vioarei sale voace cîtă lume na rîpit, 
dMelodiea curgea lină din arcușu-l iscusit.
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Dar nebunul ca și mine nesupus l'a vieţei frîne 

Alte lumi de fericire iel vedea mereii prin vis 

Şi sărac şi fără nume, de cei mari în veci proscris 

Na vîndut talentu-y tînăr. pentru zilnica lux pîne, 

Altă lume că se naște între tîmplele-r simţea | 

Şi-acest veac de nedreptate, Pa strivit ca pe-o. mărgea. 

Oh! săraci pe drumul aspru unei vieți rătăcitoare 
Zeci ani am mers noi singuri printr'al lipsei uragan 

Fraţi de artă, frați de cruce, fii şi tati?n desperare 

Mîngăind coarda vioarel,. mîngăiam traiul dușman 

Şi pe aripi de poezie pe-a lui Wagner sumeţie 

Rătăceam de astă lume şi de-a ici ticăloșie. . 

, , 
In bătrina-mi amintire mă vedeam frumos şi june. 

Cu speranţe 'ncununate de-al succesului delir 

Visînd nume şi avere şi scriind cu tibișir 

Viitoriul miei-victima năzuinților nebune, 

Apor draga-mi Margarită ; iea artistă, iei artist, 

Diva operei alături cu sermanul viorist. 

Oh! a dragostelor timpuri! aspiraţiile noastre 
Tromurul fără de, seamăn, a întăiul debut, 

Ale publicului șoapte, al ziarelor tumult, 

Murmurul unci partide, lauda iînulțimet proaste, 

Viitoriul plin de fală ce amicii prevesteaii 
“Toate, cîte-ar noștri crieri fără vreme îmbătaii! 

Apoi goala realitate, a vrăjmașilor lungi fire, 
A trecutului maâstri şi ai artei mandarini
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Ca zăvozii cer selbateer tunînd plini de învrăjbire Contra noastră unor tineri, unor NOX, unor streini, Și căzuți din înălţimea uney Slorir lungi muncite Incepind viaţa tristă—biete „păsări pribegite. 

ȘI iea?. Trista, ioy vieaţă: munca noastră fără margeni, Traiul negru-al pribegici și copilul nostru drag Surizind Pa noastre lacrimi de pe-a vieţer sale prag Neștiind ce scrica soarta pe-a vieţei sale pagini. " Apor moartea, ier grozavă şi nebunnl nostru plins: O vieaţă m floarea Yrister, cu'n talent în floare stins, 
. - . i Li . . . s . . * . . . . . 

. . . . 

. ș . . . s . . . * . . . . 
i 

Oh ! uitam atuncea foamea, ce: rodea fără răpaz | “Trupul nostru stors de muncă, mintea noastră obosită, Pliusul cald ce calde lacrimi, ne udă negrul obraz . Și pe-a scripeer coardă "atinsă lăsam lumea, urgisită, | Lăsam foamea, lăsam plinsul, lăsam tot, lăsam pămîntul Fiu și tată, frați de artă, ne ducea cum merge vintul. - 

Apoi vremile trecute, cînd poporwn valuri groase Ridicînd steagul. dreptăţex pentru îca murea rizînd, - Şi nor mînă lîngă mînă am luptat în primul rînd. An luptat și sub strivirea unei lupte sîngeroase Ne-a'ngropat de Vil; pe dinsul la strivit prin închisori „Cum ie soarta taturora cari sînt răzvrititony, 

Patru-zecy de anţ! ca visul ați trecut și ieat'acuma Ce răsplată are munca înnălbiților mior peri,



. 
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Icată tot ce-am strins din vremea viguroasei mele veri: 
Sărăcia mea bogată, barba-mi albi ca și bruma, 

"Hoitul fiulur micii rece, frigul iernet cu-a lui suliți 
Și sub haina-mi zdremţuroasă vai! cerșind mila în uliți. 

Icată "ntreaga mea avere: locuinţa mea în stradă, 
Haina iernei învălişul putrezitulur “ miei trup, 

„Drept mîncare—foamea goală, gerul soba mea cea caldă 
Drept tovarăși corbir cari din copilul micii tot rup! 
Pentru mine nu-i nemica, dar de dinsus „necăjit. 
De trei zile- „aşteaptă groapă de Zapadă troenit. 

Pentru mine nu-i nemica. Naşi întinde mîna rece 
La bogatul plin de fumuri, nici la bietul muncitorii 
Ca şi mine iel îngheaţă lîngă rocele cuptoriii, 
Cu femeiea, cu copii, fără hrană ; oh! ași trece: 
Pragul vicţer făr” ca cinstea sto mglodez atit de jos, 
Dar ieşti tatii—pleacăi capul deci moșnege stremţuros. . 
. . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . 

Hai! vioara mea, hai, du-mă pe a morţel simfonie 
Varsă'n crierii mer gărbovi vinul sfintor poezii, 
Varsă'n cușma-mi bortelită a pomenei avuţie 
Cu ocărele mulţimer şi leţeăile zglobir. 
O vor genir mari, iertare, ciPnjosesc al vostru 'cuget 
Că-mi îngrop cu munca voastră, trupul fiului mei buget. 

„Căci mulțimea nu mţelege ce-ați voit + vor.ca să spuneți, 
Peste iea manta prostier cer „puternici ai zvirlit |



| Tot poporul în picioare—făi:ă cârmiă, firă cap. 

2 VIORISTUL CERSITORIU d 

In ica, germenul sîndiret la ucis Pa 'nnăduşit; | 
N'aii lăsat cer mari putinţa, ca în mintea iei să puneţi 
Simţimente ma! înalte și-a progresului gindiuvi : | 
Pentru proști destul ie vinul cu a crîșmel gîdiliră, 

Spune, spune tu vioară sfintul glas al deşteptărey, 
Lîngă hortul lur cel rece, spune cîntecu-t iubit, | 
Spune lume adunate, injosirea. așteptărei - 
Povesteşte-i traiul nostru, valul sorții urgisit, / 
“Cum ciocanul greă loveşte în: granitul. stîncelor 

_- Bată, cântecul tău stînea amorțelei maselor, 

'Te ridică, te coboară ca a mărilor talazuri, . 
„În armonica-ţi strigare -spune glasul corbilor, 
Freamătul măcelărici, tropotul fugarilor 

i Şi tabloul lumei nouă, in a sîngelur privazuri, , 

Și-a dreptăţei 'roșir steăguri cum sub cer nu mai: încap. 

* Tear tu mergi, mergi în spre groapă, cum trăiVar cu mândrie 
Lîngă tine ÎI voiă punea ta vioară, negreşit : 
Cuşma mea acum se umple, viforoasa sărăcie 
Lasă mijlocul niică şubred, lasă trupul tăi recit 
Voiu putea să pun și-o cruce lîngă căpătăiul tău 
Ca pe iea să-mi scriii blăstămul cătră om și D-zeu; mea 

Mergi copile, mergi tot mindru, dacă dincolo de lume 
Vor mai fi cum vorbese popil, ale raiului comori i 

„Nu gusti din iele dragă: sînt a fraţilor plânsori 
MunearAidăstră-ie_acolo. Poate-o vind sabat nume



* VIORISTUL CERSITORIU 33 

Cor de-ar fi comori și. bine n'aii muncit la, ielo sfinţi 
_Po:te dragă și acolo sînt martiri de. ai suferințe a 

o... 

Poate, poate, cine știe, mandarinul zeitate 
Imbrăcat în straie galbeni: de pe'naltul lar Olimp 

-Impărţește fericirea după dreptără ciştigate . 
"Jos în: valea lumey, poate, cu-al mizeriilor ghimp 
Cine știe de nu mţapă pe acel ce-aii fost şi jos 

- Sub călcăiul omenirer sub al vieţer val glodos 2 

“Jar tu draga n mea vioară, tu prietena mea veche 
Cit n'ax înjosit dîntarea, te- -am cinstit, te-am dezmierdat E 

; Mîngiind gitu-ți subţire, mîngăiam a mea ureche, : 
Tu Bătrâni înse astă-zi bătrîneţa ți-ar pătat. . - 
Te zdrobese, te fac ţerină, c'al „necinster mîrșav, traiti 
"Ca stăpînul teu cel gîrbov, draga mea să nu mal al. 

  

-— 

'Le zdrobese, dar înnainte .de-a porni în larga lume 
„Remas bun oese acuma de la tine ca, să-mi ică,.. 
De la tot ce-a fost vieaţa- mi, de la tot, ce-am iubit: iei, 
De la munţi, de la. izvoare, de Latite scumpe. nume, 
De ln fiul mei: cu glasul unei lebede ce moare | 
Cu blzstiimul micu my cîntă cea din urmă-a ta-cîntare:. 

'Te. ridică, te coboară ca a mirilor talazuri, 
În armoniea-ţi strigare spune glasul 'corbilor, 

a" Froânătul, măcelăriei, tropotul fugarilor 
- Şi tabloul lumer nouă, în a sîngelur privazuri, 
"Tor: :poporul î în picioare—fără cîrma, fără cap 
Și: a  dreptățel rOȘII steaguri cum sub ceriii nu mar încap. 
a
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Sicagul 7oș al rezvrătirer, "av purtat de atite_or!, 

Și ciiciula frigieană pe-a ta frunte. maiestoasă, 

Ca în marea rezvrătire, a purtat nesfiicioasă 

Şărutind pe luptători. 

Vino tu şi mă sărută, îmi rodeşte-a mea. gîndire, N 

Spune trimbețer uitate glasul sfinter rezvrătiri 

“| Şi mă du pe-a tale braţe prin a lupter învrăjbire” | 

- N.Undexă steagul negru-al foamei, unde-i foc şi. rezvritire, 

Unde-s morți, unde-s ciocniri !, a TD 

  
Pe îngustele” pavele—unde-r lupta încleştată, . 
Unde-o mie sînt pe unul, unde morți sînt cu mir, - :
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Unde ' n jurul unur petec din prăjina înălțată, 

Cu a înfrângerer mînie, luptă plebea sîngerată 

Cu femel şi cu copil. 

Şi poveştele frumoase a, atitora revolte, 
Pe-a ta liră viguroasă, îmi tot spune draga mea, 

Pe-a, victorie! cîmpie sîngeroasele recolte, 

Gemetul ce-ail scos învinşi! într'a temniţilor bolte, ” 

Cînd duşmanul învingea, 

Şi mă du, mă du, fetică, . printr'a Rusie largy cimpurt, 

In Siberia de ghieaţă—unde dorm amicii mici, 
Unde furcele sînt dese și pe vale şi pe dîmburi, 

„ Unde crese fără 'cetare a revoltei sfinte stmburi, 

Unde oamenii sînt lex!.., 

Şi mă du să văd mormîntul unde unul lingă altul 
Zac martirii noștri: fete, frați, moşnegi, copii, femei, 

Toţi voinici şi plini de vieaţă, ce luptind cu împăratul. 
Au dat capul fără teamă, spre-a scăpă pe împilatul | 

- Care-ades a ris de ier!... 

Oh! Sofia Perowseaia—ce sîntem nor lingă tine? 

PUmbre-mict, lingă fantoma unui mare uricș, 
Epigonii rezvrătirei, viermi, copil cu inimy pliuc, 

Pe cînd tu vultanul mîndru ce vavintă 'm sferi senine 

“Do pe-a stineilor vîrf pleşt.. 

Şi burghezir cind vor.zice la augusta ta cântare, -. 

Că-s nebun, că-s roș de sînge și de luptă îmbătat
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"Tu cuprinde” în imensa și-a ta mindră indignare 
“Şi zburind— deasupra astor negre, strimte lupănare 

" Zboară, zboară ne'ncetat. |. 

, Zboară, zboară dintrun capăt, piină ?n celălalt de lume 
Și popoarelor le cîntă a distrugere isprăvi, 

La palate pune focul şi mincază-le anume, 

Aruncînd formele-antice într" a luptei roșii spume 

Cum zvirl morţit de pe năvi. 

! Şi poeţii lingă tine nu se tem de moartea crudă, 

| Şi de-abisul cel va face dărămarea vecher stări, . 

Vom muri cu pacea n suflet, cu urechea noastră surdă, 

La duşmanilor insulte, | a a morței neagră trudă 

Lale laşilor Ocări. 

i Vom muri—dară a harfă lungă, jalnică cîntare, 

! Cîntecul sinistiu-al foamei, cîntecul celor Înviiși 

caş şi clspotul- de nidârte” va: sună fărincetare 

ȘI | a glasul lui scula-va din s somn. tarile popoare 

Și atuncă—prin focul umeri, cînd cuptoriul iei gigantic 

Va turni forma cea nouă; plin de zeomot. şi de. fum ! 
j Ca şi jasorcă xca furtuner, |că- -a Tur glas lung şi titanic 

4 Va cîntă sfirşitul crîncen a princlpulur tiranic 
e domnește: încă-acum ! ——_— (e 

mea 

Paris, 1882, Ă Ma -
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Il jurul astei mese cînd staţi cu toţi roată: -V 

Urindu-mi viaţa lungă şi fericirea. toată = 

Și împlinirea celor pe cari le doresc, “7 
Iubiţii mei desigur datoriă sînt a vă spune 

Ce ginduri, ce dorinţe, ce dragoste nebune, 

„Ce doruri, al mieii suflet, prieteni nccăjesc. 

Amor și rezvrătire în jurul astor punte, N 
In jurul astor țeluri îinalte ca un munte, 

In “jurul 'astor gînduri, ieit veşnie mă "nvirtesc. 
Amor și rezvrătire:. 'nainte de-a mea moarte : 

Să am şi iei ostașul” din bucurie parte,. 

N 

3 
ji 

Să fiti iubit de. dînsă, pe dinsa. ş' iubesc ! 

Amor şi rezvrătire:. nu-mi trebue vicaţiă lungă, 

Să, las în omenire, amici, numar o dungă,. i -
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O urmă ce-o va şterge a focului zbucniri: 

Cind lumea se dăramă, cun zgomot surd de luptă. 

L Statua, libertăţe nebun cine-o insultă, 

. 

“i 

| 
- 

i 

d 

Şi-a laş, cel care. fuge departe de ciocniri. 

Ştiţi vor ce'ă fericirea prieteni pentru mine, 

Ce zile socot sfinte, poetice, senine, 

“Ştiţi vor ce vraă în lume și cum ași yrea să mor : 

MA. luptei zingăneală, ie traiul micii pocticy o 

duc un steag prin gloanțe, al foamei negru petec | 

Îi arati de- alarmă, prin rînduri de popor.: 

Străpuns de mir de gloanţe, « cu trupul n numar sînge, 

-. Cadavrul micii să scuipe, £ tiranul ce învinge 
„Şi trupul mieu să-l: x-l poarte. învinși ca a, drapel, 
Pe iel să fie lupta amară Şi cumplită, , 

O stafio să fe figura roca, ciuntită, : 

Călailor slugarnici, corbi negri de măcel. Sr 

In veci să fii cît lumea va 4 încă robită 

Semnalul rezvrătirei şi-a. bravilor ispită, 
Pe groapa-mi să s'adune voinicii ce-aii remas, 
Pe groapa- -mi să oprească trecutul a lui turmă, 

Pe groapa-mi să plinteze reduta-i cea din urmă: 
"Aproape de-a mea groapă şi cel din urmă pas! 

$ -atunci cind omenirea în singe botezată 

Îşi va eroi dveptatea și fericirea toată, 

Cind nu-or mai î învinşi! și nici învingătorit -. - 

Cind totul se va scurge în albia-r ferice



DE ZIUA MEA 

Cind cinstea şi cu munca stăpini. vor fi aice 

Şi Viermi! parasitict strivindu-i muncitorii, -. 
a it | cae .—__—_ 

Pe-a muncet frunte aspră, a rozelor cunună 

Şi dragostea, reală ce an cătat în lume, | 

Cind dalba fericire voioasă și voinică . ? 

Cu braţe musculoase, cu față de fetică 

Va spune omeniri a . păcol gingaş nume, A 

  

Cind cruda batai, cu roşa iei zăbală 

Pe cimpuri azvirlită nu va mat da năvală - 

Şi leşul iei pe nimeni în lume n'a spăriea 

Cind sor juca copiir cu oasele: albite 

De-atite suferinţe şi lacrime stropite 

| l, Şin cornul”batălier cînd şoarecii vor stă, 

i 

    
__Cărd pentru omenime voiă fi fără folos, 

Atunci numai atunce, a trupului mieii oase: 

Să dea la viermi mincare și florilor “miroase, 

tuner să întru m. pacea, | Jumesculut colos. 

a Sa treacă omenirea, mergind la serbătoare 

“Pe groapa mea umplută de tainica uitare, 

Să treacă spre-a se duce voioasă a. serbă 

„De ziua rezvrilirei: şi-a deșteptărer oară . 

Şi nimeni să nu ştie sub-iearba cea uşoară . * 
"Oa fost odată trupu-mi întins în racla sa, 

i a 4 . 

a m. E: - 

Cînd vor muri moșnegii de moartea lor cea bună,
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Şi dacă ştii prieteni că groapa, cea obşteascii, 

Că varul: o.să roadă cu gura-i dușmănească . | 

Şi trupul micii şi-al vostru, vot toți câți veţi luptă 

Şi” dacă nimeni poate din trupu-mi nu va face 

Stindardul rezvrătirei sai. steagul alb de pace 

„Și dacă ştii că morţi în veci se vor uită. 

Lasăţi-mi mîngiierea, acestor dulce visuri,. 
In viața mea de lacrimi îmi trebui aste risuri 

Îmr. trebuie speranţa s'o văd rizind voios, 

Lasaţi-mi mîngierea, că sînt cu glasul mare, | 

că voit purta iei steagul de chin ŞI răzbunare 

Paris, 1882.
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| AS “LA MOARTEA LUI V CONTA | > 

| Ne se vede nu există în vor. umbră de ruşine: 
V'a plătit ocărmuirea—și ca corbil ați sosit 
Ca Și cîrdul lung de cioare ce: dau busna pe-un biet cin 

_Făr'să'ntrebe de-I catolic, botezat, împărtășit... 
e  Ast-feliii vor aţi luat sfiştocul şi veşmiatele pompoase 

Şi pe-acel ce toată” viaţa contra, voastră, a; lucrat... 
Cînd din el nu max reminâ de cît cărnuri reci și oase, 

| ina ştii bine că nu poate din noă fruntea să-şi ridice 
Şi cu vorba-i, ca un trăsnet peste capu-vă să, pice, 

| Voi cadavru-i fără vicaţă Îl minjiţi neruşinat!... 

O şi nimene de sigur, cu toiagul indignărei 
Nu se scoală să gonească pe “acești profânatori- 

+



  

aa. LA MOARTEA ur) CONTA 

„Ca Tesus—să-I'dea afară din convoiul îngropăret 
î - Moartea ta ca şi vieaţa să: apară ca surori! 

Far tu care iești ţerină, de-ar putea, teşi din raclă, 
j De-ai putea să spul o vorbă, drept funebrul tău cuvint, 

„ De-aă putea din noii aprinde a vieţer stinsă faclă 
„Ca şi mine pe-a ta groapă te-ar sculă drept în picioare, 
Ca şi mine protesta-vei—zimbind plin de indignare 

p1. Pentru acel ce n'a curajul să respecte-al tău mormint! 

a
:
 

ş + Dormi în pace!... îți rămîne după moaste, altă vieaţă, 

e u—popimea—turmă proastă, „ÎL. va şterge “lucrul tăi, 

u—acet ce te insultă, cind nu oști cu iei de față, 

Nu vlădiea cu-a lui mitră, te va da lut D-zeii; 

Noi—acet ce-am supt .din tine, al ştiinţei dulea lapte, 

4 Nor—copiil 1 necredinţer—nor e atei! svinturați 

A Nor—nebunir, co ca tine ne-am-dus poate mat departe 

|. “Cum zbor puiir de aquilă—cînd au aripile 'ntinse 
Cind simţesc că ard întrînşii doruri sfinte şi nestinse, 

Cind de cuibul cel molatec se simţesc îndepărtați... 
Nor-pe groapa ta deschisă —iţi dăm tot ce se cuvine 
Nor obscurit tar prietent-—not a lumer rezvrătiţi 
“Protestind cu indignare,. reminem singuri cu tine: 

4 N . 

    

|/ ) Cer din urmă-—at tax prieteni mi miniştri, nu-s" plătiţi. 

(



  

LA SEATUA LUI STBFAN CEL MARE 

Sulonul du „ss. 

PARIS 

Fire operele artei—tu moșnege star călare, 

Dominind cu-a ta statură pe tovarăși-ți ciopliți: 

Nu te teme; nu-s de-aceia ce ait lira de vinzare 

Nici nu am la îndămînă fraze mari și foc bengalic. 

O n'at grijă. eu. Pegasul—Epopeia n'o să "ncalec 

Ca să cînt a tale timpuri şi-a ta barbă "m furculiţi. | 

- În dau pace voivoade : nu sînt iei—Academica 
- Ce în frunte cu Urecbhie, din străinul tău mormint, . 

- Desgropindu-te cu fală ţi-a gătit bărbieriea, 

Nu sînt iei de-aceia cari barba ta să profaneze, . 
Să te'nbrace fără voie în veștminte poloneze: 

Barba, fala—a ta vreme, nu te teme n'am să cint. 
. -—
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Astăzi numar cînd văzut am-—bronzul tău cuprins de fală 
Voivoade mi-am dus gîndul, Pay tăi ciocli buni de cap, 
La bărbierii academici—ce fac carte, din spoială, 

„Ce de barba-ţi dubioasă într'o lume nu încap: 

De copil în ork-ce carte te-am văzut tot scris în $lare, 

"Toate faptele din lume le-a mcăreat pe-a ta spinare .- -. - 

Voivoade—nu-s istoric—şi din fire 's slăbănog 
Sub atita, greutate—ași” cădea ca un olog 

Zei te ling, te pling din suflet căci vr'un clownu-ca Ur eche 
În istorica umană n'a să-ţi afle o păreche ! ” 

Jear harpistu-i Macedonschi—în vr'o „Vieaţă de apoi“: 
Drept alătură te va pune—cu ax Troiei vechi ierol.. .
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CATRĂ. SĂRĂCIE. 
= 

Si răeie, Sărăcie 
| Blăstămatu-te- am iei oare | 

Cind. cu buza-ţi arzătoare | 

Săirutăr gâtul şi fruntea, - 

Și de mînă mă duceal, - 

Ca să trec în grabă puntea 

Unui traii de vijelie 

Sarăcie,. Sărăcie 2... 

Sărăcie, Sărăcie 

Să fir bine cuvintată; 

Fără mamă, fără tată, - 

-- Dus de viţiuri, dus de rele, 

De-ar desfriului iuți ca! 

Nam niînjit zilele mele 

Bindu-ţi apa ta săleie 

Sărăcie, Sărăcie!
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Sărăcie, Sărăcie 

Cu-al tău vin, plin de acrime 

A avuţilor lungi crime 

Le-am udat şi blăstămat 

: Şi sărac, purtat de grijă, 
De puternici insultat 

Pentru'n ţel vieațam dat... 

Ducînd. fruntea cu mindrie. | 

Sărăeie, Sărăeie | 

| Saracie, “Sărăcie 

Ai păzit'a mea onoare 

„De ispita 'nşălătoare.... 
Și de viţir ax păzit... 

Cînd prin glasul lung de Spit 
Anunţa-vor cam murit 

Ca un genii mult iubit 

Chipul tău-deasupra-mi fie : 
Sărăcie, Sărăcie |! .



SPLEEN 

Ce am, ce am, ce am? 

Ca vita pusă ?n ham 

Duc astăzi după mine, 
“ Sehilodul miei urit. . 

Poem alcătuit . 
De rele şi de bine 

AșI vrea—aşi vrea să zbor 

Cu aripi păn' la nor, 
Din nor 'să zbor la soare 

Din soare 'n nesfirșit 

Şi-apor 2—Ne contenit 
Si-mi duc a mea zburare.
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Aşi vra țiţe. de fete 

ȘI negre şi” ŞI Tang A plete, . 
"Vieaţă fără rele,  - | 

„ Corvpţiea meschină, | | 

Beţiea de vin plină 

Cu fete tinerele. 

_AŞI vrea să mi sărute, 

Cu buzele lor multe, | | 
Aşi vrea—ași vrea—aşi vrea a a) 
Să am în crieri pace! o 
Şi tot ce minţei place | 

Ac 'nnaintea mea! 

  

Caci. vieața mir urâtă 

Și şchioapă și 'nnegrită 

- De-a relelor funingoni; 

o cae De m a 

Din buze fara gingeni. 

Prin groasele volumuri, | 
Cat lume, nouă drumuri 

Și nu găsesc ce voii, | 
Un dor mereii îmi roade 

    

" Gindirele-mt. schiloade 
SD cc 
Și planurile nor. 

Î. | 
d . Ă . 

/ | Oh! vino! rezvritire 

In roşa ta prostire
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Mă leagănă puţin, 

In valurile tale 

Spălă-voiii- a mea jale 

Și dorul micii hain! 

“Vin, tu dragă Marie, - - 

Chip blind—iubire vie, 

Amorul—traiul miei, -- 

„Pe pieptul tăii femee 
pc 
A”ieului idee | 

S'adorm cu gîndul reă!... 
> 

Mișcare—acţiune 
'Traiii-—revoluţiune, Su bea 
Amor”şi vălmaşag 

e caii 

  

Veniţi îi fuga mare 
Pe căi de zbuciumare | 
Veniţi—veniţi—cu drag. 

Ce_am—ce_am—ce am ?, 

Ca, xita_ pusă n ham 
Duc astăzi după mine 
Schilodul miei urit 
Poem. alcătuit 

î 

- De rele şi de bine !



GÂNDEȚI 

Cnaiţe vor că nu-mi place 

A cîmpurilor pace 

Şi” Ari ȘI griul copt 

Şi lanuri şi livede 

Şi lunci cu haină verde 

Şi-a] feteloi drag port? 

Vieaţa, cîmpenească, 
Voinică, ţerănească, 

Cîmpica n liniştire ? 

Gindiţi vor că adese 

“In miriștile dese - 
“ W'am dus a mea gîndire?
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Că maşi vrea în cîmpie : 

Prin Yearba cea verzie 

Să-mi pierd de urma mea 
Și'ntins mereu la soare 

„ Lăsînd viersul să zboare 

Să ait de vicaţa grea?" 

_Ră uit de _strimtorime, 

De luptă, “de. "mulţime, 
De fum şi cafenele, 

Să sorb în: lăcomie - 

Mirosul de cîmpie 

De flori şi de vălcele?... 
> 

Oh! ce? nu-s ieit ființă 

"Cu gînduri, cu dorință 
“Cu "ntinse idealurr 2... 

Și cun n'așI vrea în câmpuri, 

Pe vale și pe dimburi 
Să las a vieţer valuri?... - 

Cum am văzut o dată 
O neagră desfrînată 
Tirînd prin lupănare 
Slăbitele iei forme 

Sucite şi diforme, 
Cu sinu ?'n. spînzurare, 

sm 

Cum dînsa avea doruri, ' 

„Ce-ades veneaii în coruri,



p2 GINDITI 
  

S'o ducă n depărtare. 
"Sub tropicele calde 

Şi traiul iex să scalde 
În firea ?ncântătoare. 

Ca diînsa ?n nostalgie 
De multe ou re'nvie 

„ In mine doruri sfinte, 

De cîmpuri și verdeață, 
„De pace şi dulceaţă, | 

De-a apelor cuvinte... 

-Dar tot ca dînsa dorul 

2 

i 
1, 

Iși ica îndată zborul... 

„Ca, iea în- lupănar... 
-Remin— să-mi tiriiti lanţul 

Plingind—sncep icar danţul- 

Prezentului barbar !. 

Ca dinsa—rîd. de lume, 

„De tristele iei glume, 

Ca dînsa râd şi pling, - 

Sub masca veselier 

Duc chinul ruşiniei 

Şi doruri ce se stîng 

Şinnuntru de cetate 

Remiîn cu mini legate 

Să lupt, să pling, să rid 
Să-mi duc prin lumea toată



- GINDITI sa 

O. vieaţă dezgustată 

Gindiţi vox că nu-mi place 
A cîmpurilor pace 

Şi flori şi -griul copt 

Şi lanuri şi livede 

- Şi luner cu haina verde 

Şi-al fetelor drag port ?..... 

" Paris, 1882.



LUMEA MOARĂ 

On naivi în gindul vostru 
V'a, trocut ideca oare 

Că sătur de gindul nostru 

Și orbiți de-a lur splendoare 
Noi—cw'n vis ne-am mulțămi ! 

Credeţi. voi că dac 'am şti . 

  

   
Că—durerea-i soarta noastră | 

Și plăcerea soarta voastră 

Cit pămîntul va trăi... 
Am ţinea, not lumea "m spate 

Ca giganticul Atlas 

- Ne zvirlind'o mini departe 
Ca pe hirbul unui vas? 

Căci de ce am trăi oare 
Pe acest glob mic de pămiat, 

Cind durere şi plinsoare 

  

q-
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Nodreptatea “zărobitoare | . 

Je din leagăn la mormint! 

Pentru vot îe numa lumea: 

W'am lăsa-o şi din iea 

"Ne-am tot duce trecînd culnaea : 

Aster vieți—atît de grea, 

Sai cuprinși de indignare 

Am mina-o şi rizind 

„Am trimete-o la primblare 

“Ca o crudă blăstemare 

Catră ceriul vostru blind... 

Cu faptura lu. stupida 

“A lui faţă am lovi 

Şi prin calea lumei vidă... 

Ca, o boambă am porni..- 

Ne-am tot duce—duce— duce 

Printre sistemi şi planoți 

Cum să duce—un cîntec. dulce 

Spus po harfe de. poeţi !.. .. 

Am scăpă de nedreptate, a , 

Vor de noi şi noi de voi, 

Şint'a, morţei largă parte 

Toţi vom fi frate cu frate 

Morți pe. „cimpul de războiă... 

Şin a Haosului pace 

Pe-a veşniciei poartă 

Se va serie: „Aici zace 

Lumea moartă! k



COMUNA DIN PARIS 
i ai ina 

Credea oraşul N luat dini futa umei şters, 
Sub talpa lut strivită sganalica din Lină 

- Învins iera Parisul .și 'ncuniinat do foc 
Dar AES populară cu armele în mini i | 
Gigantica ici frunte purtind din loe în loc;. 
Retrasă în foburguri pe "nnalte baricade 
La faclă uricaşă ă tîrgulur ce arde . . A 
Juraso că să-şi vîhdă. cam scump vicaţa iei 

- =. - ni - - . | 

“In bluza lut albastră poporul plin: de tin 
Cu furia miniet şi focul disperăret. LEI 
Ne cirmuit de _niment—flămind-—cu. mintea plină 
De dorul de-a învinge, de dorul răzbunăret
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Își aşteptă sfirşitul sub grelele pavele, 

Sub talpa versailezăi—sub. chinurile grele 

Batjocorit ca ciniă, cu fete şi femel. 

In fie-care stradă întrările închise, N 

In fic-care casă poporul hotărit, . 

Copiii la pavele urcînd necontenit 

Și sus pe baricadă stă flamura destinsă 

Drapelul roş de sînge—de glonţe bortelit... 

Învins ieră, Parisul—dar. hidra „tot se-zbate 

Cu sinul plin de rane gigantica cetate - 

Işi scuipă 'n faţa lume blăstămu-y hotărit 

Şi frate lingă frate, şi tatul lingă fi, . 

La sinul mamei moarte, copilul încii vii, 

Şi cuşma, _trigieani de glonţe bortolită, 

ŞI gura de cartușe în negru—roş boită, 

Poporul care fuge, poporul care luptă , 

_ Învinsul care moare, călăul ce insultă 

Și tunul—şi strigarea-şi trimbiţa ce sună, 

Beţiea de-a învinge, boţisă de învins 

Sub negrele ruine logodnica_nebună 

Cătind pe comunardul sub dinsele cuprins! . 

Pe - Pa Îi aci : 

“ Tear sus pe -baticade Comuna care moare 

_ Şincins cu-a lui eşarpă, măreț, sublim, tăcut 

"Un om care-şi aşteaptă—al morţei Toş minut... 

Ie albă a lut barbă de fum acum cernită, - 

Senin îi e obrazul de vreme îmbriăzdat 

De-asupra lut se mișcă de vinturi fluturat



„ Învins ie-acum Parisul, dușmanul a învins 

f 
] 

i 
i 

  

Drapelul rezvritirer ce'n haina. bortelită a 
Cuprinde ?'ncet moşneagul... şi pare-că ar vroi 
De gloanţe apărindul—în. iel a-l adormi... 

Și tunul bubucște și oastea dă năvală, 
Un fum cuprinde totul pe "'nvinși, pe *nvingător... 
Şi-un strigăt se aude din gura tuturor... —: 
Invinsă ie acuma, cetatea, colosală !.. 
Și-apor tăcerea morţer— Parisul care” arde, 
Și strigătul de moarte, și pasul greii de garde 
Și luna ce priveşte curioază pe pămint - * 
Și sus pe baricade “moșneagul roş de: sînge 
În steagul rezvritirei cu moartea, logodit, o 
Pe trupul libertăţer Progresul care plinge... N 
Şi sus încins de laurr călăul liniștit, - | A 

Și crepul negru astăzi drapelu-r a incins 
„Căci Grdinea triumfă și se lățeşte n stradă 
Sub roatelo-i de crimă, sub pumnul ie barbar 
Strivind orașul lume încins de baricade. 
Femeile cad snopuri și copilașii cad: _ 
Scăldaţi ca într'o baie în sîngele lor cald | 
Murind şi roși de sînge sub talpa ostășcască,... Di / Scuipaţi şi'npinșr de săbir, de-al: laşiloi crud. ris [ Şi mama și copilul, murind, răcnesc: nlrăcască | 

Comuna din Paristi, . i 
is 

îi
 

m
.



FRAGILEN'E DINTIVUN PORCII 

| Se iubeaii. Intăiea vorbă ie şi "mia mea prostie. 

Ci poemul arunca-Vor, căci vor zice cu despreţ : 

Vorbe, vorbe şi iear vorbe, “vechituri fără de preţ, | 

Te. cunoaştem 0%, poete,: că n'a foc în poezie, 

Că faci parte din. pleiada cîntăreţilor lunatici 

Ce de veacuri spun de stele şi de flori şi de păduă 

„ Slabi, cerşind a lor podoabă din sărmanii poeţi clasici 

Invălesc cu-aceste zdremţe a lor trup de stîr pituri. 

iTaine „vechi, trupuri oloage Vaţi trăit ieăţa- -aică 

O nevoluici ai cîntărei și ai artelor pitică 

Nu vedeţi că lumea doarme linga, muza voastră slabă 

„Că aduceţi tot aceea, ce atiţia ai adus,
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„Că pe trupul aster moarte în zădar spoicaaţi. pus, 
_Că "n zădar pe.trup îi puneţi strălucita laticlavă ? 

Ca fomeea, fâră vină, ce sub pană va picat 

„Printre fauni, printre nimfe, printre stele ?n veci n'a stat, 

"O ne spuneţi, ce greşală are ica 'nnaintea voastră 

De-o zvirliţ în faţa lumei, cum din baie ar ieşi. 

Zugrăvinduă trup și piele, în gindirea voastră proastă 

N'a trecut ideia oare că nui probă de-a iubi 

Cînd daţi altora accea ce păstrează fie-care, 

Pe iubita voastră goală aducind'o n lumea mare ?. 

i “Inceputu-i, greu. Cum oare să începfde-odată ? 

- Getitoriule iubite, aibt răbdare puţintel - 

Şi mă jur, îțr dai cuvîntul că'n poema-mi înjghebată,: 
Nat să vezi nici lac, nici lună, nici zofir încetinel. 

“Do icşti pudic—fii pe pace, m'am să-ţi cînt pe Sulamita, 

Dar ea ?n sala de: disecţit de'r strimbi puţin din nas 

“Vina nu-i a mea de sigur: cânt, descriii, blăstom, atita 

Nouă păserr călătoare astă-zi numat ne-a .remas. 
Ca, Musset, voii bea din cupa poeziei mele numa, 

Şi copil al omenirer voiii bea acrul ici oţet. - 
] Oh ! cîntind a lumetr rele, voim sorbi ? npreună 3puma. 

A Astei vioţe 'otrăvite, astui veae mîncat de rele, 

= “De vel fi în gind cu mine, sait protivnie țintei mele “ 
Cel puţin vei ști atîta—că-s om noii, de nu-s poet... 

Ştii bătută ieste calea unor dragoste trecute 
Unor tipuri mincinoase. co'n pruncie ne-a cântat 

Cînd setoși de ideale şi de lucruri nevăzute : | 

Noi, + cu toţit între timple lumea—noastra'm înjghebat..



_PRAGIENT: DINTRON. POEM. Gl 

Sceptici azi, bătrîni la suflet, « eu scalpelul realităţer, 

'"Săturaţi de visuri albe, desecăm oră-ce avînt 

Şi întocmai ea moșneagul stors. de sucul tinereţer 

Intorcînd a lui privire spre-a trecutului mormânt, 

Dacă gîndul lut mar poate să s'avînte 'n viitor 

- Vede strîmtul vieţei sale ling'al vreme veșnic zbor. 

7 Astf feliii not cătam o cale; ciiutăm o lume nouă 

; Alte note sunătoare întial lumer sarbăd. cînt 

' Şi lăsînd în părăsire pe cîmpie alba rouă 

RY 

4 Miînă m mînă cu știința îmbrăcăm al ict veșmint,. . | 5, 

Părăsînd pe ceriuri luna, ca să-și pling'a ict iubire, 

Ne-afundăm în adîncimea omeneștilor sîmțiri I% 

i Şi “nb”o lume rozvritită sîntem soli de rezvritire, - - 5 

Cîntăm lumea ce se e naște sub a lumer risipiri.! 

Rozvritire, Rezvrâtire ! îngina-vor cetitorii: | | 

Lumea nouă ce ne-o cîntă ast poet lipsit de crieri 

ale cunoaştem : : vorbe goale ce-ne cînt rezvrititorii, . 

Şi aşteaptă- -te de-acuma la vrun sistem economic, 

Nu-i mar bin să caţi” vremea cum o spune la gromolnic, 

Deciît timpul să ni-l pierdem mistuind ast-feliu de scrieri. 

” ; Şi bitcalul— ceafă. groasă, cu bancheriul jidanatie 

Aruncîndu-mă în coșniți voiii sluji ca “mulţi poeţi 

A ?mvăli răhat și icre şi "borcane cu dulcoţi; 

« Pănă cînd setos de-a serie vr'un biet eritie mat selbatic 

“Va umplea întregi coloane, cu condeiul forfocînd 

Munca mea, cu greii ţesută din veghieri şi lacrimi “poate 

Îmi .va spune că zadarnic cînt mizeriile toate, 

Că-s zolist, că-s pornografic, e că-s mirșav. poet de rînd 

“Şi librarit din fereastră mă vor scoate cu ruşine 

„Și vînat voii fi prin case de bunice şi părinţi
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Colbul vremer,cu-ai lui șreer,cum rod viermir pe-un biet înc, 

Imi vor roade fructul veșted unor lungi strădănuinţi. 

( Oameni noi, o scoală nouă, va strigi Academia, 

Invalizir cugetărer ce domnesc prin facultăţi 
„| Rezvritire literară cînd avem nor poeziea 

| Cînd Mircească ciocărlie, ne-a .cîntat de-atite daţi. 

N'avem not poeți celebri ? Wavem nor pe Eliade? 
4 Epopeia săvirşită, Mihaide, Traianiade ? 

"Vi tu mîrşavă insectă sii minjeşti cu- d tale bale 
„Lauril cer may iluștri ce-at găsit cînd-va în cale, 

Și de sus, de sus din templu va tun măreţul Joie 

Tot Olympul, tot Parnasul, va tuna "n potriva mea 

Şi sărac şi fără vază, voii sfirși ca bietul Pot 
Căpătind în loc de nume a spitalului saltea. . 

In zădar smerit le-ași spune, că Mirceana ciocirlie 
De ne dă „Cloşca cu puir* și-a perdut cu. totul glasul 
Ca, departe de pe frunte-r să-i zmulg astăzi cu mînic - 
Tot ce-un veac i-a dat: mărire, nume, glorie şi flow, 

Că, departe să ieaii pieatra ca s'arunc în cer din urmă 
„Daii Cesarului acoia ce cu drept ie-a lui Cesar 
Dai bătrinilor aceia ce cu drept io-a bătrâneţei 

Dar cu-aripele intinse nepăsîndu-mi de ori-ce: turmă, 

Nepăsindu-mi că în zboru-mi voii cădea ca și Icar 
f Merg € ca vulturul prin nouri, drept copil. al libertăţei. 

Ce vă pasă vouă inimi viiduvite de simţire, 

Vot ce "n cercul strimt al lumetr vă mişcaţi nepăsător, 

"Rideţi vol de-aceia eari și-a pus gindu 'n omenire- .
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De nebunii fără minte ce trăese rătăcitor | 

“Pentru n gînd, pentru ?n capriţiii, pentru n dor de aer liber ? 

Ce vă pasă, vol pitici, vor bacalir strimţi la minte, 

Vor boerit muerateci ce jertfiți morei lur Liber, 

"Ce vă puneţi fericirea în femei şi în veşminte, - 

"Ce vă pasă, vor acoia care veşnic tot miînjiți 

La, hîrtie toată, ziua, vor—nemernice peniţi? 

Voi aceia, ce la cîrmă staţi mereă cu fruntea. ereaţă 

1 Amuţin “căţeix voştrir_contra, celor cari Vor : 

Să vă Iea din -mînă ţîţa despoiatulur popor?, | 

u; in certele mîrșave, ce vă icau întreaga vieaţii 

Ridicaţi pe-acele spete ce sînt totul pe pămînt 

N'auziţi măcar, o voace, ce mereii, merci se urcă, 

Glasuri surde și blăstămuri, pasuri largi, “loviri de furcă 

Nu sîmţiţi cum bate groznic a răscoalei aspru vînt? 

Ce vă pasă, dacă astă-zi îmi icaăi zboru ?n altă parte, 

“Ce vă pasă cu aripa de încerce, să zbor mar sus 

Ce vă pasă de-oiă ajunge decît alţit mar departe 

Sai cu-aripele stilcite voiii cădea? Vă temeţi oare 

De pe franţile pleşuve să vă icai orice splendoare, 

Vor, ce toată aţi adus-o contrabandă din Apus? 

Ştiii——sînteţe faliţe la carte, cum sinteți faliţi la minte, 

In scufica neputinţer, tidva voastră învăliţi 

" Dar lăsâţi ca viitorul -să se-'ndrepte înnainte 

Cind vom fi moșnegi fiţi siguri ne-om retrage osteniţi. 

   

O priviți cum doamna Y înfuricată-r azi pe „line, 

Incepind cu 'ndrăgostirea, am ajuns prin rezvritiri 

Tea ce sigur socotise, că voiii zice ca ori-cine 
De „cosiţe unduloase pieptury, calde şi divine“ 

Şi cîntindu-t adulteriul să-i aduc drept musafiri



x 

GA.  PRAGMENT  DINTRUN POEM 
  

Ve un galant cu ochi de ste, lins, gătit, pomăduit 
: Ce pe scara de mătasă, la drăguţa-l s'a suit 

Să înşir la vorbe goale, în ietacul plin de „noapte, 
Să fac luna să-și trimeată gratis focu-i liniștit 

"Și sfirşind cu foc. bengalic să-i adue pe neaşteptate 
Cu pumnariul plin de singe vre-un bărbat nenorocit. 

Chiar. şi popa Alexandru ridicină urît sprinceana:. 
„Rezvritirea. merge una cu nebunii antehriștit 
Şi pe ginduri pre-a sfințitul, ridicînd în brâu pulpana 
Va porni ca să întrebe profesorii plin de carte, 
Cu vlădica, sfătui-va și—aruncîndu-mă departe 
De popimea cobitoare voiii fi pus printre—ateişti..   

„Vze-un director: pravoslavnie pedepsi-va pe scolariul 
Ce-l va, prinde că cutează să citească tot ce-am scris, 
Cartea mea va fi oprită ca să vadă Seminariul, 
Pentru școalele de fete voit fi sigur ca proscris, 

i Nică măcar n'o să am parte la vro „eruce sclipitoare“ 
e cînd alţii fac avere scriind ode la regine 

Şi urcînd în slavă „tronul—suveranele destine“ 
Se trezesc ţinînd paltonul vwunuy vajnic de ministru 
Ce cultura romănească vra s'0 treacă peste Istru 
Ca să fim nor Occidentul bulgăreștilor popoare.



LUI IOAN NĂDRIDE 

Sa ne facem datoriea, - 
. Ce va fisezva Atitipli : 
Vom cădea saii triumfă, 
Gloriea sait calomnie, 

Binele sai sărăcica 
Vom avea! 

De nebuni vom trece-poate 

Şi pe uliţi arătaţr | 
Pictruiţi şi insultaţi, - 

Sau drapelul roș vom scoate 

Sai "nainte crud de moarte 

„ Fi-vom luaţi



LUI 10AN NADEJDE 
  

ar semînța remînea-va 

Şi va creşte, tot va creşte 

„Cum pojarul.se lăţeşte. 
- (Cum se urcă n plintă sova. 

„Rodnică ca mama [va 
"Din poveste!.,. 

Și va creşte, arbor mare 

Invălînd întreg pămîntul 
Adumbrindu-ne mormîntul |. 

Printre frunzele ușoare 
„ Ascultă-vom cît de tare 

Cîntă-vîntul !.. 

-Pe-a lu Grengr—păseri voioase: 

Solr de bine-vestitoră 

Vor cîntă la cîntători... 

Și cu voci melodioase - 
Ne vor spune yeşti frumoase 

Uneori!.. 

Să ne facem datoriea 
„Ce va fi se va'ntîmplă 

„Vom cădea sai triumfă 
Glorie sai calomnica 

Binele sati: sărăcica, 
Vom avea!



UN PORN 
 î 

Su am-talent puternic și geniul poetic, 

In loc haina cea veche so cos petice cu petic, 

In loc a mea gindire so tîriiii pe pămînt, 

In loc să mă cule veșnic cu această prostitută 

| Ce azi sărută anul, pe altul mîni sărută | 

"* Şical cărer pat slujeşte cîntărer drept mormint. 

In loc să-mi tiriiu vieaţa prin aste 'lupănare, 

Cu-aripa uriașă m'ași ducen lumea marc, 

M'aşi pierde'n Nesfirşitul acestui Univers 
Şi-acolo privind mersul lumeștelor sisteme, 

Pe-aceste urieşe şi nesfirşite teme 

Cintare-ași al nature), al Jumer veșnice mers. 

„ Si-acestui mic grăunte ce-l zic şi lumea noastră, 

Mar mie de cît steluța din bolta cea albastră



„UN zoty | 

L-aşi spune o poveste de: moarte și de traiu, 
Şi soarelui gigantic i-ași spune la ureche 
A morţei şi-a recirei poveste-atit de. veche * 
Şi-a lut nemienicie i- ag spune astui crai !.. 

Apoi rizind sarcastic de luptele-omenirei 
Aşi povesti sfărmarea și închegarea, firey. 
In jurul unux soare de ghicaţă și-acum mort, 

Aş arătă pămîntul făcîndu-și a lur roată 
” Purtînd pe-a lux spinare pe omenirea moartă... 
Cum leşul uner nave tălazurile port... 

Și veşniea schimbare din firea nesfârşit 
Aşi zugrăvi-o lumey cu-o mînă iscusită; 

—- Aceea-și tragedie jucată nencetat : 

- Sfărmare,. închegare, vicaţă ȘI- apox moarte 
Șin urmă re 'nceputii moreii acoca-și parte: 
Piesă-adovărată ce lumile-au' jucat! 

M'ași pierde! printe lume de urieși bălauri, 
“De mastodonţi şi „mindri și mari Ihtiosauri, 
- Zburind pe-aripa vr 'unul gigant Pterodactil 

Şi-ași asistă la lupta gigantică, meschină 
Ce a purtat. cu firea a omului juvină 
Iel-al fatalităţer nemernie, 'slăb copil. 

Și ași cînti amorul acestor lighioane, 
Mareţ, sublim, gigantic, selbatec ; la cucoane 
Le-ași spune cum iubitaii strămoşii I-lor,: 
Le-ași arătă prin codri maimuţele ușoare
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Facînd mereu la versuri, curtînd pe domnişoare 

Lipsiţi de 'ocht de steclă, lipsiţi de fracul lor. 

Aşi duce'n astă lume a noastre goale forme, 
Le-aşi arăti amorul lipsit de uniforme, . 

Maimuţa alegindu-şi pe scumpul maimuţoiit: 

Cu ochii plini de fulgeri, cu urieșe spete 

- Cam luptă să învingă pe cele alte “cete 

„ Şi-apot să-și facă dorul, sfîrşind crudul războiu !.. 

- Nu sînt acolo case spre-a obştei desfrînare E 

In care pentru aur ie trupul de vînzare : 
“În care se corumpe femee și bărbat 

Şi care din pruncie „pe frunte-ţi lasă încă 
Pecetea,: desfrinărei și neagră şi adincă 

Ce nimene n'a şters?o, ce vremea n'a spălat! 

"“Le-aşi arăt, natura și fără frunzi de vie 

Rizindu-mi de această scîrboasă ruşinie 

Ce învăleşte totul cen lume ie mat sfint; 

Șin loc s'aspir putoarea alcovurilor cari 
Sint. una cu acele ce sînt prin lupănare . 

Aşi rumpe manta falşă acostul falş pămint. 

Aşi. spune şi prezentul, trecutul, viitoriul 
Aşi iear acelea-și faze schimbind. din noi decorul :. 

*Robie, bătălie, victorie şi moarte 

„Eterna undulare din nesfirşitul vieţer 

: Pruncie, bărbăţie şi greul bătrineţer 

: Mişcîndu-se în cercul cei zic fatalitate, -



70 - UN POEM 

„Dar geniul poetic nu-l are a mea frunte ;. 
Nu sînt de cît movilă în loc:să, fii un munte 
Şi altora le vine această datorie Bi 
Pe mine mă atrage în luptele. din lume 

x = (2 mine datorie .şi al dreptăţer nume 
„Î_Cintarca biruinţet saă cîntecul robier. 

7 - - 

În uraganul veșnic ce suflă'n omenire 
__) Grăunte de ţerînă mă duc fără de ştire 
< "Acolo unde vintul își poartar lui copii | 
"1Si suflul bătălier de trece pe-a mea strună : 

î  Xea cîntă sub. suflarea“ cîntarea ce. resună, 
i Cum sună glasul morțer, flămîndeir sărăcit, 

N a
n
i
n
a
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U SPARTACUS: 

A net cu mușchi de criță din vremile bătrine 

“ Teroii al rezvrătirey, voinic „între voinici | 

Spartacus las gîndirea să meargă în spre tine, 

| | Spartacus tu eroul-eroilor antici 
e i 

[osii 

Murit'ai ca viteji cu sabiea în mînă - _ 

Stăpînii tă în lanțuri nu te-ai putut ţinea 

" Frumoasa libertate, a lumelor stăpînă 

n scurta fă vicaţăla fost iubita ta! -. 

Cum arătatai lumei ce ieste libertatea, - 
Cum robii sînt în stare să lupte ca eroi, 
Cum  Pălmuitial, groznic, sublim anticitatea, 

_. _. '



Ta „SPARTACUS 
Co Sa E IT IE pe re = OT pe ee 

ă - i - A Lire Ii 
Zadarnic în spre tine a Romer “Sgidane 
Porneaii să te înnece în “sîngele- -ți fierbinte 
Căci tu duceat în contra, urdiilor dușmane 
Stindarăul liber rtăjer şi-a tale jurăminte ;. 

  

  

Iele-şi duceasi robiea,. ruşinea, înjosirea, 
Tu gloriea, dorința de moarte sau de iraii ; 
Iele-şi duceaii stindardul cu vorba:: umilirea ; 
Tu steagul roŞ de astă- cz, al foame alnie graitu! 

De- -accea, Pal tăi nume smosit plec a mea frunte ! 
Cu toţi ar mie tovariși din vremile de azi... 

“Cum stîncele din vale salută "nnaltul munte. ! 
Te: salutăim Sparta tacus- străbunule, Viteaz! j



UN RESPUNS 

Îubiţa miei prieteni, tovarăşi din pruncie, 

Ce-mi spuneţi ne'ncetat: iai 

"De ce trăiesc departe de ori-ce bucurie, 
De ce în veci staii singur, de ce în sărăcie 

Nu plec la niment fruntea şi mîndrun veci am stat? 

Să vă respund: în lume cînd nu găsesc plăcere 
„Ce m'ar înveseli 

Cînd aflu pretutindeni venin, amar și fiere 

Cind totul ie o masei şi cînd frumosul piere 
De'ndată ce de-aproape mar bine-l poţi privi,



1 UN RESPUNS 

> Cînd lumea, ie un haus, lăcaş de nedreptate 
Ă În care reu-X bun, | 

"In care- -onestul piere, ne-avind dreapta lur parte 
Din bunurile vieţer ce omului sînt date, 
Cînd Inţeleptul + trece drept prost sau , drept nebun. 

- 

Să ştie astă lume a mea despreţuire 

Desgustul mică nespus. | 
Să strige ca o fiară, să muște cu 'nvrăjbire 
Să mă socoată rege sau plebeian din fire, 

"Nu-mi pasă; a mea, frunte ținea-voiă veșnic sus! 

De cit cu laşitate să linguşese pigmeit 
„ Poronca să le-ascult E 

„ Umbla-voiu rupt mai bine; pe undele nevoie 
Plutesc şi fără dinşiy, de ce atunci mișcii - 
Să-i tămiiez? De aceca nu-i laud, nu-i insult.... 

Sînt om, șin a mea, , cală voiă tr ece înnainte 
| Ca, vulturul zburind - 

Și liber ca şi dînsul, cătușa, cînd voiii.. simte 
"Saui voii muri sub dinsa, sau "viu printre morminte 
Voiă trece—astă lume mere despreţuind 1... 

Să bată sărăciea la, ușa mea stărmată 
Dar nu voiă bate teii 

La poarta lor; să sufle furtuna îngheţată 
„În recea, mea odaie şi moartea chiar. să bată 
_Nemice nu mă va face să-mi las despreţul miei. =
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CONTRAST 

. 

Sun clopotele toate şi muzicele sun, 

Cortejul trece mîndru cu popi şi cu mulţime . 

Faitoane aurite, bogaţi și nobilime | 

Caăcr mortul boierii mare, avut și de neam bun!... 

Priviţi ce de mat prapuri, cordele funerare, 
Ghirlănzi de imortale şi flori cusute'n aur ;. 

Popimea îmbrăcată cu-al templelor tezaur 

„Şi cântece şi plinset, cică mortu' boerii mare!.. 

Se Jaud a lut fapte, a lut mărinimie, 
La ceriurit se ridică pompos; numele lut 
Şi popit psalmodează și'mprăştie tămie 

act—mortu-i boeriă mare : cînt banir. mortului !..



re 
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Șin ţerna scormolită, de cioeli şi de popi 
De-alor deșertăciune un vierme hidos, ride ; . 
La toţi deo potrivă le ie amic și gîde,. 
Căer nu sînt viermi mată nobil în sinul negrer &ropl.. 

ŞI clopotuă max sună slab, - trist, fara putere; 
Un alb secriă de -scînduri purtat de dor amici 
Și-un popă ce-abiea, cîntă * şi o mumă în durere. | 
Icată cortejul celor, ce nu-s avaţi—ce- 8 miei! 

Nicr pop în haine scumpe, nici faăton de gală, 
Nici cîntece cu plată, nicr lacrimt ipocrite, 
Nici laude postume cu aur cîntărite;-: 
Căci întristarea "1 mută şi nu nţelege fală... 

_Şin ţerna scormolită, de cioc și de popi 
De a lor deșertăciune, un ' vierme hidos ride, 
La, toţi de-o potrivă le ie amic şi gîde... 

_Căcă nu sînt viermi may nobilt în sinul negri gropi!...



UNUI VITEAZ 

Pasi ax poeziei ce pe-o liră fără sunet, 
Insultaţi eroi și jertfe şi-al' dreptiiţer sacru tunet; 
Voi-ce-odată, luaţi. în braţe, de o stearpă înspirare 

ANI zvirlit fără ruşine al despreţulur scuipat 

Pe obrazul fără pată unui: om viteaz și mare 

Voi nemernici ce o dată pe Osman aţi insultat. 

Jo
 

Vot şi tu Mirciană liră, ce-aţi cîntat. măcelăriea . 

Și în lanţul slugăriei atîrnat'aţi poeziea, | 

Salutind învingătorii, sau pe vodă salutînd, 

* Ce? Salivă nu mat are gura voastră 2? De ce oare 

Nu resună sus şi groznic a valeţilor cîntare, 

Nu mar ie, un om, o ţară, un drapel de insultat? 

-



78 UNUI VITEAZ 
  

Un Osman nu se ridică ca o umbră'n răzbunare ? 
In burnuzul lux. ce zboară, sub a vîntulur suflare 
Nu zăriţi o faţă neagră, un eroii .cu paloş rece, 
Pe-a lux cal, copil de fugă printre sfncşi Și piramide 

“Şi chemînd pe Zeul luptei și Coranul cc-i suride 
N'aţi văzut vor pe Arabi, pe felahul caro trece? 

„Și de ce vi-i mută lira, vot. fantome de cântare? 
. Vrednic nu-l viteazul zilex de-a piticilor scuipare, 

Cel ce luptă pentru ţară, pentru'n gind, pentru Coran, 
Cel ce'n ura lux adîncă și măreaţă și sublimă 
Vrea să moară ca eroul sau să moară ca victimă 
Nu va scos din letargiea unui somn stupid și van? 

Ieu ce-am zis D-zeirci, remas bun şi cale bună, 
„„Ieă ce-am rupt cu astă lume, cu' povestea iei nebună 

Şi în rîndul rezvrătirer gol de mituri ami: venit, 
"Cind văd oameni ce-s în stare o idee să susțină 
Cînd se lupt spre a ţerer bine, cînd cu armele în mină 
Vor: mai bine moartea rece, de cît traiul înjosit. 

nt'un veac ce-şi are idol punga plină şi'njosirea 
Unde totul se concentră în cuvintul umilirea 
Despoerea, mişelica şi despreţul pentru miei, 
Imi plec fruntea înnaintea celor care. fără teamă 
ÎŞI ridic fruntea la ceriuri—fie-o frunte de aramă 
Și mă'nchin şi cînt eroul fie chiar din inamici... 

„ 
< 

Cînd războiul se conduce de Mamonir jidanatici, * 
Cum îmi! place mie zborul unor mari și bravi fanatici, 

at



* 
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Ce își apără pămîntul goli de aur, plint de ură 

„Cum îmi place să văd încă lancea lor ce zboară'n aer 

Cum mor dînşir fără teamă, fără plinset, fără vaier 

Contrastind moschina frică, cu deschisa lor bravură. 

> 

70 Arabi! Nu-s. ca tine ura ta nu mă inspiră 

Mi-am dat vieaţa altor scopuri, altor lupte a mea liră 

Dar sînt veşnice cu învinşii şi cu 0amenil viteji 

Şi de-aceca a mea strună, uitînd lupta, intestină 
"AZI îţi pune flori de lauri. pe-a ta frunte şi îngînă 

Dorul morţei pentru-aceia, ce sint hoţi, ce sînt Englej. 

_ Mergrin luptă printre gloanţe,mori sub sfinxt şi piramide, 
Mort viteje, mori cu'arma, văzind ceriul că-i suride 

Şi aruncă tu selbatec în obrazul astex lumi 

Ce şi-a pus pe frunte lustrul propășirei prefăcute 

Vieaţa ta, a ta onoare, trupul erei siluite 

_ Şi argintul ick Varuncă în al mărci albe spun, 

Icar voi spectre-ale cîntărer întonaţi cîntări din harpă 

| Imitaţi cîntal monedei, insultați, a lui eșarpă 

Şi-ardicat în lumea 'ntreagă steagul banului miel. - 

Sub scuipatul înjosirel, pe a istorici aramă, 

Astă frunte 'vitojască vă va cere veșnic samă; 

Veţi muri insecte- -a zilei pe: -cind veșnic fi-va iel. 
sr 

le un hoţ a zis odată cer cu: pungele umfiate, 

Ca şi Cain purtînd prin lume a hoţieler păcate, 
Ie un bâţ viteazul zilei şi săracul luptătorii: 

“Ie un hoţ-—ie adevărul: ic un hoț—aveţi dreptate 

Dar iel fură de pe frunte firma lumci cultivate 
Voi în n sthimb luaţi libertatea, punga bietului popor



AȚI ZIS-0 

i 

( Asu ziso : dreptul vostru ie legea, geea a firci 
| Aţi zis-o: io de: faţă Malthus, cu-ai lui adepti: 

“Ala luptă pentru vieaţa la masa ferieirei - - 
re rea rare 

î Nau loc copiii noştri; aţi zis'o și 0 ziceța, n | 
te pr 

Aţi zis'o: cel” _mai. 1. tare triwinți tot deauna, 
A pumnului “domnie d de sus ie pănă jos, 
Progresul stă în luptă și una cîte una 
luziilo voastre căde-vor zgomotos. Ta ma mare a ama au cn 

(Aţi zis'o: trebueşte un picdestal de crime 

Cu lacrimi şi cu'Sînge do vea 

Ca cei aleşi din fire să iasă din mulțime 
Spre- -a duce omenirea, spre țelul “depărtat. 

 



ATI ZIS'0 ar. 

Aţi zis-o: visătorir de legi umanitare 
Nebuni și fără ţintă poporul resvrătese :, 

Cum soarele se mișcă pe Veşnica-i cărare 

Pe-același drum ya merge curentul omenesc. 
„e 

Aţi ziso; Mine înse a voastră, cuvintare 
De-om lua-o noi nebunit; dle-om zice tot ca voi: 

„În lume stăpînește acel ce ie mai tare“. 

„Cu lacrimi voi veţi plinge, voios vom ride noi. . 
7



D-ZEU IE NEXENLISă. 
, : = 

Popr cu pletele cărunte din Bizanţa sati din Roma 

Tu ce porți pe a ta'frunte mitra scump'atitor eri | 

Voi portarii sfinți ai groapei prea sfinţitei învieri 

Ce cu fumul de tămăie și cu ruga, și aroma 

Cătră cerurile nalte strigați numele lui Crist 
Plecaţi fruntea, plecaţi fruntea, Domnul vostru-i nihilist 

Şi cînd Domnul ie cu-aceia cari lupt pentru dreptate, 

Slugile nu trebui oare ca să fie ca și iel?: 

D-zeu aruncă astăzi în tiranele palate 
Roşul fulger al mînici-să ucidă un mişel, 

Iel aprobă-asasinatul, D-zeu ie nihilist. | 
Plecaţi fruntea, slugi vrăjmaşe, falși apostol ai lui Orist.



D-7EU 18 NIHILIST, 33 

Popi 'cu pletele cărunte, o voi slugi necredincioase 

Vă ascundeţi faţa voastră, D-zeii ie mînieat 
ear. tu ficară omenească, cu gîndiri neomenoasc, 

Avortoriă, te uită-astăzi ceasul morţei ţi-a sunat 

“Tu mulţime fămtnzită-ce de veacuri ţii pe spate : .: 

- Temeliea, lumei care drept resplată-îţ dă venin 
Te deșteaptă-vezi şi cerul Pa ta luptă cum iea parte: 

Ceriul fulgere. posede-—ţio boambele-ţi remân. 

„* 1881 Maiu 29,



DAŢĂ-MI PACE 

i Dai: mi pace, daţi mi pace P. 
I Saă, mai bine daţi-mi vin, 

Ca! în iel să-mi uit dezgustul 
Tristul, lungul mică suspin! 

E Vrăţt să vegetaţi pe-lume 
"Ca şi arbori să fiți -.. 
: Şi de bine şi principir 

„Nu vi-l. greă să mai vorbiţi ? .. - 

Ce:my strigați de libertate, 
De patriotizmul sfint 

» Cînd vindutați mamă, soră. 
= Şi-al. străbunilor . mormânt



DAȚI-MI PACE. | 

„Libertatea punga, voastră, 

Punga-t sacrificiul vostru 

Cine nu-x ca, voi-la pungă 

“Patriot—ie hoţ, ie: monstru ! : 

Oh! lăsaţi-mă în pace, . - 
Liniştea nu-mi turburați, 

„_ Datu-wam în veci dezgustul ; 

| Mergeţi-pacea mi-o lasaţi! 
: 

1881,



VAE VIOrIs!: 

În Moseva, cea biătrină de iarn'mbrobodită 
Poporul ieste trist 

- Şi toţi în haine „negre, cu. inima .ccrnită 
- Se due să'ntimpineze convoiul nihilist ! 

Trec şiruri nesfirşite de: feţe 'ngălbenite, 
Cu minele în lanţuri, cu hainele 'n bucăţi, 
Cu ochii stînși de chinuiti, cu. membrele stilcite 
Căci sînt desmoșteniţir despoticei dreptăți 

Și lumea întristată cu jale îi priveşte 
Işi vede fie care COpil-și-amicir săi



VAE VICTIS. N 37 

Şi lăerămează ochiul şi buza "meet şopteşte 

Adio lung și jalnie—blăstăm pentru călăr 

Câţi-va cuprinși de milă dezbracă a lor haină 

Şi punga şi-o deșartă în slabele lor mini 

Cacr lungă ieste calea: şi aspră recea iearnă . 

De mor afară robii ce pasă la stăpini!.. 

Pe cail lor zburdalnici, în large-le cojoace. 

Cu sulițe plecate căzacii îl brincese 

A mamelor durere, lor lacrimi nu le stoarce, 

Sint robir carir ascultă de-un glas împărătesc, 

O mamă gîrbovită de-traii și de necazuri: | 

„— Na ţine, fiul mamei, o: pine—tot ce am; 

Pe văd şi de-acum moartea pe recele-i talazuri 

- Mă ice-mergi băiete-ca vita pusăn ham !. -“ 

Aşă bătrâna spune şi cade—căzăcimea 

"Din drum îmbrincese leșul' de albele lui plete, 

Şi. trece jalnic şirul-şi trece lung mulţimea, 

Victimelor: de tineri, moșnegii, copil și fete! 

Un 'orb de la respintent, opreşte-a lui cîntare 

Şi fraţilor de chinuri le dă un gologan : 

Ie tot ce are ?n pungăie unica-i mîncare : 

Calicul ştie chinul .destinului dușman. 

ŞI- “merge, merge şirul de fraţi, copii şi rude 

Să între în secriul din ţara celor morți



a. - VAE VICTIS, | 

+ Să ducă ?n spate crucea, și munci amare, crude, Sibirul să înghită în sinul lui pe top... 

„In Moseva cea bătrină de iearnă *nbrobodită ÎN Poporul ieste trist, „ŞI. toți în haine negre, cu inima cernită 
Se duc să'ntimpineze convoiul nihilist 

1879,



LA UN BANCHET 

| N semea fuge : orizontul roş do foc și roş de sînge : 
Ne anunţă timpuri nouă, timpuri care ne surid, 

“Nordul, nordul arde'n flacări, despotizmul-acum se. stinge, 
" Lumea veche se dărîmă şi învinsul nu mai plinge 
„Ci cu sufletul său vesel sapă murii ce-l închid! 

Sus pe 'tronu-i putred astăză-fără umbră de scăpare. 
Stă tiranul: palid, rece şi de crimă îmbătat, 
Cu un sceptru rupt în mînă, iel loveşte.?n desperare - 
In a sclavilor mulțime-ce se plec Pa lui suflare 
Cum plec trestiile fruntea sub crivățul mîniat! 

Dar tiranul zboară ?n acr, tronul săi vuind, se farmă, - »oa p ă 3 p. 
De-o mină nevăzută, ce-l ținteşte  ne'ncetat 
Și poporul trimbițează a lur voace-de aramă



op. LA UN BANCIIET, 
  

„Şi poporul acum cîntă a răscoalelor alarmă 
Steagul-roş cu steagul negru ie de mult desfășurat. 

Şi din toţi, din toți voi numai, în aceste roşii timpuri 
Cînd se schimbă faţa, lumer, numai voi vă îmbătaţi 

"Cînd sub voi se umflă veșnic a schimbărer mîndri simburi 
„Numar voi dînd cu piciorul, pe-a, plăcerer voastre cîmpuri. 
Innecaţi în vin. rușinea, desfrinărilor vă daţi. 

Voi în Care-i viitorul, voi speranţa omenire 
Voi pe sinuri desfrînate traiul vostru înglodaţi, 
Și stîngînd în piepturi astăzi sfinta rază a iubirei, 
Voi nu știți ce ie amorul, ce ie raiul fericirey 

„Voi, ea viermele în tină fără țintă vegetaţi! - 

Dar destulă desfrînare ! Deşteptaţi-vă odată; 
Lepădaţi haina, plăcerei, sfărmaţi cupele de vin, 
Aruncîndu-vă din braţe pe boita desfrînată 

"Ce vă suge tinereţa, și cu himere vă imbată ; 
Iea-i nedemnă de iubire, sînul iei de glod ie plin! 

N'are sinul iei, nemernici, o scînteic de iubire: 
Dar o plingeţi-căci iea ieste vr'o victimă din popor, 
Ce la glasul vostru dulce-de amor şi fericire 
Şi-a dat vieața pentru moarte, cinstea, ici pe 'înjosire. 
„ea, ie-o victimă „de- -a voastră * oameni fără. de amor, 

Timpul înse schimbă haina ; * mîni femeea, desfrinată 
Ce o muşcă fiecare şi-o stirtău pentru bani, 
Ridicată pe mormîntul-vr'unei mame, vr'unui tată



LA UN BÂNCIIET, - 91. 

Vă va cere, fără milă, cinstea ici de voi .pătată; 
Cite fete înșelate-veţi avea atiți dușmani 

N'auziţi glasul mulţimex ca o mare înfuriată, 

„Wauziţi cum sună tunul cu: giganticul lui glas 
Temelia învechită dintro lume blăstămată 

N'o vedeţi de ape roasă, şi de vremuri dărămată, 

N'auziţi valul mulţimei şi-al scadroanelor larg pas? 

Veacul noi suride vesel ca un prunc, ca o visare 
Omul liber și femeea, omenirea înfrățind | 

Veac de bine, veac ferice fără chin şi supărare 
Fără, robi,fără, robie, tără dor. de răzbunare, | 
Fără cruda prisosinţă, fără, hoţ, fără flămînd. 

Deşteptare ! Deşteptare, lăsaţi vin, lăsaţi plăcere, 
Lăsaţi formele „antice, lenea voastră o lăsat 

Prejudiţiile toate cu-a, lor glod, cu-a lor tăcere 

Lăsaţi totul, lăsaţi vieaţa.— Omenirea azi v'o cere: 

Vieaţa voastră nu îe-a voastră ; deci jertfiţi-o şi luptaţi! 

BP



BEȚIVUL - 

Stat bat; vor cu piciorul azi aruncaţi în mine * 
Voi: cari cu-al micii singe trăiţi, vă îmbătaţi ;... Sînt bat; dar cine oare din moi, mai bat ie — cine ?.. 
Icu ? Iei beu vin — voi inse, cu sînge v'adăpaţi ! 

„Da; voi trăiţi a lene din sînge, din sudoarea 
Acelora ce astăzi loviVaţi cu piciorul, 
Și știți voi cui oare Tîpiţi munca, onoarea ? Ştiţi voi cum iel se chieamă, stiți Yoi că ie poporul ?.. 

Sint bat; dar mw'nbit astă-zi ca mint cu bucurie, - Să bcu fără de milă. cu sînge să ra'nbat 
Cu sîngele acelor ce astă-zi ne 'sfăşie... 
Să cînt—pe ale lor leşuri la lume să repet
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" Cîntarea biruințe şi-a voastră moarte—traiul - 

Şi veacul fericirex de care rideţi voi, | 
Din ceriii pe astă lume să readucem raiul, 
Unirea și frăţiea să fie între. noi. | 

Pe voi trintorii leneși—albina silitoare 

Va şti să vă alunge din raiul pătnîntese, 
La masa cea obştească nu veţi avea întrăre 

Nu aţi muncit-deci mergeţi în raiul cel ceresc !.. 

„Acolo v'aă spus popil, că bine—fericire.... 
A lumilor plinsoare, lăsaţi celor de jos 

„Cu dinşii înpreună treceţi prin nemurire : 

" Drum bun, drum bun, spre raiul măreț şi luminos! 

1881.



LEU şi XEX 

Azi cînd sorțul aruncat'am, cînd trecut'am Rubiconul, “Cumpenind trecutul moale, cu obscurul viitorii Vouă capete înguste, ce' plîngind, ridicaţi tonul... Sînt datorii două cuvinte, remas bun vă sînt datorii! 

Da-s nebun; și utopiea ie amanta mea, iubită, 
Mam culcat cu rezvrătirea, şi pămintu-am otrăvit Căci din faşă slugăriea şi robiea urgisită | | Ca s'o sug mi-aţi dat drept ţiţă, oh! cu mîna, pîngărită Gîndul, traiul, idealul — toate, toate — mi-aţi ciuntit. 

Și m'aţi dat cu nasul veşnic în superba mea miîndrie, Ma silit să ling o mînă, care trebur de muşcat Și-a ridiculului mantă aruncînd pe Poezie... | 
.



JEU şi IEI - 9% 
Pe poetul mebunatec + și cuprins de fantazie 
Voi cu degetul pe uliţi, la copir Pai arătat!.. 
Dar cînd leul rumpe cușca, cătră munte se îndreaptă ; 
O zădarnică vi-i munca; am remas tot cum am fost... 
Pe mormîntul libertăţer în zădar aţi pus o pieatră, 

"În zădar măscarăți ziua şi a „dreptăţei cale dreaptă., 
In van cîntecul robiei. învățăt'am pe derost!.,. 

Da-s nebun în ochi voştri — voi insecte mucezite 
Cari staţi toată vieaţa într'un cere atit de strîmt!.., 
Ce nu ştiţi s'ardicaţi fruntea, nici privirele robite 
Mai de-asupra omenirei cu picioarele strivite 
De cătuşele dâ-aramă, cari alţii astă-zi sîmt!,.. 

„Ie de vierme traiul vostru; vă tîriți mereii prin tină, 
- Vaţi deprinscu ica, și-acelor cari fug de lingă voi, 
Viermi netrebniei, viermi ai lumei, aruncaţi blestăm și vină, 
Ca şi cînd toţi sînt în stare a răi ca o juvină, 

"Ca Și cînd toți pot să-şi tirte —: a „lor frunte prin noroi ! 

Staţie în mlaştina vieţei dacă- acolo vă ie“bine, | 
BE Dacă credeţi că acesta ie-al “vicței scop — şedeţi ! 
„Dar lăsaţi vultanul aprig — să innoate'n sferi senine 
Dus de vintul libertăţei, dus de dorul, pentru bine... 
Traiul lui ie libertatea ; în schimb tina vor aveţi! 

1880 August. | 
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po DUPĂNATURĂ 
ă a Vai de rob, vai de elăcaş 

ME a Cesar Bolliac 

—Mojice dă-ne birul. — Priviţi, deşartă-x sita, 
Și de n'am de mîncare, de bir n'am nici atîta, 
Calicr sintem cu toţii și doninilor vă rog 
Saveţi îngăduire ca să-mi adun un.stog | 

„De fin, ce îl voii vinde şi banir vă voii da; 
„De îmi va fi şi foame, de foame voiă răbdă, 

— Ce spui mă beţivane ? grăbeşte — De nu dai | 
- Perceptorul ne spune să-ţi vindem tot ce ai: 
Sucmanul, chirosteia şi cerga şi cenușa, | 
Burduful din fereastră, din cuie să-ți luăm ușa. 
Sintem oameni ţerei, sîntem de-ai stăpănirei 
Beţive, nu-i de, glumă cu banir cîrmuirei
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Nu scăpi de noi cu vorba, găteşte masă mare 
Rachiul nu lipsască şi puiul 'la frigare, 
Pe laiţă ne pune ceva mai moale, az 
Ie zi de serbătoare, de: chefuri şi de haz, 

Dar vai! Romînul n'are la, casă nicr găină, 
“Nici pore, căci îl prinsese în țarina vecină, 
Nici popuşor, nici lapte, nici erupe, nici păsat 
Ca sbirilor obraznict să dee de mîncat. 
Se roagă, biet. Romiînul, şi plinge și suspină 
Mai cată prin unghere, prin sacul de făină, 

„Deşerte-s. înse toate ca și stomahul lui, 
» — Iertaţi-mă nwam pâine, nici banii birulur. . . 

-— Te uită ai pe casă un cocostire să-l tai 
"Și borş cu mămăligă pe dată să ne dai! 

Și paserea cinstită acum fierbe la foc, 
Romînul plinge, zbirir de jalea-r îșt bat joc. 

Făţarnici, o fățarnici, de-o mie de-ori făţarnici 

Voi oameni plini de vază, ai libortăţei crainici, 
Voi cari strigați veşnice, că slobod: ie poporul, 

Că fericirea ride în hornw'i veșnie cald, 

Că neagra asuprire și-a luat din ţară zborul, 
Căn- bine, mic şi mare, can lapte azi se seald. 

" Despreţu-mi vănvălească în haina, lui cea lungă 
Dar veacul dezrobirei, cînd lumea va trezi 
Blăstemul desperărer, întăi o să v'ajungă : 

Azi rideţi—mîne înse tirziii vă veţi căi. 

1881. Â
Î



 YEACUL NOSTRU. 

Ve acul nostru de lumină, veacul nostru. de lumină! 
Oh! cu manta, fața voastră o ascundeți. farisei, 
Pe cap. puneţi ază cenușă, și cu-a bilciurilor tină, 
Va măscaţi, voi purtătorii. luminoaselor scîntex !... 
Unde, unde -vi-i lumina ? Cînd popoarele nvrăjbite, 
De tirant, ca vite. duse, între iele se omor, 

“Cînd voi puneţi, 0 nemernici, arme noii descoperite, 
La picioarele acelor ce duc vrajba în popor, 
Şi cînd fabricile cîntă fabricînd a lumei moarte, 
Cînd fanfarele și tunul pretutindene răsun, 
Cînd înnalta -chibzuinţă stă 'ntwaccia, de se poate, 
Să hrăniţi cu oameni veșnic, flimînzitul vostru tun. 
Cînd Europa elocoteşte de lung strig gătul Irlandei, 
Cind Dreptatea şi Frăţiea de pe lume ai zburat, 

/



VEACUL NOSTRU, ga * 

Cînd o ndagră profeție ca aceea a Casandrer. | 
Nu vă -moaie învrăjbirea — Veacul nostru-t luminat ?.. 

Nu; ascundeți-vă faţa în veşmiritul desfrânărer, 
“Și în glodul mascarader, comediea vă sfirşiţ! . 
Oh! veni-va şi şuvoiul ee cu furiea-aşteptărer 
Va spălă glodul în care voi vă: nașteţi: şi muri. - 

1881.



PROGRAMUL MIEU 

A mor și rezvrătire : ie tot ce-am în lume: 

Programul vieţer mele, şi-al morţei scurt program, 
De aste două punete legat ie al mieu nume, 
“Cum ie legat postașul de-al cailor săi ham. 

Amor și rezvrătire: în lume putrezită, 
In care totu-r negru, infect, "bolnăvicios..... 
Nu-mi trebui decît numai iubirea mea dorită 
Și traiul svinturatec, cinstit, victorios ! 

Amor și rezvrătire: rezboiul și iubirea, , 
Alăture de sînge, un gingaș, drâg cuvînt, 
Alăture de moarte, odihna, fericirea, * 

„O lacrimă, o floare, un arbor pe mormânt Î...
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Alăture de focul urgiilor. barbare, 
Să lege-a tale 'rane o mînă de femeie... 

Alăture de luptă, a vieţei legănare.... 
Pe sinul ici cel moale să lași fruntea să-ți stec.... 

Alături de măcelul partidelor vrăjmașe, 

In luptă cu aceia ce moartea ţi-au jurat... 

Partaşa ta de vieaţă cu vorbe drăgălașe 
“Te face să uiţi chinul şi traiul zvinturat ! 

Amor şi răzvrătire: războiul şi iubirea, 

Alăture de sînge, un gingaș, drag cuvint, 

“ Alăture de moarte: odihna, fericirea, 

“O lacrimă, o floare, un arbor pe mormînt! 

- Maitt 1882,



VIVAT REX VIVA 
10 jaiu 1881. 

OV imat e rex, vivat !—Laquei în turme 
Cu masalale.- pe stradă beţi, 

'Turme plătite de valţi, 
Intind covoare pe-ale lui urme. 
Şi la vuetul banilor care 

Se'npart la turma isgaşitoare. II 
S'aude numa/ntr'un cuvînt: . 
„Ura —trăească regele sfint. 

“Vai— astăzi. singur numax—strig poate : 

Trăească sfinta libor tate |... 

Vivat rex vivat! . Preuţi Sugari 

Îl ung şin slavă îl ridic... i 
„Pe-un om, pe-un rege, pe-un pitic
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'Prîntorul celor ce sînt harnici. ' 
Trec mîndre care, poeții cînt: 
„Ziua cea sfintă, regele stântt, 

- Şi ?n a lor turme ce oase câtă, 
Mirceasca, liră ieat-o întrată : 

Laguei sînt, doamne, în ori ce parte: 

Triiească sfinta libertate! 

Vivat rex, vivat! Oh !.altă dată 
Poporu'n strade-alt-feliii răcnea - 

„. Şi-un cap de rege jos cădea, 

Așa poporul ieră, odată, 

Mîndru de dinsul, reii cu cer rex 

Şi ţara: mîndră de fir ser: 

„Timpuri măreţe unde v'aţi dus? 
Veac plin de fală oare-al apus? 

Ce? Singur oare striga-voii, poate; .. 
Trăească sfinta, libertate ?... 

Vivat rex, vivat! Dragă mulţime . | 
_Teroi de luptă, ler plină de foc, .: 
Lăsaţi odată bietul noroc, 

„ Lăsaţi blăstimul pe ciocoime, 
Şi-n loc ca tronuri 'să zidiţi, . 

Cu lacrimi calde să le stropiţi, 
In focul lupter zvirliți domnie, 
Tot ce vă arde și vă, sfişie.... 

Şi atunci cu toţii striga-vom poate: 

„ Trăcască sfinta libertate !... 

Iași, |



LA MORNÎRNZUL LUI NECULAI ZUBCU 
| | CODREANU 

Umbra tristă şi tăcută, dormi în pace liniștită, 
Vorba, ta a dat semînță, moartea-ţi oameni a creat, 
Tu, ce te-ar luptat -cu noaptea, cu robiea urgisită, 
Dormi în pace, noi urmașii glasul tău am ascultat, 

Dormi în pace, dormi în pace, din mormîntul gropei tale 
Resărit'a floarea albi a doriter doșteptiui, | 
Ce înlătură buruiana, spinii carit staă în cale ; 
Salutaţi-o! căci ica-x solul viitoaror noastre stări. . 

„Umbră sfintă dormi în pace, urmăm calea-ţi. înnainte, 
Ca, şi tine vom fi gata pentru bine—a, ne jertfi... 
Ca şi tine nox lupta-vom pentru drepturile sfinte, 
Ca şi tine ?n prigonire vitejeşte vom sfirși!....



  

LĂ MORMINTUL LUI NECULAI ZUBCU CODREANU, 105 

Ca, şi tine, cine ştie, pe-a exilulur hotare... 
Rătăci-vom toată viaţa şi muri-vom în surgun : 
„Căci luptatam contra, celor ce-arunc vrajba în popoare, 
Contra, leneșilor zilex, contra, celor de soi bun! 

Păn'atunci tu dormi în pace: edificiul stărer-antice, 
Cu vuetul de ruină se dărimă la pămînt ; 
Lumea veche pleacă capul, şi-a trăit traiul aice, 
Lumea veche moare ; astăzi «un picior ic în mormînt; 

Umbră tristă și tăcută, dormi în pace liniştită, 
Vorba ta a dat sămință, moartea-ți oameni a creat, 
Tu ce te-ar luptat cu noaptea, cu robica urgisită, 
Dormi în pace, nor urmașii glasul tău am ascultat,



CUGETARI: 
(Imitaţiune). 

Putea — voii ieu cu braţu-mi s?o- mișc dup'al mieu : gînd? 
Săncep icu ? Așa, zice în lume fie-care -. 
De muncă, de-acţiune, neîncetat fugind. - 

i „A tom fără putere din astă luiae- mare 

Ce-ar fi înse atunce, de mica picătură 
De rouă cristalină, ar zice tot așa ? | 
Ce-i iea, faţă cu — Gceanul?... ce ieste iea-n natură ?. 
“Nemie—de ce pe cîmpuri atunci să cază ca? 

Ce-ar fi de fie-care scîntee de lumină, 
"De fie-care rază din soare, ar zice—așa ? 
Jea-i mică, iea ie slabă, de ce dar blindă, lină 
Și fără de putere spre noi să vie ica ? 

De roua n'ar fin lume, pămîntu-ar fi pustie 
“Şi raza ne'nsemnată spre noi de n'ar porni | 
A -nopței neagră mantă, ar fi pe vecinicie, 
De omul nu veucepe, tot rob pe veci va fi.



ISARNA 
După Sauiler Lauman. . 

Sub haina iernci nepătată 
Oraşul .doarimne liniştit, 

Ca, pana corbului de neagră 
Ie noaptea :—pomul 'nţepenit 

Nu mai resună de cântări, | 
De glasul dulcer primăveri | 

Lumea bogată în sănii repezi 

Lunecă ?n strade rizind voios, 
Pe ghieaţă-alcargă, fug patinorit, 

"La bal danţază, iar colo jos 
'Premură plebea, copiit mor: 

„Bub vântul iernci şuerător.
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In blana scumpă trece "n mindri 
Intreţinuta unur avut, - 
Și lîngă dînsa fată cinstită, 
Sub haina“ ruptă, mantelu-x rupt 
Tremură plînge şi milă cere 
Pentru o mamă ce-a, casă piere



UNEXK PNOSTITUATI: 

Si scris mi-a fost femee, cu chipul rupt din soare, 

Să te reviiz perdută în negrul lupănar; 
Să văz că sărăcica nemic în lume n'are; 

Nicr dreptul preoţier într'al iubirei-altar ! 

Acuma "mr aduc aminte de-a ta copilărie, 
De-a tale jocurele ; pe cimp cum alergay: 
Cum îţr gătear păpuşa de bal, de cununie; 
Cum viermir şi gindacir în poală adunar! 

Dar vai! a trecut timpul, cum trec şi se duc toate? 

Părinţii tăx în groapă de mult, de mult s'au dus..... 

Și cine știu plinsu-ţr, din nopţile îngheţate, 

Jînd, singură pe lume, cerear moartea de sus? 

Apoi tristă, cu faţa de frig învincţită,
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„- Parcă te văz și-acumă pe strade cum umblay, 
Vinzîndu-ţi cănărașul, averea moștenită, 

" Tovarăş foamer tale, ce gingaș îl iubiar! 

„Dar, vai! a trecut timpul !,.. Din cer nu fa'ndurare; 
Vindut-ar tot din casă, de foame să nu mori... 

_ Şi-acum.... tot sărăcieu, tot foamea-omoritoare, 
„Te mină să'ţi vinzi corpul la vil cumpărători! . - 

Amorul este numai al celor cu avere: 
Tu, trebue: în foame plăcerea lor să faci, 
Si te'ntinezi în viciu, să rizi cînd ar durere, | 
Să ?nneci: a ta. simţire, să suferi și să tacă! 

Căci dacă-ar fi în ceriuri un Dzeu, idee, 
“Putere prea-scientă, har bine:făcător.... 
„War fi lăsat în tină amorul de femee 
Şi sînul iex de mamă în prada tuturor. 

Şi scris mi-a fost fomec, i cu chipul rupt din soare, 
Să te revăd. pierdută în negrul lupănar ; 
Să văz. că sărăciea ! nimic în lume n'are; 

Să Nici dreptul preoţiei. într al iubirei-altar ! 
1818.
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CAIETUL 
DRAGOSTEI



DIDICAȚIL 

Fatalitatea rece 

Sub sabica ie trece 

Amor şi fericire 

Speranţile sînt stinse, 
In racla lor întinse 

Stau mir de suvenire, 

Pe groapa lor femee, 

Voi punc ca să stee 
Drept pieatră ast caict 

În care seris'am toate, 

Simţirile ?ncereate 

De om şi de poct



u3 n DEDIGATIB, 
  

| Mult jalnica poveste 
E A moaştelor aceste 

„Teu ţie o închin | 

Nălţindu-m! fruntea sus, 

„Strivit dar nesupus 
Nedreptului destin 

Iași Noem! 1882.



HNOTĂRÎRE 

Sr plece fruntea cel care-o pleacă 
*Naintea marilor pigme!, 

Cel care 'n lume vra ca să treacă 

Rugînd pe unii, plingind la alţii, 
„Mare cu micii şi mic cu 'nalţii, 
Jertfă a lumei fără ider., 

eu unul înse nu voii. plecă-o, . 
Sub greul lumer nu voiă cădea, 
Strivit de dînsa nu voii ruga-o 

Şi sfărimînd'o plin de urgie, 

_ Poate voii ride cu veselie . 
_Trecînd cu pasul peste iea,. 

Şi dacă dragostex ne pune
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Grozave stavile în drum, 
Dacă de mine rizind iea, spune 

Și dacă scumpa mea iubită, 

lea ne desparte și prin ispită - 
Vra să prefacă dragostea ?n scrum; | 

Şi dacă neagra, prostitută 
Rînjeşte ginginele ier 
Și torsul dragostei, tăcută, 
Vra să desfacă şi să rumpă, 
Lovind iubirea noastră scumpă, 

Şi dîndu-ţi farmece să bei, 

Dacă ?'n inima ta dragă 
Nu-i stîns'a, dragoster făelie, 
Voi sfărămă şi lumea ”ntreagă 
Şi tot ce '?n cale îmi va, stă, 
Spre-a fi al tău și tu a mea, 
Unind iubire și junie cane 

Şi peste nouă mări și țeri 

Călea-vă, pasul miei pribag 
Fă” a privi la desfătăn: 
Pănă putea-voiii cu izbindă 

„A dragostei ființă blindă 
Să am în chipul tău, cel drag.. 

„ Atunci frumoasa, fericire: 
Vicaţa, noastră ?ncununînd 
Pe altariul sacru de iubire”.



116. HOTĂRIRE. 

Jertfind vieaţa noastră 'ntreagă, 

Cu mină ?n mînă vom merge dragă 

Vom merge veseli şi rizind..., 

Şi lampa vieţei cînd se va stinge 

Cum se sfirşeşte şi fericirea 

Noi vom muri fără de-a plinge... 

Cum mor aceia ce au luptat..., 

Cu gîndul alb şi nepătat 

" Ştiind -şi ura Şi iubirea. 

Jeu fruntea, dragă nu voiii pleca-o 

Sub greul lumer nu voiii cădea, 

Striviv de dînsa, nu voit ruga-o 

Și sfărîmînd'o plin de urgie, 

Poate, voiii ride cu bucurie - 

Trecînd cu pasul peste iea 

Dec. în 8. 1882.



COLINDĂ 
» “81 Dec, 82 

E La fereastra dragei mele s'au oprit colindătorir: 
Sună clopotul și biciul -tot plesnește vijiind | 
Iear buhaiul greoiu geme ca un glas din adîncime, 

„_ Sînt ferestrele închise ; prin obloane, o lumină 
De-abiea străbate afară, slabă, galbănă şi lină 

A mea faţă luminînd 

La fereastra drager mele s'au oprit colindătorit : 
Draga mea în astă sară voii şi ieu să te urez, 

„Fără biciui şi fără clopot, fără vuet şi strigare, 
Voiii şi ieu să spun, drăguță, tot ce inima mea, simte, 
De amor și fericire să-ți aduc şi ieu aminte 

Voiii şi ieu să colindez 

La fereastra drager mele s'au oprit colindătorii :



  

COLINDA 3. 18 

Draga mea ți-aduci aminte. că odată ne-ara iubit, 

Că o-dată noi eroisem viitorul împreună; A 
Că o-dată ieram siguri, tu de mine, ieu -de tine, 

Că n potriva u unor piedeci şi umane şi divine | 

--Teră totul hotărit. 

La fereastra dragei raole s'au Gprit colindătorii : 
Dar de-atuncea aspre vinturi ne-au lovit pe amîndot, 

Şi-au rupt firul de iubire, şi-au rupt fără, de căinţă 

Din a dragostilor carte, multe file, multe rinduri, 

Schilodind şi năzuinţe, schilodind și-a noastre gînduri 

Despărţindu-ne pe noi. 

La, fereastra drager mele s'au oprit colindătorii : 

Inse dragostea-i mai tare” decît zidiul astor legi, 

Ier nu-i pasă nici de piedeci, nict de lume, nici de moarte, 

Dacă dragostea nu-i stinsă, vom fi tari, vom fi iubită 

Ca, şi stincele de picatră ce cu marea învrăjbită 

Lupt. de secole” întregi. 

La fereastra dragel mele, s'au oprit colindătorii : : 

Poate dragă ca și mine tu acuma te gîndeşti. 

Că stăm astăzi înpreună, fericiţi. la gura sobei, 

"- Ascultînd colindătorii ce ne cîntă sub ferestre 

Pe cînd focul luminează, pe cînd geru:: -afară, creşte 

| ” Spuind hornului poveşti. 

La, fereastra dragei mele s'aă oprit colindătorii : 

Întreg planul fericirei prefăcutu-s' a în fum 

- “Tu ieşti singură, iei singur, şi- -acum plingem înpreună 

Ascultind colindătoriă şi oraşu *n veselie
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Nor zărim acve visul unei lumi de poezie 

Ce-a pierit, pierit acum ? - 

La fereastra, dragei mele sau oprit colindătorii : 
- Sună clopotul şi biciul tot plesnește vîjiind, 

Icar buhaiul grecii geme ca un glas din adincime 
Sînt ferestrele închise: prin obloane, o lumină 
De-abica .strebate afară, slabă, galbină şi lină, 

A mea faţă luminind,
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D, sus, de sus, din rîndul al cincilea, de sus 
Cu gîndul lingă tine ca fulgerul m'am dus: 

Parisul, Sena verde şi Franţica și marea, . 

Corupţiea âlături cu desinteresarea, E 
Şi fetele de stradă cen cale te opresc, . 
Politicele lupte cu-alor meschinărie, 
Lăsatu-le-am în urmă, în calea-mi de beţie 

: Ri-alături sînt de tine, cu tine mă găsesc. 

De sus, de sus din rindul al cincilea, de sus, 

Cu gindul lîngă tine ca fulgerul m'am dus: 
A mea feşti pe vecie la vieaţă și la moarte,: 
Părtașă de-o potrivă Pa traiului miei parte. 
Şi între nor un gingaş și mindru copilaș, |
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Cu părul de mătasă, cu zimbet pe -guriţă 
“Cu vorbe drăgălaşe, în scurta lut rochiță 
Fugind, drăguţul tater, să prindă vre-un .cosaş. 

De sus, de sus din rîndul al cincilea, de sus, 
- Cu gindul lîngă tine ca fulgerul m'am dus: 

le'n Maiu; lăsăm Parisul şi sus pe 'inperială 
Pornim, fugind de lume, de oameni și de gală, 
Picrzîndu-ne prin codri, pierzîndu-ne prin văy, 
Amanţi ne crede lumea, amanți. sîntem iubită 
Tustrei voioși ca ziua, prin icarbă înverzită 
Ne pierdem privind cerul senin ca, ochit tăi ! 

De sus, de sus din rîndul al cincilea, de sus, 
Cu. gîndul lingă tine ca, fulgerul m'am dus: 

: Jen iearnă : gura sobei voios ne încălzeşte, 
Omătul cu barizu-i orașul învăleşte 

„Şi tot ie alb pe câmpuri, și tot ie alb pe deal, 
Copilul la picioare cu-o miţă-acum se joacă 
Rîzind cînd minieată stupindu-l îl împroașcă,. . - 

"Și încălecând?o, vesel în. strigă „Hat, hit cal! 

De sus, de sus din rîndul al cincilea, de sus, 
Cu gîndul lingă tine ca fulgerul m'am dus: -. 
Ie timpul rezvrătirei, orașul ie'n mișcare; 
Vuind își varsă tunul inîniea lut cea mare, 
Rescoala se lăţește pe strade ne'ncetat: 
Alăturea cu. mine ești tu prin foc, prin moarte 
In braţe ni-i copilul, tustrer rizind de soarte 
Ne 'apărtăşim cu fumul orașului sculat!
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De sus, de sus rindul al cincilea, de sus, 
Cu gîndul lîngă tine ca, fulgerul m'am dus: 
“Sînt sîngur, cu condeiul în mîna-m' înegrită, 

Sînt. singur ; tu departe iești dragă surgunită, 

- Qopilul ie visarea, sărmanel nebunir 

Şi tot ce-my max remîne din vicaţa mea de ginduri, - 
Sînt scenele piesei ce adese rînduri, rînduri, 

Te-aduce înnainte-mi prin sfert de poezir!,.



REMAS BUN:.. 

R emmas bun ! locuri de bine! 
"Țara mea, oraș străbun !.. 
Dragi amici ce ca şi mine . 
Luptaţi pentru-al ţerer bine... . 

Remas bun ! ființ meschine, 
Capete ce-a deșert sun, 

"Vor a neamului rușine ; 
Remâneţi și voi cu bine, 

„ Remas bun! 

Remas bun! dragă Marie, 
Vis de aur, vis nebun,



| 
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Tu ce-ai fost a mea junie, 

Lacrime și bucurie 

Remas bun! 

Remas bun ! dragi sorioare ! 

„Remas bun! mormint străbun, 

Unde-ay miel zac în uitare, 
Tată, mamă iubitoare, 

 Remas bun! 

1881 Iaşi Iuniu.



IDEAL şi REAL 

Îăeatui miei! - ++ Vis gingaș, cu aript albe, frumoase! . 
Ce mi-a legănat prunciea şi mă leagănă şi-acum 
Cind, pe-aripa, fantaziei, gîndul mieu măhnit .se lasă, 
Cînd găsese loc de odihnă pe-al vieţei spinos drum. 
Idealul mieu ! amorul, scump tovariș al vieţel, 
Imbrăcat în haină albă, ca şi roua de curat... 
Pasiune fără capăt, ce, din faptul tinereţei 
Şi păn'la mormîntul rece, te conduce nencâtat : ... 
Idealul mieii ! femee brună, cu ochi de scînteie, . . 

„Fiic'-a plebei cs se simtă pentru cel nenorocit, 
Gata de-a muri cu mine pentru-a binelui ideie, » 
Braţ în' braţ, mînă în mînă; gînd în: gînd, necontenit. 
Și realul ?....... 
În... Oh realul pentru mine nu există 
Căci sub prisma-mi ideală toate-apar ochilor miey. 
Unde-a fi realitatea, Josnică, mirșavă, tristă, 
Îmr veţi spune, voi prieteni? Cum şi care-i chipul iei ?,



FUGĂ BACANTĂ ! 

Fa bacantă fug, — — “privirea- ți de atitea pofto- aprinsă, 

In zădar afanză acuma în adîncit ochii miei, 

Sinul tău bogat și fraged și magnetica ta mînă, 

In zădar le-atingi de trupu-mi, în zădai dragoste-mr' cel. 

Nu, nu— poftele scîrboase, setea, ta veșnic 'nestînsă, 

Nu putea-vor, să-mi învingă lung desgustul ce mw'nfrînă ! 

Nu, gîndirea-mi neatinsă de a viţiilor pată. 
Nu ţinteşte de cît numar întrun loc îndepărtat... 

"Unde, poate, în-spre minc, lea gîndește vărsînd lacrimi, 

__ Recitind „Plecarea“, versul, ce i-am scris, cînd am plecat... 

Şi reamintindu- şi toate; vicaţa-mi tristă zbuciumată 

Poate dînsa Iăerămează, pe giganticele- -mi patimi! 

„ In spre tine, în spre tine zboară gîndul mieu, Marie, 

Și ca fulgerul se'ndreaptă în spre "locul unde ești. .
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In etacul tău străbate. . lingă tine'ncet 'se pune;. 

Giîndul, paserea, de aur, iubitoare de povești, . 

Cu-al tău gind se dă în vorbă--gîndul myeu, gândirea-ț ştie. 

„Oh! ce vesel sint atuncea la, ureche, cînd mi-o spune. 

In manzarda-mea, înaltă,—logodită cu furtuna. . 

Sînt ferice reu atuncea, ma ferice de cît toţi... 

Toată vieaţa mea de zbucium, ca o umbră'ncet dispare, : 
- Uită mintea, mea, voioasă degetul schiloadex sorţi.. 

" Pe-a ta frunte gînditoare, cu-a mea mină pun cununa, 

Şi pe lira-mi obosită scot a dragoste cîntare.



PLECAREA 

ÎN,; zădarnice sînt toate !.. Voiu „urmă, calea, "anainte, 

Şi pribeag prin ţeri streine glasul miei va amuţi, 

: Voiă fi mut ca desperarea ce cuprinde slaba-mi minte, - 

Voiă fi mut ca ţinterimul, ţara recilor morminte, 
Căci zădarnic cu-al miei plînset pe vor toţi V'aşI asurzi 

- Sa sfârşit veleatul ! 'Trebui apăsînd orx ce suflare, 

Să-mi Xeaii cîrja oţelită, ca drumeţii din poveste, : 

Tarx opince de aramă să-mY pun astă-zi în picioare, 

A mea inimă cernită să v'o daii spre 'nbălsămare ; 

Căci din mine de-altă dată, numai umbra dacă feste ! 

„ Câte las în urmă, câte! spre-a mă duce'n pribegie .. 
Amintiri atît de scumpe, două groape părintești, 

- Vieaţa mea ce ieste una cu a gingaşer Marie,
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Traiul micii, trecut în zbucium, uragan de vijelie . 
Și tovarășii de luptă, cîmpul ere romăneşti ! . . - 

“Tot ce-a fost a mea vieață : Zingăneala luptei crunte, 
„ Vieaţa-mi fără de odihnă, vai! amorul miei nebun, 

Idealuri mari şi 'nalte ca, şi-un virf înnalt de munte, 
Tot ce se frămîntă âstă-ză sub a mea, galbănă frunte, 

„- Totul las spre a urmă, calea unut grei şi lung surgun! 

„ Mini un altu-mi va luă locul în lung şirul bătăliei, 
Mini cu toţii al mieti nume Por uită; de sigur mîni, 
Mă vor crede mort dușmanii şi cu tiria, calomniei, , 
Vor minji bietul mieii nume, plini de flacăra, urgieă. 
Şi pe stradă aruncîndu-l îl vor da, pradă la cânr!, a 

„Draga mea Marie mîne mă va da uitărei, poate, 
Căcr ce vraţi, aşă ie lurhea, Şi a lume esto reă!. 
Vai ! amorul de aice a zburat, amici departe, - 
Vai ! credinţa şi iubirea au ajuns vorbe deșarte ; 
De aceea nu mar plinge în zădar, inima mea, !.. 

Şi din toate, ce-mi remîne !.. Ce prieten însoțește 
Paşix miei pe alte ţermuri, vesel, făr'a tremură! 
leste cînele Mariei care azi îl dărueşte, 
Spre a f drept amintire celui care o iubeşte. - 

„Şi pe care iea desigur, mîne chiar îl va uită, 

Haide dar unic tovariş într'o lume depărtată, . 
Unde sigur nu nc-aşteaptă. flori şi traii mar fericit, 
Iei cu tine împărţi-voiii pînea mea, în plins scăldată, 
De-oiii muri tu mă vei plinge pe-a mea groapă-"nstrăinată, 
Iei, la moartea ta jeli-voiii un amic neprețuit !.. |
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Şi cînd iarăși ne-om intoarce” pe a patriei hotare, 

„De prieteni şi de rude fi-voii oare cunoscut ? 
"In memoriea Mariei numai tu vel fi în stare 

Să re'nvil. tristul micii nume, plin de colb și de uitare, 
Numai tu vei putea, numar, să'nvi! sufletul iei mut! 

Haide dar tot înnainte, dac'așâ a fost să fie ; 

Ochii noştrii înse'n urmă, să nu 'ntoarcem. nică de cum ! 

Căci mi-i frică ca curajul azi să nu mă mal susție, 
Să las totul la o vorbă, la scump numele, Marie: 

Şi cu crieril în facărr să-mi opresc lungul micii drum ! 

Nu, zădarnice sînt toate! Voi urmă calea ?nainte 

Şi pribeag prin feri străine glasul : miei va amuţi, 

Voiu fi mut ca desperarea ce cuprinde slabâ-mi minte, 
Voi fi mut ca, ţinterimul, ţara recilor 'morminte, 

Căci zădarnie cu- al -mieii plînset pe vor toți v'ași asurzi. 

24 Sept. 1881



MARIEI 

Oi ai mi-ar spus atite. vorbe duley, « Ca ăragoster poveste, | 
La, ureche mi-âr spus astă-ză că 'n.veci nu mă ver uita, 
“Duler cuvinte: ee în crieri, ca şoptiri de bună veste, 

Tot resun și-or resună ! 

In sfârşit. Bei “a, vieţi cale am găsit de- -acum un prag, 
Voiii avea de- -acum 0 pieatră unde capul să pot pune, - 

: Şntr'o vieaţă de nemernic, floarea, tinereţey june, 
: Nu voiă mai purta-o 'n slodul u unei vieţe: de pribag. 

In sfîrşit. O vorbă. dulee, într'o noapte de măhnire, 
„Je ca roua ce adapă. pe "nsetatul călător. 

Și chiar toate. de-ar fi visuri, aşi păstră ca amintire, 
Visul tău, al mică amor
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Cam crezut că mi-e sfirșită pentru tot dea-una calea, 
C'am avut această veste de la draga ce-am iubit, 

„Cam avut o nălucire, vis. cu flori împodobit, 
" Ce-a, a gonit o clipă noaptea şi-a pierit lăsîndu-mr 1 jalea, 

C'am crezut aceste toate, ie lo-așt spune omenire | 
Şi cu cîrja oţelită calea lungă ași urma, 

Şi făcindu-mi datoria pe altarele jertfirei, 

- Dîndu-mi sufletul,  femee, tot pe tine te- c-aŞI vedea. 

1881. 

n. 

Za gura sobcă 

Singur pe lume, la gura; sober, 
Pierdut: pe gînduri, de griji purtat, . 

- Pribeag prin lume şi fără bine ; 
Şi ieu femee și ieu am stat. 

Gîndeam la tine, gindeam în chinuri 
Şi lîngă mine te! socoteam, 
Pe fruntea-m! tristă, pletele-ți dese 
Şi pe-a mea faţă, buza-ţi simţeam : 

Focul în sobă, vîntul afară” 
Şi nox -alături pe-același pat, 

Giîndeam la vremea care se scurge 

Şi la drumeţul întirzieat, 

Acum iubită cînd ştiă iubirea, - -
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„Decepţiunea, cînd a venit, 
„Spre tine încă gîndu-și iea zborul, 

La gura sobei cînd staii măhnit. 

„ Dragi suvenire, vis fără nume ! 

Purtat de ginduri, d6 dor purtat, 
Pribcag în vieaţă, pribeag prin lume, 

Nu pot de t tine să mă despârt! 

1880. 

TI, 

Totuși gîndul mieii nu poate, să te uite pe vecie, 

In zădar manta uitărer peste tine-am aruncat, 
„ Chipul, glasul tăi, femee, a ta sfîntă poezie, 

Îmx apar neîncetat. 

Cînd socot că toate-acuma, sînt trecute și uitate, 
Ca, și marmura de rece, cînd socot inima, ta, | 
„Un cuvînt, o vorbă dulce, ce în inimă străbate, 
O: ochire, o clipeală nu mă las'a te uită . | 

Teri credeam dr ragostea noastră că n'a fost în cartea, vieței, 
Că nemie pe file albe, n'a fost scris de-al tăă amor 
Și selbatec, fără, lacrimi, jeleam traiul tinereţei, 
Teu-nemernicul din lume, palidui rezvrătitor, 

Mă jeleam iei ce-am fost tare “pentru dreptul omeninei, 
In potriva nedreptăţer care lumea a nvălit, 
Şi-mi ziceam : ieu care astă-zi pentru binele mulţime. 
Mă jertfese, nu-mi se .cuvine un ceas pentru odihnit ?
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Nu am dreptul sam în lume oara mea de.mîngiere, 

Rana luptelor a casă aibă cine mi-o legă. 

Și o frunte alipită de-a, mea frunte; de durere 
Şi un piept pe care capul obosit să pot lăsă. 

„Cine oare să mă 'ndemne să duc lupta înnainte, - 
"După zbucium să am traiul liniștiter căsniciy, 

-. Teii-ce n'am pe lingă mine, nici un cîne ce să simte, 

" Teă-pribeagul și ostașul uner sfinte datorir? 

Şi atunci tu ieară-și mic, îmi apari—tu vis de aur, 

"Du de care al mieii suflet.ea o umbră se lipeşte, 
Tu enigma vieţex mele, tu al viselor tezaur, 

-Şi pe care a mea minte să te ştie se muncește. 

Ver fi tu realitatea unor visuri mult frumoase, 

Vei luptă cu mine-alături în al lumer vălmășag, 

„Tei nu știi de feliăi, iubită, cu ochi mari, priviri focoase, 

-Teă nu ştii măcar, iubită, dacă astăzi îţi sînt drag. 

„ După mine de vel râde, Sail vel plinge cu măhnire, 

_O vor şti-o cer din lume; morţii, dragă, nu. simţesc, 

Lumea înse ca, „poveste, va şopti de-a mea iubire, 

De-am știut să, te iubesc, 

1881. 

„Ca să te uit, 

Ca se te uit pe tine, ar trebui, temee, 

Să 'uit că am în crieri a traiului scîntei .... 

.
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- Urechea-mi ori și-unde armonios resună' - 

"Că două şi cu două voiii zice că fac trer.. | i 

MARIEI. 

Să pierd şirul gîndirey, se pierd ori ce idee, 
Să nn mai văd nemica, şi sîngele să-mi steie, 
Ca plumbul să devie în cap « crierir miel !... 

Ca să te uit pe faţă, ar izebrii să-mMI pună. .. 
„A morţilor prostire, şi gălbeneala 'lor, - 
Căci alt-feliii gîndu-mi veșnic cu tine ie “npreună, 

De glasul tăi metalic, de blindul tău amor ! 

Și chiar atunci, femee, cînd văduv de gîndire, | 

Cind voii uită de toate, de-amor şi fericire, 
In tidva, mea, golită de ori și ce simţire.. 
Ver stă, ver sta tu numai, cu. negri! ochit ta, 

„Cînd voi uită de lume, de vieaţă, cum mă cheamă, 
„De-s călătorit prin lună-saii dacă-s pe pămînt, 
„„De-amică şi de rudenii, de tată şi de mamă, 
In crieri, al tău nume săpat ca pe aramă 
Va sta, ca o legendă p pe- o pieatră de mormint!.. 

Cînd voii cădea, de gloanţe străpuns pe:0 baricadă, 
Cînd dușmanii cu sînge din rănx s'or îmbătă, 

„Cînd trupul, cu vieaţă, Por arunca grămadă, 
Cind lupir și vultanir veni-vor să mă roadă,.. 
Gîndirea, cea din urmă, va, fi gindirea ta !.. 

"1882 Martie. 

IN



MARIEI. "137 

V, 

Oh! n'o să- = spun, femec, 

Cum alţir veșnice spun, 

Căci dragoster nu- vine 

Cuvinte ce resun. -: 

Ver şti ce simt atuncea 

Cînd buza-pi voii atinge 
Și 'n sărutatul dulce . - 

Vom ride şi vom plînge, 

Ver şti ce sîmt atunce 

Cind ochit mier adinci, 

S'or pierde ca 'ntr'o mare 
In ochit tăi ş'atuner... 

Ş'atuncr - _mu-ţr voii mai spune 

„Cum alţii veșnic spun, 

Amorul n'are vorbe 
Nici fraze ce resun. 

VI. 

Stnt frumoase—a mele versuri și măhnită tu-mi spui încă, 
„Dac'ar fi. vieaţa noastră, tot ca iele de frumoasă: 
Draga mea, nimene nu știe taina, neagră -și adîncă 

“Din vieaţa furtunoasă | 

Dar de viitorul negru, « ce ne pasă nouă dragă ? 
Ce ne pasă cînd gustatam şi- am atins al nostru vis,
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Cînd în dragostea adîneă am sorbit vieaţa, 'ntreagă,: 

Tot „ce omului ie scris ? 

Ne-am iubit; a noastre inimi ca şi i două vit. lumine, 
Wait unit gîndul, fiinţa, bătrineţe şi junie; 

Nu ieşti tu întreagă, n mine, nu sînt iei întreg în tine ? 

O frumoasă poezie! 

Avem dragostea—o harpă, ce-amîndorora ie-acuma, 
Şi icoana libertăţei, ţinta, noastră ?n viitorii, 

„ Wavem vieaţa fericită şi voioasă ca şi gluma, 
Ca un cîntec de amor ?.., 

„Da! ca versul de frumoasă-va fi vicaţa noastră, poate, 
Nu pe patul molăciunei, dar pe-al rezvrătirer pat.... 

- Acolo-cuprinși de doruri-vom trăi ca în palate... 
- Şi-om muri tot can palat!... 

Dar de viitorul negru ce ne pasă nouă dragă ? 
Ce ne pasă cînd gustatam și-am atins al nostru vis, 
Cind în dragostea adincă am sorbit vieaţa *ntreagă, 

Tot ce omului ie scris. 

 



SORISOAREA 1 

De sub roșiea-mi pleoapă de nesomn sau de plins, poate, 
"Cînd gîndesc la tine, ochir două lacrimi izvoresc 
"ŞI în patul mică cel rece, învălit de recea, noapte, 

Tovălit ca de o mantă de-amintirea ta, gîndesc 
La trecutul ce'în urmă Pam lăsat. Ast-feliui pe mare, 

-: Călătoriul cînd porneşte trist, cu ochin lăcrămare, 
Lung privește ţermul vesel, care-atunce-l părăsește : 
Vasul zboară, ţermul piere, un punt dacă se zăreşte, 

- Puntul piere: oceanul Pa 'nghițit. Ast-felii şi iei, 
Ast-feliă gîndul miei, iubită, înapoi mereă priveşte 
Din trecutu-i un punt dacă nu zări-va ochiul săii, 

Oceanul desperăret, negrul val al soartei crude, 

Tot trecutul mieiă poetic a rîpit, a înghiţit, - 

Și strein, pe-un ţerm „cu nouri, pe-a nevoiei negre unde
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Numai gîndul de mă leagă, de trecutul mică iubit. 
Alte scopuri, alte doruri duc pe oamenir de-aice: 
Unit tree prin lupănare vvieaţa lor şi sînt ferice, 
Carul greă al stăpînirey alţi strigă că ne duc, 
In romanuri desfrinarea stînge-al vieţer dulce sue 
Și corupţiea hidoasă, sub atite forme, care: . 
Umple sufletul de groază, se desfășură la. soare, | 

„ Foamea, frigul stîng în lume ori ce doruri mai înnalte, 
Orr.ce sfintă năzuinţă spre a iubirei sfert curate ; 
Dar amorul 'nicăiure ; pe-a, prăpăstiilor margini | 
Am stat, dragă, plin de groază să privesc ast furnicar, 
A vieţei măscaradă, frumuseţele n paragini 
Şi copilele plăpînde cum se zbat, sub plins amar” 
Cum surisul şi ochiada, pofta cărner o provoacă! 

„Şi moșnegir sugînd lacomi a juneţei promoroacă, 
Cu-a lor buze subțiete, cu-ar lor dinți schimbaţi 'ades 
Şi pe feţele sbircite cum se scurge roșiul dres, | 

- Oh! de-ar smulge vălul mîrșav, aster lumi de cafenele, 
Ca .să, vezi a ier bacante, ca să vezi atite rele, 

„Oh! de le-ar vedea, păharul cum de buze îl lipesc, 
„Cu sin gol, cu ochi de flacări, cum 'te'mbie, îți zimbesc, 
Cum pe braţe se aşază, gîtun spazm cum ţi-l cuprinde, 
Cum..sărutul lor de flacări voluptatea îţi aprinde; 

„Tu te-ar crede ?n a cea noapte ce la Roma, se serbă, 
Cînd altarul zînex Venus desfrînarea aprindea, 

Să-1 cunoști tu pe-acești oameni—juni, frumoși, dar tidve goale 
Cum s'afund merei în viţii, cum mîncaţi și roşi de boale 
Se arunc, fără ruşine pe un sin de curtezană 
Ce la vristă ie desigur cu bunica lor de-o samă
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„Tu te-aă întrebă de sigur cum iei fii al poeziei, 
Cum sufletul miei ce. ieste de-a ta fiinţă pe veci plin, . 

Poate sta în astă eloacă, de corupţie şi vin. 
O iubita, mea frumoasă, călăuza, vieţer „mele, | 
De ce tu nu iești: cu mine în-a vieţei nevoi grele, 

Inpreună, noi desigur prin a vieţei ochelari, 
+ Nam vedea; de cît frumosul, dragostea, faptele Mar 

Și pe lumea cea de proză am zvirli manta uităret. 

“Dar sînt singur cu uritul ce pe drumu! "nstrăinărer 

Ca, și şerpele . povestex veşnic pasul miei pindește, 

La-ureche veșnic spune cîte-o jalnică, poveste, 

„Şi uitarea mi-o arată cu-a iei pulbere ?nvălind, 

“Toată, dragostea, trecută, tot amorul nostru blind! 

” Calomniea 'cu-a iex bale al miei nume cum -mînjește, 
Oroscopul cum arată semne rele ?n viitorii, 

Căci în trînsul văd în negru mult iubitul miei amor. 

Și de lumea schimbătoare. şi-a, întors a, icx privire 

„In spre alte locuri „mie, ce, îmi pasă oare-acum . 

De-mi las numele în pace, dacă-l las în părăsire, _- -. 

Dacă nu arunc pe dînsul toate pietrele 'din drum ? 
“. Cînd pe undele umflate a, scandalului, odată, - 

Mă purtai întregi coloane pentru mine tipărind 

Şi în Cameră necinstea nu-mi făicură pomenind 

Al miei nume mic, ființa-mi ca, și iel de ne'nsemnată, 

"Oh rideam atunci sarcastic, cum de leul în mînic, 

Rid ţinţarir cari-l mușcă biziind .cu veselie, - 

„“ Oh râdeam de-atita trudă, oh rideam de al lor nitcaz, 

" Plutind fără nici o grijă pe-al scandalului talaz. 
Și acum dacă în pace m'aii .lăsat pe veșnicie



143 SCRISOAREA 1L-ca 
  

Nam iei oare ca/nnainte lumea mea de poezie, 
Nu te am pe tine visul unor visuri. nebunești, 
Şi tovarăși ca, oţelul, tari ca zmeii din povești, 
Nu am ura mea, adîncă şi întinsă ca şi marea, 
Nu am mîna mea jertfită unui ţel, nu am strigarea, 
Glasul micii, nu am o. liră și al satirei lung ghimp 
Și-atiţia proşti pe cari fără milă să-i înghimp, 
Nam cazmaua aşteptărer ce cuncet, încet dăramă 
Instituţii ruginite, legi nedrepte de aramă, 
Nu am tot ce trebuește unui om spre a lupta: 
Fraţi de cruce, scopul mare, însfirşit dragostea, ta ? 

Dacă gura prostituter care se numeşte lume, | 
: Lasă-acuma în uitare lupta mea şi al mieii nume, 
Din apus de unde astăzi privesc binele şi 'reul, 
Lupta între întunerec şi lumina—D-zeul | 
Unor timpuri ce-o să vie şi pe care le-om privi 
Unui veac ce sub căleăiu- nedreptatea va, strivi, 

- Din mijlocul astor lupte şi a negrex desfrinări, 
Din vas-fringerea, măreaţă a, atitora vechi stări, 

* Din mijlocul Mascarader unde mulți glumesc și bei 
„ Unde alţii lupt, ştiinţa, cu : numitul D-zei, | 
Unde totul se deznoadă, unde spiritele-aprinse . 
Trec şi merg tot înnainte pe ruinele-abiea stînse, 
"Unde totul se frământă ca'ntr'al Etnci larg crateriă, 
Unde Crist zace "n ţerină, D-zeii gonit din. ceriii, 

„eu iubită în spre tine, îmi las gîndul ca să zboare, 
Oţelese în luptă mușchir, sfărm a, vicţey închisoare * 
Și cu gîndul trec de lume 'mă tot due neîncetat 
Intr'o lume fericită, unde luptele aprinse! 

?



m
e
 

sema
na 

e 
m
 

„ SCRISOAREA I-ea Ia 143 

După singe şi durere pentru tot de-auna's stinse, 

Unde soarele dreptăţer în sfirşit s'a arătat. 
Xeu în astă lume albă cu gîndirea rătăcesc, 

„Leii ce-atunce voiu fi sigur în mormîntul cel obştesc... 

Sau cînd plinsul omenirei, glas de jale care strigă 
Imi deşteaptă piroteala unuy somn. bolnăvicios 
Şi ca fluturul ce zboară lingă focul ce-a să-l frigă 

__ Mă arune în focul lumei, în vîrteju- farios, 

In a lupte vălmășală, pe-a dușmanilor cadavre 

Unind glasul micii selbatec cu-al selbatecelor javre 
__Ce în cârduri numeroase rump din morţi şi din riniț, 

Sai cu croncănitul jalnie ce-l scot corbir fliminziţi, 

Pe aripa ușurică a înnalter poezii, 

Zbor cu tine într'o lume de amor şi bucurii, 

“Prefac lumea, legendară 2 poveştilor” de aur | 

Int”o lume ce există pentru-al nostru scump amor, 

Făt-Frumos şi Sînzieana, zmei cu aripi de bălaur, 
Şi călără pe ?nnaripatul și mult iutele cal Graur 

Amoroşii noştri tineri zburînd vesel printr”un. nor, 

Și pădurile de-aramă şi pădurile de-argint, 
Sfinta Vinere cu fruntea aplecată spre pămînt 
Ce cu cârja își ridică secularele ie! gene, 

Pajura cu cioc de aur şi cu aurite pene, 

Mama, zmeilor grozavă care veșnic se . preface, | 

Cînd în stilp aprins de flacără, cînd: cuptior aprins se face, 
Lac albastru, măr de aur și grădini ce-ţi riîpese ochi . 

Ca cojoacele albite a, bătrînei baber Dochir. 

Lumea zinelor uşoare, lacul lor curat de lapte
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- Sînzieana, în grădina -minunatelor palate, | 
Munţii pleşi ce fără; preget se bat veșnic -cap în cap, 
“Urieşi ce sfărm lumeă, și în lume tot nu'ncap, .. 
Pe-al lui Yepure călare Statu-Palmă-Barba-Cot 

O! în mersul mieii fantastie. înjghebez o lume întreagă 
Şin castelul de pe munte unde nimenr n'a întrat 
Mă așez fără de teamă cu umoru-ţi, singuri dragă, .. 

„Al acestora mîndreţe mult. puternic împărat... 
Şi palatele Armider lîng'a noastre sînt nimicuri, | 
Tot ce poate fantaziea să zidească "n al ier zbor: 

- Munţi înnalți ca, nesfirșitul, cu înnaltele' lor piscuri, 
Văi şi lunci misterioase și largi riuri ce cobor | 
Pe-a lor valuri parfămate flori de Lothos, flora de-argint, 

„Glasul zînelor din codri dus uşor pe:al sere! vînt, 
Calul ncstru care fuge ca blăstămul saă ca gîndul 

„Hrana lui ie de jăratec şi aripele de vînt, 
Dintr'o lume ?n altă “lume iel n6 duce de â rîndul 

"Ca o pieatră care cade între ceriuri 'și pămînt, 
Văd atite lumi, sisteme cari pier și se nasc iear, 
Lumea: noastră un punt negru în sistemul! planetar 
Tree ades ș:rin lumi de Shieaţă, trec prin lumi niai fericite, 
Nedreptatea unde stînsă, D-zeu şi ceriă poveşti, 

“Unde n'am văzut coroarie şi popoarele-asuprite 
Idioţii în palaturi și în temnii cel oneși 
Unde n'am văzut rezboiul mușcînd -roşa, lur zăbală 
„Nici mizeriea grozavă lingă-averea colosală. 

"Şi din visurile mele ca, și paserea, rînită



SCRISOAREA I-ea. Ii 148 

Cînd recad în glodul lumei, cu aripa mea stilcită 

Și în lupănariul-vieţei vin din noii să mă tîrăsc, 

Pe cadavrul acum putred, plin de viermi şi de uitare 

Al amorului, cînd ochir lacrimi calde izvorăsc, 

Lumea, ride cu cinizmu de-a mea jalnică ?ntristare 

Și cu mînele în șolduri şi cu masca pe obraz, 

Merge goală leginată pe-al desfriului talaz, 

Și cînd frigul mă cuprinde; lampa” mea cînd mi se e stinge, 
“Cînd colanul nedreptăţer: din noii mijlocul mieii stringe, 
"Cînd ică fiii al poeziei, fiii al sferilor 'senine 
Mă, trezăsc în țintirime sai pe jalnice ruine, : 
Cînd văd totul sub o prizmă de ? njosire și de reii 
In neant mă pierd, iubită, 'cu frumos amorul tăi 
Şi uitind cam fost pe lume și uitind că astă- zi sînt 
In secriul vieţer mele cad ades ca în „mormint, 

1881 Brux. Noembri ic. 

10. 
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LA PLECARE 

Cina mă voiă: întoarce din locuri străine 
Nume şi ființă, cred, vor A: uitate, 
Curioază, mândră, ver privi la mine, ' 
Intrebind de nume, ce caut la, tine | 
Ică-străin, pribeagul din ţări depărtate? 

Icar cînd mă vor duce să mă înmormânte 
Plins de bictu-mi cîne, dâ-un străin jelit, 
Tu privindu-mi faţa ţi-r aduce- aminte | 
Că at mai văzuto o; iear printre morminte 

„Numele, femee, cînd „ver fi zărit, 

În cenușa vremey, răscolind a nume, 
Căutînd, tu poate, îţi ver aminti 
Ca iubit pe unul, ce purtă ast nume 
Apoi amintirea-mt va, fi ştearsă'n lume : 
Numele cu trupul se vor risipi



DE ZIUA IRĂ 

Draga mea, de ziua ta, 

Spune-mi, dragă, ce-ţi voii da ? 

Vrun buchet: de viorele, 

Vrun album de poezii, 

Toate versurile mele 

- Ca în dînsul să le, seri ? 

Draga mea-de ziua fta, | 
Spunemi, dragă, ce-ţi voiii da ? 

Sînt sărac, drept avuţie 
Am cinstita-mi sărăcie 

Şi un cap. de versuri plin, 
Mai am inimă ce bate 
Pentru-amor, pentru dreptate, 

„Pentru -mâîndru și senin
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Pentru formele frumoase . 
Și cîntări melodioase, 
Pentru gingașii copil, 
Pentru tot ce ne Încîntă 

Şi din struna harpex sfinta 

Spune, tainică armonii! 

II daii tot ce am la vieaţă,. 

Traiă Şi gînd şi-a mele braţe, 

Soarta mea, o leg cu-a ta | 
“Legînd numele. tăi dragă 
Cu vieaţa, mea întreagă, 

Cu întreagă soarta mea ! 

| Draga mea, de ziua ta, 

Spune-mi, dragă, ceţi voii da? 

“ Vrun buchet de viorele, .. 
Vr'un album, de poezii, 

. Toate versurile mele 

Ca în dînsul să le serii ? 

Draga mea-de ziua ta, 
Spunemi, dragă, ceţi voii da?.. 

Paris 1882 Sept.



 IIARIERĂ 

| Cina spre vremile trecuţe gindu-mi jalnic se îndreaptă | 

Şi pe groapa'n veci deschisă a fantasticel iubiri | 

„Se opreşte. casă plingă o viaţă zbuciumată 

Tu-mi apari din no, tu visul unet tainică năluciri, 

Şi atunci cu ochr * n “lacrimi val! privind cum ie amorul, 

Cum pribeag pe-a vieţei mare adăpost nu pot afla, 
"Cum ca, focurile nopţer ce înșală călătoriul, 
Idealu-mr I fuge veşnic, fuge dinnaintea mea, 

s 

Tot ce'n flacăia juneţei pentru dragostea-mi jertfit 

“Visuri albe, blînde visuri, ce-mi ademeneaii simţirea, .. 

Ideal din ideale ce crezutam cam găsit, 

Mi-amintese atunci, Marie, tot ce-am scris cîntind iubirea,
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"Haine albe, lacrimi line, tot ce-i mai sublim pe lume, 

Gînduri mari, toate-ce'n minte-mi ca o mare se frămint,: 

Tot ţi-am dat iei ţie, totul, ideal cu gingaş nume, -- 
Tot ce inima mea jună poate da pe- -acest pămint. | 

Var! iii nu şticam nebunul, nu ştiam: de loc, Marie, 
Că, îmbrac realitatea, cu al viselor veștmînt, 
Că din tot ce își zidise lumea mea de poezie 
Nu va remînea, nemica de cît... „= dale, gol și vint! 

Şi uzi totuşi încă "my place, să- my înșel a mea . simţire, 

Să te'mbrac încă o dată cu veștmîntul ideal, 

Să pun vălul fantazier pe-o viaţă de măhnire 
Şi să te privesc, Marie, prin al viselor cristal ! 

7



LA PEATRU 

| Înteasera în teatru ;—amicii miei de sigur, - 

Spre-a admiră piesa—artistele frumoase, 

O lime-entuziastă ; din toți poate iei singur 

Intram-fără de ţintă şi lacrimele stoarse 

Imi înroşise ochi! şi "mi turburase gîndul | 

Cum vinturile turbur, oceanele de-a rindul, 

"era splendidă sala Va becurilor pară, 

al. muzicei resunet, la vocilor cântări, 

“La salvele de bravo, ce din mulțime zboară 

Cum zboară de pe-o creangă un stol de păserele, . 

Cum zboră-a noastre gînduri voioase, tinerele, 

“ Entuziaste, repezi pe-a vremer depărtări. 

Cînd. ochi noștri tineri, de-odată se 'ntilniră
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„= Dor ochi, doi ochi ce negri ca tăi ieraii adinci 
„Figura 'X tinerieă și ochit ier zimbiră ; 

Tu dragă lîngă mine, în blinda ier ființă 
Imi alinai a vieţer amară suferință 
Șimi. arăta-i scăparea şi-a, traiului micii stinci. 

Gîndea, sermana fată că, pentru dînsa, poate 
"Ținteam nebuu privirea în ochit ier de foc 
Şi surizind lăsase moșneagul ce de-oparte .- 

„ Dormea, stînd ca statuea încremenit în loc; 
Gîndea ; iera desigur vr'o victimă de-a, sorțer 
Vietimă de la leagăn păn'la serutul morţei! 

Şi ieu nebun cu gindul icram în altă ţara, 
Uitasem că pe scenă, piesele se joc, LL 
Uitasem și de lumea din n'untru şi de-afară... 
Uitasem tot şi gindul ţintit iera la tine, 

„In ochix ier iubită stătear tu lingă mine 
Cu braţele “pe braţe, cu buzele în foe!. 

Și lumea se dusese; miau scos, din sal'afară ; 
In stradă cugetarea de-abea putul lega 

. Chemînd'o să se'ntoarcă din depărtata, ţară 
„* În care iera visul și realitatea sa... 

„ Apor reluîndu-mi drumul pe-a chinurilor cale 
_ Mi-am recules în -noapte a mele cunoştinți, 
Pe-a visurilor oază vărsînd lacrimi de jale, 
Mi-am „zis : ” Ie 

Toate sînt visuri, amar și suferinţi! 

Brux. 1881,
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Sa facem dar la versuri, căci somnul nu voește 

In braţele lui moale să-my legene simţirea, 

„Şi trista insomnie cu soră ie măhnirea 
„ Culeate's lîngă mine şi-mi cer îmbrăţoşeri : 
Parisul doarme'n -neguri și pare-că-mi şopteşte 
Prin somn, de voluptatea atitor serutăui, 

Şi tu dormi ca și alţi frumoasa mea Marie 
Şi somnul să-ţi aducă vre-un vis dezmerdător ; 

“Te leagănă, drăguță, pe-aripa lu uşor, 

Jeii pentru tine dragă veghez-mereii. cîntînd, 

Cu gîndul înspre tine şun ceas de insomnie 
Jeii îl prefac, femee, în cintecul mieii blind, -
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| Dormi, dragă liniștită, în perna ta, cea albă, 
Curată ca omătul din gitu-ţr mlădios, 
Curată ca, gîndirea copilului frumos. 
Ce-șr face ?n gînd de planurt o turmă zgomotoasă, 
Dormi dragă purtînd veşnic speranţa ca o salbă 
Ca dragostea de mîndră, ca dinsa de voioasă, 

Iei pentru tine, dragă, croit'am viitoriul 
Şi mantiea, lur. largă ie pentru amîndoy, 
'"Putînd să ne-ocrotească la, chin și la nevoi, 
Iei- pentru tine astă-zi am înblinzit; Marie , 
Fugariul cel năprasnic, ce-l chiamă lumea dorul 
Şi ţi-am. țesut ghirlande din flori de insomnie. 

Paris, .



PE UN ALRUM 

N u-ți scrii pentru neuitare ; 

Omul uită ce ie scris, ' 

Dacă ?n suflet tipărite; ; 
Nu-s acele ce s'a zis! 

Jeii ce?n: lume trec ca visul,:. 

„Ce şi mîni pot ca să pier, 

Dacă sper numai în scrisu-mi 

Neuitarea n'o mai cer! 

Nu; şi făr'-a mele versuri 

Poate, nu mă ver uită 

Cînd luptînd. cu Nedreptatea ' 

Sub, colosu-t voiă cădea.
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PP uge timpul, fuge tare 
Şi în zbor pe not ne iea, 
Din copit, moșnegi ne „lasă, 
Sucul tinerețer bea; 

Dar nu iea prietiniea,- 
A prunciei suvenire, 
Singure puteri, ce încă 

"Ţin legate-a vieţer fire. 

Cînd voiii trece de pe lume, 
" Gindul tăi spre mine lasă 

Și spre jocul ce jucarăm 
Ca copii | la mamă -acasă, 

1881.



= SPLRBEN 

Curge vremea, curge veşnie-pie cu pic, precum s6 scurge 

De pe ţurţurii de ghieaţă apa?n timp de primăvară, | 

Cum gindirea stă, se duce, se avintă, pleacă iară, 

Cum din ochir roși de plinset ploia lacrimilor curge ... 

Fuge vremea, iute fuge... sai ca şchiopul potieneşte., 

O furnică, un ceasornic, care 'ncet se -învirteşte !.. 

Sîngur, sîngur, cu uritul astă sară staă în casă... n 

Şin speelnica-mi gîndire mă afund fără sfîrşit. 
Ascultind cum bate vântul, cum un cîne răgușit | 

Latră luna cel priveşte sus din tronu—" curioază ; 

“Imi las ochit pe-o carte, dar în jocul lor nebun 
Ling'o slovă alte slove sar, se joc, povești își spun. 

ȘI Ia flacăra gălbie ce revarsă -lampa,— multe, |
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Triste, vesele, urite, felii de feliii—icoane—apar.... 
Seene-a, vieţer zugrăvite de-al vieţer cărturar, 
Idealuri ne-atinse, flori din rădăcină smulte, -: 

„Şi atîte visurr albe, sîngeroase rezbunări, - 
Fiice-a urei şi iubirei, fructul bieter desperări. 

„RI departe: o icoană; colorit ea noaptea neagru, 
"O lumină echivocă luminînd măcel şi sînge, 

- Danţul morţilor alături, cu învinsul care plinge, 
„Cu a mamelor plinsoare, cu al morței glas funebru... 

Şi de-asupra Tiranica-cu 'sarcasticul ic ris... 
Violînd pacea, sinistră a dușmanului ucis 1... 

Și-apor tu, albă femee, etheree, fericită, | 
“Geniu blind, tovarăș unic în spleenicul miei drum, 
„Rază lucie, voioasă-ce străbați prin foc, prin fum. | 
„Ca să luminezi o față zbuciumată, înegrită, ;.... 
Tu contrastul viețer mele ; tu voioasă, ici măhnit!,.. 
Lîngă spinul cu otravă, trandafirul înflorit! 

Vreme, vreme .cobitoare, tu 'spleenică ursită, 
Cugetare. fără țintă, ţiriit prostese de grieni, 
De ce sucul tăi de ură îmr verși oare tu în crieri, 
Ursitoare nemiloasă, babă, hîdă, urgisită ? 
Ca paingănul, respunde, dece :sugr-al vieţer sînge 
Şi cu unghiile tale îmi zmulgi ochiul care plinge? 

181 Dee '



_ GÎÂNDIRĂ TRISTE 

A ese ori cînd sîngur cu golul rece'm crieri, 
Sătul de tot: pe lume la tine mă gîndesc 
Și cînd urîtul ţipă cum glas urît de grieri 
Alt glas îmi amintește atunce că iubesc. 

_- Guriţa ta cea, mică şi ochiu-ți de văpaie 

„Pe rînd, pe rînd s'arată în ochiul miei uimit, 

Tot iea, bizare forme în recea mea odaie 

Și-un glas îmi spune iarăşi atunci că-s iubit, 

Dar lueru-ȘI schimbă faţa șin golul minţer mele 

Sub prizma rece-a prozel,—din noii tu îmi apari, 
* "Tot jună şi frumoasă, cu ochrea două stele, 

„„. Cu mini mititeluţe și negre gene mari!
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Dar fară de iubiră 4 Şi i fr de simţire, 

Statuă, fără vieaţă şi fără, de amor, 

Venere. întrupată, în omeneasca, fire, . 

“Fantomă, nălucire lipsita de-ori ce dor! 

Şir sigur. de minurie-să "nflăcără voluptatea, 
At sinul cald ca soba, ca pernele de moale 
Și vorba drăgălaşa—mai ar virginitatea, 
Şi pulpe rotungioare şi-atale forme goale, 

„O tună de iubire, un zimbet, o guriţă, 
Un pat plin de parfumuri, obscur, îm bătător, 
Scrisori neiseălite— din plete-o șuviță 
Apo, apor uitarea—ie "ntregul tăi amor! | 

Dar i inima mea ieste ca roua de curati Fă 
Leii cred altfel! amorul cum. lumea, astăiză vra,. 

+ De-acea 'un glas jalnic în mintea-mi întristată 
„Imi spune, tot îmi spune că nu ver fi a mea! 

„ Teă vraiă amorul veşnie ce sigur nu'y la tine, 
Tu vrat să-ţi facx pliicerea, voioaset fantazi, 

"La tine.ie căpriţiă aceia ce la mine 
le baza, ie vieaţa a toate ce sînt vii! 

Şi. mi țiuo urechea, şi grierii. n tăcere 
Din aripe maiestre tot spun, mereii tot spun 
ear iei cu golu ?n: crieri, Lipsit de mîngiere 

“Tot cînt ca un nebun! 

1819.



| Peinie Alexandre, pe semne n ag ruşine ; ; 

UNUL POPĂ 
"-  Bonet - 

o Toi spovedești drăguţa spunindu- la: prostit, 
DI dai metănil. multe. că: s'a gindit la' mine, 

Minjeştr a îcă gindire. cu lungi pornograbt:. - 

. Parinte Alexandre, din țerile străine 

î Că voii veni odată pe 'semne că nu șiil, 

-- Că de te-oiă: prinde * n mână am să'te pun! po tine, | 
Sa faci cruci şi metinir la drac şi la Copil, 

"i Părinte; Alexandre, te au prin alti parte ; 

" Pe-aiei lucrul. miroasă, "a diavoli. şi. Atey, 

iasă Șin loc de Parăclisurt- tu poate ca să er, 

e Yo “pună “pitruieli- șia” "barba. e sfntă, poate, 

-:-. O mină fă lege cu: degetele iei: 
-- Sărţi zică lucruri. slute —căiel oamenit sint rel. 

Paris E



| TRADUCERI



NE DATRĂ FEMEI. 

| “ Sanuler Laumai:. 

„Lina nevinovate, soţi, + mume şi fete; RR 

- Vor, cari, nu cunoaşteţi 'de:cît chinuri amare, 

Vor ce purtăți de veacuri, a sorţel, apăsare. 

r N e „Pe-a voastre slabe: spete! :. Ea 

0! treceţi cu-ale voastre, slabite, palizi chipuri . 

"Trecut fără yreme, o. treceţi nencetat, * 

"Pe lingă egoiştii, ce-și, trec viaţa n risipuri, 

. Pe Engă coruptoriul “cel miişav. şi bogat, 

"Pe lingă. fatalistul ce-avind Pa lui picioare, 

“A. lumex bunuri, ciede, că. pe acest pămînt i 

“Tot'omul-ie. ferice din. leagăn la mormînt, 

că relele din 'lume sînt rels neocșarey
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“aa: dărăciea trebui, 'să fe cu piisosul, 
| Cum noaptea ie cu n ziua, obscur. e cu: laminosul;. 

O treceţi, troceţi “veşnic, vo, cărora de Pins 

De vreme înnainte, frumseţa vi va. stins. . 

Lupth-vom. în vieaţă alăturea cu voi, : 

- Noi oameni “de nemica; poeţi, nemernici, DOI. 
Vizionar), copile, soții, fete. și mume,. 

Voi, cari nu „cunoaşteţi « de-cît durerea? lume !



OARBA. 
„după a 

-.-Beranger, 

ÎNioee, ninge şi acolo, pe-a besericel scări roase 

- O'bătrină: 'ngenunchiată roagă 'ceriul tremurind, . - - 

"Vântul - trece prin a sale sdremţe rupte, unsuroase, 

"- Cu Yernateca-i: suflare corpui şubred îngheţind, 

Singură pe dibuite vine iearnă ca și vâră, 

Sub acelea-și zdremţe unse, și cu pași “govăitori,. 

_” Tea ie văduvă sărmana de lumina din afară... Ra 

Dâţi-x milă trecători !.. 

"Şi ştiţi voi? Vă trece oare prin a voastră minte, cine 

Sz 

A fost astă babă hidă, slabă şi biitrină az 2... 

” Ou-a, iei cîntece odată de-armonit și graţii pline 

Formecat!a,. rea; Parisul, pentru. artă veşnic treaz! ,., -. 
Li
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OÂRBA. a 

Tinerir i cu oehin “Jortii sai pe buze 'c cu. surisul 
 Tanalţau în slavă “glasul, nurir iey încîntiitori, 

lea. ținuta a picioare ca pe-un: rob. întreg Parisul. 
e Daţi. milă trecători 1. 

“Ah! de cîte-ori. atunce, noaptea ioșină: de. Ia teatru, 
Dust iute! în caretă de- -ai săr cai nerăbdători, 
-Auzea, în “urmă-r glasul unux public idolatru 
Urmiărind!o. în aplaus, asvîrlindu-t mii de flortt. 
Cîţi rivali: ca, 'so conducă, în “faitoanale: bogate !, 
Cîţa s'0 ducă la banchoturi îmvălită de comori! .. 
Cit” n'o apteaptau la: poartă cu-a. „Jor inimY sîngerate, 

„Daţi mil trecător |. | 

“Cînd a Jumer arte toate, i aduceăii a. lor “tributuri, 
Impletind Bhirlănza de laur pentru. alba. fruntea” ie, 

"-Oînd: âvea „palat, -cristaluri, bronzăriy, cînd în risipa, Ierâ cea may căutată din. a, teatrului feme, 2 
In ospeţe câte muze n'o cântată. pe întrecute, 
Resună „aică,: “de-un nume pronunțat de-atite ori, Glasul Xer. “pe celelalte le făcea .cu-un cîntec mute. 

Daţi milă tecoziori !, : 
O baijocuta ursiter |! Inieo: zi urita boală”: 
“Sfarmă glasul Xex celebru, stinse mîndrix ochir' Ye - -.. Și acum, săracă, o oarbă, sîngură , aproape goală, "Tea. cerșeşte, ntinde- mîna, vai! la foşti. “amanți să. . 
"Nici o mînă pănă- acuma n'a: știut încă: mar bine - Să împrăștie averea pentru-a, fericirei flori, 
Decit. astă mînă “slabă: ce-o întinde cu rușine, 

Daţi. rr milă trecători!
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S Crește frigul ! creşte frigul: o! "durere, săntolel N 

„ÎI sînt membrele. "nghețate: de al iernei : aspru ger. .. 

Şi motăniele . sale de-abica. poate. să le ţi, 
- :Ochit fară, de lumină gi-r înnalță către” cer! . 

- -Sub. a, îek nenorocire, “dacă inima-l "mar siinte” 

„Incă razele credinţei, ce-o mîngic deseori. Ia 

- Spre a mal crede înc n „ceriul care-l roagă așă ferbinte E 

E Daţi-r. milă trecători, 
ES 

Pia



 NOURUL ! - . 
Po6sies philosophiques :- 
„(Louise Acherman) 

-” Diafan, uşor! și liber pe un cer de tot senin, i 
„ Cu aripa mea, deschisă, aşteptînd vîntul -să sufle 
e „Mă cufund. şi plutesc lin. | 

| FR iaca privirea ! Ieu îs, cel ce trec de-asupra, voastră... 

„Colorat pe rînd 'de sară şi de zorile de aur 
Mă preumblu 'stînd. de-asupra, ca un rătăcit miraj, 
Atmosferică, oglindă-schimbiitoriuil ris-al zilei 
a Refectez pe-ar. miei obraji! - 

„La; sfirşital căier sale mă 'ntîlneşte mîndrul soare, 
Aşternut pe orizontul ce cu ochit miei aprind, : 
Cu găgetele de aur, ... mă săgeată-al zile. rege... 
i "In spre alte. lumi, pornind,



_NOURUL, o 

Şi cînd luna gînditoare. din 'cortejul său de stele 

“Peste: lumea adormită lasă ochir stind pe: ginduri, 2 

Pea iex frunte înghoţată las. atanct a mele vălur | 

- Sail le rup. tot ndari, rînduri! 

De departe- 2 crcăe-o flotă ce. pluteşte sfărimată; 

Cînd ca fulgerul de iute, atmosfera. despicînd | 

„Uraganul pe-a „mea 2 proră neagră şi neapropieată 

"Se aşază bubuind !, 

„In câmpiile- oteree; ieste. cîmpul luptei mele, - 

Moartea, şi ruina mie—jucăriy adesâ-mi sînt... 

Grindina o , port cu mine, şi cu-a fulgerului “hidra 

„Pot să sfărm negrul pmtat !.. 

„Pe ogorul plin. de sete, ză, imprăştiit iei în. , unde, i 

Ride. țarina voioasă, ride parfumatul crin, : 

leit fac spicul” ca, să crească în ogoarele întinse, 

| - "Popa în urmă mr. se închin!.. 

Cînd trec, totul învorzește sub-+ â mele umezi pasun, 

" Brazda care, se îmbată naște lanul aurit; | 

IE “Dacă -s undă, "alerg—de- s sevă, circulez prin verdea pliată, ia 

„ Nier odată ostenit!. 

„Un larg fuvii Mă, primeşte, şi Yeu curg voios cu dinsul, 

Ca o vină. merg prin sînul continentelor adinci, 

„Pe întinse, şi largi şesuri, unda mea. călatoreşte SI să 

A - -. Sati se umflă printre stâncă! zi 

Şi nemie nu-mi opreşte, în -aviatul zică de “fulier; - 

M4 supun, cu mulţămire, furiosului curent. . .



EU DR i NOURUL, i i 
  

Ca o dungă colosală de Băd, zbor. înspra mare 
” » Prin mînosul continent! 

Ocean ! al mei  pitrinte, ieată i vin, deschide: - sînul! . - Valul! tău îmeris acunia, la -mda, -voace- a: respuns, “Tatal; ;— anda mea de frică se retrage sptimântate, PRI RI „Cînd. po. malu- ua ajuns! 
pr 

„Oscastica- “x big al aa pat. azi ne aduna „ Doea stîncel&- „ascuţite, sau-pe „năsipișul. moale, : „Noi de- acuma, "vom începe jocul nostru fără margini, . a „Vîntu, furiile săle. | 
Dari soarele « spre ming înstnd spleiudidai privire Ma. descoperii acuma, în' abizul tău amar, 

Și puternica lay rază. fruntea. mea. gingaş Strută. IE 5 a In Văzdub, jeatii-nă:s. far! Ra i 7 

. 
“Bia 0- -datăiu -un ceas de thniet : Un minut. pini acuma, Xa "putut să se: oprească al materior lung drum, *-. „Si natura , desconipune: cea ce-a compus o dată, 

a , Strică ce-a zidit acum !, 

Tot se > schimbă; 3 alte forme nase. sub harnica ir mină „.“Pretutindenr ie mișcare în eternu-i, lungu-r inci, „Și în cercul fără mărgeny : a schimbărilor de formă. 
Aișeit largul i univers,



Ed . 
rr: 

MOARE A  CERȘIZORIUIILUE 
: | după Ber anger 

| Î. ș șanțul plin. de âpă, ha! moartă vină, vină. 

„De-my iea vieaţa, “mic, bătiin, olog;: slăbit, -. 
Vor zice trecătorii :. Cum stă beţiva ? n: fină, 

- Cu-atit- mai bină ? n lume muri-voiii nojelit 

Intore unit privirea; dezgustul în cuprinde, * 

_Mă-arune, un ban. în şanţul în care astă- ză mor, 
, Grăbiţivă orgica fiicliile. şi-aprinde : - , 

| Și. fără voi muri-va a. bătrinul cerșitor |. ii 

oh da! iei “mor aice sub greul bătrâneţe, 

- Căcr foameă nu ucide de cit: pe mncetișor 
„Speram; vai !-că spitalul; la: marginea, viței E 
-Pe-un pat călduţ şi. moale mă va primi să mor. - 

Dar, astăzi toate-s s pline e cu a, fraţi miex” „de ale,
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e Attt do. mult poporul de foame muritorii, | 
* “Uliţa mi-a fost 'leagin, a vieţer lungă cale: - 

„Unde-s născut, sfirși-voiă, ieii bietul cerşitoriă ! 

„In vremea tinereţei rugăt'am' lucrătorii - -. 
“Un meșteșug, vr'o-artă să-mi deo denvăţat | 
—Har! merg, de-aici te cară, destui sînt muncitorii i 
„Cerșeşte 'ntindG mîna la, mic Și la. bogat. a - 

- Avuli, voi care-odată, îmi tot strigați „munceştet, 
Am ros destule oase, bogaţi, astă-zi cînd mor. . | 
„De-a. voastre: pâie, trupu-mi, cu drag își, aminteşte 

| De-aceca nu vă blăstăm, ieu bietul. cerşitor ! * | 

„Puteam să fur,- căci lipsa la multe te îndeamnă, 
“Dar nu ; mai bine mîna 's%ntind necontenit, 
Și totuşi judecata cu: asprime mă condamnă - 

„Cam îndosit o poamă ce'n: cale-ari intilnit, 7 
„De ette ort în lanţuri nu' maă tîrit pe mine, 

Strivit şi. mort do foame în închisoarea, lor, A 
„> Dmt iau fără de milă vai! singurul mieă bine, . 

„De soare îl lipseşte. pe .bietul cerşitor, . 

Și are. cerșitoriul o. ţară, s?o “iubească 2. | 
„Ce-mi folosesc a voastre ogoare, al vostru vin, ai 
”Îndustriea în foare, său făima ostăşească 

„_.Și deputaţi voştri cu pîntecele plin ? ... . _ - Cind" dușmanul întrase în zidurile voastre, -"... ÎN 
- Cind songrășă din viaţa robitului popor. - Sa 
Nebun, am plins cu lacrimi învingerile noastre 
Cînd mina-t hrănea, bine pe bietul corşitor |
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“De cu "a pe-o “jivină la daună menită 

Nu m/aţi strivit sub greul călcăiului obştesc 

„Sati trebuia mai bine cu muncă: neobosită 

Să mi'nvăţaţi, nemernici, spre binele obştesc. 

_De vînt adăpostită, de-a; iernelor ninsoare, 

- Purnica nu se naşte din slabul viermuşor ? 

Vaşi fi iubit ca frate, pe cînd astă-zi cînd moare. 

| Va blastămă ca. dușman bătrânul cerşitor.
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PROPĂȘIRE Ii 
. „după: e -. 3 

. „CLOVIS, „HUGUES, a - 
- i Tae- la 

NE Pee oi alea, Dumas 

Uleiăe-o -0. cînd! greșeşte, a zis Văzbaţit zile, 
_Femea: care 'nșală nu-i demnă de cruțat, 
Şi sinul ier. „tezaur. „ce-atiţia-a, înşelat : 
„ Rotund ea două mere, sub vălul de dantele : 

“ Mişeîndu- -se ca. trupul a două porumbele. | 
 Strapunge-i cu pumnariul” în oalele ie! pati 

„Da sînul ier cel 'înoale,: aripele iubire 
Acele două globuri de' carne şi ivor -. -. i 

„In care: fericirea bă ad plin, de“ dor,: 
"In care tu adese sorbit! 'ai.cu 'nsetare 
A dragoster extazuri, cum bei în drumul „mare, 
„Strivit. de obosală, cu puninul din izvor -



PROPASIRE aq 

Și zisul iex: poetie şi lunga. ie. privire, Sa 
Magnetica „putere a unui: sărutat. 

- Şi vorba sunătoare, echo lin Și. curat, 
Şi toată-a, ict fiinţă. cu inima ici mare 
Giîndește-te că trebur. o singură mișcâre 

„Spre a e- afundă în negrul mormîntulur, săpat. 

ȘI - not i Bărbaţi nemernici siiitem nor încă Oameni LI 
Va! în prostiea noastră, pe turnuri” ne- am suit! 

“Spre-a crede că cu toţii, sîntem necontenit - 
Nepoţir celor cari deschis'aii- veacul nostru : 

“In manta, lor-nebunit ieşim noaptea pe rostru 

Nemernioe fantome acelor ce-aii murit 4. 

“si. cînttroţin moștri cu zgomot ieaă fanfara 

_Popoarelor să, cînte pe trimbiţe. de-argint 

„Şi veacurilor duse în' negrul lor. mormânt - 

» Pe frunte :să le serie a bărbărier.n nume, 
Să cânte fericirea şi a fericirei. lume, + 

„Epoca aurită adusă „pe “părinti, 
7 

Caer astă za, 0 femec,. căzută, criminală, 

„Pe 'care omenirea odat'o ucidea, . 
-Cu' pietre și cadavru-i pe. stradă tiriea, 

Cum tîrie o zdreamţi de;cîni o turmă, mtreagă Ă 
- Azi nu mai ie nevoie ş'o ducă prin strada „largă: 
„Cu. zovolverul morţei tu astă-z -zi o poli da. .. 

Sic ce 2 făruieca veșiie remine tot strivită 

„Sub, „legile: -de-aramă a_crudului” despreţ  - 
a | “2, |



me a PROPASIRE * . 

Na ş sia. platit î în: Vieaţă iea.-a . robier preț? 
Şi-a Ever povestire! o urmăreşte încă “ 

| In. veacul: cînd: ştiinţa. cu sonda, ex adîncă- 
A scos: “din situl lunci! al ceriulat jură Pi 

| Sie ce o ? biizbatul astă. zi tot'ca stăpîn zențac?,, 
Și „Ce? în zădar femeea, văzuta, resărind, 

“Al libortăţer soare cu zimbetul lux blind? 
„: Şi pentru. iea nu ieste niCY Zori, nică propăşire ? . 
„Destul îș. „pentru dinsa.- -frunâseță și. zimbire, ăi 
î Destiil ie „pentru, însa urâtă. nofind ?.. 

A 4 piipușa, voastră. credeţi că idealul 2. 
"Să şadă, uşurică pe braţe ne neetat,. . 

Să -rîdă şi să plingă “un “dulce sărutat?. : 
„Tag pus "de: mult pe. frunte a “Biblier legt. grele - 
23, spiht în-loc six puneţi ghirlănză “de: viorele, 
Amorul iei executaţi „nemer nică un n păcaţ! | 

Vai învăţaţi lamei 1 voi .ce cătaţi pricina... 
Virâţi-va î în fundul scandalului lumese! 

. Şi veţi. vedea ce: duhuri acolo locuese 
"Şi veţi găsi: . Prostiea şi rupia sărăcie 
"Cu lenea înpr6ună țesînd cu bucurie" 

E aa. pînza Străvită, din care se Drăaese ! 
. Şi veţi! găsi. acolo: Surorile. tustrele” Se 

- Cu fețele de ceară, cu. ochix. de scîntey, 
" Cum spre-a putea: atrage” în. tină pe fereot, 
Le rump fără 'do milă a. dragoster lungi fire ; - "Spre dînsele să. meargă decr. crudla-va pornire”. . Po iele le: ueideţ nemernici + mai: i întăitt |. .-.



DIN NECRASOFE. 

Tea prin câmpuri, “safiă vintul | 

| | „Prin câmpii, 

Frig acopere tot locul. a 

a „Oh! ie frig , - „i 

„;Cltusi ie frig... ă 
„Da. ie fig!” 

” „Tree pria , codri, “urlă fara, i 

i Prin păduri: 

. Calatoriule mi-i foame, 

Mi-i foame . 

“ Oh! ! prietene mi-i foame... 
| Poeme foare. 

Trec prin cîmpuri ; „ce chireitu-i, . 

„Griu- -acum: - 

pe Ti
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DIN NECROSOF E 

Gutatoriule ie o fiigul, 

” Teste frigul. 
i Dă, pritenc, ie frigul... 

„Frigul, riza E 

Tinea turme-zui; oprese pasul; 
în Cât de slabe-s.!.- 

- Calatoritle de foame: . 
“Teste foamea, 

Da, prietene ie foamea, 
- „Foamea, foamea lac 

„nt un sat ajung ; - -țerane 
n Casa. ta, 

pie bine? Nu; mix fig 
Oh te mi-Y fig 

| Da, prietene. mi-e frig... 

Dao n mi. e frig. Ş 

“În alt sat ajung ; ascultă. 
„n Bre ţerane, 

- esti fu azi bine hrănit? - 
Nu ;'mi-r foame . 

Nu; prioiene. mai foame... i 
: Foame, foatae |... -.



“NOTE: 

Comuna din Parvis.—Moaxtea bătrinului ie moartea 
adevărată a lui Deslescluze,. cure a murit pe: una, din baricadele 
de la Chateau D'Eau. i | : - 

| “ m 

D= sei, se nihilist. — Versurile: stat alcătuite cu prile- ÎN 
| - jul veștei aduse de Iniransigenlul lui. Rochefort. asupra” unei | 

furtuni care: o spăriat pe Alexandru al IL închis în Gatchinâ.— 
Fulgerul; zicea corespondentul, a lovit palatul şi a "aprins un 
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