
Dragã, cum te-am iubit eu
Sã te-ajungã dorul meu,
Dorul meu ºi mila mea
Cu dureri ºi boalã grea.

Fulgere cãzînd din nori
Sã te arzã ºi sã mori ;
Sã crãpi, sã te prãpãdeºti,
Ca ceara sã te topeºti ;
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7777  ((8855)) D rraaggãã,,  ccuumm  ttee-aamm  iiuubbiitt  eeuu

Spitalul Amorului, br. 5, p. 136 (-18).

Decît vie sã mai stai
ª-altui inima sã-i tai,
Decît ºi p-alt sã-l robeºti
ªi sã-l laºi, sã-l pãrãseºti.

7788  ((8866)) D iinn  sstteellee,,  nnuu  ee  nniiccii  uunnaa



Din stele, nu e nici una
Sã-mi lumineze ca luna.
Ah ! lunã, a mea stãpînã
Ce sã fac sã-mi vii în mînã ?

Nu ºtiu ce cursã a-þi tinde
ªi cu ce laþ te poci prinde !
Sã te þiu a nu te-ascunde
Prin ale norului unde ;

Cã trãiesc o moarte vie,
Aºteptînd noaptea sã vie ;
Noapte fãrã nori, seninã ;
Ca sã vãz a ta luminã.

Ziua trece, noaptea vine,
Gîndul meu e tot la tine ;
ªi tinereþele mele
Se sfîrºesc în chinuri grele.
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Se sfîrºesc ºi te blesteamã
Tu sã dai de ele seamã ;
Cãci tu faci de se usucã
ªi-n mormînt ca sã se ducã.

Spitalul Amorului, br. 5, p. 137 (-19).

7799  ((8877)) C uumm  aaii  ffoosstt llaa  mmaaiiccãã-ttaa



Cum ai fost la maicã-ta,
Aº-ai fost la casa ta ;
Cum ai fost aºa sã fii,
La mine sã nu mai vii.

Pilda cum zice, ai fost :
Chip frumos la un cap prost ;
Cã pe toþi în seamã-i bagi,
Dupã toþi mori, toþi sînt dragi.

Laºi pe unul, l-alt-alergi,
ªi din mînã-n mînã mergi ;
Azi laºi unul, º-alt apuci,
Mîine iar la alt te duci.

Braþele la toþi îþi dai,
Toþi sã te sãrute stai,
ªi pe faþã ºi-n ascuns ;
Rîsul lumii ai ajuns.

Desfrînatã tot trãieºti,
La pãcate nu gîndeºti,
Ai uitat pe Dumnezeu
Cum uitaºi ºi braþul meu ;

Însã el nu va lipsi
Vie a te pedepsi,
Cu dureri ºi rãni trupeºti
Sã ajungi sã te tîreºti.
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Spitalul Amorului, br. 5, p. 137 (-21).

8800  ((8888)) G îînnddeesscc  ssãã  pplleecc,,  ssãã  mmãã  dduucc



Gîndesc sã plec, sã mã duc,
Iar de un dor mã usuc,
ªi m-apucã un suspin
Cu durere ºi cu chin,

Cã mã duc, mã despãrþesc
De un suflet ce-l iubesc,
Care ºi el m-a iubit
Cu amor neobosit.
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N-am ce face, plîng, oftez,
Cu greu foc mã depãrtez,
Ci-l rog a nu se-ntrista,
Nici mila a nu-mi uita.

Spitalul Amorului, br. 5, p. 138 (-26). 

8811  ((8899)) C uumm  pplleecc  ddiinnaaiinntteeaa  ttaa

Cum plec dinaintea ta,
Pe loc încep a ohta ;
ªi nu ºtiu-ncotro apuc,
Nici nu ºtiu unde mã duc.

Tot mã mir ce dor cumplit
Pentru tine m-a gãsit,
De nu poci nici un minut
Din gîndul meu sã te uit.

1 În original, valoare de pãtrime. Spitalul Amorului, br. 5, p. 139 (-27).

Un ceas de nu te-oi vedea
Nu-mi vine-n loc d-a ºedea,
De-mi pare cã-nnebunesc
Pînã cînd te întîlnesc.



Draga mea, ce stai pe gînduri
ªi oftezi adese rînduri ?

Spune-mi, sufleþelul meu,
Spune-mi ca sã ºtiu ºi eu !1

Spune-mi scumpa mea iubitã,
Ce stai tristã ºi scîrbitã ?

Spune-mi, dragã, ce-þi lipseºte,
Sufleþelul ce-þi doreºte ?

Spune-mi ce vierme te roade
ªi sã-mi rîzi nu te sloboade ?

Spune-mi, dragã, din ce-þi vine
Sã te uiþi cu rãu la mine ?

Spune-mi care mi-e greºeala
ªi care-þi e bãnueala ?

Care vorbe, ºi ce pîrã
Inima îþi amãrîrã ?

Pentru ce plîngi ? O minune !
Ce ai ? nu tãcea, îmi spune !

Ce foc, ce dor te-npresoarã ?
Spune-mi, dragã surioarã !
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8822  ((9900)) D rraaggaa  mmeeaa,,  ccee  ssttaaii  ppee  ggîînndduurrii

1 Refrenul se zice dupã 
fiecare douã versuri.

Spitalul Amorului, br. 5, p. 140, (-28).



Inima-n mine de dor sã-ncinge,
Arde, arde, nu sã stinge ;
Flacãrã mare rãu mã-npresoarã,
Focul durerii rãu mã doboarã.
Ah ! fie-þi milã, soro, de mine.
Cã mi-e nãdejdea numai la tine.

În toatã vremea, ºi-n tot minutul,
Mã aflu-n chinuri mult amãrîtul !
Fie-þi în ºtire d-a mea pieire,
Chiar pentru tine mã fac jertfire.
Ah ! fie-þi milã, soro, de mine,
Cã mi-e nãdejdea numai la tine.
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8833  ((9911)) Inniimmaa-nn  mmiinnee  ddee  ddoorr  ssãã-nncciinnggee



De-mi tai nãdejdea de întîlnire
ªi aºteptarea de fericire,
Mai bine moarte decît chinuri,
Sã scap o datã d-aste suspinuri.
Ah ! fie-þi milã, soro, de mine,
Cã mi-e nãdejdea numai la tine.

Ce-mi foloseºte astã viaþã,
Cînd îmi lipseºte frumoasa-þi faþã ?
Ah ! amar mie ! îmi vin leºinuri !
N-am nici putere sã scoþ suspinuri !
Ci fie-þi milã, soro, de mine,
Cã mi-e nãdejdea numai la tine !
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Spitalul Amorului, br. 5, p. 145 (-55).

8844  ((9922)) D ee  ccee  ccuu-aa  lloorr  lluummiinnãã

În original, notele si bemol ºi la din prima mãsurã a portativului ultim 
au valori de pãtrime.



De ce cu-a lor luminã
Ai tãi ochi lãcrãmeazã,
Frumoasã copiliþã,
Cînd sîntem numai noi ?
Cînd vîrsta ne surîde
ªi steaua lumineazã,
Ce poate sã ne facã
Ferice1 p-amîndoi ?

Rãspunde-mi, frumuºico,
Ce suferi în tãcere ?
Ce trudã, neodihnã,
E-n pieptu-þi simþitor ?
Cînd inima-mi aproape
D-a ta sîntã plãcere
ªi bate sã-þi rãspunzã
C-un suspin de amor.

Amorul e o tainã
Ce nimeni n-o-nþelege,
Decît numai acela
Ce-odat-a suferit ;
Sãgeþile de flãcãri
Cu tot aceeaºi lege,
În oriºicare piepturi
Orbirea-i le-a înfipt.

Cînd viaþa se sfîrºeºte
ªi sufletul vegheazã,
D-asupra pre mormîntul
Ce zace întristat,
Mai trist e al meu suflet,
Vãzînd ce exprimeazã
Al tãu prea tînãr suflet
În fundul sãu miºcat.

De vrei sã ºtii viaþa,
Sau ce e fericirea,
Avem puþine zile
ª-apoi va fi tîrziu,
Ca floarea cea de toamnã
Ce-ºi pierde înflorirea
ªi nu mai poþi parfumu-i
Sã-l afli în pustiu.

Grãbim în astã lume,
Uitãm orce mîhnire, 
Copilul cînd se naºte
Îi trebui ajutor.
Dã-mi mîna cu dorinþa
În flãcãri de iubire,
Sorbim din cupa vieþii
Umplutã de amor.
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Spitalul Amorului, br. 5, p. 151 (-92).1 În original : feriti...



Nu voi lume, voi sã mor,
Cã n-am parte de amor ;
Nu voi vieaþã sã trãiesc,
Cã n-am pe cin’ sã iubesc.

Decît sã arz tot în dor,
Mai bine-ntr-un ceas sã mor ;
Decît unde merg ºi ºez,
Tot întruna sã oftez.

Cã pe care ochi am pus,
Ca un soare mi-a apus,
Lumea mi-a întunecat
ªi inima-mi a secat.

Ah noroc, vrãjmaº cumplit,
Tu iubirea-mi ai rãpit,
Tu fericea-mi ai luat
ªi pe alt ai bucurat.

Nu voi dar sã mai trãiesc,
Voi sã mor, sã mã sfîrºesc.
Hotãresc cu un cuvînt,
Azi sã intru în mormînt.

Ah, al meu suflet iubit,
Vin de vezi cît sînt scîrbit,
Vin sã vezi cum o sã mor
Ohticat ºi plin de dor !

Muzica de N. Lupescu
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8855  ((9933)) N uu  vvooii  lluummee,,  vvooii  ssãã  mmoorr

Spitalul Amorului, br. 5, p. 154 (-109).


