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Ministerul. instrucțiunei publice, do- 

rind să comemoreze a cincizecea atiiver- 

sare a ucestui mare act care se chiamă 

Unirea, principatelor, sa gindit să se 

cdreseze şi nouă. 

Pentru lămurirea confraţilor î în Apolo, 

curi ca oameni cu fantazie sunt de obi- 

ceiu dispuși să brodeze, multe, ținem să 

spunem că însărcinarea, aceasta - de « 

slăvi Unirea într! un, poem dramatic m 

sa dat, fără so cerem, dăr de asemenea, 

ținem să le mai spunem că am: fost = 

- mândri. şi recunoscători ca So primim. 

„Elogiile și aplauzele ne-au măgulal îm. 

“destul vanitatea firească oricărui poet,
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dar nu. ne-au făcut să uităm că ele: 
„. trecătoare... 

Timpul s scuri ce ni sa, dat pentru c 
scrie acest poem ar pulea scuza, umeli 
lipsuri pe care nădăjduim că le 'von 
întregi cu timpul. Istoria neamului nos: 

„tru e um îsvor nesecat de fapte mari ș 
tragic eroism, cari cer timp, odihnă ş 
rinduială spre a, se putea, cristaliza, într, 
operă de artă neperitoare, Avem destu 
scriitori cu un talent necontestat şi, cătr 
ei ne adresăm, amintindu-le cumvintel 
marelui Kogălniceanu, care spune aşi 
de frumos: “în ce se atinge de curaju 
individual, de îndrăzneala faptelor, a 
statornicia apărărei, „de mărinimia ţ 

bărbăția  Voevozilor noștri; carii, deşi 
sun teatru strimi și cu mici mijloace a 

săvârșit lucruri uriaşe, îm toate aceste n 

mă tem a zice că istoria noastră ar, 

“mas Dre JOS . decât istoria. a oricări 

“popor vechiu sau nou..   
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Iar după ce trece în revistă domniile 
glorioase ale lui Alexandru, Mircea, 
Mihai, Șerban Cantacuzino, urmează: 
« Vroiţi însă un interes de romăn, va- 
vietate de întimplări, episoduri patetice, 
tragedii cari să vă scoată lacrămi din 
ochi... apoi nu voi avea trebuinţă decit 
să vă povestesc cruzimile şi viața aven- 
turieră a lui Vlad- Ţepeş, moartea vred- 
nică de un principe a lui Despot Bra- 
clidul, domnia lui Alexandru Lăpuş- 
neanu, întrarea cazacilor sub Hmelniţhe 
în Moldova care singură este o poemă 
întreagă, năvălirile tătarilor, tăerea Brim- 
coveanului şi a familiei sale, una din 
cele mai triste privelişti ce istoria uni- 
versală poate înfățișa, catastrofa, . lui 
Grigore Ghica în care se întilneşte tot 
neprevăzutul, dramei, şi 'cîte alte scene 
grozave și uimitoare, cite alte întimplări 
de cel mai mare interes chicur pentru 
indiferenți...»



"0 săptămînă aproape, odată poemul 

terminat, am trăit într'o lume fantas- 

tică şi streină nouă cu desăvârşire. Ne 

am amestecat pentru o chpă îmtr'o viaţă 

curioasă. și nebănuită de noi, 0 viaţă 

" despărțită de marele public prin greaui 

perdea de fier « cortinei. 

 Sumtoameni.acolo cari muncesc în umbri 

și cheltuesc o energie necunoscută. “Nimie 

mai interesant decit sti ur măreşti deaproap 

repetițiile unei piese care se monteuză.. 

Sala pierdută în întuneric pare în 

teriovul unei uriașe case de melc, stalur 

şi fotolii ca: mobilele unui salon necer 

"- cetat de cine ştie cîtă vreme, stau aco 

perite cu pânză cenușie care se îmtind: 

ca un ghulgiu, după, fiecare reprezen 

tație... Rampa scenei mărginește singur 

_cu o dungă de raze, ca o pleoapă hi, 

_minoasă, intunericul ticesta. In faţa « 

CUşca, suflerului pare o gură de wmbr 

ce” cască d, somn. o   
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Famtasmagoria decorurilor e așa de 

tristă îm realitatea. ei! Cerurile senine 

stuu strînse pe suluri, pădurile seculare 
par miște miagălituri informe, făcute de 
ui nebun sau de un copil; stinci de 

mucata, coloane de carton şi tronuri: 

șubrede de lemn, mobile din toate epo- 
cile, stau grămădite ca. la un mezat, că 

după un dezastru & unei vechii gospo- 
dări... Toate așteuptă, să le ae rîndul 

spre a creia iluzia, vieții la un mo 
ment. dat. 

Si iată că dintr'o dată glasul im pe- 
rios al regisorului, al uceluia care cu- 

nouște toate tainele, trezeşte cutare . de- 
cor din somnolenţa lui impasibilă. Pe 
nesimţite se desface un sul în fund şi 
un cer nebănuit îți deschide orizonturi, 
nemărginite ; dim dreapta şi din stinga, 
cu niște monştri sau ca un teren mișcat : 
de cine știe ce acțiuni suterane, se ridică 
stinci, care se imbină, alcătuind o grotă.
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Un nou sul se desface și acopere ceru. 

din fund cu nori imaginari; o alti 

pânză cade acum și grota se închide ce 

de o perdea de întuneric. 

La un semn 0 lumină albastră inundi 

scena. şi, două fiinţi, pe care le cunoaș 

tem -de atita vreme, se metamor.fozeaza 
sub ochii noștri, luând înfapgarea Uno 

viziuni de atum o mie de ani.. 

In timpul acesta. Voevozii cu căroa 

nele falşe în mâina, cu buzdugane îngro- 

zitoare la vedere, cu hlamidele sufle 

cate îm. briu; arcași, ţărani cu buctume 

copii de casă, boeri simandicoşi şi ti 

nere domnie umblă forfota prin culisi 

împrăştiind un vag parfum de no) 

taină... | | 

Sonore versurile încep să picure :: 

nu le moi cunoşti parcă, atita farmi 

„capătă spuse de minunaţii artiștii. + 

mulţăinire sufletească mai mare nu. po 

să ai“decit să vezi întrupat aevea u 
+  
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lucru care ţi-a fulgerat numai o clipă 
prin gînd... 

O, mare putere a iluziei! Cum îţi 
apar toate altfel, cînd devii un simplu 
spectator într'un stal, pierdut în mij- 

locul unei mulţimi, într'o seară de spec- 

tacol. Nu ni-am recunoscut Voevozii, așa 
ni Sau părut de frumoşi, și stâncile de 

mucava devenise adevărate stânci şi grota 

de carton o adevărată peșteră de _vră- 
jitor. Cu 'ce mijloace. simple se pot face 
minuni, cu ce elemente disparate se poate 
crea 0 viaţă fantastică şi însenina un 
cer plin de nouri. O, divin regisor, de 
ce nu poți tu realiza acestea şi în urita, 
și banala noastră waţăi reală! 

„A fost fără îmdoială o ideie fericită 
« profesorilor noștri. cari s'au gândit în 

„primul rind la partea educativă a unei 
reprezentații ce avea, să înfăţişeze plastic 
cele mai mari fapte din istoria neamau-
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lui nostru. Ideia aceasta, mu trebue. pi 

răsită, și am fi fericiţi, dacă încercare 

noastră —, aproape improvizată, — « Ț 

da um îndemn serios şi altora, cu: 

„facă mai bine decât noi. d 

“+ 
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PERSOANELE: . 

“Danubiu . . . . d-l Zaharia Bărsan. 
Doina. . . . . d-na Olimpia Bârsan. 

o Reprezentat pe scena Teatrului Naţional din 
Bucureşti, la 24 lanuarie 1909. Ei 
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(La ridicarea cortinei se văd ruinele unui templu roman, 
- Doina, într'o atitudine meditativă, stă răzemată de o coloană 
trunchiată. Danubiu, doarme la picioarele ei). 

„DOINA, 

|; Un veae şi jumătate n'a mai căzut mistria 
! Cea harnică din mîna dibaciului zidar, 
Căci pacea după sine aduce bogăţia. 
Pute ile naturii, reîmblinzite iar, 
- Toreeau acum senine la firul nevăzut 

Ce se părea o clipă din mîni că l-au pierdut 
i : ȘI se "'ntreceau în daruri ca nişte ursitoare 
 Plecate peste-un leagăn, căci noilera poporul 
| Cum e-un copil ce doarme cu fața zîmbitoare... 
„ Urzeau fără să știe ce-ascunde viitorul: 
| Se prefăcea, granitul din munţi în colonade, . 
ț 
:
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În statui, în frontoane; pădurile, şi ele 

Îşi dăruiau copacii ca să se 'malţe schele, 

Şi unde-au fost colibe de, seminţii nomade - 

Prin spornica voinţă a noilor stăpîni 

Au înflorit oraşe cu falnice palate, 

Cu apeducte 'n care isvoarele captate 

Veneau gălăgioase să cânte prin fîntîni. 

"Preceau triumfătoare aquilele romane 

Și se schimbă în ur mă ca pr int”un farmec loc 

Parc'aduceau cu ele viața și norocul; 

Se potolise toate pornirile dușmane, 

"Păcuse vrajba dintre învins şi "nvingător, 

Îi înfrăţise orija aceluiaşi ogor 

Pe care îl lucrase de-un veac şi jumătate. 

Prindeau în glia nouă semințele-aruneate 

Și da 'nsutit, căei virgin era p'atunci pămînt - 

„Jucan ţalazuri blonde la, infinit cînd vîntul 

Se rătăcea prin spice, purtînd din lan în le 

Ca umbra unui nour de aur diafan,  
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Polenul fin, în care dorm germenii vieţii... 

Pe căi largi, pietruite, din faptul dimineţii 

" Vuiau săraguri albe de care ferecate, 

Ducînd spre municipii comorile-adunate. . . 

Odată cu limina creştea. cuceritoare | 

Viaţa pretutindeni prin „foruri și arene: 

Iei simulînd o luptă, cu scuturile 'n soare 

Luptau gladiatorii; dincoace augurii 

Cătau în măruntae misterele naturii; 

Bronzată, câte-o sclavă arar trecea alene. 

'Pinînd ca, o statuie pe umăr o amforă, 

Suna uşor pe lespezi sandala ei sonoră: 

C urmăreau cu ochii zimbind centurionii, 

Şi-opreau în aer braţul văzind-o discobolii. .. 

Păşeau în alb gătite spre-altarele Junonii 

Purtînd ghirlănzi de roze sfioasele vergine; 

„Se grămădea mulţimea în for să vadă solii 

Veniţi s'aduc' o veste din cine ştii ce ţară; 

Un serib, la o răseruce, pe tablele de ceară
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Seria cîte-o serisoare cu litere latine 

Şi peste toate-un. freamăt, o larmă, o năval: 

O ceantă, de ciocane căzînd pe nicovală | 

Și miile de zyonuri, de glasuri zgomotoase, 

Ce-alcătuese tumultul vieţii laborioase, 

Creşteau, scădeau, ea 'n urmă să reînceapă 

"Ca murmurul ce-l face un uriaș bondar... 

Așa, pe zi ce merge creștea mereu belșugul, 

Căci viaţa înflorește pe unde trece plugul; 

Puteau colonii 'n tihnă, păşind după corma 

S'arunce fără grijă pe brazde sfinta mană, 

Știind e'al lor e rodul, că valul lui Traian 
„Le 'mbrăţișează țara ca un imens colan. .. 

(Scena se 'ntunecă. S'aude un zgomot surd ca o furtună 

apropie. Danubiu tresate din somn şi se ridică). 

DANUBIU 

“Ce vuet mă deşteaptă din somnul secular? 

Cine "'ndrăzneşte oare să-mi turbure hodina
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DOINA 

Winule Danubiu, sînt hoardele barbare! 

vuzi tu uruitul celor din urmă care? 

'ăluite 'n nouri de praf vin și dispar.. 

o perdea se lasă şi-acopere lumina 

: cînd se limpezeşte întunecata zare, 

du pă un cutremur altare și palate, 

aşe 'ntregi, eu zgomot din temelii surpate, 

Se schimbă în ruine... 

DANUBIU 

r tu ce cauţi oare pe plaiurile mele ? 

„unde 'mi pare mie că te cunose pe tine? 

ne eşti tu? Răspunde ! 

> farmece se ascunde 

glasul tău, de 'mi pare c'aud a mele unde” 

_optindu-și între:ele ? | 

    
totuşi cum s 07 ales 

ze Venele iN 
Sivorait 

= a 0faltar    
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Se tunecă pe-alocuri de: mi pare ne "nţeles 

Și n vorbele aceste, ce picur” aşa clare, 

Cad sunete barbare 

Iei-colo 'n vălmășag | e ! 

Ca pietrele de rînd . | 

„_Uitate 'ntr'un șirag - * 

Prințve mărgăritare ? 

| DOINA | 

Cum nu-s a tale valuri în totdeauna line, 

Cum tu de pretutindeni desprinzi și duci cu -le, 

Rostogolind tot cerul cu miile de stele; 

Cum porţi nisip şi aur în:albia ta largă, 

Precum lumini şi umbre se fugăresc şi-aleargă 

Pe-oglinda ta,—și-adesea, cînd vii cu ape pline, 

Cum glasul tău se 'mearcă de sunete străine 

„De parcă este altul, —aşa-i şi graiul meu! 

DANUBIU 

Dar cine ep Piapumdai De upde te ştiu e? 
Bia 

Cogugia tisă 
aa ;     
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'in care vremi uitată? - 

i spune-mi cun te chiamă! 

“in lingă mine-aproape - 

“4 te privese... Ridică-ţi a genelor maramă, 

ă-ţi văd o elipă ochii sub plînsele pleoape, 

ăci tot se uită ?n lume, dar ochii niciodată! 

DOINA 

:. dacă ?n ochii limpezi poţi să citeşti viaţa, 

E: mei de plîns sînt tulburi...—Nu căuta 'ntr'ai 

[mei, 

Jăei viaţa de-altădată nu mai străluce n ei! 

şi n'ai să vezi prin ceața atitor mari dureri, 

Precum pe-un geam cînd plouă se împînzește 

ceața, 

Je nu mai vezi nimica în tristele 'neăperi... 

DANUBIUU 

'$ drept că pareă 's stinse splendorile luminii



S 
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În cehii tăi, și totuși înfăţişarea, ta, 
Păstrează încă ?n linii 
Și 'n portul tău ceva 
Ca niște urme șterse de veche măreție... 
Cine ești tu, de sameni cu fetele acele 
Ce-și împleteau cosița, acuma, ani o mie, 
Făcîndu-și o oglindă din valurile mele?.. 

DOINA 

De-mi recunoști şi ochii, și chipul meu, Şi graiul, 
De mai cunoşti o urmă în portul meu din straiul 
Pur tat odinioară de mîndrele fecioare, 
Deși îţi par schimbată și nu-mi mai știi de nume, 
Tu știi că şi ?n natură acelaș colţ de lume o 
Nu pase tot acelaş cînd e văzut pe soare 

„Sau e 'necat de umbră, deși acelaş este. . 
In ochii noştri numai el altfel se preface, 

„ Oricum ar fi cu alte podoabe să-l îmbraee 
Pugarele-anotimpuri. .  
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_ DANUBIU 

O, vorbele aceste 

: luminează mintea... și gloria trecută 

“cunosc în tine: Tu trebue să fii Doina!. 

DOINA 

Doina, da, sînt Doina, din lacrime născută, ! 

DANUBIU 

'reu somn am dormit! 

und acuma taina 

temului de veacuri de care-am fost lovit! 

Doina, tu, eşti zîna pe care o aştept 
sounnul meu de-o mie de ani să mă deștept! 
înd am văzut că; roasă adîne din temelie, 

“ stului imperiu măreață elădărie 

e să se darme, că negre hoarde grele 

elocotind mai multe ea valurile mele,
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Şi una după alta grăbite se alungă, 

Talaz peste talaz 

Ca, să deschid'o strungă 

In brîul cel de piatră ce sta ca un zăgaz, 

Menit ca să despartă 

-O mare de "'ntunerie de alta. de lumină, 

  

N : 
„ Cînd am văzut că truda de veaduri e deşartă, 

Că mîna, cea, divină * , | 

Ce-a pus întîia piatră, a pus-o în zadar,   Că înapoi se 'ntoaree greoiul minutar 

Ce "'nserie ne "ncetat 

Tot pasul înnainte făcut în univers, 

Că o putere oarbă mai mare e în mers, — 

Atuncea mai adîncă eu matea mi-am săpat, 

M'am îngropat atuncea în giulgiul meu deape; 

Mi-am âruneat cununa de trestii de pe frunte, 

Mi-am pus sub cap tridentul, sub pletele cărunte, 

Și mi-am închis cu groază truditele pleoape 

Să nu mai văd nimica...  
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„DOINA - 

| Da, greu somn ai dormit! 

“n van pe-a tale maluri am stat ades plingînd. 

Yi numi simţeai tu plinsul în ape picurînd. .. 

DANUSIU 

'u lacrămile tale, vezi tu, mi-am limpezit 

Toianul ăsta tulbur de ape care-l port... 

DOINA 

în valurile tale ades m'am oglindit, . 

Eu mă vedeam în âpă, căci chipul mi-l prindeai 

Cînd mă plecam pe tine, dar tu nu-mă vedeai, 

Cum prinde,dar nu vedestielosul ochiu de mort.— 

DANUBIU 

O, te vedeau prea bine- 

Cînd te-oglindeai în mine 

S
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ȘI "ţi auziam adesea, îndureratul glas, 
Dar nu sunase încă a] mînțuirii ceas!. 

DOINA 

Cum? Pentru noi mai poate să fie mîntuire? 

DANUBIU 

Da, ceasul nu-i departe. .. și-o nouă întocmire 
Va. 'nlocui:'cea veche... 

DOINA 

Oa să se darme iar?! 
Pe-un loc ferit de lume adesea-ori apar 
Ca nişte meșteri harnici ce 'nchipue-o cetate, 

„Mii de vieţi mărunte, de-acelaș gînd purtate 

Și iată că deodată se 'nalțun furnicar. . 
Zorese de pretutindeni încrucişindu-și mersul, 
ȘI se 'nteţesc la muncă și- aleargă fiecare, 
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oaxba, lor trufie crezînd c'au tost în stare 

tun morman de ţernă să 'nchidă universul! 

ar întw'o zi s'abate un uriaș drumeţ, 

iată că 'ntr'o clipă sub pasul lui greoi 

-nărue 'n risipă trufaşul muşuroi 

"ădit cu-atita trudă și jertfe de vieţi. 

: nărue cetatea, şi cei ce au noroc 

“ vseape, fug cu spaimă și umplu lumea, toată, 

: pierd unul de altul răzneţi, şi niciodată 

„vatra părăsită nu se mai strîng la loc... 

DANUBIUU 

„u, nici-un stăvilar op 

*u poate să despartă, 

e-acei ce "n lumea, asta îi leag” aceiaşi soartă 

"i iarăși se adună viaţa 'mprăştiată, „- 

ăci, vezi, un furnicar 

„e risipeşte, însă nu moare niciodată ! 

ot astfel şi poporul pe care-l plini, erezind 

p-
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Că nu mai eşti în stare la loc să-l'mai aduni, 
Il vei zări 'ncurind, | 

O, Doina mea iubită, 

Pe căi nenumărate - | 

Roind de preiutindeni din negre văgăuni, 
Din peșteri, de prin codrii, din văi îndepărtate 

Ca să s'așeze iarăşi în vatra părăsită !. 

DOINA . 

Grăeșşti cu-așa credință ca unul care știe 

Destinele vieţii... O spune "mi dar şi mie, 

Arată 'mi ce menire maj are ?n viitor, 

O spune'mi soarta-acestui greu încereat popor! 

DANUBIU 

Fărîma unei clipe, un ceas, O zi, un veac 

Au toate 'nsemnătate în cursul nesfirşit 

Al vieţii ?n care toate se fac şi se desfac... 

Va trece dară timpul ca un drumeţ grăbit  
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- . 

amd ce-i peritor, a 

va *ncărea de lacrimi, va trece bălți de singe, 

, dăxâma' eu mâna din mers cununi de regia | 

, nărui în treacăt împărăţii întregi, 

ur el; nepăsător 

: tot ce se va stînge 

ce va fi căzut, e 

+ merge înainte cu grabnicii lui paşi, 

isînd ca stilpi de strajă arar vre-un uriaş, - 

, să'şi însemne calea pe unde a trecut... 

zeştia vor rămîne întregi la locul lor 

neatinşi de moarte | 

i tot mai mari vor creşte, 

a cât va să pășască și timpul mai departe... 

i au să spună cine va fi acest popor! 

- 

DOINA 

4 ce n'aş da, o elipă să-i văd şi eu... 
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DANUBIU 
(ridică tridentul în aer şi invoacă), ' 

„ Priveşte! - 
(Scena se 'ntunecă, în fund, şi pe măsură ce versurile 

„sunt spuse, partea figurativă apare şi se grupează pe scenă). 

Luaţi ființ'o clipă, o vremuri viitoare! 
Lăsaţi-ne 'n oglinda, ursitei să privim 
Dincolo de viaţă... i 

Din nepătrunsa, ceață 

Desfă-te, vis sublim! 

Veniţi, luaţi întrupare 

O niarilor eroi: 

Veniţi din cetăţuia, Carpaţilor bătrîni, 

O! juzi cu barba albă și cu toege n mâni, 
Veniţi păstori acasă cu turmele de oi; 
Ca slovele mărunte ce's scrise pe-un izvod. 

Coboară-te la vale, împrăștiat norod, 

Că 'ncepe să suridă străvechiul tău noroc... 
Veniţi furnici grăbite din nou la furnicase,
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boară Basaraba.! şi chiamă la un loe 
troavele răzlețe pierdute ca 'ntr'o mare! 
(Basaraba cu întreg alaiul coboară şi se grupează, în 
me ce din partea din potrivă se zăreşte coborînd Bogdan, 

cu casa lui). 

v un zglobiu şivoi 

"prăștiat şi gureş 

reci munţii şi coboară din vechiul Maramureș, 

1 casa ta întreagă, o Bogdan-V cevod! 

oară 'n svon de bucium cu cetele de-areași, 
u fete, cu. feciori, 

a 'ntregul tău norod,, 

oboară și 'napoi 

u te uita ce lași, 

ăci mult mai mîndră-i ţaxa în care te cobori! 
(apar Mircea-cel- Mare şi Alexandru-cel-Bun) 

DOINA 

“id doi venind acuma de mînă ca, doi fraţi ! 
e fulgeră cununa bătută "n nestimate:
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Blajin la echip e unul şi plin de bunătate, 

Cu barba revărsată pe piept ca o zăpadă. . 

Cellalt e aspru însă, cu ochii îneruntaţi, 

Care-i lucese şub gene ca un tăiuș de spadă 

Cine's aceștia, spune? Așa neasemănaţi, 

dum pot să vin” alături de mînă ea doi fra 

-* DANUBIU 

Închină-te în faţa. acestor două mâini, 

Că ele 's începutul frăţiei viitoare! 

Înehină-te în faţa acestor doi bătrâni, 

Stăpînitori puternicei 'din munte: pînă'm mar: 

“Mărire ţie, Mircea, și ţie, Alexandre! 

- Măueţ vă stau pe frunte frumoasele eunune 

Bătute 'n pietre scumpe cu străluciri de foc 

Oădea-vor dințre ele cu timpul, dar odată 

Să va găsi o mînă pioasă să Je-adune 

Ca să le-așeze iarăși unde-au lucit, la loc! 
(Scena se 'ntunecă din not  
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DOINA 

asă ca, o pielă acum pe ochii mei 

a un nor ce-aleargă spre lună s'o cuprindă, 

reşte-un văl de sînge pe magica oglindă 

au mai văd nimica în strălucirea ei... 

DANUBIU 

fapte peste care mai bine-i să se lese 

„. oiul întuneric; sînt domni ce nu cutează 

asă în lumină așa pătați de sînge, 

ochi care nu sufăr să fie atinşi de-o rază, 

. taine ce.de-apururi vor stă neînțelese: 

„a poate să se sfișie doi fraţi pe-o moştenire? 

majă blestemată au treptele de tron, 

Dăn” şi cei nevolniei încearcă să le sue 

'ând peste cadavre... eine-ar putea să spue? 

 rămîneţi în-noaptea din negrele genuni, 

ce veţi fi nevredniei ca să purtaţi cununi! 

„aceţi loc acelui, a cărui strălucire
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Va aruncă o rază ce nu se va mai stinge!. . 
| (apare Ştefan-cel-Mare) 

Pășeşte, Ștefan- Vodă, cu mîndrul tău alai, 

În zîngăniri de săbii şi tropote de cai, 

În trimbiţări de surle şi cîntece de clerici, . 

Cuceritor de steaguri şi cjtitor de biserici! 

- Albaştri îţi sînt ochii şi părul de mătasă 

Cu pletele bălae 

Îți împresoară fruntea ea, blonda vilvătae 

Ce tremură de-apururi pe capul unui sfint. 

"Tu porţi pe a ta frunte cununa tinereţii, 

„Tu ai în plete aur, și aurul cunubii 

Ce, va veni pe urmă, va trebui să vie! 

Sînt paşi ce lasă urme sfințite pe pămînt, 

Și nu un cere de aur, nici un domnesc veşmî 

Sfinţese pe-un Domn, ci Domnul le dă lor măreție 

Oricât de mulţi.la număr ar fi duşmanii tăi, 

Oricât de tari şi-ori-unde ar fi să stea la pândă 

Tu te aruncă 'n luptă, fii sigur de izbândă, 
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ici A sluji frăţeşte, puterile naturii: * 

  

„a ajuta cândeeaţa în gura unei văi, 

nd negrul întuneric, când arborii, pădurii. 

erezător în tine, păşește înainte: 

„i vei lăsa pe-o vale atitea oseminte 

„bind pămîntul parcă cun veşnie luciu delună... 

incoace, o dumbravă va 'nlăcrăma pămîntul 

fiecare toamnă cu pete mari de sînge... 

ingher în cer lăsa-vei tu semnul semilunii, 

scându-l să pălească în faţa. sfintei eruei.. . 

r când va fi din lumea aceasta să te duci, 

ind mîndra ta cunună ţi-a scăpălpe frunte, 

» soarele ce-apune căzând după un munte; 

md o s%ţi cadă sceptrul din mîna ta, de fer,— 

»ţi să-ţi întorei în pace privirea către cer, 

să cobori în groapă făr' de păreri de rău, 

iei clopotele grele îţi vor purta, de grijă 

n sute de elopotuiţi cu glasul lor de schijă 

>r spune peste veacuri mereu numele tău !.. 

20543. 63 . 3
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DOINA 

Mărire ţie, Ștefan! 

DANUBIU 

Priveşte-o mînă neagră s'a 'ntins din nou pesoi 

Și noaptea, se coboară păşind triumfătoare. 
Tu însă nu te teme de negrul întuneric, 

Căci sînt şi nopţi de-acele în care-un vis feer 
„Venit fără de veste, te cercetează ?n somn... 
Aşa e şi figura năpraznicului Domn ! 
Ce-o să alunge noaptea cu sabia-i de foe.. 
Răsai dar pentru-o elipă, viteaz făr” de noro 

(apare Mihai- Viteazul), 

Tu care ai stațura anticilor eroi 

Și vei purta, pe frunte odată, trei coroane, 

Căci tu vei fi în stare s'aduni iar la un loc 

Trei mîndre ţări pe care cumplitele nevoi 

- Le-au rupt din tr upul falnic al Daciei "Traian 

O sfintă întrupare a visului Unirei, 
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"rmează "ţi mîndru calea, nu te uita că porţi 

e chip stigmatul tragic al timpuriei morţi : 

2rtfeşte-te! căci jertfa e preţul mîntuirii! 

i dacă de pe umeri va trebui să-ţi cadă 

rumosul cap, lăcașul acestei mari gîndiri, 

1 moartea, ta urmaşii un simbol au să vadă: 

ăci tun'ai să ai parte pe lume de-un mormânt : 

ălog îţi vasta trupul unde-a căzut, spre-a spune 

ă-i cucerit de tine pe veci acel pămînt!. . . 

ax capul tău ce-odată lucea peste trei ţări, 

ub bolta învechită a unei mănăstiri 

oase mîni l-or duce şi pe altar l-or pune, 

ă stea ca, mărturie a negrei dezbinări, 

'ân'ce din nou cu frunchiul va fi să se'mpreune !.. 

DOINA 

(Acoperindu-şi fața cu mîinile) 

', vis de înfrățire ce repede te-ai stîns!



36 | D. Anghel şi St. O. Iosif 

DANUBIU 

Destul ! căci nu mai este de-acuma timp de plâ 

Nu mai spera zadarnic să vie-alţi uriași, 

Ci înarmează'ţi braţul şi dreaptă ai tăi pa 

Spre adîncimi de codrii... Acolo e scăpare, 

Acolo mai'adie un vînt de libertate, 

În mijlocul acelor eroi necunoscuţi 

Cari se jertfese în umbră spre-a mîntui o lun 

Ca ?n vremea năvălirii noroadelor barbare, 

Adună'ţi iar copiii pribegi, răzniţi din sate, 

"Din codru rupe-o frunză şi cîntă-le-al tău nu 

Fă să răsune Doina cu versul tău de foc... 

La, cele patru vinturi, la orişice răseruce 

Necontenit tu cântă-l, trecînd din loc în Joc, 

Să-l poarte pîn' va crește cu glas de uragan 

Şi-atunei, cum se porneşte un zvon nelămur 

Mișcînd un spie şi altul și-apoi întregul lan, 

Cum se trezește-un freamăt încet din ram în re 

Pin! ce răscoală codrii, — așa și al tău glas  
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n om în om va trece trezind întregul neam!... 

1 ce-o să, vină “Tudor și cetele şi-a stringe, 

oul cel din urmă din alte vremi rămas, 

-şi pună 'n cartea vremii pecetea, lui de sînge! 

are "Tudor Vladimirescu cu un grup de ţărani înnarmaţi 

eu coase şi topoare). 

îndurat destule, sărman popor iobag! - 

1 zdreanţa de cămaşă de rob tu fă'ţi un steag, 

pleacă înainte cu vîntul de răscoală - 

ţi ia păn” şi cenuşa rămasă 'n vatra goală! 

1 șubrede colibe, din umede chilii, 

1 negrele bordee săpate în pămînt, 

daţi-vă cu toţii, ca stăfii din mormînt, 

i care aţi stat atîta, înmormântați de vii! 
. 

aţi-vă 'n clopotniţi şi sub al crucii senan 

iţi cu bărbăţie în toaca grea, de lemn | 

"lopotele toate din somn le deşteptaţi, 

"1 a sosit acela pe care-l așteptați !
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Du-i, Tudor, dă-le iarăşi lumini ochilor or 

Să vadă cum din cîmpul mănos al ţării noa: 

Ca nişte pete negre în zările albastre, 

Dispare cel din urmă hrăpareţ stol de corb 

“- DOINA 

Senin ! Senin! Năvală bogată de senin !: 

De-asupra'mi parcă cerul şi-a mai lărgit 

N [vaza 

A cui e oare mîna care-a deschis zăgazul 

De curge-atât albastru ?.. În pietre de rub; 

S'a închegat acuma tot sîngele văisat! 

O; cine-i vrăjitorul ce toate le-a schimbat? 

| DANUBIU 
(Arată pe Cuza, eare apare cu srupul Unioniştilot) 

Priveşte vrăjitorul! 
, (Cătră Cuza) 

O 'vrednie Domn, trimis 

De Cel-atot-puternie să 'ncepi o vreme nou  
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ă 'ntrupezi odată al înfrăţirii vis, 

tu ești făurarul menit să împreuni 

“o cunună nui, cununile-amîndouă 

vuntea ta înaltă cu ea să ţi-o 'neununi! 

frînge multe lanţuri, dar lanţul viu pe care 

rivnieile vremuri l-au rupt de-atîtea, ori, 

"acum nimic să-l fiînsă nu va mai fi în stare, 

i, la un semn, deodată, în țările surori 

_o0şi, bătrîni şi tineri și fete şi feciori, 

n rid înti”o ghirlandă alături flori cu flori, 

vor întinde mîna, pășind peste hotare 

anțul de unire al unei mîndre hori! 

DOINA 

re! O, vis magie visat de-atiţi eroi! 

'oe care doarme nelămurită. ?n noi, 

simţi întotdeauna pe cineva aproape, 
ere domnitoare peste pămînt și ape, 
ter care împinge isvoarele spre mare,
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Fir nevăzut ce leagă al păsărilor stol, 

Al însăşi vieţii noastre cel mai măreț simbol, 

  

Unire, forţă oarbă, o! tainică chemare, 

Ce mîndră sînteu astăzi că ţi pot rosti cuvintul !.. 

(Îngenunche) 

Umilă "mi plec genunchii în faţa, voastr -acum, 

Giganţi pe care timpul în grabnicul lui drum 

V'apusea stilpi destrajăspre-a ne păzi pămîntul: -, 

Eternă închinare vi se cuvine vouă! | 

| 
(Întorcîndu-se spre Danubiu) i     

Şi-acum, bătrîn părinte, eu mînile-amîndouă, | 

De nu-i un vis acesta, dă negura -"'ntr'o parte, $ 

   Dă drumul iarăşi vremii ca să "și urmeze zborul fi 
. “e . | 

„Şi spune 'mi mai departe 

Ce-ascunde viitorul!
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IE DANUBIU 

(Ca ?ntrun extaz) 

| întro împărăție, la obirșia, mea 

- Pe-acolo unde 's numai un râuşor abia, 

Ce “şi despletește apa prin văile adinci, 

Este-un castel fantastic împresurat de stânci, 
n | o 

Inti”o împărăție, la, obirşia mea... 

" Un cuib de vultur pare fantasticul castel 

| _Zidit din vremi străbune şi-acolo, sus, în el, 

Ferit de lumea 'ntreagă trăește-un prinţ străin. 

| Ca nişte oști stejarii în paza lui îl ţin 

Și-un cuib de vultur pare fantasticul castel... 

   
| Cînd. soarele se 'nalţă încet din răsărit, 

pă 
El dăinue în zare o clipă în loe oprit, 

  
EA A - a .. . 
:„Arzând ca, o coroană pe negri codrii mari 

   "> ŞI freamătă oștirea bătrânilor stejari 

Când soarele se 'nalță încet din răsărit...
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Uimit privește prinţul din vechiul lui castel 

Și-adesea i se pare c' ajung pînă la el 

Din loe în loc purtate războinice chemări — 

  

Lung elocotese bătrinii stejari în depărtări 

Și-uimit ascultăprinţul din vechiul său castel... 

Atunei a mele unde iau graiul de baladă, 

Sglobii peste pripoare săltând când stau să cadă . 

Și-i povestesc în taină de-o ţară fermecată - 

În eare-adus de mine va stăpîni odată, 

Și-atunei a mele unde iau graiul de baladă 

. 

3 

Îi povestesc înti”una, de ţara fermecată, 

- Iau glasul de sirenă, şi-atunei ca, niciodată - 

Castelul vechiu îi pare că este trist și g0— a 

Dar întro dimiveaţă-la poartă-i bate-un sol 

Ce vine ca să-l cheme în țara fermecată, .. -



  

     

A 
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E greu să “ţi laşi în urmă castelul părintese 

Și-atâtea, lucruri seumpe cari toateţi amintese 

Viaţa ce-ai trăit-o, — la fiecare pas... 

Sînt lacrimi în cuvântul acesta „bun-rămas“— 

Dar el își lasă 'n urmă castelul părintese... . 

Arzând ca o coroană pe negri codrii mari 

EI vede mândrul soare, iar falnicii stejari 

l-adue de pretutindeni războinice chemări, 

Și merge cătră. soare, pe care-l vede "n zări 
N - . 

“Arzând ca o coroană pe negri codrii mari: 

Acesta-i ce] ce ține în mână viitorul! 

„ Acestuia să- BIBLIOT EG Au CENTRALĂ 

Acesta îl va duce UNIVERSITARĂ - 

Acestuia, 3 se cade ESP Edi ţi,



  

BRRATĂ:   Versurile ară 

suni date aici: 

A g-lea vers ata pag. 13: 

Plecate peste-un leagăn, căci 

Al 5-lea ers dela pag. 32: 

- Quceritor - de. steaguri şi 

Al 19-lea vers dela pag. 

Cind minăra tu cunună 

  

tate mai jos să 86 e itească asa. Cum 

nou erd poporul. - 

ctitor de biserici! 

33: 

Hi-a scăpăta pe frunte, 

 


