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- Puţini? Studii stai asa de
atrăgătdye ca, studiul iba
și literaturi
- Ai popor; dar puține Pot
deveni așa de plicticdse ca
dinsul, când
„ Bredarea luă se mărgin
ăsce la nisce regule 5
catezorii abstracte, la
o nomenclarură aridă și da
un poinelnic de titluri şi de
nuine proprii,
fără substrat concret, de
care să se razeme Spiritul
o .
Înainte vreme, Ze când şcăl
ele secundare mu erai înze
strate
îuzei pentru Sciințel
e

naturală ȘI cu

aparat

e Pentru cxperienze
î;
fisică și de chimie, se părea că
numai Sciinzele descriptive și exp
:

imentale sînt urstie 2 râm
âne cel mai usuce din.
învejămint Î»+
câte ori elevi, cară nu văd
useră în vicfa lor mâineral
ele,
Plantele se:
corpurile himice, ziln

ic Bomenite în Șcălă,
14 confunda calitățile si
Proprietățile unora cu ale alor
a, nu atribuiăi fosforului
cea-te se
Ventia iodului, şi vice-versa.
e
Același lucru se futîmpiă, însă
, astăzi cu studiul dimbiă si
literaZuriă române. Intorcfnd capul
dela fenomenul de: studiat,
se
învaț.i
pe din afa
ră, aceea-ce ar trebui

Să

se învețe de Pe natură,

servația directă şi aționată
a fenomenelor.
- Nu

înțelegem

o lecție de botanică

din ox-

Sati zoologie

decât în muză i ui
înțelegem o lectie de isică sai
de himie de cât în daborator.
Tot aş.
ni înțelegem, în Școl7 ele secund
are, un curs de dimbă sati de
lite
ratu. i
PResprijinit continui pe lect
ura autoriloy HOȘtri distinși,
cari at Șz
Să'și presinte, în cele mai
corecte ŞI mai frumose for
me ale lanoi.
românești, înalrele lor idei ȘI
Sentimentele lor alese.
Frumosele Producțiună literare
ale scriitorilov noștri mal de
seu i

alcătuesc muzeul Profesoru
lui ide dimăași de literatu
ra

„În

română.

acţstă «Carte de cetire» Sat
dispus ast-

fel Eucățile alese din a.
Zori, în. cât cititorul să vadă
din ordinea dor, fâsele succesiv
e ale litey»Zurti române în curgerea vec
urilorSa
. înlăturat orice împărțire
ma +:
specială, pe Bonuri

terare, elc., Precum şi aprecier
ile respectide asupra
"“vaborii estetice a producţiunil
or unui. autor. Sai „dai, pe cât
posib:!
ma

-

bucățile întregi, spre a se vedea alătuirea bor “integrală, şi sa
căutat

a se scdte ia îvelă multe mărgăritare ascunse în volumel
e abia 7&-.
foite arare-ori, de majoritatea contimporanilor 10ștri. Genulu
i oratoric,

studiat

așa de aprope

în retorică,

î s'a. acordat

spațiul meritat, pre-

setându-i în splendidele exemple, prin cară Za ilustrat,
Îi noi, uu
Barbu Catargiu,V. Boerescu şi M. Cogălnitenu.
E
Principiul conductor în alegerea Bucăţilor literare na
fost numai

cel estetic. Sa

renunțat, adesea

cu

părere de răi, la unele

din

ele,

admirabile ca formă. şi ca forță de expresie, dar înadmis
ibile, în
Sc5lă, pentru conținutul dor de ideă deprimante.
aa
„Am ascultat, cu nespusă mîhnire, vecitându-se de copii,
prin unele
Scole, poesii desperătdre. Pntru ce să înveninăm simțire
a inimilor

- Zinere, cu amărăciunea sufletelor decptionate? Pentru
„ce Să întuntcăr .

înainte de oreme, candărea feciorelnică a fericitei lor zmagin
ații naite,
cu negrele gândiri descurajare ale pesimismului ? Pentru ce să
antici-

Păm, incculând prin educaţie,
Zuritate ?
a

>

râul de care căulăm
N

să scăpăm

da mta-

a

Să desvoltăm, din contră, acele disposiții bune, “ară nu găsesc
mut-

. nai de câţ, în mediul social, —frămintat de interesele urgente
ale vieții—
deplina atmosferă necesară la cresterea şi întărirea
lor desăvirșită.

Să desvoltăm

“dreptate;

sentimentele

înalte. ale iubirii de Patrie,

sentimentele stenice, cum le numa Kant;

" credinței în bine, ak

încrederii în

energia

de adevăr, de

ale Sperantei, ale

Zriumfătore,

ce desfășără

"voința îndreptată spre țintele mari, uymărite de nemul
nostru saii de
omenire.
|
ă
„Din acest punct de vedere educativ, Sa procedat
ia colecțiuuea frut-.
“moselovr producții. literare ale Zuituror scriitorilor
noştri mat distinși.
Autorii contimporaui mai tineri ai fost omiși. La
acesta nu ne-a
hotărit numai

Considerația

că sar fi mărit Prea mult

«Cartea» deja

destul de voliminăsă; nic mtmnal cousiderația că, scrierile lor aflâu.

du-se în comerț şi accesibile ori-tui, dinti aă
dreptul să pretindă
a fi cănrați şi cetiţi în întregime. Ne-am gândi
însă că activitatea

„unul Carageali,

Delavrancea,

Vlahuţă,

Coşbuc,

ze. se află încă

în

Phnă fază de evolutie. Ar fi găcat să se
peceriuiescă de pe acum,
cu melancolica glore a Panteoinului istoric,
fertila manifestare a fauJasizi lor artistice. Amicii noștri ati, negreșit,
tot dreptul, dar din feri.

ire, Încă tot timpul,
Bucuresci,

20 August,

ca să devină
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„Secolul al XVI
Dia LEVITIC
(Ohenia, circa 1560.)

L. ca Bei
2. um

YH “NBAZHAOV „p Toknavkacac avkae

eu

dn

COROTHHAGY.

UIH

UHHHAS.

1i9ph

3. Hurkaeae AVEAE. AABROIO ROAW MAOaE -Î ap'kate

Poe

NAn:

4.
„
».
.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AECTOHHUL. Uri MAAINTSA Ba Aa XacHa ca.
MIH ARaweae Bop du poAnrowpe. un Aarru
HIOVAt Ba Ax5Higc. cropebpa. uri cTopeSpa
CEMGHĂTOVpA. ului Re AR'R NAN AA CA HOY,
WH BEILH ALKOVII KOV "PhpHe Î Wăpa BOcTpă.
AABOIO £0V NANE Ă MAPA BOCTBE. AGVpMHBEIţI LH
HHAVK HOY BA COAMRHITA tipe BOH. TONHEOR 4
aph XHRUHHAE p'KAc €zABATHUE AE A nn
MBHTSa BOCTpOV. HI We're HOV Ea 'rp'kue
pe ] Wapa ESCTpH. COHHBENU pe En
AHMAHU BOpui. ui “MHaun'Tk BOcTph
ESP NARA A£ Apatn. LU £ AC -ÎHTpE Bou ROpn

16. renu mpe w.covra npe 3kuc au.
17. kn Ep

auliu

18. BOCTph.

Eh 60 BO

19. BOIS Kp'kue
20.

gun.

21.

nk.

ur

m:

Npe

BOUITH
BOU.

AEPHTOVAA

AL

Bop

NHKA

BROVTA pe

BOH. win

UIH RSI „ACOVANS
atrk

oz

-Maunrk

Ko

aa

Rou

W

atat

ROI

Ape
UH.

Ra

_

aq

22 neprpoy kat

now. AE BEM

Anca. „Hanon.

23. UIH ACKOVA ant Ba Şi -NTpE BOH AE ARBOVII
24. um CSĂAETBA MHEOV HRS EA Op pe BON. că
25. BO ĂEAA „NTpE EROU. ui £$ Row XH. AOVANn3tovv
26.

BoeTpov.

Roi „NE BE.

XI

HOpOAOVA

atuieov

0 -NARAȚIUNE JURIDICĂ ŢARANESCA
1.

ţ eze

ii

SM

485

MEpcA

MOAA

OREHSA

AE

sf

CKOapua,

Ac

Sn KS cranna haunTk aSu ASmuTpS nzpa
2. AABSASH A “N TAprBa ioaSu, A ZASrin A See
Avea cR'kisa,
EA

axSranaSa'

&p'kme “AE

AUNCA

MH

A

HEROE,

npe

i
KSat
.

3. £A CRS ASc „p kaTpow a5 NSTST, neNTpS Ypanuu
rk ASH,
AMECT WM ue căpie Man cSc cTana, ca ckS
4. CRSAAT

Age

45

-NTBAT

Ap Mouliia

HHu wW 'Tp'kaz RS Ava MOLUIE,
-5.

HAZ,

Ra

AAŞ

“N3EECTpAT

45 BEHHT MOAASRRHSA

MoAa,oR'EHSASu,

SH

HHMAH

HEARZAHAZ

HkA

cokpSca$

bpareae

Ac ovia

45 we,

iad
EA

-

ASurSASH,

iap Aaka

E

6. sA uia$ rac Aouliia -MIpECBPAT un Apar
LIN KOCHT, A ETBHHA,
AEU

MOAACERHSA

7. 14pe CTAHHA,

au, amzuacui
8.

ue

45

arsa

“| de Kun IAS

iacri Mani

cc

B2p'Tiwc

prpar

nannrk

AdECTSuU

ckpuc

ASa'Tp$

|

-p mMouuue,

.

ui

a$ MEpPCZ

IAPEAAAEBA, Ac

45

craTrSr

AE Ban, Acu “NPBAAT Run MA$ 1iSr crzanHA
Ă
9. KSM BA ata 3nc nanurb ASAEkzuieti dn AS
Suc na

MAS

ETpAT ES ata moiuie ASurSA 55 dpareczs,

10.

Acu

43

Tpiatic

Ac

45

BeihT

un

ASurSA AE

au,

ASmu'TrpS nzprzaaaB5a, um c'k$ MzprSpucur
11. ASurSa naunrrk XBAEKZUIEH, KSA HAS
BZFTAT Hu
'Peca$, npt CTAHHAAp MOLUIA MOAÂ6
,

12,

_

„pare

HaHn'T'k Asu

_
ca unu bpa-

B&'knSasu, au bapa ASkgS as -NTPAT EA
prpaua moiuie iapz
MoaAcR'Busa cks M2prSpneuT „pauni
ase

13. ASH Boiapun, ka unu Aa5 SATAT
EA „NTpAua -Aouuie
Teea5, Hu 45 aRST en PN Ww ameeri

14. karSpz, KS moimiia MEAACE'RuSASu,
FA HHW

15.

Age

Roiagi

NHAMHE,

Acu

45 pzatac

A£ 6Athar Ac nannrk
Meila, un Acnannr”k

unu

HHi 45 ducem dna

CrzHHA

MApkzaaSaSu,
SA cuSasu,

tun

Îpa:

68

!

a Ad'nHenpaakue

5

o

16. KS wi, nzprași, KGaA czul ii MOAACEEHSA moimiia kS BSH2 nau
AE ARSM -pannre, Ra acre
17. a

ASH

atomic -MzprSpucuT,

iz

45

dwcr

ani

MSaui

dMeliatui BSHn Ac npe „pi mpe pe,
18. A£ -| KOAHBAUI KOHKA, UIH Ap CATIA KaMBpE, Ac Konzucac
„APaFaH KS ditocaS naTrp$, uu crzn
19. stea Ac akoa'k, un nurk wr CROAPUA, BHRTHA WT TâM, Whpiiani
AA AMOFTZH WT TA, AH
20. urpk, wr 'Taas, H Aparan KS ditocaS apa W'T
v "Pam, EAAHCAdE,
Hi TOTAN, Hu NENTAS
21. KpeaiHua nScSurki Aa SE | AWK AE neseyi uni A Rige-reat
== Mea, W%, AH, Fi. BA rp.

(Diaconul Coresi, cel-maj activ traducător și tipăritor din secolul XVI.
A tipărit Psaltiea şi Cazaniile,/

Din

PSALTIRE

Tipărită

în anul

1377.

fă pasat BABW/ACHSASH, Asia WUIESSMR usii NAXHCEM, — BĂHAR
cIWVHSAn.—
- DIVA
Î CĂAUE MpEMIKACRE A A CNAN3SpĂMR WBTAHEAE HOĂCTpE. —
“RA âula NTpEBapăne NpĂAZTOpIHNE KOCBHNTEAE A£ EAHTApH. —
“unii Acrwk H6n „pan rape. —
KANTANH HOabt AEWZNTEEAE CIUHSASH, — KOVAMh KANTABpEA KZrap'k ASmnSASn „Murbipă eTrpiiina.
_EZOFATApe

"PHHE TIEPCAAHALE,

OVATATA

die Atpenra

mk. —

“ezattnbeăce AHMBA AVE Ac rpSMasSan Ai08 czaNSNOMEHIIROI "TINE. —

ca NS INTE NOMENIIBROIO “îpcaanatSan RĂ „puenoi”rSan Beceaitn m'kae.

noair'kipie Acâne dinu fAomSaSn „paiiwa 'IpcanmSau. —
3HEpĂ AEUEPTAUH Aeu6pTauH mană aă otpanrSpnac n. —

e

„dBieae RagPawnSASu avzpaTeae. — fpepiiue AG uda u€ Aă ie Adpk

TĂ UE AATAAi HOaw.
depiide tine mpa

tuii pane

'Tiitepiii ran

|
AG niarpa.

6
Cânteculă lu [Dajvidi, când fugiia de fața lu Avesa
(lom|ă,
filulă său.
Doamne! ce se mulțiră dodeitorii miei!
Mulţi se sculară spre mine;
Mulţi grăescă sufletului inieu:
i
-.
Nu iaste spaseniia lui deîn Dumnezeulă lui!
5. Tu, Doamne, folositoriulă: mieu eşti,
slava me, și înalță capul mieu.
Cu glasului miei cătră Domnulă str[igaliu, şi auzi-mâ deîn mâgura sfăntă a lui.
Eu adurmiiu și ațipiiu ;
|
10. sculaiu, că Dumnezeu folosi-mi ;
|
7
nu mă temi de mii de oameni ce cadi împrejurul
ă
Scoală,

Doamne!

spășește-mâ,

Dumnezeul

mieu,

că tu vătămaşă „oţi ceia ce vrăjbesc: mie îndeșe
rt,
dinții greşiților zdrobit-ai.
15. A Domnului iaste spaseniia,
“și pre o|amen]ii tăi blaglosloveniia ta,

micu!

|

IV. Din USAHA
Tipărită în Orestia,

în anul 1582.

“nun z5 AWainezeS vepioan un NAMĂNTOVA.
E nzman"San pa nSerue: aur N Atuepra uni -NH'TBN'Epekn epa
cnpe ad ăn:
UWIH AXOVA AMAHSASII ce NSPTA CHIpe ANă. Lili 3Hce AWMHE
3ES: die

ASMUNA: ui ÎS ASMHnă. Lut 235 AAVMNEaeS ape dpi ESHă ASatin
a:

UI

AECNIApIU AWANE3E5

ASavina AAA

„NH'TSH'kpekt UUH KEAĂ

ASAVINA

3uw. um pi'rSuw'kpexSan Hoan're, un 5 Ac „jTpS ckpa ani Ac
-MTpS .
Aemzhkuă 38a Aenramo. Ilin ance AWaseaeS die apte:
În an.

"XAOKSAn aneaopn. CA AECNApILA ATSAE AFAA An.
luni Eur ASamaezes
Tzpie: ui$ Arcuzput ansac ue Epa AE <SnTu Tagie.
AEAR Wa
ue
Epa

AECOVIpA

“Tapieu.

ui

-PS

aia.

un

REALĂ

AWAsHE3s5

ua

rapit

Mepioan tin 45 ckpă um gemă aSa a4că. Îllu
zuce ASaesss:
„ CTBHHTĂCE antene Ace cSIIPn up “MHTBOVHA ASK
CA CE BAZĂ Oc»
"TSan um ÎS aura um BEMA ASaineaeS OWCRATSAn
NZMĂNTA un
CTpHHCSA AreAoph REAMA Aape iun Bz3$ ACVainezeS az
45 une. Ilu
3nce Acvymneată : pwArkeiă nzMAnTBAn IApBĂ Bkpac
dzkauan
CBAĂHHĂ LH HOME ARAL poASan cas, ACVNA ÎhaSa
cas kape
CAMĂHILĂ

MĂNTEBA

die -MrpS

1ApRă tun

cHiHe cupe

K'kpăe: tu

nzaAvzrTra.

noa

ului ÎS aa

POAHTOpU.

ung

um psAn nz-

-AH'TpS cune

7
PWALA
EHHE

NOAMEAE.
Hu

cane. ASNă

485 cEpA

um

4 ca &npe,

AemăWkuă

MUH Ra39y AO

a rpea 3H.

neaeS na 4S

LIS suce ABAMHESES.:

„die banTrăgu ASV MuNOace “N Tzpia uepie ASn.
un AEcNapuă 3Sa
un noanrE un Apare CRatHE, Rpeaiut AAEBEPHTE.
2HAE UI AH: CA
ASmukae «NM Tapia uepoaSu, Roma cz ASmun'E3e
NzIuANTSAn Lu
aula 25 un bas AOVMHESES ACcaw ASMHHU
Magni, ASMHNa
- Mau
Mape ca cASmackă 35weu UH ACVAMHA AAN
MURA CA câSAcRA

Honuien. Acynă

sepioaSu.

UA

cz

HSnuieu.

AWAtHEsES,

awkerk

ASmun'kae

crkuea e “NHBă. uiH n$ce ac

CNpE

NZMĂÂNTE.

um cz Afcnăpiă

ka € Brie. tun

45

ASmuna

ckpă

UIH: CA

Aaa

un

enpe 'Tzpia

CAO RAckă

„prSrkpek.

AeMăHkuă

- 35weu

un

BA3$

a narpa su.

Illu auce AWAANEaES : Aneae ca ARĂ Um ca poakekza
itnraniu gin.
DH MAcăpi 3E5pă'roape cnpe NAMAnTu eSrTa Tapia
vepioaSu. un i
ak3 AWAnE3er$ MăpH EMI, WE CE BIAAMA BHPOVA Un "oare
biepuas,
“E CE RAZTECKA UE PWAHpă ancae Acvnă Zupk ca. un
"TOT ue 3E04pă
ASnă dkaovya cas. UI BZ3$ AMVMHEBESKA E BUNE,
-

Din PSALTIREA SCHEIANĂ
(Limba acestei scrieri presintă fenomenul

rotăcismului.)

RENTAPE a

-

Depiiue EăpEĂTu. ui n3 aikpue aa cârSan netSpă
unaopu. un
pe KĂAE IXKATIWLUHASpuHS CTĂ. LUA aa UIEAEPHAE
NiepSATopu„ASph nov urkae. se Î akya AcmnSaovu Îngau.pec
SSV un 'uwdMTA. UI XIIBA BA AEMHSA PĂCZAHT ABHrĂ cit'TSA Anei.
ue pooASa

cz5 A «pH

apkava ca um

pâna

ac 5 kăac un TOaratzTa

ce darie Acervbijie. HW aula HEROYPĂLHAOpR HW Aula.
ue EA NOV ABEBA
vă şi Mapa BÂRTOVA AE pi dna NAMÂNTOVASĂ.
Acpinr8 dua

NS BSpS „pie

AEPENIM HAS. 2
păguaSpn nitpe.

In

merSpanin ad WSAcu, Hete nxexreurtu “AH cbaTSa
puii ACMHSVA
-

Kâat ArpeniunaSpr

um

năak HELOY-

cumplire, căntare lui David, 2 căndu vere
cătr-ănsu Nathan prooroci și oblici elu. şo.

3. Milutaşte-me Dumnedeu după mare milă a ta, și după
eftin'șigurele tale cură fără legile mele,

multe

.

8
4. Ce mai vărtosu me lă de fărălege€ me, și păcatele mele
scură-me.
5. Că fără legile mele eu știu, și păcatul mieă între mere aste.
purure.
6. Ţie uruta greşiiu, și hiclen'șigu. între tire feciu:_că se derep-

tedi-te în cuventele

7. Adecă
înma me.
8. Adecă

tale și se venci

diîn, Rerălege
dâdevăru

iubit-ai

căndu

în'ceputu-su,

veri giudeca.

şi

îm

păcate

născu-me

fără veste Și i ascunsul măndria ta ivi-

tu-mi-ai.

”

9. Stropişi-me cu săpunu și curățescu-me; la-me-veri și mai vrătos de noa înrăl'bi-me-voiu.
10. Audului mieu dai bucurie

11. Întoarce
mele cură.
12. Înremă

faţa

ta

curata

de

zideşte

şi veselie, bucură-se oasele plecate.

cătră

păcatele

întru mere

mele,

Deu,

şi tâte fărălegile

și duhii

derep' tu no-

iaște întru zgăulă mieu..
13. Nu lepăda mere de. fața ta, șii dutiulă sfăntu ală tău nu lua
de la mere.

14. Dămi bucuria spăsenia ta, şi cu duhul vlădi[cejscu învră|
toaşe-me.
15. Învățu fărălegile căiloru- tale, și necuraţii cătră -tine întârce_se-voru,
16. Isbăveşte-me

de străm'bi Dee

Deul

spăseniei mele; bucură-se

limba me dereptaţiei tale.
:
17. Doamne rostulu-mi deșkide, și eă rostul mieu spure lauda ta.

18. Că se a vrutii vre cumăndare
dulce vruși.

da-o-vr€

amu; toate ar'sele

nu

19, Cumăn' dare Deul duhi a frăm'tu, înremă- frăm'tă (2) și plecată Deul nu kinuiaște.
20. Fericedu Doamne dulce voiei tale Sionuli şi se zidescă-se
păreții Ierusalimului,
21. Atunce

dulce vruși cumăn'dar€

dereptaţiei,

înrăl'țarea

spre ar'dere; atunce voru înrălța spre altarul tău vielei.

t6ată

Din CODICELE VORONEȚEN
Găsit în monastirea Voroneţul, din Bucovina. Ptesintă fenomenul
rotacismului.)

Spuinrerea
Sboresca

tremetere

a

lui Iacov
lu

Liacovu.

[miercări

în 31

săptămănă.] De

la liacovu

a li

și a domniilăi,

dumnedeu

zboresca

.
tremâtere.

În- Isusu- Hristosu

lacovu

șerbu, a doada-

sprădece 52 nemurele li Israilă se bucure-se. Şi toată băcâriiea
se
aveți,

frații

miei!

căndu

întru năpasti înn toti chipiilii cădeți, sci-

indu că ispita cti a voastră credință face rebdare, iară răbdare lăcru de sfrășitii se aibă, se fiţi sfrășiți şi în. totii întregi, neci întru
ara lipsiți. lară se nesciinre de voi lipsitii aste de mândrie, se
ceară de la dumnedeu cela ce dă tutăiroru, prostu și neponosluindu,

și dă-se-va ii. Se ceară că crediînnță. nemică găndindu-se, că cela
ce se gândesce,

asemăînră-se

Undeei mariei, de

văntu

lepădată

și

văntirăndu-se......
|
tremâtere di-ntru zboru. Înnstişi liacovu aceste scrie c:lora ce săntu di înn doadsprădece nemiire semăraţi, şi celora c::
aii credutu înn domnulu nostru Isusu Hristosu. Scrie învățătoare
tremetere,

Învață

dela dumned(e)u
nu

de

toate nipastile inn totii chipălă,

car€

e ami:

și car€ e diintru a sa înremă Gameriloru, și cămii

(cu) cuvăntulu

niimai, ce și cil liicrulu se arate crediînţa, că 1;

asciiltătoriii legiea, ce făcătorii dereptieadă-se. Şi d& bogaţi dă, «ni defaime

mișeii la băsereci,

ce mai se 'și

vatăme-se,

ca

prepu

noînși (î), și sfrășită uteșasce Sbidiţii. Şi înrainte spiătnre loru L:
îngu a rebdă

păînră

la veinritulu lu

Isusu Hristosu.

Și

învață

rebdare, de Iâvu băinră rebdare, și spuinre se chileame
fi de acesta prețu de
tremetere.

domnulu

TATĂL
în CATHECHISM: 1560:

"

cz Bic „pnzpauie Ta die

EOA Tă HOVAI | uepro, aia un
NpE NĂXMĂNTE. NHTA HOACTpA
CZUÂWCA AZ-NE NOAW acTzan.
MI

IApPT

CTpE. HOVM

HOW

TpELIAAEAE

EPTBA

UIH

HOH

sfârșasc:

NOSTRU
la CORESI 1580:

TATA HOCTpOV E EuţiH -f
uepro.
chuinurcna-ce HOV AEAE

TO.

lăsare păcateloru, și așă

di

sfentitoi.-

HOarpE-

Tarzan

nocTpS ue

eat |

“epii cita;R-CE MOV MEETS.
cz gi pnzpzuia Ta. die BOA
Ta BOVAIB „p MEPH ata Liu pe
NZMĂUTE [IHTA HOACTpĂ CZUMUCA AZ-HE HOAW AcTA3H. LH
IAPTĂ HO4W FPEUIAAEAE HOA4CTpE,
ROVAI EPTZAMR LUIH HOH rpELuu-

10

LUNI HANVp Hoipipu. um MOV HE
AVE „p WANACTE«e HE n3BX-

E'IţiE

pe

Hou

|

AE Xua'buova.

KA 4 TA £ Înzpruie

un

ns-

rbpi: uin caata p EETIE amin.

WHtAtVp' Hoiţipui. uit uiS ne ASue
-Î HIZNAcTE e £ HABaB'biție npe
HOW

|
|

la STROICI

AE XHTA'BHSAn.

Ha a 7ă €

“Mzpătria um aSrbprt un caa-

Ea “N FEUTE aniun,

1583:

„ Parintele nostru- ce esti în ceru
, swincaske-se numele feu:
se.
vie imperecia ta, se fie voia ta,
komu e în ceru assa ssi pre
pemintu Penia noastre secioase
de noai astedei. Ssi iarte noae
detoriile noastre, cum ssi noi lesem
detorniczilor nosstri. Si nu aducze
pre noi in ispite, ce ne mentuias
te de fitlanul. Ke ie a ta impereci
a

ssi putara ssi cinstia in veczi] vecil
or, Amen.

.-

:

la POPA GRIGORIE 1619:
"Varza
T25

cz ENE

HOCTpS usa ue EI N „uepiope. ce căbenirlci
iz-ce tSAteae
„Anzpzinia

ra.

uni

CE die EOA Ta Ha

“N “tepe mun npe
NRAZITS, înzpp't noacrpa "'ezutuca AZ
HOâW acPz3il. 1 Aaca
HOAW PpPELMAAEAE, HSACTpE. BA LUN HO AZEZ
AMS TPELUIUNASPS usippri.
NS HE ASuE non N WANacTu. ME ns uBBz
Bbipie Ag XuabtSa,ka a
TA ACTE -NIAPzuiA Uri” CHAA. ta CAaBA
A Beria BBESASN aqua.

„Secolul al XVII.
VARLAAM
(1595—1675)
(Mitropolit al Moldovei. A luptat în potriva învățăturilor calvinesci, sciiind
chispunsuri» A mai sciis: Curte vomântscă de înzefătuniŞi Cele șapte taine.)

“din Legenda

Sântei Parascbive, Patrâna Iaşului

ASua GOisrogpie „p narpSenpetie 3448, „MZUATSPA AE Eaua
Hpissgiwacen Alanuen noacrpe Ilapacueza.
fimacra Gezura mu ptrSgiwaca deoăpa Iapachega epa ae
MOudiE AH.p GNuEar, HXCESTA ALA NXPUNIAL HpEantonni 1i HpeMinti ESHI_-pTpS moara Biaua ca 5S mnaccrentie mn 1$ dpanre BSus aSu A fiztu 3rxA5X. Papa Abuacra ceZHTĂ, ABSPX LU AATb
„been napre cxpeărer, pg Wapenc Abaepăat nzpuiuini ASH
AA BATE; ID AER „PEZUA RâpTE Bute, Trzpunuini ui ASavk
TOATĂ NĂPXCN. i NpE CHE Ca KzASrăpu, urii do” nSeb uiSate
A£ WzaSrxpie

Goniatie,

um

neirpS AMSare

a AS

BunxTzun boy

uSca AlpXiepe5 ui nzeropro aa cnaSuSan vccz eata Ilaaurra, un.

AROAO AMSATE MI Mapit satoAcce ov. ui ASNA Aoaprb au naESpR AE AMiphaS îi5pc Aripi 'rpSnSan AS. Islp cezura p taca nzpuiusaopt caii nerpeta. Elpă rznan joy A£ E an Ac EzpCȚA, ASNă
Sat ab wBnină a na3n Btchpesa, avbpcă -NrpSna Az Bac Aa
w Beclpeză a tpheneren, un anoao aSâ uerunat | cezira Gaa“Deaie HSEZHTSA AS A,A3zS arteaa MAS Bien: NE Ba Ep ca Bic
ASIA ASE, Ca CX AIIEAE AG CHUE MUN CA ta EPSUA CA LUNI Aula C

BIE ASTIA MENE. E autcTaA HSRANTA HA AE WU cuară
do pănnraă
AA MHHAS, un Abia el Ap Beckpea, TE.AN
HHA OVHn căPARE IN CA AE3EpĂRX AE anna se ag: AceSnpa,
un AE "TOATE

NIOACABEAE
Aa

«|

PHHUH,

dereiţiu,

Kâcă

um

aueaSA

NXphiiuHăopa

Ben;

TOATE

Hi3 WezpzAie

ui

Akka

W ASCTpapă AECTSAn muti W BĂTSPA,

AATĂ ATA

ama;

ue aula

BSna

mu

45

„putabnra

AE Abae,
1piSTz

- Ae

un
Nă-

Ha cz NS darza un
deuoapa

au'tera

HEMHEA HS AE COROTIA, WE UIAATA AATZ AATSII CZpâht
'ToaTre neACABEAE CAE ue nSpra aE A'BAc, un 5 San AE
Adwpn caS A
TPEN WpH, ME A£ MSATE WUpIi Aa CZpPANHIAOPE RELIAMEN'TEA
E CAA€, ui
HEMHRX HS BATA. -p cană uepraph um BĂTĂHAE,
WE ASA AE AA I1Zpuiu cau neurpatacra. Wizeni ia epa ANPC AE
:KEAanie A Ain3aERĂ, IM MimAta En apart 5 donSa ARSASu ceziir
h, ur pzBna
e ae nzrpx AiiazS 9 nSr3 Aman MSAme ca o
WE; “£ A£ 'TouH
CA

AcHSHCA,

NXPHNUĂN

Him

CEMHHIIHAE,

CASUHAE

ut

CAS:RHHUEAE,

AENpeină ui 'Teară bpzacbua aseapin ASau NAPAC
H, Ut 4S MSATA
CAprSHpE. auSHez aazitSan NSCTIEN, IMÎHHA, HZ 4ATĂ
HEAR HI
IOTOAAE CAATAPA "TpSNSASu Ha Biaua nScrieu.
|

(Mitropolit al Moldovei, în două rînduri. Prigoni
t de Constantin Cantemir, părăsesce țara, în 1687, pentru tot-d'a-una şi
se retrage în Polonia (la Zolkicw).
Petru cel Mare îl numesce Episcop de Azov
(1701), M6re în Rusia (Taganroc)
la 1711. — De la el aă rămas: Psa/tirea îş versuri,
Acaftistul, Pomelnicul
Domnilor,

Din

Legenda

sântei

etc )

Parascheve,

patrâna

Iașului. -

luacră câuTa us NpbiSEeiwacă Manta noacr
pa Ilapncregu
Epa Au iapa Gapuacx, AHHTpSH VUpatun
HE Ca KIA Gnigam,
AHH SETATA Raaainparia. ina a NZpunun
Hpeţiuiti Suit, aa epaate
AE BOTaun. A RA coca aa EZPCTĂ, NSCĂ PANA,
KATpz Biaua -AuE-

pei: Hape mu AH npSuine ca BSNOIpA. BSASuI
Epa rzciSTz AM
pSra nzpunuiaspr, AZPSHTA AWP XIHHA AFA ANB2
I: uzenSTx
-NTPS 3% AE EHHEpi, NEHTpauaa 1a5 SCS 1iSAtea
e area, 4 ama
cz EHIAMă Bunepa Gpzcaipe Ilaroru, iapă Lpesanpe
Ilapacherii, rapa

4

12

13

Psauate buuepi: AlSare BSHarzui HzTpa Atu aa Zpunib
-NEZ PINA AS apzraTh, AEZBPZBAIASIL MOASABEAE LUHAMEZ PULA

MHIIEHAWp;

SE AZCAHASUI

Nzpunitin

un apilăreniiu Luni ES TOTSAn

ASMA, HSpiacă pi Op ASnz AATHS Xe., AMipeae e, Lui BS BSHZTAUL CZHTPApină: „NTpA -p Scrie A£ AZHSA zpa TAzuaRă:
CEIA ES AAELZPh puEpbekă, 55 miverSan tun Npittrapa TpSnSa
Smătitătia,b. ÂS cz rpuzia ac axrapi ue At BzS7Spi. e xpana
EM Epă AAHPBAHAE ui pSră: LH AA NETPERAHASLU EIAUA, CTpzASMURA «pf ESHZTZUL. MTA UI CXAMIPHAE AENpESuă HzTpa
MAME A ESC -NTHNCE ARXHAL, fIpA AE MAAE NZAMMITELȚIL HIIE OVHA
AA CHE ANNA, ME NETPEIĂ 65 TOTSAL „pIIAHATA KATP2 A Ain325,
actiSuUăTă uit acnpă Baat tzAkătiab. Ilin a ca NpECTăBAEuiE NpunAXA BACTE, Azcă Seria, au Ec aa Lip repaa,; Lun avriSpae
Genre ESTpiEpăuA Luni AOAW MSI RHEA DETPEGĂIAS CANTOApCă ăa
morile aa Raaaitparia, n at:oaw AAAEGĂ ran „pna AS AA uz45
tun ĂATLA Uni AMIPEAE EM LEYC, Unit GuHETE LH HSuSui AE aa Gaiuia
CA AS.MA, tit: caS zana arSHue AES MSpurr ou Hopziapi, ua
“NPPOIAPĂ Anpoânie AE CTBANSAR OVI CTABNIII, LUMAIISUARHAL ASHSAL Tp'bioAWV. A£ REROE caS NSropăTt €TAZNUHESAL UUAS ASTA
Atât "TpSI AU ASHA, CA NS SATA EUIH dA NSTOApE, HA Epa
iu ApSAtEuAwvp 55 OVpăTb a -mpaie A£ nSreape npanoaa. lpz
dALĂH Aia aS4%pă, MAPEzpX Uli CHoaczpă AMI AWk rpSnSab,
Wa ASCZPĂ AA .Arponapă atspa; ui CANĂHAL adaapa TpSnSAn
Geri reni necrpusar „pTperh ES ToTSA uni CZHZTUWC, 5 AMIPOCAUE
ERSAME MHpOCănAn Mari dpSaiwe, Acra TpaAaNHipSAt 15 AEGAT
TAMARA;

UI

ARAT.

TOATE

MupocSpi cHSAUNE ; uni €z Mupapă. fÎnsi

COROTUpZ WU VSAEHApă, Hz AAp XI asiscra 'rp5n a Genre, aap
“XH aparări ASanz3z5 5 usi, un "AZCâpăĂ pe AWH 'TpSnSAb
Gei'ren, umnrponapz iausa 'rpSn -Mnuăra anpoane. Illu rus,
Î5

Aa

HOanTE,

AAERA

ovuSas

Abia

anSme

Liwprie ez235 CTpaui=

HUBĂ BHA/BUiE: AV „PAuizpz rez DE3ănA n a Guasu um mnparspi AMSATE AE Pepi npruSpa AXHCX uni Abia W pa25 225 Aa N
matire. Idpa oyusan Aku
Gerrun -NUEpi ASMHNAUA XA ASĂ A£
MĂ AA Pană, rin XC: GOMSAE! Aapa 15 TE TEASUIA AE.

AntnazS; na aurera 'rpSnn acre Gem?

|

Psalomul lui David, 50.
Acesta psalom s'aii fapt cînd greșisă David cu Uriiasa de o îngreci,
și fia ce
samă “lui Urie, de i-o şi luă șie, și-l dojeni prorocul Naftan
cu cuvintul lui

Dumnegeă şi căindu-sâ să rugă, așia David cătră Dumnedăă.

j

"14

Fie-ţi milă, Dâmne, de mă iartă — Cu milostiviria c&
bogatâ.—
Și pentru a ta eftinătate— 4. Să mă curățăsci de răutat
e.— Și mai
cu dedinsii de răă mă spală — Și mă lim pediasce
de greşalâ. —Că ei âm sciă a mia fără liage— 8. Şi răulă mieă
nainte-mi ce
miarge. — ie țami greșitu-ți, Domne 'sfinte, — Demi
făcută rău-.

tăți de nainte.

|

Cuvintele tale te 'ndereptă,— 12. La gudeții să 'mvinci
când vei
da pla—tă.
Îacă-st zimisliti în strâmbâta
— Apleca
te,
tă din maică-

mia 'n păcate.— Ce tu, Dârmne, iubesci dereptatia,
— 16. De-ţi arăţi
pre mine bunătatia — Şi cu taine ce „Bu să
potă spune, — Mi-ai

„ arătată a ta ."'nțălepciune — Cu izopultă tăă
20. Și mă scaldă de mâ curățiasce, — Să hi

mă ocrotiasce —
spălată și albi ca

omeții, — Să mă bucură și ei cu direpții
— De vești bune și pre-

cuvidse, — 24. Și să-mi bucuri mișialele 6se. — Dâmne
tu-ți întârce sfinta față— De greșiale cemi făcut cu grâţâ.
— Și de
câtemu lucrati fără liage — 28. Cu milostiviria ta
le știarge. —
„Inemâ curat tu-mi zidiasce,— Şi duh dirept în zgăti
âmi iviasce,—

Nu mă urni din sfinta ta față,— 32. Și duhul tăi cel stânt ce

mă

'nvață =— Să nu-l

bucurie

cu bine,

—

depărtedi

de

cătră

Cu sfinta ta, Dâmne,

mine, —
mîntuință

Ce
—

să-mi

dai

36. Și să-mi

dai și duh de biruință, — Ca să 'nvăţ pre cei fără
de liage —
Cătră căile tale saliarge, — Să să 'ntârcâ despre răutate
— 40.

Cătră

a ta sfintâ bunâtate.

—

Și mă

scâte, Dâmne,

de la sînge. —

Cu măntuința ta și mă stringe. — Și cu adevara ta 'npreu
nă —
44. Limba mia să-și facă voae bun. — Și budele miale, Dâmne
:
sfinte,— Să-mi deschidi, şi rostul sâ te cînte, — Să dia
viaste
fără de sâlală — 48. În tot locul de sfinta ta fală. — Că
di-ai
pofti jrătvâ țaș aduce. — Ce jrătvele de ars nu-ți par dulce.
—
Lui Dumnedăi jrătva ciata place — 52. Cu sufletul înfrînt
ce s'a
face, — Inema ce zdrobită și frîntă — La Dumnedăă au va
fi de
smîntă. — Și cu a ta, Dâmne, bună vriare — 56. Sionulu
i să-i
faci mîngâiare, — S'aibâ de tste părțâle pace, — Pănă ziduri nalte
să vor face — Pregur lerusalim cetâte — 60. Să scripascâ
darși
bunătate. — Atunci jrătve diriapte țvom face, — Colaei Și
prin6se
cumu-ți place, — Vin și pâine, unt şi cu grăi dulce,
— 64. Şi

vițăi pre oltari ț'vom aduce,

50 a. Tlăc
Fiind războae diase prin multe prilejuri în dâlele lui David,
una
"pentru că era multe cetăți nedobîndite, alta pentru sîngele lui
Urie

15

câ

răscumpărat

Dumnedăă

de pre

casa

lut

David

cu

asupră.

- Pentr'aciaia 'poftiia cândvă să să 'ntârcă sfinţia
sa cu bine de pace,
să să zidescă Ierusalimul. Dat-aă Dumnedăi pace
în dilele lui

Solomon hiiu săi, dei zidit pregur Ierusalim, și at
făcut şi besiarica c€ mare. Cu acâsta ati proorocit de Ierusalimul,
cel sufletesc
adecâ sfinta besiaricâ a legii noa, că în vriamia
Domnului Hristos

„ah

stătut lumia

tâtâ pre

pace,

pănă

şai

întemeiată

sfinţia

sa be-

siarica cu zidiuri nalte de sfinți apostoli și proroci
și mucenici și
de 'toți sfinții în tâtă limia, ca din vriame cei născut
sfinţia sa
pănă în patru dâcă de ai după văznesenie ai oprit răzbâel
e. — Ca -

să să 'ndeleplicescâ toţi să-l cunâscă. — ară pentru vițăii
oltariu-

lui detunce acmu sînt mielușeii lui Dumnedăă
gur masa Domnului Hristos.

|

MIHAIL MOXĂ

(Călugăr din Râmnicul-Vâlcii.
dinsul,

cei cuvintareți pr.
=>

pârtă

data

de

Nu se scie

1620

precis când a

şi s'a regăsit

|
trăit. Cronica, scrisă de

în biblioteca

de la Moscova.)
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ÎITBPĂIILA AX

„Ge

MAHONA

NAAEGAOTIE.

pzaună Baiaaura u$ 'ESpuiu cp PSmxHH, Acu ce AoRupx

55 Mlnpua goegoan, um 45 PA3B010 Mape KATY CE ATSHE
A A NS
CE BEA BZ3ASXSan Ac ASaunar'b czuyrlreaopr, tun stau niepa$
Ba3nTR Wacrl AS HS TOTSA, lăpă nauriti Hi ROELOZIN NEPHpă
ou,
amSude nepu Iocranruinit Aparent uni Mapro Bpaac
tuun, aa
AE CE EP2CA CAHUL ASATI HZTI EPA EZHAE HpSnre, Atun
ce cuzpe
BatazuTe ui Su Ac 'TpekS ASuapa, um nSce COHOTHTOpu
npe
Ad "TOATE BaASpuac, un npunce npe EIISustann AoanSat
INIrtnaopn
AE-A 726, atit 6903 [1395]; arSre ASapx 'T'Spuiu apa
Lilitnaspn K3 rosa 6905 [1397] 2Kurmonn Hpatoan SHrSpectih AASHA
TSarx
TZpiA AECNpE aSc: - AGAIN, RoegoziN, Botaptui, Kean
u un
Ppzniin, min npe Scari un npE ASnăpe, iz 19
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URECHE -

(Sub numele lui Ureche, posedăm o cronică întitulată : Domni Țării Moldovei
și dia dor. Nu se scie cu siguranță dacă acâstă scriere se datoresce lui Nestor
Ureche oră fiului săi Gr. Ureche. Amândâui aă fost Gmeni de semă
și aă o-cupat funcțiuni înalte înî “Ţera Moldovei.) .

PREDOSLOVIE
Mulţi scriitori sai nevoit de aii scris rândul și povestea țărilor,
și au lăsat izvod pre urmă, -şi bune și rele să remâie fiilor
și nepoților, și să le hie cele bune de învățătură, iară cele
rele
ca să se potă feri și să se socotâscă, şi celor bune să urmeze.
Şi

alţii pizmuind și însemnând și scriind, cum şi ei Grigorie Ureche
care din mila lui Dumnedeă și a Domnului mei am fost Vornic
Mare, cu multă nevoință am cetit cărţile și izvâdele și ale n6stre:
şi celor străine, și am aflat cap și începătură moşilor de unde ai

izvorit în țară, și s'au înmulțit, și s'a lățit, ca să nu se înnece
anii cei trecuți a tote țările; şi apoi să nu se pâtă şti ce
ai lu-

crat, să se asemene hiarelor și dobitâcelor celor mute şi fără
minte. Aceea” urmând, și măcar că se află şi de alţii însemnate

lucrurile țărei Moldovei, apucatam și ei a scriere începătur
a și
adaosul mai apoi și scăderea, care se vede că ai venit în dilele

n6stre, după cum aă fost ântâiul țărei și pămîntului nostru a Moldovei. Că 'cum se tîmplă de sîrg și adaoge pohoiul apei, şi ia-

„răși de sîrg

scade

și se

impuţineză,

așa

s'ait

adaos

şi

Moldova»

care mai apoi de la alte țări s'a descălecat, şi s'ati lăţit de sîrg:
și fără de zăbavă. Acele cercând, le am îndreptat cu nevoință,

că nu numai letopisețul nostru, ci și cărți străine am cercat, ca.
să putem afla adevărul ; ca să nu m& aflu scriitor de cuvinte deșerte, ci de drepte; că Ietopiseţul nostru cel moldovenesc. așa scrie-

de pe scurt, că nici de viața Domnilor, cari ai
nu alege, necum lucrurile din năuntru să alegă; și
şi însemnând, de la început până la Domnia lui
reș, și sai stîns; că de aici incâce n'aii mai scris
a se mirare,

că scriitorii

noștri

nai

avut

de

fost tâtă cârma,
pre scurt scriind
Petru Vodă Ranimeni. Nici este.

unde

stringe

cărți;

că de la locuitorii. d'ânteiu n'ati aflat scrisori, că n'aă lăsat, ca niște
Smeni neaședați și mai mult proști și necărturari, ce și ei ai scris.
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mai mult din basme și din povești, ce ai audit unul de la altul.
lară scrisorile stăinilor scrii prea larg și de ajuns, carii at fost
rivnitori și herbinți nu numai ale sale să scrie, ce și cele străine.
Și de acolo luând multe și lipindu-le, cu ale nâstre vremi potrivind, şi am scris acest Itopiseţ, carele și de nu se va potrivi pe
la multe locuri, cel ce va hi cu minţe, gândesc că numi va vinui,
că de multe ori omul înseși cele ce vede cu ochii sti nu pete să
le pue

pe.rând, și multe

smintesce,

și ai spune mai multe,

ai mai

puține; dar cele de demult și răsuflate de atâta vreme de ani! Ce ei,
cum am aflat aşa am arătat,

De mortea

lui Ştefan Vodă

In anul 7012, nu multă vreme dacă sai întors Ștefan Vodă
de la Pocuția, la scaunul stă, la Suciava, fiind bolnav și slab de
ani, ca un om ce era întratâţia ani, în pazrudecă şi șepte, tot în
răsboie și ostenele, şi neodihnă în tâte părţile, de se bătea cu toți,

și dupe multe resbâie cu noroc ce ai făcut, cu mare jale
posat Marţi lulie în- 2.

aă ră-

Era acest Ştefan Vodă om nu mare la stat, mănios, și degtabă
vărsa sânge nevinovat; de multe ori, la ospeţe, omora fără judeţ.
Iară întreg la minte, nelenevos, și lucrul s&i scia să-l acopere; și
unde nu cugetai, acolo îl afiai. La lucruri de r&sbâie meșter; unde
„era nevoie, însuși se vira, ca vădându-l ai săi să nu îndărăpteze.

Și pentru aceea, rar răsboiit de nu biruia. Așijderea şi unde-l biruia âlții, nu perdea nădejdea; că

sciindu-se

cădut

jos,

se ridica

o

biruitorilor,

deasupra

lară după mortea lui, și fiul său Bogdan Vodă urma lui o luase de
vitejesci; cum

lucrurile

se timplă

din pomul

bun și râdă

bună

se

face. Ingropat-aii pe Ştefan Vodă în monastirea Putna, cu multă
jale și plângere tuturor locuitorilor- țărei, cât plângeaii toți că s'aii
scăpat

de mult

tul Ștefan
el

încă

a

bine

şi apărare.

Ce

după mârtea lui îi diceat

sfiu-

Vodă, nu pentru suflet, că este mâna lui Dumnedeu, că
fost om

cu

păcate,

Jesci, carele nimene din Domni,
nu Tati ajuns.

ci pentru

lucrurile

ele

cele vite-

nice mai nainte, nice după aceea,.

Fost-aii' mai 'nainte de mortea.-lui Ștefan Vodă, într'același aniarnă grea și gerâsă, cât n'aii mai fost iarnă ca acea nice-o-dată.

lară peste vară au fost ploi grele și povâe de ape, cât sai făcut
multă înnecare.
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Domit-ati Ştefan Vodă 47 de ani, 2 luni şi 3 septămâni
; și. ai

zidit 44 de monastiri

și biserici; șz era însuși fiitor peste ttă ţara.

_lară înaintea săvirșirei sale, chemat-aă Vlădicii și toți sfetnici
i
„ boieri mari și alții toți câți s'aă prilejit, arătându-le cum
nu
vorButea ține țara, precum o ai ținut el; ci, socotind de
-cât toți

mai

puternic

pre

Turc „Şi mai

chine Turcului.
Invă&țătură

înțelept, ai dat învățătură să se în-

şi mustrare

celor

mai

mari

In Moldova, aă cei mai mici despre cei mai mari acest obiceiii,
de pier fără judeţ, fără vină și fără samă, Singuri cei mai mari
judecători;

singură

piriși;

și singuri

plinitri

legii!

Şi de acest

obi-

ceiil Moldova nu scapă, că mai mulți dintre capete sînt
iubitori
a vărsare sânge nevinovat. Apoi dai vina locuitorilor că
sînt vicleni. Dară,

„Cu

cine

ar iubi să mâră?

Cine nu doresce

drag este celor mai mari să aibă viață; cei mai

să viețuiescă ?

mici

încă

nu

o ar lepăda. Cred mai bine ar hi den dragoste, de cât den
frică
săi slujâscă. Şi de sar învăța cei mai mari de pre nisce
musce
fără minte, cum se ține Domnia! -că tâtă albina își apără
căscidra

și 'hrana lor cu âcele și cu veninul s&ă;
pre nime
ar fi mai

iară Domnul, adecă Matca

nu vatămă; ce tâte de învățătura ei ascultă. Cum, dară,
bine pentru blândețe să asculte pre cel mai mare, și să]

jubescă, și cu dragoste, săi slujescă, de cât de grâză şi
să i se plece. Pentru că cela ce poftesce să se temă de
norod de om, trebuesce și acela .să se tâmă de toți. Că
sătorul de sânge, de frică face, ca săi ia spaima şi să
toți de

el, ce ar putea

face

cu blândețe,.

de frică
el, atâta
tot vărse temă
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MIRON COSTIN
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1633—1691

(Intîiul moldovean

cu învăţătură

temeinică

şi înaltă;

cuventul

l:i „era hotăritor în împrejurări mari şi grele pentru
țară, Timp de. peste 30 de anj
(1653—1636) aprâpe totul se făcea şi
desfăcea de el și prin el, în Moldova,
A determinat căderea a trei Domni, a
îndrumat politica altora. La 1686,-desgustat de intrigile boierilor, se retrage:
din viața publică. Implicat întrun complot, făcut de frate-stă, în contra lui
Const. Cantemir, fu decapitat la Roman
în 1692.—A scris: Carte pentru descălezatul
dintîi af Moldov
— Letopis
ei.
ețul țărei

Moldovei de la 159g—r6g2.— Vicţa liniei, ete.)

PREDOSLOVIE
Vorbvă

Fostai

către

cetitoriti

în gândul met, iubite cetitorule, să fac
Letopiseţul țărei

nostre Moldovei din descălecatul ei cel
d'ânttiii, carele aă fost de
Traian Împăratul, și urzisem și începătura
Letopisețului, Ce, sosiră
asupra n6stră cumplite aceste vremi
de acmu, de nu stăm de

scrisori, ce de grije și suspinuri. Și la acest
fel de scrisâre,

gând

slobod și fără valuri trebuesce; iară noi „Prăvim
cumplite vremi și
cump

ănă mare
dată atâta din

pămîntului nostru şi noă.
truda nâstră, ca să nu se

Deci, priimesce acestă
uite lucrurile și cursul

țărei, de unde ai părăsit a scriere
răposatul Ureche Vornicul.
Afla-vei de la Dragoș Vodă din descă
lecatul țărei cel al doilea, la

Letopiseţul lui, pe rândul s&ă scrise Domni
ile țărei, pînă la Aaron

“Vodă

a-doua

Domnie.

Iară de la Aaron Vodă încâce,

începe acest

Letopiseţ, care ţi l-am scris noi, nu cum sar
cădea de amăruntul

tâte, că Letopiseţele cele străini, lucrur
ile cele mai

însemnate, cum

sint resbâiele și schimbările, scriii, a țărilor
megiași; iară cele ce
se lucreză în casa altuia, de-amăruntul lucrur
i de casă n'a scris,
și de a lui Leatopiseţe de Moldovan scrise
nu se află. ară tot vei
afla pe rând scrise tâte. Și -priimesce acest
ă dată acestă puțină

trudă a ndstră, care am
de unde este părăsit; cu

făcut să nu se trecă cum-va cu uitarea,
acestă făgăduință, că și Letopiseţul întreg

să aștepți de la noi, de vom avea dile, şi nu
va fi pus prea vecinicul sfat a puternicului Dumnedeii țărei acești
a țeanchiu și soroc
de săvirșire.
|
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Din LETOPISEŢ

In anul 7153, au făcut și nunta fiicei scle Vasile Vodă, cei
mari, Domnei Mariei, după Kneazul Razivil, om de. casă mare din
Knezia Litvei. Numai cu ce inemă și sfat ai făcut acea casă
după

om

de lege Calvinâscă,

care

este

scornită

de

un mitropolit

de Flandra, de sub ascultarea Papei de Râm, peste legăturile sobrelor cu multe minuni Dumnedeesci legate. Iară calvinul numai
prin singure poftele s€le trupesci, osebite de sfinta sobornicescă
„biserică, ai scornit acea lege, la care, ca la o lege slobodă, în pu-

ţină vreme aă curs tâtă Flandra şi Englitera. De mirat ai r&mas '
vacurilor acâstă casă, cum ai putut suferi inima lui Vasilie Vodă
să se facă, și multă vreme s'au frămintat acest lucru în sfat, și
câți-va boieri pre atunce apăra acest lucru să nu fie, ales Toma
Vornicul și Iordake Visternicul, care capete ca acele abia de ai
avut acestă țeră, sâă de va mai avea! Ei diceai lui Vasilie Vodă
- şi pentru legea rătăcită, și un lucru nu fără de grije, despre Impărăţia Turcului. Iară Toderașco Logofătul și Ureche Vornicul sta
asupra acestei nunte să se facă.
Avea Vasile Vodă pozvolenie de la Turci; însă. era acea pozvolenie din bani, nu din inima Turcilor. Și așa s'au făcut nunta
aice în lași, la care câți-va Domni din țara Leşăscă singuri cu chipurile scle, ai fost cu curţile lor, și Petrașco* Moghilă Mitropolitul

Kievului, feciorul lui Simeon. Vodă. Iară solii trimişi era: de la
Raţi, Kneazul Ardealului, Kemeni lanăș, cu daruri; şi, de la Matei Vodă, Domnul Muntenesc, Singur Stetan Mitropolitul Țărei
Muntenesci, şi Radul Logofătul, şi: Dikul Spătariul, că se împăcase
Domnii între sine.
N'ai lipsit nimică din tâte podâbele câte trebue la o veselie ca
aceea, cu atâția Domni și 6meni mară din țări străine: meşteri de
bucate aduși dintr'alte ţări, dicături, jocuri şi de țară și străine;
curtea împodobită tâtă, și strinși boierii și căpeteniile
rii de boieri, 6meni tineri, la alaturi pre cai turcesci,

țărei, feciocu podâbe

și cu pețiene la șlice, Și așa cu petrecănii trăgănându-se veselia
câte-va săptămâni, ai purces IKneaz Razivil cu Dâmna sa în țara
lășescă cu zestre fârte - bogată. La anul, simțindu-se crăia Leșescă în virtute, îndemnată de Papa de ROm și de Veneţiani,
carii avea dodeială

de Turci,

la Ostrovul

Critului, au

făcut

sfat cu

28
senatorii,

Craiul

Vladislav,

numai - să

înc&pă

sfada

Turcului. Iară soli trimițend la toți Craii creștinesci,

cu

împărăția

Craiul Leșesc

aice la Vasile Vodă pre Kneazul Razivil, ai lăsat solia cu acestă
trebă, fiind viitor Ragivil, la anul după nuntă, la socrul s&ă aicea
în țară; care solie aii credut Vasile Vodă îndată, și au primit să

fie una cu Leșii; cât

şi birul

oprise a anului

aceluia,

și

pornise

spre Aga birului fără bir, r&spundend că nu sait putut stringe bi.
rul, pentru sărăcia G&mânilor. Ce, dacă aă stătut la vorâvă cu
„boierii pentru opritul birului, şi, întrun rând și întraltul, spun să
fie dis Petriceico, Vornicul de ţara de sus, pre care "| ținea ei mai
prostatic dintre alții, de sfat: <Eă aș dice să nu oprim noi birul,

până nu vom vedea că trec Leșii Dunărea. >» Şi acela cuvânt aă
intrat. îndată în gândul lui Vasilie Vodă, și ai repedit după Aga
birului și "l-ai oprit în Galaţi pînă ai gătit birul; şi "l-ai încărcat

și 'l-ag pornit. Așa feresc pe Domni și țările vorâva cu sfatul de
primejdie, că pentru aceea aă dat Dumnedeii Impărații, Craii și
Domnii, cârmuitorii țărilor, să aibă sfetnici pre lângă sine, cu cari
vorovind o trâbă, să frămîntă cu vordva lucrul; și unul una, altul
alta r&spundend, se lămuresce lucrul carei mai spre îndemână.

lară ce -fac Domnii singuri din

lucrul

este: de

folos;

că

încă

gândurile. sele
în lume

om

n'aă

sai din
născut

ș6pte, rar
pînă

acum

ca acela, să nui trebuescă vordva cu sfat; că de și ghicesce

câr-

muitorul câte o trebă, încă tot să nu se încredă că ati ghicit, pînă
nu se întăresce părerea lui cu vorâva şi altor păreri. Deci, ce ai

gândit că este bine, dacă se mai tocmese cu gândul tăi ce af
gândit că este cu cale, încă cu a doi sai a trei socotela, fară greș

pre acela lucru să stai,

a singur că este bine,
„credi acea socotâlă,-că
ghicite; iar apoi, dacă
pre urmă întralt chip.

că nu

din ș6pte, saii ne -sfătuiți acum

Vasile Vodă

te va înșela.

lară -ceți pare

numai

și alții toți dic că este întralt .chip, să nu
te amăgesci. Multe lucruri ne par că sînt
mai lași vreme socotelei, afli departe mai
La mulți Domni mari smintele am v&dut

de ai lovit

în vacul

pre Tătari

nostru;

fără sfat ai

la Brătuleni; apoi

prada

făcut

de

Tătari a- ttă țara nespusă aă ajuns, cu câtă robie și plean din.
tracea faptă aii venit asupra țărei! Așa și Duca Vodă, sfătuind
numai cu unul pentru carte la Hanul, 'şi-aă stricat Domnia; din
care

mazilie mare

risipă

și greutăți

asupra

țărei

aă

venit,

carea era

în stat bun pre atunce,și gata lucrurile să ridice numai cu o orânduială datoriile țărei tâte. Iară din cea mazilic de 'ntâiti a Ducăi Vodă, sai prilejit trei înnoituri, de domnie: una, la Beligrad,
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a Dabijei Vodă, după care. neplinind anul ai murit

altă domnie,

tot într'acel

an, domnia

diîntâiii a Ducăi

Dabija Vodă;
Vodă; a treia

domnie, a lui Iliaș Vodă, cu mare risipă. Deci, trei: domnii
câte
SCO sati 600 de pungi de bani la înnoituri, tot întrun an, cum
ati
“putut hi bine? Așa, cu ș6ptele numai cu unii, nu cu sfat, aă
făcut
Petreceico Vodă

de

ai lepădat

fără de nici 'o nevoie

Domnia

ţă-

Tei, şi sai dus în țera Leşescă; „din care faptă se stinge țera
Mol-

dovei astădi.
Kneazul Ragivil,

după

zăbava

sa peste

câte-va săptămâni

Ciava, la socrul săi Vasilie "Vodă, pre Dâmnă-sa

Sniatin

spre

țara sa, iară el au lovit prin Ardeal

pentru ridicarea lor asupra Impărăției Turcului.
Inţeles'am din boieri bătrâni,
Suciava, atunceși, să! și despartă

în Su-

au pornit pre

la

tot cu acele trebi

cum să hie vrând . Vasilie Vodă, în
fata de Domnu-sei Ragivil; ce n'aă

“primit ea, Dâmna Maria, dicând tătăni- -sEii: «să fi socotit
ântâiit
lucrul, nu mai pre urmă, >
Și- cu vremile pînă aice am istovit o parte de Domnie
a lui
Vasile Vodă că pînă aicea, pre cât aă fost fericită Domnia
acesta,
cu atâta mai cumplite vremi “s'aă început de- atunci;
din care ati

purces din scădere acestă țară, pină astădi.

"Precum munții cei: înalţi şi “malurile cele înalte,
când.. se “ năruese
de vr'o parte, pe cât sînt mai înalți pre atâta
și durăt fac mai

mare când se pornesc, și copacii cei mai înalți mai mare
sunet fac

„când se obâră; așa și casele cele nalte și întemeiete
cu îndelungate
vremi, cu mare risipă purced la cădere, când cad.
Intr'acela chip
-Și casa lui Vasilie Vodă, ătâția ani întemeietă,
cu mare cădere și

risipă și- apoi :și la deplină stingere

aă
« purces de atuncea.

VIATA LUMEI
Deşertarea deşertărilor şi tote sînt deşerte !
CnauchacTHk

raagz ă.

A lumei când” cu jale cumplită

vicţ

Cu

Cele-l- alte

o ata

Singur ai dat vremilor tâte să petrecă

grije

și primejdii,

cum

este

Prea subțire şi 'n scurtă vremă trăitâre...
O, lume hiclenă! lume 'nșelătore!
Tres gile, trec ca umbra ca umăra de vară;
Cele ce Zrec, nu Ni vin, nu se întorc dară

Trece vecul desfrtnal, 1rcc anii ca rată;

Fug

ari emile ușore, fug

A de opri nu pote; și
Lucrurile astei lumi
Şi ca apa "n cursul săi
Aşia cursul lumei nu

și neck o Zortă

mai mult cumplite
merg” tot prăvălite;
cum nu se oprâsce,
se contenesce!

Fur să umbra sâzit 70te; visuri și părere
;

Ce nu petrece lumea și'n ce nu- ă cu durere?
Spuma mării și norii sub ceriă trăcătoriă,..
Ce-i în lume să aibă nume muritorii?
Dice David prorocul: «viața este fle;—
«Nu. trăâsce, ci 'ndâtă este trecătâre; »
<Viiarine sînt, şi nu om bo tot acela strigă...

Sub. vreme

tote

cu

stăm,

vreme
cu

să se

trecă,

vremea-ne

mutăm

[viaţa,
Ămblân după a lumii 'nșelătore fața!
- Vremea lumei soţieși norocul alta
EI a sui, el a surpa iarăși, gata,
„ Norocului dicem noi, ce lucruri pre voie,
Seă primejdii când ne vin, sii câte-o
„nevoie;
Noroculuă

i-aă pus

nume.

cei

bătrâni

[din lume;
El este acela. ce pre mulți cu amar s'afume,
EI sue, €l cobâră, el viața rumpe,
Cu soţia ca vremea, tâte le surupe.
Novocul Ja un boc nu stă; întrun ceas
[schimbă Basui,
Ant nu zot aduce,

ce aduce

cesul,

Vremea îîncepe țerile, vremea le fărșesce,
O, hiclenă, în tâtă vremea, cum să
nu
Indelungate împărăţii vremea preme[se plângă?
inesce.
Tâte câte-s pre tine, ce hălăduesce?
Vremea” petrece tâte; neci-o "'mperăţie,
Neprăvălit, strămutat, ce nu stăruesce
Să stea în veci nu-o lasă, neci-o ăvuţie
Spre cădere, de tine? Tu, cu vreme, tâte
A trăi mult nu pste. Unde-s cei din lume,
Premenesci, și nimica să” stea în vec;
Mari împărați și vestiți? Acum de-abia
- Înu pote!
„=
[nume
Cerul fapt de Dumnegei cu putere mare,”
Li-ai rămas de poveste; ei sînt cu pri-.
Minunată zidire, şi el Sfârşit are!
[mejdii
Și voi, lumini de aur, sârele și luna,
Trecuţi; cine în lume se lasă nădejdii?
Intunecăve- ţi lumina, veţi da jos cununa!
Unde- -s ai lumii împerați, unde ste
Voi, stele iscusite, cerului pod6ba,
[ Xerxes?
VE așteptă grâznica trâmbiță şi dba!,.,
Alexandru Machidon, unde- i Artarxerxes,
In foc te vei schimonosi păminte cu
apa,
August, Pompei şi Kesariă, ce aă luat
O pricină mare ne așteptă: sapa.
lume?
Nici-Z nemica
să

stea

“n

veci,

tote

fyec

fin lume,
Tote-s nestătătăre, tote-s nesce sume?
Tu, părinte-al tuturor, Dâmne și 'mpăra
te!
Singur numai Covărşesci vremi. neme-

-

[surate!

Pre toți

"i-aă stins cu vreme

ca pe nesce
ispume».

Fost-ai Kiros împerat vestit cu resbâie,

Cu avere preste toți și-n multă nevoie
Ai strîns Hăndii, Tătarii, şi Asia tâtă;
Caută la ce Pat adus înșelătârea rotă!
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Prinsu-l-ai o fEămee, "i-ai. pus

capul în
" [sânge:
şis te stinge

«Satură-te de. morte, Kiro
De

vărsarea

sângelui,

o

6me

Ory-te faci fă, şi caută
|

„Fărșitul

sfinți părinți

lucruri

pre

voie

de

tot

caută,

vine

la mărire,

Pre bogaţi și sărăci, cel frumos și tare, *
O. vrăjmaşa, prictini ea pre nimeni n'are.

să nu

jeregă,
Nimini grele nădejdi de tot să nu piardă.

Nascem,

murim

odată

cu cei ce se trece;

Cum n'a fi fost în vâcă cine se petrece!
Păianjeni sint anii, și dilele n6stre.
Sfinți îngeri, ferice de viața vostră!
Vieţuim, și viaţa €ste nesciută,
Şi pânăla ce vreme este giuruită.

Că Dumnedeii aă verstat tâte cu sorocul
Aă poruncit la un loc să nu stea norocul.
Cursul lumii ați cercat, lumea cursul
_
[vostru.
Aă tăiat: aşia este acum vacul nostru.
NimeEnui bun la lume, tuturor cu morte.
Plătesce ostendla; nedireptă forte,
Pre mulți și nevinovaţi ea le tae vacul,
O, vrăjmaşă, hiclenă, tu vînezi cu sacul

Pre toți: și-i 'duci la morte,

cine

.[lasă,

[ai lumii,
Ce vai adus la morte amară pentru unii.
Niminea

bine.

-Fapta nesocotită aduce perire.
Aărtea vrăjihața întrun chip calcă totă
[casa,
Domnesci și-împărătesci, pre nim?ni nu

Hălăudiţi de lume, neci Theologhia.

primejdii,

[vine;

Yărșitul, ori laudă, ori face ocară,
Multe începuturi dulce, fârşituri amară,

înfocate,

Impărăţiile lumea, așia prăvălesce.
Neci voi lumii înțelepții, cu filosofia,
de

_

Cine nul socotesce, nu-l petrâce

Că de vrăjmășia ta neci Ganges pste
Cursul s&ă să-l păzescă!» Așia giosuresce

V'ai scutit

sfărșitul, cum

Aşia ne portă lumea, așa ne amăgesce,
Aşia ne 'nșclă, surpă şi batjocorâsce.

Fericită viaţa fără valuri multe;
Cu griji şi netogmelă -dilele ne-s slute,
Vieţuiţi în ferice, carii mai puține
Gziji purtați d'a lumii, voi lOcuiți bine.
Vacul nostru cu 'mprumut dat în datorie.

pre mulți

(făr de deale

Pre mulţi și fără de vreme duci la-ace€-

Ceriul de gândurile nâstre bate jocurie.

[stă cale.

EPILOG
Mulţi ai fost şi mulți sîntem,

și mulţi

Dintr'acestă lume trecem ca şi print'o ușă

[te-așceptă,
Lumea din premendlă nu se mai deșteptă.
Ori-ce este muritorii, cu vreme se pe:
[trece.

Astădi mare și puternic, cu multă mărire,

Mâne treci și te petreei cu multă mâhnire.

In lut şi 'n cenușă te prefaci, o 6me,
In verme, după care te afli în putore,
Trece vremea şi pre ai săi toți îi păr a-Ri | Ia aminte dar, ome, cine esci pe lume,
[sesce.
ca o spumă plutitâre, rămâi fără nume.
Cei-ce acum petrecem, pomenim pre alți 1: Una fapta ce-ţi rămâne, buna, te lățesce, -

Trecuţi; de noi cu vreme vor pomeni alții.
Născendu-ne - murim,

murind

ne facem

[cenuşă.

|

In Cerii cu fericire în veci te măresce.
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STIHURI

IMPOTRIVA

ZAVISTIEI

Viaţa ta nare pace, zavisnice 6me,
In tot cesul cu acestea, viața-și pedepColţul tăă plin de venin piere tot de
[s6șce....
[făme; | Darce gândescisă faci! să peră dreptatea,
Să musce pe cine-va pururea râhnâsce; Şi “n scaunul binelui S'aședi
r&utatea?
In

ce

chip

ar ocări

pururea

păzesce;

|Neci r&ul

Bine aă scris în. Psaltire prorocul:
«Zavistnicului este acesta norocul:
«Gitlanul

lor, mormântul

să-] faci că-i bun,

acesta

nu

[poţi. face!
Deci așia viață ta nu mai are pace,

destupat, cum

Dela

Dumnedei nume

fără dar nu este;

(cască, | Ci nu mulțămesci câte ai: Ci tot revneste
«Limbele lor suntgata sătot ocărască!....» | Inima ta spre altul? Cine toate pâte?
Să le fii giudeț, Domne, din genduri | Nu tâte are unul, ci cu
toți-—tâte!
[să cadă! | Unul una şi altul altă bunătate;
Ocări care fac ei spre sine să vadă!
| Tuturor de Dumnedeă daruri sînt înDont dole 'ntru sine zavistuicul are:
:
[semnate,
Yua

când petrece re,

a doua mai mare,

Ă

Când privesce pe altul că petrece bine...

Ă

-

*

|

Numele bun al altuia ca o morte-t vine ?| Care truda nâstră cu gând bun primesce,
Acestu-i nici-odată bla ny'i lipsesce
Dumnedeii gândului bun, bine-i dăruesce,

NECULAI COSTIN
(Tot așa de învăţat ca tatăl
Cantemir,

sub un

șir de

s&ă şi tot așa de influent după

cinci domni,- ocupând

mortea

lui

C:

cele mai înalte funcțiuni, aprâpe

fără întrerupere, până la mortea sa, în 1712,
Operile lui. sunt: Care pentru descălecatul Dintâiii al Moldovei. — Ceasoruicul Domnilor —.0 sumă de adause la cronica lu? Ureche și a lui Hiron
- Costin, etc.)

PREDOSLOVIE.
Nime mai bine
prins, iubite

Cicero,
a lui

cetitoriule, decât

carele
tâtă

și mai pe scurtp tâtă desfătarea istoriei n'a cu-

r6da

o ai numit
a

tuturor

acela

domnul

vorâvei Rămlenesci,

ocârmuitărea vieți; că cu acea
bunătăților

și

a

invățăturilor

vorâvă
-cuprin-

dându-o, ai deșteptat viața Gmenilor cătră giudecățile istoriei ale
ticsi. Intru acesta părere fost-ait și Zcddides, carele pre istorie o
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numesce

a fi cel mai ales și mai mare al vieței

mărturisind,

dic,

din

stăpănitorilor

mănile

cum

că nici odănădră

și a

celor desfrănaţi, agiutorându-se

buinţele și a se feri de
pricini ca acele. Că nici
Juarea-aminte primejdiilor
ca dintrun izvorii sc6să

se

sfetnicilor
cu

cetirea

omenesci vistier

nu

fie

țărilor,
ei

se

istoria

ca

osebită

o infrănare

potă

isprăvi

tre-

t&ămplările premejdidse, când se preved
o înțelepciune omenâscă altă nuwe, decât
și lucrurilor viitâre, dentru cele trecute.
sciință; care singură istoria mai multă de-

cât altă sciință se socotesce a fi: Că istoria precum pre tâte sciințele cu nemurire împodobesce cu înțelepcianea: sa; așa pre cei
țineri întru ocârmuire înțelepțesce, drept cu cei bătrâni îi potrivesce;
iară pe cei bătrâni intru ispita timplărilor și vremilor de primejdii;

cu dovedă intărâsce-i, și pre cei neințelepți cu cunoscința vremilor
celor primejdiâse trecute, la cele-ce-s de fața mai trezi-i face. Că
norocit se socotesce acela pe carele-l fac primejdiile streine treaz.
Vede-se dar ispita istoriei așa întru scâle de sfat, cum întru lucrurile și isprăvile resboielor, că pâte mai mult, adeverit lucru este
decât o mie.de intrebări soficesci,
Istoria ântâiă inveță pe sfeatnicul

cum se sfătuescă binele de obște

cu urmarea acelor de mai înainte trecute giudecăți, obiceiurile primejdiilor și invățăturile care aduc mare folos cătră parerile sale
și ori ce greutăți întru a le giudețelor și alegere sfatului a deslega
pâte. Așișderea pre ocârmuitorii oștilor în resbdie tari și norociți-iă
face cu pildele și ispitele t&mplărilor și vremiloră trecute, agiutorindu-i de vreme-ce, ca o tablă zugrăvită acelor pre puternici Impărați, acelor pre vitezi Hatmani și a multelor nărode. izvorul și
lucrurile isprăvite, mutările, stăpăniile risipite cu tăria și vicleșugul

vrăjmașilor, oştile meșterșuguite, midlocele meșterșugurilor, vicleșugurile, afilările, înșelăciunile vrăjmașilor. dobânda orașelor și a cetăților, istoria dă socotâla. Așișderea a nu nădăjdui a nu se teme
și pre norocul (carele nicăiurea multă ședere la un loc nu are),
cum se mută, biruitoriul cum se veselesce de isbăndă, gonind pre

cei biru:ți, pre urmă cei ce fug cum se fac biruitori asupra celor
biruitori mai întâi, cum bucuria de sirg se întârce în scârba și
scârba

în bucurie;

tâte

aceste

de-'ntru

cetcla

istoriei

se

cunosc.

Marco Lucul, nesciind nici un meșterșug a răsboielor, fără numai de'ntru singura cetelă nepărăsită a istoriilor, aşa de nare
Hatman al Romanilor au eșit, cât acelui prea puternic Mitridat al
Asiei și al Mărei Albe, și a lui Tigranes, țărelor armeneșci imperați, oștile cu sabiași

cu

fâme

de

istov

le-aă

stins,

și

pre

singur

29

Mitridat, stăpânind

»

nemură

22, a

cărora

și limbile

sci€, le

au isgonit de la Marea și din Asia și din țările armenilor,
supuindu-le locul subt stăpânirea Râmului.
A
Uite-se toți ostașii cu căpeteniile lor la istorii, și se-și aducă
aminte
de acei vestiți âre când hatmani-și oșteni să se deștepte,
cu 6recare nevoință a laudelor celor trecuți, și. cu veste a numelui
ne-

muritoriă; că istoria deşteptă şi pre cei leneși şi nesciuţi.spre
mari lucruri, și pre cei rei și făcători de reii, cu certăriși
cu griji a nu-

melui celui! reii îi opresce istoria de reutăți; iară celor blagorodnici
:

pintini le dă istoria; şi încă pildele acelora vechi
și de demult
cetăți mai de folos sînt spre a-i deștepta, a-i pleca
și a le aprinde

inimile decât pravilele lui Solon și ale lui Licurg. Că
toți ne tragem după nevoința laudei şi a numelui celui bun şi vecinic,
și fie”

care mai bun “după laudă
dru Machedonianul când

Ahilevs,

fiind

aprins

de

se păvățuesce, precum şi. acela Alecsan- |
sai tăbărit la Siget, la mormântul lui

lauda

celui

resunet

la

lume

pre

acele

vecuri, Ahilevs, suspinând din pept se fie strigat
Alecsandru dicend: O ienorocite Zinerule, carele a virtuților
Tale cralnic ȘI 1narzur ai aflat pe Omer! De nu ar fi fost Omerul,
mormântul acela,
care cu trup și faptele și numele nu numai a
lui Ahilevs, ci a

tuturor grecilor și a vitejilor Elinilor,
astupat

cu țerină,

a cărora

bunătățile,

rului și a altora sînt apărate "de uitare;
con:

de

tot le-ar fi îngropat

vertuţile,

precum

<0O s/ântă și mare Prorocilor ostentle,

și

cu scrisorile Omi-

dice

re care La-

totă cu soţ

le apuci și

dăruesci Omenilor muritori vdcuri ? De are stinge
cineva numai
istoria lucrărilor făcute și faptele cele arătate de
toți, cei muritori

Smenii

nu
în
de
de

abia -de

sar

cunsce

viața

6menilor

din

cu pildele

de

dobitâce,

că de

ar fi istoria, mare greșelă și întuneric a tuturor lucrurilor
ar fi
lume și în vecul acesta, și viața Gmenilor puţin
sar despărți
dobitocul cel mut, cu care și nemurirea sufletelor
sar stinge,
nu am avea în cuget lucrurile trecute și cele viitâre
cu soco-

telă întregă,

și de

cei mai

bătrăni

nu

"i am

socoti,

așa mare și nespusă greșială ni ar cauta a avea.
Așa de zidirea
lumei şi a omului celui de'ntăiă, a stremoșului nostru
Adam și de
Dumnedei și de poruncile lui, și de învățătura
măntuirei nstre,
nici o sciință nu am avea, de nu ne-ar fi descoperit
și ar&tat nouă
Moisi din Duhul sfânt Istoria sfânter Bibliei
și pe urmă Ezdra și
alți Proroci de nu ar fi lăsat vecutilor următâre,
și mai pe urmă:
deacea de minunata și de mirata întrupare
a Domiului și Dumnedeul nostru Is: Hr: și de patima și laudata
înviere din morți și
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sfinte lucruri

alte pre

dintre. noi ar

cine

mântuitâre,

avea! sciință

de ni ne-ar fi scris istoria de aceste cei patru Evangeliști? Cine
ar sci faptele Trâdenilor și a Grecilor de nu ar fi scris Omer cu
“stihuri nemurităre. Cine îndrăsnirea lui Eraclie? Cine vitejia Marelui Alecsandru întru stăpânirea lumei ar ţinea aminte? Cine ar
sci astădi

a hatmanilor

resbdie

vestitele

Românilor

și de ocârmui- _

e împărățiilor
rea ci, ce de obște și de altor Împărați şi-de căderil
și sciinodsre
şi de strămutarea vremelor? Adevărat, tâte aceste
Şi
istoria.
ar fi
țele sar fi stins la acești veci de pre urmă de nu
ar fi cutezat acela

Tarcvinie,

Craiul

al cincilea

de

obște

a

al Romanilor, dece

pre cărţile Sibilii
mili6ne de galbeni de aur, nu trei sute, a da
foc de ai ars,
în
Cumea
Cumea, care. cărți le-ai aruncat Siv'ila
la Tarcvinie
de
vădând că pentru mare ostencla ei aii luat plata
ce taine se încu preţ numai 300 Ug? De-ar fie sciut Tarcvinie
pre urmă întralte
cheia în cartea aceea a Sibilii Cumei, care mai
și a tâtei Recărți cunoscându-se le-ai plătitcu mare jale a sa
făcut, căci
ne-ai
ămăna
publicei a Romanilor, și pre noi cu neînd
e și
căderil
de
fiul lut Dumnedeă era să se întrupeze, și scria
schimbările

stăpâniei

cei

Romanilor,

Sivila

acea

din

t scris. Care
duhul sfânt, prea deamenuntul și pre orănduială ait-fos
Râmului. Cu
carte pre urmă cu mare cinste era ținută în visteriile

ce deosebit din
adevărat, nu numai cu mare pilde și de cinste,
vechii. Omenii
celui
suflarea Duhului Sf. era povăţuiți a vecului

cei învățați şi mai
faptele

a strămoșilor

pre

urmă femeile

sti,

așa

fecidre,

și multe

la răsboie

ar&tate

cum

lucrurile și

la pace,

aii

ocles, a lui
a lui Cir, a lui Filip, a lui “Alecsandru, a lui Temist
ilor, a lui
Scipion
a
Leonida, a lui Alcibiad,a lui Epaminonda,
cel Mare, a lui IuliiiAnibal, a lui Marie, a Silei, a lui Pompeii

unde şi astădi
Cesariul, (scrise cu mare cărți faptele resbdielor, de
i le cun6scrisor
dintru
cum
lor
a
nu așa dentru biruințele adese
mulți pre
alții
pre
și
lucruri
scem), ai aţiţat la mari și cinstite
împins la
sai
carii
urma acelora nenumeraţi și îndrăsneți bărbați,
vechitura
re
„și laude, a cărora pomenire nici odinid
mare hărnicii
și vechi
vremurilor nu o-va stinge din cărţile vieții. Ca acei bătrâni
lor în
Gmeni în vredniciile sale de sar fi îndoit, cu nepomenire
şi
dii
primej
atâtea
întru
sa
viața
vecii cești viitori nu șar fi lăsat
grije

după

și cu

cumpăna

ostendla

vieței

și aretarea

lor;

faptelor

ce

era

încredințați

vrednice

de laudă

și întăriți, că

și bine-me-

7

scris cu mare socotelă și tocmelă.
lui Ahile
Acesta dar, singură nemurirea de laudă lui Eraclie, a

_

-

31.

nite, ale sale

vor lua

16dă,

de'ntru

scrisrea a 6meni

pomenire

dânșii la vecii

viitori,

precum nu s'aă înșelat în so-

cotelele

de

lor.—Se -pomenesce

Matiasi Huniad

Craiul

în

istoriile

Unguresc,

Unguresci, cu mare laudă

se fie avut acest

țele sale, după ce părăsia de oștit având
vorbvele;

și mai

mult” pre

cei

ce

era

învățați cu

obiceiă

la ospe-

Gmeni învățați de asculta

întru

istorii,

făcea

vorove

cu

aceia, de lucrurile împăraţilor și altor &meni aleși și vrednici;
sei
poruncea cânțăreților de cânta în canâne faptele a Gmeni
bine
nuniiți și îndresneţi la resbâele cu Turcii în: stihuri,
scrise pre .
limba a. lor de moșie. Care obiceiă și în Italia și la
Turci și în
țera Serbescă și în alte: țeră, şi aice la noi în ţcră vedem
și până
astădi, la. mesele Domnilor, cântând lăutarii 'cântecele Domnil
or
„trecuţi cu nume bun și cu laudă celor buni, iară cu ocară
celor
răi și cumpliți. Acesta şi Ahilevs avea obiceiă ședend subt
cort,
fără altă zebavă cânta în cobuz faptele Gmenilor viteji.
De vreme dară că am arătat lauda și rodul istoriei, socotit-am,
iubite cetitorule, că și aicea în țera n6stră mai mult folos va face
letopiseţul țărei” nâstre, ar&tând descălecarea țărei nostre, de cine-i
„descălecată? și pre ce vreme ai venit Trajan împăratul Romei
întru aceste părți de loc? și din ce pricină şi cum 0 ati aședat?

Așişderea. voim s% arătăm: mai nainte de venirea lui Trajan
împtratul, ce nem ai locuit pe aceste locuri și ce nume ai avut?
și
de unde ai nemerit pe aceste locuri? Cu care vom arăta semin=
ţiile şi altor norde, începând de dupe potop, şi vom
arăta și ce
stemă ai avut ț€ra încă de mai nainte de venirea lui Trajan,
mă-

car

că

mai

pe

scurt

de

cum

ar fi datoria

să scriem;

'ostenelă
care
unui
necat
tatăl

că

nu

puțină

este a lua de câte-va sute de ani trecuți preste mie. In
ani pime naă amelițat cu scriscre, fără o scmă de basnea
Misail Călugărul, și a unui Simeon, despre cari saii fost aluși repâosatul Gregorie Ureehie Vornicul, iar mai pre urmă:
nostru Miron Costin - Logofăt şi în 6re câți ani ai început a

scrie descă/ecarea
afla

acest

mai

pe

țărei de Trajan, iar. mâi

letopiseți

larg.

Însă

al

de

nostru,

la

densul

căci

vremea

avem

pre

scurt de cum vei

nu

Lai

începătură

lăsat

și. lui

a scrie

%-a

fost

milă, a arăta ocările și basnele a lui Misail Călugărul și a lui Simeon. Și după ce vom arăta descălecarea țărei nostre, cum s'a
pomenit

maj

descălecarea,

sus,

areta-vom

lui Trajan,

pre

şi pre

urmă

câtă

urmă

cine o ai

vreme

aii

trăit pre aice

pustiit, şi pre ce

vreme? și de aii mai trăit, pe aceste locuri vre un nem, după ce
sai pustiit? Pe urmă vom scrie şi descălecarea țărei cu Dragoși-
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(

„Vodă, pe ce vreme Sai timplat? încheind și Jetopisețul scris de
Ureche Vornicul Bână la Domnia lui Aron Vodă; însă mai pre
larg vom scrie, pomenind și alțe stăpânii megiașe și ce s'au lucrat
în părțile

megiașilor

noștri; și de la Aron

ceput a scrie Miron Logofătul, până
vremea

și viaţa.

Vodă

de

unde

aii în-

unde ne va lungi Dumnedeii

:

:

lar a pomeni de nisce letopiseţe pre urmă scrise de, o s6mă de
boeri de ţeră, nu socotesc altă, fără câtă ocară li se face la vecii
viitori de “-ași pomeni, că şi la istorii a le scrie deplin și pre
larg trebue şi învățătura şi sciința altor țări, care “aceia
nu o ai
avut.
Aşa

|
ce

am

putut,

nu

i
cu

cu

puțină

a

ostânelă

de

câți- -va

ani: am

împreunat tâte și din tote unul acest letopiseţ.

|

Nici se socotâscă Gre-cine că este puțin lucru a scrie și a lăsa
în veci scris6rea cu faptele a stăpâniilor; și de vei ceti letopiseţele

altora, și uitându-te și la acesta unul și întru unul tâte, vei cunâsce
pre larg

ostencla

n6stră, și ca

printr'o

oglindă

vei

privi şi a me-

giaşilor lucruri.
Primesce dar, iubite cetitorule,
închin cu buna privință și voie

Dumnedeii,

să-ți dăruiască

acestă a nâstră ostendlă, care o
plecată; pre lingă care, rog pre

cuget bun, se citesci

cu îndemnare, privind, ca prin oglindă,
n6stră trudă ne uitând pururea Amin.

BIBLIA

DE

cu inimă bună și-

viața Domnilor

LA

trecuţi și a

1638

(Traducerea acestei cărți s'a început sub domnia lui Șerban Cantacuzen. Se
atribue lui Nicolai Spătar Milescu și fraților Radu și Șerban Grecenu. Sa tipărit sub domnia lui Constantin Cantemir. Ortografia cirilică este simplificată.)

Din
1. Fiiule, bea

PAREMIILE
ape din

LUI

ale tale vase

SOLOMON
și din

izvorul fântânilor iale.

2. Să nu dai somn ochilor tăi, nici să adormezi

cu genele

tale.
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3, Pentru
din cursă.

-

ca să te mântuesci

ca căpridra

din laț

și

4. Pasă către furnică, o leneșule! și rîvnesce vădând

ca

-pastrea

căile ei și

fii de cât aceea mai înțelept,
_
5. Pentru că la ea, atătură nefiind, nici pe cel ce să o îndemne
avend, nici-sub stăpân fiind,
i

6. Gătesce vară hrană și multă strânsâre la seceră; sai pasă către albină și află cât este de lucrătâre şi lucru forte curios face

ale căreia ostendle, Împărații și proștii spre sănătate le aduc, şi
poftită este la toți şi slăvită, măcar fiind la tărie slabă.
|
7; Până când l6neșule zaci, și când din somn te vei scula?
8. Puțin să dormi și puţin să ședi și puțin să dormitezi, și puţin !
îmbrățoșați cu mânile pieptul.
.
9. După acea vine ţie ca un răi curătorii sărăcia î încă lipsa
ca un bun alergător.
10; lară de vei fi fără lene, veni-va izvorul secerea ta și lipsa ca

un

r&ă -alergător va fugi de la tine.

11. Frica

Domnului

urasce

strîmbătatea,

semeția

și

mândria, și

căile viclenilor, și gura cea necredinci6să o am urit şi căile cele
încâlcite ale celor răi.
12. Cela ce iubesce învățătura, iubesce simţirea (ştiinţa), iar cel
ce urasce mustrările, nebun e.
|
13. Muerea bărbată cunună
lemn viermele, așa pre bărbaţi

e bărbatul ei, şi în ce chip e în
pierde muerea făcătâre de rele.

14. Omul mânios gătesce vrăjbi, iară cel îndelungat la mânie şi
pre

cea viitâre potolesce, cel mult îngâduitor
căți, iar cel necurat mai vârtos le ridică.

om

va

stinge jude-

15. Mai bine este omul cel îndelungat la mânie, de cât cel tare
şi omul ce are minte de cât lucrătorul cel mare de pământ ; și cel
-ce “şi contenesce mânia mai bun este de cât cel ce ia cetatea.16. Izvor de vicță este priceperea la cei ce o ai ; iar învățătura
celor fără de minte, rea este.
|
- 17. Cel ce r&spunde cuvînt mai înainte de ce aude, nebunie este
Tui și ocară.
18. Omul prietenos în prietenie, mai prieten este . de cât fratele...
19. Podsba la' tineri e înţelepciunea; și mărirea bătrânilor, căruntețele; sdruncinături și sfărâmătură întîmpină în rele, iară rane în-

tru cămările păntecelui.
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20. Mai bine a
sfătnică și limbută

locui întru
și vrăjmașă,

pămînt

puţin,

de

cât

cu

muerea

21. Mai ales este numele bun de cât avuţia „multă. și ” darul bun

de cât argintul și aurul.
__22. La urechea celui fără de minte, nimica nu zice, ca nu cumva să ridă de cuvintele tale cele înțelepte.
.
_
23. Să nu mu hotarele cele vechi și 'n agonisita săracului' să
nu

intri.

24. Dă la învățătură inima. ta și cuvintele tale le gătesce spre
cuvintele înțelegerii.
25. Nu 'nceta a certa pruncul; că pentru că '1 vei lovi pre el cu nuea, nu va muri.
26. Ascultă, fiule, pre tatăl tăi cel bătrân și nu huli căci a îmbătrânit maica

ta.

o

27. Rar bagă piciorul tăă la

prietenul

rându-se de tine, să te urască.

tăi, ce

| |

nu

cresc

în mâna

sătu-

”

28. In ce chip biciul la cai și boldul la măgari,
norodul cel fără de lege.
Ă
29. Ghimpi

cumva

aşa e tocgul la

bețivului şi sabie în mâna

celui fără

minte.
30. In multe

lemne

odrăslesce

focul

și unde

nu

este

omul

iute

„la mânie se, potolesce sfada.
31. Mai vrednice's de credință ranele prietenului, de cât Sărutările de bună voe ale vrăjmașului.
32.

In ce chip

când

pasărea

va sbura

din al săi cuib; așa omul

se bolesce_când se înstreineză de la ale sale locuri.
33. Pre prictenul tăi
sesci, și în casa

frăține

sau pre

prictenul părintesc să nul

tăi să nu întri, în ziua necazului tăi;

bun e prietenul aprope de cât fratele locuind departe, -

părămai

.

“NICOLAI
„(mai

Roinânilor,

MILESCU

NR

dicea şi Câru/ pentru că îi tăiase nasul Stefăniţă
Vodă. A pribegit

prin Austria unde
cinste. A

SPĂTAR

“şi-a pus nasul la loc. și prin Rusia unde
a

scris multe,

în limbi

străine.

scrisă în. românesce.)

Î] se atribue

şi

o

ajuns la

Cronzcă

-

pe

mare

scurt

po

Din CRONICĂ
După

-

ce

ai rămas Românii în Dacia moşteni,
cum
subt ascultarea Impăraților Romani aă Stătu
t, și apoi la
ce ati mai

ReEmânend

ajuns.

/

Românii în tâtă Dacia păzitori și moșteni
prin cetăţi

și prin ţinuturi, împărțindu-și pămîntură și locuri
, având

Voivogii

“lor, câtă-va vreme Sai tras așa și at stătut
. Insă nici numele lor
într'alt-fel se mai mutase și se mai schimbase
să le dică Placi saă
întralt chip, ci

Oastea

Romană,

când

se vorbia de dînsa, iară când

nu, Dacă se chiemai; și tot Daci încă multă
vreme încâce, și de
mulți se numiaii, pentru că și din Daci şi
Geţi erati mulți rămași
cum și mai sus sa dis, că nu sai putut
stinge toți &menii dintr'o
țară, cum

nici se pâte,

ci tot ai rămas,

pr6spătă mutarea-le fiind, și necredendu-i,

ale țărei -trebi nu-i trăgeau

Numai.

ce de odată atunci

la diregătorii

nici îi amesteca,

pentru

câ

și la alte
nu

adu-

cendu-și aminte de cea de curend volnicia
lor și de stăpânirea lor
ce aă avut și cum o ati pierdut,
să nu 'se hiclenâsc și Iarăşi să se
scâle

în potriva

Romanilor,

cum

sat

mai și ispitit de

au făcut,

numai cât ai resuflat 6reşi-ce și soți de âjutor
'și-aii găsit. Că iată
în urma lui Trajan, împărățind Adrian, Gre-ce
'și s'a mai ispitit a
se resmeriţi; ci curând. -att potolit. Iară mai
mult și în dilele lui
Antoniii celui blând și milostiv, carele cum
scriă istoriile, nici unuia
-el a face răi nu începea, nici el răsboiă
ântâiti asupra cuiva ra
ridicat (dicând pururea cuvântul lui Scipi
on, carele dicea că mai
bine mult va a pădi pe un cetățean și
pământean: de ai lui să-

nătos, de cât a ucide o
cepeaia se hicleni și
acestui Fvsezis Împărat,
pre un neam cei dicea

mie de vrăjmași), până când -nu alți. îna 'se ridica în potriva lui. In dilele dară
iarăși aflând Dacii vreme şi soți găsindu-și
A/ani, Sai sculat pre Romani. Ci și acest

a
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Antonin,
Dupre

deci, trimițând Gste asupră-le, W-ai biruit și “i-ai sdrobit.
vreme
aceea, deci, mai aşedându-se, cum: sai dis, multă

trăgendu-se, subt acea
că hotărît şi ales pînă
S'aii aședat ascultători,

împărăție

Sai

ţinut şi ai

stătut,

se vede

cine vremi Sati purtat tot aşa, și neclătiți
adevărat nu ştii. Că nică ales așa scris n'am

și acei Daci, carii apoi de multă

citit la alţii, măcar şi acei Romani

și bine unii
vreme printr'atăția ani, tot întrun loc trăind și locuind
altul
altuia,
cu alţii amestecându-se prin rudenie, unul luând fata
urmă
pre
feciorul altuia, atât sait amestecat și sai unit, cât mai

ânteiii,
tutulor împreună Daci le diceai, pînă cânt Grecii scriitorăacest
și
Avem
V/a/i.
dis
le-ai
de
dic, toţi le-ai schimbat numele
semn

că atâta se unise

acei

Romani

da

aici cu acei Daci, cât

-„de
sati mai despărțit; apoi între dinșii nici când sai rupt

nu

împă-

ci tot într'una
răția Romană, și ai intrat printre dinșii alte limbi,
carii erai, tot
Sau ținut și ai: rămas pînă astădi. Insă Romanii
că, când
mai varvari îi ținea pre Dacii, cum și erai, și se vede
dice.
sar
cum
ocară
de
loc
în
se mâniaii și se certa între dînși,

care
Romanul le dicea acelora Daci, adecă înțelegând varvari,

cu-

din cei bătrâni,
vânt și pînă acum se aude de câte vre-un Român
mai bătrâni,
la carii a mai rămas doară câte o urmă de acelor
și câte un
din om în om păzindu-se, carii “ca acestea ţin, și ai
să dică în loc
cuvînt de acelea; că iată când vor să se certe sait

îi dic
de ocară vre-unui om cel văd msle, căscând și blestemat,
atuncea,
pre
Dac, care va să semneze aceea ce-i diceaii
ară

de

unde

răsărindu-le

acst

nume,

de

la Flac,

Voevodul

lor,

a
cum s'aii dis mai sus, ai din.ce întâiă și de când ai început
alte
le dice așa, care și până astădi şi la Greci şi la Latini și la
încă
eii
dice;
se
şi
trage
se
limbi şi până tâte scrisorile și istoriile,
Cromer
cu: Carion dic ce în cronica lui întra patre carte, și Martin
Lelucrurile
și
ce întra două-spre-decea, unde istorisesce ijderănia

nu pot; pâte
şilor, scrie că nu ştiă aceia, nici de unde să dea cap
mai .bine
A că nici ei neaflând mai dinainte de cine-va istorite,
minţă
să
cât
de
ştii,
nu
că
rușine
fără
aii tăcut, dicând adevărul
cele
de
adecă
aşa
fac
de
aceia
făcându-se a ști cele ce nu știi, că
şi 'a
trufașilor
a
ce nu sciă și cele ce nu cunosc dic că cunosc,
nu
că
dice
deșerților este, părendu-le că mai cu rușine le este a
ştie
cunbsce și
știi şi nu este adevăr, de cât a minţi şi a dice că
multă şi mai
mai
mult
cu
că
cele ce nu ştie; și nu se domiresc

mare este ruşinea a dice minciună că ştie, de cât a dice adevărul
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că nu ştie; care apoi și una și alta se dovede
sc; se vede
ce ştie, a dice că nu știe este răutate. Ci
de âcesta dar
sând și de a mai scurma altele nu'mi mai bat
capul: iară
vrea să fie și mai grijuliă și mai, știut da afla
cap, cerce,
va afla citind, a altora şi a multora cărți “foile
întorcend.

Insă, după

tător

acestea, iată „nici un

și neschimbat

nu

pot

fi, nici

lucru câte
în

sînt

nenumărați

că și cel
şi eu ]ăcine va
că doar

subt lună, stăani pot

tot

în-

tracelaș chip sta; ci tâte sînt în mutări și în
stricăciuni zidite,
cum ş'ait dis și se cunosc. Drept aceea, iar dic,
tâte câte -sînt aşa

fiind, ai și hotarele lor, care, pînă nu ajung la. acelea,
nu-și ai
fiesce-care cel ce este a fi de dinsa; așa de noianul
și prea adinca

înțelepciune a lui Dumnedei mai 'nainte de
veci orinduit fiind,
care noă Gmenilor, acelea, cum sînt și cum vin,
fârte ascunse ŞI întuneric nu sînt. Ci dară, cum dic și filosofii că tâte
câte sînt în
nascere și în stricăciune stati, adecă: una. stricându-se
şi putredind,
alta se nasce și se face, cum vedem la tote semințiile;
că pînă nu
putredesce una, nu nasce alta; și pînă nu se strică
un chip, nu

se

face

alt

chip.

Deci.

precum

vedem

la

aceste

firesci,

cari

iară

puterea lui Dumnedei prin fire le lucreză, adică le nasce,
le cresce
și le păzesce; și iar așa înfășurându-le de la zidirea lumei
pînă la
sfîrșitul lumei vor fi
Așa dară și în cele politice pricepem şi cunâscem
că nu's să-

năt6se nici unele; ci și avuții se pierd, şi domnii se “strică, și îm-

părăţii se mută

și strămută;

şi tâte

ca acestea

unii

pierdend,

alții

găsind, de la unii fugind, la alţii nemerind, orbul noroc, cum
i
„dic şil zugrăvesc; şi iar strigându-se și perind, alta făcându- -se
şi
crescend, precum citim și semnele aievea, vedem tâte și cunâsc
em.
de când este lumea, câte domnii, câte crăii, câte mânarhii
ai fost
care. din mici începuturi şi necunoscute la câtă mărie și putere
ai

venit
pare

şi apoi

dintr'atâta

şi stingere

pomenesc.

at

Altele

de

sosit,

iar,

mare,
cât

monarhii

la câtă

unele

nici

micşorare
să

mai

mari, _groznice

şi la câtă

știi

şi

nici

se

puternice,

surmai

sai

pierdut şi în cenușa lor ardend s'au îngropat, cum ai fost acea
a
Sirilor, carea 1300 de ani ai stătut; și așa cu Sardanapal, cel după.

urmă monarh

rămas,

după

al lor perind şi ardend, sai stins,

aceea,

și la Vavilon ati

cât--vași pînă când Baltazar, cel dupe

al Vavilonuluii, împreună cu dînsul
narhia la Perși aă venit.

ai perit

urmă crai

și de la ei tâtă mo-

.
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NECULCEA
(1672-—1743)

e,

(Fără cultura Costineștilor, dar om deștept, bun.ostaș, bun patriot, a ocupat
funcţii înalte, de câte-va oră a fost nevoit să fugă din ţară: odată, sub Mihail
Racoviţă,

tors din
cronicii
ţării de
A scris
cuvinte,

în Polonia;

altă dată,

împreună cu D.

Cantemir,

în Rusia

(1712): în-

Rusia"(1721),-a căutat să ducă o viață retrasă, ocupându-se cu scrierea
sale; dar tot a mai fost tirît în curentul vieţei politice, ca Vornic al
sus (1730) și ca membru extraordinar în Divanul judecătoresc (1741).
Letopisețul Țării Molaomsi (coprindEnd anii 1662—1743) şi O semă de
despre unele fapte istorice nemenționate de Miron Costin.)

Din O SEMĂ DE CUVINTE
Ce sînt audite din om

în om,

de.6meni

vechi și bă-

trini, și în letopisețele nu sînt scrise; ce s'aii scris
aice după domnia lui Ștefăniță Vodă, înaintea domniei
Dabijei Vodă.
Stefan Vodă cel bun, când s'aii apucat să facă mănăstirea Putna
aă tras cu arcul, Stefan Vodă dintr'un virv de munte, ce este lângă
mănăstire, și unde ai ajuns săgâta acolo ai făcut pristolul în altar,
și este mult loc de unde ai tras pînă la mănăstire. Pus-ai şi pre
trii boiernași de aă tras, pre vătavul de copii și pre doi copii din
căsă; deci, unde aii cădut săgâta vătavului de copii, ai făcut porta;
Iar unde aii cădut săgeta unui copil din casă, aii făcut clopotnița;

iar un copil din casă, dic să fi întrecut pe Stefa
n Vodă și să”

fi
cădut săgâta întrun delușel ce se chiamă
Sion, ce este lângă mă-

năstire, şi este semn un- stilp de piatră
; și. dic „SĂI fi tăiat capul
"acolo; dară întru adevăr nu se scie;
numai 6menii așa povestesc,

„Fosta-ai şi bisericuța de lemn. Și așa
ai fost făcut mănăstirea de

frumâsă, tot cu aur poleită: zugrăvela, mai mult
aur de cât

zugrăvelă, și pre dinăuntru și pre din afară,
și acoperită cu plumb. Dic
călugării să fi fost făcut şi sfeşnicele cele
mari și cele mici, și policandru, și hora, tot aprinse de argin
t, și pe urmă.se le fi luat

un domn şi să fi făcut altele de spijă care
le-am apucat și noi; fară
stricânduse: un clopot mare la mănăstire,

potul a doua-6ră, ai pus
ca să fie mai mare.

Lăsat-ai Stefan Vodă

aceste tâte, ce
.

și făcând călugării

scrii

clo-

mai: sus, în clopot

cel bun la mănăstirea Putna, după mârte

a
lui, arcul lui și un păhar, ce vorbiat
călugării la mănăstire că este
de iaspis ce. eraîn chipul marmorei
albe și a farfuriei, ca să fie
întru pomenire la sfânta mănăstire;

vîrtej. La

vremea

lui Constantin

şi arcul laii fost “trăgând

Cantemir

Vodă,

cu

fiind răscâlă, aă

venit nisce Cazaci cu Leși și Moldoven
i Joimiri, vrând ca. să Jăcuescă ce ar găsi în mănăstire. Deci, fiind
un turn cu. bună tărie
„nu
puteai

să jăcuâscăy deci,

am

dis călugărilor

să

dea

turnul

, că
nu vor lua a mănăstirei nimică. Iară călugă
rii necredând, nu vroiaă
să dea
turnul;

ai aprins
îndată ai
zaci, Leși
din tur

iară acei

Căzaci,

cu

Leși, şi cu Moldoveni,

îndată

mănăstirea; iară călugării vădând că aprin
d mănăstirea,
dat: turnul. Atunce, îndată având pușce
de apă acei Căși Moldoveni, ai stins focul, Deci, atunc
ea aii jăcuit tot
ce a fosta boieri și a neguţitori; iară
a mănăstirei nu

ai luat nemică,

fără numai

arcul” lui Stefan

Vodă.

Iară păharul a
fost până la a treia domnie a lut Mihaj Racoviță Vodă,
și scoțendu-l din

turn un Egumen,

pe anume

Misail Chisăliță,

și vrând

să,
se fălescă, ai but la masă cu acest
păhar a lui Stefan Vodă, cu
-nisce slugi boieresci ce erai zlotaș
i; şi bend mult cu acel păhar
"Sau îmbătat, și fiind beți, ati stricat
un lucru scump domnesc și de
minune

ca

4. Stefan

acela.

Vodă

|

cel bun

.

bătendu-l

|

Turcii la R&sboieni,

aă mers
“să intre în cetetea Neamţului; și fiind mumă-sa
în cetate, nu "l-ai
„lăsat
'să intre, și i-au dis că: Pasărea

în cuibul săi piere.

Ce, să sa

“ducă în sus să strângă 6ste, că isbânda
va fi a lui: și așa
vîntul mâne-sa, Sai dus în. sus și aă strâns
6ste.

pe cu-
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Jară Împăratul turcesc a venit cu t6tă puterea lui la cetatea
Neamţului, și ai suit puscile deasupra unui munte, despre Moldova
și ai început a bate cetatea Neamţului fârte tare. lară pe acea
vreme

era

un

Nemţ

închis

în

cetate;

şi

vădând

ai dis păditorilor se spue 'mumei lui Stefan Vodă

că

bat cetatea,

să-l slob6ză de

la închisâre și temniță pre dînsul, că el va mântui cetatea de acel
răi. Deci slobozindu-l pre acel Neamţ de la închisore, sai și apu-

cat acel Nemţ de ati îndreptat

puscile din

unde stai

avea nevoie cetatea, și ai şi lovit

în gura

în

acolo

unei

costurile

sfărimat;

în

pusce

munte, de

cetate asupra Turcilor

turcesci de aii sfărâmat-o;

Turcilor;

deci, nu

aii

cât

și boldul de

mai putut sta

și at început a bate

la cortul Impăratului "l-ai

Turcii

în

acel vîrf de

munte

de unde avea cetatea nevoie, ce, numai le-ai căutat a se dare în
i
lături de la acel loc.
Iară Stefan Vodă mergând de la cetatea Nemţuluiîn sus spre
Moldova, aii mers pe la Voroneţ, unde trăia un părinte sehastru
pre anume Daniil, și bătând Stefan Vodă în ușa sehastrului să'i
descue,

aii

răspuns

sehastrul

să

aștepte

Stefan Vodă

afară

până

'si-a isprăvi ruga; şi după ce 'și-ai isprăvit sehastrul ruga, 'l-aă
chemat în chilie pre Stefan Vodă, și sai ispovedit Stefan Vodă
la dînsul; și aă întrebat Stefan Vodă pre sehastru: ce va mai face:
că nu pâte să se mai bată cu Turcii. Inchina-va ţera la Turci ati
ba? ară sehastrul a dis “să nu o închine, că „r&ăsboiul este a lui,
numai

după

ce

va isbândi, să facă

sfântului Gheorghe,
fan Vodă
fel de

în sus, pre la Cernăuţi

fel de

o mănăstire

acolo

în numele

să fie hramul bisericii. Deci ai și purces

6meni

și aii

purces

și pre la Hotin,
în jos.

Iară

Ste-

și aă strîns 6ste

Turcii înțelegând

că

va să vie Stefan Vodă cu -6ste în jos, ati lăsat și ei cetatea Neamului de a o mai bate, şi ati început a fugire spre Dunăre; iară
Stefan Vodă a început a îi gonire în urmă și a îi batere până i-ati:
trecut de Dunăre.

Şi întorcându-se

înapoi

Stefan

Vodă,

saă

apu-

cat de aii făcut mănăstirea Voroneţul, și aii pus hramul bisericei
sfintul Gheorghe.
5. Stefan Vodă cel bun când s'a bătut cu Hroit Ungurul, precum dic unii la Cașin, iară letopiseţul scrie că sai bătut la Șkee,
de Siret au fost cădut calul cu Stefan Vodă în ră&sboiii; iară un
Purice aprodul i-a dat calul lui; și nu putea în grabă încăleca
Stefan

Vodă,

fiind

om mic. -Şi at dis Purice

aprodul:

«Dâmne, eă

mă voiă face o moviliţă, și vino de te suie pe mine și încalecă!»

o

a

a

XE

-Ss:

Și sai suit pre dânsul Stefan Vodă, și ait încălecat pre cal; și ai
dis atuncea Stefan Vodă; «Sărace. Purice, de giit scăpa ei, şi tu

atuncea 'ți-ei schimba numele, din Purice, Movilă».

Și ai dat Dum-

nedei și aă scăpăt amândoui; și “l-ai și făcut boier, armaș mare,
pre Purice, şi dintru acel Purice aprodul. S'aii tras neamul Moviles-

cilor, de a „ajuns de-ai fost și Domni dintru acel neam. Dară și
aprodii atunce, nu erai de 6meni proști, cum sunt acum, ce erai
tot feciori de boieri,

și

portul lor era:

îmbrăcați

cu

șarvanele

cu

cabanițe. Așa trebue și acum 'să se afle slugi, să. slujescă stăpânului, și stăpânul să. miluiască pre slugă așa.
6. Când ai aședat pace Stefan Vădă cel bun, cu Leii, fiind
I6n Tăutul Logofăt mare, 'l-aă trimis sol la Leși, și ai dăruit Cratul Leşesc Tăutului aceste sate la margine: Campu: Lung Rusesc,
Putila, Răstâcele, Vișniţa, Ispasul, Miliea, Vilavcea, Carapciul, Zamostila, Vascăuţii,: Voloca. Tâte aceste le-a dăruit Crajul Leșesc

Tăutului Logof&tului,
minică dimineță.

şi ai pus

hotar

apa

Cirimușul,

întru o Du-

7. Stefan Vodă cel bun, vrând să mergă la biserică într'o Duminică dimincța la Liturghie, în tîrg în Vaslui, și eșind în polimari

la curțile domnesci

ce era făcute de

densul,

a audit

de om, strigând să aducă boii la plug. Și mirându-se
acela ce ară Duminica,
sescă pe acel om să "1
pe apa Vasluiului, cale
chiamă acum movila lui

un glas mare

ce om este

îndată a trimes în tâte părțile ca să'l găducă la dânsul; și “l-a aflat pte om în sus
de patru câşuri, arând la o movilă ce se
Purcel; că pe acel -om încă îl chiema Pur-

ce]. Și ducândul pre acel om la Stefan Vodă, 'l-a întrebat Stefan
Vodă, el a strigat așa tare, și pentru ce ară Duminica? El a dis
că a strigat et să aducă boii la plug și ară Duminica, că este om
sărac și întralte dile, n'a vrut frate-său săi dee plugul și acum Duminica %-aă dat. Deci Stefan Vodă a. luat: plugul fratelui celui bogat și la dat fratelui celui sărac, să fie al lui.

„A -doua

domnie

- Nicolai

Alexandru

a lui Nicolai Voevoda
în anul 7220.
Voevoda

Mavrocordat,

după

|

Mavrocordat,

ce

a venit în

lași, a treia-di pre obicei, a boierit. Pus'aă pre Nicolai Costin„vel Logofăt; pre Gavril Miclescul, vel Vornic de ţara de jos;
pre

-

ia

pa

llie Catargiul, vel Vornic de țera de sus; pre I6n Buhuș, ce fusese
Logofăt mare, "l-ai pus Hatman; pre Ramadan, vel: Postelnic; pre

I6n Paladi, vel Spâtar; pre Georgiţă Mitre, vel Ban; pre Constan.
tin Ruset, vel Paharnic; pre Grigorașcu Jora, vel Visternic; pre

Constantin Costaki, Stolnic mare, pre Manolaki Hurmuzaki, Comis:
mare. Aceștia era boierii lui Nicolai Vodă; iară chivernisela și tote

trebile era mai ales după Romadan, vel Posfelnic.
Atunce Nicolai Vodă își lăsase firea cea sumâță, cum era “în
domnia dintâi; cel mult se mai lăsase și trăia bine cu boierii, în

-dragoste; că era unii din boieri fugiți în ţeră “Ungurescă, alții în
țera Leșescă, alţii la Mosc, și cu dînșii și din cei mai proști mulți
era duși,

și avea

grije

ca

pentru

veni. Deci, arată pentru toți
la pământul

sei;

numai

numele

lui cel strajnic n'or mai

blândețe; iară boierii toți s'a

cei de la

Mosc

nu

veniaă,

întors

că nu puteai

de oști și nui lăsat Moscalii, precum mai sus sai scris; și carii
boieri: cum veniai din străinătate, da vină către Nicolai Vodă tot

pre

cei de la Mosc,

și ei își

curățiai

mică, și așa se indreptat. lară
șii scia, deră

lăsa și el tâte

Nicolai

precum

obrazele,

cum

n'ai sciut ni-

Vodă

măcar

căi pricepia

diceait

ei, că era bucuros să

fie cum știe, numai să vie în țeră.
.
Țara atunci era stricată răi de Tătari, și de Moscali, și de -tâl"hărit; așijdere și Turcii Balgii făcei multă gâlcevă și supărare lui

Nicolai Vodă la divanuri, pentru frații și rudele lor ce perise atunce
când ati fost Moscalii în țeră, și pentru jacură ce'i jăcuise unii și
“alţii, și le făcea și năpăști mai mult de cât erag adevărate. lară

Nicolai Vodă

făcea multă chiverniselă, pe unii cam rar îi da plat:

nici Turcilor, iară

nu

deplin

pre

cât cereau

ei; iar pe unii îi în-

„Chidea pină Ja o vreme, și apoi îi slobodia; iară a mai mulți Turci
nu le ținea în samă, și se îndrepta sciind rîndul Porții. D'ântâit la
judecată se făcea a ţine cu Turcul, iară pre urmă eșia judecata dreptă Moldovanuluj. Norocul țărei a fost atunce, că sai timplat
de a venit Nicolai Vodă; iară de ar hi venit alt Domn mai prost
ar hi fost prea r&ă de Moldoveni; măcar €ă unii au tras la Necu-

lai Vodă grei mare și multă închisâre, cum aii fost feciorii lui Ma-.
nolii, și Toader Armașul că tălese frați a celor neguțători Turci
Balgii de la Roman, fără de porunca nimerui; și'i piriai nisce fraț„ acelor neguțători Turci cu ferman de la Pârtă, pre cară întralt chip
nu putea

săi isbăvescă.

Atunc
: Nicolai
e,

Vodă,

pe

porunca

Vizirului,

ai

gătit

câte-va

-
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căruțe cu cai să pornâscă pe Șved la ţra lui
prin ț&ra Leșescă,
şi cu trei-deci de mii de Tătari, după cum
scrie de la Nistru Imptratul Moskicesc la “Vezirul, numai” să pornesc
ă pre Șved, după
cum Saii tocmit pacea. Iară Șvedul n'ai vrut
să mergă, și au scriş

cărțila Împăratul Turcesc, de au pirît pre
Vezirul precum că s'au
ajuns cu Moskalii de ai luat bani, și ai făcut
pace; iară de n'ar

fi făcut vicleșugsă ee bani, ar fi luat pre Moscali
de grumaz, că
nu mai aveaii Moscalii nici o putere; şi acum și
pre dinsul nu Pati

pus nici la o cale, și va să! pornescă, să'l iee
Moscalii de grumaz.
Iară Împăratul vedănd: curtea Șvedului, tare
sat mâniat pre Vezirul,
Intr'acea “vreme sosit'aii și Osman Kihaiaca
Vezirului, la Iipăra-

tul cu cărți de la Vezirul, să jee colac cum aă-băt
ut pre Moscali;

și spuind Impăratului cum aă încunjurat
pre Moscali cât numai
” aveaă nicăo putere, numai ce strigaă: aman!
deci, noi vedândui
că strigă aman, ne-am căutat numai a face
pace, și i-âm lăsat de

saă dus
aman, și
uitaţi voi
poroncit

la
nu
la
de

zirul. Deci,

țera lor. Iară Impăratul
i-ați luat de grumaz ;
aman. Ce, am înțeles
i-ai tăiat capul, şi ai

Şvedul

at

tot la “Tighin€, și solii
ară

Moscalii. a

mat r&ămâs

ai dis: < Voi ați căutat că strigă
nu era lucru mic acela să vă
ei faptele vâstre!» Şi îndată a
trimis de ati omorit şi pe Ve-

întru

Moschicesci

dat Azacul

acea iarnă

și

preste

tot. staă Ja Țarigrad

veră,

popriţi.

Turcilor, și alte cetăţi ati fărmat, după

cum S'aii aședat la pace. Iară Șvedul tot punea pricini
, și Du vrea
să purcedă
-de la Tighine, dicând că pînă nu se va duce Șereme
t
cu 6ste din țera Căzăcescă, nu va merge; că Șereme
t stă. să” ţie
calea. Deci, Porta aii aședat cu solii Moschicesci
să se ridice Șeremet cu tâtă Gstea din țera Căzăcescă, și să se
ducă în țera lor
la -Mosc: și ei să pornescă pre Șved de la Tighin€
cu Tătară și cu
-o sumă de Turci să'l ducă prin țera leşescă pînă
la țera lui. Deci
Şeremet, cum ai vă&dut cărțile solilor, precum ai aședat
la anul,
tâmna,

după

Smolenţska

bătae,

cu

tote

sai ridicat
oștile

lui.

din
Iară

țera

Căzăcescă

Vezirul

at

trimis

și sau

fendi cu vr'o trei-deci de mii de sste Turci, şi Hanul

mea, să iee pre Şved să'l ducă la era
vreme aă prins nisce Tătari Gmenii lui,

să stee gata la
şi “l-or duce în
remet săi iasă
deci de- pungi

pe

dus

Ismail

la
E-

cu Tătări-

lui. Iară Șvedul într'acea
scriind Hanul la Şeremet

Smolenţka,. că ei vor să purcedă acum cu Șvedul,
ţera Leșâscă pînă la un loc, și "lor lăsa; iară: Șeînainte să'l iee de grumaz, și să dee. o sută cinci-de bani Hanului, precum s'a aședat.
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Deci, Șvedul, prindend acei Tătaricu acele cărți, ai pus de i-ati
omorit pre Tătari, și a luat cărțile la dinsul, şi tăcea mulcom.
lară Hanul nu știa nimică că i-ai prins cărțile şi i-au tăiat Tătarii
şil tot silia pre Șved să purcedă pînă este iarnă, și sînt apele
înghețate. Și Svedul tot nu vrea să se pornâscă să mergă....
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enSmne uli oAcapeae Alirponoaici uzpii noacrpe, uni casta AirSprie
aa Bine mapi, wii opaan aa Bogoreaaz Bt uepetonie ASnz oBiutiA
uzpii noacrpe, mi ce tipa Bpaisa ti rouă Asanii Azueaţii, ui AZSAA

dpSmoaca

uepemonie “e epa „pri picepina uzpii Hoacrpe.

DIMITRIE CANTEMIR

|

-

(1673—1723),
(Trimes de copil ca ostatec la Constantinopoli, unde rămase cu întrerupere
de 2 ani, până la 1710, îşi făcu acolo studiile la dascălii greci. La 1710 se urcă
„pe tronul Moldovei, îndemnat de Turci, cari credeai că le va apera interesele,
în lupta lor cu Petru cel Mare, Cantemir, după cât-va timp de politică de duplicitate, fu nevoit a-și da pe față legăturile cu Petru cel Mare, pe care îl
urmă în Rusia după înfringerea de la Ștăriilesci (1711). In Rusia, ajunse consilier împerătesc, Prin sciință, se putea compara cu învățații Europei din timpul
stă. Cunoscea bine limbele: turcescă, persană, arabă, grecă modernă, latină,
italiană, rusescă; înţelegea limba franceză, greca antică şi slavonica veche. A
fost membru al Academiei din Berlin. Din operile sale, scrise în românesce,
latinesce și rusesce, cele mai Principale sînt:
|
Divanul sai gâlceva înţeleptului cu lumea, lași, 1698.
Descriptio Moldaviae.

Istoria ierogăifică (1704).
Historia incrementorum

algue

decrementorum

aulae

othomanicae,
Ctc.)
-
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Oblicește-să numele Craiului Sârbesc, carile au ţănut
pe fata domnului Românesc.
|
Din

Letopiseţul

Sârbăsc

aflăm,

precum

acel

Crai

Sârbăsc,

ca-

rile ai fost cerşind pe Evdokia sora lui Andronik, iară
apoi nu pe.

soru-sa, ce pe fie-sa Simonidis. aă luat, săl fie fost
kemat Milutin,
- ficior lui Stefan, nepot altui Stefan, şi strănepot
lui Simeon, carile

- întăi între stăpânitorii Sârbilor ati luat titul de Despot.
Ce sângure
cuvintele Letopiseţului să aducem: «După ce aii luat
dice, <Milutin
«pe fata lui Andronik (iară cum at luat pe fata, și
nu pe sora lui
<Andronik, mai gios vom arăta), i sati -născut
din trânsa un ficior,
«căruia i-ai dis Constantin. lară Stefan așijdere
ficior lui Milutin, ca«rile era născut din fimeia ce mai. dintăi, (adecă care
zice Grigoras,

«caii fost

fata domnului

Românesc), cădând în

ura

maștehii sale

<Simonidii, Paă zavistuit la tată-săi, precum ar fi
ispitit'o pentru spur«cată. precurvie. Milutin crezând, cu lacrămi ameste
catelor mincioni

“<a muerii, aii prins pe ficiorul său, și fără nici o milă
i-aii scos okii,
<și așt orb,

«pentru

ca să facă.

deplin

voia, împăratului)

înpreună

<cu doi coconi ce avâ, anume Dușman și Dușan, Lai
trimis la Ța«rigrad.» După aceste scrie iarăș acolo, precum Stefan
orbul trăind
„în Țarigrad, după cinci ani, Sfântul "Necelai cu
mare minune săi
fie deșkis okii, și după moartea tătâne-săă lu Milutin
, să să fie întors.iarăș în Sârbime unde prindând pe Constantin
ficiorul Simonidii, săl fie omorât, și să fie stătut el la crăie. Ce aceste
necăutănd
„la treba-nâstră, altora le lăsăm, și venim la cuvânt.
Pentru aceste
nu atâta am fi odihniți numai cu I-6topiseţul Sârbăsc,
di n'am vide
acesteș mărturisind şi Istoricii Grecești. Că întăi acelaș
Istoric Grigoras într'acelaș loc scrie, precum Andronik împăra
t având mare
frică de puterea Sârbilor, şi vădând că sorusa Evdoki
a, (care era
rămasă văduvă după I6n împăratul Ladilor), pentru pricini
le carile

mai sus sai pomenit, după dânsu să margă, nici
cum nu er6; de
nevoe, pentru ca/să-i plinescă pofta, iai căutat
numai să'ș de pe

fată-sa Simonidis după dânsul, fiind copilă numai de 5
ani. Acesta iară

așe

adeverindu-să,

acum

avem

datorie

a arăta, precum

Craiul Sârbilor să fie luat pe fata domnului Românesc

acest

Milutin

pe la anul

„dela Hs. 1274, precum mai sus am pomenit.
Pahimeris Istriculo
scrie, prectim acâstă nuntă a lui Milutin cu Simoni
dis fata lui Andronic împărat să să fie făcut la anul 1299: fiind
atuncea Milutin

la vârstă de 45 ani. Acestă

vârstă a lui-Milutin o

sămălueşte Po-
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a

sonie în notele lui Grigoras la capul -al şesele.
De vreme dice, ce
singur Grigoras scrie, că atuncea Milutin era
cu cinci ani mai bă.

trân, de

după

cât Andronic

dânsul era

împăratul ; lară Andronic

de 40:

de ani. lată

când și-aă dat fata

că Milutin când

ai luat pe

fata _lui Andronic aă fost de 45 ani. Acum
de aice. lesne putem
socoti, că Milutin când sai însurat întăi de
va fi fost la vârsta de
20

ani,

iată

că

a luat pe fata

cu 25 ani

Domnului

de acestă

nuntă a Simonidii

Muntenesc,

care

îi cade

maj înnainte

precum

am. zis,

înnainte

să do-

în anul de la Hs. 1274; Iară de Ya fi fost şi mai tânăr
de 20 ani,

(care să și pâte

crede),

aș€ încă mai

cu mulți ani

vedește, precum acel Domn Românesc să fie
fost în țara sa cu
Domnie întemeiată și așezată, că de i-ar fi fost
aș€, Kraiul Sârbăsc

(carile şi de

fata

împăratului

Tarigradului vrednic

s'aii socotit)

iar

fi învoit să ia muere a unui om - prost și necuno
scut, şi mai cu
„dedins, că pre atuncea Craii Sârbești și “Bulgărești
cătră mai mult
nu să băt€, fără numai să să amestece cu alte familii
, a cărora nume
și sânge era mai știut, cu acesta socotind în
Evghenia Grecescă
și Românescă să între. Aş€ dară fără prepus rămân
e a să cunâște,
că după

prada lui Batie

cu 28

lor aii fost Domn cu domnie
ani mai denainte

decât: cum 'pun

de la Ardel, al căruia an
arătăm.

Pentru

ani mai

numele

fânut pe fata Domnului

hronicile

adeverinţă

dară

pre

urmă

în țara Români-

aședată și întemeiată, adecă cu câți-va

acestui

nâstre

rămâne

mai

Krai Sârbăsc,

eşirile domnilor

pre urmă să o
carile

întăi

ai

Românesc, apoi și pe fata împăratului Gre-

cesc, precum ni să pare negreșiți sîntem. lară
Domnul Românilor,
socrul lui Milutin cine să fie fost, și cum să-l
fie chemat, măcar
că în cercarea acestui lucru nu puțân ne-am
trudit, însă adevărul
mărturisind, nici cum de unde-va a ne adever
i n'am putut, fără

numai de va socoti cine-va, că vor fi fost acei
stăpânitori ai Românilor, pentru carii am arătat, precum și după prada
lui Batie să
fie rămas o samă prin cetățile de pre țărmurii Dunării.
Insă acestă
socotelă

să să întărescă, nu pote, pentru

căci aceia atuncea era supt

vreme,-de

altul.

ascultarea Krailor Ungureşti și cu nume de Ban să
scria, (pentru
cari la locul săi pre larg am arătat), iară nu Domn
a Vlahiei. Ce
t6tă socotela rămâne să înțelegem, precum acest Domn
a Vlahiei

pe acea

la Grigoras,

pomenit,

să

nu fie fost, fără

„numai saii Radul Vodă Negrul, sai Dragoș Vodă,
(căci și pentru
acesta fără prepus să fim, nu îndrăznim), cari precum
ai eșit din

Ardeal, îndată și ai întemeiat stăpânirile şi le-ati așadat, însă
nu ca
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cum de iznâvă le-ar fi descălecat, (precum:
ră să greșesc hronicile noastre), ce ca cum din bijenii întor
cându-să și pre la locurile
și moșiile sale aședându-să, în curândă
vreme şi-ati înnoit și şi-a |
"tocmit tâte
ucrurile;

Că

precum

am și maj zis, că der fi fost

acel
Domn (ori carile s'ar înțălege) atuncea
întăi şi de curând de aiure
venit, Craiul Bulgăresc a-om prost și de
familie necunoscută și neștiută
, fata

Domnilor

să-i ia, îar fi primit. De

credut dară

este, că înturnarea

de la Ardeal iarăși pre la locurile lor, cu
câți-va ani mai

înnainte să fie tâmplat, de cât cum
o însămneză hronicele nâstre.
Pentru greșela dară anului eşirei Domni
lor de la Ardel, de vreme

“ce

la Predoslovia

- Vodă

hronicului,

în Moldova, şi a Radului

care.

va

urma

dela

eșirea

lui

Dragoș-

Vodă în țara Muntenescă, sânter pre

larg și pre lat să arătăm aice în sfârmintul acești
i cărți, pentru mai bună
pomenirea Cetitoriolui, pre scurt 6 vom arăta.
Intâiaș dată aceldomn de

Istoricul Grigoras pomenit, ai fost domn
Românilor, și când ş'ati dat fata

după craiul Sârbăsc, pre la anul 1274:
carile este dela Adam 6782:

și anul

cel mai

de pre

urmă

a împărăției lui Mihail Paleolog.

Iară
eşirea Radului Vodă Negrul o pune Hroni
cul Muntenesc la anul
de la Adam 6798: carile este de la hs.
1290: adecă cu 16: ani
mai pre urmă de cât domnul de la Grigoras
pomenit. Aşijdere eșirea
lui Dragoș Vodă o pune Ureke Vornicul
în Hronicul săă la anul
de la Adam 6821: carile este de la hs. 1313:
adecă cu 23 ani mai
pre urmă,

de

cât Radul

Vodă,

și cu 39 mai pre.urmă de cât Domnul

lui Grigoras. Pentru acestaș Nicolai Costin
Logofătul scrie în hronicul săi, precum

în

izvodul,

ce au

Dragoș Vodă la anul de la Adam
adecă

cu 9: ani mai

pre

urmă

avut el,

însămneză

anul

lui

6807: -carile este de la hs: 1299

de eșirea Radutui Vodă, și cu 25 ani

mai pre-urmă de Domnia Românilor de la Grigo
ras pomenit. Apoi
și Nicolai Costin a sa socotelă puind, întâi
să încredințază întrun

Uric

a lui Roman

Vodă,

scris la anul de la Adam

6900: carile este

de la 'hr. 1392: care Urie dice că el nu
la vEdut, numai să fie
audit de la Dositei Mitropolitul, precum aș€
să fie fost însămnat
anul într'acel Uric. Ce Roman Vodă fiind
al șesăle Domn după
-Dragoș Vodă, și deciia nu 'scim, cu ce socot
elă scoțând într'acești
„6900
6870

ani 30 de ani pune eșitul lui Dragoș Vodă
la anulde la Adam
care sămăluire nici c'un chip de adeverinţă
să aibă nu pâte,

devreme ce și hronicul din Ureke vădând greșa
la anilor în hronicul
Moldovenesc, din Istoricii leșești dovedește,
precum la anul de la
Adam 6867 Peter şi Stefan frații, ficiorii lui
Stefan Vodă, carile ai
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fost Domn
minului,

după Roman Vodă

adecă

cu trii ani mai

să fie avut
denainte

război

de

anul

la Codrii Cozcarile însămneză

Nicolai Costin, să- fie fost anul eșirei lui Dragoş Vodă. Deci acesta
-cum nu pote fi adevărată, fiete-cui cunoscută este. Pentru aceste
"dară împletecite și fârte greșite socotele, precum pentru dosloșirea
acelui adevărat an a eșirii lui Dragoș Vodă în Moldova, aș€ pentru

a Radului Vodă în ţara Muntenescă; - pune-vom ceia ce vom pute
nevoință, încă nu că doară scrisorile altora de greșite să le arătăm,
sai în cevaș cinstea oştenițelor lor să micşurăm (Acesta nu de Dumnedeii). Ce numai ca din hronicile străine, și din socotela, carea mai
aproape de adevăr să poate alătura, nu numai anul eşirii' pomeni:
ţilor Domni

din

Ardel

cursul anilor înnainte

la

moșiile

sale,

să

adeveri;

ce

încă

și tot

tocmind, și lucrurile pre la vremile și chipurile

sale alcătuind, hronicul Moldovii, împreună și a țării Mufitenești,
de la înturnarea Domnilor de la Ard€l, până la vremile noastre, precât
voia Dumnezeiască între vii ne va răbda, să isterisim. Iară pre Cetitoriu poftim, ca de acestă
ostenințe să- să zăbăvască.

dătă,

cu aceste

de nimică ale

noastre

“

ANTIM IVIRENUL
iNăscut în Iviria din Caucaz. A. venit în ţera româneseă călugăr şi
Ajuns Mitropolit, lupta înpotriva Turcilor și simpatisa cu Rusia. Sub
lui C. Brâncovânu și Steian Cantacuzino, putu să se ţie în cinste;
Nicolae Mavrocordat, fu. degradat,
- exilat şi omorit. Ne-a lăsat o
predică, publicate sub numirea de D:4ah::).

tipo graf.
Domnia
dar sub
sumă de

*

Acestă didachie ai făcrto răposatul Vlădica Antim,
când s'a aședat Mitropolit Ungro-Vlachiei.
Doftorii cei desăvârșiți şi înţelepţi atunci mai mult măresc lauda
meșteșugului lor, nu când cu fier și cu foc luptă patima să o supue, după

timește

cu

cum

este legea răsboiului,

pipăiri

mângăioase

ci numai

când

aceia

ce pă-

și cu doftorii dulci vor afla leacul
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bolnavului, și cele

înfricoșate

porunci

ale meșteșugului

doftoresc -

să le oprescă, şi în oare care dile cu mâncă
ri doftorești potolind
durerile, să arăte pre acela ce pătimește
mântuit de bslă..

Așa și pre înțeleptul doftor al sufletelor.şi al
trupurilor noastre,

împăratul împăraţilor,
bolnăvea cu patimile

Hristos Dumnezeul nostru, vădând lumea
că
necredinței și se umfla ca o rană cu înșelă-

ciunile cele lumești spre închinăciunea idolilo
r, aă socotit cu multe

feluri de mijlsce,

și au purtat

de

grije pentru

mântuirea

neamului

omenesc, de vreme ce acesta este lucrul
cel d'întâiii al bunătății
lui a mântui pre omul din mâinile vrăjmașului
și a-l aduce la fru-

musețea

cea

d'intâiă

și la vrednicia

de

la

care

at cădut

pentru

păcatul ne-ascultării al strămoșşului Adam; și
na trimite -plâie de foc

_spre

îngrozirea

mîntului,

lumei,

nici pornește

nică înarmeză

puterile

marea

stihilor

ca o 6ste împotriva

împotriva

pă-

necredinţei,

ci

numai o “supune cu blândețe, cu minuni,
și o trage spre dînsul cu
faceri
de bine, și cu cuvinte cereşti o preface
să se mute de pre

dinsa patimele cele sufletesc ce se umfla

ca o rană otrăvitore.

Și vrând Dumnezei cuvintul ca să se arate
în lume, mai nainte
până a nu se întrupa și a se face om,
ai trimis în lume proroci
să propoveduâscă la menit venirea lui
cea înfățișată, și pentru

acesta n'a ales împărați

și crai să facă proroci,

și ritori. să trimiță propoveduitori

n'a luat filosofi.

venirii lui, n'a

pogorit din cerită

intunerece și mulțime de îngeri ce are pe lângă
dinsul mii de mii
nesocotiți și ne-numărați, ci aă trimes &meni proști,
și mai vîrtos .

păstori de oi, ca pr
. Moisi,
e
ca pre David şi-.pre Samuil, și tâtă
mulțimea prorocilor, prin mijlocul a cărora
at semănat buna credință nu în tâtă lumea, ci numai la 'un neam,
la Jidovi, cari locuiaă

întro

parte

a pămîntului,

„Dar “de vreme

și la cunoscința
Dumnezeă

în

Iudea.

ce Dumnezei

adevărului

a pohti

și a

va pre toți

să vie,

iubi să

căci

Gmenii

acesta

se

mântuiască

Dumnezeirei

lui în tâtă

săi

este

mântuâscă

mare

Smenii;

sete la

pentru

a-

cesta nu se odihnea- Dumnezeii să fie numai
la Jidovi buna credință, și cele alte limbi să fie lipsite de darul lui.
Pentru acesta ai

Yrut să r&sară “lumina

plinirea; vremii,

după

cum

„să vie fiul lui, să se nască

dice

lumea,

fericitul Pavel,

din muere,

să se facă

și viind îm-

vrut-aă Dumnezei
supt lege, ca pre

cei de supt lege să-i răscumpere; s'ai făcut om
din născătârea de
Dumnedei și pururea fecidră Maria, ai petrecut în
lume împreună
cu Gmeni și vrend să tragă limbile la cunoscința
Dumnezeirei

do

lui și-să- învețe lucruri pre
rescă, cerca

să afle

slugi

„sai uitat la mulțime
S'aii scârbit

de

de

puterea

slăvite şi poruncă

acestor porunci,

dmeni,

nouă și vieață ce-

și nai

n'a nesocotit

avuției,

aii

urit

căutat

cetăți, nu

slujba împăraților,

biruința .ritorilor, nu. i-a

trebuit limbile filosofilor, n'aă slujit cu arme după cum e -obiceiul
ostașilor, nici cu alte meșteșuguri asemenea acestora, pentru: ca să

nu aibă puterea nimenea
la sine Hristos mulțimea

iar cu mijlocul

din cei ne:credincioși să dică, că ati tras
cu unele ca acestea, ci numai saă slujit

cu carele ai ales pre proroci,

Şi ce face?.au luat

„iar propoveduitorii evanghelii, nu. păstori ca pe proroci,
ci pescari
și venători de pește, i-ai trimis să propoveduiască lumei
buna ves-

tire, și le încredințeză în mâinile lor și în limbile lor doftoria
lumei, dicendu-le:. < Veniţi după mine și voii face pre voi
pescari de
«6meni;

încetați

de

a vă

trudi

de

asupra

mărei

cei

ne-însuflețite,

«mutați pentru dragostea mea meșteșugul cel pescăresc;
pre pă-«mint acolea pre dinsul trimeteți, și vă întindeți mrejile,
vEnaţi pen«tru mine vânatul credinței; veniți după mine,
urmaţi-mi mie. uce-

«nicii mei și învățătorii lumei;
«teșugul

_«mânt
«mulți

vostru

pentru

închinăciunea
Dumnezei,

idolescă,

adâncul

<cufundă de valurile

lucraţi pentru

ceriuri. Vărsată

zidirea

dragostea mea meş-

este ca apa

mărei pre

este” acoperită

necredinței în€că

tâtă

lumea,

de

pă-

norul

a

oamenii

se

drăcești, lumea” pute de împuțiciunea sângiu-

«rilor și se strică cu jertvele cele stricăci6se.
«ispravnici și doftori pre voi pre “pescari,

Voii pune asupra lor
patima acâsta chiamă

„<meșteșugul vostru, să slujim cu iarbă mântuitâre
zidirea ce este
„ «în nevoi. Veniţi dupe mine.» lar ei lăsând mrejile,
merseră dupe
dinsul; întrun gând era ceata ucenicilor cu „pofta
stepănului. Și ca
niște oameni drepți și proști de r&utate, n'ati viclenit
în mintea lor,
nică şi-a prepusîn inima lor de aceâ chemare,
ci ca niște 6meni blândi și fără de r&utate ati mers după dinsul,
ca hierul dupe
piatra magnetului,

și ca părul dupe chihribarul cel. curat, și cu
pu-

“terea Mântuitorului Hristos at ruşinat pre cei ce i-ai
vădut, și ca

"pre niște pești cu “mrâja Dumnezeiască at prins
mulțimea, și ai
venat audurile norâdelor, și ati înduplecat inimile
tiranilor şi sufle-

tele impăraţilor le-ai supus; și aii făcut
o isbândă şi o biruință
atâta de frumosă, cât n'aă putut-o face
tâte împărățiile lumii :
Gmeni făr' de. arme și nedichisiți de ale oștirei,
săraci de avuţie,
"proști la învățătură, slabi de post, blândi
pentru ne r&utate, ai
înălțat nu steguri de ste, ci numai crucea,
semnul păcei, propo-

veduind nu cu sunete de tobe și
de surle, ci numai cu neputinci6să limbă și neînvățătură, pe
Hristos și credința; și fulgerând
nu
dic cu fulgerile săbiilor: celor ascuţ
ite, și numai cu strălucirile unei
vieți bune, ne-umplând pămentul
de oști, nici să acopere marea de corăbii cu vetrele, ci numai făr
de rane, făr de sânge, făr de,
vătămare, calcă și. supun tâtă păgân
atatea, biruesc iadul, stâng înșelăciunea, isgonesc minciuna, întin
d numele lui Hristos și credința

cât este întins pămentul și lumea.

Pentru aceia
și de bun nem
ma pus, om
Dumnea-vâstră,
mare și înaltă:

|

dar nu este minune, iubiții mei ascul
tători si cinstiți
boeri, de m'a renduit și pre. mine
Dumnezei și
mic fiind. şi smerit, păstor mic
la mică turmă la
pre cari eu nu vă am nici vă ţii
turmă, mică, ci
mare pentru închinăciune și dreptă
credință care o :

păziți curată și nescurtată, fiind încunjuraț
i și. îngrădiţi între

hotarele
celor străini de feliă, și împresuraț
i de atâtea nevoiși scârbe
ce vin
tot dea-una ne încetat de lacei
ce stăpinesc pământul acesta; înalt
ă
pentru buna ascultare și supunere
a care arătați de a purura cătră
biserică și cătră archierei, de viem
e ce aceste dou& întemeiază
și întăresc biserica, credința lui Dumn
edei, şi buna ascultare la

biserică,

Și

măcar

că ei

am

fost

mai

mic

și mai

netrebnic

-de cât
„toți, precum a fost şi David mai mic
între frații și în casa tătâ.nă-săă, dar Dumnezeă n'a căutat la
micșorarea și netrebnicia mea,

nu. Sa uitat la sărăcia și la strei
nătatea mea, n'a “socotit prostia
și neștiința, mea, ci a căutat la
bogăția și noianul bunătății sale;

și a acoperit.de cătră. 6meni tâte
spurcăciunile și făr de legile
“mele, cari sînt mai multe de cât perii
capului mei și de cât .nisipul mărei,

mare

și

vrednicie

fii păstor,

m'a

înălțat,

a archieriei,

părinte

sufletesc,

nevrednic

Și

ma

rugător

fiind,

trimis

la

la

acestă

stăpănă

Dumnea-vâstră

cătră Dumnedeii

pentru

să

și
vă

sănă.

tatea și. spăsenia Dumnea-vâstră și
a cinstitelor caselor Dumneavstră, purtătoriu de grije la cele
ce ar fi spre folosul. mântuinței
Și să ve fiu de mângâiere la scârb
ele robiei cei vavilonești a lumei
.
aceștia ca Ieremia norodului lui Dumn
edeii, și ca Iosif al un-spredecelea fecior al Patriarchului lacov
. Eghiptenilor; și din preună cu
Dumnea-vâstră să pătimesc la tote
câte va aduce ceasul şi vremea;
pentru care lucru am datorie să
priveghez cu osârdia și făr de lene

diua

și n6ptea

şi în tot ceasul,

pentru

folosul şi

spăse

nia tuturor
de obște, înv&țându-vă și îndreptânduvE cu frica lui Dumnedei
pre calea cea dreptă. Şi Dumnea-v
âstră încă aveţi datorie cele ce
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Si

o

veți cuhâște că vă învăţ făr de tățărie și făr de vicleșug, vă îndemn să le primiți și să le faceţi pentru folosul cel sufletesc al
Dumnea-vâstră, și să vă. supunețţi ascultării, că acea ascultare ce o
faceți mie, o faceți lui Hristos, că dice la 10 capete ale Lucăi:

„«cel ce ascultă pre voi, pre mine ascultă, și cel ce se lepădă de
«voi, se lepădă de cel ce m'a trimis pre mine,» așișderea_ dice și

fericitul Pavel la 13 capete către Ovrei: «fraţilor, phecaţi-vE povă<țaitorilor voștri și vă cuceriți lor, că ei privegheză pentru sufie«tele vâstre, cum ar fi să dea cuvint, ca cu bucurie acesta să facă
<iar nu suspinând, că nu este de folos vouă acâsta.» Şi mă rog
bunătății lui și iubirei sale de 6meni, să'mi lumineze mintea ca
să poci

propovedui

cuvintul

adevărului,

și să-mi

întărescă

inima

întru frica lui, ca să poci păstori “cuvintătârea turma lui cea alesă
care o ai rescumpărat

mașului,

după

cum

cu

prea

adevereză

scump

Petru

sângele

s&i din mâna

apostol,

dicend:

vrăj-

«ştiind

că

<nu cu putrede, “cu argint sai cu aur vă ați rescumpărat din cea
«deșartă vicță a vâstră ce era dată de la părinți, ci cu cinstit sânge

«ca unui miel fără de prihană și ne-spurcat Hristos. «lar Dumnedeul cel mare și înalt, carele este închinat de tâte făpturile, isvoryl

pre înțelepciunei, adâncul cel ne-urmat al bunătății întru adevărat,
şi adencimea cea nehotărită a bunei îndurări, insuși ca un
stăpân

şi iubitor de 6meni, să trimiță darul duhului sfint pre cinstit și cel
de Dumnedeu încununat cap al pre luminatului Domnului și al
nostru de obște de mult bine făcător Ion Constandin Basarab Voe-

vod,

şi

săl

Avraam,

blagoslovescă

dintru

cu întrega

sănătate

și

cu lină pace

pre înălțat scaunul Măriei sale
Măriei

sale. Mâna

cea

înaltului Dumnedei
vEduţi

înălțimea

înmulțindu-i seminția din neam

podnojie

tare

să supue

picidrelor

Dumnea-vâstră de la mic
nea-vostră, întru credința
VErului și întru nădejdea
nemincinosul Dumnedeii

și

în neam,

până

la

d'impreună
puternică

pe
Măriei

lăcașului

şi

adânci

cu

Și

brațul cel
să

bătrâneţe

la

tâtă luminata casă

toți vrășmașii
sale.

sei, ca pre

și să-l păziască

înalt al pre

cei văduți și
vE

întărescă

ne

și pe

până la mare, împreună cu toți ai Dumcea bună și dreptă, întru cunoștința adevieţei cei de veci, care este făgăduită de
mai. nainte de vremile vecilor aleșilor lui.

Și să vE povățuiască la tot lucrul cel bun și de
folos spre plăcerea lui, ferindu-v&- în tâtă vremea și în tot ceasul
și în tot locul

de vicleșugurile diavolului, să vă îngrădescă cu sfinții
îngerii “săi,
și să vă înarmeze cu arma dreptății, și să v& dăruiască
pacea lui

E
cea

se

covirșește

tâtă

mintea,

ca

să

petreceți

vidță

cinstită

și

curată; cu .pace și cu sănătate să păziască animi
le vâstre și gândurile
vâstreîn Hristos Isus, după cum -dice Pavel,
ca să faceți câte sint

adevărate,

câte Sunt cinstite, câte

sînt iubite, câte sînt cu nume

sînt drepte,

câte

sînt curate, câte

bun și lăudate, cu rugăciunile și cu

blagoslovenia pre sfinților Archierei și întru Hristos -iubiţ
i frați, și în
tocmai slujitori: și după petrecania vieții aceşti
a să ne învredniciască

pre noi pre toți, milostivul Dumnedeii la împărăția
ceriului, ca să auzim
- fiește carele din-noi glasul acela: «slugă bună
și credinciosă, preste
«puțini

ai fost

credincios,

«întru bucuria Domnului

preste

tăi»

mai-multe . te voii

pune;

intră

cr

GEORGE ȘINCAI
(1755—1816)
(A studiat în Cluj, în Blaj și în Roma. A
fost Director âl șc6lei greco-catolice
„din Transilvania; a murit prigonit şi sărac.
A publicat, împreună cu Samuel
Micul, prima gramatică română (1780). Lucrar
ea de căpetenie a lui este Cromea
Românilor și a “altor nemuri învecinate.
Se expun întrinsa în mod paralel,
pe -ani, faptele de la 86 a. C. până ka
1739, A fost persecutat de Unguri. Cronica i s'a publicât după morte, prin stăruin
ța lui Grigore Ghica Vodă.) .

Anul

1713.

Disu-sai

la anul

1711,

Că

Dimitrie

Cantemir

după

ce saii făcut în 12 Iulie 1711, pacea de
la Prut sai dus cu muscanii, carea mergere a 'lui așa 0 scrie pre
vestitul Enghel: <Cantemir și cu dânsul ca la o mie de Moldoven
i mai toți bocri cu.femeile și șerbii sti împreunându-se cu
6stea muscăcâscă
în Rusia mică. Imperatul Petru I, prin
diplomatul din

ai trecut
1 Avgust

1711 pe Cantemir Tai făcut prinț de- împărăția
rusescă, și Carcovul
din Ucraina s'a dat lui 'și pribegilor spre lăcaș,
și lui Cantemir i

Sau dat mai multe moșii și ținuturi, care în
anul 1713 după pofta
lui Cantemir sat împărțit între el și între
moldovenii cei pribegi,

şi Cantemir at dobândit 1000 de iobagi cu
o 16fă de preste an.
* Preste Moldovenii aceștea, după împăratul porun
cea numai Cantemir
în tâte

tacuzena

trebile.In 11 Maii

fata

lui Şerban

din anul 1713,

vodă “şi mucrea

âă murit Cassandra Can-

lui Dimitrie

Cantemir,

z

s

cealaltă viață a lui Cantemir nu se ţine de istoria Moldovei.» Precum

scrie Hupel, Dimitrie Cantemir, după ce aii murit Cassand
ra,
însurat a doua-6ră luând pre una din. familia Imbeţcoi,
carea

s'a
saă

măritat după mârtea lui Cantemir după prințul din Hessen-Homburg,.
și ai moștenit tâte bunurile lui Cantemir, pentru catre apoi saă
le
giuit pruncii lui Cantemir cei din Cassandra cu dânsa. Când
scrii
acestea în 4 Avgust din 1811 în curtea prea luminatului și prea“sfințitului domnului Samoil Vulcan episcopului celui românes
c din
Oradea

Mare,

maer cu

alaltă-eri ai prânzit

mai mulți

la. preasfinția-sa generariul Chin-

offițiri,: între care era

un generarii și un co-

lonel din familia Hesen-Homburg.!

a

Despre Nicolae Maurocordat domnul Moldovei scrie același
Enghel

precum.

urmeză:

«Cu

înțelepciune

s'ai sciut

purta Nicolae Mauro-

cordat și -cu- Carol XII, craiul Svediei până în 31 Ianuarie din
anul
1713, când s'aă prins acesta la Bender și s'aii dus în părţile Odriiulu
i.
La Craiul Svediei. vrea să mergă și nefericitul craiul Poloniei,
Stanislav Lescinschi, ci Maurocordat l'au ținut la Iași, ca să nu
câdă

în cursa hanului

și a serachirului,

care îmbla

în Aprilie din anul 1714, lat luat paza
taringia.»
Despre

Valahia

dice Istoria

să-l

perdă,

până

ce

turcâscă să-l trecă în. Lo-

Bălăcen&scă:

Ă
Cantacuzenii

|
carii pu-

rurea ati fost viclâni Domnilor, ai început a vicleni și pe Constan
tin
Brancovan,

ca se'l

desrădăcinăze

de

pre

fața pămîntului, neavând

altă pricină, fără numai reutatea lor și nemulțemirea, că în dilele
domnului. Constantin cu -tot binele era îndestulați, și nici o lipsă

avea, ci voie slobodă avea la vodă, era bocri mari, sfâtnici
și ispravnici, plini de bani, de sate și de vii fără de bir și fără
de porţie
nu ca alții care trebuia să dea porţie, și ei mai bine
trăia de cât

Constantin vodă, că el avea greutățile domniei iară ei preumblările,
ospcțile, desfătările şi câștigurile le păzia. Dară nu sai îndestul
it

cu acestea,

ci și

domnia

încă

o vina, și vădând

stantin despre tâte părțile, mai ales
dobândindu-și

nume

că

despre Turci

de viclen, at. socotit

să'l surpe,

domnul

va să

Con-

se strice

și ai început

a scrie cărți la împărăție și le-ati pecetluit cu peceti viclene, ale
tu-

turor bosrilor, luând întrascuns

şi trimețându-le la Brașăi să
acesta

nemica

sciind.»

formulele tuturor peceţilor boeresci

se prefacă, bocrii

cei mai

mulți de

Delchiaro scrie: «Se apropia Constantin Brancovan de- anul ”
60
al vârstei sale, şi de anul 25 al domnirei sale, logodise
pe Radul

|

|

al treilea născut

al său

„55-

cu fata lui: Antioh

a doua măzălire din Moldova
acuma

vrea să facă nunta.

Cantemir,

lăcuia în Țarigrad,

Despre

acâsta

Ali bașa catele s'aii tăiat de nemți

cărele după

în anul

au însciințat

1706 şi
pe vizirul

în 5 Avgust din anul 1716 la

Petrovaradin, cu cartea următâre: «Că dându'i Dumnedeiă patru feciori, la al treilea de multă - vreme ati cercat și tocmit mutre pe

|

fata lui Antioh Cantemir, c: fiind-că Dimitrie Cantemir domnul Moldovei și fratele lui. Antioh, sai făcut rebel și aă-trecut la muscani

credincioşirea ce o are el către pOrta turcescă. nu fără de fundament: îl înfidră, că căsătoria aceia, nu cum-va se facă ceva prepus despre 'credincioșirea sa, că de cât s'ar întâmpla una Casacesta mai gata
este a strica contractul
cel de căsătorie, măcar că n'ar fi lucru obicinuit. »
Cartea. acesta. o ai trimis la vizirul lipind lângă dânsa 4000 de
galbeni și o mintee fârte -scumpă căptușită cu pei de soboli. Nu
vru vizirul să priimâscă alta din daruri fără numai minteia, ci at
arătat mare dragoste
ȘI ati făgăduit că în tâte îi va fi bun patron.
„Iară în cât este pentru nunta ce era să se facă, i-aă. scris carte
în
care poftind noroc tinerilor și. bucurie lui Brancovan, dicea,
că se
trimită după

miresă

cu

pompa ce

se

cuvine

unui

prinţ,

cum

este

el, că mirâsa apoi se va petrece din Țarigrad până în Valahia
cu
cinstea cea mai 'mare, ȘI se ţină nunta: după obicâiul domnesc
, că
având porta. dia mila lui Dumnedeii pace cu tste părțile,
el încă

se potă veseli în Domnia

sa netemându-se

că va trebui se mergă :

la tabără cu tâte oștile sale. Aștepta vizirul să se aducă pe
nuntă
tâte scumpeturile acâlea care le trimisese Brancovan şi
mulţi boSri în Arde! pentru securitate, când sai apropiat muscanii
(în a-

nul 1711) ca să le“pstă răpi, căci se dicea a fi fârte

carele
fugise

mari. Acela

însciința despre tâte pe viziriul era persână de n&m mare,
în Ardel, pentru că stările împregiur a timpurilor de atunci

nu'l lăsa se petrecă în patria sa. Nu era munten, și numele
lui se
tace. (Se pâte tăcea, că n'ati fost munten, ci au fost moldove
nul
Dimitrie Racoviţa, despre carele am cuvintat la anul 1710). Acesta

priimea tâte din Valahia cât era de lipsă spre urzirea celor
ce era
spre stricarea lui Brancovan. Acesta făcu să se tae mai
mulți pe-

cetlari boeresci, dicând:

că

lati cercat bocrii spre acdia ; apoi cu

pecetlarii aceia. -s'aă „întrebuințat spre .avthenticarea cărților
mincin6se asupra bietului prințului Constantin Brancovan.

celor

lară pârile ce: s'aii trimis la porta turcescă asupra prințului Brancovan sînt acestea: 1. Ga are sicrete corespondenții cu împărat
ul

56.

-

nemțesc, cu muscanii, cu polonii și
cu veneţianii, cărora le descopere ict ce pâte sci despre Turci.
2. Că împăratul Leopold 1, prin
diplomatul
s&ă

cel din

30 Ianuarie

1695,

tai

făcut pe

Brancovan
prinț de împărăția Romanilor „de purur
ea cu tâtă partea bărbătescă
pentru multe slujbe ce le-ai făcut împăr
ăției sale, precum arată diplomatul. 3. Că pentru ca să se îmbo
găţeşcă pre sine ai sărăcit
țara cu multe feluri de trăsuri care
nu saă -mai făcut de domnii
cei din naintea lui. 4. Că sub pretext
de a'și muta aerul lăcuesce
preste an în șâse sai şâpte luni în Târgo
viști cu mare pagubă și
a bogrilor şi mai ales a neguțătorilor
din Bucuresci; și acesta nu-o

face pentiu alta, fără
numai, 5. Ca să pStă fugi cu tâtă
familia și
avuţia sa în Ardel, unde 6. Și-ai
cumpărat multe sate, și acuma

se zidesce o polată fârte mare. 7, Că
au trimes mulţi bani nu numai la Viena,ci și în Veneţia, și în
ambe locurile ține agenţii săi
8. Că Thoma Cantacuzenul cu voia luj
au fugitla muscani în anul
1711. 9. Că și-a făcut în Viena dobe
și trimbițe de argint, ca care
împăratul Turcesc încă nu are. 10. Că
a făcut ca săi se bată monetă de aur în Ardel, una: decâte doi
și mai mulți galbeni până şi

de 10 galbeni, dintre care una se
trimete Sultanului pentru mai
mare încredințare; iară a€le-lalte, mone
te se vor afla în vistieria lui
cea privată cu multa petre scumpe,
ce nu se pot prețui, când se

va mazăli Brancovan.
Pentru ce ai lăsat” Brancovan să se facă
monetele acestea mulţi
multe pricini aduc, dară în comun dic
că în dioa de sântămăria

mare

din

anul

1714,

când

ar fi intrat el în anul 60 al vîrstei
sale
și în al 26 al oblăduirei, vrea se dea
un ospăț fârte minunat la tâtă
boerimea
fiesce-care

și la sfârșitul ospățului vrea să împar
tă monetele acelea la
botrii, după rangul saă trepta
în carea era; ci vai și

mișel ! tecma într'aceia di Sai tăiat și
Despre monetele câle de aur ale lui
scrie Samoil Cheleșeri: «Pentru pomenirea
de prințul Valahiei galbeni de dece și

avea

tipul lui după

patru feciori ai lui și el.»
Constantin Brancovan așa
familiei se bătuse deună-di
de cinci, carii de o parte

obicciul Românilor împodobit

și cu mintee. spânzurată

cu mitră scumpă

de pre umeri prin pregiur cu inscripția

acesta: Constantinus Basaraba de Brancova
n; de altă parte avea
„stemma sai țimirul Valahiej cu care trăes
e prinții în lucrurile cele
politi
cesci,

că în cele bisericesc

se folosesc

sînt întăiați SS. Constantin și Elena, ținân
d

mitra

cea prințâscă

în povază

cu pecetlariă, în care

crucea în

mâni. Supt

era un corb cu aripile întinse, ţin&nd

57
cu clonțul o cruce de rând și stând pe un ciungărit de ram de ârbure

și deasupra de o parte s6rele, de alta luna cu inscripția prin prejur: D.-G. Voivod et princeps Valachie Transalpinae . Nenorocită
monetă acesta ai dus la perire pe fămilia Brâncovenâscă, după ce

ai cădut prințul eu ai săi în mânile Tutrcilor.»
In Ungaria aă murit palatinul

din anul
Elisaveta
Viena în
se făcuse

prințul Paul Esterhazi

|
în 26 Martiei

acesta, a căruia viață o ai scris Pater Horani. Impă&rătâsa
încă ai pornit din Hispania în 19 Martie şi agiuns în
11 Iulie 1713 precum scrie Catona. Mihail II Apafi, carele
prinț de împărăția Romanilor, şi schimbase dominiurile

sale cele din Arde! cu altele din Germania, încă în anul acesta 1713
ai murit în Viena, fără de moşteni, precum arată Ghebhardi
și
Vaissete. După diplomatul nemulii [ilyricesc, în anul de acum îm-

păratul Carol VI au întărit privilegiurile de Leopold I, date Serbilor.

PETRU MAIOR
(1755—1821)
(A studiat în Cluj,în Blaj, în Roma şi în Viena, A profesat în Blaj unde a
devenit preot, protopop și director al tipografiei universităţii. Scrierile lui se
referă la limbă .și-la istoria Românilor. A scris Predice, Didahii, Istoria
Bise=
ricei Fomânilor, Istoria penta începutul Românilor, Lexiconul de la Buda, în
patru limbi și Orzografia limbii.)
*
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NTpeBSuHua IS caca u, un un atzi Atape „NSrapE ape o.

aa Îraaianu HS u uni „p Sare

HSeuire ce .perpeeSunu bani: HIpe-

KSm Istromento (nerpomtenro) un Istrumento (nerpSaterro) coltivare (noarneape) mu cultivare (HSaruRape): Fosse (dpocce):
am

Fusse

(hScee).

Vbae

aaare.

Ra

mn

Ăaruniu.

IpERSAt

ce

.
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EEAE AH BEkHAs Inckpunuiu, auwrb,
Epistula (EnncTSaa), Mau
BXpTroc A£ săr Epistola (enneroaa).
Vpae aaare. Zezene 3u
Aaruuin robigo (poBure), ur rubi
go (psBuro). Age VHAE NY £
Mupape, ta Pomzniu 0. aa KSBunTeA
Sp “easp Aarunegn un Lraaienetțani doapra aarkce OPH | AMMBA
ca pa MSTzp u, (5). Aopb
AMĂHAOA9 aver
BSM

aAcpatur,

Aunrps
VHIH,

aurtere Vpavbzz

npE KSAM

Pomann au
inna, na

e CARE ia mn Î'raataniu E -NTp
eeSunu bara: Npeun aASpatir, bac Aaa're.

UI

HS akh

CASEA

na Ponznin
9, HAHA,

ue

BEHHUU

Epa pi Îraaia,

PSmann, ama a$ VpMaT a rpzui ui

Aa

Meiadsaun

Pomann

EPA

A

Ă aria,

“N A9k

Ac

Aasia. Ilu

AATHUA

AECHE A CHHMEBA
Op u 45 npuuc a anug Man exproc
PSmanu, AE KHXT Pomanu.
AlteTa mn ce hape a ui puenSrsa
CHHMBZpin cAoEEH 0 „pu.
n HSBătrSa PSavzuu, un AE apt dzpz
pcaa „peSun PomaniuAa Iraaiann cacta a APE AOao conS
pu, vuSa Hiap um Aecue. |
„Ip KSA „A nSeunreat, Salto (caa
o), Rapido (pannao): Sale
(cane),

mun

bas

AGATE;

AATSA

TămnuT,

ASC,

Man oc, NpEnSA
“N HS&HIITEAE cane (nane), canto (tan
ro), mano (Mano), un A
TOATE, N KApE ASniz a Mara Vpataz
nonconanra n, Poaziuiu
-NTpS aste dar Ac uSeunre a. NA
HK KS vu cSner pe nac,
HApEAE £ MAN K5 'TOTSA AEcRANNNT
AE CONSA ASH a. uta uprer;
UI ME ANH HOauE AE ASnzps Pomz
un „MA pebatiz anSm nS
CAoBE ă. docra5 „prpa Iraatanin
us AE AEADAT „A cacga a,
HSsan awk AECKANHNpE, apt € „prpa
Iraaianin ue As ARSA, Ha
NS San 15 cSner AECHHC, HUH
53 CSHET TXAMNHT Ca ce pEcNSHAZ, 45 ACApz CSHETSA uea
TaMnur ce pEcnSHA npe ac,
HS TOTSA AEcHanuuT A€E CSHETSA
ASH a, uta npeci, npekSm
Mana acra3u ecre aa Poavann, u$ “NI
AEUISPT CE IOATE „ptiTpeBa.
ALlu, Ae oapz ue cSHETSa uta MpE MAC
Wit „A anABa dea pan
bea, rap „pa e Copa AHmBeu
vie Îraaienerţin ce abhaz, maHap Ka dpanuin Sa PECNSHA, HS ATAT
A cuaz, npeSm Pomzatii
AMAN GAEC EH ANN HOaue AE ASnape,
ECTE a KpiAe tz cSuerSA
Ata Hi AcAA apBepui 5 BXPAT
p AumBa vb Pomzutera, un
HS cuHE Ann Î'raaia “MA âaScepa Poma
niu “A Aania. Aczmene ce
NOATE „TpeBa, ape cSHETSA auee DpE
MIC HSAAH Hi5 CARA a pa
ptcniSuas Îraatanin seu. Ac AEMSAT,
45 ACApa UI KS aaTe B0KAAE MpERSA dak acraan Ponvzatin.
Zueia. ECTE Hiap, Hz AnnBa
Pomtannasp ueaop “NEzUaun, npe5m
aaSu "ISaisc, ISaise Ilecap,
GaascriSc, um AAEASPa Aaauui 5 nckS
cnprb pa Sar AECHAHHHTZ
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— AE âNHBa ugputaop,
ui

Sata ca, pers
A pac, “HE Lui
usp'kunasp uni a
VHAE CSnerSA sea
ESAEA

a OCTALIMASp,: Bapl

9 „pEZUA

E

AEAa

mu Gaaarisc a5 „priezamiar. Te He -NIEAEZ Aapza
CSHETSA VHOp CAOEE 115 ala HCHSCIIT Epa .p.rSpa
cerauniasp NpEGSA._| rSpa usa9p .pezuauui. Ăe
npe mac EcTE a Hp'BAE, HZ AE HA aS ui ARST

MEN AEZUAUH

au Pomannaop, rorSumn. aSaunatt

Poaanu-

AO. H5 H5MAN ES a. Hp VHEAE HSEHHTE-LU KS AATE EORAAE
pă peenSuAtt, a HzpSia oBnerbto vpaie Atenpe 9 napTE uim Aa
păun Beata. a Aa Haascz a :KSAERA AECNpE arina NSNp5au

Poatan sk Beit Ann

Anna

EXT ANN Antiba Îraaiannacp

Poavziinaop

A dANNE

UIAS

"ockana

ce negoeci enpe autia. Zlrbera

CHHABAT

AE OBE

CPZHIA, AE

ub az anSm: Ac capa ue Îraaianiu

AIBA,

RA

ZA

ACTA3I,

Mau

BXpTOC Ad

um HogasiSc,

ISA crpie

Tonearuu „p napr st man e5c apzrarz han 9 9 a5 „pezatutarr.
Am

cae

auce vparbaz,

iz

ctnateap

uSateaSu Poarzun

A

Poaxnu, ckS PSatanu, NS ce HaAE ace „MiaSTra „puicouuipen
PoMannasp 55 apeapin a Ăania, un Ann AniiBa Poatarnmasp, nS
Rap a5 genu eu Anti Îraaia, ECE Vpânrz,

apa HENSTĂHA, VHEAE MAS
a pECISHAE CONSA, ă: npunCEPA A AS AE X. 4 Anu cota u (5) mi ata Ann PSaxnu
bzSpa PSasSun. Slubera cuxAMGepe nzuz up -NTpS: auwca cSTz
Ata Xpucrec o apazat. Ba Lopuanace anni tbasSa Fornaop, un
Enuenon aa Pabena p raaia, tapeat npe aa Sazrare cSTA
aurbce ckpia crepia ca, „nepeuia, apt o az Patzuiu N Sape
Hape A0k -pnpesuiz HS Gaagin o iama Graaguno-PSaSnenice.
IlenrpS ab npuumiz vurSpin, up aauiu acrzau „AA, HENSTAHA,
pEcnSHAE corsa 3. 15 aut Puaanu, un PSmSHu.
.
ME apt neava 05 az ap; n ata mp Ac mun VHopa,
Băpin AH CTpHBATSA HS AMHBA A9p HSAE PSALAU, CE CHAEK a
Mubuiopa „pi nantrb aaropa guua Poazunaop. luna Gacsa Gasp
ep HSmeac Poatzinasp (4 rSpa aSn PSmSun) uS acaa Pomaniu
seu Aur Îvaaia czA arpara, n Atari antc Atăa Lpeus, tapin „ez
ca$ anc Pomaniu neurpS na. Pomaniu nuc, nuc PSmaniui un
Au anSc „pi Haz 45 PSauu: su Pomann. Păăvznin npe pen
NiMH 0 AaTz 5 îa5 iemar Pomanu, unun PSaSuu, un pen.
Anou Tpeuin Apenr „| anuga asp ce au Poate (Pwuaior) un
TOMA FXHA, Cap nisa Poatznin, PSaSnu, Um vu npSHE aa
NOATE Npuubne, Hz, USMEAE PSMSHH, Man BXPTOC CE Tant Agaă
Pomanu, Ac RAT Ataa -(Puouaior,) pen.
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N

IENACHE
.

VĂCĂRESCU

(1740—1798),

(Din una din familiile
boeresci cele mai, vechi,
ocupă înalte funcțiuni,
gendu-se prin dibăcie
distinpolitică și tact diplomat
ic, Când exilat de bună
timpul ocupării Munteniei
-voe, îi
de Ruși, când Surghiunit
de Turci (în Rodos), el
0 viță politică agitată,
avu
tot-d'auna călăuzită de
iubirea de Țară. A scri
Servațtă sai bâăgări de
s: OpSEmă asupra 7egulelor
şi orânduelilor gramatice
mnânesci, Viena și Râmnic
i vo, 1784; fitoria prea
Pufe
rnicilor împerați otoman
şi câte-va foesză,
i ;

:

—————

AMĂRÂTĂ
Amărâta

turturea

Când rămâne singurea,
Căci soţia şi-a repus,
Jalea ei nu e de spus

Cât trăesce, tot jelesce

*

„.
i

-|

ȘI, când șede câte-odată,

O mai turbură și bea;

Unde

vede

Atât inima 'ȘI strică
In cât doresce să moră Pentru a sa socicră ;

|

Tot pe ramură uscată;
Umblă prin dumbrav'adân
că,
Nici nu bea nici nu mănâ
ncă,

- Unde vede apa rece,
"Ea o -turbură şi trece,
Unde e apa mai rea,

Când o biată păsărică

.

Și nu se.mai însoțesce;
Trece prin flori, prin live
de
Nu se uită nici nu vede

TURTUREA
-

["Dar eă om de naltă fire,

De cât ea mai cu simțire
Cum pâte să 'mi fie bine
2
Ok! amar și vai de mine
!

NESIGURANȚĂ
,

Intr'o grădină
Lâng' o tulpină

VEdui o. fisre, ca o lumi
nă,
S'o taiă, se strică;

S'o las mi-e frică
Că vine altul şi” mi-o

ridică.

TESTAMENT
vinătorul

Acolo o duce dorul;
Ca s'o vadă s'o lovescă.
Să nu se maj pedepsesc
ă,

“Urmașilor

mei

Văcăresci,

Las vouă moștenire
Crescerea limbei române
sci
Și a Patriei iubire,

:
3

- Secolul al XIX
IANCU VĂCĂRESCU
(Strănepotul lui lenăchiță Văcărescul. S'a încercat cu succes, încă
de copil,
mâi întâi la versuri“ grecesci, prin cari și-a dat.de timpuriă pe față
talentul poetic, A ocupat funcțiunea înaltă de logofăt. E cel din urmă descendent
ilustru
"al însemnatei familii Văcărescul.
— Dela el aveni un volum de poesii, tipărite
în 18830. A tradus în versuri Bri/apnicus d6 Racine.)

LA PRAVILA "ȚĂRII
Șapte-spre-zece înconjor,
Semne de rodnicie,
Acvila

ce-a

venit

în

- Romanul suflet s'a adus
Singur la moleșire.

zbor,

„Din Roma la Dacie.

Tiind. tot

Neam

a'i fi supus

A isbândi el, fire!

Pajere sfântă, Ea ș'aici,

Încet s'adârme câţi-va ani:

Ca 'n multele Provinţii,
Lesne a supus Daci voinici,
Cu dreptul biruințiă.

- “Tâte se dati uitării,
Români se fac acei Romani,
Acvila, Corbu Tării;

lar începând

'Corb, ce 'n pecete odihnit

În multa

a s'odihni,
'ncredințare,

|

Că sorta 1 d'a Tot stăpâni,
Mărgini, hotare n'are,
7

7

A

sta se mulțumește

C'un semn de lege dăruit,
În gură'i se păzeşte;

Romanul

a
Împărat

cel sfînt,

|

Stând la Mitropolie,

De Romanie c'un cuvînt
În dă lui mărturie.

Cu

aceste
Pecetea

i

semne
când

ori la ce

| Atunci ce. duh

|

!
ncă Ș'acest ; cord sârman,
| Atidar
Acvilă sar Face :
|i
| Sori ce Rumân ar fi
Roman

D'acei' asemenea acum,
La pravilă se pune,
Românilor deschide drum.
De multe nădejdi bune.
cel mai

Mare

||

neclintit

Al omului păzeşte,

Noii românește, alcătuit,
Din scrise 'mpărătește.
Cele

ce-avem,

a le

Pi ' da? pute-a-ne dobând
i
Si câte avea perdute!

| i Ce guri dr uri m ar gândi!
mai fi mite

S'așază,

Ea-pentru vremi chezașă e, Și martură, și pază.

Temeiul

Şi cumpăna a nu porni
Spre cap nici spre picidre.

|

|

păzi,

|

Pravila e datore, -

n 7ăsboiit ia Pace.

Sfinta dreptate S'arătând
La suflete Romane,

Stări ar da lor dup'al lor
gând,
Nu

nșălăciuni viclene.

lar nedreptatea

Nar

p'Est pămînt,

fi Dumnezeire,

| Spaimă făcând
cu ori ce vint
La

Rumâneasca

fire

PRIMAVARA
Se întinde 9 câmpie
De subt pâle de Carpaţi,
Câmp deschis de vitejie
La Românii lăudaţi ;
Surpături

sînt de

o parte,

D'un- oraș ce a domnit;
O gârliță :ncâci desparte
Un crâng fârte 'nveselit,
Acolo am eă Cășcidră
Pe un virf.de delișor
;

Curge

'n vale o apşâră

Murmurând

încetișor.

| În potrivă zmăltuite
Deluri altele se v&d,

|

__! Şin vălcelile înflorite
|

Miei pasc, alerg, se joc,
șăd.
ă
! Lăsând ale lumii mare
| |
Cinsti, nădejdi și fumuri seci
,
| Amăgiri

cu

'ncredințare,

f /rajmaşi calzi, prieteni
zeci;

|
3|

Acolo

cu sănătatea

Cu odihna însoțit,

T6ta vieții bunătatea

Dobindiam

eu îmmulțit.
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Când la vie, la grădină,
Când la câmp de multe ori,
Cu o muncă prea puțină
Pildă

dam

la muncitori.

Când
Vii
Când
Cu

cu mreji amăgitore
prindeam păsări din zbor;
prin ţevi fulgerătâre,
plumb le asvârliam omor...

Când

cu. câinii prin pădure.

Cu a cărui așteptare
Reul,

epure

fricos,

privind natura,
Planeţi, răsărit, apus,

Stam gândind: Așa făptura
Cine ar fi 'nvîrtind de sus?!
Câtă slavă se cuvine

ÎL răniam

mai

cu prisos.

“Trăgeam mulţi din lăcuința
Ce ai adânc l'al apei fund;
Câţi, dând la 'nșălări credința,
lesne îi pătrund.

Muncă, luptă, călărie,
“Jocuri, umblete pe jos.
M'intăreau cu veselie,
Și'mi dai 'nvederat

folos.

Curăţia și măsură
Masa mea împodobia,
Mulţumia stomah, ochi, gura;
Dar mă sătura d'abia.

Musele ce-mi sînt dragi foarte
Aveaă ceasul hotărît,
Când cu cei cari n'aă morte
Mîntâlniah numai de cât.

Somnu

„Mână, duh, ochi, limbă, viată,
Toate mi,le 'nsufleția.
încredințare,

Deslușiam un veac mai bun;
7

'ntâii ca

vre

un

ceas;

Strigând întreb: cine este?
Cine aicea sa băgat?
„| Cine aici făr' de veste
A

Me

"'ndrăsnit

uit!... Ce

de

a intrat?

să văz?

Minune!

„Prea ciudat un copilaș,
Fricos, cere. ertăciune,
Se râgă să-i dai lăcaș.
V&d,
Gata

în spatei arepi smulte,
frumos, dar sfişiat:;
el să-mi

spue

multe,

Eă de somn îngreuiat,
<Las, îi zic, om vorbi” mâine,.
“ «Acum

"Cu nespusa lor dulceaţă Minţile mi le 'mulţiai ;

cu

dam!

M& deștept, înțeleg sș6pte,
Simţ că de copil e glas.

Port

Atunci

ca el, i-o

Dormind ast-fel întro noapte

/

Undiţi

unul

Șinsu'mi mulțumit cu mine

_ME& duceam și m& culcam.

Lupul nărăvitsă fure
.

-

D'amărunt

La
Vulpe,

Smenii.supun..

culcă-te, de vrei;

«De 'ți-e foame, iată pâine,
«Apă, vin d'ei vrea să bei.»

«Dragul mei! d'acestea tâte,
»Zice el, îţi mulțumesc;
«Ţi-e

somn,

<Oreşi

ce

văd;
am

dar de

se pste

să-ţi vorbesc,

|
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«Cât de mic sînt, vezi prea bine;
«Nici beaii, nici mănânc, nici dorm,

Binișor mă ie de mână,
Ș într'o clipă m'aflu ei

«Și acei ce sînt cu mine
«Prea puține ori adorm.

In crângșor, unde o fântână!
Curgând face heleșteă.

«Sâmnul, celor care place,.
<E -vrăjmaș omoritor,
«EI îi face 'n veci de zace
<Șa mai multă vicță mor.

Pe acelui undă lină
A nopții făclie stând,
|Indoită
da lumină
Din oglindă s' întorcând.

«Ed

Pe cer mii de mii de stele

pe tine cu plăcere

«Pociii să te ţii tot deştept;
Semănate strălucia ;
"<Șori ce'i vrea,“ți daii făr' a cere, | La câmp focuri de surcele
«Să te rogi mult nu aștept.»

Vorbind nu ști ce vrăji face,
Somnul văz că mi-a perit;
De unde dormiam în pace,
Imbrăcat

mam

|

De departe văpăiai.,

| Briliant vărsa cu fală
Al fântânei vii susur;O tăcere, o lucelă

pomenit.

Preste

tot domnia

'mprejur.

Tot spre el, nevrend, m& pârtă
Un puternic nu știă ce!

|Firei, glasul cântăreții
Blândei, dulci privighetori,

“Ce

Spunea,

al ticnitei mele

Fir, când

sârtă

el veni tăie.

Frumos caută, îmi zâmbeşte,
Mi-e drag, îl iubesc mai mult.
C'o blândețe el vorbeşte

verdeții,

Apoi doru“ venia 'n minte,
Ea de jale se spărgea;
Nevorbind, spunea cuvinte

D'aș vrea tot ca să-l ascult.
Zice:

'ntoarcerea

Ș'a luminei după nori.

Ce simțirea atingea.

«Aici nu este locul

Unde pociă ei ca săți spuiii
Cine sînt la ce norocul
ME făcu să mă supuii»

Infoca spuindu'și tângu, -

Subt ea un copacii stufos
Ce de nalt stăpânea crârigu
Ne a dat razem ședend jos.

CESORNICU INDREPTAT.
Tu care vremea ne spui că trece
Ne-aduci aminte des, morte rece,
-

Vino

acuma,

ia 'nvățătură,

| Schimbă nedrepta ta măsură!
|Știi ticălosul om de puţine
îi

Poate

să aibă ceasuri de

bine.
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ue
Când dar asupră'i
răul se scâlă,
Când stăpânește r&sboiu sati bolă,

Vezi

sărăcie, necaz,

Vedi tu un cuget fără de lege
Că sfinte noduri va să deslege,
De simțiri inimă când vedi secă;

durere,

Când vezi primejdia în putere;
Atunci fă anul d'un sfert să fie,

Fă

Ş'ăl sfert să trecă, să nu mai vie!

Când vedi dreptatea că biruește,
Când despărțiții înger unește,
Când toți Românii ai cinste mare,
A simpatiii când vedi lucrare,
Când obştea nâstră e fericită

„ Yar când tu vrajba vezi lepădată,
De soț soția apropiată,
Părinţi, fii, frații 'și arăt iubire,
Cum lor povaţă dă sfânta fire,

Când a ori căruia cuget spune
Mulţumiri scumpe de fapte: bune,

ca minutul,

Atunci

anu

să trecă]

secunda Yă s'intârzie,

D'un bun an visect fă-o să fel!

Cândchiar vrăjmașului
mei fac bine;

Așa, plăcută! tu dându'mi pace,

Cât ziua, sfertul atuncea ţine!

Și ei prieten
Vedi

a mândriii

la om

Superi audul șori ce simțire;
Când fără vreme, spui că e vreme?

patrioții cu neunire,

Siliţi, iubiții spre despărțire,

De r&iă, de mârte, tot a ne teme.

FLOREA

LA INCHISORE.
| Mult pot puținii

La rea 'nchis6re
S'afiă o fire,
Ce pizmuită
E dori ce sore;

La

De

e vre unul

Ah! lucru mare

Căci câți sînchină

Ce

simte

E

La

r&utate |

Vie

cu mine

Acum

Ș'ori ce-o vrea pâte
O nedreptate,
Ce e 'n veci gata

Buni împreună î -

ori cine,
bine?!

lor lumină;

Pe. lâng' a florii
O văd puţină.

face;

lar cum baţi cesuri de vei mai bate,
Neamu'ţi dărapăn după dreptate !
Căci fără nici o milostivire

peire,

Nemilostivă neomenire
Nelegiuire, că uneltește,
Prieteșugul că se răcește:
Vedi

al tăi m'oiă

a ei scăpare!

Făpturii scumpă

Daţi-ajutore
Vedeţi î * flâre!
Ce pătimeşte 1!
Și în ce stare!!!
La faptă bună
Puţini Sadună

Dă învăţare.
Face

pe

fire

Că tot se mire,
Vrend

dreptă florii

Să dea slăvire,
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CÂNTEC

ROMANESC

„A,

1821,

Aidi Romăne! aidi voinice!
Lasă râpe, văi, colnicel
Aidi! moșnen de vitejie! —.
Lenea, nu e dată ţie.
Pe uscat ca și pe mare
.
Și pe jos, tu ești călare,.,
Șir de vecuri ţieți spune
Că născut ești a supune
Și cu fapte tot 'mărețe
Lumii 'ntregi a da poveţe.

Aidi! Române! ctci e vreme
De când ţara ta tot geme,
Suferind rușini şi grâze
Sînt cumplirea multor l6ze.
Aidi! Voinice! te arată,
Că tot eşti ce ai fost o dată!
Cu unire și cu minte,
Cu de arme drepturi sfinte,
„Cerul slava ta voiesce
Aidi! Voinice, biruesce!

VENIAMIN
7

”
(Mai
în lași
ocupă
musică
De la

COSTAKI

T

.

(1768—1846)

întîi ca Episcop de Huși, în vîrstă numai de 24 ani, apoi ca Mitropolit
(1863), Veniamin, descendent dintr'o veche familie din Moldova, se
cu deosebire de scâle. Intemeiă seminarul de la Socola, o şcâlă de
bisericescă. La 1842 se retrage la mînăstirea Slatina, unde și more.
Veniamin avem: Fx4licarea dogmelor credinţei. — Bloria vechiului și

nouluă testament, — Despre

existența

iu

Dumnezei,

etc.)

INAINTE-CUVÎNTARE
La

istoria Scripturei Vechiului

Testament

Trei n6muri de vietăți sînt in lumea acesta mare: săditâre, mișcătâre și cuventătâre. Fiiște-care neam se deosebeşte unul de altul
cu graduri:de săvirșire: cele săditâre precum copacii și tâte erburile aăîn sine vietate hrănitâre şi crescătâre, deosebindu-se de
petre

și de alte metaluri

carele. nici

scad,

nici

cresc

firește de la

sine. lar cele mișcătâre, precum dobitâcele și tot felul de vietate
târâtâre, sburătore și îmblătâre, întrec în graduri de săvirșire
pre cele săditâre,

căci acele

mișcă. Pre amendouă

însă

numai

aceste

viază, dar aceste

vietăți,

și viază

le covirşește

și se

omul, vie-

6%
tatea

este

cea

cuvintătâre.

de a pururea

Căci

fiitoriu,

tre, nu însă și dupre
cere:

Să facem

om

el

nu

natura

dupre

numai

dupre

viază

firea 'sufletului

trupului.

chipul

i

se

Dumnedeiasca

nostru și dupre

mișcă,

seti- cea

ci

şi

nemuri-

aceasta di-

asemanare

nu se

pâte da cu adevărat la alcătuirea trupului, ci la firea sufletulu
i. —

Este insă omul, și după alcătuirea trupului seu cea mai
iscusită
„zidire de căt tâte făpturele, fiind făptură a insuși
mânelor lui
D-deu, pre care insuși el, ziditorul a toate, o au intrebui
nțiat in .

economicesca sa intrupare. Nu pâte intru adevăr nimeni
tăgădui
că sînt unele din vietăți cu fireesca iscusințiă, mai pre sus
de căt

omul in natura sa ; dar de şi el firește nu este iscusit,
fiind insă
cu diorganismul vietate cuvăntătâre,
de minte și de sciință prii-

mitore,

covirșește

pre

şi indeletnicire. Nu
pletiască pănzuri și.
virșaște pre fiiresca
pasările din vezduh,
de subțiri in cât la

toate

acele

firești

iscusinţe,

prin

invățiătură

se naște omul cu ştiinţa ca painjiunul să immreji ; invățiand insă și indeletnicindu- -se, coacestă sciințiă venănd peștii din fundul mărei,
hiarele din pustietăți .și alcătuind țesuturi atât
cei fără sciinția acesta este cu grei a crede

că sînt lucrate de mâini omenești. Nu se naște firește căntând cu
bună armonie ca privighetârea; invățiătura insă si indeletnicirea
i-ai putut ajuta să-și canonisască inalțarea și pogorirea gâtlejul
ui

seu

mai

Omul

meșterșugos

de

cât

tâte

bine-căntătorele

pste fi și zugrav bun, geometru bun,

păseri.

astronom

-

bun, fisic

bun; pe tâte cu invățiătura le pătrunde, tote le pricepe, tâte
le
inovțiă; prin acesta se inalțiă și la scaunul D-deului celui
pre
inalt ; privește acolo gănditor Serafimii, Cheruvimii, Archang
helii şi
Anghelii; știe incă a da cuvînt și pentiu cele necuprinse de
mintea
omului: numindu-le taine, descoperiti și minuni Dumnedeieşti.

Dar pe cât invățiătura inalțiă și proslăveşte pe om, cu atăta ne-

invățiătura

"1 injosește

și] nimicește,

mai

mult

de cât pe necuvîn-

tătorele vietăţi. Omul fiind inzestrat de D- deu cu Zajentul de vietate cuvintătâre, de minte și de știință primitâre și neîndeletnicindu-se

în invățiătura

a nici un

fei de științiă saă meșteșug,

se pote socoti vrednic de altă numire, de

cât de Slugă

nu

viclenă și

leneșă; nică de altă resplătire, de cât de a se arunca in intunericul cel mai dinafară, unde e vecinică plăngere și scrişcarea din-

ților; ast-fel de om și in lumea acesta nu pâte sluji de alt, de cât
de o zadarnică greutate a pământului, mai netrebnică şi de cât

insuși

stâncele

de piatră;

jeşte de alt de cât de a

la

unul

ca

acesta, cuvântarea

nu'i slu-

fi cerșător de păne prin care 'şi ține ne- -

Ă
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trebnica şi zadarnica sa viațiă. lar de sar lipsi de cuvintare şi de
drepta îmblare, intrebuenţindu'și mănele, in loc de picidre dinainte, bre

n'ar fi cel mai

defăimat

și ticălos

dobitoc?

Dintracesta pâte ințelege fieşte cine, cât de nevoie lucru este
invățiătura la ori și care om, și in viața acesta și in cea ce va
se fie.
Ucigaşii de fii cu adevrat se pot socoti părințil acel ce nu se
ingrijesc a da vre un fel de invățătură la fii lor; ba încă și mai
răi de căt acia, după cum adevertză gura cea de aur dicând: Că
ucigașii de fii numai trupul dispart de suflet, iar cei ce nu dau
creştere bună

şi invățiătură fiilor lor şi pe trup

dispart

de suflet și

pe suflet de D-deu,» Vai dar şi amar op părinților în
acesta ! Dar mai vai și' mai amar in cea ce va să fel...
Cine

nu ştie că este

cu neputinţă

a căștiga

cineva

lumea
|

vre o sciință

saii vre un meșteșug fără al invăția mai întiiu: acest adevăr este
netăgăduit de nimeni intreg la minte. Și cu tote aceste, sînt
mulți, incă și din treptele cele mai intii, cărora li se pare că pot
fi desăvărșiți christiani, fără a invăția D-deiasca „acestă știință.
Este

de

mirare

cu adevărat:

că cu căt acesta

este

cea mai

inaltă

şi de nevoie invățiătură, cu atât mai mult se leneveşte. Toate științele și meşteșugurile sînt, fără îndoială, de folos omului; insă
- folosul unora este vremelnic !.... și la unii numai până la mormint
şi se sfirșaște acolo şi el și științele și folosul dintru acesta: iar
știința christianiceștei credințe și folosul dintru dănsa, este mare
şi vecinic ; că povățuitâre fiind a tâtă fapta și viețuirea morali:
ciască, face pe om trebnic în viața acâsta și vrednic vieței de
VECI... eee.

EPISTOLA.
(Prin care arată starea Moldovii

Prea strălucite

sub Turci și abusurile lor.)

Principe, prea milostivule Stăpân,

lartă și slobodesce mă rog cu plecăciune, milostive Stăpâne, îndrăznela unui nenorocit păstorii, ce privesce cu jale împustiirea
turmei

și a patriei

sale

cei lăcrîmătâre.

lartă dic

și nu

te oțări din

unghiul limanului Basarabiei; înaintea Vâstră cu leremia Proorocul
ce dice în glasurile tânguirei aceste: «<Sfârșitu-s'aii în lacrimi ochii
<mei, tulburatu-s'aii inima mea, sfirșitu-saă în pămint ființa mea
«pentru zdrobirea norodului mei, când muria pruncul și sugătoriul
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«în ulițele cetăței. Și maicilor

am

<când leșina ei în ulițele cetăței?
«maicilor sale.»

dis:

unde

vărsându-se

aste

grâul

sufletele

și vinul,

lor în sînul

De ai și cunoscut nelâgiuiții Agarineni, care de ș&pte luni trecute
chinuesc Moldavia, că norodul Moldovenesc n'a contenit nici un
minut

cinstirea

păzită,

însă

nătății,

ca

supunerei

pentru

să împuțineze pe

nit nici un minut
aceia

s'a

sale către

înegrirea

apropiat,

terei cei nebiruite

a grăbi
iată

în

a lor

pătimirii

stăpânire,

ca o datorie

cei. sufletesci

asupra

crești-

închinătorii pravoslaviei,

ei nau

conte-

cea de
ochii

a pravoslaviei

istov

a tâtă

pierdare
lumea,

se pierde

a patriei. Şi iată

înaintea

vederei pu-

şi se sfirșesce

acest ne-

vinovat norod care, cu neprețuita vărsare de sânge a oștilor rosienesci,
și din
Foc,
torilor
părinți,

sa păzit până acum, când din păcate
nenorocire mai iute se pierde,
sabie, desbrăcare, răpire, dărimare
bisericesci, răbştire femeilor de lângă
prădăciunile, ridicăturile vitelor de

mai

cumplit

se sfirșasce

bisericilor, omorire slujibărbaţi și a fiilor de lângă
obște, ridicările zahere-

lilor, și după tâte acestea silnicia schimbării legii, prin mucenicie;
aceste tote. cu prisosință acum se pun în lucrare.

Răbdarea, răbdarea cea poruncită, de ar fi suferită, nu ar pute
dice Moldovenii nimica cu vărsarea de lacrămi; căci ar socoti bine

că îndurătoriul, iubitoriul de 6mieni,

apărătoriul

cită dobândă

dar

va

răsplăti

pătimirea,

iaste

Monarh,
de a

cu înde-

socoti,

ca să

stă supt

pradă

remâe acei ce vor să guste norocirea cea bine nădăjduită, pentru
că iată a decilea

lună,

de

când micșurata

Eparhie,

iar de șapte luni se muncesce supt osândirea nelegiuirei Turcilor!
Două-deci mii Agarineni, cumpliți Eniceri și asiatici Turci, lăcuesc

în Moldova

cu patimă

şi

vrăjmășie,

fiesce- -care dintr'înșii. în

deplina sa sigură voință, în punctul cel mai desăvârșit a anarhiei,

stând Pașa și Comandirii lor închiși pentru frică și nearătându-se
la dinșii ca să nu-l omsre, precum în multe rînduri. au cercat;
acei mii de oșteni-ai rămas slobodi a desbrăca, slobodi a stlnici

prin ascuțitul săbiilor pe creștiui, slobodi a pune prin lăcașurile
cele sfinte caii lor și prestalele a le batjocori, slobodi în tâte nopţile a da focuri la câte-va -case și a goni pe stingătorii Moldoveni

să nu

se apropie,

ca să .răpiască tot, slobodi a lua femeile de lângă -.

bărbaţi și fetele și feciorii de lângă părinți, a le schimba lega întru acea scârbelnică a lor nelegiuire, și slobodi a cerca săbiile lor
în sângele moldovenesc. Imbrăcămintna săracilor de iernă saă făcut îmbrăcăminte

acestor

păgâni

oșteni;

iar săracii pămînteni,

goli,
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t.în braţele maicelor timorți de frig, cu copiii lor, prunci fără sufle
văzduhul de tânguire, stri_călâse, fac pe maicile. aceste a umple
diii lume; preoții ocăriți,
gând către noi ajutoriii! Că iată se duc
u oșteni și dând pânea
cărând eu trupurile lor “lemne și fin pentr
iar apoi întorcândn-se desbrăcați de
aceea pentru slujba bisericilor;
şi femeile și fii batjocoriți.
hainele lor acasă, găsesc casele. prădate
mari

Cei. mai

ai lor, cu

grec,

Caimacanul

adună

închiși,

stând

de o.lună o răpesc întruo
zaherele, fîn și oi fără plată, și gătirea
di, folosindu-se

şi cei întâi a lor

din “răpire;

și- nu

pentru

că. fînul,

nădejde nici dile a se mai chibzui,

ati mai

rămas

ordul,

grâul

sad

, ca să risipescă
sfârșit, şi în ţeră atrimis Turci oșteni

vor

omori

primejdie neapărată, că sfirșindu-se

şoii a hranei săracilor; și iată
pe cei rămași

Moldoveni, dacă

două

necontenite,

şi câte

cerând

Moldoveni,

luând

luni, vacă, sute

de

cuitorii

luându-li-se

muri

nu vor

|

|

pânea din gură.
Birură

şi -păpu-

150.000

cu -zinduele
mii-de

care

silnice
fin, sute

pe

lei

câte
mii

de

la lă-

45.000

oi în

lună

de

chile zaha-

ă pe tstă diua, vîndând a“rele pe tâtă. diua, mil de care de slujb
şi a doua și îngrozind
cele pe la marginele hotarelor și unde pot,
ele.
cu sabia mârtea, pentru că nu ai fîn și zaher
de acum, iar zidirile
ce
ea
răpir
cu
„Averile boeresci s'a isprăvit
firea aprinde n6ptea și
trec prin foc jalnic nopțile, căci Sa tăcut
a culege diua și a prăpădi grabnic.
Nu

mai

pot

prelungi,

- tornică, mă opresce

căci

versarea

și întunecă

lacrămilor,

simțirile mele. a

cu sficla cea da-

povesti

însutite

E
lacrimări.
răspunsul mânţuită
nepre
ră
- De am în mânile mele, ca o como
nesc acum
împli
tivule stăpân,
gâerii de la strălucirea Vestră, milos

jalnicilor simpatrioți mari şi
sfinta datorie a rugei cei de obște, a
ca să adun cele mai de pe
mici, parte bisericescă și politicescă,
la prape urmă

ă, duhovnicesce
lacrimi a lor, prin milostivirea Vostr

vom peri cu toții.
gul îndurărei monarchicesci, până nu
și lăcrămătoriul păstorii
Toţi dar Moldoveni, prin mine smeritul
iii şi apărătorii pravostrigă către iubitorul de Gmeni stăpânitor
îndurătoriule, de cele ce. sai
slaviei acest cuvânt: «<Adu-ţi aminte,
nilor, moştenirea nostră se
„făcut. nouă, privesce şi vedi ocara crești
cu focul, s&rmani ne-am fămută la străini, casele nâstre se sting
nu iese din mâinile lor?
cut, nelegiuiţii ne stăpânesc, 6re mântuire
sabia pustiere? Sau afuGre sufletele nâstre vor. scăpa de către
smulsu-s'ai de către
it,
mat trupurile nostre ca un cuptoriă osând

Tl
- fața 'vifGrelor fâmetei, tâtă Moldavia plângere ai luat şi pierderea
sa sau apropiat și pe tot cesul se aşteptă. La indurarea sa cea

milostivnică rămâne, ca să se învieze cu grabă dilele vieței. nostre.
lar la Voi, milostive Prinţipe, să plângi cu noi, pentru numele lui
„Hristos, întru care duhovnicescete îndatoreşci cu arătarea acestora
și cu mângâere nevredniciei mele și cu iertarea cutezărei.

tote dilele mele întru cinstire a mă numi.

cu
Fiind:

milostivule

A pre Strălucirei Voâstre,
toriii şi slugă. :

Stăpân,

prea

plecat rugă-

”7

„GHEORGHE

LAZAR

(1779—1823)
(Născut în Avrig (Transilvania). A studiat în Cluj și la Viena, teologia şi matematicele. A fost profesor și predicator la Sibiă. Urit și persecutat pentru că
susținea că Românii ati aceleași drepturi în Ungaria, ca și cele lalte naţiuni,
trecu în Muntenia, în 1816 și deveni profesor la colegiul Sf. Sava. După cinci
ani de activitate rodnică, şcâla de la Sf. Sava fu închisă din causa evenimentelor revoluționare, iar Lazăr plecă în Transilvania, muri şi fu îngropat în Avrig.
Avem de la dinsul z abecedar, o arzmetică şi câte-va czozuZe saă discursuri).

CUVÎNT

COMPUS

învățătorul

Pr
Mântuitorul

lulie,

Inăltate

și izbăvitorul

mofluz

PROFESORUL

și directorul șcâlelor
din Bucuresci.
30

acum: mai

DE

anul

LAZĂR

românesci

1822.

Domne !
neamului

celui

când-va

strălucitor,

iar

și cădut.

«Dou& lucruri, Măria Ta! sînt în lume mai mari şi mai vrednice
de însemnat, ce sînt tuturor muritorilor de comun, care lucruri unul
altuia cu totul se împotrivesce, și iar nu pot fi unul fără de altul;

pentru că fie care

din aceste

două

slujesc

omului a le putea cu-

n6sce pre amindauă; iar necunoscând omul ori pre unul, ori. pre
altul dintrînsele, nu pote preţui apoi nici pre unul, tocmai de va
şi avea pre Gre-care dintraceste două lucruri. Şi acestea sunt Prea

luminate Dâmne!

Binele și Reul,

12
«Pruncul

sugător

oră-ce lucru

va primi în mână îl trage mai întâita

ce prin simțirea
la gură și numai atunci îl l&pădă ai îl ține, după
vădând lumi:
organului gustării îl simte amar ati dulce. Asemenea
aibă, iar după
narea sati focul strălucind, în tot chipul se silesce să-l
plânge, ţipă,
u-le
v&dând
ră
"ce întindEndu-și degetul sars, a doua-6
.
..
cc cc
fuge şi se feresce . . . . n
ne ferim
Dar pentru că răul este în sine ră, de aceia cât putem
de

el, și 'binele pentru

că în sine

este bun, ne silim a-l căpăta, însă

precum este
de multe ori răul se schimbă în bun, și bunul în r&ă;

om, îar bolnaşi otrava că în sine este un ce-va răi, căci omâră
vindecare; iată
spre
vului în doctorii, prin doctor drămuită slujind
ui celui cădut
că se preface din rea în bună; asemenea bătaia tînărul
se el însuși
la năravuri rele, este un ceva ră; iar apoi îndreptându-

mulțămesce.
Dar se
Acum să vedem și binele cum se pâte schimba în răi,
cădea,
pote
acela
schimbă și prea se schimbă. Tot cel ce se înalță
este înalt
că cel de jos n'are unde să cadă, și cu cât suișul mai
tirdii,
cu atât mai. vătămătâre, mai cu durere, şi vindecarea mai
căderea.
nu 's
Slava, cinstea, mărirea, averile și bogăţia cine va dice că
Eliției
împEră
a
bune? Și iată tocmai acestea aii pricinuit dărăpănare
străa
ții
nilor, acestea ai pricinnit sfărămarea înfricoşatei împără
moșilor

noştri

Romani,

cărora

tâtă

lumea

era

supusă,

a

și de

că-

urail. Acestea
rora amelințare până şi cârdele pămîntului se cutrem
dărăpănarea, și
urmă
pre
ati adus și împărăției Grecilor cei mai de
și pre prea
trîntit
rana cea cu totul nevindecătâre. Acestea, dic, ati

ș.a.m.
vestitul al veacurilor viteaz, pre marele Nazolzon Bună- Parte
e către
De unde se vede curat, că omul cu cât maitare se apropi
mai isși
mare
mai
este
căderii
virful binelui, cu atâta primejdia
pititâre,

pentru

că 'cu cât cresce

și se îmmăreşte

binele,

cu

atâta

și atunci
mai tare scade, pierde, şi se întărită răul asupra binelui,
de sfettoți acei cari se cârmuiesc de mândrie, de vicleșug, adică

na pre cei
nici, miniștri r&ului, se silesc în tot fel și chip a derăpă
poruncesce
ne
acesta
pentru
ce se află umbriți de vistieria lumii,
o dice, îna
tat
neînce
şi Mântuitorul lumii rugăciunea domneașcă

«şi
cheind'o mai în urmă cu acele doă și mai: mari cereri: adică
răi.>
nu ne duce pre noi, Doamne, în ispită, ci ne isbăvesce de cel
Apoi

sciut este, că tot-d'auna

acela care

are,

acela

pâte

perde,

că cel ce nimic n'are, cc pâte a perde? de unde fără îndoială putem dice, că cu adevărat de mare laudă este vrednic cel ce prin

căi adevărate
mărire, cinste
este și cel ce
spre scopos
pâte

scrie

în

și mijlâce drepte. își câștigă
fel de averi, bogății,
3
și putere, dar nu mai puţin de a se lăuda vrednic
scie câștigatele, bine a le întrebuința, şi a le păstra
folositor, așa și un stăpânitor ali împărat, acela se
condica

vecurilor

de

înțeleptși

vrednic,

care

scie

să-și alegă pentru fieși-ce tagmă de slujbă, sfetnici și miniștri harnici, și destoinici, pentru că un om singur nu-e nici un om, şi
acesta și firesce se vede că .tot din munţi și dealuri se pogâră isspre adăparea

apelor

vârele

șesurilor.

PARTEA

Il

Intracest chip, Măria Ta, sai întîmplat și cu acestă
patrie, ce vrednică de jale și de plângere este.

Ea

s&rmană

pre toți străinii, pre toți săracii, pre toți călătorii, pre toți golii

și pre toți năpăstuiții, i-a primit, ca pre însu-și fiii săi, pre toți
cu un cuvint, fără deosebire pre bun și pre r&ă, hrănindu-i cu pâinea Sudorii și adăpându-i cu însuşi pieptul săi, tocmai aceștia după

vremi i-ai fost da
să se

împlinescă

pururea vrăjmașii cei mai
disa

psalmistului

unde

mari și cumpliţi, ca

dice:

«și

mâncat pâinea mi-ai vrăjmășit mie» și_nu ajunse
braţele ei întregă odihnă și liman, dar simțind,
încă şi pămîntul de tiraniile și de nemulțămirea
lui strămoșesc, și cum că izbăvirea fiilor robiei din

cel ce

mi-ai

că și-aii aflat în
că sat scârbit
răpitorilor bunugura și ghiarele

feciorilor șopirlii, cam p'aci şi curînd va să urmeze, se siliră cu
fel de mijlâce să amăgescă, să molipsescă, și să spurce totă. casa,
ca cu atâta mai cu înlesnire să pâtă aduce foc, sabie și peire

brațului de unde sat adăpat, și vetrii unde s'aă încăldit.
Vădend

mmijl6ce

acestea

tâte

şi sfătuiri dulce

„vilă r&utăţilor

ticălâsa

patrie,

părintesci,

amenințătâre,

ca

o

pățită

ce era prin

îndestul s'aă silit să pue sta-

dar în zadar,

că

fiii r&ului,

învățați și

îndemnați de tatăl lor, tatăl vicleşugului, prin făgădueli mincin6se, copleșiră puterea dojenirii părintesci, și în chipul satanii,
când dusese pre Domnul Domnilor întrun virf de munte înalt,
arătându-i tâte împărăţiile lumii, și dicându-i că de va cădea și-i se
va închina lui, tâte acelea i le va dărui, dar nici că se îndoia vicleanul, că cu acest fel de daruri nu va putea amăgi pe Isus, socotindu-] numai ca om (pe semne încă din vremile acelea se în-
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_vățase Gmenii a-și câștiga scoposul prin mită și vicleșug, drept
aceia nu e mirare de se obicinuesc în lume până astăqi acest fel
de năravuri diabolicesci). Iar Isus cel duplecat în firi, nu numai ca
om, ci ca și Dumnedeii adevărat, ce era, și care tâte le scie, și
înaintea căruia. și cele mai ascunse, ba şi tăria cerurilor * zace desvelită, ca cel ce străbate inimile și rărunchii muritorilot, înaintea

privirii ochiului lui tremură cârdele

adîncurilor;, când

se atinge de

munți fumegă, și căutând pre pămînt se cutremură, îi dise: Du-te
de la mine Satano, depărteză-te, Diavole, că scris este că numai

Domnului Dumnedeului tăi te vei închina, şi numai aceluia vei
sluji. Intru așijderea chip se silia și satalitele acestea neînsufleţite
să amăgescă și pe fiii maicii aceia,
sai hrănit, ca să li se închine și să
pămînturi, țări și stăpâniri străine și
hrănitârei săracilor de a se amări

cu al căria lapte și ei însuși
urmeze lor, înduplecându-i cu
neluate, dând pricină de ajuns
și cu suspin de a-și întârce

blagoslovenia în blestem, şi afuriseni), dicend:
|
«Duceţi-vă, și depărtaţi-vă de la mine și de la fiii mei afurisiţilor, blestemaților

şi procleți,
fiți

voi lumină

întunerecului. în care

este trimis îndemnătorul vostru, fie-vă și vouă parte de mingâerea
căderii

aceluia,

topescă-se

sorelui Dreptăţii, mai
focului, . .

scoposul

amar

decât

cugetului

cum

se

vostru

topesce

de

cera

lumina

de fața

«lată au și inceput a fumega- munții, isvârele își ascund vijiitul; apele, rîurile, gârlele, bălțile, lacurile, până și marea; vedeţi cum
se învălesc tâte, ba tâte până la una se învelesc, dic, cu pla-

păma

negurilor. lată șesurile, iată adincurile feții pămîntutui și ale

stăpinirilor, care diceți, că le veți da fiilor nevinovății

de pînzele adormirii se grăbesc a-și
nou€!

ce va să fie acesta?

lată până

mele,

ce fașă

trage peste obrazele sale, vai
și ierburile

câmpului,

florile,

podsba șesurilor, și bradii fala munţilor, cum 'și schimbă fetele
cele verdi și desfătătâre, cum și le schimbă, dic, în îngăliciune
Și perire!
|
<Ah, ce văd,ce aud! Vai, ție, -pămintule, Domnul sa miîniat!
ia audiți zbieretul turmelor! ia audiți mugetul cirezilor după prăsila lor! ia vedeți cum alârgă tâte spre tirla! ia vedeți în iuțimea
păstorilor către locul scăpării, ia audiți urletul și vaetul dobit6celor strei nopți, ia ascultați sborul și alergătura pasărilor văzduhului

spre

cuiburile

lor!

ia vedeți

cum

se

ascund

tâte

hiarele

câmpurilor, până și viclena de vulpe cum alergă și ea în fundul vizulii ei! iar hiarele pădurii, neputând ajunge la locurile scăpării, cum
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se pitesc în cea mai de aprâpe scorbură,
crăpătură de pămînt! ba și epurele piatra

«Cerul se înroșasce,
plecă ; corăbiile
răbierii

marea spumegă, vosforul

pricepend

ușurându-și

în cea mai de aprope
şi-au ales scăpare lui și.

turbarea

catarturile

toți

urletul

viforului, alergă
strigă

la

spăimîntați,

şi-l înduliman,

vai

co-.

nouă;

aprâpe este perirea nâstră; plângeți și strigați cu toți,
se facă celui prea înalt de făpturile miinilor: sale.

milă

că

să

i

«lată acum alergă și plugarii către bătăturile lor căutând scăpare! spăimîntați de greutatea vremii dicând și strigând: veniţi toță
să sfințim

post,

post

să

sfințim, -să vestim

toți bătrânii, pre mai marii norodului, pre
mîntul
stru,

să-i stringem
și. cu

toţii

să

pe

toți

în

casa

slujbe,

toți

Domnului

strigăm către Domnul,

să aducem

pre

cei ce lăcuesc păDumnedeului

întins: vai

nouă!

no-

vai nouă

în di, că aprâpe este dioa Domnului, și ticăloşia din ticăloșie va
să ne vie, că înaintea ochilor noștri va.să ne perză bucatele, vor
să se prăpădescă holdele, vor să se topescă semăntturile, și
tâtă fmunca nâstră. de preste an va să ne fie întru nimic; că sa
miniat Domnul, și iată pămîntul a cădut în. frigurile puterilor, Cerul de tâte părțile sa îmbrăcat în veșmîntul miîniei; s6rele cruntat în sîngele turbării şi-a cunoscut apusul său, și a poruncit
razelor

sale

să

se întârcă,

tâte

să

se întârcă

visteria sa. Vai nouă! Nu e nădejde de
- aduna noi nouă de pre câmp! Plânge-vom
vor

nete,

avea

și

pășune,

fulgere

și turmele

s'a

oilor

îmbrăcat

vor

tâtă

peri,

tăria

și să

se

ascundă

în

scăpare? Ce ne vom
ciredile boilor, că nu
că

iată

cu

tunete,

văzduhului,

trăs-

Grindină

Și

piatră neaudită se gătesce hotarelor nâstre|! și cu îngheț va să se
topescă tâte viile n6stre; vrajbă îniuțită la mînie și câsă grabnică

în

agerime

necunoscută

mai

marilor

casei,

întocmai

gătită

spre cuviinci6sa stimpărare a îngrozitului costrei din luncă, fulgeră

"şi amelință

caselor

nâstre.

strigăm cătră Domnul:
șit, ci fie-ți milă

Veniţi

dar,

nu ne lăsa pre

și îți întârce miînia

veniți

cu

toții,

noi, Dâmne,

ta de

către

noi,

veniți

pînă
și

în

să

sfir-

mîntuesce

norodul t&ă, pentru că bine-vedem şi cunâscem că de nu ne vei
erta tu fără-de-legile nâstre, vai nouă! focul va arde cele frumâse
„ale pămîntului, și para focului va mistui tâte lemnele țarinei până
când și dobitâcele. câmpului vor căuta spre tine, că li se vor seca

izvorele apelor, şi focul va mânca cele frumâse ale pustiei. Veniţi
“dar cu toții, veniți să sfințim post, post și ajun să sfințim bineprimit celui prea

inalt.

....

«Deci duceți-vă, nerușinaților,

.

.

duceţi- -vă obraznicilor

și nemulță-
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mitorilor, eșiți din otarele sărăciei mele, duceţivă în locul Olympului, unde

după

poftă,

după

cum

dice

filosoful,

făcând

cu

mîna

tâte vin da gata în gură, și să sciți fiii aspidelor, 'că din diua
necredinciosului încolo. nu veți mai ajunge a număra câte șepte
în s&ptămină de doă ori trei, şi va sosi vremea răsuflării puterilor
vâstre, rupe-se, vor zăvârele porţilor vâstre celor numai în fantasie închipuite; rădica-se-vor stabilile prostiei cei prin voi pironită,

și cei ce locuesc acum întru întunerec, vor vedea lumină, cursa
vicleșugurilor vâstre întârce-se-va picidrelor vâstre, precum şi lanțul robiților, robie vă va fi grumazilor voștri, iar pieptul mieii
se va mântui de răpirea vrăjmașii vâstre, și se vor învăța muritorii a se îndestula cu purpura fie-și care, cu a patriei sale și ne

ștersă uriciune vor pune în sufletele lor asupra
piele dobitâcelor celor drămuite în aur, ca să nu
nedreptăți

pe fratele -săi, pentru-că

Domnul

veșmintelor de
mai fie siliți a

stăpînesce tăria, Dom-

nul rinduesce și stăpinesce și stăpinirile acelea, cărora trebue să
fim supuși și plecați. Domnul cel ce se îmbracă cu lumina, ca cu
o haină, cel ce întinde cerul ca o piele; cel ce umblă preste aripile vînturilor, și cel ce face pre îngerii săi spirituri, și pre slugile
sale pară de foc, acela dic, mă va ridica şi mă va milui, și îmiva
vindeca ranele pieptului mei, trimețându-mi stăpîn şi cârmulitor din

însuși seminția și sîngele fiilor mei,
rona

cu blagoslovenia

mea,

și pre acela ei

iar cel a tot puternic

cu

îl voii

înco-

putere,

milă

și îndurări, și acela ca un adevărat succesor al viei tatâ-ne-săă, pre
care

o a lăsato

leneșul,

împuțitul, mîndrul

totul sai împăiginat, iarăși o va curăţi de
de toți spinii cei înghimpători.»

GHEORGHE

și răpitorul

buruienile

vier

de cu

puturâse și

ASACHI

(1788—1871)
(Născut în Herţa. Insemnat mai mult ca luptător pentru răspândirea învăţăturii, în masa poporului. Ca director al şcâlelor din Moldova, a stăruit să se
înființeze șcâle primare în fie-care judeţ. Stăruinţii lui se datoresce înființarea
teatrului din Moldova, pentru care a tradus și a compus câte-va piese ca: PetruRareș, Mirtil și Cloe, Fiul perdut, etc. A întemeiat diaristica cu Albina românescă şi Gazela de Moldova, în care a publicat: poesii, naraţiuni istorice, li-

teratură sciințifică, etc.)
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INAINTE-CUVINTARE

LA

«ALBINA

ROMÂNESCA»

Epoca, în care trăim, pârtă semne însușite și vrednic de mirare!
Dorul învățăturilor nu numai că înfrățesce pe locuitorii unei țări

întru câștigarea acestei moralice avuții prin care o nație
se face
puternică și fericită, ci încă și Gmenii neaseme&naţi cu religia,
cu

limba și cu legile, sînt insuflați tot de aceiași simţire lăudată de a
polti unul altuia gradul

deplinirei moralice al învățăturei

și al măe-

striei. In dilele de acum, ori-care înbunătăţire şi aflare a vre-unei
nații trece în posesia tutulor spre folosul omenirei. De asemene cu-

getări povăţuiți se văd în Europa mulți înv&țaţi, care subt umbrirea
guvernului și cu ajutorul celor avuți, unii lucreză în patria lor pen-

tru

sporul

bunelor

învățături;

alții fără a se teme de osteneli și

primejdii, petrec luciul mării, călătoresc țEri necunoscute, împărtășind pretutindenea razele moralulu
ale politicir
i,ei şi ale sciințelor.

Prin asemenea mijlâce, în Egipt, în India, în America,

carile

odi-

niGră eraii întunecate de negura varvariei, vedem astă-di pre acei
sălbatici locuitori dumesniciți politiciându-se, învețându-se și
supunendu-se dreptelor legi. Ore putem noi privi la aceste bune urmate

înaintea ochilor noștri, fără a ne întrista că numai nația nâstră în

cea mai

mare

parte

este lipsită de

aceste

înbunătățiri

și

înapoiată

de cât tâte nemurile Evropei, și de cât multe altele ce locuesc pre

cele-lalte părți ale pămîntului? Cine nu simte în țara
n6stră lipsa
aședăminturilor, prin a cărora lucrare, precum sîntem
politicesce,
să ne putem face și moralicesce, mădulari folositâre ale familiei
Ev-

ropene, a căria rază de învățătură de atâtea veacuri se resfrâng
e pe
orizonul nostru?
In

asemene

înapoiere,

cugetări, dacă voim
tore

statului

de

dacă

astă-di

ne povățuim

a urma în lucrarea nâstră

folosuri,

şi de

nume

de

mai

paradigmei

strălucit, și care

'nalte

aducă-

revarsă în-

destularea asupra fiesce-căruia, se cuvine cu indoite pasuri și strguințe a ne porni spre câștigarea în parte a celor întârziete.

Precum maestriile îndeplinesc lipsa virtutei omului, asemene
a și
noi spre a put€ spori în scoposul nostru, trebue a ne folosi
de

uneltele ce spre acesta saă cunoscut și se mărturisesc a fi cele
mai nemerite. Dorința celor ce de mult poftesc înființarea unui

mijloc înlesnitoriă

prin carile să potă

nația

n6stră

nătățirile și înaintările minței omenesci, precum
rilor lumei,

de carele tot omul

atirnă astă-di,

cunâsce

îmbu-

și cursul întâmplăse plinesce

prin pu-
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E

blicația acestei gazete, ce subt prea puternica pavăză a Împărăției
Rusiei sai priviligiat; și prin ajutorul Evgeniștilor compatrioți s'a“
înființat. Numele bine-voitorilor prenumeranți, păstrate în filele aceste
vor fi cunoscute

în Evropa

și în tâtă lumea

politicită și trăitâre în

istoria nației; iar nepoţii noștri, cari deplin vor gusta rodul acestei
bunătăți, vor bine-cuvînta lăudatul lor nume.
Albina Românescă astă-di întâit vede lumina dilei; și tinerele
sale aripi le cercă

în ostenitârea

sa călătorie; mil și mii de

flori cu

felurite văpsele și mirezme împodobesc câmpul, pe carele ea va să
sbore; însă numai acele flori îi vor fi plăcute, care aduc mană și

vindecare; de însa-și ei blândă fire povățuită, se va: feri: de 'cele ce
subt 'amăgitâre frumusețe ascund farmec și venin, în sînul lor.

Asemenea și redacția gazetei nu se va abate de la cele ce privesc către întrebuințarea inimei şi a minței, dogmele sfintei nâstre
religii ortodoxe; sevas către ocârmuire și legile țărei o vor povățui
întru a sa lucrare; însciințări

adevărate,

pre cât vor

ajunge

la cu-

noscința sa, și învățături folositâre vor coprinde filele sale.
|
Fiind însă că tot lucrul, la începutul săă, nu pâte avea îndeplinătatea, care se câștigă numai prin o delungată pracsis, drept
acesta și bine-voitorul cititor va îngădui la neajunsurile ce pâte
întempina în acestă gazetă, și spre a ei întocmire redacția pururea
va primi cu recunoscință înțeleptele îndreptări, atât ale acelor din
lăuntrul țărei cât și acelor străini ce

prin

chipurile

cuviinci6se

vor împărțăși redacției.
AMORUL

Culegând amor odată
Trandafirii într'o grădină,

N'ai

vădut că tupilată

Era

'n frunze o albină,

Ce cu ghimpul ei cumplit
La un deget la rănit.
Întru

cruda

sa

durere,

.

RANIT.

— «Amar mie!> dis'aii, «mamă,
«Alei mamă! iată mor,

«Cu o dardă
<Acel

-

șerpe

'm face samă
sburător,

«De trup iute, dară mic,
<Teranii albină îi dic.»
Însă Vinera

“ răspunde ::

Începu cu plins să țipe;
Cătând leac și mângăere

— «Dacă albinei micul spin
«De atât necaz pătrunde,

Drept la Vinera să zbâre,
Plin de frică cum că msre.

«Simte o inimă 'ncruntată
«Ce o 'mpunge'a ta săgâtă!»

Se grăbia cu âmbe-aripe,

«O amorule! ce chin

le

GRIGORE

ALEXANDRESCU

_

(1812—1885)

(Născut în Târgoviste. Venit în Bucure
sci” unde se legă cu mulți meni de
semă, ca: Iancu Văcărescu și lon Ghica.
Sub domnia lui Bibescu și Cuza,
ocupă funcțiuni înalte, ca: director la
departamentul credinței, ministru şi membru în comisiunea centrală de la Focșan
i: Gr. Alexandrescu a scris Zmpres
ii
de călătorie pe la mânăstirile din țară,
în prosă; iar în versuri: meditazii
și
elegii, satire, episrame şi fabule).

TOPORUL ȘI PADUREA
Minuni
Nu

în vremea

nâstră

nu

vEd

a se mai face;

Dar că vorbiau odată lemne și dobitâce

rămâne

îndoială;

pentru

Nici nu s'ar povesti. |
Și caii lui Achil care

că de n'ar fi,

!

proorociail,

Negreșit că aii fost, de vreme ce-l trăge
a,

Intîmplarea ce sciti și voii s'o poves
tesc,
Mi-a spus'o un bătrân pe care îl cinst
esc,

Și care îmi dicea
Că și el o scia

De

la strămoșii lui,

Care strămoși ai lui dicea și ei c'o
sciit

De la un alt strămoș ce nu mai este viă,

„Şi p'ai cărui strămoși, dăă, nu pociă
să vi-i spui
Intro

pădure

veche,

în ce loc

nu ne pasă,

Un țăran se dusese să-și iea lemne
de casă.
Ttebue să sciți însă și pot să daă
dovadă,

Că, pe vremea

aceea,

toporul

Ast-fel se încep tâte; vremea

mavea

câdă,

desăvirșasce

Or-ce inventă omul, or-ce spiritul
nasce.
Așa, țăranul nostru numai cu feru
“n mână,
Incepu să slutescă pădurea cea bătrâ
nă.

Tufani, palteni, ghindari, se îngroziră
fOrte:

<Tristă veste, prieteni, să ne gătim de morte
,»
Incepură să dică: «toporul e aprope!
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«In fundul unei sobe țăranu-o să ne'ngrâpe!»
— «E vre-unul d'ai noștri cu el ca săi ajute?
Dise un stejar mare, ce avea ani trei sute.
Și care era singur ceva mai la o parte?
— «Nu.»
—e Așa fiți în pace: astă datavem parte;
«Toporul și țăranul alt n'o să isbutâscă,
«De cât să ostenescă,»
Stejaru-avu dreptate,
multă silință, cercări îndelungate,
în drepta și în stânga, cu puţină

După
Dând

sporire,

Țăranul se întârse fără de isbutire.
când

Dar,

avu

toporul

o câdă de

lemn tare,

Puteţi judeca singuri ce tristă întimplare.
Istoria acesta, de-o fi adevărată,
„Imi pare că arată,

Că în fieşi-ce țară
Cele mai multe rele nu vin de pe afară;
Nu

le aduc

Un

pămînten

străinii; ci ni le face tâte

d'ai noștri, o rudă saii un frate.

CÂNELE ȘI CAȚELUL
«Cât

îmi sînt de
«Cum:

lupii

urîte unele dobitâce,
urșii, leii, și alte câte-va

«Care cred despre sine că
«De se trag din nem
«Asta e o 'ntimplare:
“«Și eu pâte sînt nobil, dar
< Omenii spun adesea că 'n
«Este egalitate.
«Tote

iaii o schimbare,

prețuesc ceva! mare,
s'o arăt nu-mi place.
țări civilisate

și lumea

se cioplesce,

«Numai pe noi mândria nu ne mai părăsesce,
«Cât pentru mine

unul, fieşte-cine scie

«Co am de bucurie
«Când

t6tă lighi6na, măcar şi cea mai prâstă,
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<«Câne sadea îmi dice, iar nu domuza- -vostră.»
Așa vorbia deunăzi, cu un boti âre- -care,
Samson,

dulăă

de

curte,

ce latră

fârte

tare.

Căţelul Samurache, ce ședea 'la -o parte
Ca simplu privitor,
Audind vorba lor
Și că nu ai mândrie,

nici capriţii deşarte,

S'apropie îndată
Să-și arate: iubirea ce are pentru ei.

«Gândirea vâstră», dise, «îmi pare. minunată,
«Și simțimîntul vostru îl stimez, frații mei».
—<Noi fraţii tăi,» răspunse Samson plin
de „mânie,

«Noi frații tăi», potae?
<O să-ți dăm o bătae
“Care s'o pomenesci.

<Cunosci

tu

cine

sîntem,

și ți se

cade

ție,

«Lichea nerușinată, ast-fel să ne vorbesci ?
—<Dar diceaţi....x—Și ce- ți pasă? Te 'ntreb
«Adevărat vorbiam
<Că nu iubesc” mândria și că urăsc pe lei,

«Că

ei ce diceam?

voii egalitate; dar, nu pentru căţei,»
Acesta

între noi adesea

o vedem,

Și numai cu cei mari egalitate vrem.

ELEFANTUL

-

In vremea de demult, dobitâcele tste,
De împăratul leu sătule, desgustate,
Își aleseră lor
Un alt stăpânitor,
Pe domnul Elefant cu nasul

învârtit,

Puternic îndestul, dar însă necioplit ;
Și

Insă

de

cap tare

gros,

cât

vreți

să socotiți.

ca să puteți să vi-l închipuiți,

ME grăbesc să vă spui
O judecată. a lui,

-

—
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Noul stăpânitor,
Cât sa orânduit,
Puse 'n slujbă pe boi;
Tar lupul mâncător
Se făcu favorit
Și ministru la oi.
VE las să judecați,
Câţi miei fură mâncaţi,
Și câte oi slutite
De

ferele

Oile 'mpovărate;
Chip nu este de scăpare
Şi plângeri necurmate,
Ce vin de pe la turme,
Răul nu pot să'l curme.
Lupul

dar își urmeză

A sa nelegiuire,
Căci de ce lucreză
Craiul nare de scire;
Ba câte lupul spune,

cumplite!

In zadar fac strigare

Le iea

tâte

de

bune...

Vădând bietele oi, că tâte o să picră,
După lungi chibzuiri, s'aleseră o sută
Si merseră la craiă isbăvire să câră.

Craiul sta ocolit d'o numer6să
Cerbi

curte:

cu cârne lungi, urși cu câde

scurte,

Alcătuia un ștab vrednic de-a fi privit. :
Un berbece învățat, ce scia să citescă,

Se 'nfățişă zmerit și începu să vorbâscă:
«Ne rugăm să ne asculți, craiule
Și să întorci spre

noi, mila

prea

Măriei

strălucit!.

Tale;

Starea în care ne aflăm, e vrednică de jale,
Pentru că domnul lup, ministrul ce ne-ai dat,
In loc a ne păzi, de tot ne-a împuţinat.»
Domnul lup, întrebat,
Et ieai obicinuit

R&spunse cu glas mare:
<Stăpâne luminat!

De ie
Dar

câte o piele;

prostimea

ciudată

„Așa e învățată,
Când le-am năpustit?
Și fără a sci ce cere,
Când am scos biruri grele? Va neîncetat să sbiere.>
" Mărețul Elefant, după ce se” gândesce,
Dă de trei ori din cap și lupului vorbesce:
«Ascultă, dice, și iea aminte
La ale nâstre crăiesci cuvinte.
Nici un

cuvînt

nu

are;

Cât pentr'o piele trecă și mergă,
Fiind-că singur spui c'ai dreptate.
Dar pentru c'astădi dea alergă
La mila n6stră, care mult pâte,

O iert; de dăjdii fie scutită;
Ale ei plângeri voiă să le ascult;
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Și, de cât pielea

obicinuită,

Să nu poţi cere un păr mai mult.»

PISICA

Un

SALBATICAȘI TIGRUL

cotoiii sai

pisică,

Din două nu sciti care,
Nici mare,

nici prea

mică,

Dar fârte mâncătâre,
Și din

soiul acela

ce'n

păduri locuesce,

Și pe copaci trăesce,
Vădu un tigru mare
Trecând

pe

o cărare.

De sus de pe ghindar, unde era urcată,
Pisica socoti

Că pâte-a'l îngrozi,
Și făr' a perde

vreme

se adresă

îndată,

La tigrul ce trecea,
Fără

de-a

o vedea.

«la stăi, mă rog, puţin, jupâne de pe jos,
«Care te socotesci
«Că nu sciă cine ești,
<Mândria ce arăţi cu noi e de prisos.
«Scii din ce neam mă trag și că strămoșii mei
«Sînt fi de Dumnedei?
«Nemuritorii toți, din cer când: ai fugit,
«Sub

nume

de pisici în lume

aă trăit.

«Preoții eghipteni, în templuri îi slăvesc!
«Și nisce tigri mici cu noi se potrivesc!»
—<Dacă strămoşii tăi cu tine semăna

<Negreşit erai proști câţi lor se închina»
R&spunse

tigrul mei:

<Vrun

merit

«iar, dacă

ai avut

cunoscut,

« Ceva 'dumnedeesc,
«Atunci eii te căesc;
<Și pentru starea ta, de milă

sînt pătruns,
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«Căci de-ar fi câte spui, zăti prea răi ai ajuns.»

Deși mulți aă dis'o, ei tot o mai dic:
Gloria stăbună pe strămoși cinstesce;
In

zadar

nepotul,

Când e, cum

cu ea se fălesce

se 'ntîmplă, un om de nimic.

DREPTATEA

LEULUI

Leul de multă vreme ridicase oștire,
Să se bată cu riga ce se numia Pardos,
Căci era între dinșii o veche prigonire
Și gâlcevire

mare, pentru un mic
Vreau, adică, să scie,

folos.

Cui mai mult se cuvine
Să ţie pentru sine,
Un petec de câmpie
Și un

colț de

pădure,

de

tot ne

'nsemnător,

Ce despărția ținutul și Staturile lor.
Acum sânge mult curse, și multe luni trecur
ă,
Făra se putea sci,
Cine

va birui,

Elefantul năsos,
Și bivolul pieptos,
Cu lupul câdă-lungă,
Multe isbindi făcură.
Fieşi-care tulpină era plină de sânge.
Ici se vedea

un

taur jumătate

mâncat;

Lângă el un tovarăș ce sbicră și îl plânge
;
Colo,

un

porc

sălbatic

fără două

picidre;

Și mai la vale vulpea, se tăvălesce, mâre,
Oftând după curcanii ce încă i-ati scăpat;
lar mai vrednic de jale era vitezul urs,
De

două

c6rne

grâse

în inimă

pătruns.

Leul, vădend. că-lupta nu se mai isprăvesce
,
Trimese

lamai

muţă,

vestită vrăjitore,
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Ce spun că.scia multe, și că prooroci
a

Intîmplările tste, după ce se trece
a,
Trimise, dic la dinsa, să-i facă
întrebare.

Cum
Ea

pste să ajungă sfîrșitul ce doresce.

se puse

pe gânduri,

Rodând cu mulțumire
«Ca să pâte împăratul
<Trebue să
«Pe acel ce în 6ste e
«Mai vestit în rEsbdie,

“Audind

tuși apoi răspunse,

darurile aduse:
lesne să biruescă,
jertfescă
de cât toți mai tare
mai

vrednic

și mai

astea, leul strinse a sa oștire:

<Lighiânelor»

dise,

«vii

să vE.dai

mare.»

de scire,

«Că astădi, din noi unul trebue să muri
m:

<Aşa

va proorocul.

Rămâne

acum

să scim,

Cine cste mai tare,
«Cât pentru mine unul, cum vreți... dar
mi se pare

i

«Că nu prea sînt puternic” căci păti
mesc de tuse.»
Vulpea era aprâpe: Ce-are a facel>
răspunse,

«Inălțimea ta ești

«Ori cât de slab. poftești. >

«Dar și puterea nâstră
«E destul de prâstă.»
Strigară tigrii, urșii, și cu un cuvînt tote
Lighiânele-acelea ce erati mai colţate.
—«<Nu rămâne 'ndoelă,» le răspunse împăratul.
Epurele sărman
— ul
cred că-l trăgea păcatul
Saii păcate mai multe,
De moşii lui făcute, —
Veni să-și dea părerea. Dar toți, cât îl zăriră,
Asupra năvăliră.
«la vedeți-l!» strigară, «cu bună încredința
re
«El este cel mai tare!
«Sascundea urechiatul, și nu-i plăcea să moră
,
<Ca să ne facă nouă biruința ușâră!
«Pe

el, copii! Luaţi-l;

el are să 'mplinescă

«Ce ne-a dis proorocul, din porunca cerescă!>
Cânii atunci săriră
Și în grabă il jupuiră,

Se află vre-o ţară unde, lașa întîmplare
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Să se jertfescă leul? Nici una mi se pare.
Nu sciă cum se urmeză, nu pricep cum se pâte,
_ Dar văd că cei puternici, ori unde aă dreptate,

AN

Să stăpânim

U

L

durerea

1840.

care

pe

om

supune,

Să așteptăm în pace al sârtei ajutor;
Căci

cine

scie re,

Ce o saducă

diua și anul viitor?

Mâne, poimâne,
Se va arăta

_

şi cine îmi va spune

pâte, sorele fericirii

vesel pe

orizon

senin;

Binele ades vine pe urmele mâhnirii
Şi o zimbire duice, dup'un amar suspin.
__

Așa dice tot omul ce în viitor trăesce,
Așa dicea odată copilăria mea;
Și un an vine, trece șaltan îl moștenesce,
Şi ce nădejdi dă unul, acelălalt le ia.
Puţine-aş vrea, iubite, din dilele'mi perdute,
Dile ce 'n vecinicie 'și iati repedele sbor;
Puţine suvenire din ele am plăcute.
A

fost numa

"n durere

varietatea

lor;

Dar pe tine, an tînăr, te văd cu mulțumire!
Pe tine te doresce tot n&mul omenesc,

Şi ei sînt mică parte din trista omenire ;
- Şi eit a ta sosire, cu lumea o slăvesc!
Când

se născh

capilul

ce sa aștepta

să vie,

Ca să ridice iarăși pe omul cel cădut,
Un bătrân îl luă în braţe, strigând cu bucurie:,
«Slobâde-mă, 'stăpâne, fiind că lam v&dut.»
Ast-fel

drepții

ar dice, de

Cât într'al tăi nume

ar vedea

ne sînt făgăduite,

'mplinite
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O an, predis atâta, măreț, reformator!
“Incepi, prefă, r&stârnă și îmbunătățeză,

Arată semn acelor ce nu voesc să credă;
Adu fără zăbavă o turmă şi un păstor.
.

A lumii temelie

se mișcă,

se clătesce,

Vechile-i instituțiise şterg, saă ruginit;
Un duh ferbe în lume, și omul ce gândesce
Alergă

către

Ici, umbre
De

umba

tine,

căci vremea

a sosit!

de nordde le vedi ocârmuite

unor

pravili călcate,

De alte mai mici umbre,

siluite

neînsemnați pitici.

Or-care sentimente înalte, generâse,
Ne par ca nisce basme de povestit frumâse,

Și tot entusiasmul isvor de idei mici.
"Politica

adâncă

stă în fanfaronadă

Și sciința vieţii, în egoism cumplit;
De-a omului mărire, nimic nu dă dovadă
Și numai despotismul e bine întărit,

An noii! Aştept minunea'ți ca o 'cerâscă lege.
Dacă însă păstorul ce tu ni l'ai alege,
Va fi tot ca păstorii de care avem destui,
Atunci . . . . lasă în starea-i bătrina
La darurile tale ei nu simţ bucurie;

tiranie,

De 'mbunătăţiră rele câte vrei sîntem sătui,
Ce bine va aduce
Și ce mai r&ă ar face

o ast-fel de schimbare?
o stea, un comet

mare,

Care să ardă globul și ai lui locuitori?
Ce

pasă -bietei turme,

în veci nenorocită,

Să scie de ce mână va fi măcelărită
Și dacă are

unul

sai

mulți apăsători?

-Eă nu îţi ceiă în parte

nimica

pentru

mine;

Sârta'mi cu a mulțimii ași vrea s'o unesc;
Dacă numai asupră'mi nu poți s'aduci vrun bine
Ei rd da mea durere și o despreţuesc,
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După suferiri multe, inima
Lanţul,

ce 'n veci

ne-apasă,

se împetresce:
uităm

câte

de grei;

R&ul se face fire, simțirea amorțesce
Și trăesc în durere

ca în elementul

meti.

Dar aș vrea să văd diua, pămîntului vestită,
Și să respir un aer mai liber, mai curat:
Să perd ideea tristă, de vecuti întărită
Că lumea, moştenire despoților sa dat!
Atunci,

dacă

a mea

frunte palidă,

obosită,

Dacă a mea privire s'v 'ntârce spre mormînt,

Daca vieți'mi tristă făclie: osîndită,
S'o 'ntuneca, sar stinge de-al patimilor vînt;
Pe
Voiti
Voii
Și a

aripele morții
părăsi locașul
lăsa fericirea
mea suvenire

O
DEDICATĂ

cele mântuitre,
unde-am nădăjduit;
aceluia ce-o are,
acelor ce-am iubit.

IMPRESIE
OȘTIRII

ROMÂNE

22 Aprilie 1846

Puţini erai la număr ostașii Românii,
Jar Când ale lor cete, pe luciul câmpii
Semeți înaintară cu pas răsunător;
Din sulite, din coifuri, dm armele albite,
Când

sorele în unde, în raze aurite,

Lumina își răsfi înse pe stâgul tricolor ;

Când caii, repedi, ageri, cu come răsfirate,
Cu nările aprinse, cu gurile spumale,
Mușcând de neastimpăr zăbaia ce-i tinea,
Izbind sub ei pămintul şi vesufilând omorul.
La sunete de luptă pe câmp îŞI lua sborul,

Ca vulturii ce "n aer o pradă ar videa;
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Și când audi: glasul aramel tunătore,
Și când vădul silitra de fulger purtătăre,
Câmpia, atmosfera de fum întunecând ;
Jar, pintre fum, p'în ceță, egretele-albicidse
Mișcându-se departe, ca umbre fiordse
Ce es din întuneric, o crimă-amenintâna

Electrică scântee simţil.... şi bucuria
Din inimă, pe chipu-mi suită ca mânia,
Fe frunteami se aprinse, în ochi străluci;

Sub pasurile mele simţi! ardend Pămintul,
Si vechea

strălucire,

cu

sgomolul,

usiimi bogate cu fală -se ivi.

cu

vântul,

A! unde e acuma puternica mărire
Din vremea, când a țării eroică oșzire,
În lupte uriaşe,

Buzeştii

comanda;

Când vulturul Dacaii cu fruntea “încoronată,
Și duhul răsdunării cu mantal sângerată
Da semnul biruinței și calea ne-areta !

Călugărenii încă păstreză Pomenirea
Vitejilor ce 'n valea-i afară nemurirea,
A] faptelor de cruste preț vecinic meritat;

Jar praful ce acolo, de vînturi viscolăse,
Iu aer se ridică, e Pulbere de dse,
Ce tabere dușmane în trdcăt ati lăsat.

„Spun, că în urma luptei, în Asia bogată,
Dacă Mahometanii vedeai câte odată
Un armăsar ce n prejmăl căta el sforăind,
Cuprins dadâncă spaimă, diceaii cu "nfiorare,
Că el a văjut umbra acea îngrozităre
A hui Mihaiii Vitdeul, asupră-le vind.

Așa era odată Românii, dar unirea
Ce le hrănia curajul, ce le 'nsufia nărirea,
Cu vechea simplitate, din inimă a dpsit ;
A patriei inbire,

obiect de irunie,

,

PI
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În veci este pe buze acelui care scie
Cu numele-i să tragă norodul amăgii.
Așa în proste capiști care trecea de sfinte,
Al idolilor preot, cu magice cuvinte,
Multimii adunate oracole *mpărția,
Oracole viclene, de interes dictate,
De înţeles bipsite, de patemi explicate,

Și 'n care nesciinla neîncetat credea.
Dar tot se află încă virtuți, şi viitorul
In ele se încrede, aşteptă ajutorul
Ce îl aduc la națil bărbați mântuilori,
Însuşi Domnul naturei disese altă dată,

Că, peutrun drept, el iartă Gomora vinovată.
Dreptatea şi virtulea în ceruri sînt surori.
Jar

voi răsboinzci tineri,

drage

batalidne,

Fizice ale acelor vestite lagione,
Care între popore un nume ne-ati lăsat;
Voi, căror acest nume e dat el în păstrare,
Cu

cinste veți răspunde

Va patriii

chemare,

Când vechiul nostru sânge nu pote fi schimbat.

UMBRA

LUI

MIRCEA

Ale turnurilor umbre

peste

LA

unde

stai

COZIA

culcate;

Către țărmul din potrivă, se întind, se prelungesc;
Ș'ale valurilor mândre generaţii spumegate;
Zidul vechiă al monăstirii, în cadență îl isbesc.

De

Dintr'o peșteră, din ripă, nâptea ese, mă 'mpresră;
pe muche, de pe stâncă, chipuri negre se cobor;

Mușchiul zidului se mișcă... pintre iarbă se strecâră
O suflare care trece, ca prin vine un fior.
. Este

O

ora

fantomă

nălucirii.

'ncoronată

Un

mormint

din

se

desvelesce.

el ese... o zăresc...
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Ese... vine

către țErmuri... stă... în prejma

ei privesce...

Riul înapoi se trage... munţii vîrful își clătesc.

Ascultaţi...! marea

fantomă

face semn... dă o poruncă...

Oștiri, taberi, fără număr, împrejuru“ înviez...
Glasul ei se întinde, cresce, repetat din stâncă

?n stâncă;

Transilvania "1 aude, Ungurii se înarmez.
Oltule, care-ai fost martor vitejiilor trecute,
Și puternici legi6ne p'a ta margine-ai privit,
Virtuţi mari, fapte cumplite,

îți sînt ție

Cine 6re pote să fie omul care

cunoscute,

te-a 'ngrozit?

Este el, cum îl arată sabia lui și armura,
Cavaler 'de ai credinții, sai al Tibrului stăpân?
Traian,

gloria Romei,

ce se luptă

Uriaș e al Daciei, sau e Mircea

Mircea! îmi răspunde
Acest

cu natura?

cel bătrân?

delul. Mircea!

sunet, acest nume

Oltul repeteză,

valurile îl primesc,

Unul altuia îl spune, Dunărea se însciințeză
Șale ei spumate unde către mare îl pornesc.
Salutare, umbră veche! primesce închinăciune
De la fii ai Românii, care-tu o ai cinstit.
Noi venim mirarea n6stră la mormîntu-ți a depune;

Vecurile ce 'nghit nâmuri, al tăi nume
Noi

citim luptele vâstre, cum

privim

Lai hrăpit.
vechea

armură,

Ce un uriaș odată în răsbâie a purtat;
Greutatea

ei ne-apasă,

trece

slaba-ne

măsură,

Ne 'ndoim dac'așa 6meni întru adevăr ai stat.

Dar a nopții negră mantă peste dâluri se lățesce.
La

apus

se adun

norii,

|

se întind

ca un

veșmînt;

Peste unde şi 'n tărie întunericul domnesce,
Tot e grâză şi tăcere... umbra intră în mormiînt,
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Lumea e în
Ca fantome de
Și-ale valurilor
Zidul vechiii al

așteptare... turnurile cele 'nalte
mari secoli, pe eroii lor jelesc;
mândre generații spumegate
monastirii în cadență îl isbesc.

SATIRA SPIRITULUI

MEU

— Trageţi toți câte o carte! Domnule, eşti cu mine,
Ședi mă rog împotrivă, și vedi de jâcă bine.
— Dar ţi-am spus, cuconiţă, că ei, din întâmplare,
Nici bine nici nebine nu pot să fac cercare.
Am cuvintele mele; aste jocuri plăcute,
. Cu voea dumitale, îmi sînt necunoscute.
— Nebun cine te-o crede, vrei să te rugăm, pâte;

Astădi chiar și copiii sciă jocurile tote.
Vecul înainteză.-Card... vedi că ţi-e rîndul;
Dar ce făcuși acolo! unde îţi este gândul!
-Când ei am dat pe Riga, bați.cu alta mai mare?
Ast-fel de nesciință e lucru de mirare!
Aşa-mi dicea deună-di, cu totul supărată,
O damă ce, la jocuri, e forte învățată.
Apoi, șoptind pe taină cu câte-va vecine:
— Vedeţi, zise, ce s6rtă, și ce păcat, pe mine?

Dout greșeli ca asta, d&ă, sufletul mil scot,
A! ce nenorocire! za chere, ce idiot!
Vino acuma de faţă, și stai la judecată,
Tu

care le faci astea,

ființă prea

ciudată;

Spirit ce joci o rolă în lumea trecătâre.
De

ce trebă mi-ești bună,

putere

gânditâre,

Când nu pot la nimica să mE ajut cu tine,
Când nu te-ai deprins încă, nici vistu să! joci bine?
Nu

mai

ești tu acela

care, în copilărie,

Sciai pe din afară, vestit! Alexandrie
Și viața ciudată a unui Craiii cu minte,
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Care lăsa. pe dracu fără încălțăminte?
Tu care mai în urmă, ridând d'aceste tâte,
De rost puteai a spune tragedii însemnate,
Meropa, Atalia, și altele mai multe,
Declamându-le tâte cui vrea să te asculte?

Negreșit îmi vei dice,
Dar cărțile cu mine nu
Mai lesne pot a spune
La dece tribunale, sub

țiii minte ce îmi place,
pot să se împace.
hoţiile urmate
nume de dreptate.

Mai lesne pot să număr, pe degetele mele,
Câță sfinți avem pe lună și câte versuri rele;

De cât să bag de semă ce carte nu e dată,

A cui este mai mică şi cine o să bată.
Cât

sînt în adunare,

n'am

altă mulțumire,

De cât să se deschidă sujeturi de vorbire,
Atunci sînt gata, liber, ascult şi cu plăcere,
Tușesc, zîmbesc, mă legăn, și-mi dau a mea părere.
— Frumos răspuns! Ascultă: pe cât mie îmi pare,
De lume, de năravuri ai slabă încercare ;

Trebue

să scii jocul, şi danțul 'cețți lipsesce,

Și nisce mici petreceri ce se dic românesce
«Jocuri nevinovate.» Nevinovate fie,
Măcar că vini destule din ele pot să vie.

Trebue să faci pasuri şi complimente bune,
La vorbe seri6se când alţii se vor pune
Să n'asculți; să spui glume, -să scoţi la jucării,
Şi,
până a ride alții,-să ridi tu mai întât.
â

Vedi domnișoru cela care tâte le scie,
Căruia vorbă, spirit, îi stă în pălărie,
In chipul de a o scâte cu grații prefăcute?
Hainele

după

dinsul

sînt la Paris

cusute,

Singur ne încredințâză. Lorneta atirnată,
Este și mai străină, de o formă minunată;
Vrea s'o cumpere Prinţul; dar, ca un om cu -minte,
Dumnea-lui o tocmise ceva mai inainte.
Când le-a spus astea tâte, o ia la ochi, privesce
Chiar pe dama aceea cu care atunci vorbesce ;
l-o dă în nas, se plecă, şi în sfirșit o lasă,

Dicându-i:

Ce lornetă! te arată mai frumâsă!
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Fie-și cine cunâsce ce cap tintrul are;
Dar pentru că dă bine din mâni și din picidre,
Și trântesce la vorbe fără să se gândescă;
Am vădut multă lume, cu duh să-l socotescă;
lată de ce talente avem noi trebuință !
Dar tu, care

uiţi lesne,

spirit fără de

sciință,

Socotesci că poți 6re, prin alt-fel de mijlâce,
Arătându-te 'n lume vre-o figură a face?
Pretenţia acesta mi s'ar părea ciudată.
Când pe la munte, baluri, ne ducem vre-o
(Căci, din nenorocire, puternica natură

dată,

Ne-a unit împreună cu o strînsă legătură),
Ridi v&dându-te singur, și întrun colț d'o parte,
Par'că ai fi mers acolo ca să compui o carte;
lar nu ca să te bucuri cu lumea, dimpreună.

Dacă vro coconiță, frumâsă, dulce, bună,
Credend

că ne pretacem,

ne' îndemnă,

ne poftesce,

Ne iea la joc, greșala-i îndată și-o plătesce.
Rar

Ca

să

se

afle

damă

la mijloc

să n'o faci să cadă

așa

tare,

la cea d'intâiii mișcare.

Asta îţi e talentul şi darurile tâte!

-

Cat pentru darul vorbii, ce credi că îl ai, pste,
E. numai o părere; îţi ceiă și ertăciune,
Că nici pentru prieteni minciuni nu voi a spune.
Adevărat, se 'ntâmplă să dici pe la sorâce
Câte o vorbă, două, care la unii place.

In câte rînduri însă, distracţiile tale
Te fac să scoţi cuvinte ce nu ar fi cu cale;
Să superi, din greșală, persâne însemnate,
Ba încă câte odată și dame delicate,
Ridend d'acele două, statornică pereche,
Care își petrec sera șoptindu'și la ureche;

De cele-lalte patru contese ideale,
Umflate de pretenţii și vrednice de jale,
Pe care, dacă Prinţul le ia la bal de mână,
Nu mai vorbesc cu nimeni, câte o săptămână.

Astă-di ridi de o pedantă, mâne
Dici de una,

ajunsă

de o preţi6să;

în vîrstă cuvi6să,
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Că atestatul vremii nu va să îl primescă;
Şi de alta ce iubesce de cinste să vorbescă,
Ce laudă virtutea și în veci ţi-o pomenesce,

Dici că e virtâsă cât scim noi evreesce, - Greșelile
Tu scii ce
Că cine-va
Mulţi scot
S'a vorbit

Declamând

acestea îți fac un urit nume.
se întîmplă când se aude în lume,
s'apucă defectele sarate;
sub a lui nume minciuni nenumărate,
într'o casă de un fanfaron mare,

sentimente ce sigur nu le are,

Care la lot ar pune suflarea omene€scă,
Când cine va cu dinsul ar vrea să o tocmâscă;
S'a zis ceva de Iancu, de Stan, de Lăurescu;
Cine le-a scos acestea? — Le-a scos Alexandrescu.
Făr'a zice nimica, singura ta zimbire,
De te-i afla de față, e o învinovățire.
In zadar te porţi bine și laudi câte o dată;

Chiar lauda în gură- -ți, de satiră-i luată.

Așa, în loc să critici greșalele străine,
In loc să ridi de alții, mai bine rîdi de tine.
Inva+ă danţul, vistul și multe d'al de alea;

lar, de vrei să faci versuri, ia pildă de la Pralea.

ALEXANDRU

DONICI

“(1806—1866)
(Născut în Basarabia, a viețuit la lași ca magistrat. A scris
o sumă de fabule
şi a tradus poema Țizanii a poetului rus Puskin.)

MUSCA
De la arat, un plug
Venia

încet, spre

|

casă;

Şi, la un bot, pe jug,
O muscă s'aședase;
Iar ei, spe intimplare,

O altă muscă,
|

.

|
în sbor,

“1 face întrebare:

— <De unde, dragă sor?
— «Şi mal întrebi de unde?
E: musica

"i r&spunde

ş

,
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Cun aer supărat.
Ai nu pricepi ce facem?
Nu vedi că noi ne-întârcem
Din câmp, de la arat?

Spre laudă deşartă
Mulţi dic: «noi am lucrat!»
Când ei lucreză în faptă,
Ca musca la arat.

DOI

«Ei vedi, mă

RACI

rog, ce nătărăi|

Și dar te rog, mă
Dă'mi pildă drept
Și apoi ei după
Voi merge fârte
|
-

Tot în apoi se dă.»
Așa un rac pe fiul săi
Odată ocăra.
— «O, bunul mei părinte,»
R&spunse

racul fi,

-

| grea pretenția, fărăexmpluribune

«Cum mergi tu înainte,
ME iartă că nu scii,

Să fie cine-va desăvirşit în lume.

PARNAS

Pe când la Greci at părăsit,
Ciopliţii Dumnedei;
lar locurile lor, pe drept le-a împărţit
Norocul

între

ei;

Atunci și muntele Parnas
La

unul

învaţă,
povaţă:
tine
bine.»

muritor,

moșie

ai rămas,

Stăpânul noi pe el îndată ai așezat
Câţi-va măgari, la pășunat.
Măgarii au aflat,
De unde, până unde
Că muzele odat
Ai lăcuit pe munte.
Și dic: «se vede dar,
Că noi aici sîntem mânați nu în zadar,
Pe semne muzele, de 6meni sa urit,

-

7

,
Și ei ai hotărît
„Ca noi, în locul lor, cântări să iscodim.
Aideţi, voinicilor, cu toții să răcnim?
Nu

perdeți

cumpătul, “strigați cu îndrăznelă;

lar cine n'are glas

i

i

Cum trebui la măgari, afară de pe Parnas!
Şi credeți că, păzind acestă rânduslă,

Noi slavă vom lua, mai mult resunătâre,
De

cât

acele

nouă

vestite

suridre.»

„Acest sfat măgăresc,
Măgarii cu un glas îl îmbunătățesc,
Și odată -toți pornesc,
Aşa strigare mare,
In cât stăpânul lor, perdând tâtă răbdarea,
“Au poruncit cu ură:
<Să- închidă pe măgari, de pe Parnas, la șură.»
Ei

vreau. saduc

aminte:

Că locul nu dă minte,

ZMEUL

Un zmei cu câdă lungă și cu sbirniitâre
De tot răsunătăre,
Vă&dându-se o dată

sub

nouri ridicat,

La fluturul din vale, acestea a strigat:
— <Sburdalnică ființă!
Tu, care tâtă diua, cu atâta ușurință,
De

Alungi tot după flori,
ce nu cutezi Gre să te ridici ca mine,

Să r&spândesci în aer mirare și fiori?
Mi-e milă, dei, de tine,.
Căci ?n întinsul Spaţiu,

—

abia te mai

zăresc!»

«O, nu-ți mai fie milă,» lui fluturul îi dice,

Ei sârta-ți n'o doresc;
Tu sbori legat,

Eu, liber mă desfătez aice
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De flori înconjurat;
A ta sbirniitură e o șarlatanie,
Chiar

starea ta atirnă. de vint şi de copii;

In fine tu eşti jucărie,
Iar ei sînt dintre vii!»
și dintre

Așa
Ce
lar

sbîrnâesc,
cum

Cu

Gmeni
se

a lui

suflare

vintul cad

LUPUL

—

«Rămâi

sănătos,

vecine!»

A dis lupul către cuc.

«Aceste țări de răi pline
Le părăsesc și m& duc.
Nu mai pot trăi aicea
De om, câne, prigonit;
In Arcadia ferice,
Este codru de trăit;

sînt zmei

sînt șarlatani,

vîntul lor

cât

'nalță,

ori

stă,

ori

le bate;
abate,

se

și ei.

ŞI CUCUL

—

«Cale bună

măi vecine!

Dar te rog să-mi spui curat:

Năravul nuțți iei cu tine?
Şi
—
î .—
„Că,
Ai

colții ţi-ai lepădat?»
«Să-i lepăd! darcum se pste?»
«Apoi ţine minte, frate,
la viitârea îiernă,
să rămâi fără blană.»

|
Unde aurita vreme
Impărățeşte deplin,
Unde lupul nu se teme
De năpastile ce-i vin.

Şi așa s'a întimplat,
Precum cucul i-a cîntat.

Acolo nu sînt răsbâe,
“Toţi în pace vietuesc;

Cu colți de lup înzestrați;
Oră în care parte-a lumii,

Omul

Ei vor fi tot ne'mpăcați.

lar

este blind

cânii

nici

ca oae,

hămăesc.»

.

Intre

6meni

iar sînt unii,
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TORENTELE

ȘI OAMENII.

Cu vuetși sgomot torentele trec,
Și unul pe altul can luptă se 'ntrec;

Le place mișcare şa undei lăţime,
Le place răcela, ce dă prospețime;
Și Gmenii ast-fel, în șit necurmat,
Pe calea vieţii se scurg ne 'ncetat;
EI cred

că aii inimi,

dar a lor căldură,

Ca torentul rece îi egoism și ură.

N

VULPEA

ȘI

BURSUCUL

— «Dar dincotro şi -unde
Alergi tu așa iute?»
i
Bursucul

—

întilnind

pe vulpe-a întrebat.

«Oh! dragă cumetre, am dat peste păcat.

Sint, iată, surghiunită!
Tu

scii, că eii am

|

|

fost în slujbă riînduită

La o găinărie.

|

Cu trebile ce aveam, odihna mi-am lăsat
Și sănătatea mi-am. stricat;
E
Dar tot ei am cădut în groznică urgie,
Pe nisce-piri nedovedite,
7
Precum că luam mite.
Tu

singur mariur

ești, în adevăr

să spui,

De m'ai vădut cum-va, măcar cu vre-un puii?>
—

«Nu, dragă cumătră;.... dar, când
Eă cam ades vedeam,

ne întâlniam,

Că tu, pe botișor,
Aveai şi pufuzor.

Cum

Se întîmplă și la noi de vedi
unul, avend loc, așa se tânguesce,
”

/
1
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In cât îți vine

mai

să! credi,

Că abia din lefă el trăesce;
Dar

astădi butcă,

mâne

cai,

“De unde re îi! vin? Şi când ai vrea să stai,
Să'i faci curată socotelă
Pentru

venit și cheltuială,

N'ai dice ca bursucul:
Pe

«Că are pufușor.

botișor?»

„

”

“VULPEA ŞI MĂGARUL

— <Mintosule,

de unde

vii?»

„O vulpe pe măgar vădând, l'a. întrebat.
—e<Drept de la leii, de vrei să scii
«Am

fost să-l văd și mam mirat,
«Cum a slăbit de tare;
Ă
«Bătrân, neputincios îţi pare ,
«O feră forte de nimică,
«Acel ce, când sbiera,

|
N

|

«Tot codrul tremura;
«lar eă muriam de frică.
«Acum însă mai toți,

«Cu edrne sai cu. colți,
«Cum pot, îl dojenesc

Și frica'i r&splătesc.>
—

«Dar

tu, eii: socotesc,

că nu-i fi îndrăznit

«De leă să te atingi?» lui vulpea i-a vorbit.
— .<Aşal> — măgarul i-a răspuns, !
«Ba cred, că la pătruns,

«Perechea de copite,
«De

mine lui svirlite.»

1)

III

Aa

şi

DOUĂ BOLOBGCE
Un boloboc cu vin,
Mergea în car, pe drum, încet și fârte lin;
lar altul cu deșert, las că venia mai tare,
Par şi hodorogia,
Făcând un vuet mare,

?
S

În cât.cei trecători în lături toți fugiaș
Atunci

când

el folos. nimica ri'aducea.

Asemenea în lime,
Acel ce tuturor se laudă și spune,
In trebi puţii sporesce;.
--

|
|

|

,
7
a

“lăr cel ce tace,

„= Și trebă face:
Acela purure mai sigur isprăvesce.

RACUL, BROSCA Și ȘTIUCA
Racul, brâsca și o ştiucă,
Intr'o

zi, saă

Și nimic nu isprăvia.
Nu scii cine-i vinovat;
Insă, pe cât. am aflat, ,
Sacul în iaz nu sa tras, ..

apucat,

De pe mal în iaz saducă
Un 'sac cu grâi încărcat.
Și la el toți se înhamă,
“Trag,

întind,

dar

iei

de

Că sacul stă neclintit,
Căci se.trăgea ne-unit;
Racul înapoi se da,
Brâsca tot în sus sălta,
Știuca forte se izbia,

Ci tot pe loc a rămas.

e

samă

|

Așa-i și“la omenire,

Când în obștii nu-i unire: - Nici o trebă nu

se face:

Cu izbândă și cu pace.

În

LA

MORMINTUL

UNUI

DOCTOR

=

Sub acestă piztră, zace un doctor învățat,
Cu mortea

bii, de morte pre mulţi el a scăpat.

NECULAI BALCESCU
(1819—1852)
(Născut

în Bucuresci.

După

terminarea

N

studiilor

din St. Sava, intră în armată

cu rang de cadet de cavalerie. Persecutat prin stăruința consulului rusesc, fiind .
că înființase în regiment o șcâlă pentru gradele infericre, părăsi armata și se
amestecă în politica partidei naţionale. Amestecat într'o conspirație revoluţionară și descoperit, fu închis. Liberat sub Bibescu, deveni fruntaș al revolaţiunii de la 1848. După căderea revoluţiunii, fu exilat, Atunci călățori el prin
tâtă Europa, ocupându-se pretutindeni de sârta Românilor din tâte ţările.
Atins de ftisie, muri ;la Palermo (Italia). Scrierile lui sînt: Puzerea armară a
Românilor. Despre starea socială a muncitorilor plugari în Principate, în dzferite timpuri. Mișcarea Româmilor în £rdel. Question economigue des Prin
cipaulis danubiennes. Câte-va biografii istorice, publicate în Magazinul istoric,

ca:

Cântarea

Jon

Tăutul,

Românzei

Posteinicul

şi Istoria

Constantin

Românilor

Sub

Cantacuzino,
Mihai

Miron

Costa,

ec.

Vodă - Vitesul, )

rr.

LUI

din ISTORIA

VODĂ

MICHAIU

VITEZUL

Ţ

INT RODUCERE
Deschid sfinta cartă, unde se află înscrisă gloria României, ca să
pun

dinaintea

vinților

tatea

ochilor fiilor ei câte-va pagine

lor. Voi

natională,

arăta

cu

care

acele

lupte

Românii,

uriașe

sub

picta

din
penru.

povala

eroică a pă-

libertatea

celui

mai

şi unt-

vestit şi

mal mare din vobvodii lor, încheiară vecul al XVllea. Povestirea
mea va cuprinde numai opt ani 1593—I001, dară anii din istoria
Românilor cei mal avuți în fapte vitejesci, în exemple minunate de
jerifire către patrie. Timpui de aducere aminte gloridsă! timpuri
a
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de credință şi de jertfire: când părintii noștri, credincioși sublimi,
îngenuchiaii pe câmpul bătăliilor, cer?nd de la Dumnedeul armatelor,
laurii biruinței sai cununa martirilor şi, ast-fel îmbărbătati, ei năvăhaii unul împotriva a dece, prin- mijlocul urăjmaşilor şi Duimnne-

geii le da biruința ; căci el e sprajinitorul pricinilor drepte, căcl el a
lăsat libertatea pentru popore; Şi cel ce se Inptă Pentru bbertate, se
uplă pentru Dumnedeii !
Moştenitori al drepturilor pentru păstrarea

cărora părinții

nostri

Sai luptat alâla în vecurile trecute, fie ca aducerea aminte a acelor
Zimpburi eroice să deştepte în noi simlimintul datorinți! ce avem da
Zăstra şi d'a mări, pentru viitorime, acestă pretiosă moștenire!

II

STAREA
Aron-Vodă

domnia

Tara Românâscă.
tron

cumpărat

a poporului,

ŢĂRILOR
în

ROMÂNESCI

Țara “Moldovei

Robi,

tremurând

cu bani,

ei stai

ocrotiți

paznici

străini:

Turci

de

și Alexandru

în mijlocul

Bogdan

în

desfătărilor, pe un

împotriva dreptei

și Unguri;

Tăsbunări

prădaii,

chinuia

și îngroziaă o ţară ce nu o sciaii iubi. Mulțime de ianiceri și arendași turci, de la cari ei luaseră bani în camătă pentru cumpărarea
domniei,

îi însoțiseră

în Ţară.

Spre

a

se despăgubi

de banii îor,

unii din Turcă luară în arendă dăjdiile publice, alții umblat cu dăbilarii domnesci pentru strîngerea dăjdiilor, alții ținea drumurile
și prădai pe neguţători și toți răsfățându-se prin tâte unghiurile
țără,

jăcuiaii

și

chinuiati

pe

bieţii

ţărani,

despoindui

de

tot

ce

aveai, rușinându-le muierțle și fetele de fată cu dînșii și răpindu-le
al decelea din feciori spre a-i pregăti la recrutarea ianicerimil,

Inșiși boierii

și jupănesele

lor nu eraii scutiți

de omor și siluire,

Veni o di când aceste locuste sălbatice nu mai găsiră ce prăda;
atunci cădură toți în sarcina Domnilor. Aron Voevod, spre a se
putea plăti de datornici, izvodi ca de tot omul din țară să se dea

câte. un boii,

și

orândui,

spre

a se

strânge acâstă nouă dajdie,

Turci cari, luând tâte vitele de la cei ce aveati spre a împlini pentru. acei ce nu aveai, sleiră țara și de vite, aceste sâțe ale muncei
ţăranului, de r&maseră 6menii fără a avea cu ce se hrăni. Mult mai

mare, de se pâte, era asuprirea în țara Românescă, unde Domnul,
“silit fiinda plăti o dobândă grea la creditorii turci, cari nu mai
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aveati ce jăcui, urcă datoriile unei ţări sleite cu totul, la suma peste
m&sură de mare, de dece povare de aur. Toţi boerii Țărei Românesci, cari scăpaseră de morte și pribegie și a căror. inimă ofta
după libertate, sângera pentru suferințele țărei, începură ase aduna,
a se sfătui. După revolta nenorocită din Moldova a Orcheienilor
şi a Sorocenilor

guri numai

în

pe sine

potriva

lui

în starea

Aron,

neîndrăsnind_

de slăbiciune în care

a

se bizui

sin-

se afla țara, cu-

getară la ajutâre și protecţii străine. Spre acesta se adresară la
republica Veneţiei, cerend protecția și suveranitatea” ei, ca să se
mântue de Turci; dar egoista republică, calculând folâsele cum și
pagubele ce i-ar putea veni primind acestă propunere, găsi cu cale
că interesul nu o iartă a primi să mântue o nație chinuită de la

care puțin. câștig putea să aibă.
După

înjoşirea

acestui

|

act fără isbândă, Românii

vedură că ce

le

mai rămâne de făcut este să caute înșiși a se mântui și că țara
lor a ajuns întrunul din acele minute mari, când o nație trebue
să piară sai, luând inimă din suferința și disperarea sa chiăr, printro silință mare și puternică, însăși să. se mântuescă. Imprejurări

favoritâre din afară nu lipsiră la dorința 6menilor, nici 6menii nu
lipsiră împrejurărilor.

-

“au
BANUL

_
MIHAY

In acel timp de chin și de jale strălucia peste Olt, în Craiova
un bărbat ales, vestit șI lăudat prin frumusețea trupului s&ii, prin
virtuțile lui mari și felurite

prin

credința

sa către Dumnedeă, dra-

„gostea către patrie, îngădudla către semeni,

omenia

către

cei mai

'de jos, dreptatea. către toți de o potrivă; prin sinceritatea, statornicia și dărnicia ce împodobia mult lăudatul săi caracter. Acesta
era Michaiii, banul Craiovei, fiă al lui Pătrașcu-Voevod carele, pen-

tru blândețea cu care cârmui ţara de la 1554 până la 1557, se numesce ce/ bun.

Strălucirea nascerii lui Michaiii, sfatul lui cel drept și priceput,
cuvintul lui blând și îmbelșugat, iar mai cu semă faptele cunoscute
ale lui, îi câştigaă inima poporului și trâmbițaui numele lui în tâte
părțile ţărei. El administra de
aduse cu încetul acestă bănie

câtă va vreme banatul Craiovei și
în starea ei cea veche de neatir-
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nare administrativă, judecătorescă și ostășescă, fără altă legătură
cu domnia țării decât' plata unui tribut. Ast-fel, în minutul când
armata ţării era desorganisată de Domnul ce se temea de dinsa,

el îşi organisă un

trup de știre,

prin care ținea în frâne, împilă-

rile Turcilor și ocrotia pe supuşii să
Sârta cea blândă, sub care se aa

locuiforii

banatului,

era piz-

muită de Gmenii de dincâce de Olt și slujia de glorificare:nume- lui lui Michaiti, dinaintea poporului. El ajunse a fi sperarea tutulor,
răsbunătorul

atât de mult

dorit și așteptat.

N

a

t

|

LUPTA DE LA CĂLUGĂRENI
Sta să apună s6rele după orizont, când vestea că ajutorul așteptat a sosit, vărsă sperarea isbândei și cu curagii noii în inima acelei mâni

de voinici români, ' cari, ca nisce

sfhei, se luptaii

du-se_în fața nenumăratelor glâte ale unui
Acest ajutor însă ce ai noștrii șil închipuia

trăgân-

dușman învingător.
tare, nu era de cât

o.câtă: de 300 pedestrași din Arde! cu pusci. Michaii fără a perde
vreme, căuta a se folosi de acest neînsemnat ajutor și de reîm-

bărbătarea oștilor sale, ca să smulgă biruința de la vrășmaș. EL își .
pruumblă privirea pe câmpul bătăliei, vede mișcările Turcilor. și,
după dinsele, își pregătesce pe ale sale: Sinan- Pașa, vădend retragerea Românilor, luase inimă și vrea ai desface şi a'i reschira detot, Spre acest sfîrșit, în capul reservei șaie, el umbla să trecă podul spre a isbi pe ai noştri în frunte, în vreme ce Hasan-Pașa

cu Michnea- Vodă, din porunca lui, alergati prin pădure să-i lovescă
pe la spate.

Mihail

atunci

se

așeză

cu

ceta

de

curând

sosită la

capul podului spre a întâmpina pe Sinan, trămite pe căpitanul
Cocea cu 200 Unguri și alți atâțea Cazaci pedeștri ca să ea pe
vrăjmaș pe la spate și Albert Kiraly așeză cele două tunuri, ce
le redobândise de la Turci, într'o bună poziție și stă gata a trăsni
pe vrăjmâși, de vor îndrăsni a trece podul. Sfirșind aceste pregătiri, Michaiii cugetă
în inima sa că
părat vre-o faptă eroică spre a. descuragia

împrejurarea cere “ neape Turci și a îmbărbăta

pe ai sti. El hotărăsce atunci a se jertfica altă dată și a cumpăra
„biruința
cu primejdia vieții sale. Ridicând' ochii către cer, mărini- .
mosul Domn chiamă în ajutoru-i protecția mântuitore a deului ar-
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matelor, smulge o
col6na
se

vrăjmașă

încercă

pul, isbesce

a!

sta

secure ostăşescă de la un soldat, se

ce-l
în

și pe

amenință
potrivă,

alte

capete

mai

ajunge

din

de
pe

aprâpe,

Caraiman-Pașa,

vrăjmași

faptă

eroică

înfiră

pe Turci

și, făcend

de spaimă, iar pe

toți ce

îîi sbâră ca-

minuni

vitejie, se întârce la. ai săi plin de trofee și fără de a
cestă

aruncă în

dobâră pe

de

fi rănit. Acreştini îi în-

suflețesce și-i aprinde de acel eroic entusiasm, isvor bogat de fapte
minunate. Și cum n'ar fi credut ei că pot face minuni cu un astfel de general și cu asemenea exemple ce le da! Sinan, vădend
acesta, spre a da curagiii la ai săi, iea ofensiva și trece podul. Dar
de odată se vede oprit în față de Michaiii ca de un zid de pâtră
tare,

în

dos isbit

cu

o furie înfocată de

Căpitanul

Cocea

și în costă

trăsnit de tunurile aședate pe del de Albert Kiraly care, bătând în
mulțimea indesată a Turcilor, le găuresce rîndurile şi le pustiesce
i6tă. aripa dreptă. Indăărătnicul vizir, fără de a-și perde cumpătul,
isbutesce a-și întocmi oștile în rîndudlă; dar o isbire nouă a lui

Michaiă în fruntea armiei,. pustiirile faridse ale lui Cocea de dinaoi, ferbintele și ucigătorul foc al tunurilor lui Kiraly sdrobesc iară
acestă rinduclă ; și Turcii, minunați de îndrăznela cu care Românii
ce-i ptivia

ca biruiţi, îi isbesc

acum, încep

a fugi reslățiți. Satirgi-

Mohamet-Paşa, trăgându-se înapoi fu rănit şi îndată, schimbând retragerea în fugă, dede cel dintâi semnalul neorânduielii, și totă
armia musulmană întârse în risipă spre baltă, lăsându-și câstele și
spatele expuse loviturilor nâstre. In zadar ianicerii se ţin semeți împotriva alor noștri și cautăa le răspunde cu fucurile lor, căci celelalte cete, 'spăimîntate de. aceste isbiră împreunate la care nu se
aștepta, reschirându-se, îi întorc și pe dinșii înapoi. In zadar Sinan
mustră pe ostașii ce fugiaii, acum cu cuvinte ocărâtâre, acum bă-

tendu-i cu măciuca sa înferată (massa ferrata), silind în tot chipul

ai

pune

lui sânt

în

rînduială

nesocotite

și

și nici

a'i

întârce la bătae.
o putere

omenâscă

Glasul
nu

mai

şi

autoritatea
pote

opri

în

loc valurile sgomotâse ale fugarilor, cari se prăvăliat cu furie şi
repede spre pod, cătându-și mântuirea în trecerea lui. La capul
acestui pod, stai înbulzite în neorînduială: artileria, cavaleria, pedestrimea, împingendu-se de a trece care de care mai înainte; dar, v&-

dend
a se
pașii
polei
unde

că toți nu pot încăpea pe dînsul, mulți din: Turci fură siliți
arunca în baltă, unde își aflară mârtea. Intre aceştia eraă și
Haider beiler-beiul de Sivas (Capadocia), Husein beiul Nicoși Mustafa feciorul lui Aias-Paşa. Ei se cufundară în mocirlă
fură uciși și primiră, dice un analist turc, cununa martirilor
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de la ghiauri. Bătrânul Sinan însuși, tîrit de ai săi și în graba fugei sale, fu călcat în picidrele cailor și apoi, împuns de sulița unui
ostaș român, cădu călare de pe pod în baltă cu atâta repeziciune
în cât isbindu-se de pod își perdu chiulaful și feregcua și doi dinți,

ce singuri mai avea în gura lui. El era p'aci să piară saă să cadă

în mâinile Românilor, dacă din norocirea lui un voinic soldat din
oștile Rumeliei, anume Hassan, nu sar fi aruncat după dinsul ca
să scape și, lăsându'i calul înomolit în lut, pe umeri îl scâse de
acolo şi-l duse în tabără. De atunci, acest soldat se numi Dekhi- Hasan

Batakşi şi ajunse căpitan al deliilor luă Cogia-Murat-Pașa. Vestea
morții vizirului se împrăștie între Turci și cei ce se mai împotrivia
dederă și ei dosul. Românii, cu furia lor obicinuităși electrisați încă
prin

isbândă, îi goniai dinaintea

îi viri în tabăra
conjure

pe

se trag

îndărăt

lor ca

pe nisce turme de vite până

lor. Hasan-Pașa și Mihnea-Vodă

ai noștri,

spre

aflând că Sinan

tabără.

Intr'acel

ce veniaii să în-

a perit

și 6stea

minut

Michaiti,

lui

e biruită,

precum

odi-

nidră semi-deii cântați de nemuritorul Omer, alergă într'o parte și
întralta prin tabăra turcescă,/căutând pe Sinan; când, vedând de
departe pe Hasan- Pasa, se luă după dinsul strigându-i să stea de
e yitez să se lupte cu dinsul peptla pept și când de când era să-l

ajungă cu paloşul; dar Hasan fugia înspăimîntat și nu se putea
ține pe picidre de grâză. El merse de-și ascunse rușinea întrun
crâng spinos, de unde d'abia a doua di cuteză a eși-la ai s&i. Nâptea
opri măcelărirea armatei musulmane și o păzi da fi cu totul sdrobită și răsipită. Românii se întârseră triumfători în tabăra lor, încărcați cu prădi bogate. Pe lângă tunurile lor ce și le redobândise,
alte tunuri mari d'ale dușmanilor, cai mulți şi mai multe stegură,
între cari și stegul cel verde și sînt al proorocului, fură trofeele
acestei strălucite dile. Trei mii Turci zăceai în câmpul bătăii. Perderea Românilor era încă simțitore, căci Turcii se apăraseră cu curagiti. Apele Neajlovului se roșiseră de sângele vărsat în acea di.
Spre a odihni sufletul cititorului de aceste scene sângerose, is-

toriograful contimporan Walther ne povestesce aci o anecdotă interesantă. El dice că în tote acâstă expediție a Românilor împotriva
Turcilor,

doi cerbi domestici însoțiră pe Michâiii-Vodă

și, chiar în

vremea bătăliei de la Călugăreni, sub focul și vuetul tunurilor și
al bombelor, ei ședeaă neclintit lângă -cortul lui; însă omorându-se
unul dintriînșii, cel-lalt de durere

merse

de se

ascunse

în pădure.

Ast-fel fu acea vrednică de o neștersă aducere aminte di de bătaie de la Călugăreni, în care Românii scriseră cu sabie şi cu sânge

Bo

Me

pagina cea mai strălucită din analele lor. De dece ori mai puţin nu-

meroși

de cât dușianii,

ei câștigară

asupră-le

o biruință “strălucită

și avură gloria 'd'a învinge un general până atunci încă neînvins.
Munteni, Moldoveni şi Ardeleni, soldați şi căpitani se luptară 'toți
ca nisce eroi. Dar cinstea cea mai mare a biruinței se cuvine cu

tot dreptul vitezului Domn.

Prin întocmirile sale celei ingeni6se, prin

sângele rece și neînspăimintarea sa și

prin

primejdia. în

care.

își

puse: viţa, el asigură biruința, Intr acâstă bătălie, ca în multe altele
nu scim de ce a ne minuna mai mult în acest mare bărbat, de
ge-

niul săi de general oră de vitejia lui de soldat. Intr "adevăr, tâte
operaţiile acestei bătălii dovedesc din partea lui Michaiti și a Ro-

mânilor o artă inilitară înaintată, care cu tot dreptul pote minuna
pe toți câţi cunosc starea de pruncie în care se afla, în acel timp
acâstă artă în tâtă Europa.
"
Ii
Dacă

cu

acestă: biruință

bui însă mult în urmă
Turci încât,

când

nu

se

sfirşi

la săvârșirea

creștinii

luară

atunci

campania,

ea

contri-

ei, căci demoralisă într” atâta pe

mai

târdiu

iarăși

ofensiva,

Turcii

nu mai îndrăzniră a se mai măsura cu dinșii și nu se credură
în
siguranță de cât puind cât mai în grabă Dunărea între dinșii și în-

grozitorii lor vrăjmași.

MIȘCAREA ROMÂNILOR DIN ARDEL
Di de

15 Maia 18481 pi

română, te pomenim

şi te

și-i arătași că nația română

nică de a intra
„ilor

în frăția

altă di nu strălucesee

de lumină,

de

serbăm

drag!

cu

e matură,

cea mare
mai

libertate

Tu

vrednică
de

mărire

lumea

de libertate;

a naţiilor. In

frumos

și de

minunași

vred-

analele

Româ-

cât tine și cea

aseme-

"nea ţie, sora ta iubită, diua de 11 Iunie 1848 a poporului din Bucuresci.

Te

pomenim și te serbăm

cu drag,

o

di

mărâță,

căci

în-.

tâiași dată audirăm atunci un popor întreg r&spundând celor ce'i
vorbiaă de unirea Ardelului cu Ungaria, prin acestă strigare: «Voi
Vrem să ne unim cu ara» (1) Minunată destăinuire a lui Dumnedei
care în dile așa mari de sărbătore populară, vorbesce d'a dreptul
în inimile aleșilor săi, și numai poporul și poeții, acești fii ai in-

(1) Sub acest cuvint Zara, Ardelenii arată țara romănessă. Eă
n'am avut
norocire a mă afla: la Blaj, în diua de 15 Maiă 1884; dar mai
mulți - Români
„din Ardel, ce se afară acolo' mă asigurară despre acestă strigare
a poporului.

spirației divine, avură la 1848 consciința întâmplărilor viităre, numai ei citiră, destăinuiră aceea ce era scris în fundul inimei fiecărui

român:

Mântuire

de

orie ce

domnie

“Străină, prin

Unitatea

na-

Hională.

Diua acesta dc 15 Mai (1848)
mai strălucitâre, când privim la
amare, chinuite, dile de foc, dile
și le-am vădut cu toții, una după

ni se pare mult mai frumâsă și
dilele ce o urmară, dile negre,
de sânge. Aceste dile le-am urmat alta. Am vădut cum manifesta-

ţia poporului român din 15 Mai trase asuprăi terorismul guvernului unguresc; am vădut cum povățuitorii nației spăimântați, închinară drepturile ei, mai întâi la unguri; apoi, când vădură pe
"aceştia în nevoe, le închinară împăratului și deteră poporul cu totul în mâna și în prada 6menilor împărătesci. Am vădut pe acest
s&rman popor impins în foc, fără nici o armă în mână, despuiat

și de cele ce căpăta cu sângele săă, slujind —crudime

nepilduită!—

de baricadă oștilor împărățesci; apoi părăsit mișelesce de aceste
oști și lăsat în prada furiei r&sbunătâre a dușmanului învingător.
Dar atunci, în acel minut greă, când nu mai putu pune temeiii de
cât pe sineși, când rămase slobod de ori-ce povățuire nemțescă

ce "l. paralisa, îl vădură destășurând tâtă energiă sa, stând neclintit
ca granitul munților săi dinaintea“ dușmanului ce măturase atâtea
| oștiri mari, regulate și tari, și făcend din numele de orz un nume

de spaimă și de grâză vecinică pentru semeţul și vitezul ungur. .
„Multe şi grele imputără sati făcut acestei revoluţii a Românilor
din

Arddl. Ea

fu asemănată cu furia sălbatică

peste mormane
de

spume

tăți,în
t6tă

sângerâse, ţinend

cea-laltă

a r&sbunărilor, stând

de ruine și de morți, îngrozitâre şi cu gura
un

paloș

într'o mână o torță pustiitore

crud

suflarea de seminție “dușmană

și neîmblândit,
de

pre

cu

pământ.

care
Acâstă

plină
de

ce-

cuceria
icână

spăiiîntătâre e adevărată. Revoluţia Ardelenilor fu grâznică, nemil6să, mânjită de multe excesuri vrednice de osândit; dar putem
spune, spre apărarea ei, că acele excesuri fură o urmare fatală a
unei suferințe și a unei uri înăbușite și înăsprite- de dece vecuri.
într'o tăcere silită și sub o “cumplită tiranie; că aceste excesuri
fură provocate de terorismul cu care începură Uugurii în contra
Românilor, că purtarea acelora în tot” cursul. răsboiului fu mai tot

asemenea de crudă ca a acestora; în sfirșit că aceste excesuri
sunt faptele numai a unei mâni de 6meni, gunoiui cel mai stricat
și mai conrupt al nâției, care şi ea fu îndemnată și povățuită spre
acesta, de pilda cei deteră ofițerii împărătesci. Aceste îndreptări
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temeinice

în

ochii

și în

privința

străinilor,

la

noi

și

între

sînt de ajuns; căci noi, în dragostea ce hrănim pentru

noi

nu

fala, gloria

și mărirea morală a naţiei nstre, am fi dorit să vedem revoluţia
română curată de ori-ce exces; am fi dorit și dorim ca nici un
român să nu uite că omenirea își are drepturile sale sânte şi nesiluite, și că .mila și îndurarea sînt podba sufletelor generâse.

Sa dis iîncă cum că scularea Românilor ardeleni n'avu nimic național; că ei n'avură nici măcar, ca Sârbii și Croaţii, un steg naţional;
ci se luptară mereă sub steagul austriac; că scularea lor fu ca .a

Wnor robi ce se ridică din porunca și de temerea stăpânului, iar
nu ca a unor Gmeni liberi ce se luptă pentru libertatea lor. Este
adevăr

și am

văduto

însu'mi,

roșindu-mă

de rușine,

că Românii

se

luptară pentru libertate sub stegul celui mai mârșav, mai cumplit și
mai

învechit

despotism:

este adevăr

că Românii

se lăsară a fi

în-

șelați de Austriaci, cari exploatară eroismul și jertfele lor. Nu este însă adevărat

că Românii

nu

fură împinși

și însuflețiți în tot

acest

crud răsboiă de simțimîntul național și de dragostea libertăţii. Fost-

am de am vădut însumi pe acei îngrozitori Mofi, pe cari spaima
vitezilor Unguri mi-i descria ca niee fere sălbatice, eșind din vizuinele munților lor. numai spre a face pradă și omor; i-am găsit
înfuriați forte și hrănind o ură fanatică către dușmanii lor,—ast-fel
cum trebuie să fie ori-ce popor în resbdiele naționale;— dar am
găsit unite într'înși multe” simțiminte omendse, înalte “și generâse.
In acea vreme vând inima îmi era sdrobită, că din tâte părțile
vedeam naționalitatea română călcată și sdrobită de dușmanii străini,

fusei fericit a găsi acolo pe acele piscuri uriașe, pe d'asupra nourilor, o naţionalitate și o viață românescă înfocată și puternică. Cu

ce entusiasm frenetic fuseiii aclamat și bine-cuvîntat de toți acei
țErani, când le spuseiii că am venit să le aduc urări de noroc și
isbândă din partea fraților lor din ţară, minunați de vitejia lor! In
ce tăcere adâncă mă ocolcă şi mă ascultai ei, când le vorbem
de puterea naţiei române, de numărul ei, de întinderea pămîntului
ce i-a dat Dumnedei și de ursitele cele măreţe ce o aşteptă în

viitor! Sera, după ce tâtă diua strejuiai potecile, se hărțuiau și se
luptaii cu dușmanul, îi vedeai adunați trâmbe, trâmbe pe lângă focuri, care povestind întîmplările dilei şi acele trecute, care dăn-

țuind împrejurul flacărilor, care dicând din fluere, buciume și cimpoe.
Cat colo o altă trâmbă din cei mai juni învățând și întrebându-se dialogul românisat din cartea: Paroles dun croyant a lui Lamenais:
<June soldat, unde mergi? Apoi cu toții; juni, bărbați și bătrâni, se
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puncii de făcei să răsune văile munţilor de cântări de vitejie și de
naționalitate, mai cu sâmă de acea puternică şi frumâsă marsiliesă
a
d-lui Andrei Mureșanu: Deșrepră-te Române, din somnul cel
de

morte 1.» pe care o câhtaă chiar în mijlocul focurilor
lor de tunuri, silind și pe Unguri a o învăța
șii împreună în bătăi. Generalii "acestei 6ste

și a urlete-

și a o cânta cu dințărănesci erai nisce

preoți și nisce tineri abia eșiți din școlele de teologie, filosofie și
jurisprudență; ei nu pusese până atunci mâna pe o armă, când

nevoia îi sili a se face generali și a câștiga bătălii. Lipsiţi de
cunoscințe și de principie de artă militară, ei le înv&ţară în mijlocul
luptelor. Am vădut cu mirare cum ei dibuise adevăratele principii
ale r&sboiului și cum simţise importanța posiţiilor naturale și
fo.
losul ce sciură trage din ori-ce localitate. Femeile nu rămăsese în
“urmă nici cu curagiul, nici cu simțimintele naţionale; ele luară
parte

la tâte primejdiile soților

lor. Din

virful munților

ele

aruncat

o

plâie de bolovani, care răreati bataliânele vrăjmășesci. Cântecele
lor nu erai ca mai nainte, cântece de dor și de plăcere, ci
cânturi pline de patriotism și de simţimînt național.
Am audit în ruinele Abrudului,—
oraș pustiit de flacări şi cucerit
de mai multe mii de locuitori unguri, în tragica scenă ce se
petrecu în luna lui Mai: 1849, — am audit o jună, înaltă și frumâsă
fată de munte, cântând un cântec dulce și duios, El îmi spunea
despre o tînără română, fericită că se chiamă Flârea, fericită că
e
„română, de origină din Italia, fericită că nu scie și că muma sa nu

i-a vorbit de loc unguresce, iubind numai tot ce este românesc ŞI
jurând d'a nu iubi în veci un ungur câtă vreme va mai trăi un român

pre

menă

pămînt.

Acest

cântec

îmbătător

de simțire, acea

albă, ru-

și frumosă fecidră, ruinile pârlite și înegrite ale Abrudului ce

mE€ înconjuraii, movilele mormintelor unguresci ce vedeam d'alături,
tâte aceste mă impresionară fârte. Mi se păru a avea dinainte'mi
o vedenie: mi se păru a vedea geniul naționalității române stând

pe dasupra mormintelor dușmanilor străini și cântând un imn de
înviere... .
Ast-fel am vEdut ei
« revoluția română din Ard€l, cu simțimintele
ei naţionale, cu faptele, ei măreţe și eroice, cu greșelile și cu vinile

ei. Dar

diua

de la 15-Maiă

1848

rămâne frumosă și iumin6să, nea-

tinsă şi curată de ori-ce exces de greșală. Daţi-mi voe dara închina
la acâstă, di, în care poporul român adunat la Blaj, în câmpul li:
bertății, strigă.
-

" «Aloi
Paris,

1851,

vrem

să He

Unii

Cu

7, ara»

a

Ma

|
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ARDELUL
Pe culmea cea mai 'naltă a munţilor Carpaţi, se întinde o țară
mândră și bine-cuvintată între tâte țările semănate de Domnul pe
pămînt. Ea semănă a fi un măreț și întins palat, cap-d'operă de
architectură,

unde

sînt

adunate

și aședate

cu

mândrie

tâte

frumu-

sețile naturale, ce împodobesc cele-l'alte ținuturi ale Europei, pe
care ea cu plăcere ni le aduce aminte. Un brâi de munți ocolesce,
precum zidul o cetate, tâtă sacestă țară “și dintrînsul, ici colea, se

desfac, întindându-se
mai multe șiruri de
înverdite, cari varsă
“Mai pre sus de acel

până în centrul ei ca nisce valuii proptitâre,
deluri 'nalte și frumâse, mărețe piedestaluri
urnele lor de zăpadă peste văi și peste lunci.
brâii muntos se înalță dou& pirămide mari de

munți,

încununate

cu creștetele

de

o vecinică diademă

de

ninsore,

care, ca doi uriași, stati la ambele capete ale ţării, cătând unul în
fața altuia. Păduri stufâse, în care ursul se preumblă în voe ca un
Domn stăpânitor, umbresc culmea acelor munți. Şi nu departe de
aceste

locuri,

cari

dai, ca la porțile

"ți aduc

Romei,

aminte

peste

natura

câmpii

țărilor

arse

de

micdă-nâpte,

și văruite, unde bivolul

-dormiteză a lene. Ast-fel. micdă-ndpte și mi€dă-di trăesc
ținut

alături

una

de

alta şi

armonisând

împreună.

Aci

într'acest
stejarii,

bradii și fagii trufași înalță capul lor spre cer; alături, te afundi
întro mare de grâă și porumb, din care nu se mai vede calul
și călăreţul. Ori în cotr'o tei uita, vedi culori felurite ca un întins
curcubeii și tabloul cel mai încântător farmecă vederea: stânci
prăpăsti6se, munţi uriași, ale căror "virfiură mângâie norii, păduri întunecose, lunci înverdite, livedi mirositâre, văi răcorâse, gârle, a
căror limpede apă curge printre câmpiile înflorite, pârae repedi,

care mugind grOznic se prăvălesc în cataracte, printre acele amenințătâre stânci de pictră, ce plac vederii și 5 spăimântă tot-de-odată.

Apoi

căror. unde

în tot locul, dai de riuri mari

pSrtă

aurul. In pântecele

cu nume

acestor

minerale cele mai bogate și mai felurite din
argintul, arama, plumbul, mercuriul, zincul,
cobaltul, tut&oa, teluriul, și în sfirștit metalul
cât tâte, aurul, pe care îl vedi strălucind
drumurilor.

munți

armoni6se,

ale

zac comorile

Europa: sarea, fierul,
antimoniul, arsenicul,
cel mai îmbelșugat de
până și prin noroiul
_

Ast-fel este țara Ardelului.
Dar

nu
1

numai

artistul și naturalistul,

ci încă

strategitul, politicul

113.
și archeologul aia de. multe a se minuna într acest împodobit ţinut.
Cel dintâi va privi -și_va cerceta cu mirare acestă. puternică și

întinsă cetate naturală, scăparea nmurilor în epocele grele ale
istoriei lumii. De ori unde vei veni, ai să. urci-mult spre a ajunge
la dinsa și nu poți pătrunde în ea fără de a fi străbătut cel puțin
una

din acele

septe

porți întărite

de

natură,

lesne

de

apărat, forte

anevoe de coprins. Politicul va admira. felurimea națiilor și a

reli-

giilor adunate.
din tâte colțurile lumii pe acest pămînt, unde Dumnedeii însuși pare a le fi chiemat, întindând dinaintea. lor o masă
așa de îmbelșugată; cum și minunatele instituții democratice, ce
“ai

ocrotit

acești

munţi,

pe

când

despotismul

le mătura

din tâtă

Europa. În sfîrșit, istoricul-archeolog va cerceta cu interes suvenirile
și rămăşiţele Dacilor, ale acelui vitez” și nenorocit popor, cea din
urmă odraslă din acel nem minunat al Pelasgilor, car€ se arată la
legănul civilisaţiei tutulor 'popârelor şi formă virsta eroică a omenirii. EL va întâlni încă la tot pasul urmele de uriași ale poporului
roman, domnii lumei, căci Ardelul e cea mai frumâsă parte a Da-

ciei fericite (Dacia Feliz), draga țară a Cesarilor.
Aci eraă Apulum, Salina, Napoca, Patavium, Praetoria Auguşta,
Aquz, Auraria, frumose și însemnate colonii romane, din care patru

_<u drept italic, şi cea mai vestită de cât tâte, Sarmisegetusa Regia,
capitala lui Decebal, numită apoi Ulpia Traiana, de ale cărei ruine
plină e și astă-di valea Hațegului.
Rămășițele templelor, basilicelor, apeductelor, băilor daii și astă-di
puternica dovadă de „cultura cea mare, în care ajunsese Dacia
sub Romani.
-

Din CÂNTAREA ROMÂNIEI.
XĂVI.
In mijlocul viscolului ce făceai tu, patria mea? Pămîntul ce acopeiia cenușa strămoșilor tăi era frămîntat de lavă... vîrtejul furtunos

învăluia

câmpia...

talazurile acelui

ocean de

nemuri, prăvălindu-se

din tâte părțile lumii, spintecati cu durere c6stele tale... Mumă fără
copii, feciorii t&i, rătăciţi în vijelia omensscă, pribegiati în tgte păr-

ţile, ducând
d'intâii

cu dinșii numai limba și dorul săă...! Patriae cel mai

şi cel mai de apoi

cuvint

âl omului; întrînsa

se coprind

tste bucuriile lui; simțirea ei se nasce de odată cu noi şi e ne-:
tărginită și vecinică ca și Dumnedeii... Patria e aducerea aminte .
8
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de dilele copilăriei, coliba părintescă cu copaciul cel mare din pragul ușei, desmerdările drăgăstâse ale maicei nâstre, plăsmuirile nevinovate

ale

inimei

locul unde

nostre,

mai întâii

am

iubit și am

fost iubiți, cânele care se juca cu noi; sunetul clopotului de la bi„serica satului, ce ne vestea dilele frumose de să&rbătâre, sbieretul
vitelor, când se întorceai în murgul șerei de la: pășune, fumul vetrii

ce ne-a încăldit în legăn- înălțându-se în aer, barza

de pe strașină

ce cată duios pe câmpie, şi aerul care nicări.nu e mai dulce!..
Şi sub cortul pribegiei, bătrânii diceaii, copiilor: «Colo,în vale,
«departe, prea departe, unde s6rele
se vede aşa de frumos, unde
«câmpiile sint smălțuite și părăele răcorâse, unde cerul e dulce,

„«junicile

albe

și pămîntul

roditor... Copil.

acolo

e Țara//>... Şi

la aceste cuvinte voinicii prindeai armele, pruncii tresăriaii în legăne,

femeile cântaă patriă depărtată și durerea pribegiei... cei slabi se
îmbărbătau..Și tu erai mândră atunci, țara mea... feciorii tăi erau un
n&m

bărbat;

numele -tăii era

vitejii vitejilor,

dragostea

vestit norâdelor ; resboinicii. tăi erai

libertăţii întăria ca

o zea de oţel latele

lor pepturi și brațele” lor eraă țepene... Câţi căutată a. tine ţe pismaoiaă și dușmanii tăi înșiși te proslăviaă; și când, dia nări sforăind
şi din ochi scânteind, taurul clătina cârnele sale, gr Gza se r&spândia
în tâte părțile.

XXVII.
Lupta întăresce pe cel slab .și primejdia măresse pe cel tare.—
Totlucrul are nevoile sale, așa și libertatea mulți vrăjmași are, pentru
că ea este partea cea mai frumâsă: din moscenirea strămoșescă....
să păstrăm acestă

moscenire,

sai ca să o luăm

înapoi

când

nisa

hrăpit, trebue o mare stăruință și priveghere, jerfe” necurmate și o
unire strânsă între Gmenii de acelaș sânge, ast-fel ca toții să stea
pentru unul și unul pentru toți.
e

XXVIIE
Mai odihnesce-te pămînte al luptelor!... precum luptătorul ostenit
stă de r&suflă. Fruntea ta e plină de sudâre și de pulberea bătă-

liei... mai reşuflă puțin... căci ai dușmani mulți la număr... și S6rta
ta e o luptă necurmată,..
:
Fost'ai' multe vecuri voinică

.
ca pasărea

văzduhului,

până

când o

seminție iubitâre de coprinderi rivni după patria fecioră a libertăţii.
Vulturul lighiânelor sdrobise lumea în ghiarele sale;... ca să te -pâtă
1

„ua în brațe,fu silit a te, lua de soție!
Seminţia pustii cu seminția
ce năvălise peste dinsa s'a amestecat...
Acum libertatea mai băr-

bată, are arc: și sabie spre apărare... Ascut
e'ţi sabia ca fulgerul și
încârdă'ți arcul, o fara mea... dușmanul se
gătesce. și tu ești streja

lumii...! Lumea te-a părăsit

și s'a sculat asupră'ți ; norâdele

s'a

legat între ele Pentru
-a, te batjocori și a stinge dintre &meni pomenirea ta... O patria mea, jertfesce-te..... .
Ss

,

XXI

Vijie crivățul... se clâtină pămînțul.... Gmeni
i se isbesc de 6meni...
zalele cu. ferul..... pepturile cu oţelul... vitejii
cad morți: în țărină...”
| sângele desfundă “pămîntul... leșurile
plutesc pe rturi.... fumul pâr-,
jolului se învertejesce
în tâte părțile; strigările luptătorilor şi clăngăitul paloşelor, încrucișipdu-se, r&sună cu
huiete... Ce te-ai făcut,
mare vizir?,.. Unde-ţi: sirit. voinicii, pașo cu
'trei tuiuri? NVentul împotrivirii sfăramă

zăbalele armăsarilor

t&...; Năvala

se

trase înapoi,

spăimîntat de -pepturile g6le ale viteşilor |...
îi
Cine fuge colo, în vale cu briul târându-se
după dinsul, cu
banul desfăcut... cu plata de Taban plină. de
sânge...
Sultanul... cel măreț... cel grâsnic!... Fugi acum,
Sultane.... şi
împeratul împeraților.... numele t&ă îngrozia mai
mult de cât o

tire....

Pașii

tremurat

când

te

vedeai

trecând...

Unde

sînt

ă
turerai
oş-

cetel

etale așa de numerâse ca și. țările tale, ostașii tăi mai mulți
la nu. -

măr, de cât grăunții nisipului mărilor?... Trăsnetul
pică din mânile
tale..... numele tă de nebiruit peri... Fugi... și
în gna fugii tale,

Căpitanii tăi nu

mai pot

cunâsce

pe

r&sboinicul. voinic

ce

încura

armăsarul înaintea bătăliei... Cată înapoi, Sultan
el... Vedi comorile
Asiei, -prădate..: haremul tăă pângărit.... caii nich
ezând în câmpie,
după stăpânii-lor... Câte mume te vor blestema,
o Sultane fulgere!..:
O sută de mii musulmani zac neîngropați pe
câmpuri!...

XXXV,
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Eşti frumâsă, eşti bogată... o ţara mea... ai copii
mulți la număr cari te iubesc... ai. carte de. vitejie a trecutului
și viitorului în-

aintea ta... Pentru ce curg lacrimile tale?
XLV

“Jalnic e cântecul tău, Româncă 'copiliță!... Ce
dice? Ianicerii spur-

_cați trecut'ai Dunărea:

Tătarul

cel fioros împrăștie.

dre

spaima

în

_tot

locul?

Lehul

venita să și

116.
isbândescă

de

r&sboele

perdute,

și

Ungurul să'și adune sele risipite ale ostașilor săi? Logodnicul tăi
luata din cuiă paloșul părintesc?... Cântă'ți cântecul...
|

XLVI

|

i

Doină și iar doină! Cântarea mea e viersul de morte al poporului.
pămîntul îi e de lipsă... și aerul îl înn€că.... Vădutam flăcăii scuturându'și pletele.... fruntea lor a se încreți înainte de vreme... florile
de pe capul copilelor a se vesteji... și poporul a căuta în beţie uitarea necazurilor... Trist e cântecul în sărbătorile satului: <Brz-z,

grei, podvada-i grea 1...» Bătrânii își ascund ochii plini de lacrămi.
bărbaţii stai obidiţi... cântecul se sfirșesce afurisind și copiii blestemă nascerea lor... Poporul e stâlpul pămîntului, fie-care. părticică
de pămînt e văpsită cu sângele-lui... Şi într'o di ni se dise: <Mun..
- «cesce de dimineță până în s€ră... și rodul muncei nu va fi al tăil...
«Tatăl tăi ţi-a lăsat de moștenire 0 țarină... tu nu te vei bucură
«de. dinsa,.. ea va fi a ciocoiului,

«trupul şi sufletul t&ă vor
«plăti locul unde sârele

şi tu vei trăi robind vecinic lui...

fi ale lui... .vei plăti aerul ce răsufii... vei
te pote

încăldi şi un loc de îngropăciune

<în mormîntul unde zace maică-ta.... vei plăti dreptul ca să'ți cresci
«vaca ce hrănesce pe copiii tăi și boul care te slujesce.... Trupul
«tăi se va gârbovi de. greutatea muncii și de bătaie... în loc de
<somn vei priveghia muncind

și partea ta de libertate va fi ocara...»

Nisce venetici de sânge străin, disu-ne-aii în limba lor: <Al nostru
„«e. pămîntul și acei ce-locuesc pe dinsul.... ale nâstre câmpurile...
«ale nâstre delurile.... ale nâstre cătunele, satele și târgurile, colibele
«și palaturile. Tu

ai fost puternic

și vitez în luptă... dar

puterea ta

«s'a tocit de sărăcie și de stricăciune.... și noi am cules rodul vite<jiei tale... Îți tot dic că ești un poporl.... Traiul tăă e chinuirea
«şi dreptul tăi, bătaia.... plătesci și muncesci și munca ta înrodesce;
«pămîntul ce ţi sa răpit... Toţi își bat joc de sărăcia ta... și slu“«gile slugilor calcă peste trupul tăi... Cei ce dic că. sînt aieșii tăi

«cresc în bogăție şi în boierie, și ţie ţi-e frig, şi copiilor tăi, f6mel....
«Ei fac legi, dar nu pentru dinșii, ci numai în potriva ta...» Doină
și iar doină! Sîntem pribegi în coliba părintescă.... și străini în pămiîntul nostru de nascere!.... Dar în câmpie cresce, și pe dEl iarăși
cresce o flâre pentru poporele chinuite.... Nădejdea!

AL.

DEPĂRĂȚEN U
(1835—1865)

(Născut îîn satul Deparâţii “din jud. Teleorman. Ne-a lăsat un volum, de poesii. întitulat: Dorul și Amoruri 1861; şi o idilă: Vara la Ţară.)
”

ISUS ÎN TEMPLU
Libanul. dete cedrii, Ofirul dede aur;

|

Sidonul, Tiru, feiptui, goliral lor fesaur,
De tot ce avea mal. mare; mal nobil si -mal rar,
Za facerea

În

-

acestui Pigantic

templu —- acela, mintea

sanctuar.

şi Forta

omenăscă

|

Voise n pietatea-i profundă, să - undscă.
|

Pe

ceruri cu pământul, pe pm

-

cu Dumnedeiă.

Palestiuă fusise ca

Sardice.

Acel gigantic templu lui Savaot — se zice,
- Mai patru-deciă și sase de ani — Pestasia,
Era

ă

-

i

i
-

a fericire celestă a vedea. *

“Granitu-i

—

|

_

Atuncă era iure ce este acuma grei !
Frumosa

i

— acest rege

Pe marmura

al stâncă,

cum

adără,

|

.

lui albă, a munților fecidră;

-

“ Zvovul alb, cu negrul eben, cum se în/vătese
|
Și "n flori unul cu altul cu „gratii se împletesc;
- Porfire, ametiste, opale și agate,

|
Ă

Cum vid în îniă de forme, de geniă inventate.

o

Columnele şi groși pilastrii cum Sardică
Măreţi,

cu fruntea

"altă,

ca

şi arta

antică;

Și boitele profunde pe stâlpii altieri,
Cum râd ca nisce ceruri pe uisce palmieri ;

Ma
i

Și diua blondă "n Zemnplu, din vastele arcade
Cum cade eclataută ca apa din cascade;
”
în
cât și cel mal negru, "al sombru şi mai bin
Și cel mai candid sufiet era “n Jerusalem, _

_

În mijlocul acestor-torente de splendăre,

Vedea pe însuși Domnul, înconjurat de se.
Aci — în- locul cel mal sânţit în- Israel,

E
|

.

8
a

Da
a

|

|

Veni n diua aceea Isus; — blând ca un miel,
Și ochii îni în templu Primblând —
văzu
Ju raze, în splendăre, în gloria divin
ă,

lumină,

În mijlocul acelor columne- de -Porfir. .

„ ss + Zarabe cu aur și argiut.
Și "Agiuru-le p'aceia ce nsală, fură,
mint.
Găsi. uzurzeriă, Samsazii, Pubicanii,
Fungășiă, traficanții, infamii, ciarlatani
ă,
_
Pace ceși vind ondrea șz sufletul pe
bani,
Fe cei mai mizerabili, nai zei, mai Vii
judană

Și lucru incredibil — afar de cirezară,

Afar d'ergheleşiă cu unghiile mari..

2

Zauri şi coiumbe

de zindere

-.

Sa

„

— și gi...

„De vindere asem
— en
Patun
i
cia numai. care!
Jade putea

Acestea găsi

să Dîngă

mai mult,

“n templu

Coruptia

era rai mare.

Isus —, Blând ca un

miel,

intrase de. mult în Israel.
Atunci. Isus — carofatul ui Dumnedii, cd mielul
EI gratia, el dunul păstor, amorul, zelul,
Candăvea,

castitatea,

el, binele suprem,

A, ful ună Simplu testar din Betleem,
Intră. “n Mântă— Spaima împluse toți judanii,
"Și mesele cu banii dână jos, — pe ceartlanii
Judeii, pe samsarii ui Israsl — fe toti,
Gonind, afar din templu, cu biciul ca pe hoti,
Picea Isus saudă Iudea oprimată,
- Jude cucerită, vândută, înşelată:
<Nu faceri, miserabili deviți și cărturari,

<A rarălui mei casă, cavernă de tâlhari»

MAMA.
Erau

trei s&rmanii:

doi copii şi-o mamă,

a

.

Afar de schimbătorii de bani, a căror
Limbă
Dedată cu Schimbarea, mere se 1ăt
preschimbă,

În templul bi Iehova Isus găsi și.

”

Si pâine !. . un singur codru într'o mahramă.
Mama-! ftînse 'n două și dede pe rînd
La fiește care, câte o părticea,

-

|
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-— “Mamă! atunci copiii - diseră, plân
gând:
«Ție. ce-ţi rămâne ?> — «Voi» rEspu
nse ea.

Şi
îi

_

culBur

Cubul cald şi vesel, cât timp puişorul
Fuse. fără aripi; — când își luă sboru
l
Mare, ca să 'nndte 'n sâre și 'n azur,
<Sbâră> — dise cuibul, rece şi obscu
r.
ȘI, trist de 'ntristarea țărilor. lăsate,
:

Și plângând

de plânsul mamelor

-- « — Sborăl
«Dar

pân”

spune'i,

Din

la ceruri,

o!

spune,

ce aci s'ascunde, ?

-

_
Curge 'n unde,
Curge 'n unde de cristal!

-

pe

Pe
Din

nisce suridre

fecidre

„„ Pe vălcele, pe câmpii,
Totă

diua mi să încură
Şi murimură

Copilițe și copii?
7

Ast-fel bazmele azurate
Și 'nstelate,
Cu-al lor cer de Oriint,

Spun că'n ţările 'ncântate,.
Sînt bogate
Mări de aur și d'argint.,

Svelte, agere ușâre

|

Surisre,
Ca Camila lui Virgil...

-colib'i le chiam'-afar!.

"Şi, ca roiul de albine,
Pe coline,

Radiantă

Și, prin holdele splendide,
„Joc silfide
Cu piciorul de copil;

dile

De cuptor și cireșar,
Ca

€iil> =.

| Dalb roșii și de azur
Investmîntă del şi vale
„Câmp și cale ;

Timpului patriarchal,

Dalbe

crescut

| Sfinta poesie în mantă

e fericirea
Și iubirea..

Ale sârelui copile,

la Dumnedei,

ȚARĂ

-]

Beat de ssre,
De parfum și de amor,

Vieţa

uitate,

te-am

LA

-

E la ţară;
Acolo et voiă să mor,
Ca un fluture, pe f6re, -

Acolo

că

VARA

Locuința mea de vară,

pân'

Trageţi
”

danțul pe răzâre
O! fecidre

Cu privirile. ceresci!

Danţul, cântecul și amorul
Sînt isvorul-.
Fericirii omenescei!

-
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_

Spicul blond cu paie d'aur.

Insuși umbrele obscure
Din - pădure,

Scump tesar
Pentru mari şi pentru mici,
Unduleză în mii de” valuri,

Invelite 'n giulgiul lor,
- Sar pe sumbra bălărie,
Intro

mie

De 'nvârtiri întrun picior. Și, când n6ptea pe poene
Cânta lene
Melancolicul păstor,
„Nu sciți ielele cum. danță
Şi se lanţă,.
Imbătate -de amor!... |
Numai. vara, cerul face
Cu noi pace;
Numai vara, ochiul mei
-Vede în rade și 'n lumine, Tâte

Plaiul

verde

„Mi

-

de

zmatraldă

se scaldă,

Ca o nimfă în rii divin,

De juneţe și vită

O! graţicse idile!
_„

In ce die,

In ce nopți

ați înflorit,

D'așa odori minunate
-

Parfumate?

Din fruntea lui Teocrit?

N'aţi înflorit voi în ora,
_ Când

e hora

Ă

Elfilor înamorați,

Cu parfum daur p'aripele
Şi de stele
|
Ca 'mpăraţi încoronați

pline

De mila lui Dumnedeii!
a

-.

Intre maluri
De sulfină și daglică!

-

Când angelicele cânturi,
Peste vânturi,
Se înalț de pe câmpii
Răpesc

verguri,

flori şi raze

In estase
Ă
D'ale verei poesii?....

Ce-o resfaţă
„Şi-i sărută d'albul sîn!
Și cum undulă pe spate,
Resfirate

E

Și pentru asta eti, vara,
Iubesc țara:

Bucle blonde la vergini;
" Ca

miresele

cu mirii,

Când zefirii
Zbor cu ele pe colini.

Pentru

asta voii să mor,

Ca un fluture pe flsre,

Beat de sâre
De parfum.-și de amor...

C. NEGRUZZI.
(1809—1869)
(Născut în Iaşi, primi o educaţiune îngrijită sub conducerea tatălui săi. Fu-

git în Basarabia, din causa revoluțiunei din 1821, prinse—în contact cu poetul rus Puschin' şi c'un emigrat. frances— gust derliteratură. C. Negruzzi a tra-

o

2L

aa

ăi

dus satirele lui Antioch Cantemir, scrise în rusesce, şi ne-a lăsat o: sumă de
scrieri publicate complect sub numele de Păcatele tinereților, Poesii şi Tegfru
Lui

Negruzzi

datorim

și o narațiuue

epică, Aprodul

=

Purice.)

Ă

ALECSANDRU LĂPUŞNENUL.
1564—1569

a

1
_

-

Dacă

voi

nu

mă

vreţi,

oii vă

vreaă...

Iacob Eraclid poreclit „Despotul,. perise ucis de buzduganul lui
Stefan Tomșa, care acum cârmuia țara; dar Alecsandru Lăpușne“nul, după înfringerea sa în două rînduri, de oştile Despotului, fu-

gind la. Coristantinopol, isbutise
acum.

să

izgonâscă

pe

a lua

răpitorul

oști turcesci

Tomșa,

şi săși

şi se înturna
ia

scaunul,

pre-

-—

care nu lar fi perdut, de nar fi fost vîndut de boieri. Intrase în
“Moldavia, întovărăşit de septe mii spahii și de vro trei mii âste
de strînsură.
Hanul

Insă,

Tatarilor

pe lângă

Nogai, .ca

aceste, ave
să'i dee

ori

porunci
cât

ajutor

îinpărătesei. către
de

6ste

va cere.

Lăpușnenul niergea alăturea cu: Vornicul Bogdan, amândoi călară pe armăsari turcesci și înarmați din cap până în picidre.
— Ce socoți, Bogdane, dise după puțină tăcere, isbândi-vom re?

— Să nu te îndoiesci, Măria ta, răspunse 'curtezanul, țara geme
subt asuprirea Tomșei. Ostea tâtă se va supune cum i se va. făgădui

mai

mare

morții îi mai

simbrie.

Boierii,

ţine; dar, cum

câți

i-ati mai

vor vedea

îndată vor alerga șil vor lăsa.

—

noștri,

căci

am

Acâsta rămâne

Vorbind

trăit

cu

—

aprâpe

Vie, răspunse Alecsandru.

putere,

a face ceea-ce a făcut
spus, eu îi cunosc pre |

de

a Măriei

Tecuci,

tale.

unde poposiră la

dumbravă.
— Dâmne, dise un aprod apropiindti-sese, niște boieri
cer voie să se înfățișeze la Măria: tă.

Curând intrară sub cortul unde

cu

a

dînșii.

la înalta înțelepciune

aşa; ati-ajuns

ta vii

ă

— Să dee Dumnedei să n'aibă nevoie
Mircea Vodă la Munteni; dar ţi-am mai
boerii

lăsat vii, numai frica

că măria

o.

sosind acum,

i

el ședea încunjurat de boierii și că-

pitanii săi, patru boieri din care doi mai bătrâni, ia? doi juni. Aceștia
erai: Vornicul Moţoc, Postelnicul Veveriţă, spătarul Spancioc și Stroică,
„ Apropiindu-se de Alecsandru Vodă, se închinară până la pămînt
fără a-i săruta pâla, după obiceiți.

-
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— Bine ați venit, boeri! dise acesta silindu-se a zimbi.
— Să fii M; Ta sănătos, răspunseră boierii.
-—. Am audit, urmă Alexandru, de bântuirile țării și am
s'o

mântui;

scii

că

ţara. -m'așteptă

venit

cu -bucurie.

— Să nu bănuesci Măria Ta, dise Moţoc, țara este liniştită și
pste că Măria Ta ai audit lucrurile precum nu sînt; căci așa este
obiceiul norodului nostru, să facă din ţînțar, armăsar. Pentru aceea
obștia ne-a trimis pe noi să'ți spunem că norodul nu te vrea, nici

te iubesce: și Măria Ta să te întorci înapoi ca...
— Dacă voi nu mă vreţi, ei vă vreai, răspunse Lăpuşnenul, ai
căruia ochi scânteiară ca un fulger; și, dacă voi nu mă iubiți, eu
vE

iubesc

pe

voi

și voiit

merge

ori

cu

voia ori fără voia vâstră. Să

mă întorc? Mai de grabă își va întârce Dunărea. cursul îndărăt. A!
Nu mă vrea țara? Nu mă vreți voi, cum înțeleg?
—

Solului nu

i-se taie capul,

dise

Spancioc;,

noi

sîntem

datori

| ați spune adevărul, Boierii sînt hotăriți a pribegi la Unguri, la Leși
şi la Munteni, pe unde aă toți rude și prieteni. Vor veni cu oști
străine; și. vai de biata țară,

când vom

ave

r&sboe

între noi și pte

și. Măriei “Tale nui va fi bine, pentru că Domnul Ștefan Tomşa...
— Tomşa! El te-a învăţat a vorbi cu afâta dârzie? Nu sciă cine:
“mă opresce să nu'ți sfărâm măselele din gură, cu buzduganul acesta,
dise apucând măciuca de arme din mâna lui Bogdan. Ticălosul
acel de "Tomșa

vaii învEțat...

_

—

Ticălos nu pste: fi acel ce sa învrednicit a se numi Unsul
lut Dumnedeiă, dise Veveriţă.
— A dâr nu sînt și ei Unsul lui Dumnedeii? aii dâr nu mi-aţi
jurat și mie credinţă, când eram numai Stolnicul Petre? Nu mi'ați
ales voi? Cum a fost oblăduirea mea? Ce sânge am vărsat? Care
sa întors de la ușa mea fără să câștige dreptate și 'mângâere? Şi
“însă acum nu 'mă vreți, nu -mă iubiți? Ha ha ha!
Ridea; muşchii i se suciaă în rîsul acesta, și ochii lui hojma clipiaă.
— Cu voia Măriei Tale, dise Stroici, vedem că moșia nâstră a
să cada de iznâvă în călcarea păgânilor. Când astă negură de Turci
va prăda și va pustii țara, pe ce vei domni Măria Ta?
—

Și cu ce vei sătura lăcomia

cu Măria Ta? adăogi Spancioc.

acestor

cete

de

păgâni ce aduci

.

„— Cu averile vâstre, nu cu bani țăranilor pre care-i jupuiti voi.
Voi mulgeţi laptele țării, dar a venit vremea să vă mulg și ei pre
voi. — Destul, boieri! întârceţi-văE și spuneți celui ce va trimes, ca
N

“să se ferescă să nu dai peste el, de nu vrea să fac din ciolanele
lui surle, și din pielea lui căptușelă dobelor mele.
Boierii eşiră mâhniți; Moţoc rămase.
— Ce-ai rămas întrebă Lăpuşneanul.
„.
— Dâmne! Dâmne! dise Moţoc cădend în genuchi, nu ne pedepsi
pre noi după fără de legile nostre! Adu'ţi aminte că ești pămintân,

aduți aminte de disa scripturei şi iartă greșiților tăi! Cruţă pre biată

țară. Dâmne slobâde oștile. aceste de păgâni; vină numai cu câți
- Moldeveni ai pe lângă Măria Ta, și noi chizeșluim că un fir de păr
nu se va clăti din. capul. Inălțimei Tale; și.de-ţi vor trebui oști, ne

vom

înarma noi cu femei și copii, vom ridica ţara în piciste, vom

ridica slugile și vecinii noștri. Increde-te în “noi!
— Să mă încred- în vot? dise Lăpuşneanul, înțelegând

Pesemne
părul

gândesci că

schimbă;

eii nu scii

iar năravul,

ba?»

dicătârea
Pesemne

planul lui.

moldovenâscă:

nu vă cunosc

«lupul

eă, și pre

tine mai virtos ? Nu sciă că, fiind mai mare peste oștile mele, cum
ai. v&dut că m'aă biruit, m'ai lăsat. Veveriţă îmi este vechiit dușman,

dar încai nici odată nu s'a. ascuns. Spancioc este încă tânăr, în
inima lui este iubire de. moșie; îmi place a privi sumeţia lui, pre
care nu se silesce a o tăinui. Stroici este un copil, care nu cunâsce

încă pe Gmeni, nu scie ce este îmbunarea și minciuna; lui i se-par

că țâte pasările ce sbâră, se. mănâncă. Dar tu, Moţăce? învechit îndile rele, deprins a te ciocoi la toți Domnii, ai vindut pe Despot,
mai vîndut şi pe mine, vei vinde și pe Tomşa; spune'mi nașfi un
nătărăii de frunte, când m'aș încrede în tine! Ei te iert însă, că ai
îndrăsnit a crede că iar mă vei, putea înșela, și îți făgăduesc că
- sabia

mea

nu

se

va

minji

în

sângele

t&ă;

te voit

cruța,

căci

îmi

eștă trebuitor, ca să mă mai ușurezi de blăstemurile norodului... Sint
alți trântori, de care trebue curățit stupul.
Moţoc îi sărută mâna, asemenea cânelui care, în loc să musce,

linge

mâna care bate. El era mulțămit de făgăduinţa ce câștigase;

scia că Alexandru Vodă a să aibă nevoie de un intrigant precum
era el. Deputaţii eraii porunciţi de Tomşa ca, neputend înturna pe
Lăpușnânul din cale, să'și urmeze drumul la Constantinopol unde,

prin jalobe și dare de bani, să mijlocescă mazilia lui. Dar vEdend
că el venia

cu înseși invoirea

Porții;

pe de

alta

sfiindu-se a se în-

târce fără nici o ispravă la Tomșa, cerură voie să rămăe zl întovărăși, Acesta era planul lui Moţoc, ca să se pstă lipi de Lăpușnenul.

Voia

li .se dete.
N

194.

Al să dai mă,

Dâmnă !......

„ Tomşa, nesimţindu- -se în sfare a se împotrivi, fugise în Valahia;
șii Lăpușnenul nu întîlnise nici o împedicare în drumul să îi. Norodul
pretutindeni îl întimpină cu

bucurie

și nădejde, aducendu-și

aminte

de întâia lui Domnie, în care el nu avusese vreme a'și desveli uritul
__ Caracter. -

Boerii însă tremura. Ei aveai două. mari cuvinte a fi îngrijiţi;
sciaii că norodul îl urăsce, şi: pe, Donin că nui iubesce.
„Indată ce sosise, Lăpuşneanul porunci să umple cu lemne tâte cetățile Moldaviei afară de Hotin, și le arse vrând să strice, prin

acâsta, asilul nemulțămiţilor cari, de multe 'oti sub adăpostul zidu-:
“rilor acestora, urziatt complotută și ațițaii revolte. Ca să. se sece influenţa boerilor şi să stârpescă cuiburile feudalității, îi despoiă de
averi sub feluri de -pretecste, lipsindui cu chipul acesta de singurul mijloc cu care puteai ademeni și corumpe pe norod.
Dar, nesocotind de ajuns planul acesta, îi omora din când în când.

La cea mai mică

“greșală

dregătorescă, la cea mai mică

plângere

cei se arăta, capul vinovatului se: spânzura în porta curții, cu o
țidulă vestitâre greșalei “lui, adevărate sai plăsmuite; și el nu apuca
să putredescă, când alt cap îi lua locul.

Nimeni nu îndtăsnia a grăi împotriva lui, cu cât mai virtos a
lucra ceva. O gvardie humerâsă de lefegii: Albanezi, Sârbi, Unguri,
isgoniți pentru relele lor fapte, își aflaseră scăpare lângă Alexandru
care, plătindu-i bine, îi avea hărăziți;, iar oștile Moldovene sub Căpitani, creature a 1ui, le ținea pe margini; slobodind însă -pe ostași
pe la casele lor, le mărginise în puţin număr.

Intr'o di el se plimba singur prin sala
„0. lungă vorbă

cu Moţoc, care

intrase

palatului domnesc. Avusese
iar în favor și care

eșia, după

ce îi înfățoșase planul unci noui contribuţii. Se părea neastâmpărat, vorbia singur și se cunoscea că mediteză vre o nouă morte,
vre-o nouă daună, când o ușă lăturalnică deschidându-se, lăsă să
intre Dâmna Rucsanda.
La mârtea părintelui ei, bunului Petru Rareș care, — dice crohica—

“cu multă jale și măhniciune a tuturor, sa îngropat în Sf. Mănăstirea
Probata, zidită de el, Rucsanda rămăsese în fragedă vârstă, sub tuturatul a doi frați mai mari: Iliaș și Ştefan. Iliaș, urmând în tronul
părintelui

săi, după o scurtă

şi desfrînată Domnie,

se duse la Con-

|

-

stantinopol,

unde

|
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îmbrățișă

mahometismul;

tron Ştefan. Acesta fu mai răi

și în locul lui se sui pe |

de cât fratele său, începu a

sili pe

străini și. pe catolici a'și lepăda legea şi multe familii bogate ce
se locuiseră în țară, pribegiră din pricina acesta, aducând sărăcie
pămîntului și cădere negoțului. Boerii, care cei mai mulți era în-

cuscriți cu Poloniă și cu Ungurii, se supărară, și corespundându- se _
cu boierii pribegi, hotărîră peirea lui. Pâte “ar fi întârdiat a'şi
pune în lucrare planul, dacă desfrânarea lui nu lar fi grăbit. Na
hălăduia de vhul hi nici o jupândsă, daca tra frumosă, dice Cronicarul, în naivitatea sa. Intr'o di, când se afla la Tuţora, ne mai
așteptând sosirea „boierilor pribegi, boerii ce era cu dânsul, ca să

“nu-l scape, aii tăiat frânghiile cortului sub carele el ședea şi, dând
năvală,

lati ucis.

Acum numai Rucsanda rămăsese din familia lui Petru „Rareş, şi
pe dânsa boierii ucigași o hotăriseră a fi soție. unui re cărui nu-mit Jolde, pe care ei îl aleseră de Domn. Dar Lăpușnenul, ales de

boierii -pribegi,

întâmpinând

pre

Joldea, îl birui și,

prindendu-l,

îi

tăiă nasul și-l dete la călugărie; şi ca să tragă inimile norodului în
care vica încă pomenirea lui Rareş, se însură și luă el pe fiica lui.
Ast-fel gingașa Rucsanda ajunsese a fi parte biruitorului.
Când

intră în sală, ea era îmbrăcată cu tâtă pompa

cuvenită unei

soții, fiice şi surori de Domn,
„Peste zobonul de stofă aurită, purta un benișel de

felendreş al-

„bastru, blănit cu samur, a căruia mănice atîrna dinapoi; era încinsă cu un colan de aur, ce se închiea cu mari paftale de matostat, împrejirate
cu petre scumpe; iar, pe grumazii ci, atârna o

salbă de multe şiruri de mărgăritar. Șlicul de samur, pus cam în-

tr'o parte, era îimpodobiţ cu un surguciii alb, și sprijinit cu o fre
mare de smaragde. Părul ei, după moda de: atuncea, se- împărția

despletit pe umerii și spatele sale. Figura ei avea acea frumuseţă,
care făcea odinidră vestite pre femeile României - și care se găsesce rar acum, degenerend cu amestecul națiilor străine. Ea. însă
era

tristă

și tânjitâre;

nimic so umbrescă.
un

frate lepădându'și

ca

fl6rea

Ea vEduse
relegea,

espusă

arșiței

s6relui,

murind pe părinții

ce

nu

are

sei, privise pe

și pe celă-lalt ucis; și mai întâi

ho-

tărită de obștie- a â soţia lui Jolde (pe care nici îl scia), acum fusese silită de aceeași obştie care 'disposa de inima ei fără ao

mai întreba, a da mâna lui Alexandru Vodă pe care,
și supuindu-i-se ca unui bărbat, ar fi voit săl iubescă
aflat în el cât de puţină simțire omenescă:;

cinstindu-l
dacă ar fi

|

Apropiindu se,

se

plecă șii

sărută

mâna,

Lupușnânul

o apucă

de

mijloc și, ridicându-o ca pe o pană, o puse pe genuchii sei.
— Ce veste, frumâsa mea Dâmnă! dise el sărutându-o pe frunte;
ce pricină te face astădi când nu-i sărbătâre, a-ți lăsa fusele? Cine.
te-ati tredit așa de dimineță?

_

— Lacrimile -jupăneselor. - văduve care. se varsă la ușa mea, și
care strigă r&spliătire la Domnul Hristos şi la Sfânta Născătâre, pentru sângele care verși.
Lăpușneanul posomorîndu- -se, desfăcu
i
picidrele lui.

braţele;

Rucsanda

cădu

la

— O bunul meă Domn! vitezul mei i soţi urmă ea, destul! Ajungă
atâta sânge vărsat, atâte văduvii, atâţia sărmâni! Gândesce că Măria Ta ești prea-puternic şi că nişte săraci boieri nuți pot strica:
Ce-ţi lipsesce Măriei Tale? N'ai eu nimeni r&sboiă; țara este [iniştită și supusă. Ei, Dumnedei scie! cât te iubesc! și copiii Măriei Tale sînt frumoși și tineri.— Judecă că după viață este și mârte,
și că Măria Ta ești muritor și ai să dai sama! Pentru că cu mo-

nastirile, nu se răscumpără sângele,ci mai ales ispitesci și înfrunți
pe Dumnedei, socotind că,. făcând biserici, îl poți împăca, și...

— Muiere nesocotită! strigă Jăpușnenul, sărind drept în picidre,
şi mâna lui prin deprindere se rezămă pe junghiul din cingătârea |
sa; dar îndată
de jos:

stăpânindu-se,

se

plecă

și,

ridicând

pe

Rucsanda

— Dâmna :mea! îi dise, să nu-ți nzai scape din gură ast-fel de
vorbe nebune; că, dăii, nu sciii ce se pote întîmpla. Mulţămesce
sfântului mare-mucenic Dimitrie, Isvorătorul de mir, a cărui hram
se prăznuesce .la Biserica ce noi i-am făcut la Pângărați, că ne-ai
oprit de a face un păcat, aducendu- -ne aminte că ești mama copiilor noștri.
|
— De aș sci că mă vei și omori nu pot să tac. Teri, când voiam
să intru, o jupânesă cu cinci copii sa aruncat înaintea rădvanuluy
mei

şi

ma

oprit

arătându-mi

să dai sema, Dâmnă!

un

cap

“țintuit

în

porta

curţii.

Ai

îmi dise,că lași pe bărbatul tăi să ne taie

părinții, bărbaţii și frații... Uită-te, Dâmnă, acesta-i bărbatul meii,
tată] copiilor acestora, cari ai rămas săraci! Uită-te — și îmi arătă

capul

sângeros, și: capul se

de atunci neîncetat
mă odihnesc!

văd

uita la mine grozav! —- Ah! Stăpâne!

capul

acela
”

— Şi ce vrei? întrebă Lăpușnenul

și mi-e

tot frică! Nu

zimbind. ”

pot

să

—— Vrâii să nu mai verși sânge, să încetezi cu Omorul, să
nu mai

văd

——

capete

tăete, că 'sare inima

19 făgăduesc că, de

Alexandru-Vodă;

din

mine.

|

|

:

poimâine, - nu vei mak vedea, răspunse

ȘI mâine

îți voit

da

un

leac

de

frică,

— Cum? ce vrei să dici?
|
-- Mâine vei vedea. “Acum dragă Dâmnă, du-te deți
vedi copiii

și caută de casă cum se cuvine unei bune
gospodine; și pune la
cale să:ne gătiască
un ospăț, -Tăci mâine” dai masă mare boerilor
.

Dâmna Ruxandră eși după ce iarăși îi sărută mâna.
Bărbatul săi
„0 petrecu până la uşe.
”
Di
ă
_
— Ei! Pus'âi tâte la cale, întrebă
șul săă, care intrase atunci?
7

"— Tot este gata,
—

Dar

—

Vor veni.

6re vor

veni?

el, viind
Ă

grabnic
-

către Arma=

:

A

Capul

De,cu seră se

făcuse

de. scire tuturor

lui Moţoc Vrem.

boerilor

'să se adune,

a

doua di, fiind sărbătâre, la Mitropolie unde era'-să
fie şi Domnul,
ca să asculte Lithurghia și apoi să vie să prânzâscă
la curte.
Când sosi Alexandru:Vodă, 'siînta slujbă începuse şi
boierii eraă:

"toți adunați. |
Impotriva

|

cat cu tâtă pompa
dulama

a

obiceiului săă,

domnâscă.

poloneză de

De

Lăpușneful

catifea

Purta

stacojie,

în diua

cordra

aceia,. era îmbră.

Paleologilor

avea cabânjța

și, peste

turcescă.

Nicio

armă nu avea alta de cât un junghi cu prăselele de
aur; iar, printre bumbii dulămii, se zăria o zea de strmă.
ii
După

ce a ascultat

pe la icâne

și,

st. slujbă,
s'a -coborit

apropiindu-se

de racla

din strană,

și. I6n

cel

sa

noi,

închinat

sa

plecat

cu mare smerenie, și a sărutat mâștele sfintului.
Spun că, în minutul acela, ei era forte galben la față; și că
racla sfintului ar

fi tresărit.
După

acesta,

i

suindu-se

iarăși în

pi
strană,

și dise:
| |
N
«Boieri d-vâstră! De la venirea mea îi

âstădi,

v&rsânr

am

ar&ătat

asprime

către

mulți;

se

cătră

a doua domnie

m'am

sângele multora, Unul Dumnedei

înturnă

arătat

scie de

boieri

o
și până

cumplit,

ră,

nu mi-a părut

“

128
r&ă și de nu
numai dorința
și altora, cari
alt-fel trebile.

mă căiesc de acesta; dar d-vâstră sciți că m'a silit!
de a vedea contenind gâlcevirileși vîndările unora
țintiaă la risipa ţării și -la peirea mea. Astădi sînt
Boierii şi-aă venit în cunoscință; ai vădut că turma .

nu pote fi fără păstor, pentru-că

7ul, și se vor împrăștia

dice

Mântuitorul:

Oil.

bate-voiă Păsto-

e

«Boieri d-vâstră ! Să trăim

de acum

în pace, iubindu-ne ca nisce

frați, pentru-că acesta este una din cele dece porunci: să subesc?
Ze apropele 10 ca însuși pre tine, şi să ne iertăm unii “pre alții,
pentru-că sîntem muritori, rugându-ne Domnului nostru Isus Hris- tos — își făcu

cruce

— să

ne ierte nouă greșelele precum

ertăm și

noi greșiților noştri.» :
_
Sfirşind acestă deșențată cuvântare, merse în înijlocul bisericii și,
după

ce 'se închină

iarăși, se înturnă

spre

nord

în faţă, în-drepta,

și în stânga, dicend: Ertaţi- -mă 6meni buni, și boieri d-vâstrăt
Dumnedei

să te

erte,

Măria

Ta!

r&spunseră -toți, afară de doi

juni boieri ce stai gânditori, rezemați

de

însă nimeni nu le-a luat sema.
Lăpuşnenul eși: din biserică, poftind

pe boieri

păteze împreună;
prăștiară.
—

Cum

şi, încălecând,

îţi pare?

dise

unul

se înturnă
Ă
din boierii

un

mormiînt lângă „ușă;
să vie

la palat,
|
cari i-am

ca

să os-

Toţi

se îm-

vEdut

că nu

iertase pe Alexandru Vodă.
__.— Te sfătuesc să nu te duci astădi la dinsul. la masă, răspunse
- cel-Ialt; și se amestecară în norod. Aceștia erati Spancioc și Stroici.

La curte se făcuse mare gătire pentru ospă&ţul acesta. Vestea se
împrăștiase că Domnul se împăcase cu boierii; și boieri: se bucurai de 9 schimbare

ce le da

nădejde

că

vor

putea

ocupa

iarăși

posturi, ca să adune nouă avuție din sudorea ţăranului. Cât pentru
norod,

el era indiferent;

el din împăcarea

bine, nici prepunea vre-un
lui Alexandru Vodă; cârtia
care întrebuința creditul ce
Căci, de.și erai necontenite

acâsta

îu aștepta vre-un

r&ii. Norodul se învoia cu oblăduirea
numai asupra ministrului săi Moţoc,
avea la Domn, spre impilarea glâtei.
jalobe obștiei pentru jafurile lui Moţoc,

Lăpușnenul saii nu r&spundea, sai nu le asculta.
Cesul prinzului apropriindu-se, boierii începură

a veni

călări, în

tovărășiți fiește-care de câte două-trei slugi. Lua sema însă că curtea
era plină de Lefegii înarmaţi şi că patru tunuri sta îndreptate spre
- pârtă;
maia

dar socoteaii că sînt puse pentru aserba, după obiceiiă, cereprin save. Unii pâte că'și propunea vre-o cursă, dar odată

MĂRI

De

,

4
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intrând, nu se mai putea înturna, căci porțile
eraii străjuite și păzitorii porunciți a nu lăsa să iasă nimeni.
|

" Adunându-se boierii, 47 la număr, Lăpuș
nenul
mesii, având în drepta, pre logofătul Trotu
șan

se puse în capul
şi în stânga, pre

Moţoc. — Incepură a dice din surele, și bucatele
se aduseră pe masă.
In Moldavia pe vremea aceea nu se introdusese
încă moda mâncărilor alese. Cel mai mare ospăț se cuprindea
în câte-va feluri de

bucate.

După

borșul

polonez,

veniai mâncări grecesci ferte

cu'ver-

dețuri, cari pluteaă în unt; apoi pilaful turcesc
și în sfîrşit, fripturile
cosmopolite. Pânza mesei și șervetele erai de
filalii, ţesute în casă.
Tipsiile pe care aduceaii bucatele, talgerile și
paharele eraă de ar-

gint. Pe lângă

perete,

sta aședate în rînd

mai multe ulcidre pânte.

câse pline de vin de Odobesci și de Cotnar,;
şi, la spatele fieștecăruia boier, dvoria câte o slugă, care dregea. Tote
aceste slugi erai

înarmate.

In curte, pe

lângă

dou&

junci şi

patru berbeci fripți, erai trei

polobâce desfundate pline de vin; slujito
rii mâncat și bcu; boierii
mâncaă și bâă. Acum capetele începuseră
-a se înierbînta: vinul își

făcea lucrarea, Boierii închina

și urat pre Domn

cu vivate sgomo-

- tâse, la care răspunde lefegii prin
chiote, și tunurile, prin bubuit.
Acum era aprâpe a se scula de la
masă, când Veveriţă ridică

paharul și închinând dise : Să trăesci întru
mulți ani, Măria Ta! să
stăpânesci țara în pace și Milostivul Dumn
edei să te întărâscă în
gândul cei ai pus, de a nu mai strica
pe boieri și a bântui no

rodul...

|

N'apucă să sfirșescă, căci buzduganu-l Armaş
ilui, lobindu 1 drept

în frunte, îl obort la pămînt.

— A! voi-ocăriți pre Domnul
In minut,

vostru ! strigă acesta; la ei flăcăi!—

toţi slujitorii de pe la spatele boierilor,
scoțând

junghiu-

rile, îi loviră; și alți ostași aduşi de căpitanul de
Lefegii intrară și

năpustiră

cu sabiile în ei. Cât pentru Lăpușnenul, el
luase pe Moţoc

de mânăşi se trăsese lângă o ferestră deschisă,
de unde privia măcelăria ce începuse. EI ridea; iar Moţoc, silind
u-se a ride ca să placă
„stăpânului, simția părul sbirlindu-i-se pe cap și dinții
săi clănțăind.
Și cu adevărat

era groză

a privi acestă

scenă

sângerosă.— Inchi-

puescăși cine-va, într'o sală de cinci stînjeni lungă

și patru lată,o

sută și mai mulți meni ucigași și hotăriți spre
ucidere, călăi și
osîndiți, luptându-se unii cu furia desnădejdei și alții
cu âprinderea
beţiei. Boerii neavând nici o grije, surprinși mișele
sce pe din dos
fără arme, cădeati fără a se mai împotrivi. Cei
mai bătrâni muriai
9
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făcându-și cruce; mulți însă din cei mai juni se apăraii cu turbare;
scaunele, talgerele, tacâmurile mesei se” făcea arme în mâna lor;
unii, deși răniți se încleştai cu furie de gâtul ucigașilor şi, nesocotind
ranele ce primiaii, îi strîngeai până îi înnădușiaii, Dacă vre unul apuca
vre-o sabie, își vindea scump vi€ța. Mulţi lefegii periră, dar în sftrşit nu mai r&măse nici un boier viii. Patru-deci și șapte de trupuri
zăceaui

pe parchet!

In lupta

și trinta acesta, masa se r&sturnase; ul-

cidrele se spărseseră și vinul,
„pe

lespezile

amestecat

salei.

cu sânge,

făcuse 'o baltă

|

Odată cu omorul de sus, începuse uciderea și în curte, Slugile
boerilor, v&dându-se lovite fără veste de soldați, plecară de fugă.
Puţini care scăpară cu viață, apucând a sări peste ziduri, dase larmă
pe la casele boierilor; și, învitând pre alte slugi și 6meni boieresci,
burzuliseră norodaul, „ȘI tot orașul alergase la porta curţii, pre care

începuse a o tăia cu securile. Ostașii amețiţi de beţie făceau numai
o slabă împotrivire. Glâta se întărîta din mult în mai mult.Lăpușnenul,

pe care

îl însciințase

de pornirea

norodului, trimise

„pre Armașul să-i întrebe ce vor și ce cer? Armașul eși.
— Ei vornice Moţsce, dise apoi inturnându-se:spre acesta, spune,
nam făcut bine
de o aşa rie?

că mam

mârtuit

„— Măria Ta ai urmat cu

mare

de

r&ii aceșştii, și am

înțelepciune,

scăpat

țara

răspunse mârșavul

curtezan;, eii de mult aveam de gând să sfătuesc pre M. Ta la acesta, dar văd- că înțelepciunea Măriei Tale a apucat mai 'nainte, și
ai făcut bine că i-ai tăiat; pentru-că... fiid-că...era să..
|

— Văd că armașul întârzie, dise - Lăpușneanul curmând pre Mofoc, care se învălmășa în vorbă. Imi vine să poruncesc să dea cu
tunurile în prostimea aceea. Ha, cum socoți și d-ta?
— Așa,

așa, săi

împrâsce

cu tunurile; nu-i vr'o pagubă

c'or muri -

câte-va sute: de mojici, de vreme ce au perit atâția boeri. Da, să-i
omârede

— M&

istov.

-

Ă

aşteptam s'aud asemenea

răspuns, dise cu oţerire

Lăpuș-

nenul; dar să vedem întâiă ce vor.
In vremea acâsta Armaşul se suise pe porta curții și, făcend
semn, strigă: Omeni buni! Măria sa Vodă întrebă ce vreți și ce
cereţi? și pentru ce ați venit așa cu zzuzba?

Prostimea rămasă cu gura căscată, Ea nu
întrebare.

Venise, fără

a se stringe

să

scie

în cete, cete,

In sfîrșit începură a striga:

pentru-ce

și a se întreba

se aştepta la asemenea

a venit

unii pe

și le

vrea. Incepu

alţii ce să

ceră.
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— Să micșoreze dăjdiile!—
Să nu ne zăpeiâscă]|

—

Să

nu ne mai împlinescă!—
Să

nu ne mai jăfuescă!

—-Am rămas săra— ci
N'av
!em bani!
— Ne i-ai luat toți Moţoc!
— Moţoc! Moțoc!—E] ne belesce
și ne pradă!
— El sfătuesce.pre
Vodă! — Să msră!
.
— Moţoc să moră
— Capul
!
lui Moţoc vrem!
Acest-din

urmă

cuvîn

t găsind un eho în iGte inimi
le, fu ca o
scintee electrică. Tâte glasurile se
făcură un glas, și acest glas
striga: capul lui Moţoc vrem.
—
Ce cer? întrebă Lăpuşneanul, vădend
pe armașul intrând.
— Capul Vornicului Moţoc, r&spunse.
-— Cum?

ce?

strigă

acesta

sărind

ca

un

om

ce calcă pe un
șarpe ; nai audit bine, fărtate! vrei
să Șuguesci, dar nu-i vreme de
şagă. Ce vorbe sînt aceste! Ce să
facă cu capul mei? îți spun că
ești surd; n'zi audit bine!
e
— Ba f6rte bine, dise Alexandru
Vodă, ascultă singur. Strigările

lor se aud

de

aici,

i

In adevăr, ostașii ne mai împotrivin
du-se, norodul începuse a se
cățăra pe zidur
i de

unde

striga în gura mare: Să „ne dee
pe Moţoc!

Capul lui Moţoc vrem!
—

Oh!

păcătosul

de

mine! strigă ticălosul. Maică pre
curată FeCi6ră, nu mă lăsa să mă prăpădesc!...
Ă
Dar ce le-am făcut ei 6menilor
acestora? Născătâre de Dumnedeă, scapă-mă de primejdia acesta,
și mă jur să. fac o Biserică,
să poste
sc cât voii mat avea

dile, să ferec

cu argint icâna

ta cea
făcătâre de minuni de la Monastirea
Nemțului!...
Dar milostive Dâmne, nu-i asculta
pe niște proști, pe niște mojică. Pune să dee cu tunurile într'înșii..
Să moră toți! Eă sînt boer
mare;
ei sînt niște proști !
—: Prosti. dar mulți, răspunse

Lăpușnânul

omor. o mulțime de meni pentru un
om, nu
dumnâta singur. Du-te de mori pentru
binele
diceai însuți când îmi spuneai că nu
mă vrea
Sînt bucuros că'ți răsplătesce 'norodul
pentru
vîndendu-mi 6stea lui Anton Sechele,
și mai

şi trecend în partea Tomșii.
— Oh! Nenorocitul

căci de pe

tru el. Incai

vorbele

de

mine! strigă Moţoc

tiranului înțelegea

lăsați-mE să mă duc
7

cu

pun

rece;

să

|
zmulgându-și barba;

că nu mai

să-mi

sânge

ar fi păcat? Judecă
moșiei dumitale, cum
nici mă iubesce țara.
slujba ce mi-ai făcut,
pre urmă lăsându-mă&

este

casa

scăpare

pen-

la cale! fie-vă
<
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milă de jupânesa și de copilaşii mei! lăsați-mă să m& spovedesc |
şi plângea și țipa şi suspina.
— Destul! strigă Lăpușnenul, nu te mai boci ca o muiere! fil
Român verde. Ce să te mai spovedesci? Ce'i să spui duhovnicului?
că eşti un tâlhar şi un vîndător? Asta o scie t6tă Moldova. Haide!
luaţi” de'i daţi norodului, șii spuneți că acest fel plătesce Alexandru Vodă celor ce pradă ţara.
Indată Armașul şi Căpitanul de lefegii începură al tir. Ticăitul boier răcnia cât putea, vrând să se împotrivescă; dar ce puteai
pătrânele lui mâni împotriva acelora patru bațe sdravene carel tră-

de _tru-

se împedeca

geaii! Vrea să se sprijinescă în pici6re, dar

purile confraților să, şi luneca pe sângele ce se închegase pe
lespedi. In sfi rşit puterile îi slăbiră și sateliții tiranului ducându-i

pe pârta curții mai mult mort de cât viu, îl îmbrânciră în mulțime.
Țicălosul boier cădu în brațele idrei acestei cu multe capete, care

într'o clipă îl făcu bucăți.
— Iată cum plătesce Alexandru Vodă, la cei ce pradă ţara!
diseră trimiși tiranului.
— Să trăâscă Măria Sa Vodă! răspunse glâta. Și, mulțămindu-se
de astă jertfă, se împrăștie.
In vreme

ce nenorocitul

Moţoc

acest

perea

fel,

po-

Lăpușnenul

runci să ridice masa şi să stringă tacâmurile;, apoi puse să răteze
capetele ucișilor, și trupurile le aruncă pe ferestră. După aceea luând
capetele le aședă în mijlocul mesii pe încet şi cu rinduclă, puind
dedesupt

mici boieri

ale celor mai

pe

asupra, după neam

și pe a celor mai

făcu

și după ranguri, până ce

o

mari de

piramidă

de

patrudeci și șepte de căpăține, virful căruia se încheia prin capul unui

logofăt mare. Apoi spălându-se pe mâni, merse la o ușă lăturalnisă, trase zăvorul şi drugul de lemn care o închidea și intrăî
apartamentul

Dâmnei.

De la începutul tragediei aceştia, Dâmna
mic

de cele ce se petreceaii,

Rucsanda,

era îngrijită. Ea

uesciind ni-

nu putea afla pricina

zgomotului ce audise; căci, după obiceiul vremii de atunci, femeile
nu eșiaii din apartamentele lor și slujnicicile nu puteaii a se risca în
mijlocul unei

oştimi

ce nu

cunoscea ce este disciplina.

Una din ele

mai îndrăsneță, eşind, audise vorbă că este zurba asupra lui Vodă
și adusese acestă veste stăpânei sale.
Buna

Dâmnă,

temându-se

de furia norodului, era speriată şi, când

a intrat Alexandru, a găsit'o rugându-se
»
copiii pe lângă dînsa.

dinaintea

icânei,

avend
N
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—

A! strigă ca, slavă Maicii Domnului

frică,

că te văd! Mi-a fost tare

|

—

,

Pentru aceea precum ţi-am făgăduit, ţi-am
cu mine,

frică. Vino

—
—

gătit

un

leac de

Dâmnă.

Dar ce ţipete, ce strigări se audiaii?
Nimic. Slujitoriă s'au fost luat la sfadă, dar s'aă liniștit. Dicend

aceste,

luă pe Rucsanda

Intru vederea grozavei

de mână

și o aduse

în sală.

privelişti, ea slobozi un țipăt

strașnic

și

leșină.

—

Femea

tot femee, dise Lăpuștenul zimbind; în loc să se bu-

cure, ea se sperie. Și, luând'o în braţe, o duse în apartamentele ei.
Apoi înturnându-se iarăși în sală, găsi pe căpitanul de tefegii și pe
armașul, așteptându-l.
— Tu pune să arunce peste zid hoiturile câinilor acestora, iar

tigvele lor să le înșire pe zid, dise lefegiului. Iar tu, adresându-se
către armaș, să'mi pui mâna pe Spancioc și pe Stroici.
Insă Stroici şi Spancioc eraă acum aprope de „Nistru. Gonacii
i ajunseră

tocmai

când

treceai

hotarul:

— Spuneţi celui ce v'a trimes,
vom vedea până a nu muri!

strigă către

ei Spancioc,

că

ne

IV
De mă

Patru

ani trecuseră

dru Vodă, credincios

voii scula, pe mulţi am să popesc

şi ei;

de la scena

acesta, în vremea cărora Alexan-

făgăduinței

ce

mai tăiase nici un boer. Dar

pentru

dase

Dâmnei

Rucsandei, nu

ca să nu uite dorul lui cel ti-

ranic de a vede suferiri omenesci, născoci feluri de schingiuri.
Scotea ochi, tăia mâini, ciuntea și seca pe care avea prepus; însă
prepusurile lui erai părelnice, căci nimeni nu mai cuteza a cârti
cât de puţin.
|
„Cu tâte aceste, era neliniștit, căci nu putuse pune mâna pe Spancioc şi pe Stroici cari ședeaii la Camenița, așteptând şi pândind
vreme. De și avea doi gineri grafi cu mare influență la curtea Polonici, era îngrijit de

acești

doi boeri,

să

nu

invite pe

Poloni

cari

nu căutaii de cât pretexte, spre a intra în Moldavia; dar acești doi
Români erai prea buni patrioți, ca să nu judece că r&sboiul și venirea

oștilor străine, ar fi fost peirea Patriei.

Lăpuşnenul

le scrisese în

mai

multe

rînduri

ca să. vie, legân-

E

DAN

O

II

du-se prin cele mai mari jurăminte că
nu le va face nimic, dar
ei sciaii cât pretuesce jurămîntul lui.
Ca săi privegheze maj de
aprâp
e,

se mută

în cetatea Hotinului pe

bare

o întări mai cu

osebire; însă aici se bolnăvi de lingâre. Bâla
făcu repedi înaintări și,
în curând, tiranul se vEdu la ușa mormî
ntului.
In delirul frigurilor, i se părea

că vede

tâte jertfele

crudiei sale

îşi ceru ertare

de la toți,

forose și amenințătâre, îngrozindu-l și chem
ându-l la judecata Dumnedeului Dreptății. In deșert se învirtia
în patul durerii, că nu'și
putea afla răgaz.
|
Chemând pe Mitropolitul Teofan, pe Episc
opi și pe boieri și 'spu-

indu-le

că se simte

sosit la sfirşit vieții,

umilindu-se; pe urmă îi rugă să le fie milă
de fiul stă Bogdan, pe
care îl iasă moștean Scaunului, Și să-l ajute;
căci fiind în fragedă

vîrstă, înconjurat de puternici vrăjmași,
nu se va putea apăra nici
pe sine nici pe ţară, de nu va fi unire între
boeri și de nu vor ave dragoste și supunere către Domn. «Cât pentr
u mine, urmă a dice, de

mă voi și ridica din bâla acesta, sînt hotăr
ît a m& duce la călugărie, în mănăstirea Slatina, unde să mă spăse
sc, câte dile îmi va
“mai lăsa Dumnedeii. Deci vă rog, părinți Arhie
rei, de mă veţi vede
aprope

de morte,

să m&

tundeți

călugăr. ...»

,

Nu putu vorbi mai mult. Convulsiile îl apucară și
un leşin, grozav

ca mortea,

îi îngheță

că se sfirșesce,

trupul, în cât Mitropolitul și Episcopii crede
nd

îl călugăriră

Puindu-i

nume

Paisie, după numele

Petru, ce avea până a nu se face Domn
.
După acesta, salutând pe Dâmna Rucsanda
de regentă în vremea

minorității fiului &i, proclamară pe Bogdan de
Domn. Apoi îndată
porniră stafetele pe la boierii din țară și emigrați și
pe la căpitanii

oștilor.

Abia amurgise când
Descălecând

|

Stroici și Spancioc

pe la gazde,

sosiră,

alergară cu pripă la cetate. Cetatea era

mută şi pustie ca un mormînt de uriaș. Nu se audia
de cât murmura valurilor Nistrului, ce' isbea regulat stîncâsele
ei câs:e, sure
și gdle, și strigătul monoton al ostașilor de strajă, care
întru lumina

-crepuscului se zăriai rezemați pe lungile lor
palat, îi coprinde nu puţină mirare neîntilnin
d

o slugă le arătă camera bolnavului. Voind
sgomot

și se opriră

ca să asculte,

lance. Suindu-se în
pe nimeni,în sfirșit

să intre, audiră un mare

Lăpuşneanul se trezise din letargia sa.
Desc
hidând ochii, vădu doi călugări stând unul la cap și altul
.
la

picidrele

sale, neclintiți ca

două

statui de bronz;se uită pe

dinsul

și se vădu
să

ridice

acoperit
mâna

cu o rasă; pe căpătâiul

și se

împedică

în

nisce

s&ă sta un

metanii

de

că viseză, și iarăși închise ochii; dar redesc
hidându-i,
vEdu aceleași lucruri: metaniile, potcapul,
călugării.

— Cum te mai simți,
vEdendu-l că nu dârme.
Numele

acesta

frate Paisie? îl întrebă
.

îi aduse. aminte

potcap. Vru

lână.

1 se păru

peste puțin,

unul din' monahi,
|
|

de tâte cele ce “se petrecuseră,

Sângele, într'însul incepu a-ferbe; și, sculându-se
pe jumătate:
— Ce pocitănii sînt aceste? strigă. A! voi vă
jucaţi cu mine!

“Afată

bâite|

Eșiţi că pre

toți vă

omor!Și căuta

o armă

pe lângă

el; dar, negăsind decât Potcapul, îl asvîrli 'cu
mânie în capul unui
călugăr.
a
. Intru audul strigătelor lui, Dâmna cu: fiul
ei, mitropolitul, boierii,

slugile intrară toți în odae.
"Chiar atunci cei doi

boieri

o

i

veniseră

și stati ascultând

— A! voi mai călugărit, strigă Lăpuşneanul
sperios: gândiţi. că veţi scăpa de mine? Dar
să
Dumnedeă sai Dracul mă va însănătoșa,
și...
— Nenorocite, nu huli! îl curmă mitropolitul
;
sul morții! Gândesce, păcătosule, că ești monah
!

la ușă.

cu glas răgușit și
vă iasă din minte!
|
|
uiţi că ești în cânumai ești Domn!

Gândesce că prin hulele și strigătele
tale sperii pre astă femee nevinovată; și pre acest copil în care rezăm
ă nădejdea Moldaviei...

— Boită

fațarnică | adaugă

din pat, tacăți gura;

tiopoles.
„să

M'aţi

popesc:

bolnavul sbuciumându-se

a se scula -

că eă care te-am făcut mitropolit eii te desmi-

popit voi dar, de mă voii îndrepta, -pre mulți
am

și eă. Iar pre cățeua

asta voiii s'o tai în patru

bucăţi

împreună cu ţincul ci, ca să nu mai asculțe
sfaturile boitelor și a
dușmanilor mei. Minte acel ce dice că. sînt
călugăr!
Ei nu sînt
călugăr, sînt Domn! Sînt Alexandru Vodă!..
Săriți flăcăi! Unde's
„ voinicii mci?.. Daţi! daţi de tot! Ei vă porunc
esc. Ucideţii pre
toți... Nici unul să nu scape... A! mă năduș!...
Apă! apă! apă! —
şi cădu răsturnat pe spate, hircăind de turbare
și de mânie.
Dâmna

și

mitropolitul

eșiră.

La

ușă

îi întimpinară Stroici

și

Spancioc. ”
|
— Dmnă! dise Spancioc apucând de mână pe Rucsa
nda, omul
acesta trebue să moră numai de cât. lată un praf,
pune-l în băutura lui...
.
|
|

— Otravă! strigă ea înfiorându-se,

—

Otravă,

urmă Spancioc.
-

i

.

De
2.

Ș

7

nu va muri
7

îndată

omul

acesta,

7
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viața Măriei Tale și a copilului
a trăit tatăl și destule

acestuia este în primejdie. Destul

a făcut. MGră

O slugă eși.— Ce este?
— Bolnavul s'a trezit și
mă duc fără el.
— Oh! vrea săl omâre,
„copilul la sîn.*
— Nui vreme de stat

tatăl ca să scape

fiul.

întrebă Dâmna.
cere apă şi pre fiul săă. Mi-a dis să nu
răcni dui6sa mumă,
în

gânduri,

strîingând cu furie

Dâmnă,

adăogi Spancioc.

Aduţi aminte de Dâmna lui Ștefăniță Vodă și alege între bărbat

și între fiu.
— Ce dici părinte?

dise

Jăcrimători spre mitropolit.
— Crud și cumplit este

nedei să te povățuescă.

sărmana
omul

Iar e

|
femee, înturnându-se cu ochii

acesta;

|
fiica mea;

mă duc să gătesc

Domnul

Dum- .

tot pentru pur-

cederea n6stră cu noul nostru Domn; și pre cel vechii, Dumnede
ii
să'l ierte, și să te ierte și pe tine. Dicând acestea, cuviosul
Teofan
se depărtă.
_
Ruxanda luă un pahar de argint plin de apă, pre carel
aducea

sluga; și apoi
cadă

—

otrava

mabhinalicesce

și silită mai

în el. Boierii o împinseră

Ce face?

întrebă

se uita.

O:

—

de

Intrebă

Spancioc

mult

de boieri, lăsă

în camera

să

bolnavului.

pe Stroici, carele crăpase ușa și

fiul să&ă, dice că vrea

săl vadă — cere de băut —.

Dâmna tremură—îi dă paharul—nu vrea să'l ieal..
” Spancioc
—

sări și scâse junghiul din cingătâre.

Bea, îl iea, bea... Să'ți

fie de bine, Măria

Ta!

Ruxanda eși tremurândă și galbenă; și, rezemându-se de perete:
— Voi să dați semă înaintea: lui Dumnedeiă, qise suspinând,
că

voi maţi

făcut

să fac acest

păcat.

Mitropolitul veni: Să mergem, dise Dâmnei.
— Dar cine va căuta de nenorocitul acesta?
— Noi, răspunseră boierii,
— Oh! părinte, ce me făcuși să fac! dise Dâmna
politul,

și se duse

cu el plângând.

Amândoi. boierii intrară la bolnav.
Otrava încă nu începuse a'și face lucrarea.
tins cu fața în

sus,

Mitro-

!

Lăpușnenul

liniștit, dar forte slab. Când

ti privi îndelungat şi, necunoscându-i,
voiesc?
ALI
— Eă sînt Stroici, răspunse acesta.

către

îi întrebă

sta

în-

intrară boierii, el

cine

sînt și ce
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— Şi ei Spancioc, adăogă cel-lalt; și
aceea ce. voim e să te
vedem până a nu muri, cum ţi-am
făgăduit.
— Oh! vrăjmașii mei! suspină Alexandru,

— Et sînt Spancioc, urmă acesta,
Spancioc pe care ai vrut să-]
tai, când ai ucis 47 de boieri, și care
a scăpat din: ghiarele tale!
_Spancioc, a cărui avere ai jefuit'o
lăsându-i femeea și copiii să cer-

șetorescă pe la ușile creștinilor.

— Ah! ce foc simt
mânile de. pântece!

—
—
meii!
—

că mă

arde, strigă

bolnavul, apucându-se

cu

Di Acum Slobozesce, căci ai să mori, Otrava
lucreză.
Oh! m'aţi otrăvit, nelegiuiţilor! Dâmne! fie-ţi
milă de sufletul
O ce foc!—Unde-i Dâmna? Unde-i copilul
mei?
Sai dus și te-ai lăsat cu noi.

— Sai dus și m'at

lăsat! mai

lăsat cu vol!

Oh! omorîţi-mă,

să scap de durere! Oh! înjunghe-mă tu, tu
ești mai tînăr, fie-ți
"milă! scapă-mă de durerile ce m& sfişie! înjunghie-mă!
dise întor-

cându-se spre Stroici,

— Numi voii spurca vitejescul junghiit” în sângele
cel pângărit, .
al unui tiran ca tine.
Durerile crescea. Otrăvitul se sbuciuma în convulsii.
— Oh! strigă, îmi arde sufietul! oh! dați'mi apă...
dați'mi ceva
să bei!
— lată dise Spancioc, luând paharul de argint de
pe masă! at
remas drojdiile otrăvii. Bea și te recoresce!
—

Ba; ba,

nu, nu vreaă,

dise

bolnavul

strîngând

dinţii. Atunci

Stroici îl apucă și'l ținu neclintit; iar Spancioc, scoțând
cuțitul din

tecă, îi descleștă cu vîrful lui
mai era în fundul: paharului.

Lăpușnsnul,
a să-l lovescă,

—

mugind

dinții,

și îă turnă

gât otrava

cu fața spre părete,

ta să ne privesci; învața

boierii. Ba; se cade spre

a muri, tu care sciai numai a omori.

ŞI, apucându-l amindoi, îl țineaă nemișcat, uitându-se
bucurie infernală şi mustrându-l.
|
Nenorocitul Domn se svircolia în spasmele agoniei;
cea la gură; dinţii îi scrișniaă și ochii săi sângerați se
o sudâre înghiețată, tristă a morții prevestitore, .eșia
ca
turi

pe obrazul lui.

ce

ca un taur ce vede trunchiul și securea ce

voi a se înturna

Ce, vrei să nu ne mai vedi? diseră

osînda

pe

După

un

chin

dete duhul în mânile călăilor săi,

de

jumătate

ceas,

|

la

el cu o
|
spume făholbaseră;
niște nas-

în sfirşit

își
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Acest fel fu sfirșitul lui Alexandru Lăpușnenul care lasă o pată
de sânge în istoria Moldaviei.
In Monastirea Slatina, zidită de el, unde e îngropat, se vede și
astădi portretul lui și a familiei sale.
=

„

SOBIESKI

ȘI ROMÂNII

,

Pe drumul ce duce către cetatea Neamţ, pe la stîrșitul lui Septembrie 1686 se vedea o 6ste mergEnd- După un jtrup de lănceri
ce deschidea marșa, urmaii dou&-spre-dece tunuri mari trase de boi,
apoi o câtă de ofițeri călări. în fruntea cătora erai trei: unul în
flGrea vîrstei, posomorit, gânditor, necăjit, și doi mai bătrini. Tustrei, în haine poloneze. In sfirșit venia duiumul 6stei; trăsuri, bagaje, pedestrași, șhlehtă pospolită, amestecați, în neregulă, cu st6gurile

strînse,

cu .capul plecat,

cu

armele

r&sturnate,

cu

pe față și cu durerea în inimă. Nu se audia nici surlă

întristarea

nici dobă;

numai tropotul cailor și pasul 6menilor ce abia se mișca ; pentru
“că de dece dile caii n'ai ros de cât câja copacilor şi Gmenii s'au
hrănit numai cu pâme.
Și însă 'acestă 6ste în stare așa ticălsă, e acea cea înjosit de

atătea-ori trufia Semilunii, iar acei trei fruntași „oficeri sînt Hatmanii Iablonovski și Potoţki și cel din mijlocul lor însuși.. Ion Sobieţizi,
|
regele Poloniei.
Și cum să nu fie supărat și «necăjit vestitul rege? EI, Sobieţiri,
fala Leșilor, eroul creștinătății, mântuitorul Vienii, să fie nevoit pen-

tru a doua ră

a da

și a Moldovenilor;

pas Turcilor,

a-și privi 6stea

a

se

trage

ticăloşită

dinaintea

Tătarilor -

de. lipsa merindelor,

horopsită de dâșmani care îl urmeză mișelesce fără a îndrăsni să'și
dea piept fățiș cu el și fac pradă tot ce cade, tot ce rămâne;
pe urmă;a nu întimpina în drumul s&ă de cât o fior6să pustietate!

Cum

am dis, mergea încet și gânditor.

Hatmanii

lângă

dinsul

păziau tăcere, respectând supărarea sa de care și ei se împărtășiaii.
— Ce castel e acesta! întrebă Sobiețki când, ridicând capul, zări
pe sprâncena 'delului,” înălțându-se trufaşă, dinaintea lui, cetățuea

Neamţu. Cu bună semă vrun cuib al tâlharilor acestor de Moldoveni!.
— La vreme de făsboiii, aici domnii Moldovei obicinuesc a'și
trimite averile lor, răspunse Potoțki.
Di

—Așa!
„temir,

—
ne

Să mergem

care mă

înşală,

dar să-l luăm. Oh! voi să'îni r&sbun pre Canși mă

făcu

să perd

Eă ași dice să lăsăm cetatea acesta,
urmăm

drumul

înainte. Âvem

tunuri

atâția viteji.

dise lablonovski,

de câmp,

nu

de

și să

asalt.

-- Ba pre numele patronului. mei! nu va dice lumea că o
cetate
sa arătat dinaintea ]ui Sobiețki fără a i se cuceri. N'avem
tunuri?

"Vom

lua-o dar

cu mâinile.

— Numele M. Tale e destul tun, zise Potoţizi.
Trufia polonului măgulindu-se de acestă gr6să lingușire, faţa
i se

însenină

la ideea

unei isbândi atât de lesnici6să,

runcă să se înșire stea către cetate.

și îndată

dete po-

|

In cetățuie se aflaii optsprezece plăeși, trimiși de
ispravnicul de
Neamţu pentru străjuire, în lipsa garnis6nei care 'era
la Fălciă pe:
lângă Domnul Cantemir, unde tăbărise armia turcâsc
ă. Cu câte-va
ceasuri mai 'nainte sosise un tînăr plăeș al cărui cal asudat
păscea,

înșelat, troscotul ce crescea pe lângă ziduri
— Mai bea o dușcă, băete, dise un bătrîn de care se vedea
că
ascultă toți, și ne sputie ce ai mai vădut la Iași?
|
— Ce să văd, tată? Blestămăţie! Tirgulîi în jac. Leșii pradă
și
desbracă

—
—
încă?
—

pe bieții 6meni.

Şapoi dic că's creştini!
_
Creștini! au prădat bisericile și monăstirile de odâre. Nu sciți
Saii dus să iea pe sfinta de la Trisfetitele.
Dâmne feresce! diseră plăeșiă făcendu-și cruce.

— Așa, urmă tînărul; eram acolo când a mers să iea racla
Sfintei,
dar călugărul simțind a închis porta și n'a vrut să deschid
ă; atunci...

—

Pui de om

Atunci

călugărul! strigară ascultătorii.

Craiul lor a poruncit

s'aducă

tunurile

E
ca să spargă

por-

țile; dar mai întâiă a trimis răspuns călugărului care ședea
în clopotniță să deschidă, oră face monastiiea praf și pulbere.
— Audit-aţi acolo lifta cea păgână! Și ce a făcut popa?
— Ela răspuns că nu se aștepta saudă așa vorbă de laun împărat care. se dice creștin, și că M. S. îi mare şi puternic, pâte să
facă ceea ce dice, dacă nu se teme nici de Dumnedeii nici de sfinții
lui, dar el nu deschide” pâria, ci se îngrâpă sub zidurile bisericei,
și apoi lumea. va judeca între dinsul, atât de slab și între M. S,, atât
„de tare.
ii
Audind_aceste, Lehul sa făcut foc de mânie și dase acum poruncă să împusce, când unul din hatmanii lui i-a dis nu sciă ce, —
Cum

îmi spuneaă

6menii,

i-a dis că nu se cade

să facă așa lucru.
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și alte multe.

să strice casa Domnului
dee pace bisericei.

că la înduplecat să

Indestul

-- Și ce fac acum Leșii, la lași?
—

Este

cănu

ce ai yădut

s'aii dus, după

când

de

o săptămână

mai ai merinde pentru oști, și aii percurs pe Bahlui în sus, gândind
C'ar găsi de tâte; dar acolea să vedeţi, Vodă din lagărul Turcilor
cum

a audit de

acâsta

a și pornit

un Mirzac

după denșii

co

mul-

țime de Tătar și vr'o cinci steguri de Moldoveni ; iar mai întâiii
a trimis pe loc pe Căpitanul Turculeț c'o straje de călăreți care
apucând înainte, a: scos toți 6menii de prin sate, a dat pojar fenului și fânaţelor,

gropi grâul

prin

a ascuns

duşmanul

şi

și orzul,

sia să mănânce te cât pâmele copacilor; ba încă
şi nisce erburi veninâse de care cum bea, crapă;

a

gă-

nu

la Cotnar

să, în cât ajungând

găsit tot pustii în drumul

a pus prin bălți
și val de capul

lor! peria cu sutele și ei și caii; iar care rămânea pe urmă cădea
în mânile Moldovenilor care, fără mai multă judecată, ori îl spânzura
ori îl înțepa.

— Osânda Sfintei Parascheve! dise "bătrânul. Dar tu cum le-ai
aflat aceste tote?
— Eă — sciți că m'aţi trimis la lași să văd ce mai este. —
După

ce s'ai dus Leșii,

luat cât colea

mam

lor până

pe urma

la

Cotnar, unde m'am întâlnit cu Căpitanul ;Turculeț, care mi le-a
spus; și apoi după ce am vEdut că dușmanii și-aii luat drumul spre
țara lor, am

apucat

de- adreptul

peste

Gre

codri... „Dar

ce buciumă

străjerul?
— Făi semn să se cobâre de pe zid, şi să vie încâce.
Nu trecu mult și plăeșul de strajă viind, spuse că o ste
se apropie

de cetate.

mare

.

Indată toți alergară pe ziduri.
— Leșii sînt! strigă tînărul ce venise de curând și pe care lam

audit vorbind; și-ait schimbat drumul, și vin aici...

— La porți, flăcăi! dise bătrânul. Incueţi-le și grămădiți bolovani
pe ziduri. Asedaţi-vă toți pe la metereze.' Să nu dică Lehul ca

intrat într'o cetate românescă ca într'o țarină pustie.
— Dar noi sîntem numai nouă-spre- -dece și asta-i o 6ste întregă,

observă unul, cum se....
— Taci, mucosule! îl curmă bătrânul. Te temi că-i peri?
pagubă! Un mișel mai puţin.
Vinătorul

ast-fel înfruntat,

se

trase

ruşinat

și

se

sui

Mare

pe ziduri.

141
In vremea acâsta 6stea se apropiase.
să vorbâscă cu cei din cetate.

Regele

trimise

un

ofițer ca

Solul veni la pârtă. Bătrânul îl salută de pe zid.
—— Bine

ai venit, domnule,

ce poftesci de la noi?

— Măria Sa Regele Poloniei, Mare Duce de Lituania ş.c.l. (urma
titlurile) v& face cunoscut ca să vă închinați şi să cuceriți cetatea
împreună

cu tâte averile și merindele; atunci garnizâna va fi slobodă

a eși cu arme și bagaje fără a i se face nimic; iar, cutezând a se
împotrivi,

cetatea

se va cotropi

răspuns

M.

și garnizâna

se va trece

sub

ascu-

țitul săbiei.
—

Du

Sale, dise bătrânul,

că

laude

şi

îngroziri

de

astea am mai audit noi, și tot nu ne-am speriat. Mai bine M. S$.
şi-ar căuta de drum și ar da pace unor Gmeni cari nu i-ai făcut
- nimic. Cetatea nu avem gând să i-o dăm cu una cu dou, măcar
că nu sînt în ea nici averi, nici merinde. Tot ce-i putem da este
plumbul din pusce, pe care îl vom trimete noi de pe ziduri, fără să
se mai ostenescă să vie înăuntru.
|

—
—

Plecaţi-vă, dise trimisul, și nu v& puneţi capul în primejdie.
Nu purta grijă de capul nostru, domnule. Gândiţi mai biie

la al vostru.

,

— Incă odată vE întreb, vă închinați ori ba?
— Ba.
Parlamentarul se duse,
Asaltul începu. Tunurile aședate pe scaune de lemn băteaii necontenit, cetatea. Plăeşii r&spundeai cu glânţe care nu făceauă greș.
Fieşte care împușcătură oborea .câte unul din vrăjmași, și mai
„ din ofițeri asupra cărora eraă ţintite flintele lor. Leșii pereai
a face spor.

ales
fără

In diua d întâi, doi vânători periră. A doua di şi a treia di, mai
cădură cinci şi se răniră doi. A patra di, cădu împuşcat însuși Comandantul artileriei leşesci; dar mai periră trei din Moldoveni.
Numărul bravilor scădea pe tâtă diua. Sera, adunându-se pe lângă

foc, vEdură că ai sfirșit și muniţiile şi merindele.
— Ce este de făcut? tată, întrebă tînărul vinător
care, rănit la un picior, sta întins pe o laviţă.

pe

bătrânul

— Câţi ai perit d'ai noștri?
— Dece.
— Și nu mai avem nici praf nici merinde?
— Nu.
— Dacă-i așa, apoi mâine dimincță urcă-te pe pârtă şi legă
;
7

|
în

_
.

7

vîrful săneţii un stergar alb; spune că închinăm cetatea, cu tocmeâlă să ne lase slobodi să eșim şi să ne ducem unde vom voi.
Așa

se

urmă.

şiră în două

Leșşii

primiră

rînduri, lăsând

tote condițiile -cerute.

prin mijlocul

Ostea

se în-

ei loc ca să trecă gar-

nizâna, și porta se deschise.
Atunci, în: Joc de o strajă numerâsă, se vădură eșind șese 6meni
din care trei ductaii pe umerile lor, pe alți trei ce erai răniți,

— Ce este acesta? strigă - Sobieţki, repedindu-se
lar. Ce sînteţi voi?

călare înaintea

— Străjeriă
lui săi,

din

din

cetate,

răspunse

bătrânul

rănit

spatele

fiu-

.

—
—

Cum ! atâţia sînteţi?
Dece din noi ai perit din mila M. Tale.

—

Voi

aţă cutezat

a

vă

împotrivi

mie.

şi ami

omori

atâția

vi-

teji? dise Regele. O, asta nu se va trece așa! urmă turbat de mânie; trebue o pildă pentru cei asemene vouă, și pilda va î grznică
și vrednică de faptă. Nu metitaţi a muri de sabie, ci de ștreng.—
Spânzuraţi i!
-

Pe loc ostașii înconjurară pe plăeși cari, depuind jos răniții, își
făcură semnul crucii și rezemându-se pe sănețe, se uitati cu ne-

păsare la pregătirile ce se făceaii pentru mârtea lor. Ofițerii priviaii
cu înduioşare

acestă

scenă.

— = Pie-mi ertat, Sire, dise atunci Iablonovscki, apropiindu-se cu
respect de Regele care ședea posomorit și mânios, a arăta M. Tale,
că acești viteji nai făcut de cât datoria lor, datorie patriotică şi
vrednică de ttă lauda, şi că aii-avut norocirea a câștiga făgăduinţa

marelui Sobieţăi că vor fi slobodi și nesupărați.
— Iţi mulțămesc, vrednice al mei tovarăș de arme, dise Sobiețki,
ca deșteptat din somn, îți mulțămesc că mi'ai oprit de a face o
faptă defăimată. Ai cuvînt Gmenii acești sai purtat vitejesce. Să
li se dee fie-căruia câte cinci-deci de zloți. Apoi, înturnându-se către Români: «Voinicilor, dise, sînteți slobodi; mergeţi în pace, și.
spuneți copiilor și fraților voştri, că ați avut cinstea a vă împotrivi
cinci dile Regelui de Polonia.
Indată se făcu loc Moldovenilor cari, luându' și răniții, se rep
tară către munți, în vreme ce stea se cobora încet la vale;
cetatea cu porțile deschise, purtând pe zidurile sale urmele bona.
belor dușmănesci, rămase singură pe culmea înverdită ca un mare
schelet de uriaș.
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IX.

(Fisiologia provincialului)

Nu

sciă

dacă

cine-va

asta curi6să, 'originală
țreprinde

ei

nezugrăvit

a

face

un

a

încercat “până

și crohmolită
acest

portret

tabloi,

atât

de

acuma

a descrie

figura

a boierului ținutaș. Voiă în-

pentru

că ar fi păcat

caracteristic,

a rămâne

cerendu- ți însă

iertare

dacă nu voii putea a ţil ar&ta chiar întocmai cum îl vedem
când
nil aduce poșta sat harabagiul jidan de-l trântesce liop! pe
pa=
veua Iașilor; și mai virtos că el are deosebit tip, după ținutul
din
care vine, după tergul . din care iese, după virsta lui și trebuinţ
a
ce are în capitală, și e o lighide atât de xariată, în cât ar fio
nespusă greutate a închide întrun singur cadru, tâte fețele și culorile lui.

Provincialul
poartă

umblă

arnăut în

coda

încotoșmănat

într'o

droșcii, înarmat

cu

grozavă
un

subă

ciubuc

de urs;

încălăfat și lu-

lea ferecată cu argint; șuba de urs, arnăutul și ciubucul sînt

cele

trei neapărate elemente ale boierului ținutaș ; fără ele nu se: vede
nicăiri. Figura lui e lesne de cunoscut: cele mai adese este gros
și gras, are față. înflorită, favoriți tufoși şi mustăți răsucite; dar pe
lângă aceste firesci podâbe, natura, ca o milâsă mumă, a r&spândit
asuprăă și un puscii ce care vorbesce mai tare ochilor ispitiți de-

cât ori ce altă; un pa scii ce care face a

fi destul săl vedi ca să'l

cunosci, și săl ghicesci din ce ținut sosesce,. sait din ce bortă iese;
un 74 scai ce, în sfîrșit, care te face să ridi cum îl zăresci,
Cum a sosit în capitală, întâia lui trebă este să se ducă la Mi- -

culi ca să-și cumpere ochelari saă lornetă cu care se uită stra
obrăznicesce prin tote lojele teatrului. Del vei întreba a doua di ce
sa representat, o să-ți spue că. s'a jucat” comedia lui VodzviJ, care
e fârte ghizdavă și nostimă, pre care îndată începe a o și critica.
Ca

să scapi de ideile lui

literare, intră

unghiul uliței, unde domnesce
cilor și nasul

să „ Vedi

puția

în magazia

asta din

M. Ortgies, vestit prin fasonul _Jilet-

pe acest

flăcăi

tomnatic

îmbrăcat

cu un

frac fără mânice, abia însăilat, pe care îl scrie calfa pe la tâte încheeturile

cu

cretă.

A

venit

la

lași ca să se însâre,
!

sai să intre
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în slujbă.
credințeză
cât după
tâte cele
Cine e

Fracul îl stringe de-i plesnesc ochii, dar croitorul îl încă parcă e leit pe trupul s&ă, ba încă ceva mai larg de
jurnalul din urmă, căci în capitală e de don fon să fie
strîmtorate.
.
.
acesta ce o să dea peste noi cu droșca? Să ne ferim

de: întilnirea

lui, dacă

nu

vrem

să

ne

asurdescă.

O

să

ne

spue

în

cercul provincial, care dice că franțuzesce, că vine de la moșul
Logofătul A., unde a găsit ge moșul Logofătul B., cu care o
să
prânzescă la moșul Logofătul C. și nu scie ce să mat facă,
căci e
poftit şi de cei-lalți ai săi moși J.ogofeți şi Vornici, ca să le
facă
cinste şi a petrece cu dinșii, și nu-l mai încape vremea, şi...
și... o
mulțime de asemenea flecării; pentru că am uitat să-ţi
spun că.

provincialul e fudul din născare
câe. El e nepot tuturor boerilor

și eughenis din cap până în călmari și văr cu tâtă lumea. Insă

de și .ne spune că se sfădesc de la dinsul care să-l aibă
și să-l
primescă, bunul om mucezesce în hanul lui Copoiu saii al lui Petre Bacalul! — O lume!
De ai norocire a fi și d-ta eughenis_ din protipendas, vlăstare
de
viță alesă, țandură de os sfint, și ai trebuință a merge în provincie, fii sigur că ai să fii bine

primit,

tru că ești așteptat c'o nesupusă
fetele ce se mărită, şi să botezipe
faci cuscru și cumătru cu un terg
necununat și nebotezat, dacă n'ar
mare.
nânci

pen-

Pe urmă încep mesele și cumetriile; o să te silescă
să măpână nu vei mai putea, pentru că de vei refusa
vrun fel

de bucate, gazda a să începă a
a ocări

găsduit. căutat și ospătat

nerăbdare a să cununi pe tâte
toți copii noui născuţi, adecă să te
întreg, căci provențialul s'ar ține
fi cununat și botezat de un boier

pe bietul țigan

bucătar.

se jelui că

Pe

nu-ți plac

bucatele și

urmă ai să bei vutcă;

ai să în:

chini sănătățile tuturor verelor, tuturor mătușelor,
tuturor nepâtelor și a tot n€mul. Pe urmă ai să mergi la. -Sozrde
(pentru că în

provincie e încă moda de soarele), unde o să «te alegă la
tote fi-

gurile de mazurcă, unde o să fii ca o gânganie străină
la care o
să țintescă toți ochii. Intr'un cuvint, te poți numi norocit
de vei

scăpa

din ținut cu capul

tefăr,

și cu stomacul

sănătos.

Dar să ne întârcem la boierul ținutaș. După ce a sfirșit
banii de
cheltuelă, vine a casă. Nevasta îi ese înainte. Ea îl aşteptă
să vie
isprăvnicit sau presidenţit ; el vine cu plete lungi și
cu lornetă. Ce
scene atuncea vrednice de penelul lui Hogart! Ca s'o
liniștescă,
bărbatul săi îi aduce vr'un turban vechiă 'îndrugat
de Domnica,
sai vr'o ciudată capelă, caprițiosă clădire de pene, floră
și cordele,

Sa

3
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"care aduna de doi ani tot.colbul din Magazia Ninel. Sava, toți pro-

venţialii de ambe sexe, năvălesc la diînsul. După cerâmonia dulce.
țurilor și a cafelei, cucâna începe ași arăta turbanul și boierul a
spune novitale. Spune cum a petrecut; cum s'a «glindist la bal la

„curie;, ce mai confete și înghieţate a mâncat; cum

îl invita

tâte

damele "la dans; cum era balul de frumos; sala era pardosită cu
'oglindi, păreții de porțelan, ușile de cristal şi mobilele de chihlibar,
și alte multe minunății și mândreţi care făcu pe prietinii săi să casce

gurile ascultându-l; și iacă materie de vorbă cel
ME grăbesc însă a sfirși acest tabloi, de
vincial, om de duh, (pentru că nu sînt toți
arătat), să se apuce a ne zugrăvi și pe noi
cu tâte mietehnele

puţin pentru două luni.
frică ca nu vr'un pro”
ca originalul ce ţi lam
locuitorii din capitală

şi “ticăloşiile n6stre! "Epposo!

Di

e
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XIV

(CRITICA)

In trecutele dile un: june, căruia nici cum genii nui lipsesce,
plin de idei noui mai mult bune de cât greșite, îmi ceti o.com.
punere a sa, care: n'ar fi rea dacă autorului nu i-ar: fi fost drag a
se face cunoscut prin originalitate mai mult de cât prin simplitate, întrebuințând diceri culese din vechii scriitori, pe care voresce

“cu

dea-sila a le reînvia, dând unora înțelesul ce pâte ai avut întâi;

în sfirșit, fabricând de la sine diceră, și vruțe și nevrute.
Am voit ai arăta deșanțata lui deprindere, spuindui că nu e
dat tuturor a crea diiceri și a băga scalpelul îb biata limbă, pentru

a o struli

cum

li-se

pare;

și croitori răi; că sînt multe

că'nu

pedice:

sînt

toți

creatori

fanatismul

ci croitori

bătrânilor,

deprin-

derea, pedantismul, cărţile bisericesci, ş. c.|.
ME asculta cu o nerăbdare ce se vedea î înn neastimpărul săi, până
ce, sărind de pe scaun:
— lartă-mă, domnul mei,

dare!

Ce: mi vorbesci- de

-strigă ; ertă-mă

fanatism și de

că

nu

mai

am

răb-

deprindere; De ne-am fi |

potrivit acestei “vechi rugine, am purta încă barba și papuci galbeni. Cât pentru pedantism, e o emblemă a dobitociei. Cărţile bi„- sericesci? dar iea, mă „Tog, pe acele tipărite mai nainte Și în vremea

Mitropolitului Dositeăi, și vei

găsi dicerile:

provedinţă, creştin, în10 +

7
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ger,

comentarie, şerb,

mai bine—le-ati

ș. c. |. pe cari acei noui
— socotind

prefăcut

în loc de șerbul
nedeii creator și
saii slugi, cari să
„os rob Qeo5, și

în pronie, hristian, angel,

că fac

tălmăcire,

rob...

lui Dumnedeii, robul lui Dumnedei; pare-că Dumpărinte are trebuință de robi, nu de supuși, șerbi
umble în căile lui. Grecul nu dice Ex)afos ci Acasemenea dic și tâte cele-lalte popâre creştine.

la sema,

domnul mei, că ei nicăiri mai voit a întrebuința timpul
săvîrșit al verbului, ci tot cel nehotărit; nică odată: avui, făcui, fui,
tot-d'a-una: am avut, am fost, am făcut,. fără să-și dee cuvînt pen-

"tru astă arbitrară palmă peste ochii gramaticei. Ei—tot acești noui
întrebuințeză dicerile: învă/ire, mirare ş a. dar nar dice, dâmne
feresce! miracul şi văl care sînt tot una, și pe cari le -găsiai în
cărțile vechi: Prin un capriț neînțeles, luai verbul și lăsau substantivul!
Nu-ţi place

că dic:

inimă, tinereţe,

spirt,

relege,

virtute:

ai voi

să dic: suflet, dragoste, duh, lege, faptă bună; pentru că la d-ta
inima, acest dar dumnedeesc, însemnă acea bucată de carne macră.
prin

care circuleză “sângele;

tinerețe,

junie,

spirtul,

o esenţă

îmbă-

tătore; relegea, legea sai pravilă;. virtutea, puterea animală a trupului. De pildă acest fras: L'âme qui aime avec tendresse est inspir€e par Lesprit 'de la religion et. de la vertu, ei laș traduce așa:
Inima

ce iubesce

cu tinereţe

e însuflată

de

spirtul

relegii și al vir-

tuții. D-ta negreșit că ast-fel: Sufletul ce iubesce cu dragoste e însuflat

de

duhul

legii. și a faptei

bune.

Acum

un

re

cine

care

ar

pricepe dicerile, fără a sci şi înțelesul ce le-aţi dat domnia-vâstră,
vrend

a retraduce

din

cuvint în cuvînt

traducția d-tale în franțeza,

ar trebui să dică: Le souffle qui aime avec amour est inspire par
lodeur de la loi et de la bonne action, și ar ride mirându-se ce
ai voit să dici d-ta “prin acest fras smintit.
Dicerile, adăzur (abattu), zz47 (humili€), și alte câte-va cari nu'mi
vin în minte, le-aţi botezat,

abătut, înțelegeți
plecat

(humble)

săracele,

cum

vai

plesnit

în cap.

aceea ce franțezul dice: prin €cartă, prin
Apoi dacă

se găsesce

un. om

ce vine de

Prin

24444,

pune. tot

cuvîntul la locul lui, dându-i înțelesul cel primitiv, Strigați că e cu
neputinţă a strica obiceiul, vorbă prâstă
care nu e nimic cu puţință!
.

Imi dici că creez diceri? Ce
ca să'mi arăt ideile? Insă de

diceri sînt sai
surori. Și apoi,

a

Gmenilor mișei,
Si

o să fac când îmi
vei căuta

bine,

pentru

lipsesc cuvinte

vei vedea

că și acele

românescă. uitate, sa împrumutate de la limbile
întru acesta am urmat pildei altora cari sciă ce
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să

dică

o limbă... Adio,

domnul

mei,

urmă

luându-și capela,

ești într'o di de spleen, nu vrei să mă înţelegi. Sînt
șerbul d-tale |
__——

Dar

poet

al dracului!

Ti-am

spus

că sînt mai

mulți: croitori

de cât creatori, și... Poetul era acum în uliţă,
|
lacă cum judecă acest june nevindecat în păreril
e lui. Mie. mi-e

prieten și aș dori să-l pot îndrepta, dar—
- mărtur
îmisesc
i
păcatul—
m& cam învoiesc cu ideile lui.

In adevăr,
ce privesce

folosul ce a
relegea

isvorit din cărțile bisericesci întru

și morala

e netăgăduit, dar gramatica mult

ceea
pă-

timi. Dacă limba ar fi rămas precum se vede în
cărțile vechi și se
aude în gura poporului, şi vr'un om înzestrat cu
o sciință sistematică a limbilor rude,, s'ar fi apucat a o aduna
și a o aşeda pre-

cum cer tipul şi origina ci, negreșit că am fi scăpat
de tâte aceste
pleonasme, florituri şi cacofonii. Scriitorii noui
bisericesci și profani,

ai introdus shimatismul limbii grecesci, împreună cu
o mulțime de
diceri, lepădând pe cele românesci:
Când ar dice cine-va astădi: gintă, cor, columb, dardă,
custodie,

templu, generos, peregrin, investat, ș. a.— pe care
le-ai lepădat—
puțini lar înțelege: și însă ast-fel se vorbia, se scria
și se tipăria

cu vre-o sută și câți-va ani în urmă.
Multe

parascovenii— de mi-e iertat a împrumuta

astă dicere

po-

porană— are limba nâstră, mai ales în dicerile luate
din Slavona.
Nu-mi vinîn minte tâte, și nici voii a te supăra cu un
glosarii ce
nu-și are ]Gcul săă într'o scrisore, dar voiă însemna, pentru
curiositate, una-două.
|
Substantivul s/ugă, a slugi prefăcendu-se în verb face s/47;76
sat

a Sluzi, când

ar trebui

să facă siugire, sluga, slugii, slugire. La astă

dicere slavonă, am păstrat verbul cu declinația lui, și
am greșit.
Altele tot slavone le-am schimbat şi iar am greșit, pentru
că nu

sciă de ce nu mai nimerim; d. e. vitez, trez, dirz,
obraz ș. a., la
plural slavonesce nu schimbă pe z în j, precum noi cari
dicem vi-:
teji, obraji ș.c.l, în loc de vitezi, trezi, obrazi, dirzi, ş. a.,
o anomalie

nesuferită într'o gramatică. regulată.
Cu

altă scrisâre, îţi voiă

spune ceva

|
şi de

scriitorii vechi. Xaipe!
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ION

HELIADE

RADULESCU

(1802—1872)
(Născut în Târgoviște. Elev distins al.lui Gheorghe Lazăr, urmeză. acesțuia
ca profesor, după căderea mișcărei de la 1821. Activităţii, lui de profesor îi
datorim o Gramatică, o Aritmetică şi o Istorie a Românilor. Heliade, cel d'întâiii în Muntenia, fundeză! un diar politic şi altul literar: Czrieru7 de ambe sexe
în care publică poesii, nuvele sociale și istorice, studii literare şi de morală,
etc., şi
A scos

Curierul român în care propovăduesce idei de neatirnare și de libertate.
din scriere alfabetul chirilic, prin mijiocirea Carizrului de ambe sexe,

a înfiinţat Socezafea filurmonica, din care eși Teatrul, a luptat în potriva protectorutului rusesc și a pregătit, cu vorba și cu scrierile, revoluţiunea de la 1848,
al cărui suflet el a fost. Viaţa. şi activitatea lui de politic și scriitor este
strîns legată de desfășurarea evenimentelor „politice şi istorice ale timpului,
A

scris mult,

în t6te

genurile

literare

şi a tradus

mai

tâte

lucrările

de.

frunte

„ale literaturilor: franceză, engleză şi italiană. Producţiunile lui literare şi
tice sînt publicate sub numele - de: Meguzafii poetice, Fabule și Satire,
haida, Isachar, Biblia sati vechiul şi noul testament, Cântarea cântărilor,
fectoratul Jarului, Curs de poesie generală, Scrisori din exil, Scrisori
Costache Negruzzi, Memoire sur Phistoire de da regeneration roumaine, etc.)

-

poliMiProcătre

FABULA -

Mitul, fabula, apologul ca și parabola şi tâte alegoriile își ai început,

în părțile

orientului

și putem

dice

că sa

născut

de o

dată

cu primele societăți sati mai bine cu primele reunir: la un loc sati
întilniri pacifice de 6meni; pentru că mitul sai fabula va să dică:
vorbă, cuvint, narație ; a fabula va să dică â sta la vorbă, a nara:
Cum saii adunat doi, trei 6meni la un loc, și ai putut a'și arăta
prin vorbă sai cuvint cugetarea; cum mai vîrtos ati început sme-

nii a se aduna înprejurul căminului domestic,. începu
prima

ei semnificație,

ce nu însemneză

de

cât

vorbă,

și

fabula în
convorbire,

narație, foveste. Călătorii nară sai fabulă câte ai'vă&dut în
lor;

părinții

fabulă

sai

nară

copiilor

câte sciă,

câteaă

drumul
vădut

şi

putut, și câte își imagină. Bunele, mamele, nutritârele, domesticele,
legănă pruncii şi îi întrețin până adorm spuindu-le tradițiunile, câte
întîmplare ce aii audit saii şi inventând în circumstanță, când spre
a deştepta curiositatea copilului, când spre al alina din plâns sau
spre al adormi.
=
N

-
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Fabula ca narație sati poveste, diferă după” anii, condiţia,
cunos„cințele și ale celui ce o spune și ale celui ce o ascultă.
Omul, în adevăr, are o aplecare firscă spre a asculta
la nara-țiuni,

are

însă

fot

acea

aplecare

spune câte a audit, câte scie
este copil, nară
înțelege ca un
are etăţile sale,
“sale: Sălbăticia,
trecut

și va

şi

și

simte.

câte

o plăcere

inventă

de

singur.

a nara

sati

Când

omul

și ascultă copilăresce: el nu „pâte nici vorbi nici
om serios și erudit. Și precum omul individual își
așa și omul colectiv sau Umanitatea își are pe ale
Batbatia, Civilisaţia.... sînt nisce etăți prin care a

trece

omenirea.

Cu

cât

o

stirpe

este

mai

antică,

atâta conservă încă tipul omului primitiv, al omenirii- -prunce.

cu

_

Negrul represintă omenirea pruncă, omenirea în l€gănul
ei. Pruncul nu scie nara, și devenind mare nu: și aduce aminte de
cele din
legănul stii, de cele din prima pruncie ca să le pâtă spune,
Negrii
n'aii tradiţiune: istoria lor, pe cât sa putut le-ai făcut'o alții.
Copilul își spune întîimplările, impresiunile, închipuirile forte
co-

pilăresce, adică în modul cel mai naiv și vivace câte odată;
şi
precum vorbesce cu Gmenii, asemenea vorbesce și cu jucăriile sale,
cu animalele, cu arbori, cu florile, cu tâte obiectele lui de predi-

lecţie

și aversie:

tesce

și înjură

își scutură

cărbunele

păpușa” și “i vorbesce

ce la

ars,

acul

ce

înjură piatra ce la împiedecat. Tot asemenea

la

cu

afecție;

înțepat;

copilului

trân-

bate

face

și

și 0-

mul pfimitiv, țăranul simplu din tote națiunile pină
astădi vorbesce diua întregă pe cale și la arat cu boul și
cu calul lui, îb
mângâe, îl mustră și înjură; bine-cuvintă apa și umbra
la care se
r&coresce; înjură și blestemă drumul r&ă, “tina, plâia,
grindina, nivea, etc,, înjură lemnul tenace ce nu se lasă a se tăia,
trintesce şi înjură

securea

ce

nu

taie-saă

care

sa

rupt.

_

Limbagiul copilului şi al omului primitiv este cu totul
poetic,
căci, dă judecată: și rațiă şi limbă animalelor; simţire,
și pasiuni, şi
“limbă și rațiă plantelor și tuturor celor neînsuflețite;
„conservă sau

stă la vorbă cu dînsele,
Omul

ce vorbesce

și face

ast- fel este: şi dispus

a crede

tâte na.

rațiunile ce dai simțire, judecată, rațiă și. limbă animalelor,
plantelor
și mineralelor, sai îi place a le crede, pentru: că îi place poesia
ce

personifica

tote. lar mai vîrtos

se mai adaoge
vine

și mai

daca, pe lângă

acestă

personificațiă

și grândiosul, miraculosul, imposibilul, naraţia îi. de-”

atrăgătâre,

cu cât

omul

e mai înapoiat

sai

mai

lipsit

de necesarie: vorbesce flimândului de 'bucate delici6se, însetatu
lui
de ape cristaline și răcorâse, „junelui de frumuseți răpitore,
celui

„fără colibă de palate strălucitâre şi încântate, celui ce umblă desculț prin tină și prin spini, de Gmeni aripați, scăpătatului de tesaure
nedesecate; vorbesce, în fine, maladului de ființe în etern june și

sănătose, muritorului saii mai vîrtos fricosului de, mârte vorbesce-i

de nemurire, de ambrosie, de licori ce dai nemurirea, că narația
ta va avea t6te grațiele, toți carmenii: din om devii un încântător,
un

poet,

un

creator. —

Toţi

6menii

simpli

și neinstruiți

'represintă

copilăria omenirii, mai virtes însă stîrpea arămie, precum cea negră
represintă pruncia. La Indian tâte se nară în modul grandios, miraculos, Suprauman, imposibil; vorba sa fabula lui
fabulă de necredut, istoria lui se nară prin miti.
în istorie, ci zei, ființe suprumane. Istoria lui e un
își cumpără în bloc tâte mitologiele și religiunile,

devin în adevăr
El n'are Gmeni
bazar, de unde
mitii lor.

“Adolescentul nu mai e copil'; aplecările, aspirațiunile,. credințele
limbagiul lui sînt altele; el nară și ascultă mai ca un june; începe
a avea dale junelui,
culosul, încă îi place

și i-ai mai.rămas încă d'ale copilului. Mirași îl încântă; şi e facil de a crede imposibilul;

cată încă şi unul și “altula i se presenta ast-fel cum să nu i se
pară absurdități. Ceea ce am ajuns a înțelege când zicem fabulă,
“la

el cată

să

devie,

zomant

miraculos:

actorii

narațiunii

lui cată să

fie mai mult 6meni, de cât animale și ori-ce neînsuflețit. EI începe
a avea o tendință către istorie; însă istoria lui tâtă cată să fie plină

de miti.
plac de

Și daca

actorii lui

nu pot

fi de cât Gmeni, aceștia nu-i

vor

fi -6meni- de rînd, și cu virtuți umane; eroii lui, sînt
imperatori, duci de oștiri, giganți, semizei, magi, încântători ce toți
sînt în relație d'a dreptul cu cerul saii cu infernul, ce se pârtă pe
aripele vîntului, ce fac un pas și ajung la marginea pămîntului, ce

zic și se face, ce
purtați de cursieri
„ast-fel, sting relele,
tăți, inventă sciințe
rămân

nemuritori, .

se preumblă pe care şi cai de flacăre, ce sînt
aripați, hipogriphi, de Pegași, și cari, străbătând
umanisă sălbaticii, civilisă barbarii, crează socieşi arte, și, în fine se răpesc de vii la cer, unde
e

TIMPUL.
Mai vechii și de cât lumea, am fost de faţă la zidirea ei; am
vădut pe rînd nemurile în sgomotul slavei strălucirii lor, şi m'am
uitat pe urmă și la a lor țărină zăcend în tăcerea morții și mușchiul

vecurilor

monumente

înverdia.

d'asupra

și generații am. trecut

faptelor

mâinilor

lor. +— Preste

și am vădut în urmă grămădin-
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du:se a lor cenușe, și vijeliile vecurilor spulb
erând-o în văile uită-

rii. — In sborul mei cel repede las în
urmele mele veEcuri, vă
aduc timpii anului icâna vîrstei vâstre,
fac să răsae sdrele şi să
apue întru a isa slavă, și m'am uitat înapoi
și am v&dut v&curile de
la zidirea lumii ca diua de ieri!!! Universul
întreg: pămint, 'stele şi
toți planeţii se văd supuse la a mea derăp
ănare, și însuși lumina

acestui sâre se va

stinge

înaintea

trecerii mele. Numele

numai și

slava făcătorilor de bine al omenirei sînt
neatinse de mâna'mi a tot
derăpănătâre; în sînul mei le port, și vecini
ce ca mine vor r&ămâ-

ne în

t6te „vâcurile.

In șegistrul

vecurilor

și al meă

sînt trecute,

pînă la una, faptele tuturor muritorilor de
la monarh și pînă la rob,
și îl voiă deschide o dată de faţă a tâtă
lumea și a stăpînului ei,
Sint un genii trimis să sbor asupra univer
sului, spre a se folosi de |

mine numai pînă sînt de față, am trecut o dată,
trecut sînt pentru
tâte: vecurile. — Unde sciti să se folosescă de
mine, dilele cele fe-

ricite ce vin

după

parcă ar zăbovi
între

acesta mă fac neschimbat,

cursul

strămoșii voştri;

aur. La

voi am

am

venit

şi acestă neşchimbare

meă. — Oare când, în Italia
trăit între

acum

dînșii și le-am

și vam

adus

diua

m'am
adus

de

zăbovit
vecul

de

astădi, di de

sE&rbătăre vouă. Ferice de părinții aceia ce și în
Viitorime își lasă
a lor nume,

un

nume

de

mărireşi în veci de sărbătâre.
.

DISPOSIȚIILE ȘI ÎNCERCĂRILE MELE DE POESIE
_

Inv&ţam grecescecum
, se învăța pe atunci, Octoih și Psaltire:
nu înțegeleam nimic. Intro Duminică am vedut
la porta bisericei
Kreţulescu lume multă adunată; am. stat și ei
să văd ce este: un
fecior sati vizitiă citea în gura mare Alexandria
, și câți trecea pe
drum se oprea și asculta. Când m'am oprit
eii, citirea venise din- :
preună cu Alexandru până la Ivantie împărat,
unde dice «mira tebe

brate

şi. c. 1»

Nu

m&

putui -deșlipi

de

acolo

ascultând

descrierea

acelui loc plin de r&câre, de verdeță și adăpat
de fântâni cu apă
Vie. A trebuit să tacă acel om, minunat pentru
mine (vizitiul dic),
ca să fug și ei d'acolo. Am venit acasă şi am
cerut forte rebel,
plângând

să-mi

dea dovi lei să

cumpăr

o

carte.

Eram

r&ă,

când

plângeam; sculam vecinii în picidre. A trebuit
să mi se dea banii
și alergai în dată și'mi cumpărai cartea prețui
tă și plină de minuni,

Dar

ce să fac cu „dînsa?

că în mânile

tesc; câte-va slove se potrivia cu cele

mele era mută.

Vrui să

ci-

grecesci; dar mă împiedeca
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o grămadă

de alte încurcături ce semenaii- cu unele turnuri.A, al-

tele caracatițe

saii scorpii x, altele testuri

și ciuperci

nu era în Bucuresci să'mi spue, mama scia
în via grădinei lucra

câți va olteni; vre-o

ă,

+.

Tata

carte numai grecâscă;

doi dintr'înșiă eraii cu că-

limările la brâu și sciaii carte. ME rugai de unul, care mi se,păru
mie

mai

procopsit,

şi pe

carel

_Iui (îl chiema Alisandru). El
vorit al mei, cel găurisem
o funie cu mare -meșteșug,
dianții 'ce vEdusem că juca

recomanda

către.

mine

și numele -

îmi spuse pe picior, lingă un dud fade mai nainte şi prin care petrecusem
ca să învăţ să săr pe funie ca: comela.dulap la Cismigiii. Acolo, lângă acel

dud începui a sloveni românesce: «împărăţia la r&sărit ş.c.l.» Intr'o -jumătate de ces nu mai aveam trebuință de dascăl, începui a

ceti, şi în patru dile isprăvii Alexandria din scârță până în. scârță.
- Se înțelege însă, că în acele patru dile dascălul de grecesce nu
ma vEdut prin șcâla lui. Plecam diminâța să merg la șcâlă, dar
mă întorceam pe altă uliţă, intram prin grădină și pe după case,
pândind să nu mă vadă nimeni, mă urcam în pod, mă băgam sub
un coș și acolo citem vitejiile lui: Alexandru cel mare, cum sa
bătut cu racii, cu furnicile și cu Por împăratul ș.c.l. Tot sub acel
coș am învățat să scrii și : numerile arabice- până la 100, -cum și

să scriu slovele românesci ca de tipa, îmi făcusem nisce foiţe, pe
care scriam şi prescriam: dar vream ca cu dinsele să'mi rămâie și
numele nemuritor. Așa făcui altele cărora le dădui formă de-carte
cu titlul ei după orânduială. ME luai după--titlul Alexandriei şi făcui și la composiția

mea

un

titlu forte iscusit

şi însemnător

după

cum urmeză:

ACESTĂ CARTE
Făcută de mine

Niţă saă Ion Rădulescu
(1)
În dilele

Polcovnicului Ilie (Tata)
Şi cu blagoslovenia

Sfinţiei sale Frusina (Mamma)
1811.

(1) Până atunci nu intrasem în șcâlele eenice, câ să mE numesc Eliade.
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Ast-fel în patru dle învăţai a „ citi- românesce, scriea
m numere și
făcui și autor al vestite compuneri: Acgstă carte.
Nă gândeam

ei că, dacă fac la cărți, când
face

mare.

Eram

încredințat

sînt de

în mine

turar, dar nu mă credea nimeni.

nouă

ani, dar când'm'oiă

că o să mă

fac

un mare căr-

E)

Procopsela însă și autorlicul mi-a dat prin piele,
că o drăcdică |
de slujnică sa suit a patra di în pod să dărăcescă
la in, fiind vremea
cam 'ploi6să. Ei a trebuit să ies odată din coş,
dar mă primejduiam
să mă vadă şi să mi se dea pe față îndărătnicirea
mea de a merge
la dascăl; îmi luai inima în dinți; eşiii din cabinet
ul meă de lectură (din coș) și făcui să țipe biata Minca
cât alergară toți din
casă. M& deteră binișor din pod, mă puseră în
cârca lui moș Mâinea
şi mă trimeseră la șcâlă, Dascălu! me primii
în bătăi şi mă puse iar.
la psaltirea grecescă. Et uram 'carteaegrecesc
ă, dar din diua aceia
„o urii și mai mult, şa trebuit s'o sufer până
când dete Dumnedeii

Ciuma de la Caragea, din 1812. Tâtă lumea. era
tristă atunci; numai
eii eram vesel cam scăpat, de dascălul Alexe și
de psaltirea lui,
pentru că fugiam la moșie, afară. Mai un an am fost
slobod, şi nu'mi

„ petrecem vremea de cât la o stână de 0, unde
păstorii aveau felurimi de cărți. Acești 6meni veniaă sărbătârea
în sat și cătaă la
zodii, fetelor. şi fiăcăilor, la un călindar: ceera tipărit, nu sciă unde
că semăna slova rusâscă. Li se duse vestea
în sat, și fură chiemați

şi la curtea boerescă (cum. am dice la noi acasă).
De aci mE cunoscui cu dânșii și nu m& mai putu. ține în frică
nici câinii de la
stână

ce

era. să. mă

rupă odată. Intr'o vară citiă cu ei împreună

Pârta

Pocăinței, Epistolia cea cădut din cer, vița
sfântului Alexe omul lui
Dumnedeii, scrisă de mână, 'Vița părintelui
Macarie, Avestiţa. fata

Satanei, Pogorirea Maicei Domâului la Iad și
alte vieți ale sfinților,
Mai pe urmă veni din Brașov acestor păstori și
istoria lui Arghir.

Ei până atunci din câte citisem, sciam pe
din afară numai Epistolia“
că 'căduse din cer la Palestina; îmi plăcea
unde dice că se jură
Christos. pe brațul s&ă cel drept, și când declam
am pe din „afară

ardicam și ei braţul.
d
Când . Vedui însă pe Arghir, cram în ceruri
de bucurie; învățaii

mai

întro septemână cântarea întâiă. M&
încurca însă.
să-mi spue 'ce este musă ; întrun cuvînt
eram

nimeni

în

casă, când

mă

audia

fetele,

spuindu- le pe

din, afară

că

nu

de

minune

scia

în stihuri

«istoria frumosului Arghir și a prea frumâsei
Elene» ; când diceam:
«Hip | hop ! la,a mea iubită> aveam și biciu
în mână, plesniam cu
2

o
densul și săriam în sus, dar mi-era necaz de ce n'are
puterea aceea de farmec [să m& facă. să sbor).

și. biciul mei

Pe tâmnă date un guturaiii mare în tâtă casa, și e deprins din
versificaţia lui Arghir, făcui versuri. guturaiului, care încep ast-fel:
O guturaiă, guturaiă !
Mulţămesce-te încaii
Că te odihnesci prin nasuri
- Și prin gâturi faci taifasuri...

In

vremea

ciumei

învEțasem

multă

carte, că

ei

ţinem

citirea

în

biserica satului. Alde țârcovnicul ajunsese nimic pe lângă mine

(0 :

spunea toți sătenii).
Intorcendu-ne la Bucuresci, după încetarea bâlei, audiii căc se plângea părinții, că trebue să fi uitat eă tot ce învățasem mai de înainte,
și cu adevăraț uitasem, căci pe Macdrios Anir citeam tot atât de

încet ca și pe psalmul cel din urmă Mizzos, rin...
Bietul Dascălul

Alexe

murise

și, pe

atunci, se dusese vestea unui

Dascăl călugăr la Sf. Nicolae, Părintele Naum. Era cam departe până
la Sf. Nicolae,

dar hotăriră

Incepui la bietul Naum.

părinții să mE& dea acolo.

Acesta scia

Elinica; dar

era

român

și

dise -părinților să-mi iea cartea lui Papazoie ori Polizoe. M& puse la
Istoria sfântă prin întrebări și răspunsuri ; din grecesce îmi tălmăcea românesce. Din diua aceea numi mai fu urâtă cartea. In scurtă
vreme mă puse la Gramatică, In Hrisorora, la Esop, și ajinseiti în
doi ani și până la Tom. Chipul, mergeam bine că înțelegeam ce învățam, pentru. că bietul Naum tălmăcea băieţilor s&i din elenesce în

grecesce și din grecesce în românesce.:
Trecuiti de aci la ședla grecescă de la Măgurenul; erâm de vr'o
13 ani atunci, șam învățat acolo până a venit G. Lazăr, în anul 1818.
La deschiderea șc6lei românesci, am vrut să fac versuri, cari n'aă
plăcut conșcolarilor mei ; eii însă credeam că de pismă nu le place.
Incepeam ast-fel :
Muzele la Olimp cântă,
Ă

„Când

Săltând, cununi împletesc,
Dup'a lor dar pildă sfîntă
Veniţi să mE veselesc...

n'are cineva

ce se spue, când

N

capul îi e sec și inima rece,

atunci pâte alerga la dușii de pe lume, să vorbescă de
Olimp,

N

Muse,

de

de Apolon, de Cerber, de Pluton, să grămădescă vorbe d'alde
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- astea, câte voiesce,-că -potrivesce și versul și sâmăn
ă și a poet. Bieţii _

conșcolarii mei rideati de poesiile mele; dar și
e, după cum diseiti, credeam că rid de pismă, și paguba era a mea,
că mă năcăjam să

nu se atingă nimeni de liră.
i
|
la mârtea mameiam vrut să fac o tragedie pe care,
luându-mă
după tilul grecesc A'iac Maowyopăpos ce învățam atunci,
o intitulaiti
și e:

/on zel zalnic:

pentru

că eram

ticia nu sciii de era firescă sai

peltic pe ligă cele-l'alte. Pel-

câștigată din

limba

grecescă.

Cu

intrarea în şc6la românescă, slavă Domnului că
m'am dres, pentru
că eram prea fricos de rîsul dracilor de băieți.
P'atuncă să mă fi

pus cine-va din câţi dic-ca să scrie Românul cum pronun
ță, p'atunci

dic să m€
mina _de

fi pus

dînsa,

să fac o ortografie românescă,

de

le'arfi r&mas

și dumnelor

că sar

numele

fi duspo-

nemuritor

mie; naș fi rămas un om așa neînsemnat ca acum.
Făceam, cum dic, versuri pe morte, dece d'o para;
dar

ei

și

”
nu

le-aș fi dat nici pe dece parale unul, pentru că
le aveam dimpreună cu mine la mare ipolipsie (după cum se vorbia
p'atunci). -M:
se părea că pe mine ma orînduit D-dei să lumine
z neamul, dar

când îmi intră în mână Lyricele lui Atanasie Cristopoi,
mi se tăie
tot cheful de a mai face versuri, din capul mei. Le
învățasem pe
„dinafară și într'o vară mi-aduc aminte, că le-am
tradus pe tâte.
Le-am dat d-lui Carcaleki, ca să le tipărescă
la Buda, când venise aci d-lui la anul 1820; dar pe semne c'ai
rămas netipărite,

căci eă gândiam

că. cum

le-or. vede la tipografie, făcute mai vîrtos

de mine, șapoi și cu litere latinesci, numai de
cât or să le tipărescă fără parale, pentru că ei nu dedesem nict'o
para d-lui Carca-

leki. Din mila lui D-gei s'a perdut acele traducții,
și începutul
mai tot-deauna îl ţine cine-va minte pe din afară.
lată: cum era

poema d'întâiă :

!

|

Intr'o di primăvărâsă
Cântând prea de dimineţă,
Se cobâr'o drăgăstosă
Musă dulce cântăreță
Ce Erato o numesc.
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FOILE ȘI CĂRBUNELE.
Lâng'o lemnărie unde stă grămadă
Una peste alta, r&ii amestecate:

«E să suflu'n tirie şi-tu 'n lemnărie
«Săte opresci țintă și să 'ncepi a da

Surcele și așchii, a securei pradă,

«Colea uh foc ţepăn !—Ce mai băr[băţie |
«Ce nume "ţi-ai face chiar în istorie !
«Gazetele tâte tare ar bucina!>

Țăndări şi găteje, dâge r&sturnate,
Multe ciopliture,
Și sfărămăture.
D'ori. ce fel de lemne, mobile stri|
[cate,

Un, groscior cărbune

cât nuca de
[mare |,

Foile ca Naiba ast-fel îi vorbia,
Și bietul cărbune, ce nu se gândia,
Licuria acuma mereii de trufie *

"Si

de bucurie.

Dar vii ardend bine, cădu d'înttm- N'apucă

să dică fatalul său ga
Și 'ncepu să sară sub iutea suflare,
.
Ce în lucrare
Drept între surcele.flacăra-l mâna.
Unui sătân care se duce acasă,
S'aprinser'acestea, şapoi lemnăria
Sai să'și facă focul, să 'și cate Luă foc întregă, vilvorea se'ncinge
[de masă,
În aer se'nalță, volvâră: se'ntinde.
Sai cine mai scie ce trebă avea. Satul en pericol și megieșia
Aci prea aprâpe, după drum, nevoi
Tâtă se deșteptă,
Era nisce foi
Sârta 'ntregă a Troiei în -spaimă
Al căror stăpîn
i
[aşteptă.
Era un jupân
Hei! acum vei dice
[plare
Din hirbul cu spuza sai chiar din
[lulea

Meşter

spsitor,

Că al nostru cărbune a cătat să fiă

Care spre repaos capu'și rezemase.
Fârte mulțumit ?—
Chiar pre lemnărie și somnu-l fuS&racul Pirlice!
BN
|
[rase
Plesnit în scînteie la acea grozăvie
«—Ce sârtă te așteptă strmane
De tot împărţit

[cărbune!
«Curând +te

vei

| Cine

"1 mai

cunâsce

în

focul

cel

stinge,

și negru
[mare
[tăciune
Care şi mai tare
«În dece minute, bun n'a să mai fii II făcu cenușe în vre-o 'nghesuire?
«De cât de părete să scrie cu tine
«Şi să mînjerescă care cum îi vine,

Peri fără nume, fâră pomenire !...

«Să facă la posne dracii de copii;

Și foile iară coprinse de foc
Lăsate în loc

«Dar

Dal

ce

mai

renume

când

m'aj

[asculta

lor jupân

meşter

care, spăi-

[miîntat,
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A fost și tulit'o, din somn deşteptat,,

Arseră și ele
Cu lemne și cu pele,
Devenind cenușă fără de suflare.—

lată-vă exemplu

!

Foi să nu mai fiţi.—

Și voi june inimi, organe ducili
Care drept cărbune la suflări serviţi, |
După

şi dați ascultare

scelerați

i

Nu vE mai luați.

Voi cari suflați certele civili

CE A FOST CORBUL ȘI VULPEA.

Jupân Corb câștigase,

Corbul îngâmfat în sine, .
Nici de cum nu-i veni bine
Ca Vulpea să "1 socotâscă

Din negoțul ce-apucase

Un ban chilipir de caș.
Și cu dinsu

'n cioc se

duse

P'un "copaci undese puse

Ca “un om l'al săă sălaș,
Vulpea ca o jupânesă
O cam șterge de pe a casă,

„Şi eșise Ja plimbare;
lar bunul miros ce 'are
D'ici de colo o îndreptă

Sub copaciii și 'n sus cătă:

<Jupâne Corb, plecăciune !
«O Dâmne, ce frumusețe !

«Ce pasăre, ce minune,
«Ce drag de pene mărețel..
«Dar nare glaș; ce păcat!»

De

mut,

sai

să mi'l vorbescă

.

Că-i prost Tal săi cântat.
Lungi gâtul, căscă ciocul
Şi începu

a croncăi.

Cașul cădând, Vulpea-aci.
Cântărețul păți jocul:
<Jupân Corb, precum se vede,
<Minte numai îți Jipsesce;
<Și fă bine de mă crede,
«Și 'nvaţă, te foloseşce;
«Că de mult; fârte de mult
<Din punga celor ce. ascult

<Lingușitorii trăesc.3

|

MACEȘUL ȘI FLORILE
_Un

măceșiii

ghimpos,

”_
De

prin

„Noduros,

'săl-

tbatec

locuri
. depărtate,
râios,

iernatic,

Vin mai bine de ne adapă,
Una p'alta se 'ntreba:
Dă la ci6re.pe Roșcatul
— Trandafir să fie, lele?
— Nu e trandafir, surato; Că ai să ne tragi pecatul!
— Vai de noi de floricele! — <N'audiţi? Tacă-vă gu-

Zmuls de crivăţe turbate,
Arubcat într'o grădină,

—-

Avuţită,

— E măceș, lua-l-ar Naiba
Viorelele strigară,

roditore,

Vrea să prindă rădăcină
Intre flori mirositre,
Pir avea pe lângă sine.
Buruiană blestemată,

Ce

se 'ntinde în mii de
[vine

Incleștată, înțesată,
Şi tărâmu *nțelenesce,

Ce-o mai fi de noi, cum-

E

semn

r&i

ca

scaiul,

E sălbătăcit în ţară. .

«Grâpa-astupă grădinare

——

«Dă

Dise dar că e de vița

La folos obșfese gândesce,
Işi puse ș'un of în câdă
Nodorosul mărăcine
Si credu căsi stă prea bine.
OfI încâce, af! încolo,
Of! grădina răsuna.
Flopicele curi6se

pe

roșca-

"Mi-e rușine și de lume

SE&'mi strigați că trag pă&-

Şi noi facem floricele!

Trandafirilor faimoși,
Să se. bucure lelița
Şi flăcăii năzuroși
Ingâmfat d'a lui mărime,
Ca un semn de nobilime
Că se trage de la n6dă
Şi că simte, pătimesce,

dracul

Rugii, noi, din firea nâstră,

Sint d'o lege

Specula dar întru sine
Să 'și dea nume cu pomană
(Căci la densul szvezzre,
Va să dică fomenzre).
4

la

«Surori bnne, dumnei
[vâstră
Nu vă temeți, surăţele:

Stinge nemul d'ori-ce fl6re,
Suge sucul din livede:

„Sciţi că nu e de vr'o mană.

«Mie 'mi trebue rtsura:
Voi nu sciți a ţine sfat
E obrăznicie mare
Să'mi diceţi curat ş'anume:

[sgaiba !

JI usucă şi '] stîrpesce,
Fruct, legumă, abia vede
Muncitorul cu sudsre,
Astea toţi le sciă prea
|
ia
[bine,
Dar măceşiu “îi mărăcine,

[ra!>

[nată 2. |] 'Strigă omul supărat,

'n astă

[tul!>

-

,
țară

De Domnul f/agosfovită,
La spor mare vă învită
Viţa mea de din afară
— «Măi măceșe, măi măcese
Măi spine, măi ploscase,
Dă-ne pace şi te cară:

Du-te dracului din ţară.
Eşti un proclet mărăcine,
Nu ne-aduci tu vre-un bine

[eatul

Când.eă ierna, totă
Di și n6pte asudez
Să

vadăp,

să vE

vara

lucrez

Cât m'a obosit povara.
E voesc obştescul bine

Șa grădinei avuţie;
Eu sciă și din mărăcine
Să scot flori cu măestrie!
Altoi-voiă eii r&sura

Tot cu rose franțuzesc,

Pirul ăla e rea piază!

Trandafiri

Unde-apucă de încuibeză
Bagă nasul, sfredelesce
Sapă locul, găuresce.
Dă-ne pace și te cară:

Să vă tacă vouă gura!»

Du-te dracului din Țară!
Intr'acestea, iată vine
Grădinarul să aşede Binişor pe mărăcine
Și între floră să-l încuibeze,

— «Nene, Tată Grădinare.
la gândesce-te mai bine,
La primejdia cea mare
Ce-o să faci c'un mărăcine?

Floricelele strigară
Și ferbinte se rugară,
Ia astupă acea grâpă!

—

«Nene,

Vedi

împărătesci,
tată

grădinare,

primejdia cea mare.

D'ar fi trandafir, tot merge,

Ci vedem ghimpâse verge
S'acel of grozav din câdă
Ce cu trandafiri se'n6dă!...
Tot mai multe scie satul;
E sentimental spurcatul

'Ş'oftătura lui răă pute _
C'om merge din bute 'n
[bute.

Nu vedi pirul ce ne-aduce?
N'ar mai apuca s'apuce!
E o prâstă buruiană.
Și se 'ntinde pe poiană.
Se prășesce în grădină,
4
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Ne stinge din rădăcină!
Ce'ţi veni cu avuţia?
"Lasă 'ncolo măestria,
Curcitura, altoirea,
Că tot lucru 'şi are firea:

Vai de, noi, şi d'a ta slavă! Peste cap ţi'l învârteşce
Țipă peste gard afară:
Ameţit ţi] răsucesce
Mergă dracului din țară
In bucăţi îl împărțesce
— «Florilor, tăceţi acolo,
Și la dracul ţi'1 trântesce..,
Că vE dai cu sapa 'n cap. Şi 'n grădină pace bună,
Am făcut o-dată gropa,
Grădinarul flori adună
Ș'acum cinstea voiă să'mi Unul sugă. şi lucrez
ă,
Altul câmpul înzmălteză.
[scap.
Ce am făcut nu se desface; Unul sapă şi plives
ce,
Pin” acum nu s'a maj dat
Altul fructul însutesce
Grădinari să câră sfat
De la flori. Şi daţi-mi pa- Grădinare, grădinare,
Vedi de pir a te feri,
- [ce >
Că îţi face muncă. mare;
Grădinarul ostenit
Fugi de 2f cât vei trăi.
De atâta gîra multă,
Florilor, luai ătninte:
Sapa ia, nu mai ascultă,
Flori nevinovate fiţi!
Şi s'apucă de sădit. |
Nu pre cercță iar cuvinte,;
Când tot vîntul de apus
Că nu m tâte nemeriţi ! !
Face-o vijelie mare,

“Măceșul e mărăcine

Ciomăgos și pliă de spine:
Fldrea este“ iarăși fidre,
Ce dă spirt, iar nu duhere,
Pune-o în piept, la cap, pe

[masă ;
Mărăcini nu pune 'n casă,
Vorba, sciă 'de la părință.
Lacrima vărsam ferbinți,
„Noi scim rîvna înfocată,
Scim sudârea - lăudată;
Preţuim sciința mare,
Nene, tată grădinare ;
Ci măceșul e ispită,
E sEmînță de gâlcevă,
Un vîrtej roteză tare,
De dihaniă cumplită:
1 Şi măceșul shoră susi

CÂNTAREA
Cântarea dimineții
Din buzi „nevinovate,
_ Cui altui se cuvine,

“Puternice părinte,
De

cât ţie a da?

Tu ești stăpân a tâte,

Tu eşti prea bunul Tată;
A ta putere sântă
Făptura ţine întregă,

Ne ține și pre noi.

În

inimă,

ISă crescă,- să dea rodul,
Să fim prea fericiți.
Indreptătorul lumii,
Tu ai slăvit norâde, .
Le-ai. dat Tu legi prea

tot

omul

Tu ai sădit Dreptatea,
Unirea și frăția!
u, consciința scumpă,
Tu bun ce-avem ne-ai
[dat.

P'aceste saduri sfinte
Re&coritâre plâie

De adevăr să pice,

Să scim că avem ZrepA
[tate.

Să scim ce, cine sîntem,
Pașa să nu. se uite
O nafiă slăvită

Ce-am fost, şi ce-am
[sfinte
[fi noi,
Ce ţin aceste saduri; ;
Slăvesce și pe noi. | Cu: toţii dară,
Ţie
Cântăm cântare. nouă;
aceste legi pre drepte

Ori- “ce
'n

DIMINEȚII

Saă

norod

care

le calcă;

nu le scie,

face

unirii

mâini la tine,

_Rugăm săne 'nsoţesci

Cade, ruin' rămâne,
Se

In Aacăra

Intindem

nesciut.

Ne

lumineză

minte,

Să te cunscem, Bune;
Dn slava. sfrămoşască
|
Să
scim că ne eşti tată,
De am căzut, Honaită.
Să te cântăm mai bine,
De
am

uitat

unirea,

Cei întăria în Zdte,

"Acum

ne fă uniţi.

-

Ș'asa să ne 'mpăcăm.

=

PRUNCUL

ȘI

BATRANUL
>

Frumos,
“Când e
Pe fața
O sfintă

curat e pruncul, cerescule
'n mâinile tale și de curind
lui se vede, pe fruntea lui
urmă încă, din blândul tăt

părinte,
născut,
se simte
isărut,

Al-săă custode angel 'nu vede vre-o pată Ia
În noul curat suflet, tot e strălucitor!,
D'orbre la ochi mâna nu-și pune vre-o dată,
Nici aripa Yși întinde să iea eternul sbor.
Nu

fierbe

Vrun

vro „vilvâre în inima”

șerpe-ascuns

|

'

plăpândă,

nu'și varsă acolo-al săi venin.

Candâre este, Dâmne, şi inima lui blândă
Vas d'aur ai făcuto unui profum

divin,

Ci om se face pruncul și vițiul apare,

Adorme al s&i angel, sai svâlă 'nspăimiîntat;
Și vasul cel.de aur, uitat în. delăsare
De drojdii plin, de fiere pe din afara dat.

Pe urmă 'mbătrânesce, și patima'i se stinge;
Curat, ardică

mâna

spre-a

bine cuviînta.

.

Copilul și bătrânul pe tot minutul plânge,
Și unul spre a cere, iar: altul spre-a. lăsa.
Imi plac buclele blonde, albita frunte 'mi place,

Aceste bele stadii sînt demne de iubit.
In aste două 'margini mai află omul pace.
Curat e încă unul și altul curățit,
4

E dulce 'n aste dile. de crime, de licenţă,
Când răul e Domn aspru, când gemem de mult dor,
Un prunc frumos, să credem în blânda innocenţă Ş'un vechii cu fruntea albă, savem de conductor.
N

N
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Din ZBURATORUL
Era în murgul serii și sârele sfințise,
4
:
aa
n
A puțuri
lor cumpeni 9 țipând
parcă
chema
A satului ciredă, ce grei, mereă sosise,

Și vitele muginde

la sghiab

Dar altele adăpate

trăgea ?n bătătură,

In gemete

de mumă

întins pășea.

vițeii lor striga;

Vibra al serii aer de tauri, grea murmură,
Sglobii sărind vițeii la uger alerga,
!
S'astâmpără &st sgomot șa laptelui fintână

Incepe să s'audă ca ș6pte 'n susur,
Când ugerul se lasă supt feciorescă mână

Și prunca vițelușă tot tremură 'mprejur.

Incep a luci stele când una câte una,
Și focuri 'n tot satul încep a se vedea;
Târdie astă seră răsare-acum și luna
|
Și cobe câte-odată, tot cade câte-o
stea.

Dar câmpul

și argcua

câmpenul

ostenesce,

Și, după o cină scurtă și somnul a sosit,

Tăcere pretutindeni acuma stăpânesce
Și lătrătorii numai, s'aud necontenit.

E npte 'naltă, 'naltă; din mijlocul Țăriei,
Vestmintul săi cel negru de stele semănat
Destins coprinde lumea ce 'n brațele somni
ei
Viseză câte aevea deșteptă n'a visat,
” Tăcere este totul; și nemișcare plină,
In cântec sati descântec pe lume s'a lăsat.
Nici frunza nu se mișcă, nici vântul nu
suspină

Și apele dorm duse și morile ai stat.

11
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SINGURATATEA

Adesea-oră pe munte când sârele apune,.
Ei, obosit de gânduri, la umbră rezemat,
În jos preste câmpie vederea'mi se r&pune,
Privind cum se destinde cu 'ncetu și treptat,

Aici spumegă rîul, în undele“ muginde,
Și şerpuind se perde în depărtat ascuns;
"Lacul
Pe

colo-și revarsă

care

stua

serii

apele lui dorminde

ivită,

le-a

pătruns,

„S&ra “și arancă încă o radă rubin6să |
Pal munţilor 'nalt virf de bradi încoronat;
Șa umbrelor stăpână, în caru-i roorat
Pășesce, și albesce o pindă fumegosă.
Religiosul
În aer se
Pe. călător
Ne însuflă

sunet curmând astă tăcere,
revarsă din turnul goticesc,
opresce; și tuciul câmpenesc
'n locul zilei o sântă mângâiere.

Dar sufletu'mi acestă vedere felurită, „ Rece, nimic nu simte plăcere pre pămînt,

El înainte'mi este o umbră rătăcită:
Sârele nu încăldesce pe cei ce nu mai sînt.

Stânce, colnice, deluri d'a rînd le iai pe tste,

Din margine la alta, d'apus la răsărit,
Nimic nu las din lume, și văd că nu se pste
Ferice ei în vana mai mult a fi ursit.

Ce pot afla în aste livedi, lacuri, câmpie
A cărora plăcere odată mi-a zburat?
Riuri, fântâni,

dumbrave,

colibă sai

Lipsesce o ființă, și tote sînt pustie.

palat!

Facă-se di sai npte; răsare și sfințesce
S6rele, eă la densul mă uit cun ochiă străin;
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——
Fie liniște, vifor negură

saii senin,

Dile n'aștept d'aicea, sâre ce-mi
folosesce?
Când aș put& în drumui să]
însoțesc vr'o dată,
Ai mei ochi pretutindeni deșe
rtul ar privi,

Aici însă

a mea

rivnă

la tâte e 'ncuiată:

Nimic nu cer din lume, nimi
c n'am a dori,
Dar
Loc

dincolo d'aceste înflăcărate
sfere,
unde lumineză s6rele adev
ărat,

Când 'mi aș lăsa aicea lutâsa
despuiere
„Acolo "mi va fi față ce-atâta
am visat!
Acolo

şi nădejde,

ș'amor,

și încredințare

Voiii reafla 'm isvorul d'atâta
pre-dorit,

Șacel ideal bine de toți năd&jduit,

Și care aici vr'un

nume,

el pre pămînt

nu are.

Pe carul Aurorei să zbor până
la tine,

- De ce nu pot, o scumpe locu
itor ceresc |
In locul osândirii ce mă mai
zăbovesc?

Nu e nimic d'amesțec între pămî
nt și mine.

Jos, pre livedi când cade frunza
cea 'ngălbenită,

Vintul de seră suflă, o zboră, șa perit
...

"Și eă sînt ca acestă frunză pre
veștejită:
Criveţe viforâse, ce m'aţi deosebit
?

.

POETUL MURIND. :
A

dilei mele

cupă

se sparse încă

plină!,

In lungi” suspinuri viața'mi spre
morte fuge lină:
Nici lacrămi, nici dorințe nu pot
so fac a sta,

Şa
morţii; rece-aripă
3
'un tuciă ce-mă& jelesce,
,
:
)
:
„În sunete 'ntrerupte sfirsitul
i
meii lovesce — -

Trebue

a geme!

3

.

Saă trebue a cânta?
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Să cânt,

pentru-că

mâna-mi

încă

mai

stă pe liră!

„Să cânt, căci mie mortea ca lebedei, inspiră
Pe ț&rmuri
de altă lume, un glas melodios,
Predicere frumâsă, ce geniu 'mi dă mie:
De

este al nostru

suflet amor

și armonie,

Cântec 'sfint să-i fie adio d'aci jos!

“O liră, când se sparge, dă sunet și mai tare;
Făclia,

când

se stinge, aci o vedi răsare,

Și arde “mai curată când este a se sfirși ;

Lebăda vede cerul, când viața'i se precurmă:
lar numai singur omul, cătând p'a sa urmă,

Număra

Și
Un
Și
Ce

lui dile spre a le mai jeli.

ce sînt aste dile, pe care omul le plânge?
sre și iar altul, un ces și altu 'mpinge,
cel venit e 'ntocmai c'acela ce a fugit;
ne-aduce unul de altul se răpesce;

Durere,

munci,

odihnă

şi-un

vis ce ne

lacă tâtă diua și n6ptea a venit.
Ah!

las'să plâng'acela,

a cărui mâini

uimesce:

sgârcite,

Ca ederi acățate de ani și vremi sdrobite,
Iși vede a lui nădejde curgend în viitor!
lar ei, ce
"ME

duc

'n astă lume n'am

ușor

şi

lesne

ca

ba

prins
ce

o rădăcină,
o

desbină

Ventul cel de seră șo ridică întral săi zbor,
Poetul este întocmai ca pasări trecătâre,
:
Ce nu fac cuib pe maluri, nici nu vor
să se cobâre
Pe ramură a se pune, ci trec planând
în zbor,
A lene legănate pe-un șiroiii de unde;

S'aud cântând departe, ori-cine scie unde,
—
Lumea nu cunâsce de cât un glas al lor.

De

loc

o altă mână, pe cârdele

sonore,

Nu duse ca să jâce a mea începătâre,
Căci omul nu învaţă ce Domnul a “nsufi
at;
Pâriul nu 'nvață să curgă pa sa vale,
Și acvila să zbâre cu aripile sale,
Nici albina miere a stringe a 'nvățat.
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Un

tucit, ce grei

r&sună

de unde

locuesce,

Sub sfinta” lovitură și cântă și jelesce :

A

celebră

imenul,

vr'o nascere

vrun

mort;

Și eii am fost ca bronzul ce focul lămuresc
e,
Și patima ori-care ce'n suflet mă isbesce,
Scâte tot-deauna un sublim acord,
Așa și tâtă nâptea o harpă eoliană,
Unnid cu al ei sgomot plânsrea-aerian
ă,

Răsună

ea de

sine, când

suflă zefir lin.

Drumașul ce o aude cu ciudă se opres
ce,

Ascultă și'se miră și nu se domiresce,
D'unde

re

vine acest

divin

suspin.

Adese-am v&dut harpa'mi de plâns
să se stropsscă ;
Dar 'plânsul la not este ca roua
cea cerâscă,
O inimă stă verde sub cer în veci
curat;

Când viața se strivesce, ea mustwn
lin își lasă,
Şi vestejit balsamul sub talpa ce-l apasă
,
Dă

din

el parfumul

pe “pași, ce Lai

călcat,

Formă ast suflet Domnul cu o de
foc suflare,
Și tot ce-el atinse intră în flăcărare.
Dar fatal | Iacă-mi mrtea, căci prea
mult am

Pe ori:ce am pus mâna, s'a prefăcut
țărână;
Așa din ceruri focul cădând pe o cătin
ă,
" Num'atunci

se stinge,

când

iubit !

tot a mistuit.

- Dar timpul !—Nu mai este.—Dar
slava? Și ce-mi pasă
Deco a unui sunet,ce un secol
altui, lasă;
Ast nume, nume mare, ce trecen
viitor!
Voi ce'n viitorime ti dați împărăție,

Băgați de semă acordul, ce, scâte "n
armonie?...
Cum se perde 'n aer și vînturile în
zbor!

Nădejdea ce dați morții, nu fie așa
uș6ră,
Și ce fel? Suvenirea de-un sunet care
sbră

Lângă-o deșartă grâpă va răsuna în veci?

A omului suflare, ce ! aicea stă mări
rea?

Dar

voi ce le- promiteţi

Omeni,

în secoli suvenirea,

două dile aveți voi re

'ntregi?

.

i

Am
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martur Dumnedeă ! De când

trăesc. în lume, -

Făra zimbi de milă e n'am rostit
tst nume

Mare, ce invită numai Helirul omenesc.

Cu cât cercetăm vorba, vedem că-i
înșelată
Șam asvîrlit:o, credeți, ca pe o
scârță uscată
Ce-o

storci, storci în buze

În sterp'acea

nădejde

d'o salvă

și sucuri nu piștesc.

ce mijasce

Și lasă trecând omul pe apa ce'l tăra
sce.

Un nume ce slăbesce, curând din
di în di,
Ca valurile vremei. cu dinsul să'și
petrecă;—
Din vec în vec plutesce, se duce
și'l'înecă
Abisul nesciinței, şacolo

Et

mai

arunc

un

nume

E
|

va peri.

p'acestă

'ntinsă

mare :

Innece-se, plutescă, o las la întâ
mplare,
Căci eă sînt tot acelaș și el numirea mea
;
Or barza care sbâră spre boltă de vecie
,

Prieteni,'mai
De

se maj uită, mai vrea atunci se scie,
“i plutesce umbra pe-o pășune rea?
E

!

e

„—De ce cântai tu dară? Intrebi privighetâ
rea,—
De ce, cât ţine nGptea, 'și amestecă cânta
rea
Cu murmura gârliței sub. umbră şerpuind?
Cântat-am

eă, prieteni,

precum

un

om

r&sufilă,

Precum bolnavul geme, precum și
vintul suflă,
Precum apa curge de sine murmurând.
[a 7

.

.

.

Te

LA

SCHILER

Este o viaţă mârtă, precum și-o morte
vie;
Ci este și viața ce numai are mârte.
Unii prefer pe una, şi alții 'și aleg alta.

E tristă-a omeniri-

fatală, crudă

sârtă | :

Prin chinuri și privaţii și lupte şi amaruri

Și desilusii crude, pacienţă-adamantină,

.

.
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Pi
Prin forță-asalt eroic, se ia
Cetatea sântă.
A cerului imperii și vera libertate.
Mult

suferiși,

o Schi

ller, și luptă avuși mar
e;
Căci lungă e durerea și feri
cirea scurtă.
Și strîmtă și spinâsă e a ceru
lui cărare;
Şi grei, inert e corp— ul
grei dreptul la viață!
Du

sarcina,

o suflet, du

corpul după

tine.

În sus pe calea strîmtă cu
filii, cu constă;

Te

luptă

cu Ananga,

cu aspra

neavere,

Cu limbele de șerpe, cu ochi
de vasilisc,

Calomnia, minciuna, invidia, trăd
area,

Cu forța împilărei,
În sus pe calea

cu râua tiranie|

strimtă, nici apă nici merind
e,

Nici unde să'ți pleci capul
Ja frigurile lentei,
Și luptă-te d'a prode!
Avuși de adversar pe om,
șatât ajunge,

Te, iartă săi faci răul;
iar binele

nică mort;

Insultă-l, te orioră; strivesce-l,
te ad6ră;

Dă-i glorie, ondre; tempil
ă de ultragiti;
Dă-i patrie, dă-t nume,
că el t'espatrieză;

Dă-i adevăr, dreptate; calumn
ia ţi-e partea.

E orb, și-i dai lumina? EI
E mut şi-l faci cu limbă?
Dă viitor, viață, că-ți iea
Realţă-l până la ceruri; de
Acesta e păcatul sai omul

vede câte n'ai,
Te mușcă ca vipera,
el și trecutul.
viă te-afundă în iad.
cel cădut.

Mai mult de cât eroic ţi-a
fost, Schiller, asaltul:
O luptă de arhanghel, triumful
de martir.

Ah!

rece

este

piatra

încinsă

de corână!

Ce mânele de virgini îi dai astă
di viaţă,
Ș'o reîncăldesc atâta cât flăcărez
ă inimi.
Și lacrimile curg...
Cântaţi, virgini, dreptatea
Șa Țărei împărțire,
|
Daţi partea la poet!
Cântaţi adi libertatea
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Ş'a

omului

unire,

Ondre la profet!
Și repetați în coruri, prin mii de miriade,

Germania întregă, Americă, Anglia;
Resune tot pămîntul ori unde e om liber;
Cântaţi: patria, ondrea, virtutea, libertatea,
-Tot

ce adoră

Schiller;

cântați pe Dumned&ă

Ce scapă inocența și focului dă crima:
Suspinele lut, Schiller în coruri repetați.

MICHAIDA
(FRAGMENT

EPIC)

din CÂNTUL

Cânt armele române și Căpitanul mare
„Ce împinseră păgânii și liberară Țara,
Resbunătâre spaimă luciră peste Istru,
Peste Carpaţi trecură de glorie încinse,

Și toți Români 'ntruna
7

uniră subt un
[sceptru,

O aquilă, o lege, cum are ca să fie.
In van o crudă sârte "i alungă nempăcată,
În van conspiră ladul să-i țiă 'n întunerec
Ș'asupra lor trimite fatala desbinare
Și uneltiră străine, ș' împerechieri civile;
Căci Domnulfi protegeşi'i ține peste secoli

Și “i-a ales să-șifacă din ei tărie mare.
O musă

'mbărbătată!

-

|,

Întinse în negru sânge tiranilor purpurii.
Tu dă semnalul, Musă, la prima mea
[cântare;
În sînul mei revarsă mâuza, ceea sacră;
Aprinde-a mele versuri cu flacăra- țidivină,
Şi voiă aprinde inimi, voii deștepta Ro[mânul

Să te aţinte în faţă, săte cunâscă bine...

Michaii cel mare, Domnul Românilor şi
[fală!
P'acela cânt, ș'ajută să bucin a lui fapte,

Mult s'a luptat Eroul cu braţul și cu mintea:
Multe nevoi învinse,

ce

în

Helicon

”
[n'ai nume,
Ce Sorele Dreptăţii te încinde și te
Pnspiră!
Mută să fie buza profană ce te chiamă

Să amăgescă Omul şi Cerul să insulte.
Severă Deitate, a crimelor pedepsă,

Ce vizitezi pământul să desfaci pe 6meni,

Să fulgeri Tirania, să reintregi popore!
Eroica ta liră, acordă cu unirea,
Fă să-i aud vibrarea a cârdelor sondre

.

varii nimică d'afară,

Și mai fatali din întru, și sârta neîmpăcată
Pare că o abătuse din lupta prelungită;
Par'că 'ș aflase Omul s'o 'nveţeşă respecte
O nație celebră.
Întregă România gemea de ani atâţia
Sub jugul sângeratic Osmanului feroce.

Fatale şi rea cobe

'ncepuse

Demiluna

A se 'nălța lucindă pe Dacia smerită

Şi glasul mueginiă,în di și 'n miedul nopții,
Svola purta de vănturi, ca harpa infernală
De crivăţ șuerată, și răsuna profetic.
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- Înfiorând Creștinul în empia chema
re
Ca o calitate abstrasă din substanță;
A numelui sinistru, tipând: ala! alta hu!
Îl lasă la solia-i, și singur el Arhanghel
Campana solemnelă cu totul amuţise
În tâtă frumuseţea-i în umbră se desemnă
Pe lâng aceste hule, blasfeme inspir
ate; ! S'apropie d'Eroul, şi asupra Jul
întinde
Şi ruga pietâsă, ascunsă, spăimîntată,
O aripă alină și albă ca lumina;
Abia cuteza mută pe Christ să mai adore.
Pe splendidele margini de fulguri diafane
Pălită era Crucea şi radele ei triste
- | Se “ngână, se mărită acele culori
varii
Ca Domnul dili 'ntocmai când în uimi|A gloriei cu care își cinge Cerul frunte
a
[rea lumii Când recoritei sfere anunță abondența,
A umbrelor Regină se pune înainte-i
Cu ochii st cerulii înamorat îl vede;
C'o față infernală ca să insufe spaim
a
Priveghetor Paţintă să nu-l atingă radă,
La inime credule pamîntului în doliă.
Să nu-Iscle lumina, Ast-fel o mumă vine,
Averea cumpătată şi însăși neaverea
S'apropie de lgăn la pruncul săă cu sinul
Sătenului nemernic se spulbera din casă.
Și cu surisu 'n buze, în peptu-i cu ardâre
Nici pasăre, nici vită, nică fructu
l muncei, Se uită încântată
la fructul tinereţei
[sale Ş'alpăcii conjugale; acest fel Serafi
mul
Nici timp nică loc, nici viața n'ave
a în Se uită caritabil, ş'ardinte8
lui vedere
[siguranță; Vorbesce, spune multe
în Domnul ce
N'avea să-și plece capul, cu ce să-și
ducă
“
[viseză.
ă
.
[traiul: A. Cerului decrete acum
sînt cunoscute
Fugar, fără colibă, îşi blestema fiinţa
; Lui Mihail cel Mare. — Archanghel
ul e
larstabil,adăpostu-i chema crudul nesați
ă.
Ă
[n
cerură:
Domn, sclav, clăcași, tot-una: averi
erată Și Domnul se deșteptă, drept în
picidre
(pericol
[sare. —

Și lipsa era fame, frig, tremur,
Copilul

de la mumă

agonie.

ca 'gnelul spre jun[ghere
Se 'ngenuchia 'naintea beţiilor de sânge
De ianiceri sălbatică și crunți în a
lor.
Saă,

încărcat

de

fere, cu

[pofte;
soru-sa

'm-.

i
[preună,
Era mânat să "mparță ultragiul și durer
ea
În locuri transdanubii, în domele ascun
se

Și caută, ș'ascultă, și n'aude nimica,

Nimic străin nu vede; A candelei lumină
Se 'nalță şi se lasă, şi vasul ei cel sacru
Se legănă ușure p'aurea-i catenă,
Şi un profun de viaţă dintr însa se esală,

Mihaiă pasă la ușă, și pe custod îl află

Dormind

_

în a sa lance cu capul p'a sa .

“

[dreptă.

Se întârnă la ic6nă.—Şi mintea i-se
lu|
[mină
Dorinţelor sfățate, orgielor păgâne....... Indată
îi vine în cuget ideea Învierii
Desv6ltă, lămurită acest fel cum la
niEroul dipă o lungă, profundă cuget
are
[meni
Îşi terminase ruga cea după miedul-nopțăi, Nu
mai venise încă. Se cercă se inteȘi 'n jețul s&ă purpurii cu fruntea
p'a
[râgă
o
[sa mină Şi alt cu tot se simte.
E
plin
d'o
înÎn planură salutarii, și varii, şi măreţ
e
|
[credinţare
Își ațintise mintea către Omnipotinţă
Necunoscută încă. — În inima sa,
simte
Şi ochii pe icână, a cării ceresc
i rade
Decretele divine, și brațul, ș'a:sa minte
Împrumuta puterea acelui dulce angel
Capabile de fapte. Fântîna cugetării
Ce-alină ori-ce cuget şi 'n haromire sacră
Inundă d'adevăruri, fiinţa îi innecă
,
Pe cuvioşi adârme după ferbinte
rugă, Repaos cere Carnea şi 'n
svol îi este
Așa adârme-Eroul; şi Serafim
'n dată
,
.
Îmintea.
Desparte de la sine pe fratele se angel,
Cămara nu'! încape și largii pași detună;
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Străbate,

restrăbate

Gigantica

întinsa-i încăpere,

sa umbră

în lungu-i se de[semnă
Și repede îl urmeză circonferind pereţii;
Vulcan îîn peptu'i ferbe divina resbunare;
"Cu miile-i vin planuri întru restabilire,
A drepturilor patrii și a țării reîntregire;
S'aședă să resufle. Umbrâsa”, lată frunte
In

pumnu-i

se

A
Astempăr- nu

încrețesce

șii

încovâie

O scârță purpurie în late vărgi florate,
Țesută de Bănesa sta 'ntinsă în totlungu,
Şi atirna la vale stufoşi și mândri ciucuri,
Şi laviţi prelungite in drepta și în stânga.
Roşia într'o dimie întinsă 'n ţinte albe,

Țesută iar în casă. — O tavolă rotundă
Și mare sta la mijloc, c'o stofă belici6să,

Cu grei
Cu-tot,
În smalţ
O vargă

de argint ciucuri; o Cruce sta
[pe densa -”
de tot de aur; o Carte ferecată
și nestimate, și lumînără trichelii,
pastorală, și sacrele vestminte,

(braţul.
'mdată se
[realţă.
„Sublim este bărbatul când intră în el Pontificala rmitră lucia
'naintea Crucii.
[geniu + In cap, în fața uşei un jeţ de nuc prea neted
Cerescilor voințe! și inspiraț îl mișcă,
Şi vechi din alte dile, cu perna, rezeMateria frementă în neastîmper sacru,
[mîntul
Şi mcinde Carne, Minte ! E alt Enoch De catifea verquc,
cu ţinte pe el galbeni
Ă
[ce svâlă
Ş'auree 'n jos funde --La răsărit icâne,
Pe aripa sciinţei răpit d'a s'a credință! De la străbuni lăsate, ş'o candelă
măr€ţă
"Ca un profet în planuri, al doilea Elie
Ardea întru tăcere.--In sus d! asupra ușei,
Ce pe un car de flacări s'avîntă către Însemnele Băniei în arme
'nchipuite,
[cerură
Cu lănci între stindarde, în giurul unei
Să 'nveste majestatea c'o frunte radi6să!
(perne,
e 'ntrinsul

Din CÂNTUL

și

Cu un toiag pe dînsa, ş'o ncgră gugiu-

II

[mană
C'o peznișâră albă ; şi două steguri drepte
Drapa bănesca ușă, — n partea cea din
[stânga
cas'-erea 'ntuneric; în sus în capul | 'Eraă două col6nemasive, de stil moric.
[scărei Din una pin' la alta o vargă de fer gtosă
surdă licurire din îngânata lampă
Ş'o draperie desă de dinsa suspendată,
reversa lumina în lunga intrătură
Cu ciucuri și cu funde, ţinea ușor intrarea
arăta vederi bătrâni, gălbui păreţii.
Cea largă, spați6să, formată "ntre colâne.
ușa de intrare a salei ospețe, '
Un alt fecior-din-casă, nepot de sor lui

(Casa Banului Manta, unde s'aă întîlnit
boierii țărei spre a se consfătui,)
In
O
Își
Şi

La

Sta un fecior din casă cu mâna sa pe
”

_
[cheie.
In fund, în fundul sălei, un pat cât ținea
[latul;

[Manta,
Aci lângă cortină introducea pe Gspeţi
In stanța afundată, trecând prin intrătura
Ce deschidea cortina.

-
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ANTON
.

a

PANN

(1794 — 1854)
Ss

(Născut în satul Slivden, din Bulgaria, Venit
în Bucuresci, Anton Pann a fost
cântăreț de biserici, profesor de musică și. directo
r de tipografie musicescă.
In acestă calitate a tipărit opere bisericesci
şi de musică orientală ca: Aâudutla sfintei leturghii, Noul Zoxatariii, Irmolog
hionul, etc. Scrierile sale fârte numerdse, ai devenit tote populare. Subiectele
sînt adunate din gura lumii și
sînt scrise în spiritul mulțimii: «de îi lume adunate
șz Zarăși da lume date» ; de
aceea, Anton. Panneste scriitorul cel mai cunosc
ut şi a fost, în timpul săă,
cel mai citit. A scris:' Cântece de stea, Îndreptătorul 'deţivalor
, Spitalul - amorului,

Wăsadrăvăniile

7

lui Aast; adin- Hogea,

Ă

O pegetăre la țară,

Povestea

vorbei,

etc.)

.

„DESPRE

ICONOMIE.

Cât "ţi-e pătura, atât te întinde.

“Cum îţi vei aşterne, așa vei dormi, -

Cine chieltuiesce peste ceea ce câștigă, n'are în casă mămăli
gă,
Cum ie țara și obiceiul.
Cum ie turcul și pistolul,

Cum ie sfîntul și tămâia.
Să ne cârpim

că nu

putem

să-ne

tot Înnoim.

Spărtura până e mică trebue cârpită.
-Omul nu iese cu dosul la meni, ci cu obrazul.
Hainele

nu fac pe

om

mai

de

trebă.

Brânzâ bună în burduf de câine.
Omul

sfințesce locul,

nu locul

pe om.

Una e una, două sînt mai multe.
Alta e flârea de grădină și alta e flârea de câmp.
Obrazul subțire cu mare cheltuielă se ține.
Fie-care

își scie păsul

s&ă.

_

Fie-care singur scie unde îl strînge opinca.
Corabia

mare

și valuri mari

o bat,

„Nu te măsura cu cei mari.
7
Cine are piper mult bagă și în terci.
După ce ie carnea grasă, mai pune și sei,
Inv&ţul are și desvăţ, că
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Nu e tot-d'a-una Pascele.
Nu e după cum vrea omul, ci după cum pste.
Și omuluiîi plac tâte, dar să le r6dă nu pste.

Răi la vale, grei la del.
E anevoie când ajungi să cumperi orz de la gâsce.
Gunoiul de vară e piper de iarnă.
Omul înțelept, vara își cumpără sanie și iarna car.
Legă sacul când e până în gură, nu când ajunge la fund,
De unde tot iei și nu pui, curând se isprăvesce.
Banul e făcut rotund, lesne se rostogolesce,
Anevoe se câștigă, lesne se cheltuiesce.
lei câte unul și dai cu pumnul.
Omul făr' de bani ie ca pasărea fără aripi, când dă să sbâre
[cade jos şi more.
Nici să te bolnăvesci, nici să ai trebuință de doctor.
Cine trăesce nădăjduindu-se,
mre jinduindu-se.
„Ruda omului este punga cu banii și sacul cu mălaiul.
Sătulul la flămând nu crede.
Până vine cheful bogatului, ese sufletul săracului.
Nu e nimic ca sănătatea și banii.
Sănătatea face banii și banii sănătatea.
Când ai bani trebue să ai și dușmani.
Omului fără dușmani nu % plătesce pielea nici un ban.
Banul muncit nu se prăpădesce.
Omul face banii nu banii pe om.
Picând,

picând,

Strânge bani
Când îţi intră
Fie-ce nebun
Cine nu cruță

baltă

se face.

albi pentru dile negre.
paraua în mână leg'o în nou& noduri.
scie să câștige banii, dar nu scie să “i păstreze.
paraua, nici de galben nu e milă.

POVESTEA

VORBEI.

Un Sultan o dată umblând prin cetate,
Pe jos, cu vizirul,în haine schimbate,
Vădu înaintea-i o -para scăpată
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Ş'o ridică singur plecându-se 'ndată.
Vizirul acestă

urmare

Și păzindu'i vreme, a
ME

iartă,

stăpâne,

vădându-i

'ntrebat dicendu“:

pentru

îndrăsnire;

Că îmi stă în cuget o nedomerire,
"Mika fost de mirare la o para mică,
Care și nimica pote să se dică,
Un sultan ca tine bogat, cu hasnale,
Să te pleci la dînsa și s'o ei din cale!
Sultanul răspunse: acel ce din fire
Va lua paraua în despreţuire,
Din puțin se 'nvață întru nepăstrare
Ca

să nu se uite și la banul

Omul

mare.

care scie a trăi cu păstru,

Paraua o are la galben căpăstru.
Diseși că paraua nu e lucru mare;
„Dar cât de greii este omul când n'o are!
Paraua e mică, dar loc mare prinde .
„Că, când îţi lipsesce, pâinea nu 'ți-o vinde.
D'acea paraua omul cel cu minte
Trebui ca pe galben so aibă 'nainte;

Că joc cine 'și bate și
Cu vreme

ajunge

dă cu piciorul,

ca să " ducă

dorul.

Ei nu dic că omul cumplit sâ se facă
Și până 'ntratâta, argintul săi placă
In cât să ajungă la el să se 'nchine

Și să îngrijescă numai pentru sine;
Ci” dic că la păstru firea să 'și depringă
Şi, când dă să vadă, capul loc să prindă,
Ca

să strângă,

s'aibă atât pentru

sine

Cât să pstă face și altuia bine.
De ce pentru sine? pentru vremuri grele,
Pentru niscai bsle, pentru 'ntimplări rele;

Când se cheltuesce și câștig nu este,
Pentru neputințe ş'alte ca aceste.
lar pentru alții cum? ca milă să-i fie,
Să aibă să scape 6meni din robie,
Să

'şi dea

pentru

suflet și bine

a face,

Scăpătaţi s'ajute, sărmani să îmbrace.
„Pe câți pradă focul, pe câți apa 'necă,
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Pe câți îi las hoţii în Stare săracă,
V&dend,

să nu'i lase 'n lacrămi să rămâe;

Ci să aibă în mână

cu ce să” mângâe.

Imi aduc aminte despre o poveste,
Care ca o pildă pentru păstru este.

POVESTEA

IMPERATALUI.
N

Ai plecat o dată câți-va după milă
Ca să strângă zestre pentru o copilă
Care prea săracă era și sîrmană, .
Și să o mărite își făcea pomană.
Umblând

dar ei ast-fel, prin case a cere

La Gmeni mai nobili și mai cu avere,
Intrară

"'ntr'o curte

unde

nemeriră,

Ocări, cărtă, gură, 'n care audiră
Că stăpânul casii un bănuţ perduse

Și slugile tâte era de el puse:—
Unii așternutul scutura prin case,
Alţii cernea

praful

care măturase,

Alţii iar prin curtea cea mare ca hanul
Ciuruia gunoiul săi găsescă banul:
VEdând ei,acâsta, prea mult să mirară

Șai dis întru sine că'n zadar intrară
Și, n&gră “sait albă fără, săi voibâscă

Deteră să plece, alți să. năzuâscă;
„ Dar el, cum îi vede că 'ndărăt porniră,
Chiemă să'i întrebe pentru ce veniră?
Ei sta în chibzuire cum să'i pomenâscă,
(Vădendu'i scumpetea), să nu-i ocărască;
Dar,

el tot zorindu-i,

“i-ati spus

cam

de

Că strâng să 'nzestreze p'o fată, cu milă.
El cum îi aude nu” lasă să €să,
„I chiamă îndată cu cinste în casă,
Intră'n cercetare ce-ai strîns pân'acuma?

Cât mai trebuesce să 'mplinescă suma?

silă

175

Și spuindu-i scâse punga lui îndată

Și înzestră

pe

fată cu sumă

însemnată,

Dicend: nu vă pară lucru de mirare
Că fac pentru un ban atâta cătare, *
De n'ași fi fost ast-fel cu bună îngrijire
Să 'mi păstrez averea cu nerăsipire,
N'ași fi avut astă-di nici chiar pentr
u mine,

Ne cum sam prisosuri să faci cui-v
a bine.
EX plecând pe prtă, destul se
mirară. _
De așa vedere ciudată Și rară,

De și unul dice, din minte puţină,

Că scump la tărițe, eftin la făină.

DESPRE JUDECATĂ
Judecata e în capul omului.
Pune'ţi căciula dinainte şi te judecă
singur.
Dreptatea ese ca unt-delemnul d'as
upra apei;
Mai bine o învoială. strâmbă de cât
o judecată

Dreptul

tot-deauna

umblă

cu capul

drâptă,

spart,

Cine (ţi-a scos ochii? frate-met.
Țiganul, când a ajuns împărat, întâiă pe
tată-săă a spânzurat:
Prieteșugul judecătorului e pe genuche,
ca al turcului.
Corb la corb nu scâte ochii.
Unge osia ca să nu scârţie.

Buturuga mică răstârnă carul mare.

Fă-te

tovarăși cu dracu, până

treci cu el lacu.

Pricea nu ajută.
_
In ţara orbilor, cel cu un ochii este
împărat.
Capul face, capul trage.
Unde 'nu e cap vai de picidre,
Banul e ochiul dracului,
Bolnavul multe dice și sănătosul face
ce scie.

A

băga

mâna

în miere

şi-a nu

"ţi linge degetele, nu se pote.

-

”
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POVESTEA VORBEI
Primă-vara, întrun nuc
Stând și cucuind un cuc,
Doui proști cum îl asculta
Porniră a se certa,
Pe

unul

”] chema

Pălmuș

Și pe cel-l'alt, Ciomăguș.
Pălmuș privind la cuc sus
Și, vădendu'l spre el pus,

Dise:—cori văduși tu mă
Că cucu mie 'mi cântă?
Ciomăguși dise: minţi tu,
Că cucu 'n nuc, cum stătu,
La mine întâiă se uită
Sapoi atuncea cântă.»
— «Dar nu vedi, Pălmuș

a dis,

Cu ciocu 'ncotr'o e 'ntins?
„Dacă

ţie 'fi-ar cânta

La tine sar și vita.»
Ciomăguși să *ntărâtă
Și bâta își arătă,
Dicându-i —<nu 'mi tot vrăji

Că de mă voiă necăji

!

Cu asta 'n cap te pocnesc,
Ai audit ce ți vorbesc?
“Ti-am spus că, când a cântat
Intâiă în ochi 'mi-a cătat»

Strigă Bunea alergând

Șapucând îi descâlci,

Pe un' pe alt îmbrânci,

Pe amândoi ocărând
Judecândui“ şi dicând:
Fire-aţi porci de câini să fiţi!
V'aţi pornit să vă slutiți!
Pălmuși aprins grozav foc,

Merge la japciă pe loc,
Și spuind cum sa certat,
l-a dat bani și l'a rugat
Ca, când îi va înfățișa
Să dică ca el aşa,
Că cucul lui %-a cântat |
Și să certe pe cel Lalt.
Ciomăguși p'ascuns și el
Mergând în același fel
Pe zapciă

unse

pe

bot,

Dând cât avea în pungă
Și să dică la rugat
Că cucu lui “i-a cântat.
Deci

când

tot;

“i-a înfățișat

Și jalba le-a ascultat.
Zapciul

puţin

mișcând

Și genuchiul aridicând
Sub saltea le-a arătat

—«Ce-e, tu să mă baţi dici?
| Banii ce “-a fost ei dat,
Tu pe mine? na dar» plici!
Dicend: și unu şi altu mințiţi
— «Ce dai tu în mine, mă!»
Și ca nebuni vă sfădiți,
(Și ciomagu 'și întremă),
Că cucul să sciți curat,
Na, poc! — mă! plici, șap! — na,
Numai mie 'mi-a cântat,
[buf)
|
Şi voi, dic, vă împăcați,
Holio!—stăi—mă, uf!
|Să n'aud că vă certaţi,
Ho, ho, ce aveţi de gând?
Capoi iaă gârbaciul meu
Și vE împac

cum
SN

sciă ei.

i
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DESPRE

CUSURURI

Nu e om fără cusur.
Fie-care pârtă câte un Tăvaș,.
în spate;
Pe al altuia îl vede și pe al
s&ă nu-l vede.

Fie care se ţine mai cu minte,

Fie căruia i se pare
Ce

e frumos,

Fie-care

Lesne
Nu

pârtă

de “cât altul,

că copilul săi e mai frumos,
d'ar fi cât de urâcios.
ponos.

trage spuză

|

pe turta lui,

e a judeca pe altul.

te pricepi să împarți

un

paiă

„Ride om'de om și dracu de toți.

la doi boi,

Dracu ride de porumbe negr
e și pe sine n
Gura lumii numai pămîntul
o astupă.

Fie-care se legă unde

-

|

Spun

Să

"1 dore.

POVESTEA

c'a fost o dată

|

se vede.

un

craiă

[6re care

VORBEI

Căci cine îndrăsnesce la unul mai

|

[mare:
Ce avea din fire un nas fârte mare.
! Săi spue de față cusurul ce '] are?
EI își vedea
bine

„Dar

tot gândea

cusurul

cum

ce'l are | Tot pe acea vreme și'n
acea cetate,

că pote i se|
[pare.
Supușii și alții, care * întrebase,
|
Că îi şade bine îl încredințase. |

Era
|Ce
Că
Cu

șo cocână ghebssă în spate,
o amăgise lingăii să credă:
ea e în lume cea d'ântâie rază,
poesii, versuri o încoronase
12 *

ag

o

Șa se ţinea zînă o înfumurase.
Acesta se duse la craiul o dată,

N'am „mai vedut încă ast-fel de
j
[nas mare!
Cu alt dre cine având judecată.
Se înăspri Craiul și dise: cocână!
„ȘI, vedend că Craiul hatâr nu'i face Scii că ești cu
totul ciudată per-.
Să vorb&scă ' n parte“ după cum *
[s6nă!

[place,

Prerumpend

_

cuvîntul

dise

| Ce

îmi tot spui mie că mi-e

cu mi-

[rare,

.

nasul

[mare

Și nu “i vedi cocâșa ce-o porți
[in spinare?
Pe Craiil cu astă vorbă 1 impunse Cusurul
cel mare nu ţil simți din
Dar de o camdată nimic nu răs[spate
- [punse.
Și judeci p'al altui, el "ţi-e greutate.
Ea însă părendu,; că nu audise,.
Plecând ea să mergă şi -eşind în

„Va-a-ai de mine” ce nas:ai mare!

Intre alțe vorbe iară îi mai dise.
[tindă
Craiul și acesta o 'nghiţi cu noduri
Dise Craiul iară, privind în oglindă:
Ea nu. 'nceta însă de ai da iar
Nu a fost minciună ce a dis ne[bolduri,
[scine,
Și mai dise iarăși ce ciudat. îmi
Că greii se cunâsce cine-va pe sine!

[pare!

DESPRE

VORBIRE

Din vorbă în vorbă, vorbă se deschide.
Din vorbă în vorbă, ese adevărul.
Din vorbă, se face fapta; Și din faptă, vorbă.
Cuvîntul e ca vintul, nu'se ajunge
|
nici cu armăsarul „nici cu ogarul.

De multe oră limba taie mai mult de cât
sabia.
Limba 6se n'are și 6se sfăramă.
Dacă vrei să” —trăescă liniștit, să nu. vedi, să
nu audi,

Pune-ţi frâu, la Sură, și lacăt, la inimă.
Imbucătură

-

mare să

înghiți și vorbă

mare

Gardul are ochi și zidul urechi.
Vorba rea se duce ca glonțul.
Ce se nasce prin întunerec, trebue să se
Boul se legă de cârne și omul de limbă.

să nu

vadă

să taci.

dici.

la lumină,

!

Și boul are limbă mare, dar nu pâte să vorbescă.

„Taci

ca să ți fie casa

casă

și masa

masă.

Glumele -să'ţi fie ca sarea, în bucate,
Nu e meșteșug a găti mâncare;

ci e meșteșug a potrivi din sare.
Limba îndulcesce, limba amărăsce.
Cu rima mică se prinde pescele mare.
Vorba: dulce mult aduce.

Cu o lingură de miere mai multe musce

ce cât cu o bute de oțet.
Nu te amesteca

nepoftit, în vorba

prindi,'

altora.

„Nepoftitul scaun n'are:

Unde nuţi fierbe 6la, nu'ți băga lingura.

-

Nu te amesteca ca mărarul, în tâte bucatele.
„De multe ori, gluma îinjură muma.
i
Gura aduce ura.
Tâtă

pasărea

pe limba

sa. piere.

„Nu vorbi pe dintreg ca baba chidră, că

|

se găs&sce vre unul

__dețți umflă cefa de pumni și spatele
Pân' la împăratul, rabdi încăeratul.
Bătaea și ocara nu se întârce nici o dată.

Șarpele, până nu'l calci pe
-- Furnica

cât

e de mică

de

ciomege.
-

câdă, nu se 'ntârce să te musce.

și, dacă

o calci pe picior,

se întârce

„să te musce.

POVESTEA

VORBEI],.

O slugă flecară, pe “unde slujise,

Toţi tot îl bățuse și tot îl gonise, |

!Ce o fi pricina de nu "ți. merge

'

[bine?

In cât dintr'acesta prea r&ă ajunsese, !Că eti te scit încă de copil pe tine.
Hainele pe dinsul tâte se rupsese. | Beţiv nu ești, cărți nu joci îmi pare.
Un negustor, ast-fel portul prost! Cum putuși aţunge în așa prâstă

[vădendui:

-O

IE

dată 'ntâlnindu'l, Va "ntrebat di- iDe

[cendui:

..

(stare?
nu

“ți viri capul

la' vr'un

om

_de trebă
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Și tot umbli

razna pe drumuri de

[geba?
Jupâne, el dise, nu 'mi-e alta vina,
De cât căci spui dreptul e tâtă
[pricina, |
Minciuna nu 'mi place, vorb
esc
i
[adevărul, |

|Ea, cum

a

îl aude, luând

furca, sare

|Şi "1 încarcă bine cu ca pe spinare,
|Strigând: audi vorbă! audi flec
o
„dată!
Tocmai un ca tine joc de min”
să
[și bată?
Afară! afară! slugă blestemată,

D'aceea, oră unde, mă pisez ca măru
l | Să

Și mă dai îndată pe portă afară,

De nu

|

nu

"mi calci. în curte, că ţi

'mi găsesc locul şi pacea, | El fugi
pe

[în ţară.

[sparg capu 'ndată.

portă, în

drum se o-

[presce;
i dise lui omul, audind aceste,
|lacă și stăpânul s&ă îl întâlnesce.
Că spui adevărul nici un r&ă null
întrebă: ce e? Că l-a gonit,
Așa

slugă

este,

|

mie chiar îmi trebuesce

Și de vrei d'acuma

[dise,

Scărpinându'şi locul unde îl lovise.

vin de te toc- | Dar de. ce pricină?

[mesce.

|!

Ă

stăpânul

în-

„ [trebă,

Se 'tocmiră 'ndată și se invoiră,
|Pe bună dreptate or așa de geabă?
x
In două-trei vorbe, zapis întăriră.
| VEd ei, el respunse, e cum
se
Deci îl luă

omul ca să "1 procop[sescă.

Și plecă cu dânsul ca să târguâsc
ă,

Cumpără, îi dete un codru stănină
ȘI, într'o hârtie, puțină făină,
Dicându'i: na, du astea acasă
Si di să gătescă ceva pentru
masă.

El dacă se duse la a sa stăpână

|
vorbesce
| Cine spune dreptul loc nu 'Și :mai
|)

| Audind

[găsesce.

stăpânul

din ce “i a fost
|
[plânsul
|Incepu să dică ast-fel către dînsul:
; Ba nu “ți e, sărmane, nimene
a de

;
vină,
Se uită la dînsa dându-i-le 'n mân
ă; ! Ci gura "ți flecară 'este de
pricină;
Și, vedând că cată cam
pieziș din | Să

Incepu să i dică ici și

[fire,

spui

adevărul,

alta

se

'nțelege

jNu de unul șaltul omul să se
lege;

să se mire: Gura ta te bate ș'o să
te mai bată,
Aolio! cum cauţi chiar ca o găin
ă | Dacă ea îți este fecară o dată
.
C'un ochiă la făină și altul
la slă[nină!
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NERODUL ȘI NEGUSTORUL
Umblând la țară, prin sate, re-care negus
tor,
De grâii, de orz şi de alte bucate cumpă
rător,
Când vru să trecă o apă, întâlni aci pe
pod

Pe un, ce se intâmplase să fie cam prost,
nerod;
Negustorul, vrepd să afle de- la el câte ceva,

“Se opri aci în .cale și 'ncepu a-l întreb
a:
— De unde vii, măi creștine? El: —
la din

sat de la noi,

“ÎL întrebă negustorul:— Din care sat
de la voi?

El începu să-i arate cu mâna către
un del,
— laca d'atolo, dicendu-i, tocmai de
subt-acel mal,
— Bine, negustorul dise, dar ce sat
este nu sciii;
—: Satul nostru, el răspunse, Şi eii de
acolo viă.

— Nu așa mă! iar îi dise, ci te intreb că acel
sat.

Pe a cui moșie este, și cum
—

Moşiele,

el răspunse,

este botezat?

nu

scii că sînt

E a cuconului nostru ce șede

boeresci?

la Bucuresci.

lar satu "1 botză popa ca și pe la alte
părți,
Cu apă 'ntr'o căldărușă, cum îi scrie lui
în cărți.
|
Negustorul, lung privindu-l peste tot
cum o fi fost,
Dise: ori că e Păcală, ori că e un nerod,
prost!

Și urmă cu întrebarea, despre sat vorba
lăsând.
— Dar cum te chiamă pe tine? Îi r&spunse
el dicând:

— ME chiamă ca pe ori-care: vino “ncâci, ori
vin aci.
Dar

Cum

Negustorul, ca de naiba, începu a se
cruci.
cu chemarea 'mpreună, negustorul
iar urmă:

te strigă! El respunse:
— mă

Și, vorba

de

cum

îl chemă

strigă: Vino! Ul Mă...

la o parte

iar lăsând,

Îi dise: — dar ce bucate se fac acolo la voi?

—— Mai mult terciă cu mămăligă, dise el, mânc
ăm 'la noi.
Negustorul, iar vădându-l că-i iea vorba în
alt-fel,
Se mira cum să'l întrebe să se înțeltgă
cu el,
—— Nu 'ntreb de bucate fierte, negustorul
dise iar.

—

Apoi,

—

Te

-— Sa
— Nu

îi răspunse

prostul,

de care

bucate. dar?

'ntreb, negustorul dise, s'a făcut la voi orz,
grât...

făcut, daf el rEspunse, uitite “nalt până
la brâă,
te 'ntreb de înălțime, nu strâng pae pentr
u boi,

Ci voiă să sciă ce fel
este bobul orzului, la
voi?
— Să-ţi spun dacă nu
scii, dise, orzul este lun
gueț

Cu o câje cam gălbue și
AnțEpă ?n vîrfuleț.

—

Bine, dise negustorul.

sciă că colții lui ţepi au.

Dar spune: mi ce fel se
vinde?

Că voesc și ei să iau.
Î răspunse iar nerodul:
— nu scii d-ta ce fel?
Unul dă grâul ori orzu
l și-altul dă bani pen
tru el.
Negustorul, şi-astă vorbă
v&gend că i-o

înfundă,
— Nu mă 'nţeleseși,
îi dise, ei te 'ntreb că:
cum se dă.
—„Nici asta n'o scii, răs
punse, ascultă-înă ei săți
spuiă: Iaă banița ori găleta și
pân' o virfuesc puii;
Apoi, cu câda lopeții,
o raz și o torn în sac,
Pe urmă iarăşi o umplu
și asemenea tot fac.
—
Ei nu te 'ntreb așa, dise
negustorul către el;
ce preț

Cu
“ Cum

te 'ntreb îl vinde?

te

învoesci

cu

prețul,

Chila,

și câți

baniţa; câți lei>.....

dai

atâția

iei.
. Lăsând şi acestă vorbă,
negustorul supărat
Î întrebă: — dar ca tine
mai sînt acolo în sat?
—

UL U! Nerodaăl r&spunse,
este nea Mușat, nea Stan,
Cârstea, Neagu, Voicu, Flor
ea, S6re, nea Bran, nea
Coman, ..
— Destul, dise negustorul
și iar l'a mai întrebat:
Dar cine este mai mare
de cât toți la voi în'sat?

—

E
—
—
—
Că,
—Ci

Nea

Chițu

este, el. dise,

că e mai nalt

de cât toți,
atât lung cât lă umer saj
ungi cu mâna, nu poți
Nu te 'ntreb așa, îi dise.—
D'apoi cum? Pa întrebat.
Eu îţi dic că vot i pe cine
ascultați aci în sat?
Ascultăm, el îi răspunde,
pe lăutarul moș Bran,
când începe să cânte, tot
satul îi stă divan.
Nu dic așa, măi creștine.
Of! Mi-e silă să-] ascult!....
de cine aveţi frică voi aci
în sat, mai mult?

— Aoleă! De taurul popei “fri
că grozav ce aveml..
„Când vine
de la pășune,

fugim

de -el cât

putem.
_C'atât înfricoșat este, de
gândesci că e turbat.
Când începe să mugâscă
sperie toți copii 'n sat,
— Mă, tu, negustorul dise
, ce namilă de om eşti?
— O Dâm

îns

ue! el îi rEspunse, ;ce mă
'ntrebi, când mă privesci?
lacă om ca tâtă lumea,
cu cap, cu ochi, gură,
nas,
Cu trup, cu mâini, cu Pic
ire, misc, umblu ca toți,
cu pas.
Negustorul

dise 'n sine: — da! ești ca
fie-ce om
" Dar minte și Simțiri la
tine, cât la pi€tră și la pom
.

Sa

,
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]

Apoi îl întrebă iarăși: — dar în sat
-aveț dogar? :

Se

—

gândi

puţin

nerodul

și răspunse:

— ăvem

Du-te, negustorul dise, na cinci paral
e săi dai.

dar,

.-

Ca să-ți mai puie o dzeă ce-ţi lipsesce
și f'o at.

VASILE ALEXANDRI
„o

(U82i1890)

0

To

(Născut în Bacăă, După,ce se. încer
că în zadar la Paris, să înveţe medic
ina
| şi matendaticele, se întârse în țară
Ja 1839. şi începu să colaboreze
cu Cogă]niceanu și C. Negruzzi la Dacia
kterară. Numit. dir&ctor al teatu
ului, începu
să scrie o serie de comedii, canţo
nete, „vodevile şi ' farse. După
1848, luptă penttu Unirea Principatelor, scrii
nd și vorbind în sensul acesta,
Ocup
ă! sub.
domnia lui Cuza şi înainte de dinsa,
funețiuni înalte. Cânda murit, era
ministrul Ţării la “Paris. Alexandri â scris
mult și variat. Ast-fe]: brgu de
la Sadagura, Lipilorile satelor, Pitra- din.
casă, Cocona Chirita, Despot Vodă,
FăuZâna
Blaudusiei,

Ovidiu, etc. teatru; — Pasteurile
,

Penes

Curcanul, Sergentul
Odă Ostaşilor români, etc. poesii;
—. Dumbrava roșie, Legenda Ciocârlie,
Gru:
Sânger, Dan căpitan de Plaită, Senti
nela română, etc. narațiuni istorice
și legende
în versuri. Buchefiera diș Florenţa,
storia unui Galben, Călătoria îi Afric
a, ete.
" naraţiuni în prosă,
|
a
|
a]

'V. Alexandri, el cel dintâi a cules poesi
ile poporane.
L-

“Din DUMBRAVA

A

ROȘIE

VISUL LUI ALBERT
Albert, craiul Lehiei, făcut-a un vis mare,
.

"Un

vis de năvălire, de învingeri gloridse!

EI se vEdu

puternic,

pe un

Infiorând cu spada-i popâre

armăsar

călare,

numerâse,

Din MEdă-di. ferbinte în recea Medă-nâpte,

Din Resăritul mândru,
2

I Apusul lucitor

-.

-

i
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„EI audi prin visu-i mii,. mii de mii de șpte
Crescând. în sgomot falnic, gigantic, imnător;
Un uragan de glasuri ce clocotia prin lume
Purtând, nălțând cu fală un nume... al săi hume!
- Albert, craiul Lehiei, trufaș, semeț, ușor,
Adimenit, se crede stăpân 'pe viitor,
Șaruncă ochi de pradă pe ţările vecine:

«Care din ele, dice, mi-ar cuveni mai bine?»
EI stă puţin pe gânduri, apoi cu mare glas:
«Moldova

«In
«De
«In
«Cu

este pragul

țara acea
dușmani
care toți
Leahul,

întâiului meii

pas!

mică, neîncetat lovită
|
fără număr și 'n veci nebiruită,
bărbați sînt zmei ce sai luptat
cu Maghiarul, cu Turcul încruntat,

«Și unde, pe sub iarbă, câmpiile frumâse
« Ascund troene albe de-a dușmânilor 6se,

«Un Domn vitez, un Stefan,
«O glorie ce-i demnă de-ai
«Voi merge la Moldova,
«Și luciul de pe fruntei cu
«lar lumea îngrozită, privind
« Vedea-va

'n loc de

adună de mulți ani
luminii suverani.
la Stefan drept voiii merge
spada mea voiti șterge;
spre Răsărit,

sâre, al meă

chip

strălucit!»

A dis, și 'n nerăbdare“ pe lângă el, în grabă,
Adună-a lui armată deprinsă la omor,
Ordie numerâsa de fre ce se 'ntrâbă:
«Spre care orizonură săltă-vom noi în zbor?

«În care parte “ hoitul promis la nostre ghiare?
«Să "1 -rupem

într'o clipă, să "1 râdem, înghițim!

«In care ţări, teutone,

române

ori maghiare,

«Vrea Albert, Craiul nostru, pustiul să "1 lățim?»
Așa dicea cu fală a lui Albert oștime
In cete adunate

pe câmpul

de Dombrava.

Când, prin văzduh de-odată, o gură de mulțime
Rosti un glas de taur sălbatic: la Moldova!
Ura! strigă Lehimea, întocmai ca un tunet,
Și văi și munți și codri răspunseră 'n resunet:
Ura!... și în dor' de sânge armata crunt aprinsă
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Ca. un

șioiii de

tâmnă pe

drumuri

se întinde,

Cu tunuri largi și grele, cu finte lungi, cu spade
Ce vit luciaii la șolduri și 'n tecă zingheniai,
Cu

armăsari

Mergând

sburdalnici

ce vesel necheziai,

toți, cai și 6meni, să calce și să prade.

In fruntea lor magnații mândri, bătrîni și tineri:
Toporski, veteranui ce pârtă barbă albă,
Înconjurat

Formându-i
Grodek,

de nemuri:

feciori, nepoți

și gineri.

o viteză și glorisă salbă.
dis faică-zare,

ce "n gândul

lui se jură,

„Atâţi Români să darme câţi are dințiîn gură.
Zeiusko, neîmpăcatul cu brațe lungi și tari,
Care 'n Buceag ucis-a trei sute de Tătari.
Biela cel nalt, subțire

ca trestia de baltă.

Ce 'm luptă sângerdsă ca dinsa se mlădie
Cu

sabia-j turcescă

tăind

în carne

vie,

Pe când fugaru-i sprinten necheză, mușcă, saltă.
Gorow şi Zablotowski, amici jurați- pe morte
Să 'mpartă sorta bună, să 'nvingă rele sorte,
Și care, în trei rînduri,

scăpat-ai

de robie,

Prin degetele morţii trecând cu vitejie.
Ei sbor pe doi cai gemeni, ridend cu hohot mare .
Cu alți ca dinșii tineri, baroni, comți, Palatini:
Glence

Un

din Pocuția,

Zbaloș

Litfan

ce are

cârd pletos de zimbri, în codri de arini.

Gavril din Moravica, fraţii Grotov, Huminski,
Mardela Veneticul, Tecelski și Pruhninski,

larmeric Mazovitul și Kozjatic Ucranul
Ce cresce cai sălbatici și i prinde cu arcanui.
Ei merg, bătând din pinteni!... Sburdalnica lor câtă
Străluce de departe în haine poleite:
Dulămi

cu flori de

aur,

la pept

împodobite

Şi 'ncinse cu paftale de pâtră nestimată.
Ciapce purtând un vultur şi pene la mijloc,
Încălţăminte roşii de pele de maroc,
Și frie ţintuite și argintate șele
Și armorii cusute pe colțuri de harșele.
—

„186

„Ei merg, precum ar merge la simplă
veriătâre,

Glumind

în nepăsare

de mortea

ce-ai

să 'nfrunte,

Urmaţi de steagură multe, urmând un
foc:de sâre
Pe Hatmani, capi de 6ste, cu Albert
Craiă 'm frunte...
"Şi ast-fel în Moldova ei dai cu
toți năvală!
Dar,

când

trecu

hotarul, al Regelui

cal tare

Se. poticni... O buhnă ţipă în diua mare.
Și mortea 'și găti câsa în acea di
fatală!.

STEFAN CEL MARE
/

In mijlocul pădurii este o poiană
lungă
Și largă ce foesce de Gmeni, ca un.
roiii,
La capătu-i din; drepta se prelungesce-o
strungă,
Prin care ostășimea curge ca un
şioiuă,

Ea intră 'n poiană și se așcdă 'n rânduri,

Privind la o colibă de ramuri de stejar,

In care-o

umbră

mare

de

om, plecat sub gânduri,

Stă. pe genuchi, se 'nchină în față c'un
altar,
)
De-odată

o lumină

fantastic isbucnesce

Din dece 'nalți mestecăni cu fruntea
'nflăcărată,

Coliba se deschide, umbra se scâlă, cresc
e

ŞI,” splendid

maiestâsă,

la 6ste se arată!

„Un lung fior pătrunde mulțimea 'n admir
are.
i
Toţi dic: <E Ştefan! Ștefan» Dar! Ștefan
e cel Mare?
Etăl cărunt, dar încă bărbat între bărba
ți

Ca muntele Cehlăul prin munții din Carpați!

El întrunesce 'n sine o. triplă maiestate:
Acea care-o dau anii la consciinți curate,

Acea "care răsfrânge

a tronului splendsre,

Ș'acea întipărită de faima 'nvingătore.

|.

Timpul i-a pus corâna de-argint; țara,
de-aur,
Și gloria măr€ță “i-a pus cununi de
laur.

Pe falnicii săi umeri, cu anii sînt clădite
Neperitâre sarcini de fapte strălucite;
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Dar, ani și fapte, Ştefan nu simte a lor povară,
Căci dragostea moșiei, ca sfintă primăvară,
In sînu-i înfloresce şi îl întineresce

Pentru salvarea țării, când țara pătimesce.
Eroi

plin

de

lumină,

el e menit

în lume

Pe secolul ce "1 -vede să sape al săă nume

Și să r&spândă raze pe secoli viitori, Precum un sâre “splendid ce sparge deşii nori:

Fiinţă de:o natură gigantică, divină,
EI e -de-acei la care istâria se 'nchină;
De-acei care, prin lume, sub paşii lor, cât merg

Las urme uriașe ce 'n veci nu se mai şterg;
A cărora legendă departe mult se 'ntinde
Și 'nchipuirea lumii fantastic o aprinde.
Măreţ,

în a sa umbră

un

timp

întreg

Căci Dumnedeă pe frunte-i a scris!

-

dispare,

Za ei fi mare.

Fă

Toporski, veteranul, cu-o câtă mai al€să

Lui Albert se închină și plecă la răsboiă.
_Pe

loc bătrânul

Cârjă, în cale-i vrând

-

să iasă,

De lângă Ștefan plecă cu buni viteji de soiii.
Ei vin călări, în grabă,

aprinși de răsbunare,

S'apropie; iar Cârjă sburând în fuga mare,
„In fața lui Toperski s'opresce şast-fel dice:
<Toporski!

din

doi

unul,

e scris să peră-aice!

<Ori tu, ori eă; sus pala, și vin' la luptă dreptăl>
— <Cârjă! răspunde Lehul, al minte înțeleptă,
<«Dâr inimă

nebună,

Ei

te cunosc

pe tine:

<Ești lei năprasnic, însă și tu mă scii pe mine
«Căci în mai multe renduri luptat-am înainte
«Pe când aveam braţ- verde și ininta ferbinte.
«Nici tu vechiul mei dușman, nu. m'ai învins pe mine
“Nici

«Ce

eu n'am

dar nam

avut

parte

putut

face

să

te înving

pe

în focul tinereții
,

tine.
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«Pute-vom

face

Gre

sub

erna bătrâneţii?

«O! Cârjă! barbe albe purtăm acum
«Și lupta, draga

luptă,

nu mai

noi ao

e pentru noi.

«Privesce! alții tineri, stai împrejurul mei,
«Demni adversari acelor de pe împrejurul tăa.
<A lor acum e rîndul, frate. Noi, veteranii,
«Şoimi

învechiți,

de-oparte

să stăm: privind şoimanii;

«Vin! colea lângă mine, și nu fii dușman

mie,

«Căci vîrsta între Gmeni stinge ori-ce dușmănie!
«— Răspunde-atuncea Cârjă: Toporski,: ai dreptate,
«Ades e rece peptul și inima tot bate!»

Apoi, mărindu-și glasul el strigă la ai săi:
«La luptă, voi șoimani, la luptă feții meil» .
—- «La luptă!» strigă însuși Toporski 'n mare glas.
Și amândoi bătrânii de-oparte s'a retras,
Pe loc ambele cete, aprins electrisate,
Scot paloșele n sâre c'un fremăt de oţel.
Ochirile prin aer se 'ntimpină 'ncruntate,
Căci fie-care alege un duşman, pentru el:

Plecând apoi cu toții strîng friele, daă pinteni,
In sprintene desghinuri își saltă caii sprinteni;

Și sbor pe-aripa urei, cu-aventul de nălucă,
Și intră cetă "m câtă și 'n luptă se apucă.
Pămintul

ropotesce

sub

tropot. de

copite,

Văzduhul -strălucesce de arme ascuţite;
lar paloșele albe, ciocnindu-se 'n loviri,
Daii foc,.dai mârte cruntă, dai aspre zingăniri.
In clipă

cad

sub

ele, străpunși,

scăldați în sânge,

larmeric Mozovitul ce 'n două părți se fringe,
Și Buhtea

părcalabul,

cu-o

largă brazdă 'n pept,

Şi tînărul Cozjatic, lipsit de brațul drept.

Grodek, dis fa/că-zare, în crudul săi avint,
Precum

un

vier de codru, se 'nainta

prin glâtă

Şi sabia 'mpregiuru-i făcea o lungă râtă
Ce se 'nvertia la s6re și şuera în vint.
„Cădeaă

victime

multe

sub

arma

ce sbura|

Şi Grodeck în turbare pe rînd le numtra
Călcând.
tot înainte pe victimele sale.
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„ Când

tă, din mulţime,

Balaur

de la Galu

apare drept în cale

ce portă

ușurel .

O ghi6gă monstrubsă cu dinții" de oţel.
Grodek repede spada-i în peptul lui Balaur!
Sângele curge!... peptul grei muge ca un taur,
Dar

ghi6ga

se abate!...

sub

crunta“ lovitură

Sbor creerii. lui Grodek și dinţii toți din gură;
lar Lehul, cladă mârtă, grei cade pe pămînt
Ne 'ndeplinind în viță grozavu'i jurămînt.
Coman de la Comana cu Velcea, șârpe iute,
Priveşc din depărtare cum vine și cum saltă
Un

cal de soiii ogarnic,

deprins

a vina ciute,

C'un voinicel subțire ca trestia de baltă.
— «Cine să fie re cel căpitan frumos?
— E Biela, păr de aur, cu mijloc mlădios.
— Vînat de soiii e, frate?
i
— <E puiu
— «Aţine-te dar, Velceo.
Si

de Palatin!»

— «Comane, mă aţin.»
Și amândoi la pândă se pun în a lui cale,
Coman cu brațe gâle, și Velcea cu o câsă.
Venia fugaru 'n salturi, zburlind coma“ pletâsă;
Şi pala“, când de-o parte
Tăind în -carne vie, făcea

De-odată Velcea
Și calu

'mpuns

când iar de altă parte
ochiuri deșarte. .

sare, sub cal se ghemuesce

la glesne,

din

fugă

poticnesce

Turtind sub el pe Velcea; iar mândrui căpitan
Îl zvirle peste

capu“

în pieptul lui” Coman.

— «Bine veniși la mine!» îi dice uriașul,
Şi 'm braţele de schijă, rîidend, grozav îl stringe

Cât pieptul îi zdrobesce și 6sele îi frînge;
Apoi

între cadavre,

pe câmp,

aruncă

leșul.

Gorow și Zablotowski combat de la olaltă
Cu Stroe Vlad, Hotnogul, și cu Șoltuzul Daltă.
Umăr de umăr, câstă de câstă, om şi cal
Se sting, se prind cu ură în cleştet infernal,
Voind a se absorbe de pe a lumii faţă,
Cu partea lor de sâre, cu partea lor de viață.
Și sângele din -pepturi, din frunți, merei se scurge
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Și,pe sub car de-alungul, el
gâlgăe- și curge,
Crâncenă luptă! Mârtea de asup
ra se arată,
Face un semn, alege, și cleș
tetul de-odată
|
La semnu-i se desprinde, lăsâ
nd pe câmp să cadă,
Gorow și Zablotowski, amici, a
morţii pradă!
lar caii lor ca dînșii: nedespărțiţi
, cu dor,
Se duc nebuni prin lagăr, chemân
d stăpânii lor.
Glence din Pocuția sub .Udrea
se doboră,

Udrea

e prins

de

Cziusko,

Strigând în desperare:

dar singur

se omoră,

«Ah! dece morți mai bine,

«De cât o viață lungă și dile cu
rușine!»

Corbaci răteză

capul

baronului

Hurminski.

Cioplan apucă "n braţe pe junele
Tenczynski,
Și merge de "| depune lui Ştefan,
la picidre;
Apoi se întârce iute la noua vână
târe,

Zbaloș pe un cal de câmpuri,
Negrea pe un
“Se 'ntâlnesc cu ochii șalergă
să se înfrunte,

cal de munte

Isbindu-se ?n mulțime cu avînt spăi
mîntător,
Crunt se lovesc din fugă cu paloşele
lor,
Lovire fulgerândă și Lehului fatal
!
|

EI cade jos!... în mâna“

se frânge-a

sa pală,

Dar Negrea, vitez darnic, îi dice:
«Frate Zbaloș,
«Pe-un om

cădut nu

'mi place

să cadă al meă

<Te scdlă, mergi în pace cu dile
de la mine,
<Ar fi păcat să peră un' bun vitez
ca tine!»

|
paloș.

A dis, calu 'și întârce Şi 'n glGtă
se repede,
Lăsând în urmă-i L&hul; ear Cârjă
, care '1 vede,
li strigă de departe: <Ani mulți,
Negreo, nepste!
<Brațul ce wmu dă morte când pote,
multe pâte!»
Și glăsuind,el vede a lui Topo
rski câtă -

Ciuntită, risipită și în” tabără alungată,

Fugind

cum

fuge

spaima

lipsită de rușine

Și simte mândrul Cârjă o mare
vilvă 'n sine.
Ear cainicul Toporski, cu fruntea
obosită,

Şoptesce

v&rsând

lacrămi:

<O!

sârtă mult

cumplită!

«Eă, tare odinidră, vechiă arbore
al Lehiei, .
« Perdut-am fcundi de ramuri sub
vintul vijeliej!
«lată-mă& 'nvins!... O! Cârjă, de acum
sînt robul tău!
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—

«Rob tu? nu mi-ar erta-o prea sfintul Dumnedeă.

«Când un popor de 6meni se închină ție, mie,
<Un tu și un ei, Toporski, nu cade 'n robiel»
Așa grăesce Cârjă, bătrânul înțelept,
Și singur merge vesel la Ștefan Domnul drept

Ce % dice: «Ani mulți, Cârjă! tu fală mi-ai făcut!
«Ca tine fie'ți- nemul vitez și priceput!»
Apoi

către

«Acum
«Să
«Ce

oştimeă

dăm

zorul din

trece

urmă,

și răstârnă

„<Daţi vînt armelor

Cad

pe lângă

el rămasă:

e rîndul nostru, Boeri, Copii din casă!
ca

vâstre!

cumplitul nostru

zor

trăsnit -r&sbitor.

pe cai și, după

i

mine!»

Precum un cârd de vulturi din sferele senine
iute ca un fulger pe o pradă ce zăresc,

Românii, duși de Ștefan, în lagăr se isbescl.

Nimic nu le resistă, nici tunuri, nici desime,
Nică șanț, nici zid de care, nici desă călărime,
Căci: ei răstârnă, 'n trâcăt și darmă, sfarmă 'n clipă
Scadrâne,

tunuri,

corturi

și pun

tot

în risipă.

Fug Leșii, fug Cruciații și fuge însuși Craiul!
Ii duce. Domnul Ștefan cum vintul duce paiul;
lar” tabăra. Leșescă
>

-

Când
Copacii

Da

un lung pustii rămâne,

Sub apriga furtună 'a . cetelor române!
suflă vintul tâmnei. prin codrii vestejiți,
plini de frunze

sînt ast-fel sguduiţi;

Și crengile cădute în frunzele uscate,
_Pe câmpi în depărtare sînt ast-fel semănate.

POHOD
Sub cer de plumb, întunecos,
Pe câmp plin de zăpadă,

„Se trăgăneză 'ncet, pe jos,

O jalnică grămadă

De Gmeni trişti și înghețați,
Cu lanțuri ferecați.
|

NA

SYBIR

| Sărmani!... de șase luni acum
LEI merg fără 'ncetare

!

Pe-un lung pustiit ce n'are drum,

Nici adăpost, nici zare.

Din când în când, un ostenit
| Mort cade părăsit!
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E lung cel șir de osândiți!

iUn condamnat, aprig călăi,
:'Ladună ca pe-o turmă
Isi» nsemnă, chiar pe biciul săi,
[Cap au cădut în urmă;

Pe vinăta lor față
Necontenit sînt pălmuiți

D'un criv& plin de gheță ;
Și, pe-al lor trup de sânge ud,
Des cade biciul crud.
In urma

lor și pe

Apoi, în vînt, cu aspru
Dă ordin de popas,

mprejur

| Convoiu 'ntreg, nedeslipit,

Cazaci, Bașkiri selbatici,
Cu suliți lungi, cu ochi de ciur.
Alerg pe cai sburdatici;
Și 'n zarea sură, stă urlând,
Urlând

lupul

Ingenuchind se lasă
Pe câmpul alb și troenit,

Sub negura gerâsă,
Și stând grămadă, la un loc
Făr' adăpost nici foc. -

flămând,

Dar unde merge-acest popor
Ce nu mai are 'n lume
Nici o sperare 'n viitor,
Nici patrie, nici nume?...
Se duce, șters: dintre -cei vii,
Să mâră prin pustii.
Palid

convoii,

perdut,

uitat,

Col6nă funerară,
Ea portă 'n frunte un stigmat...

Amorul

sfint de

Țară!

O! sfint, sublim, ceresc amor,
Câţi pentru tine mor!
Ah?

câți martiri, pentru un cuvînt,

Un dor de libertate,
Cu dile mer'saă la mormînt
Prin r&sbunări turbate!
Câţi ai format grozavul șir:
Pohodul na Sybir!
Acum colâna s'a oprit,
Sub crivățul de n6pte.
„Din sînu-i rece, amorţit,
Es' durerâse ş6pte.
Toţi se 'mșiră-acum în rând
„ Gemând și tremurând,

glas

| Cu peptul pe omăt lungiţi,
Sărmanii! adorm îndată,
Visând de câmpii înfloriț,
De

ţara depărtată,

Și peptul lor, plin de amar,

Se bate

tot mai

rar.

'lUnul prin vis vede plângând
O

mamă

'mbătrânită,

_| Altul se îngână, desmerdând
Soţia lui iubită,
Și toți, pe sub genele
Au lacrime de dor.

Ei dorm

adânc!

lor,

ş'al nopții vînt

Cu șuer viscolesce;
| Ei dorm adânc și pe pămînt
Merei tronul crește;
Și stelele, privind la ei,
Plâng lacr&mi de scântei.

| Treptat om&tul spulberat
Se

'ntinde'ca

o mare

_

Și crește, şi sub el treptat,
Convoiu 'ntreg dispare,
Şi "n zori tot câmpu “i învelit
C'un giulgiă nemărginit,

193
Ai fost! acum ei unde sînt?
Un cârd de vulturi zbâră
Pe sus, cun repede avînt,

|

Și iute se cobâră;
Iar, dintre bradi, vine urlând,
Urlând lupul flămând!..
7
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Mărire, adorare, îngenunchiere

îi

ție,

Gigant din alte timpuri, fruntaş

între Eroi!

Mihai! frate de arme cu dala

vitejie,

Ospe

de brons scump

nou&,

sosit iar printre noi ]

Pe mtinsul țărei, astăgi e splendidă serbare :
Copiii se simt
Chiar

,

Zârna

“Și umbre

Gmeni,

din

bătrânii

morminle

înarmate prin

"ntineresc.

S'anină

şi Zresare,

aer Se "utrunesc.

Adi noi, Români,

cu toţii petrunși de-o nouă viță;

Umbriţi de-al 18

nume feeric,

legendar,

Cu-o falnică uimiire stăm; te privim în fată,
Căci tronul tăi prin secoli a devenit altar; |
Și vulturul cu sboru-l din, ceruri te "ACUNUNĂ,

Țintind în zare ochii Apus, la Resărit;
Si codrii, antici marturi de gloria. străbună,
Se mișcă n zgomot mare de fremăt oțelit ]
— «Ce este "n România ? Ce vifor o petruude ?»
întrebă pe Danubii, Balcanul speriat.
— «Sint Pascele Române!— Danubiul 7âspuudle,
«Pr zvesce] Mihai Bravul în bronz a renviat !
1

“

Il.

O! dar, aşa“î cu dreptul: să te revadă
Si auulel și codrul și: vulturul -din el,

inră

Mihaia, Mihai, ti care avut-ai pentru fară
O inimă de aur şi brațul de ofel,
Asa este cu dreptul: să reapari la Zune.
Măreţ, superb, resboinic, călare Be nu ameă,
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Avend

de scut Prestigiul. crescutului to

nume

Și cap, și pizp”, și umeri de brons ca
Fândul tei.
O! mare Domnu! pe timpul de fapte
colosale,
Când te lupta. la vântul produs de
spada. ta

Vinzic. nu sta *n Prctăre, nimic nu
7
vesista Fi
“Căci ea cântărea 'u Pumuuţă cât
sorta zării zale,

Și tot? care n orbire călcai ţara româ
nă,
"Ca Spice. secerate cădeaăi pe câmpul
ei;
Chiar

ndrtea, Orlea

crudă

scăpa

cosai din mână -

Sub fulgerul teribil eșit din ochii tăz!,

1

AI

Foerică splendive de Vultur domnilor :
Atât avânt îți dase al Patriei amor,
Și gloria te puse Patâta înălțime,
Că maveai tn deasupra ți Palăturea, pe nime.
..
„ Seginund Bathor Maghiarul a fost un
mare Ducă

Ce nu “ucăpea în lume de fin; Şi, apran
s,
EI vru să te eclipse, vru fară săfi
reducă...

Suflat-al peste dinsul Și "4 chpă tu Zai
stins.
Murad era puternic ! Sangecullui
” Murad
„Lăția o negră umbră Ze lumea spăimintat
ă,
Jar Zu

diceai

în fată,

cu Furia-i

-

furbată :

- <Murad se crede un cedru și nu-i de
cât un brad»
o
Mehmed era teribil ca un torent de Sânge
,
Pornit ca să iunece C 7eștinzi Păminlem...
Cine cuteza, cine visa de al îufringe d
Zu bai secat în codrii de ia Câlug ăreni
Căci fost-ai dintre dmeni cu Semne
suverane
Ce forîn apărarea Poporelor. serma
ne

Și scepirul: lua Srabuic,- în mâna'ţi de
monare,
Când forma unui Baloș, când forma unui
are.
V

Precum “archipăstorul ce portă daruri sfinte
,

Purtai moşia

înfhgă

în inimați ferbinte,

e
.

Șavând lângăal! îăi umăr Poporul vii şi
tare,

În patru părți a lumii SI7ugal în gura
mare:

-

«Vo

Turci, Tătar: şi "Ung

uri, unelte ale prădăeii !
«Românul î ca stânca în valu
rile mării.
< Venit cu falca 4 cerură...
Pe acest vida Pămînt

«Nu tremură, nzcă Fuge de cât
Păiușun vânt «La noi: bătrân, muiere, bărbat,
copil de fiță,

« Nepăsători de MOrfe, ad
inimă de criză.
aStut copti de -Zineri încă Pal
Vilej1zi sore

<a sînt deprinsi să moră Ze duș
manul ce more.

<F] Ştii să cate n Țară, dar
zică odată *n urmă;
«Si 'n ochii: lor dușmanii nu
sînt de cât o Zurină
<Friviți! în a lor Suflet nu
este nici o Dată,

«Nici o rușine nu e Ze fruntea
bor săpată,
«În că, pe.et lucește de-o vie stră
lucire
Și inimă, şi armă,Și frunteși
gândire |
“Apoi lăsândupi ochui să zbore
cu mândrie

Pe dravii tăi Zovarăşi, Vult
ani de Românie,
Diceai : «Țara e mamă dulc
e, copiii mel !

< Ferice care-mdre, luptând pe
sinul ei!
«Din Zara lul-vor cresce odir
e veyesci,
|
<Stejari cu lemn de arce, de ghid
ce vomânesci !»
vV

,

August eroii a cărui memorie augustă
Trecul-a peste seculi cu argine

îngustă

Și Sa înscris în vaze Ze fruntea
omenirii,
Afară din domeniul uitării Şa
zeirii !

fvecum

odinidră pe top electrisai

Cu glasul şi ochirea-ţi de Arka
nghel,

o! Mihai,

Priveşte împrejurți cum vine 'nlr
eg poporul,
Cum vine să admire n tine Salvator
ul.
Vedi cum iara, ferice de a exista Ze
lume,
Se simte 'ucoronată cu Jalnicul tăi
nume!
Mihai, devină iarăşi sub cerul strămoșe
sc,
Ecoul pre puternic de glas dumnedee
sc.
Șaprinde iar scânteia de-antică vitej
ie
În noi, care aducem îngenuchere. ţie.
Gigant din alte Timpuri, Jruniaş între
eroi,
Ospe de bronz, Scump
-

nout, sosi! iar printre noi!

,

ă

4
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PENEŞ

CURCANUL

Plecat-am noă din Vaslui
Și cu sergentul dece,

—

Cu dile mergeţi, dragii mei,
<Şi să veniți cu dile!
Ziceaă atunci bătrâni, femei
” Şi preoți și copile;
Dar cel sergent făr' de musteţi
Răcnia: «Să n'aveţi temă,
Românul are șapte vieți

Și nu-i era, d&ă, nimărui
In pept inima rece.

Voioși ca șoimul cel ușor
Ce zbâră de pe munte
Aveam

chiar pene

Ș'aveam

la picior,

și pene 'n frunte.

“Toţi Dorobanţi, toți căciulari,
Români de viță veche,
Purtând: opinci, suman, ițari
Și cușma pe-o ureche.
Ne dase nume de Curcani

Un hătru bun de glume.
Noi am

schimbat,

lângă

Balcani,

Porecla în Renume!
Din câmp, de-acasă, de
Plecat-am astă vară

ne

spuse

la plug,

'n graiul săă

Sergentul Mătrăgună,

Ori cine 'n cale ne 'ntâlnia
Cântând în gura mare,
Stătea pe loc, s'adimenea
Cuprins de admirare; .
Apoi în trecăt, ne 'ntreba
De mergem la vro nuntă?
«Zburăm

cu hohot:

la luptă cruntă!»

Crud e când
Năprasnica
De-abate toți
Din falnica
Dar vai de-a
Când

Și noi ne-am. dus cu Dumnedei,
Ne-am dus cu voe bună,

Noi r&spundeam

Ah! cui ar fi trecut prin gând
Şar fi credut vr'odată
Că mulți lipsi-vor în curând,
Din mândra n6stră cstă!
Priviţi! din nouă câţi eram |
Şi cu sergentul zece, REmas'am singur ei.. și am
In piept, inima rece!

Ca să scăpăm de Turci, de jug
Sărmana scumpă ţară.:
Așa

«In pieptui de aramă!

ba,

intră prin stejari
secure
copacii mari
pădure!
lumii negră stea

mârtea -nemilesă,

Can codru viă, pătrunde 'n ea
Si când securea câsă!
'| Copii! aduceţi un ulcior
De apă de sub stâncă
Să sting pojarul meii de dor
Şi jalea mea adâncă.
Ah! ochi-mi sînt plini de scântei
Şi mult cumplit mE dore
Când m& gândesc la frații mei
Cu toți periți în fldre.
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Cobuz ciobanu
Cânta

voios

'n Calafat

Dar într'o di veni din fort
Un glonte, numai unul,

din fluer;

lar noi jucam hora din sat,

!Şi bietul Ținteș cădu mort,
.

„Ridând de-al bombei şuer.

Î

+

x
Trăsnind...,

A

mânca-o-ar

a

focul!

_Ret&ză capul lui Cobuz
Șast-fel ne curmă jocul.
Trei dile 'n urmă am răsbit
Prin Dunărea umflată
Și nu departe-am

tăbărit

De Plevna blestemată:
In faţa nâstră se 'nălța
A

Griviței redută,

“Balaur crunt ce amenința
Cu ghiara'i nevăqută.

Dar și noi încăo pândiam
Cum

se pândesce

o fiară,

Și tot chitiam și ne gândiam
Cum să ne cadă 'n ghiară!

Din zori în zori şi Turci şi noi
Zwirliam în aeri plunibii.

Cum

zvirli grăunți de păpușoi

Ca să hrănesci porumbii.
Și tunuri sute bubuiaă...
Se clătina pămîntul!
Și mii de bombe viiiati
Trecând în sbor -ca vintul.
Ședea ascuns Turcu 'n ocol,
Ca ursu 'n vizunie.
Pe când trăgeam noi tot în gol,
EI tot în carne vie...
Tinteș

era dibaciă

Imbrățișându'și

L

: e-odat' o schijăde obuz

4

|Pe

2

o nâpte

tunul.

>

ră,

Bran

i

Erau în sentinele,
Ferbea w&zduhul

ca

un

și Vlad

iad,

De bâmbe, de șrapnele.
In zori găsit-am pe-amândoi
Tăiaţi de iatagane,
Alăturea c'un moviloii
De leșuri musulmane

S&rmanii, bine s'ai luptat
Cu lifta cea păgână.
Și, chiar murind, ei n'ati lăsat
Să cad' arma din mână;
Dar ce folos! câta scădea!

Șacuma
Cinci

r&măsese

numai,

cinci flăcăi din ea

Și cu sergentul şese!...
Veni. şi diua de asalt,
!Cea di de sânge udă!
: Părea tot omul mai înalt

Faţă cu mârtea crudă,
Sergentul nostru, puii de zmei,
Ne

dise-aste

cuvinte:

«Cât n'om fi morți, voi cinci și eii
«Copii, tot înainte!»
i
Făcând trei cruci, noi am

r&spuns:

«Amin! și Dâmne ajută!»
Apoi

la fugă

am

împuns

Spre a Turcilor redută.
tunar,

Căci tâte a lui giulele,
Loviaă turcescul furnicar,
Ducând mârtea cu ele.

Alelei! Dâmne, cum zbura
Voinicii toți, cu mine!

Și cum la șanțuri alergati

Cu scări și cu fașine!
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lată-ne

ajunși!... încă un

Allah!

pas.

Ura! 'nainte, ura!...
Dar mulţi rămân fără de glas.
Le mchide mârtea gura!
Reduta

'n noi

repede

un.

Allah!

“Turcii răcnesc,

Sărind pe noi o sută.
Noi punem. stegul Românesc
Pe crâncena redută,

foc

Cât nu'l încape gândul.
Un şir întreg sabate 'n loc
Dar altul îi iea rîndul.

Ura! Măreț se 'nalță 'n vînt
Stindardul Româniii!

Burcel în șanț mâre, sdrobind
O tidvă păgânâscă.
|
Şoimu 'n redan cade răcnind:
«Moldova să trăescă!»

Sergentul more, -șuerând
Pe Turci în risipire;

Noi

lar căpitanul, admirând

Stindarău

Doi fraţi Călini, ciuntiți de vii,
Se svircolesc în sânge:

el sprintenel,

Sărim de la olaltă.
foc, prin spăngi,

prin glonți,

[prin fum,
Prin mii. de baionete,
Urcăm, luptăm... iată-ne acum

De

cât un

nume

de vitez.

Și mortea vitejescă!

SERGENTUL

de costișe

ce duce

Venia un om, cu jale dicând
N

-

Ah! dar-ar Domnul să'mi îndrept
Acâstă mână ruptă,
Să'mi vindec rănile din pept,
Să mă întorc iar ia luptă!
Căci nu-i mai scump nimica adi,
Pe lumea pămintescă,

Sus, sus, la parapete.

Pe drumul

am zis;

Colea pe răni ei am găsit
Virtutea Militară!

Vii, sue o scară 'naltă.
Eu, cu, sergentul după el,

Prin

pot să mor de-acum,

<A nâstră e isbândal»
“Apoi, când iarăşi m'am trezit
Din n6ptea cea amară,

iSă fie Şoim de munte!»
'n. mâni,

"

Și ei, când ochii am închis,
«Ah!

Atunci, vitezul Căpitan,
Cu o largă brazdă 'n frunte,
Strigă voios: cine-i Curcan
stegu

_

'n filfiire!

Când mi-am luat osînda:

Nici unu! însă, dragi copii,
Nici unul nu se plânge.

Cu

însă zacem la pămînt,

"Căduţi prada urgiii!

i

la Vaslui,

în gându lui:
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«Mai lungă-mi pare 'cal6a . acum la "'ntors acasă...
„«Aș vrea să zbor, dar rana din pulpă nu mă lasă!»
Și bietul om slab, palid, avend sumaiul rupt
Și o cămașe ruptă bucăți, pe dedesupt,
Pășia trăgend piciorul încet; dar, pe a lui față,

Zbura ca o lumină de glorie măreţă,
Și 'n ochii lui de vultur adinci, vioi şi-mari,
Treceati luci6se umbre. de eroi legendari.
Opinca-i era spartă; căciula, desfundată ;
Dar fruntea lui, de raze părea încoronată;

Calică-i<era haina, dar strălucja pe ea Și crucea Sfintului Gheorghe şa României Stea.
Românul venia

singur

pe drumul

plin de s6re,

-

„Când iată că aude fanfare sunătore, :
Și vede, nu departe, în faţa lui venind
Un

corp

de

ste

mîndră,.
în aur

strălucind.

Eraă trei bataliâne de gardă împărătescă
Mergend

voios

la Plevna,

cu dor so

cucerescă.

In: fruntei Colonelul semeţ, pe calu-i pag,
La. bravii săi tovarăș

E

privia ades cu drag,

Și inima în peptui bătea cu foc, deşteptă.
Căci

el visa, privindu-i,

De-odată
Ce stase

la lupta cei aşteptă.

el dă cu ochii de serbădul

'n loc, la umbră,

Român

sub un stejar bătrân ;

Și mult se minuneză și nici că-i venia a crede,
Când crucea Sfintul Gheorghepe sînul lui o vede..
S-opresce regimentul, iar bravul Colonel
Se 'nchină (la drumeţul, s'apropie de el
Şi'i dice cu blândeţe: — De unde vii, străine?
— Vin tocmai de la Plevna. — Cum e âcolo?— Bine!
— Dar aste decoraţii cum, cine ţi le-a dat?
— Chiar Domnitorul nostru șal vostru Impărat.
— Dar pentru care fapte? -— Știă eă?.. Ci-că drept plată

«Că am luat ei stegul redutei... și pe dată
«Cu el, străpunși de glonţuri, ne-am prăbuşit în şanț....>

— Dar ce rang ai, voinice?
— Am rang... de Dorobanţt
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Atunci Colonelul, dând mâna cu Sergentul,
Se “ntârce, dă un ordin... Pe loc, tot regimentul

Se 'nșiră, pârtă arma, salută cu onor
Românul

care plăcă

trăgend-al

lui picior.

ODA OSTAȘILOR ROMÂNI
Yuni ostaşi ai tării mele, însemnațicu Stea în frunte!
Dragii mei vultani de câmpuri, dragii mel şoimahi de munte
!
Am cântat, în tinerețe, Strămoșască vitejie,
Pitejite Jără sfmăn pe-acel timp de grea ztzgie,
Ce da vechiul nostru nume a adaus un renume

Dus pe Dunăre în Mare și din Mare dus în lume!

Vin acum, la rîndul vostru, să vaduc o închinare;
!
Vin cu înma cresculă şi cu sufietal mai tare,
Ca eroi de mari legende, vin să vă privesc în ară,
Voi, nepisători de morte, disprețuitori de vieță,
Ce-aţi probat cu-aventul vostru lumii Zusă în mirare,

„Că din vultur vultur nasce, din Stejar Stejar răsare!
+

De la Domn pân'la opincă, duși de-o sărtă norocăsă,
Paţi legat în logodire cu îstânda gbridsă,;
Șat făcut ca să pricepem a trecutului mărime,
Mesurându-ve de-o stemă cu-a strămoșilor năltime,
P'arătând, precum prin nouri mândrul sore se arată,
Cine-am fost odinioră, cine ia vom fi o-dală! !
Să Zrăiți, fectori de Oste! Domnul

sfint să vă ajute,

A străbate triumfaluic în cetăți și în redute,
Ca la Rahova cu tunul, ca la Griviţa ca zborul
Ca ia Pleona, unde bstăgi cei înlâi ați pus piciorul,
Înfruntând ze Osman Gaziul și, prin fapt de bărtătie ;
Ridicând o Jară mică peste-o mare împărăție !
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O, vilejl de vită veche! Audipiîn depărtare
Acel

vuet Țără

Hate,

CE vesună

ca

0 mare...

Sînt tătăile de inimă ale întregu-i ndm al nostru
,
Ce adună

di și nopte dorul lui cu dorul vostru;

“Sînt versările de lacrimă Pentru-acel care se stinge,
Sint

uzările

0! Români,

votose Bentru-acel

în fața vOstră,

care

învingel

colo *"n lainica

cea zare,

Vedeti vol o rază vie, care încet, încet 7ăsare,
Străbăteid prin uinbra disă de lungă seculi aduna
tă?

E verosul fapt de “diua

mult dorită, mult visată,

E lumina ventieriă, e lucefărul sperăriă,

EL riumful luptei zOstre, sărele neatirnări
ă|
Dragii

mei! din Jocul luptei oteliti când

La cămin, unde Xomânca

WEți întorte

așteptând, suspină, tărce,

Tot poporul: rudă, Frate, soră, mamă şi părinte
,
Ca la Dontni, „cu Zâni și sare, vor eși vouă "naint
e;

Căci

din

vot fiesce-care BOrtă "n frunte

o cunună,

Și de gloria de astăzi şi de gloria străbună
!

N
7
|
Pas dar! pas tot înainte! timpul vechiă din noi
Zorescel
Viitorul României data

Mugur

ce "ncolțescel

O, copii! de voi sînt mândru; simt acea mândrie
Care

cresce

cu

mărirea

Unui

nem

în deşieptare.

mare,

Mi am văzut visul cu ochii-de-acum pot să mor
fericel
Astădi lumea ne cunosce Român dice, Viteaz
ice.

DEȘTEPTAREA
i

ROMÂNIEI

-(1848)

-

_

Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemiș:are,
N'audiţi, prin somnul vostru, acel-glas triumfător
Ce se 'nalță pân' la ceruri din a lumi deș: eptare,
|
Ca o lungă salutare
Cătr un falnic.viitor?

Nu simțiți inima vâstră, că tresare şi se bate?
Nu simțiți în peptul vostru un dor sfint şi românesc

La cel glas de înviere, la cel glas de Tibertate,
Ce pătrunde și ră&sbate
Ori-ce suflet omenesc?
lată, lumea se deșteptă din adânca“ letargie!
Ea pășesce cu pas mare cătr'un țel de mult dorit.
Ah! treziţi-vă ca dinsa, frații mei de Românie!.

Șculați toți cu bărbăție,
Diua vieții a sosit!
“Libertatea în fața lumii a aprins un mândru

sâre,

Șacum n€emurile tote către dinsul aţintesc,
Ca un cârd de vulturi ageri, ce cu-aripi mântuitâre
Se cerc vesel, ca să sbâre
Către sdrele_ceresc!
_ Numai
Numai

Numai

tu, popor Române,
tu să fii nevrednic

să zaci vecinic în orbire?
de-acest timp reformator?

.

tu să nu iei parte la obștesca înfrățire,
La obștesca fericire,
Ă
La obștescul viitor?

=

Până când să credă lumea, o! copii de Românie!
C'ori-cedor: de. libertate a perit, sa stins din voi
Până când să ne tot plece cruda, Grba tiranie'
Și la carui de trufie
Să ne 'njuge ea pe noi?

E

3
Până când,
Nu

K

în ţara nâstră, tot străinul să domnâscă
?

sînteți sătui de rele, n'ați avut

destui stăpâni?

“La arme, viteji, la arme! faceți lumea
să privescă

Pe câmpia românescă

--

Cete

mândre

-

de Români!

“Sculaţi,, frați de-același nume, iată timpu
l de frăţie!

Peste Molna, peste Milcov, peste
Prut, peste Carpaţi,
Aruncaţi brațele vâstre cu-o_ puter
nică mândrie,
Și de-acum, pe vecinicie
-

Cu toți mânilevă daţi!

Hai copii de-același sânge! Hai cu toți
întro unire,

-

„ Libertate-acum
sai mârte să cătăm, să dobândim.

Pas, Români! Lumea ne “vede... pentru-a patrie
i iubire,
„ Pentru-a mamei desrobire
Viața nâstră să jertfim!

-

Fericit acel ce calcă

tirania sub

picire!

Care vede 'n.a. lui ţară libertatea re'nviind;

,

Fericit, măreț acela care, sub un falnic s6re,
Pentru

Patria

Sa'msre,

Nemurire moștenind.

_

pi

GROZA
7

|

-

Ma

a
—

-

Galben ca făclia de galbenă ceră,
Ce aprâpe “i ardea,

Pe o Scândură veche, aruncat afară,
De somnul cel vecinic, Grozacum dormi
a;
lar după el nimeni, nimeni nu plângea!

Poporul împrejuru'i trist, cu înfiorăre, '
La el se uita.
Unii făceaă cruce, alții de mirare,
Cu mâna la gură, capul clătina

“Şi "ncet, lângă dinsul își șoptiaă așa:

-
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«El să fie Groza

cel vestit în țară,

«Și 'n “sânge încruntat!
«El să fie Groza,

cel ce, ca o feră,

«Fără nici o grijă de negrul păcat,
<A stins dile multe și. lege-a călcat!»
“Un

moșneg

atuncea,

tu o barbă

lungă,

La Groza mergând,
Scâse

doi_ bani netedi,

din vechia

Lângă mort îi puse, mâna
Mai
»

făcu

«Omen

o cruce
buni!

sa pungă,

% sărutând.

și dise plângend:

an-iernă,

bordeiu

'mi arsese,

«Și, pe un ger cumplit,
«Nevasta"mi cu pruncii pe câmp rămăsese;
«N'aveam

Şi

nici de hrană, -nici țol de învelit,

nici o putere!, . eram

prăpădit!

«Nu

aşteptam alta din mila cerescă,
«De cât a muri,
«Când creștinul &sta, Domnul-odihnescă!
«Pe un cal alb ca ierna, în del se ivi

«Şaprâpe
«Nu

de mine calul își opri.

plânge,

îmi

dise, n'ai grijă,

:
Române,

«Fă pept bărbătesc:
_
«Na, săți cumperi haine și casă şi pâne...
«Şi de atunci copii-mi ce 11 tot pomenesc,

<Omeni

buni!

de

atuncea,

în tihnă

trăesc.»

Și sărutâni mortul, bătrânul moșneg
Oftă și se duse cu al săi vechiă toiag.
lar poporu'n sgomot strigă, plin de jale:
«Dumnedei să ierte păcatele sale
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SENTINELA
(Poru

l

ROMÂNA

1sroRrc)

Sta, privind spre răsărit,

Numai ochii să mișca,

Românul nu piere

Vulturesce'i alerga
Din vîrful Carpaţilor,

Pe

Din

Lungă, tainică, pustie
Unde, ca prin vis trecând,
S'audia din când în când
Vuet surd, grozave șâpte,
Ce veniati- din Medă-npte,
Sgomot lung, înădușit,
Ce venia din Răsărit.

desimea- bradilor,

Răpeditam ochii mei,
Ca doi vulturi sprintenei,
Pe cea vale adâncită,

Și cu flori acoperită,
Ce se întinde ca o ccță
Pânăn

Dunărea

măreță,

Şi de-acolo 'n depărtare
Pân' în Nistru, pân' în Mare;
lar pe

cel amar

pustii -

cea

zare

cenușie,

larba nu se clătina,

Frunza nu se legăna,
Paserea la munţi sbura,

Cu vădutul ce întâlnit?

Fera

Intâlniii vitez oșten,
Purtând semne de Roman,
Falnic tare ca un lei,
Și cu chip frumos, de dei.

Căci prin lumea spăimîntată
In uimire cufundată,
Treceaii reci fiori de morte,
Presimţiri de rele sârte!

Brațu-i stâng'era 'ncordat
Sub un scut de fer săpat,

lar pe cer, un vultur mare,
Făcând cercuri de zburare,

Ce

Se vedea plutind cu fală;

ca 'sârele soria,

Și pe .care se zăria
O lupâică argintie,
Ce părea a fi chiar vie;
Şi, sub

ficră, doi copii,

în codrii

Și 'n rotirea

=

tremura,

triumfală,

Țintia ochiul săi măreț
Pe vitezul călăreț.

|

Ce păreau a fi chiar vii.

|— Cine ești? de unde eşti?

Mâna'i dreptă ţinea pală;
lar pe cap purta cu fală

— Sînt Roman și sînt oșten

Coif de aur lucitor,
Ca un deii nemuritor.

«Pe la noi ce rătăcesci?
«De-a

împăratului

«Maica Roma
«Mi-a

pus

arma

Traian!

cea bătrână
asta

'n mână

Cel vitez era călare

«Și mi-a dis cu glasul săă:

Pe un

<Fiul meu

cal alb în nemișcare,

Și ca dînsul, neclintit

alesul me!

«Tu, din toți ai mei copii

«Cel mai tare 'n vitejii!
«Mergi în Dacia, grăbesce,

«Pe barbari de-i. risipesce,
Ș'apoi vecinic privegheză,
:Sentinelă. mult viteză;
N
«Și te-aţine la hotare;
«Că saud îni depărtare,
<Răsunând dușmane pasuri,
«Menințând barbare glasuri.»
Venit am şi am învins!
«Pe barbară pe toti i-am

stins,

— O! viteze neferice,
«Ai să peri în câmp aice!»

«Vie-o

lume

nici

o

datăl-

incruntată,

«Vie valuri mari de foc...
«Nici că m'or clinti din loc.
«Tot ceii verde. sa usca,

«Rîurile vor seca,
«Și pustiul tot mereti,
«Sa lăți 'mprejurul meă;
«Dar ei vecinic în picidre,
«Printre valuri ardătâre,
« Voii lupta, lupta-voiă fârte
«Făra

Abia dice, și de-odată
Fulgeră
Vijie,

fi atins de morte,

«Căci Român sînt în putere
«Si Românu "n veci nu pere!

n

cer

vine,

o

săgctă,

lovesce

Scutul care zîngănesce,.

]Şo respinge, o zvirle jos
Ca pe un șarpe veninos.

După dinsa în depărtare,
Colo

«Și pe țărmurile lor
«Acum, Domn stăpânitor,
«Aştept Grdele avane,
«Aștept limbele dușmane,
"<Care vin din răsărit,
«Ca potop nemărginit,
«Să coprindă, să înnece
«Tot pămîntul, unde-or trece!

—Eă să per, ei...

HI
Apa trecă pietrelor rămân,

'n fund, în fund la zare,

Se ivesce-un negru nor,
Plin de sgomot sunător,
Ce tot vine, ce tot cresce
Și pe câmpuri se lățesce,
Cât e zare de zărit

Intre Nord și Răsărit!
—Sentinelă, privegheză,
Norul crunt înainteză.
Sentinelă!

=

fe arată,

Norul crunt se sparge!,. Etă!,
Etă Grdele avane,
Etă limbile dușmane

De Gepidi şi de Bulgari,
De Lombardi şi de Avară!
Vin și Hunii, vin și Goţii,
Vin

potop,

potop

cu toți,

Pe cai iuți ca rîndunelele
Fără

frie, fără șele,

Ca sirepi, ce fug ca vântul,
De cutremură pămîntul!
Mulţi sînt, ca nisipul mării,
Mulţi, ca ghiarele mustrării
Intrun

suflet păcătos,

Intrun cuget sângeros!...;
Sai, Române, pe omor,
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Fă-te fulger r&sbitor,
Fă-te Dunăre turbată,
Fă-te

| Şi barbarii toți grămadă
Morţii crude se dai pradă!
| Dece cad, o sută mor,
Sute vin în locul lor!

sârtă ne 'mpăcată,

Căci potopul, &tă1 vine
Şi-i amar, amar de tine?

Ca

o stâncă

„Mii întregi. se risipesc,
"| Alte mii în loc sosesc!
Dar vitezul cu a sa pală
Face drum printre năvală,

'naltă,

Ce din virf. de minte saltă,
Tună se rostogolesce,
Cade, rumpe şi :sdrobesce

Și. pătrunde prin săgeți,
Căi Român cu șepte vieți!
In. zadar idra

Codrii vechi din a sa cale
Pân'n

fund,

în fund

de

vale;.

Ast-fel crunt ostașul met

- Îşi isbesce calul să
Peste. codrii mișcători,
De barbari năvălitori.

,

„EI îi sparge șii răsbesce
Snopiri, snopuri îi” cosesce,
Șii înfrânge şi respinge,
Şii alungă șii învinge!
Calu

turbă, mușcă,

sare,

Nechezând cu înfocare,
Calcă trupuri sub picidre,

Sfarmă arme sunătâre
"Şi cu grei în sânge 'nn6tă

Și mere se "ndesă 'n glâtă.

turbeză,

Trupu-i grâznic încordeză,
Geme, urlă și crășnesce
Și 'mprejur se 'ncolăcesce.
Fiul Romei se aprinde,
Idra

'n mâna“

o cuprinde,

Şo sugrumă ș'o sfăramă,
Ş'o învinge șo dăramă!.. .
Fug Gepidii, fug Bulgarii,
Și Lombardii și Avarii,
Fug și Hunii, fug şi Goţii,
Fug potop, potop cu toții,
Și se duc, se duc ca vintul,
Asurdind întreg pămîntul
De-a

lor urlete barbare,

De-a lor vaete amare!
II

Crunt

r&sboiă!

privire

cruntă!
Roma, Roma nu mai este,

Fiul Romei se încruntă...
Fulgeri es din ochii săi!

Unde-'s 6rdele avane?

Fulgeră mii de scântei .

Unde-'s limbile duşmane?

-Dintra armelor ciocniri
Și luci6se zîngăniri.
Zbor toprele aruncate,
Zbirnie arcele 'ncordate

Și săgețile uşâre
„_Noureză. mândrul sâre.

Caii” saltă și nechăză,
Lupta

urlă, se *ncleșteză,

-

Ai perit, sau stins din faţă,
Precum i6mna în dimință
Se topesc, se sting la sore
Negurile otrăvitâre! Cu ce vifor de urgie .
Năvăliră 'n Românie!
Cum veniră de turbați
Ca balaurii 'ncruntați,
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Cu o falcă în cerul sfi
nt
Și cu alta pe Pămînt!

Dar

sati dus, cum

Incunună

n'aii venit,

In pustiul lor cumplit,
Părăsind în urma lor
Câmpul luptei de omo
r!

Lat

e câmpul

Să trăesci, ostaș rom
ane, | Stâlp al numai? apusan
e !

| Fa

celei lupte,

Care zac grămedi cul
cate,
Plin de Sânge, ce "1
păteză
Și văzduhul abureză!

Printre-a

Roma,

MSrtea rece le-a cuprins,

Intr'o clipă ea le-a stin
s,
Și pe câmpul cel de
mârte,
Crunt locaș de rele
s6rte,
S'a lăsat acum de-oda
tă
O tăcere 'nfricoşată |
vreme

Un

suspin

de

om

ce more,

Sau nechezul dureros
Unui cal răsturnat jos
,
Care ch&mă neîncetat
Pe stăpânuj, jos cul
cat,

S6rele își schimbă
locul
Și apune roș ca foc
ul,
Intindând pe cea
câmpie

O

văpselă

purpurie,

Ca un Sângeros ves
tmînt
Peste-un lung și tris
t mormînt!
lar în naltul cerulu
i
De-asupra mormintul
ui,
Tipă vulturul cu
fală,
Și "n rotirea-t triumf
ală,

lumii

vine

trece,

Roma

nu mai Ste 1.

Disa glasul; un răsunet
Lung răspunde ca un
tunet,
Și al Romei vultur faln
ic
| Cade, dând un țipEt
jalnic.

în vreme,

Se aude un glas ce
geme,
O jelire întristătâre,

7Ăsăzar, .

Căci d'odat un glas
prin lume,
Fără semăn, fără hum
e,
E
Sună, duce-o nEgră
veste:

Unde sînt atâtea vieţi
?
Unde's ochii îndrăsneţi?

din

ai Oprit

|92, cu brazul tăi ar
mat,
Pasul srtei bai shimba
t !
Dar ce die!... un fior
rece

Plin de trupuri. făr
ămate,

când,

cu Peftu'ti

Valul crunt di

“Lat și plin de arme
rupte,

Numai

cu a] săi sbor

Pe vitezu 'nvingător,

Dis'a glasul; și cu jale

Plângând sorta. mumei
sale,
Fiul Romei cei bătrân
e

Scapă

armele

*

din mâne,

Pi6că fruntea și 'n dur
ere

Mârtea

chiamă,

mârtea

cere.

|lară calu frăţior,
|Nechezâna încetișor,
| Campul luptei părăsesce

[$i spre

munți

încet pornesce,

Ducând lin și nesimțit
Pe stăpânul lui iubit...

Ei se ducîn tristă cale;

| Și pe urma lor de val
e
Cade-o nspte 'ntunecâs
ă,
|Nâpte Grbă, fiorâsă,
| Ca fundul Pămîntulu
i,
Ca taina mormîntului;

Is; sub negra sa aripă,
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Se şterg tâte, într'o clipă,
"Cum se şterge de ușor
Visul cel amăgitor,

Şi ca suvenirul sfînt
Celor care nu mai sîntl...

+ - |
„_]
.

CONCERTUL

IN

LUNCA

In poiana tăinuită, unde sbor luciri de lună,
-Flârea 6speţilor Luncii cu grăbire se adună,
Ca

s'asculte-o

cântăreță, revenită

*n primăvară

Din străinătatea n€gră unde-i viața mult amară.
Roiii de flacări ușurele, Jucioli scânteietâre
Trec în. aer, staii lipite de /umânărele 'n fldre,
Răspândind prin crăngi, prin tufe, o văpae albăstrie,

Ce măresce

'n miedul nopții dalba lucii feerie.

Iată vin pe rînd, pereche, și pătrund colo 'n pocnă:
„Bujorelul vioi, rumen, cu năltuța odolenă,
Zrăţiori

şi romonafe care

se ațin la drumuri,

_

Clopotel şi măzărele, îmbătate de parfumuri. .
“ Iată frageda su/cină, stelișore, blânde nalbe,
Urmărind pe Zusuzocul iubitor de sînuri albe;
Deditel şi garofite pîrguite 'n foc de sore,
„ Zoporaşi ce se închină gingașelor Lăcrămsdre.

Vine Cimbrul de la câmpuri cu
Nufărul din baltă vine întristat,
Şi cât el apare galben, 6cheșele
Se retrag de el departe, ridând

fetica de la vie,
fără soție,
vzore/e
vesel între ele.

|
In poână mai vin încă elegante floricele,
Unele 'ni condurii Dămnei și 'n rochiți de vindunele,

Altele purtând în frunte, înşirate pe o radă, ,
Picătură de rouă
__..

Ele

dulce

merg, sadună

care 'n umbră
'n grupe,

scânteiâză.

se feresc

de“ buruene
„14
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Și privesc

sosind

prin

E

aer zburători

cu mândre pene:
Dumbrăvenci, ranguri
de aur ce ai cuiburi de
mătase,
" Ciocârlii, Sspeți de ssre
, rîndunele- 6speţi de
casă;

Mierle

vii, șuerătâre,

Cucul

plin

de îngâmfare,
- Gaiţa ce imiteză ori ce
sunete bizare,
Stigleți, presuri, macalendr
i. ce prin tufe se alu
ngă
Și duiâse turturele cu
dor lung, cu jale lungă.

lată vin şi gândăceii în
hlamide smălțuite ;
lată greeri, iată fluturi
cu aripidre pudruite,
Și cul
beci care

fac

cOrne, purtând casa
în spinare... La ivirea lor pocna clo
cotesce 'n hohot mare.
)
lată 'n urmăși albine
aducând în gură, năere.
..
Zburătorii gustă 'n gra
bă dulcele rod, cu plă
cere,
Apoi sorb limpedea rou
ă din.a florilor potire,
Șoptind florilor, în taină,
blânde șâpte de iubire,
Dar,

tăcere!.... Sus

pe-un

frasin, un

Toţi rămân în așteptare
. Cântăreţa

" Vîntul tace, frunza

lin fremăt

'mcet prelude.

se aude!..

dâsă stă în aer neclin
tită,
“Sub o pînză de lumină
lunca pare adormită.

In a nopții liniștire o div
ină melodie

Ca suflarea unui geniă
printre frunzi, alin adi
e
Și tot cresce mai son
oră, maj plăcută, mai
frumâsă,
„Pân' ce ump

le

Gânditâre

'ntrEga luncă de-6 vibrar
e-armoni6să,

și tăcută, luna

'n cale-i

se opresce,
Sufletul cu voluptate în
estas adânc plutesce
Și
se pare

că saude,

prin

a raiului cântare,

Pe-ale îngerilor harpe
lunecând

mărgăritare.

E privighejârea dulce
care spune cu uimire

Tainele

inimei

sale, visul ei de ferici
re...
|
Lumea ntregă stă păt
runsă de-al ei cântec
fără nume...
Macul singur, roș la
față, dârme dus pe cea
lume!
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PLUGURILE

LS

Noroc bun!... Pe câmpul neted ies Românii cu-a lor plugură
_Boi plăvani în câte șâse, trag, se opintesc în juguri.
“Braţul gol apasă 'n cârne; ferul tae brazde lungi,
Ce se 'nșiră 'n bătătură ca luciâse negre dungi.

Treptat câmpul se umbresce sub a brazdelor desime;
El r&sună 'n mâre sgomot de voi6sa argățime;
lar pe lanul

ce, în s6re, se svînteză fumegând,

“Cocostircii cu largi “pasuri calcă rar şi meditârd.

Acum ssrelei lamâdi, la pămînt, omul se 'ntinde;
Cârd de fete şi neveste, de la sat, aduc merinde,
Plugul zace 'n lan pe câste, iar un mândru flăcăiaș
Mână

boii la isvâre Și îl pasce

la imaș,

Sfintă muncă de la tată isvor sacru.de rodire,
Tu legi omul cu pămîntul în o dulce înfrățire |...
Dar lumina amurgesce și plugarii către sat,
Hăulind pe lângă juguri, se întorc de la arat.

SEMENĂTORII
7

Semă&nătorii harnici,

cu sacul subsudră,

Pășesc în lungul brazdei, pe fragedul pămînt;
Pe culme, pe vălcele, se sue și coboră,
Svirlind în a lor cale sămînţa, după vînt.
—

«O

miel!»

dice

unul,

menind

cu veselie.

— «Noroc și râdă bună!» adaogă un alt,
” «Ca. vrabia de tâmnă, rotund spicul să: fie!
«Ca trestia cea naltă, să fie paiul nalt!
<Din zori și “până

n

«In el să se ascundă

n&pte,

tot grâul

să răsară;

porumbii osteniți,

--

-

>
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«ŞI, când flăcăi și fete vor secera la vară,
«In valuri mari de aur, să 'nnste rătăciți !»
Semănătorii veseli spre fund înainteză,
De-a curmezișul brazdei bornele pornesc.
Și grapele spinose, de- aprâpe le urmeză;

Ingr6pă

'ncet sămința și câmpul

LUNCA

DIN

netedesc.

MIRCESCI

..

Bate vînt de primăvară şi pe muguri îi deschide;
- Vîntul bate, frunza cresce, și voi6să lunca ride.
Sub verdeța drăgălașe, dispar crengile pe rând.
Şi, sub

crengile

umbrâse,

mierla

sare

șuerând.

O! minune, farmec dulce! O! putere creatâre!
In ori-care di pe lume ese câte-o nouă fldre;
Ş'un noi glas de armonie completeză imnul sfint
Ce

se înalță

către

ceruri de pe

veselul

pămînt.

Tot ce simte și vi6ză: fiară, pasăre sau plântă,
In căldura primăverei nasce, saltă, sbâră, cântă.
Omul își îndreptă pasul către desul stejăriș,
Unde umbra cu lumina se alungă sub frunziș.
El se duce

după

De

melodie,

o

sacră

visuri; inima

lui cresce,

melancolică,

plină -

divină,

De o tainică vibrare, de un avînt inspirător
Ce'i aduc în pept suspinuri Și, în ochi, lacrămi de-amor
.
Este timpul re nvietii, este timpul re'noirii,
Ș'a sperării zinibităre, șa plăcerii, șa iubirii,

Pasărea

Câmpul,

şi găteşte cuibul; flSrea, mândrele'i colori;
via sa verdeță;

Sus, paingul,

pe un

lanul, scumpele'i

frasin

urzind

comori.

pânza'i diafană

Cu al săii fir de argint subţire face o punte aeriană,
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Iar, în lEgăn de mătase, gangurul misterios
Cu privighetorea dulce se îngână armonios.
Jos, pe la tulpini, la umbră, fluturii, flori sburătâre
Se îndrăgesc în părechere; pe sîn alb de lăcrămidre,

Și, ca roi de petre scumpe, gândăceii smălțuiți
Strălucesc,

vie comâră,

pe

sub

erburi

tăinuiți.

„O pătrundătâre ș6ptă umple lunca, se ridică.
Acultaţi!. . stejarul mare grăesce cu iarba mică;
Vulturul,

cu ciocârlia;

sârele;
cu

albul nor;-

în

- Fluturul, cu plânta; rîul cu limpedele isvor.

-

Și stejarul dice erbii: mult ești vie şi gingașă !
Fluturașul dice flrei: mult ești mie drăgălașă!
Vulturul uimit ascultă ciocârlia ciripind;
Ri,

isvâre,

nouri,

raze

se împreună

iubind,

Luncă, luncă, dragă luncă! raiă frumos al țării mele,

Mândră în sâre, dulce-în umbră, tainică la foc de stele!
Ca grădinele Armidei, ai un farmec răpitor,
Şi Siretul te încinge cu al săi braț desmierdător.
Umbra

fa răcoritore,

adormindă,

Stă aprâpe de lumină,

prin poene

Ca o

de sub

nimfă

pânditâre,

parfumată,

tupilată;

arbori

înfloriți,

Ea la sînul ei atrage călătorii fericiți,

Și “i încântă și 1 îmbată şi-i aduce la uitare
- Prin o magică plăcere de parfum
Căci,

în tine, luncă

dragă,

şi de cântare;

tot ce are suflet,

graiii,

Tot, șoptesce de iubire în frumâsa luna Mai!

,
F

SFÎRȘIT. DE TOMNĂ
Ospeţii caselor aâstre, cocostirci și rândunele,
Părăsit-au a lor cuiburi șa fugit de dile rele.
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Cârdurile de cocâre, înşirându-se *n lung sbor,
Pribegit-ai urmărite de al nostru jalnic dor.
Vesela

verde

câmpie

acu'i tristă, vestejită;

Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită;
Frunzele'i cad, zbor. în aer şi de crngi se deslipesc,
'Ca frumosele

ilusii într'un_sufieț

Din

părți a lumii, se ridică 'nalt pe

tuspatru

omenesc,
ceruri,

Ca balauri din poveste, nouri negri plini de geruri.
S6rele

iubit s'ascunde;

Trece-un
Diua

iar, pe sub

grozavii

nori,

cârd de corbi ernatici, prin văzduh croncănitori.

scade, iarna vine,

vine

pe crivăţ

călare!

Vîntul șueră prin hornur, rEspândind înfiorare.
Boii rag, caii-necheză, cânii latră la un loc,
trist, cade

pe

gânduri

și sapropie

de

foc.

|

Omul,

LA

GURA

SOBEI

Aședat la gura sobei, nâptea pe când viscolesce,
Privesc

focul, scump

tovarăș,

care vesel pălpăesce;

Și, prin flacăra albastră vrescurilo
"de -aluni,
r
Văd

trecând, în sbor

Iat'o pasăre

măestră

fantastic, a poveștilor

prinsă

'n luptă

minuni.

c'un balaur;

“Iată cerbi cu stele în frunte, cară trec pe punți de aur;
lată cai ce fug ca gândul; iată zmei înaripaţi
Care

ascund

în mari

palaturi mândre

fete de

'mpărați.

lată pajuri năsdrăvane cari vin din negra lume,
Aducend pe lumea albă Feţi frumoși cu falnic nume;
lată 'n lacul cel de lapte, tâte dinele din raiă...
Nu departe stă Pepelea, tupilat în flori de Maii.
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Dar pe mine ce mi'atrage, dar pe mine

ce mă

'ncântă,

- E Hena -Cosinzena!... In cosiță flârea'“i cântţă.
Până 'n diuă, sta pe -gânduri și la ea. privesc uimit,
Că 'mi aduce vii aminte de-o minune ce-am. iubit!

SFÎRȘITUL ERNEI
S'a dus zăpada albă de pe întinsul țării,
Sat dus diiele Babei și nopțile vegherii.
_ Câmpia
Se

scâte

aburi;

'ntind cărără

pe umedul

uscate

de

pămînt,

al primăverii

vînt.

Lumina e mai caldă şi 'n inimă pătrunde;
Prin rîpi adinci, zăpada de sore se ascunde.

Pîraele umflate curg iute, șopotind
Și mugurii pe crengă se văd imbobocind.
0.
In
Pe
Și

Dâmne! iată un flutur ce prin văzduh se perde!
câmpul veșted, iată un fir de iarbă verde,
care 'ncet se urcă un galben gândăcel
sub a lui povară, îl plecă 'ncetinel

Un fir de iarbă verde, 9 radă 'ncălditâre,
Un gândăcel, un flutur, un clopoțel în fire,
După

o iarnă

Aprind

lungă

șun

dor „nemărginit

un sâre dulce în sufletul uimit!

CUCGRELE
a

Din cea zare luminâsă, vine un lung șir de cucâre,
_. Aducând,

pe aripi întinse,

calde

rade

de la sâre;

lată-le de-asupra n6stră, iată-le colo sub nor,
In vEzduh,

călăuzite

de un

pilot, bătrân

cocor.

216
Ele vin din fundul

lumii,

de prin

clime

înfocate,

De la India Brahmină unde fiarele 'ncruntate:
Pardoși, tigri, șerpi gigantici stai în jugli tupilați,
Pândind n6ptea elefanții cu lungi trombe înarmați.
Fericite călătâre! sburând iute pe sub ceruri,
Aă vădut, în răpigiune, ale Africei misteruri:
Lacul Cead și munţii Lunii cu Pustiu 'ngrozitor, .
„Nilul alb cărui se 'nchină un cumplit negru popor.
Călătâre scumpe mie!... Aă lăsat în a lor cale
Asia cu a sale rituri, Caşemirul cu a sa vale;

Au lăsat chiar Ceylanul, mândra insulă din raii,
Şi revin cu fericire, pe al țării dulce plaiti!

BARAGANUL
Pe cea câmpie lungă a cărei tristă zare,
Sub cer, în fund, departe, misterios dispare;

Nici casă, nici pădure, nici ră răcoritor,
Nimic nu 'nveselesce pe bietul călător.

Pustietatea gdlă sub arşița. de sdre
in patru

părți a lumiise

'ntinde

'ngrozitâre,

Cu iarba-i mohorită, cu negrul ei pămînt,
Cu a sale mari vârtejuri. dă colb ce sbâră 'n vînt.
De mii de ani, în sinu-i dormind, zace
Singurătatea mută, sterilă, nepătrunsă,

Ce-adârme

în focul verii lal grierilor hor

Și iarna se deștâptă sub criv&ț în fior.

Acoio flârea nasce și m6re 'n primăvaiă;
Acolo pere umbra în dilele de vară,
Și tâmna e“i fără râdă, șa ernii vijelii

„Cutreercu
ă sgomot, pustiele câmpii.

ascunsă
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Pe cea savană 'ntinsă
Lung Ocean de iarbă,
O cumpănă se înalță
Și 'n orizun se îndâe

și cu sălbatic nume,
necunoscut, în lume,
aprâpe de un puț,
câ gâtul unui struț.

_Un car cu bivoli negri a stat lângă fântână,
Vr'o

doi Români

în sâre

ş'o sprintenă

Română

Inconjură câunul ce ferbe fumegos _
ÎN
Pe foc, şi mai departe un. câne râde un os.
Pe car, un

copilandru

privesce

în depărtare...

Zadarnic ochi i sbâră din zare 'n altă zare!
Nici casă,

A

nici pădure,

nici rîu răcoritor,

Nimic nu se arată pe câmpul de mohor! |
Din vreme 'n vreme. numai, lungi șiruri de cucâre
Sub bolta albăstrie zbor tainic călătâre;
|
„Şi vulturi mari, prădalnici, cu ghiare înarmaţi
Sâdună, lăsând

puii pe vîrfuri de Carpaţi.

Ah! dulce, glori6să şi mult strălucitâre

-

Va fi diua de viață când, pe sub mândrul sâre,
Trecendîn r&pigiune un zmei cu aripi de
Goni-va trista mârte ce zace în acest loc!

foc,

„Mult vesel. va fi cămpul, când vecinica'i tăcereVa dispărea

de-odată,

la glasul de

'nviere

Ce scâte zmeul falnic din gura lui de fer,
Vestind noua răpire a focului din cer!
-

-

CÂNTECUL GINTEI LATINE
Latina ginlă e. vegrnă
Între ale lumei ginle mari ;

Ea portă în frunte o stea divină
Lucina prin timpz seculari.

-

-

-” aie
DT

Mentrea ci, tot: înaznite
|
Mărez îndreptă paşii săi.
Fa merge tu capul altor gint
e,
Versând lumină

“nu urma

ci,

Latina gintă e Vergină,
Cu farmec dulce, văpitor ;

Strănu

n cale-i se închuă

'Ș7, fe genuchi, cade cu dor.
Frumdsă, vie, zîmbităre,
Sub cer senzu în aer cala,
ka

se oghndă

în sflendzad sora,

Se scaldă. în mare de smaral
d.
Latina Fiută are parte i

De-ale pămintului comori,

„Șz 7nult 0105 ca le împărte
Cu celet'alte a ei. surori;
Dar e teribilă "7 mute,
Când brațul ci liberator
Lovesce "n cruda (77anie
Și luptă pentru al săi
OHor.

În diua cea de Judecată,
Când, fază2n

cer cu "Domnul

Latina gintă a fi întrebală
:

Ce
La
«0/
«/n

sfint,

a făcut pe acest Bămniul n
va vespunde SUS Și lare:
Domne, în lume cât-am sfat
,
ochii săi Plzni de-admirare,

«Pe line te-am represenlat.»

-

Din DESPOT VODA
ACTUL I
SCENA III
DESPOT.
Se plimbă

|

pe scenă şi privesce cu mulțumire,

A)... iată-mă&

'n Moldovaf..,

Mării,

împrejurul

lui.

averi, putere

Aici sînt partea celui ce scie-a dice: vreă!
Ei vrea! De-acum ajută'mi în plin, norocul meă!
Eu, slugă-odinidră. lui lac6b Eraclidul;
Dar

nobil

prin

avîntul

sufletului,

ca: Cidul;

Eă, bulgăr de aramă schimbat în aur; Eă,
Fiu de pescar din Creta, purtat în zboruk meă_
Prin Spania, Lehia, Germania şi Franța,
„Cu-a mea soție, spada, — cu sora mea, speranța,
Adi vin şi pun piciorul pe- acest pămînt român
Și dic: Moldovo 'n niine. cunâsce-al tăă stăpân!
Deci pune'ți mari podsbe, frumâsa mea miresă,
Să faci cu mine-o nuntă de mândră 'mpărătesă. .
Imbrac'a tale haine, țesute 'n mii de flori,

Incinge curcubeul alungător de nori.
Și 'ntinde pe-ai tăi umeri, în di de sărbătâre,
Hlămida' ta ce pârtă o lună, o stea Şun s6re..
“Acum a sosit. timpul de fericire plin,
Ca să “ţi alegi un mire vitez; măreț, străin,
Un mire din Byzanţa, cum se cuvine ţie,
Ca

să fondăm

aice

grecesca

E timpul, o! Moldovo,
Să facem

visuri; planuri

dinastie,

uniţi noi amindoi
și fapte

de eroi,

Să stergem umilința din fruntea creștinâscă,
Să liberăm Byzanța și patria grecescă!

|

-

Intrega lume-așteptă să. vadă 'n răsărit,
Un s6re noii, cu raze de foc, pe cer ivit;
Să ardă semi-luna -cât nu € lună plină

„Și. planta cea păgână s'0 sece în rădăcină,
Eu fi-voiii acel sâre aprins de Dumnedei,
Și tu, Moldovo scumpă, tu fi-vei cerul mi?

2
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A! tremure Osmanul sub paloşul dreptăţii,
La răcnetul lui. Despot şi al creștinătății;
» Căci adi începe diua creştinei re'nvieri;
Căci jur a fi eu, Despot,

stăpân

acestei țări...

Plecă și iese în drepta

ACTUL

II. — TABLOUL II

Un beciă de închişsre. — Ferestră cu gratii în stinga.
— Ușă în fund.
O masă cu două scaune în mijloc. — Un fănar aprins.

SCENA 1
DESPOT,

pe scaun lângă masă.

O! sortă schimbătâre ce ridi de omenire!
Nebun cine se 'ncrede în tine, cu orbire!
Nebun cine se urcă pe-al muntelui suiș.
Prăpastia 1 așteptă cu-adâncu'i prăvăliș!

-

Așa dar eă, s&rmanul, a sârtei jucărie,
Ajuns, iubit de un ager, aprâpe de Domnie,
Și, din lumina lumii în umbră iar perdut!...

Sint eă?... Sint trez?... şi adevărat e cre?
Eu, Despot,

vultur falnic, e zac

-

la închisâre!

„Se scâlă și cată împrejur.

Acești păreți sînt umedi, triștă, negri!... Ah! ei sint
Nu ziduri de palate, dar ziduri de mormint!
„Ii

ele cine intră, din

ele nu

mai ese

„Decât pe-o raclă negră, cu dilele-i culese!
” Infiorându-se

JO! reci fiori de grâză prin sufletul meii trec.
Răsufli-aburi

de

morte... Un

biet străin, un grec,

La cine pot să aflu o rază de 'ndurare?

.

-
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La Dâmna
Căci Vodă

numai, însă nici o putere nare;
Lăpuşnânul de milă” depărtat, -

Cât de pămîntul negru e cerul înstelat.
Cum?... mort în florea vieții!... Cum? mort ca un mișel,
Ucis de Lăpușnenul, lipsit de tron... şi el...
O|! nu, nu! nu se pâte;. cu unghiile tocite
Voii

sparge-acâstă

hrubă

ce 'n sînul ei mă

'nghite.

=

_

Se asvirle turbat peste păreți şi'i lovesce cu pumnii.

Deschide-te morminte |... dă'mi drumul să 'mi r&sbun.
Cădeţi, infame ziduri! (cădând pe scaun.) Ah !Dâmne sînt nebun...
După

o scurtă pausă.
z

Mizerie!... cu gândul pătrund bolta cerescă
Şi brațul mei nu pâte o piatră să urnescă!.
aia

“ Ahl
Vor

Induioşindu-se,

nu nici o sperare... Cei ce m'ăti cunoscut
dice-a fost un Despot, a fost.. ce sa făcut?

Și toţi m'or da uitării... chiar Ana... Lume, lume!
Uita-va și amorul și jalnicul meii nume.
Adio, planuri nalte! Adio, mari sperări,
A lumii ideale sublime: aspirără!
Adio tot: junie, lumină, fericire...
Nălueă este omul și viaţa o clipirg.
d

Privesce

-

ferestra.

"OI Despot, te salută a veciniciii dori.
-

Fii oml... când vine mârtea te 'nchină ei şi moi;
Stă abătut, cu capul plecat pe braţul lui

SCENA
- DESPOT.

CIUBER-VODĂ,

II

intră; ușa se închide după el.
-

CIUBER.

Ei|... Despot, -frate Despot, aşa"i că ai pățito?

„999

Da

_

DESPOT, tresărind. ”

Ce-aud?

Ce

văd?...

Smintitul?
CIUBER.

DI

Cu Vodă'ai împlinito ?.
„
Frumos

Privesce beciul

palat!... privesce:

ce stofe

pe păreți!

Pe jos, ce de covâre țesute cu... bureți!

Ce mobile-aurite! Ce mândre policandre |...

Mărire

ţie, Vodă;

măi

vodă

Alexandre,

Ce bine știi, în curte, pe Gspeţi să primesci
Și pe-ale

tale rude

cu drag

s'adăpostesci!
7

DESPOT, în parte

S&rmane

Despot!

iată la ce-ai ajuns

pe lume:

Să ridă și nebunii de tine cu-a -lor glume !
CIUBER.
| Despot.
DESPOT,
Ce vrei, năuce?

|
i

- CIUBER.

Năuc ești tu și prost.
Tu vedi ce sînt eii astădi,-iar nu ceea ce-am fost.
Am fost odiniâră un Domn în strălucire,
Cât sârele cu mine era 'n nepotrivire;
Puternic ca trei Cesari, frumos ca Makedon,
Călare pe un sceptru, iar nu pe-acest baston;

Și mă loviam cu capul de nouri și de stele,
Și mă&suram pămîntul cu pasurile: mele!
Dar Vodă Lăpușnânul, un hoţ, un destrămat
M'a prins şi: de-a mea vilfă în drum m'a desbrăcat.
Și eii şi tu ajuns'am ca două frunzi uscate
De-o pînză de paiangen, în aer aniriate.
Tot vintul mic saă mare ne clatină sufând...

EX! şapoi?... Vintul bate și cânii fug lătrând,
Se apropie de ferestră.

993DESPOT, în parte, sculându-se.

O! Dâmne,
In câmpul

să fii 6re și ei în a lui stare,
nebuniii,

pe un gărgăun

călare?

Cum? visurile mele de falnic viitor
Să fi făcut din mine un om aiuritor
Ca dinsul?...
CIUBEA,
" Frate Despot,
O fată ce alergă pe

scii tu cei mătrăguna ?

câmp, când

ese luna,

Și merge-de se scaldă în roua de pe flori;
Cu gând să se mărite cun împărat, în zori.
Am prins:o într'o n6pte, frumâsă, gâlă, “albă,
Dar hoțul Lăpușnenul mi-a șters'o cap o salbăl...
Ce'mi pasă! Skaraoţki îi este lui nănaș,
lar cit al mătrăgunei sînt mire drăgălaș,
lea o posă. maiestâsă.
DESPOT,

„Dar

bine

Ciubăr,

spune-mi:

“Și tu eşti ca și mine

cum

ai intrat aici2

închis?
CIUBĂR.

La.
Ei... Cine dice
Ca îndrăznit vro dată o mână de capcân
Măcar să se atingă de-al lumilor stăpân? .

Nu! Am

venit eă însu'mi la tine'n pușcărie,

Trimis. de Lăpușnenul săi ţin tovărășie,
Ca

să'ți grăesc

de mârte

ca un

prietin bun,

Pân' ce a veni călăul, al temniţei tăun.
DEȘPOT.

Cum?

Lăpușnenul

însuşi ţi-a dat astă solie?
CIUBER.

EI!.. şiţi trimite... eată... un dar de berbănţie,
Aruncă

pe masă ecrinul oferit de Despot, Dâmnei Rucsandrei.

Șiraguri și paftale, să ai cu ce amăgi
7

- 924
Nevasta lui Satana, spre a vă îndrăgi.
Se pune

pe scaun, în față cu Despot.

Eil... ce mai dici. tu, Despot?... Așa-i că vi€ța-i
scurtă?
Așa-i că nu plătește: nici cât un dram de turtă
?
In faptul viă al vieţii ne pare drumul lung.

Trei pași de-abia șin capăt picidrele ajung,

Omul ca earbal.. Viața ca... eapa cea bălțată
,
Cât trece delul mare, nu se mai vede... iată|

Ei

unul

cred

că omul,

nerezemat

de tron,

E mic ca şi o muscă pe.muntele Sion;
Dar tu ce ești acuma sosit pe prag de
mârte,

Ce dici?

|

-

-

DESPOT, în parte,

|

„Ol

E drept

să ne supunem,

ce idee!... (tare). -Eă dic că relei sorte
când

alt-fel nu

putem.

- CIUBER,

Cum

asta?
DRSPOT.
Tu,

de pildă, lipsit de diadem,

Să duci o viţă tristă și plină de nevoe;
lar

eă,
=

Ce?

în. astă

țară,

—

să

_

fiu Domn

făr

de

voe.

CIUBEB,

tu? Domn?

„5
A trece

DESPOT,

Eu, Ciubăre! (tainic.) Credi tu că's desti
nat
'n cea lume tăiat saă spinzurat?

Te 'nșeli... Ai mei prieteni sînt gata ca
să vie
În zori, și să m& ducă de-adreptul la Domni
e.
CIUBER.

Ce spui? ce spui?
DESPOT,
Și martur mi e sfintul Dumnedei,
Că ei fug de putere ca de păcat,

—

a

,
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7

CIUBER.
Nu

ei!

DESPOT.

" Așa-i fatalitatea și n'am,

vai, ce mă

Am

să fiit Domn,

Ah!

(face un gest de disperare).

face.

_

Ciubăre, de'mi place, de numi

place.

CIUBER,
Şi te plângi de-asta?,.. Eşti un nebun, nătâng.
De

cât

păstor de

"DESPOT,

6meni

mai

.

ME:

bine, zăă!...

- CIUBER.
-

Te plâng!
DESPOT.

Eu sînt

un

biet

om

Simplu,

ei

n'am

visuri

deşarte.

De grijile măririi doresc a fi departe.
Mi-e

temă

să fii capul

unui popor.

î-

“ CIUBEB, De

cât a

Despot,

fi în c6dă

observând

pe

mai bine
Ciubăr, care

Ba, ztii,
'n frunte, vrei,
se

exalteză

la cuvintele

DESPOT,
Nu'mi place pompa lumii, nici la a mea ivire
Poporul să m'aclame, poporul să m'admire

Și oștile să 'nchine stindarde *'n fața mea,
„Şi

"n frunte-mi

să lucescă

surguciul,

ca o stea,

Şi surlele să cânte și tunul să detune
Și clopotele tâte în cale-mi să tot sune.
Şiapoi, Ciubere dragă, eu am cugetul drept,

Şi mult și greii se bate a mea inimă 'n pept,

Când știi că tronul Țării e drepta moştenire

A lui Ciub&r.

-

Ă

lui.
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|
Nu ei,
Hei!

când

căci

nu

vine

CLUBEB,

îmbrățișând

pe Despot.

Ah! frate, ești bun, bun peste fire.

vrea

fala, ași dice ba!.. Nu -eă!

norocul

să

fii

în

locul

tăăl

oz

DESPOT,

Ă

' AL vrea ?
CIUBER.

Cum

nu?

.

=

,

ăi
_

DESPOT.
—

|

Pe

—

|

_

E lesne.
CIURER,

Cum,

cum, cum?

pi

!

„DESPOT,
-

Ă

-

Zi

Forte

CIUBER.

Dar

cum?

DESPOT,
Te schimbă *'n Despot, din cap
și pân' în" glesne.
Și mâni, în zori de ziuă, poporul
adunat
In locul mei te-a duce pe tine
la palat. -

CIUBEA.
Mâni?
-

:

"7

Mâni (în parte) S'a prins

“DESPOR,

nebunul.

CIUBER, încântat.

|
|
Despot, m'ai scos din minte.
Domn!... ei, Ciubăr!... dă'mi iute a ta
îmbrăcăminte,
Dă'mi pălăria,

lesne,
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DESPOT.

Na'ţi-o..
Ciubăr schimbă

-

hlamida

Si

pe mantaua

N

lui Despot.

CIUBER.

z

-

-

Și 'n schimb na stema mea,
Dar fii cu îngrijire să nu te culci pe ea.
Schimbă

stema

pe pălăria lui Despot.

|

DESPOT,

-

Cetţi pasă; mâni te-așteptă o stemă "'mpărătescă.
CIUBER, vesel
A!

știii că Lăpuşneanul

de

ciudă-o

să plesnescă.

DESPOT.

Acum

ici, lângă masă,

Și stăi, ca un'om

a

te-așcdă liniștit

mare,
CiubEr

pe gânduri
se pune

adâncit.

pe un scaun.

Așa, și pălăria pe frunte ţi-o apasă,
Nici cum să te cunâscă cine-ar intra în. casă,
!

CIUBER.
Bine-i

-

așa?
DESPOT.

-

Prea bine.
CIUBER,

Dar

tu

ce-ai

să

DESPOT,

Ei

dintre

morți,

Ciubere,

m&'ntore

devii?
--

printre

cei vii.

Noroc. de-acuma nouă!... Cu pene 'mprumutate
„Tu zbori către mărire; ei, către libertater
Imbrăcat cu hlamida

și încoronat

cu stema

lui Ciubăr,

vine în fața scenii.

„Nebun aici intrat-am? nu știi, dar nebun es.
Priviţi!.. din

pompa

lumii cu ce, vai, m'am

ales?

Cu-o stemă de hârtie, cu-o cârpă de hlamidă,
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Cu tot ce pâte face pe Gmeni ca să ridă. ”
Dar bună-i r&sbunarea!... pre sfintul Dumnedeiă.
Voiii ride mult

mai tare şi eii la rîndul

.

meu!

Eseu
-

UN GLAS, afară.
Stăi!

Cine'?...

—

|

A

DESPOT, imitând glasul lui Ciubăr.
- Ciubă&r-Vodă,
“ GLASUL.
Treci.
“ Hohote

de ris afară.

CIUBER,

singur.

Prost

e! să'mi

lase mie

Tot: ce-i mai scump, mărire, putere, avuţie,

Și el să nu vroescă

a fi chiar Domnitor

!-

Nebun! (cască) dar-ei, cu minte... mE'nalț... și
zbor, și zbor
Sus, sus pe virful lumii ce visul îi arată,
-

Când omul mândru dâtme cu gura lui căscată...

Posnașă

întîmplare...

(cască). Ei

Domn,

ei Domn,

Pe tron... mă urc... cu fală, şi însă... cad de
somn!
Adârme

eit Domn,

cu capul pe masă.

ACTUL

V.

Acelaș decor ca la actul IV. — La ridicarea
cortinei se aud tunu ri
în depărtare,

ta

Ă
Armata

SCENA

IV

lui -Despot fusese învinsă de a lui Tomșa
.

7

DESPOT,

Invins! De cer și. Gmeni lăsat în părăsire!
Și Lăpușnenul vine. asupră'mi, cu oştire,

iN
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„Şi toți vecinii: Sigmund, Mircea asupră'mi vin;
Și țara "i în r&scâlă și 's singur?... Crunt destin!
Ce grâznic întunerec urmata după sâre!
Ce 'vifor aprig, după o di încântătâre!
O! deșteptare aspră din cel mai splendid vis!...
- Când mi-am deschis eii ochii, vai, cerul sa închis!

Șacum

nui văd în jurwmi de cât deșertăciune; -

Sub mantia regală v&d numai goliciunel..
Sînt trist ca clătinarea de arbori desfrunziți,
Când suflă vintul ernii pe codri înegriți,
Șimi parcă's o ruină, pe car€ buhna ţipă
Şi timpul odihnesce bătrina lui aripă...
„Destin, destin năprasnic, în pumnul tăi deschis
Mi-ai arătat corâna, dincolo de-un abis;
Eu orb, dorind lumina;e mic, rivnind mărimea,

Făra vedea abisul “veduiăi numai nălțimea.
Ca

vulturul

vroit-am zenitul

să pătrund,

Dar -mi-am atras adincul, șacum
După

6tă-mă& 'n fund!...

o pausă.

Ce stranie cădere!... Și însă lumea vie
Nici cum nu se urnesce din vechea-i temelie.

i

Nu!... Grba nepăsare r&mâne mută, când
Pe Despot de pe tronui îl vede adi cădend...
Desbracă-te, o! Despot, de pompele lumesci,

Căci cerul ţine friul voinţei omenesci;
Şi nu-i nimic al nostru de cât mormîntul rece;
Şi -el: ca noi devine un putregai ce trece!
"Ce-am fost când, dintre 6meni eșind, am rupt ei rîndul?

Culegător 'de umbră cu mâna și cu gândul!
Ce sînt?... O părăsire, un vresc făr' de r&sad!
Ce-oi fi... un pumn de ţârnă pe-o scândură de brad!
Deci pentru ce răbdare, când cupa-i deșertată?.

Ce'mi face-un rest din-vicţă, când viața-i condamnată?

Mișelul rabdă... omul vitez nu-i răbdător.
Cu

braţul lui, de
Privesce

sine'și el e liberator.
spada

lui cu gândul de

sinucidere.

Dar ce dic?... Nalţă spada, Despot!,. Un om ca tine
A nu peri în luptă este a peri în rușine,
De cât în cartea Ţării să las o negră pată,
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Mai bine cu-al meă sânge s'o văd adi inund
ată.
Despot am fost în culme!... cădut tot Despot
: sînt,
Vitezul nu s'a ascunde de mSrte, în mormî
nt!...:

.

Stă adâncit pe gânduri.

GLAS

DIN

STELE

/

7

(La mârtea Princesei Maria)

|
In jalea care te cuprinde,
In doliu “i amar,

Când

-

Şi 'n inimi lacrămi
“și în lume,

Ca un parfum de trandafir

n6ptea candele aprinde

Un

Pe-al cerului altar,

O! mamă scumpă, adu'ți aminte
Cum îţi ceream cu: rugăminte
Clipinde prin eter.

Când

Zburatam din braţele. tale
Cun

pomi's

înfloriți,

Cerul atrage și r&pune,
De

pre

Arom

pămînt,

or ce minune:

de flori, dulci: armonii
Și fluturi și copii!
=

Tot cei frumos, tot ce inspiră .
-

Un

farmec

răpitor.

A se 'nălța la cer aspiră,
“In 'raiă încântător.
Iubire, genii, inocență

-

S'adună lângă Providenţă

zimbet virgina],

Ca rasele

Lăsând pe-a veciniciei cale
O rază de opal;
Lăsând pe marmură-al mei

suvenir.

JO! dragi părinți, iubită Țară,
Voi cari mă jeliți,
Gândiţi-vă că 'n primăvară

Să'mi dai steluțele din cer,

Ades pe când eram cu tine, Culcată pe-al tăi sîn,
Priviam acele jocuri line
Din spaţiul senin.
Steluță vie ca și ele
In noştalgia mea de stele
Simţiam un dor nemărginit,
Pe zbor, de pribegit.

dulce

care, cu drag,

In s6re se retrag.

nume

O! mamă,

înger de iubire,

Remasă pe pămînt!
adreptă sus a ta privire,

|

In raii, domnesce-eternul bine;
Dar raiul mei e lângă tine

|

La stele unde sînt;
Şi lângă tine, scump odor,
Aici, cu horul blând de îngeri, | Ferice mă cobor.
A mamelor duidse plângeri
|
Compun un imn. dumnedeesc . | Copilul ce se stinge 'n fiâre,
“Părintelui

ceresc.

|

E

|

“|
lar ei, în zori şi "n mied de n6pte,
|

Dispar

misterios

|

Ah!

Și vin cu iubitâre șâpte.

-

mistic

curcubeii

Ce l&gă “strîns pămînt cu sre
Și om cu Dumnedeă.
fericirea

mea

Căci am, acum,

Să te îngân duios.

Ori și din
despre

Prut,

IAȘI

IN

despre

Siret,

pămînt!

1844.

care parte vine străinul la lași, vie
sai

spre adorare:

Un Dumnedeiă, în cerul sfint
Și altul pe

Din

e mare,

i se înfăţișeză

despre Dunărea,

de departe

o pano-

ramă măreță și vrednică de a trage tâtăa lui luare-aminte. Pe c6stele unor dâluri mici, ce 'se întind pe malurile Ba' luiului, și în fața
altor deluri acoperite cu păduri și cu vii romantice, el vede o adu-

nătură curi6să de case mari, ce para
fi clădite unele de: asupra
altora, și de turnuri bisericesci, ce răsar printre ele ca nisce catarguri 'nalte întrun port. Acele palaturi, fără arhitectură cunoscut
ă,
carele, precum am dis, scm&nă că se acațără între ele pe spetele

lor, sînt. cea mai vie icână a ambiţii locuitorilor lor; și acele

tur-

nuri numerâse ce se ridică în văzduh, par ca nisce urieşi ce
ar
- căta la ei cu “multă mirare și cu mare milă. Cu tâte aceste,
întrulocarea lor produce un efect plăcut străinului, și orașul întreg,
îînși-

rându-se în amfiteatru d'asupra frumosului șes al Babluiului, înfor_meză un tabloii: original și minunat cu zidirile sale albe, cu mulți-

“mea sa de -acopereminte în fer alb, ce lucesc ca oglindi
sub. razele
sorelui; și, în sfirşit, cu tot farmecul unei politii ce are
două fețe,
una . orientală şi alta evropienâscă.

aa

Si

A

“ Alăturareă acestor două caractere
deosebite, care dovedesce atât
de mult înriuirea Europei. asupra unei
părți dintre Români, partea

bogată și privilegetă, şi lupta necontenit
ă între ideile vechi şi nouă,

nu

era nici de cum

tipărită pe

fața capitalei nâstre-cu vro

câți-va
ani mai în urmă. Atunci ea purta 5
fisionomie mai mult orientală;
însă,

de când spiritele at început a se
desveli la. razele civilisației,
9 mare prefacere sa ivit în tâte,
o schimbare repede s'a săvirşit

atât în gusturile cât și în

obiceiurile acelei mici părți a societății
românesci de care am pomenit. Hainele
lungi-și largi ai dat rînd
straelor
mai strimte

ale Europei;

șlicul s'a

închinat

dinaintea

pălăriei; ciubotele 'roşii și galbine ai dat
pasul încălțămintelor de vacs;
divanurile late s'au cioplit în forme de
canapele elegante, şi în ur”
marea tuturor ucestor noutăți și a mai
multor alte ce s'aă introdus
cu moda,

casele ai trebuit să primescă o formă
străină și potrivită
cu natura ideilor de astădi. Ele at
înseput a se supune regulelor
propolției, a se împodobi cu colâne,
cu ferestre largi și lumin6se,
cu balcâne desfățate; ati început
a eși în fața ulițelor, părăsind

fundul ogrădilor, unde se ascundea
mai înainte, a se îngrădi cu
ostrețe de lemn sati de fier, dărămând
jos zaplazurile și zidurile acele
tari, care le da un aer de cetăți; ai încep
ut, 'ntr'un cuvînt, a se ri-

"dica pe

planuri

Aceste
pentru

eleganteși plăcute. ochilor.

zidiri nouă formeză

cea

orientală,

ea este

+

partea evropienescă a orașului. Cât

representată

prin

o mulți

me de hardughii vechi 'nalte, strimbe, mucede,
cu pereții afumați şi crăpați,
cu ferestrele mici și chidre, cu streş
inele putrede și ascuțite, cu scările întunecate, cu odăile ofticâse,
cu ogrădile mari și pustii, cu
grădi
nile

pline

de burue

ni sălbatice, și cu ziduri grose
prin-prejur.
Cuiburi de buhne, locuinți de stahii
ce te înfiorâză, și unde ți se
pare că vedi zăcend câte un matuf
gârbov, cu ghigilic pe frunte,
cu mătănii
în

mână,

Și care

hârcâesce,

ocărând

necontenit

câte-va
țigance sdrențerâse ce stai dinaintea
lui,
Mai adauge la acest tabloă câte-va
clopotniți rotunde sai cvadrate, fără stil cunoscut, câte-va
cismele cu înscrieri grecesci și tur-

cesci, și vei avea o idee
Iașilor pe care o numesc

botez mai bine.
Acum,

destul de lămurită despre acea
parte a
orientală, neavend alt cuvint
ca să o

|

amestecă-le -pe tâte la un loc
în închipuirea

ta, aruncă-le
ca nisce. jucării dinaintea ochilor:
tăi și, de vei produce un totul
neregulat și neobicinuit, atunci
vei dobândi o icână adevărată a
a

5
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capitalei nâstre, și te vei încredința că nu este
oraș în lume alcăîmit de mai multe contrasturi. Jaşii este un
teatru curios, decârat
cu palaturi Şi bordee lipite îimpreună; actorii lui
sînt: /usu/ și sărăcia.

Din O PLIMBARE PE MUNȚI.
Din vorbă în vorbă, „din hohot în „hohot și
din cântec în cântec,
ne trezirăm de-odată în mijlocul Bistriţii, Atunci
, ca și când o putere nevădută ne-ar fi strîns de gât, glasurile
nâstre se stinseră. şi

se făcu între noi o adâncă
Bistriţa

clâcotia

în fundul

împrejurul

ei ca să.ne

tăcere. Câte-va fețe schimba

nostru, pare

sfirşim, concertul;

că

ar

fi dorit

valurile se

fețe, căci

a ne

isbiaă

trimite

cu

o re-

pediciun= turbată asupra roților și clătina trăsura
ca cu o mână de

uriaș; fiesce care dintre noi se cumpenia în
tâte chipurile, pentru
ca sa nu se prăvale brișca, mai-ales că malul
era cam departe şi
bolovanii din fundul apei cain mari. Cu cât însă
ne înaintam, valurile clocotiată, roțile lunecaiă pe petre, caii se
speriati, vizitiul îndesa .
cu ţipetele și cu biciul, și Bistriţa se suia mereă!
Eară not... noi.

nici cântam, nici rideam. Sci însă că atunci- am.
fi schimbat cu
bucurie locurile nâstre pe tronuri.
Eată-ne pe mal, dincolo; slavă Domnului! am
scăpat; pare că ne
rEsuflăm mai lesne. Ne oprim puțin ca să
se răsufle și caii, și să
ne aprindem ţigările. Următârea convorbire
nasce între noi:
——

Măi,

măi,

grozavă”

Bistriţa!

— Repede apă!

E

—
—

Frică va fost?
Frică? Nici de cum.

—

Dar

pare

că erați schimbaţi

la1 față.

— N'ai vădut.
|
Pas de nu te încrede după acâsta că graiul ai fost dat omului

„ca să'și r&stălmăcescă gândul! .

*

Ne pornirăm peste un sfert, aruncând
rită_ locului

pe. unde

trecuserăm,

mai mic; însă în tot drumul

|
“

|
câte o căutătură posomo-

și ajunserăm

în curînd

la alt vad

acesta, ce se întinde pe malul drept

al Bistriţii și care trece prin satul numit Vaduri, ne-am

arătat mult

mâi cu minți în faptă și- în vorbă. Fiesce care
grăia 'pe rtad, povestind câte o întimplare tristă sai “grozavă, în care
apa jura rolul
cel mai însemnat. Câte înnecări: am sciut, tote s'aii
istorisit cu un

talent deosebit, mai-ales că suvenirul: Bistriţii era încă vii.
Acel

al doilea

vad lam trecut

ne deprinseserăm
rile în lume.

Cei.mai

frica la cele

'ntâiă bătălii;

care

ne-a

cu o nepăsare eroică, fiind-că acum

cu. primejdiile. Omul

se deprinde cu tâte lucru-

vestiți -eroi aă simțit un

în urmare

cuprins la cea întâiă

ni se

luptă a

ce care

semăna

cu

pote erta neliniștirea

n6stră

cu

o apă atât de

înșelătâre ca Bistriţa, mai ales că acea mică turbuiare
nu ne-a
oprit nici de cum de a-admira mai târdiii frumosul și mărețul
apus

al sdrelui. Un entusiasm poetic nea pătruns pe toți,
până și pe
judecător; căci priveliștea era vrednică de a încântă sufletel
e cele

mai adormite și vrăjmașii cei mai aprigi ai naturei. În drepta
n6stră un lanț de munți, printre care Scăricica, să înălța cu mândri
e;
în stânga alt lanț de deluri îmbrăcaţi cu tufari sălbatici;în urmă-n
e

ca o strajă depărtată, Pyfricica, ce pare că păzesce târgul
Petrei
culcat la picidrele er; în fața n6stră, un amfiteatru de
alți munţi

acoperiți cu bradi înalți, . care se zugrăvia ca o
cerul înflăcărat de radele cele de pe urmă ale
părțile tot înălțimi, și înălțimi adevărate, cari te
cât eşti și la care trebue să te uiţi cu capul gol
căciula de la sineși. Cum se nu se mire cine-va!

„aprindă
de

închipuirea!

arimie întregă pe
s6relui. Din tâte
fac și mai mic de
pentru că'ți cade
Cum să nu i se

.

Noi, în ciuda: celor ce se tac că nimic în lume nu pote
fi destul!
frumos

pentru

ei, noi,

dic, am

găsit

o mare: mulțămire

la pri:

virea acelor locuri mărețe, și negreșit am fi strigat: zpari
sînt zuz-

nuntile tale, Domne!

dacă

nu

ne-am

fi adus

aminte

tocmai

atunci

de un străin care, v&dend șlicul unui logofăt mare, a
dis tot acele
„cuvinte.
Acum amurgise mai de.tot, caii obosiseră, și noi începu
serăm
a simți Gre-cari dureri prin șolduri, când sosirăm la Pângăra
ți (1).
(1) Acestă mănăstire a fost zidită de Domnul Alexand
ru Lăpuşneanul spre
prăznuirea hramului Sf. mare taucenic Dimitrie, isvorito
rul de mir. (anul 1564—
1569), Se dice că pe locul acela trăia un pustnic cuvios,
și că, după sfătuirea
lui, ar fi zidit Lăpușncanăl mănăstirea Pângărați, pe
care tot-odată a și înzestrat-o-cu multă avere și moșii: iar pe pustnic Yaă
făcut egumen acolo pe
tă viaţa.
”
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Precuviosul

egumen

acestei vechi

mănăstiri,

om

verde

de trup

şi

„de suflet, ne primi cu o bucurie și cu o bunătate ce îi câștigară
îndată dragostea și respectul nostru. De-abia ne aședaserăm în casă

pe un pat lung, și îndată ni se înfățișă un frate purtând

o tablă

încărcată de chisele cu dulceți şi de pahare cu apă rece. Atunci,
tus-patru am dis întrun glas: bine-cuvintat să fie în tâte vecurile
acel om înțelept,-car aă introdus în țara n6stră un obicei atât,

de dulce și răcoritor! Dulceţile, caftua (în felegene) și ciubucul turcesc

alcătuesc

o treime

aduce mulțumire
-.

După

nedespărțită

care, în tâte întimplările vieții,

trupului şi mângâjere

ce sfirșirăm

cu

tâtă -pompa

sufletului!
cuvenită

ceremonia

numitei

treimi, ne aduserăm aminte de țelul plimbării n6stre, şi lîndată am
„rugat pe sf. sa egumenul să ne arate portretul lui Alexandru Vodă
Lăpuşneanul.

— Acea icână, ne răspunse si. sa, a fost ridicată de-aici și dusă
la mănăstirea Slatina, ce este zidită tot de acel Domn.
“Cuvintele aceste îmi pricinuiră o tulburare întocmai ca și când
mi-ar fi picat pe cap vre-un fes din cele patru,
turnurile Mitropoliei! Vruiii să vorbesc, în zadar! .

cari împodobesc
. glasul mi se tă-

iase. După atâte osteneli și primejdii, să'mi văd de-odată tâtă dorința nimicită! Nu, nu-mi rămânea altă de făcut de cât să... es în
cerdac ca să mă răcoresc.
Cerul era senin; câte-va stele luciaii deasupra bisericii, și unele se

iviaii printre copacii ce acoperiaă vîrful munților. O tăcere înfricoșată
domnia în tâtă mănăstirea și numai din vreme în vreme se audia
în xale

urletul-unui câne

din sat, sau

ţipetele

speridse

a unei buf-

nițe ascunse în nisipuri. ME pusei pe gânduri. Câte idei triste și
vesele trecură în câte-va -minute prin minte-mi! Câte năluce se arătară ochilor mei și se perdură în întunericul depărtării!...

AL.

I. ODOBESCU
(1831 —1895)

(Bărbat

învățat,

adânc

cunoscător

al anticității,

a fost

profesor

de archeo-

logie la Universitatea din Bucuresci. A scris mai multe lucrări cu conținut
istoric: Domnă Chiajna, Mihnea cel răi, Povești mitologice, PsevdachinegheZicos, Archeoloşia, etc. Lucrările sale, s'aă publicat în 3 volume .sub titlul:
Scrieri literare și istorice).
|

|

Din MIHNEA-VODA CEL REU
o

(1508—1510),

i

MĂNESCII

N

o

——

o
eSă naibi mităte
* Ca la două cesuri cale, în jos de
Ploiesci, curge apa Cricovului
Care, cu

mii de piraie ce se resfiră și
se împreună, împestrițeză
matca sa r&slățată și nisipâsă;
d'a stânga, câmpia șesă se lungesce
până în pslele munţilor; d'a dr&pt
a, malul se înalță Tposși acopo-

rit cu păduri vechi și stufâse. Pe o
culme mai semcță a acelei câste

sta, pe la Ictul 1508,

cetățuia lui Dracea Armașul din
Mănesci; din
- zidurile ei înegrite, vederea copt
indea ttă lunca, cu bordeiele și
coșarele țtrăn
esci risipite prin tufișe și bălării;
mai departe turnurile
bisericei din Terşor, pe care o
zidise, cu vre-o câți-va ani mai 'nainte, Vladislai Vodă, .ce chiar
într'însa, dice Cronica, «ai perit
de
sabie»;

și în

fund-de
|

Brezei.

Într'o di norâsă

sufla iute

tot, plaiurile .aburâse ale „Câmpinei
a
|

de primăvară,

și îngheţat din

puțin

în

fundul văilor, iar

urma

Pascilor,

jalnicele

şi ale

crivățul

sale

gemete
aduceaii de departe, împreună
cu fremătul bătrânilor stejari,
chiot
ele
“de vânătâre ale bătăiașilor
şi lătrătura chelălăită a copoi
lor;
căci
departe, tocmai în valea Coma
nacului, Mihnea, fiul Arinașului
, se
desfăta vinâ
nd

când

stăpânul,

ferele s&lbatice, după obiceiul boier
esc de pe atunci

pentru

a sâ mulțumire,

ridica de

prin

sate toţi vecinii cu glâtă, de r&mâneaă fcrin
ele ne arate şi og6rele” pustii.
Un glas de bucium Saudi d'odată
sunând tare din cetățuie, și
vânătorii, deșteptați din zgomotâsa
și sălbatica lor beţie, printr'acea

grea -și pacinică chemare, se întâr
seră cu larmă spre casă, unii purtând pe umeri dobitâcele ucise,
atîrnate pe bîrne, alţii ducând câini
i

de zgarde și curuii în lănțușe. În frunt
ea lor mergeaii călări cu friul

legat de oblânc, Mihnea cu
matur și vîrtos, avea scrise
ochii săi

ardoi și

feciorul s&ă Mircea Ciobanul; tatăl,
om
pe faţa, sa părâsă şi posomorită
și în

'ncruntați, Strășnicia

caracterului săi, băiatul, abia

-
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eșit din copilărie, vădia o fire şi mai sălbatică, care-i și meritase
porecla de « Cioban».
e
Amindoui purtaii ciobgte de pele grâsă până la ghenunchi,, poturi de dimie albă, un cojoc scurt de die negră cu glugă la spate:

și chimir cu oțele; la gât avea grumăjer rotund de zale de fer Și
'n cap o țurcă flocâsă, adusăla o parte; la: briîă, satîr și jungher,
Unii din vinătorii pedeștri. purtat şănețe; cei-lalți, arcuri și săgeți.
Ast-fel pășia câta înainte și înoptase bine când ajunse în curtea
cetății,
|
_

— «Descalică mai în grabă și sui-te 'ncoa,> — strigă lui Mihnea,

din capul scărei și cu' glasul năbușit de lacrimi, o femeie cam trupeșă ce nu-i puteai dice nici tînără nici frumâsă, — «boierul socru,

«biet, trage ca să 'și dea sufletul și mere cere de domnia ta.»
— «lată-mă îndată... . > și Mihnea descălicase, urcasc îngusta și
direpta

scară

de

petră

“tatălui săi,

și, prin tinde

întunecse,

mergea

la odaia

”

Când deschise mica ușă de brad, el zări pe b&trânul Armaş uscat
și galben, cu fruntea pleșuvă, cu barba albă, zăcând lungit pe spate
pe o velință albă, în căpătâiul unui pat ce ţinea d'o parte tâtă întinderea odăi. Alătură ardea o făclie de câră galbenă, și un biet

călugăr bogonisia pe slovenesce, dar cu glas slab, rugele -agoniei;
în perete o mică candelă lumină o vechie troiță de lemn și mai
încolo.pe ziduri stai rînduite, peste un zăblăi vărgat, arme de tot
felul, coifuri, -zale de fer, tuturi, iatagane trunchiate. și dispuieri luate

de pe la dușmanii învinși. O singură armă, o ghicgă de fer ţintuită,
mare și grea, buzduganul însușit slujbei de Armaș-mare, sta aședată
pe velinţa flocâsă

d'a drepta bolnavului

și mânaY

os6să, dar slăbită,

printr'o mișcare spasmodică a nervilor, căta încă s'o ridice.
Când Mihnea intră în odaie, ochii uncbiașului, afundaţi sub cercul
“albit al spriicenelor, clipiră ca o candelă ce mâre și buzele“
şoptiră

—

tremurând

aceste

cuvinte:

«Fătul meiil... fă inimă viteză!...

«casii nâstre și nu îngădui

nu te lăsal..

fi stâlp ţepăn

să cadă biata moșie părintescă

<Oltefiilor, p'a Basarabescilor;, —

(trăsni-i-iar Domnul

«c'așa

de la moși

ăvem

noi lăsat cu blestem

vinețite

|

pe mâna

din senin!) —

strămoși:

pace și ră-

«gaz să n'avem cu n6mul lor cel urgisit.... De “ți va da Domnul Dum«nedeii putere și tărie, să-nu cruți, să n'aibi milă, că nici de tine
-«nimeni nu va avea milă, când te vor vedea înfrânt și ticăit.... Mâna
«mea sa muiat...., nu mai pâte ridica buzduganul ăsta, vechiul mei

«tovarăș, bunul mei prietin;... la! acum

tu în mânile tale și prâșcă
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”

«să faci, când vei isbi cu dânsul
în dușmanii : noștri. „.. Să n'aibi
«milă...
:
.
”
Glasul i se curmă; ca un fior
i se strecură prin tot trupul şi
rămase incleștat. = Atunci,în mijlo
cul acelei tăceri de spaimă, prin
care trece

a suflarea morţii, în loc de Sunetul
cuvios al clopotelor
se audi o zingănitură înfundată de
cătuşe și de lanţuri. Eraă bieții
vecini robiți Și puși în fiare de r&pos
atul Armaş, cari zăcea arun-

cați în fundul

pivniţelor cetățuii

își scuturaii durerâsele lor lanțuri.
Apoi

sale

și

acum,

totul intră în tăcere;; prin odăi abia

în mijlocul

nopții,

_
se audia

ceva suspinuri

de femei și pe afară văitarea vifor6să
a crivățului. Întunericul domnia

peste tot,

_

|

De odată însă începură a se deosebi
tropote de cai și, curînd după

aceea, câți-va călăreți băteaă tare cu paloș
ele în -pârtă. Stoica, om
vechi al casii, deschise oblonul, scâse
capul pe o îngustă ferestruie
și întrebă: — «Cine ex.
— Omeni buni!» — 'r&spunseră “d'af
ară,
— «Ce cătați aşa “înnoptat, pe la
casele creștinilor?»
— «Sîntem de la Domnie, noi, boier
i ai țării şi venim să ne:
«închinăm noului Domn ales de obște
, lui Mihnea-Vodă.> — La
aceste cuvinte neașteptate, Stoica
deschise .pârta și boierii descălecând.. merseră până la Mihnea, îi
sărutară mâna cu zmerenie; iar

cel mai bătrân dintre dinșii grăi într'ast-fel:

—
cAni mulți întru noroc și fericire urăm Mărie
i Tale! aflatu-vei
«din svonul și jalea obștii că sa pristăvit.
fericitul Domn și bun,

«creștin Radu-Vodă, iar norodul, cerân
d cu o glăsuire ca săi fi
«Măria Ta sprijin și părinte, boierii
țării te-aă ales ca să urmezi
«răposatului în Domnie; și pe noi, supus
ele Măriei Tale slugi, ne-ati
«trimis ca să te rugăm din partea tutur
or în de obște, să primesci

«Volnic și bucuros acestă
«moşie

și nu

sarcină. — Deci fieți,

Dâmne,

milă

de

o lăsa în prada răpitorilor care de tâte
părțile pohtesc

«la dinsa ca să o strice și să o jefuescă. La
Măria Ta alârgă toți

«cu nădejdea, ca puii la cloșcă. Nu-i lepăd
a; îndură-te, Dâmne, de
«pămîntenii Măriei Tale și le deschide
aripă de aptrare!»

Mihnea stăpâni în sineși bucuria, mulțumi
cu sânge rece boierilor și îndată porunci să i se gătescă caii
de plecare.
La revărsatul zorilor, Mihnea cu fiul să
și cu Stoica, boierii trămiși în solie și câți.va călărași se porniră pe drum
ul Curţii de Argeș.
-

a

o
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Buna Jupâniţă Smaranda, acum Dâmnă a Țării românesci, rămase
cu slujitorii și femeile sale ca să ngr6pe a doua di pe bătrânul
Dracea, Armașul din Mănesci, la Mănăstirea Tirşorul.

ALAIUL ȘI CASELE DOMNESCI.
Când se -sfirși

dumnedeesca

slujbă, Mihnea

eși din- biserică,

brăcă în tindă caftanul alb cu guler de samur, încinse
încălecă pe un armăsar cu harşă de fir şi cu zăbale
Atunci se porni alaiul: îndărăt la curțile domnesci.

În cap

mergeaii,

îm-

paloșul

şi

suflate cu aur.

ca să deschidă. drumul, Dorobanţii- cu girbace

şi Venătorii de plai de Olt cu lungi sănețe; în urma lor veniaă
Roşiorii -și Verdişorii călări, despărțiți în căpitănii, fie-care cu stegul.

i, purtând mintene roșii şi verdi; apoi caii domnesci, acoperiţi cu
orele harșale de: fir și de mătăsuri; îndată după aceștia, Mihnea

însoţit de patru viteji Ferentari cu lăncile poleite *n virf și la mânere, și urmat de boierii de taină, cu Vătaşii, Aprodii, Armăşeil și
Lipcanii lor. Apoi urmai Copiii de casă, toți feciori de boieri, îmbrăcați cu șavanele și. cu cabaniţe de felurite stofe scumpe, având

mari podâbe și fofeze la cai; ei şi cu Aprodii purtată sângecul sai
stegul cel mare și două tuiuri turcesci date de la împărăție. După
dinșii veniai Lefegiii cu haine galbene, Simenii și Scutelnicii pedeștrii

apoi

glota

boierilor

mazili

și

boiernaşilor; iar

la sfirşitul

tutulor cetelor, o grămădire amestecată de slugi boieresci, de orășeni, de neguţători și de săteni,
Alniul

se opri în curțile domnesc;

Mihnea descălecă, trecu printre

boerii rinduiți în îndoit șireg, intră în sala mare
urcă pe tronul domnesc, scoțând
jale pentru tătână-săi că murise.

corâna

din

cap,

a

spătăriei
drept

semn

și se
de

Marele Postelnic sta în picidre la drepta lui.
Mai

întâiă veni mitropolitul

Maxim

ca să-i sărute mâna şii rosti

câte-va cuvinte de urare în limba sârbescă. Călugărul Maxim fusese
trămis de -Craiul Ungariei ca să împăciuâscă pe Radu-Vodă cu Bogdan, Domnul

Moldovii

şi de atunci, deși era sârb de nm,

ca mitropolit în țară. Mihnea răspunse

rămăsese

pe scurt căi pare r&ă unde

nu se pot înțelege d'a dreptul; şi părintele, întorcându-se spre norod,
ii dete obicinuita bine-cuvîntare.
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Casele domnesci din Bucuresci
se înălța pe - povirnișul__ malului
stâng al Dâmboviţei, printre bătrâ
ne tulpine de sălcii, închise într'un
larg pătra

t de 'nalte și țepene ziduri care pe
de o parte se

afundait
în apă, proptite cu largi căprioreli
de p&tră; iar de cele-l-alte.
trei
părți, înconjurate cu Șanţuri adinc
i, își arătată pe din afară numa
i

întinsa lor față netencuită și clădită
cu straturi de cărămidi și de
de

bolovani

petră; la mijlocul

păretelui

din

fața casei, se

afla pârta
cu gang boltit, pe d'âsupra' căreia
se înălța un turn pătrat cu ferestr

ui de meterez; iar d'înaintea porţii
, eră” o". podişcă tare, prin
mijlocul unui scripete, se lăsa pe
d'asupra șanțului şi se ridica la
vremi de primejdie ; alte Patru
foișdre cu temelii întărite apă&raă

colțurile întinsei împrejmuiri. Pe din lăunt
rul curții, nisce lungi șiruri
de clădiri cu tinde arcuite stai reze
mate de acei înalți păreţi și
slujai de locuinţe saii 04, Copiilor
de cașă, strejilor și slujitorilor
domnesci; apoi tot în rînd cu acestea,
veniaii grajdurile, ambarele
și șoprurile cu tâte tacâmurile de drum
, sub îngrijirea Comișilor şi
a Şătrarilor

: mai în laturile caselor domnesci
, în care rEspundeat
printr'o tindă de. scânduri, erai
-fecerizle sat cuiniile și cuptârel
e
pităriei; în sus, mai pe del, din
dosul bisericii, jicnița cu tâtă za-

hercua; și 'n Sfirşit d'a lungul zidului
ce se întindea pe malul gârlei,
se adăp
osteau

saielile cu vite și zalhanua curții
domnesci

; căci tâte
trebuincidsele vieţii cătaă a fi prevădut
e într'acestă cetăţuie, aședată
pe un loc șes, ce era apropiat de Dună
re și de primejdioșii-măr-

ginași, și lipsit de ori-ce apărare firesc
ă.
„Drept

în mijlocul

ogrădii,

d'a stânga bisericii lui Mircea,

|
se aflat

casele dormnesci, clădire pătrată, mare,
aridicată, cu ziduri late în
p6le și fără tencuială, purtând pe d'as
upra lor un coviltir cu cerdac
nalt și

întins, un adevărat munte
de șindrilă. Catul de jos al caselor
abia avea, pe ici, pe colea, câte
o crestătură pe unde să intre aerul

în beciurile-i boltite; de o parte numa
i, în fundul unei tinde întunecose, se vedea gârliciul povernit al
pivniţii cu porţile-i de zăbrele;
cu tâte acestea, ferestrele catului de sus,
mititele, lunguieţe și în-

tărite cu vergele

de

fer și cu oblâne ce se trăgeaă în
chep

eng, erai
cu mult înălțate de la pămînt, ast-fel
în cât păretele rămânea gol
și neted mai până sub strâșină. În drept
ul porții şi d'asupra câtor-

va trepte

de petră,

se afla ușa cu două canaturi de stej
ar,

căptuşite
cu tinichele și legate cu druguri de
fer; acea ușă se deschidea pe
o

scară de p&tră închisă între dot
păreți şi dreptă,
întrun pridvor, al cărui acoperiș
sta rezimat pe stâlpi

care ducea
ciopliți din

bardă și d'a lungul căruia se întindea
o laviţă învelită cu rogojini

“oa
și cu zăblaie. Pe

urmă.

venia

0 tindă

întunecâsă

în

care da, de

tâte părţile, ușile deosebitelor încăperi, din care unele lungi și înguste, -cu o mică ferestruie în. fund, locaş de odihnă pentru n6pte
purta numele de c/l2,; altele mai întinse şi mai luminse. eraă .
sălile de adunare, cămărsle feluritelor dregătorii şi odă: locuite de
Cămărași și de obștea curtenilor, Apoi, dincolo de tindă se deschidea
o largă sală, al cărei „tavan de grindi înegrite se sprijinea câte două

“siruri de stilpi scobiţi cu glafuri și cu flori, șal cărei fund eșit mai
afară din păretele casii, ca un pridvor rotund cu parmaciic, era cu
totul. “deschis; acestă sală, pardosită cu lespedi, loc de. ospeţe şi de

danț, în dilele căldurâse ale verii, se numea

/oră și slujea

în tot-

d'a-una ca loc de adăstare pentru cei ce voiau să intre la chiliile
nemului domnesc, sai în sala Spătăriei, unde era Scaunul lui Vodă,

saii în sacnasiulcu gemlic

înaintat pe

grindi,

care era

obicinuita

ședere a Dâmnei și a femeilor sale. Tâte aceste încăperi, precum
şi deosebitele fâsci saă cămări boltite, purtând o culă rotunjită pe
asupra, în care se aflau d'a rîndul, paraclisul, haznaua sai comâra
și. patul domnesc, respundeau t6t€ în horă, prin nisce uși cu tocuri
de pâtră 'nalte și înguste, aduse sus în înduoit perghel. şi d'asupra
cărora se vedea săpat, într'o firidă, vulturul Tării. Prinţr'acea sală. se
făcea tâtă slujba din lăuntru a. familiei domnesci; p'acolo putea
cine-va să tatilnescă, trecend dintro. odae intr alta, pe .Domn sai
pe ori- care altul dintr'ai să

CASELE
"_

LUI

Rîul cu apele sale gălbui, curge
pe

SOCOL
o matcă

de lut năcleios, o-

colită cu un desiș de verdeță;. acolo salcia plet6să, socul mirositor,
alunii mlădioși, arțarii cu pojghițe roșii, cârpenii stufoși, salba mâle
și teii cresc amesfecați cu falnici jugastri, cu plopi naiți și subțiri,

cu anini ușurei, cu ulmi albicioșă, cu sângeri pestriți, cu corni suciți și virtoşi. Printracel hăţiși felurit de arbori” ce se'ndâsă şi se
împletecesc, mierlele și pițigoii șueră şi ciripesc, săltând din ramută
în ramură; iar, pe'virful copacilor, turturele sure şi porumbei. sălba.
tici se 'ngână, în vreme ce prigorii cu pene albastre chiuiesc mereii

în zborul lor neastimpărat.

16;

.

-

|
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Un "drum

îngust

şi mlăștinos

străbate

acea

luncă

înveselită și

duce până la vadul Motrului, dincolo de
care se vedea curtea lui
Socol. Acea locuință, odinidră îmbelşugat
ă și zgomotâsă, era acum
pustie și cu totul sălbătăcită; pe zidul de
împrejmuire, acum muced

și învechit, se întinsese lungi ramiure de iederă
stufâsă; streșina porţii învelită cu blăni putredite de stejar, se acope
rise cu muşchi. In-

lăuntrul curţii, buriana crescuse naltă și
abia se mai zăria, în fund, o gr6pă adincă și mare asfupată p'alo
curea cu surpături de zid,
printre cari răsărise boziile și bălăriile;
— atît numai rămăsese din
falnicile case ale Vornicului Socol, pe care
Mircea Vodă: poruncise

să le dobre la pămînt! Mai înlături eră o 'colib
ă învelită cu șovar
în care trăiaă doi, trei rumâni scăpătați, singur
i slujitori rămași la

curtea -boierâscă; în. prejmă, sub nisce vechi
tulpine de nuci, cu
crăcile pe jumătate arse şi uscate, erai arunc
ate obedi de tâte, juguri de car, ghizduri, dâge și alte unelte
de jOgăr, cu care îşi câştigaii pânea' acei sărmani muncitori, De altă
parte, câte-va înguste
brazde de fasole, -de praz și de legum
ă; mai ici, un coşar în

care se adăpostiati sera puține vite de hrană,
ce pribegiai

malurile

gârlei;

mai dincolo,

o şiră de paie

Prin €rba naltă și desă, alergau
tecă

strimtă, cât trece omul

diua pe

şi nisce copiţe

de

fin.

și se jucati câți-va copoi și 6 po.

cu piciorul, străbătea

de la pârtă

până

în bătătura locuințiă stăpinului. Aceia eră singur
a clădire
- de zid
rămasă în curte; era un turn înalt și îngust
cu ferestre mici și

nepotrivite,
o

pctră

de

având

mâră

jos o

crestată

virtită cu. trepte mici

de

portiță

în

boltită,

două. Pe

petră, da

căreia

dinăuntru,

intrare

îi

slujia

o lungă

la deosebite

de
șcară

prag
în-

caturi, în

nisce chilii pardosite cu cărămidi, din care abia
două mai erai de
locuit. Întruna, sus, ședuse Radu și în cealaltă, mai
aprâpe de uşa intrării, credinciosul s&ă Bănică. Acel turn, aședat
în vecinătatea porții,
purta numele de Chinze, căci fusese. odinidră pe
când se înălțat

- măreţe casele. Vornicului Socol, locul de strejă de
unde, ca şi în

curțile domnesci, se vestea cu tobe și cu surle,
cesul. înserat al
chindiei, când toți 6menii casii se adunaii la cină
și porțile ogrădii
„se închideau.
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Din, PSEVDO- CHINEGHETICOS,
BĂRĂGANUL
Și ei am crescut . -pe câmpul

Bărăganului!

Zz zu Arcadie ago Şi

et am vădut cârdurile de dropii, cutreerând cu pas măsurat și cu
capul ațintit la pază, acele șesuri fără margine, prin care aerul răsfirat în unde diafane, sub arșița s6relui de vară, oglindesce ierburile și bălăriile-din. „depărtare şi le preface, dinaintea vederii fermecate, în cetăți cu mii de minerale, în palate cu_mii de încântări.

Din copilărie și ei am trăit cu Tămădăienii, vânători de

dropii

din baștină, cari neam de neamul lor aă rătăcit prin Bărăgan, pitulați în căruțele lor acoperite cu covergi de rogojină și, mânând în

-pas alene glâbele lor de călușei, au dat râtă, ore, dile și

luni în-

tregi, împrejurul falnicilor dropioi, — cărora: ei le dic Mrtropoliţi—
-sai când aceştia, primăvara, se întețesc în lupte amorâse sai când,
tâmna, ei duc turmels de pui să pască țarinele înţelenite.

Ei nam

staroste

uitat nici pe răposatul

al vânătorilor

Tămădăieni,

Caraiman, veselul și priceputul
carele putea

să înghiţă. în

lar-

gele sale pântece atâtea vedre cât şi o butie de la Delul-mare; nicţ
pe iscusitul Moș Vlad, în căruța căruia ai adormit tu adesea, pe
când el, cu ochii de vulpe, zăria creștetul delicat al dropiei mișcând
„printre fulgii coliliei, nici pe. bietul Gheorghe Giantă cel care, cu
„o rugină de “pușcă pe care ori-ce vânător ar fi asvărlit'o în gunoii,nimeria mai bine de cât altul cu o carabină ghintuită, și care pe mine;
nemernicul, m'a adus de multe oră cu vânat, la conacul de-ami€dă.
In. cartea-ți plină de regule technice și de învățături doctrinarii,
tirvorbesci, amice,

cu un-dispreț

superb

despre

tâte acele

petre- N

ceri cinegetice, în care vânătorul n'are nevoie să umble pe jos, să
caute

venatul

ajutat de -cânele- săir şi să lovescă

fiara sati pasărea

în fugă ori în sbor. Nu tăgăduesc; în principii trebue să aibi dreptate. Dar ce-i faci firei? căci mie unuia, daca cum-văa mi-a plăcut
vre-o vânătâre, apoi a fost tocmai „din acelea în- care picidrele și
mânele ai. mai puțin de“ lucrat.

Și, în adevăr, să ședem

strâmb și să judecăm drept: “Gre ce des-

fătare venătorescă mai deplină, mai nețărmurită, mai senină și ma
Jegănată în dulci Și "duicse visări, pote fi- pe lume decât aceia care.
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“

o gustă cine-va când, prin pustiile Bărăganului, căruța în care stă

culcat, abia înaintâză pe căi fără de urme? Dinainte-i e spațiul
nemărginit; dar valurile 'de iarbă, când înviate de o spornică
verdţă,

când ofilite sub pirlitura srelui, nui insuflă îngrijirea nestator
nicului ocean. In depărtare, pe linia netedă a orizontelui, se profileză

ca moșordie

de: câttițe

uriașe,

movilele,

a căror

urdelă e taina tre-

cutului și podâba. pustietății. De la movila Necșului de pe malul
Ialomiţii, până la movila Vulturului din prejma Borcei, ele stai
se-

m&nate în prelargul câmpiei, ca sentinele mute și gârbovit
e sub ale
lor b&trâneți. La pâlele lor cuib&ză vulturii cei falnici cu late
pene
negre, precum și -cei suri al căror cioc ascuțit 'și aprig la predă
r&-

sare hidos din ale lor grumazuri jupuite și golaşe. E grâznic de a
vede

cum

aceste jivine

se răped:Ja

stârvuri

și se îmbuibă

cu mor- _

tăciuni, când prin sohaturi pică de bolesne câte o vită -din ciredi!
Dar căruța trece în laturi de acea priveliște: scârbâsă; ea înain-

teză încetinel

și rătăcesce

fără

de ţel,

după

bunul

plac al mârț6-

gelor arominde sai după prepusul de vânat al Tămădăianului căruțaș.

De cu dorile, atunci când roua stă încă aninată
pe firele de iarbă,
ea sa pornit de la conacul de n6pte, de la coliba unchiaşu
lni mărunt,

căruia "i duce acum doru? Bărăganul întreg,—și. tocmai când
ssrele
e de-asupra amicdului, ea sosesce la locul de întilnire at vânători
lor.

Mai

adesea

acest

loc

e o cruce

de

petră

strimbată

din

piua

ei,

saii un puț cu furcă, adică o gropă adincă de unde se scâte
apă
cu burduful. Trebue să fii la Paicu, în gura Bărăganului, saă la
Cor-

nățele, în miedul

lui, ca să găsesci câte

o mică dumbravă de vechi

tufani, sub care se adăpostesc turmele de oi la pile; iar mii
și mii

de

cuiburi

de

ciori, printre

crăcile

copacilor.

In

orice

alt loc al

Bărăganului, vînătorul nu află alt adăpost, spre a îmbuca saă a dormi
diua, de cât umbra căruței sale. Dar ce vesele sînt acele întruniri

de una saii două ore, în cari toți își povestesc câte isbîndi ai
făcut,
saii mai ales eraă să facă, cum i-a amăgit pasărea viclenă,
cum i-a
purtat din loc în loc și cum, în sfirșit, s'a făcut nevădută în sboru'i
prelungit.
|
După repaos, colinda prin pustii reîncepe cu aceiaşi plăcere.
Vinătorul, împrospătat prin somnul, prin mâncarea și prin glumele
de

la conac, se aprinde din noă de ispita norocului, el cu ochii caută
Vinatul, cu gândul sboră pâte către alte doruri; dar simţirile “i
sînt
în veci deștepte; inima“ veghiază, este mereu în mișcare și uritul
.

fuge, fuge departe, dincolo
câmpii. |
|

de nestatornica
a

zare a nemărginitei.
S
-

Când sârele se plecă spre apus, când murgul serei începe a se
destinde treptat preste pustii, farmecul. tainic al singurătăței cresce
și mai mult în sufletul căl&torului. Un susur noptatic se înalță de pe
fața pămîntului, din adierea vintului prin ierburi, din târtitul gree-

rilor, din mii de sunete

uşsre

și nedeslușite,

ce nasc

ca. o slabă

suspinare. eșită din sînul obosit al naturei. Atunci, . prin înălțimile
văzduhului, zbâră cântând ale lor doine, lungi şire de cocori.
Dar câte una una căruțele sosesc la tirla sait la stîna, unde vinătorii ai să petrâcă nâptea; un bordeiii. acoperit cu paie,
— trestia și șovarul sînt scumpe.în Bărăgan,—câte-va saiele și olumuri pentru
vite, g câtă de dulăi ţepeni lătrând cu înverșunare și, în tâtă împrejmuirea, un miros grei de die, de câpă și de rachiii, iată adă„postul și streja ce le pote oferi baciul de la Rădana sai cel de la
Renciu. Din acestea cată vinătoriă să 'și întocmescă culcuș și cină,
dacă cum-va nai avut grijă a 'și aduce așternut și merinde în
căruțe. Pe când însă, pe: sub șure și la vatra bordeiutăă, ospețul şi
paturile se gătesc, după cum pe fie-care îl taie capul, limbile se
desmorțesc și, prin “glume, prin tisuri cu hohote, ele răscumpără

lungile ore de tăcere ale dilei.,

. _,
î

.
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II.
Din

BASME

MITOLOGICE.

Epimetei
p.

-

-

şi Pandora.

ÎN a
7

O cârtă mare se scornise între Zevs şi Gmeni. Titanul Prometeii, cel cu minte multă, ţinea cu aceștia și % învăța să nu facă pe pla„cul noului deii ce coprinsese cu sila stăpânirea tatălui săi Cronos.
El le dise :—eMăi &menilor! acest-Zevs e lacom de avuţii și de
daruri; dacă voi, când înjunghiați vite în ondrea lui, i le veți închina
cu totul, apoi să ştiţi că veți ajunge curînd să dați de capăt tu-
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turor

turmelor

vâstre, ori cât de

-

numerâse

ar

fi. Aide mai bine să

facem cu Zevs o tocmelă pentru ea și voi Gmenii şi el, să
vă bu.
curați de câte o parte din vitele jertfite în ecatomti, adică
cu su-

tele pe altarele deilor, -

Ă

Atunci el alese din ciredi un bot mare și-frumos, îl înjunghie și
făcu dintrînsul două părți. Într'una puse vintrele și carnea și le înveli în pelea boului; în cea-Paltă aședă numai 6sele, bine înfășura
te

În grăsime. Apoi dise lui Zevs așa: — «Alegeţi partea ce vei voi,
cu hotărire că. cea pe care vei pune 'acum mâna, să rămână în

tot-d'a-una pe semă'ți.»
Zevs

se- lăcomi

simea;

şi întinse

dar, când

vădu

pe

loc

mâna

că sub dinsa

la

eraă

partea

unde lucea gră=

numai "6se, forte tare în

sine se mânie. Cu tote acestea însă, din acea di înainte se făcu datină ca, în sacrificii, Gmenii să închine deilor nemuritori numai

Gsele
Ca

și grăsimea de la victime,
să'și r&sbune de seminția muritore

.
a Gmenilor, Zevs hotărî

să

nu le mai trămită jos pre. pămînt, focul cu care el îi dăruia
mereă

mai înainte,
de întuneric

acolo

și ast-felîi lăsă în mare lipsă, suferind fârte de ger,
şi de fâme. Dar Prometei se repedi în cer, răpi de

foc, îl ascunse în țeva unei. trestii şi îl aduse 6menilor înapoi,

Când Zevs află una ca acesta, el se înfurie așa. de tare,
asvîrli cu trăsnetul in Promoteii și trămise pre credinciosul
Stitor Ermes ca să'] prindă, și săl ducă tocmai pe piscuril
e
ale muntelui Caucas, şi acolo să!l terece de stâncă cu cătușe
de

fer,

punându'i

clonţul săă
Dar nici
mijloc de a
Prometeii îi

strejă

un

vultur

care

să'“i sfișie

merei

în cât
săi vesterpe
țepene

inima

cu

ascuțit,
cu atât nu se împăcă Zevs; el mai scorni şi un alt
munci pe bieţii Gmeni muritori. Iși aduse aminte că
povățuise și îndemnase să nu primescă nici un dar

de la dci și că lăsase cu dinșii pe frate-săă Epimetei,
ca să le
porte de grijă şi să” ferescă
de vicleniile fiului lui Cronos.

Atunci Zevs se. gândi într'ast-fel:

până

acum

ce este

nici bâla,

«Seminţia

nică durerea,

boiul, nici furtișagurile, nici trădarea;
inchise Epimetei

într'o cutie

pusă

omenescă

nu

scie

nici certările,

nici

răs-

căci tâte aceste rele le ţine
sub

bună

pază.

O

să

fac ce

voii face ca ele să scape de acolo și să umple pămîntul de mișelii
și de nevoi.»
|
Îndată

chiamă pe Efestu,

meșterul

focului, și "i vorbi aşa:—«Să'mi

gătesci un ce minunat, cu care deii ai să dăruâscă pe 6meni. Să
iei țărină și să plămădesci cu dinsa un chip de femeie. S'o faci

i

|
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cât mai frumâsă la vedere; dar să bagi întrînsa o fire rea, pentru-ca dinsa să 'mi răsbune de câte rele 'mi ai făcut mie Omenii.»
„Etestu luă țărină și plămădi, de pre cum i se spusese, un chip
frumos de femeiă. Deiţa Atena o îmbrăcă cu o rochie minunată şi
pe cap îi puse-o cunună, de unde atîrna o maramă ca pînza pă-.
iajenului, care de abia îi. ascundea umerii și peptul, albi ca zăpada.

Ermes

o învăţă un graii plin de farmec

nesăţios

şi” neastempărat,

pentru. ca

să

și suflă întrinsa un cuget
scie

a îndupleca

și a ațița

pe n6mul omenesc. Apoi Efestu o. duse în adunarea deilor şi toți
rămaseră

încăntați de frumusețile

ei.

Atunci Zevs luând'o de mână o dete lui Epitemei, și "i dise așa:
— «Sci ceva? M'am gândit că voi, Gmenii, sînteți, biet, impovărați
de muncă multă. pre pămint, și că vă lipsesce o fiinţă- care, prin
dulcele

ei desmerdări,

să vă pună

inima la loc

după

atâtea

grele

osteneli. De-aceia noi deii nemuritori ne-am îndurat de sârta v6stră și, spre a vă aduce o blândă alinare, iată vă dăruim acâstă
mângâi6să

ființă a femeiei,

pe: care

am și numit'o Pandora, fiind-că

este înzestrată cu tâte darurile.
Epimetei, cel cu mintea târdie, uimit de frumuseţile Pandorei,
uită povețile fratelui s&ii și, împreună cu dînsul, tâtă semeția. mu:
ritorilor se amăgi de cuvintele lui Zevs şi -primi darul, care îi fermeca

pe

toți, îndată

ce dai cu

ochii de dinsul.

nu le ținu mult,
- Pandora,

Dar, vai!

bucuria

_

neșățidsă

de a ispiti

tote, văduse

o

cutie

mare,

pitită

mai cu îngrijire de cât ori-ce alte avuţii, în bașca cu comorile lui
Epimeteii. Îi ardea inima să scie ce va fi întrinsa. Deci, într'o -di,
se furișă de soțul ei cel prea lesne încredător, și ridică capacul cutiei.

De o-dată scăpară dintrînsa cu grămada

cesturile și bătăile,
necazurile tâte.

nevoile

Cuprinsă de spaimă,

abia

ca nisce iesme pocite,

și bolele, hoțiile și turburările, grijile şi
Z

apucă ea să lase repede

capacul

în

jos. Pe fundul cutiei rămăsese, pitită dără numai speranţa. De aceia,
abia dacă cu diînsa se mai pâte mângâia une-ori s&rmana omenire
de câte rele a răspândit pre pămînt nesocotita Pandoră.

„_Patimele Demetrei

Persefona cea frumâsă se > juca cu alte fete, sâțe ale ei, pe câmpia Enei din fericita țeră a Siciliei. Ea era fata multiubită a mamei Demetre

pe care tâtă lumea

o

cinstia;

căci

mama

Demetra

.
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„era către toți bună și darnică; iarde cât fiică-sa Persefona nici
o
„fată nu era mai veselă și mai voi6să.
Așa dar, ea se juca cu veselele ei s6țe, culegend flori de pre
câmpie și împletind cu ele cunune câ să împodobescă “lungile lor
cosițe. Adunase ele o mulțime de rose, de șofrănei, de viorele, de
„crini şi de zambile de pre paziștea cea smălțuită, când Persefona
zări în depărtare un stuf îndesat de ghiocei înfloriți ca - prin.
minune; eraii o sută pe aceeași tulpină şi r&spândiai
bătător, prin cer, pre mare Și pre pămînt.

un

miros

îm-

"Ea se repedi în grabă ca să culegă minunatele flori; dar; de.o
dată se crăpă și se deschise țărina dinaintea ei, și dintrins
a eşi
un car poleit, cu patru telegari negri ca tăciunele. In car
era un

bărbat cu chip mândru, dar posomorit;
pare că faţa lui nu scia ce
e zimbetul nici inima lui. ce e bucuria.
Intr'o clipă el sări jos din car, prinse în braţe pe
Persefona, o

sui alăturcu
i dinsul și, dând biciii cailor,se făcu cu totul nev&dut

în adîncul pămîntului.
Când “osiră fetele la acel loc, stuful cu ghiocei
era în ființă,
"dar s6ța lor Persefona perise ; ele o' căutară în
tâte părțile, pe

câmpia Enei, cu gândul că se va fi pitit unde-va; dar
nu -o“putură găsi nicăieri până târdiii înserat; atunci întorcendu-s
e de voie

de nevoie, spre casă, ele trecură mai întâi pe la
mama Demetra
ca săi spună că nu pot sci ce se va fi făcut fiică-sa
, -care a perit
fără veste dintre ele.
|

Mare jale coprinse pe mama Demetra, când află una ca
acesta.
Ea îndată se îmbrăcă cu veștminte de lână negră, luă în
mâni făclii aprinse și se duze să caute pretutindeni pe fiică-sa
Persefona,

alergând
dacă nu

pe câmpii și preste ape, din ochi lăcrămând și
întrebând
cum:va o a vEdut cine-va. Dar nimeni nu scia săi
răs-

pundă ce se făcuse fata ei.

Tocmai după șese dile ea se întilni cu Ecata, dâ&mna lunei
și cercetând'o și pe dînsa, Ecata îi dise;—e<Glasul i lam audit,
strigând pare
car fi răpind'o cine-va; dar cu ochii nu. am văduto
și nu scii
unde va fi dusă.> :
Mama Demetra își urmă calea inainte. Merse cât
merse şi se

întâlni cu Elios, domnul sdrelui, și "i vorbi aşa:
— <Elios, f&tul
meu, tu carele cu făclia srelui le vedi tote pre
pămînt, nu cum-

va vei fi vădut tu pe fiica mea Persefona? Spune'mi

ios, fetul mei!»
Lui Elios i se făcu

milă

de

multa

ei durere,

adevărat,
.

și i r&spunse

E.
așa:
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—«Ba am vEduto, mamă Dămetto. Ades, împăratul lacului, a. ră.
pit pe fiică-ta Persefona, ca să o iea de.soție și s'o facă împerătesă peste țara cea adâncă și întunecată din fundul pămlntului.>

Cât era

de întristată

biata

mama

Demetra, iea însă nu'şi putu

stăpâni mânia, când afla una ca acesta; de atunci înainte hotări
să nu % mai calce piciorul în palatele de pre culmea Olimpului, pe
“care Zevs, împăratul cerului, ? şi le înălțase în nori d'asupra țărei

Tesaliei,

fiind-că

ea pricepuse îndată

îndrăsnise domnul

Iadului să fure

că numai cu

voia

lui Zevs

pe fiică-sa Persefona.

Se cobori dar la vale de pre muntele Olimp și apucă, rătăcind,
o cale lungă.. Tocmai către“ seră, pe când 'sârele

începe

a se as-

cunde în tasul săi de aur- din dosul delurilor civite, ea ajunse la
porţile cetății Eleusis. Acolo ședu -jos lângă o fontână, a cărei apă.
prefirându-se

prin

iarba

desă,

se scurge

întrun iaz limpede, umbrit

de un măslin cu frundiș stufos.
Tocmai atunci veniaii după apă, voidse și cu urcidrele pe creștet, fetele lui Keleă,

domnul

din

Eleusis.

mama

cu

că

nu

Demetra

şi,

tâte

Ele

vădură

o cunosceaii,

la fântână

înțeleseră

de

pe”
pre

„portul și de pre fața ei, cât de tare era amărâtă biata bătrină.
O. întrebară cu blîndeţe. dacă nu pot cum-va să "i fie de-vrun
ajutor. Mama Demetra le mulțumi și le povesti că a perdut o fată

pe care a căutato peste tot locul și nu a putut'o încă găsi, Atunci
fetele deteră curând fuga acasă ca să ceră de la părinți voie să
le aducă “ca 6spe „pe biata babă străină şi se întârseră îndată,
sprinteneși vesele, îndărăt şi 1 vorbiră

aşa: — «Hai!

„acasă. Tata, mama și fioi tâte îți vom da
face

ce. ne va sta prin

putință

Mama Demetra se înduplecă
şi soția lui o primiră cu voie
întru tâte de așa mare ajutor,
întrega cetate se bucura și: se
țelepciunea

înalțe; cu

mamei.

cheltucia

vino

cu.noi

ce "ți vă trebui și vom

ca să “ţi ușurăm durerea.»

de mângâicsele lor cuvinte. Keleă
bună în casa lor. Dar și dinsa le fu .
în cât nu numai nemul lui Kelei, ci
lăuda mereii de bunătatea și de în-

Demetre.-- De

lor și numai

aceea,

se

hotăriră

pe sema

cetățenii 'săi

ei, un mândru locaș»

pe, o măgură înaltă, chiar în mijlocul. cetății.

„Acolo. trăi, timp de un an, Demetra
dar ascundând
rile

inimii

sale.

mai
Ea

prețuită și lăudată

adesea, în taina singurătăţii,
luase

la dînsa,

ca

să

de toți,

mâhnirea

"1 crescă

și doru-

și să

1 învețe,

- pe Triptolem, unicul fecior al lui Keleti.
Insă copilul,
iubi mai mult

de bine ce "1 îngrijea noua
pe dinsa de cât pe mama

sa dădacă, ajunse a o
lui cea adevărată. Din,
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tr'acesta, soția lui Keleu
să iea înapoi

sul mângâia

de

prinse pică asupra mamei Demetre și ceru

la străină

pe copilul de suflet, carele. numai

ceva pe Demetra

de perderea

dîn-

ficei sale.

Scornindu-se atunci o. certă între amândouă mueril
e, mama Demetra se supără forte și se porni cu mare urgie
asupra lui Keleii

și asupra tuturor Gmenilor,

bunătăţile ei.

cari nu

sciuse se prețuiască în destul

|

Din mihutul acela, tâte rodurile pămîntului. purtar
ă blestemul:
mamei Demetre; pomii nu mai dai rod; holdel
e nu se mai împodobiăii cu spicuri; iarba și florile nu mai
răsăriaă pe câmpii.

Ţarinele erai sterpe și înțelenite. Omenii și vitele pierea
ă de f6mete și de lingore. Nici deilornu mai avea cine și
ce să le în-

chine.

Atunci Zevs, îngrijat, după culmea
aruncă

ochii

pe

pămînt

şi vEdu

lui, de nu va găsi curând

muntelui s&i din “Tesalia, își

că totul avea

să piară după

un mijloc ca să împace

mânia

fața

și dure-

rea mamei Demetre.
_
a
Indată trămise pe vestitorul seă, pe Ermes, în Iad,
la împăratul
cel aspru și 'posomorit, ca să “i facă cunoscut că trebue
neapărat

să lase pe Persefona a se întârce: la muma sa. Ades
nu cuteză a
- se împotrivi, dar Persefona îi era și lui dragă; și el
nu voia s'o
piardă

cu totul; de

aceea,

îi dete

să mănânce

câte-va bâbe dintr'o

rodie minunată, sciind bine că, dacă dinsa va gusta măcar
o bâbă
din acea p6mă descântată, i se va face dor de dinsul
și se va întârce

la el.

bucuros

După aceea, puse să înhame telegarii cei negri ca
ttăciunele, la

carul cel poleit. Ermes

se sui intrînsul,

alături cu Persefona,

bice cailor şi, iute ca vântul și ca gândul, ajunseră:
la Eleusis.

Când sosiră Ja porțile cetăței, Ermes dete
să se întârcă la Iad, și pe la apusul s6relui

Olimp.

Persefona,
cea limpede:
veșment

dete

drumul telegarilor ca
plecă și dinsul către

-

rămânând atunci singură, se îndreptă spre fântâna
unde zări ședend sub 'măslin, o femee bătrină
cu

de lână nâgră, Ea

pricepu

că aceea

trebue: să fie muma,

ci, care o doria și o jelia neîncetat. Când sosi
aprâpe de dinsa
mama Demetra audi o şoptă în prejmă'i, ridică ochii
în sus şi vEdu
pe

însăși Persefona

dinaintea

ei.

.

Cine pote să spună cu ce bucurie o strinse la
plept și o sărută? Fericirea mumei era pâte acum și mai mare
de cum îi fu-

sese

mai

nainte

mâhnirea.

O

mângâia,

o desmerda,

o cerceta des-

>

E

e

pre tâte

ce

teaptă

în

_Pe

când

i se

întemplase, și- simția

iniină.

că

o viață „nouă

-

o săruta

mea, _copila

rămâi
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mea

și o mângâia,

dorită,

tu

ești

pentru tot-d'a-una.. De

ea îi dise așa: —

iarăşi

acum

i-se

deş-

«Acum,

fata

Ia

a mea,

înainte

și

voiă

răpitori şi urgisitul acela de Ades. nu te va

cu

mine

voii

să

sci să te feresc de

mai prinde în' întune-

cosa lui împărăție.
Dar Persefona îi răspunse: — «Ah! mamă, taci, nu mai vorbi așa.
Ei

nu

pot

să rămân

pentru

tot-d'a-una

cu- tine,

căci

ridicat Ermes din. Iad, soțul mei mi-ă dat să gust
de rodie și m'a legat cu acest farmec «ca să mă
peste nouă luni de dile. Şi drept să-ți spun, mamă,
căci, de şi el nu ride nici zîmbesce, de și totul e
-

caşul

lui, dar

cu

mine

se simte îmblândit.

e bun

și blând,

și numai

până

nu m'a

nisce bobe dulci
întorc la dinsul
nu-mi pare ră;
întunecos în lo-

când

sînt cu dinsul

Să nu-ți pară răi, mamă; el s'a făgăduit că în

toţi anii m& va lăsa să şed cu tine aci pe pămînt nou& luni de dile;
trei le voii petrece cu dînsul în negrul lui locaș de sub pămînt.»

„iar

Printr'aceste: făgăduințe mama

Demetra se -simți și “densa

mân:

gâiată; iar pămîntul și rodurile lui se bucurară îndată de îmblândirea ei. Pomii se umplură iarăși de rod; iarba și florile împodo-

biră câmpii, şi spicurile aurite începură iarăşia se îndesa pe holde,

legănate.de adierea căldurâsă a verei.
Nouă

luni

de

mulțumire

și de

îmbelșugare

trecură pe

pămint,

şi

după aceea, vestitorul Ermes-veni cu carul cel poleit și cu telegarii negri ca tăciunele, ca să iea pe Persefona și să o ducă în ţinuturile

întunerecului. Atunci, ea își luă diua bună

de la mama

sa,

dicându-i: — «Nu plânge, mamă, și nu fi îngrijată de mine;
în locașul soțului mei sînt la adăpost și la căldură; el mă iubesce
și caută bine de mine. E bun, și peste
mE întorc tot veșelă aci pe pămînt,»
Mama

Demetra

își stăpâni inima

trei luni îmi va da voie să

rea. și

se: hotări

să

aștepte

cu

răbdare timpul dorit al înapoierii.
:
Totuși, gândul ei adesea se: repurta cu dor la dilele fericite când
Persefona,

copilă voissă,

se juca

veselele” câmpii ale Enei.
.
" În -r&gazurile așteptării, retrasă

cu sâțele sale

și culegeaii

floră pe

în locuinţa ei din Eleusis, ea își

afla mângâierea învățând cu mare taină și înțelepciune pe Triptolem, copilul ei de suflet, cum să sădescă, cum să crâscă și cum să”
îngrijescă rodurile folositâre ale pă:nintului, daruri neprețuite ale

deiței Demetre.
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”

Acele mărețe .și spornice învățături, pe cari deiesca dădacă le
“împărtășise înv&țăcelului ei, în templul de la Eleusis chiar, și în întunericul

nopții,

la flacăra făcliilor, rămaseră

datină sfințită și fură numite

Niobe și

Odinictă,

pe vremea

printre

popore-

ca o

Zasnele: Eleusine.
Latona.

de demult,

era

într o cetate

grecâscă nu-

"mită Teba, o femeie de. viță domnescă, pe care o chiema Niobe,
Ea avea mulți feciori și fete, şi aşa tare se mindria cu frumusețea
lor, încât i se părea că îri tâtă țara, ba nici chiar în tâtă lurnea,
nu se mai află alți copii frumoși ca ai ei.
Drept este -că, de câte-ori pâmintenii locului vedeati pe. feciorii
- şi pe fetele -Niobei, alergând şi jucându-se prin văi și prin livedi, -

împreună
nu

cu

se puteai

copii lor, toţi se
potrivi.

lar

uniaii a dice că

Niobe, dacă

audia

cu aceia nici unii

așa, îi crescea

inima

în piept; și din ce în ce mai târe se îngâmfa și se ameţea de trufie, Hudând către toți puterea neasemuită și virtutea și mândrețea
copiilor st.
Pe atunci însă veni acolo, din -mica “insulă Delos, o altă femee
de neam deiesc, căria îi dicea Leto - sai Latona. Acesta avea numai
doi copii, o fată anume Artemis și un fecior numit Febus Apolon;
dar, fără îndoială, amindoi. erai minune de frumoși, de sprinteni
și de vîrtoși, în cât la sâre și la lună nu puteaă nimeni să cate
mai cu drag de cât la dinșii. Cu tâte acestea Niobei tot i se părea

că copiii ei, cei mulți și gingași, sînt și mai frumoși de cât ai dâmnei

străine.

Intr'o di şedeai de vorbă
privind

la copiii lor,

cum

amindouă

femeile: Niobe

se jucaă toți împreună

pe

și Latona,.
o

pajiște

de

jos instrumentul și, luând de pe umăr arcul r&ă de aur, începu
asvirle: cu dinsul săgeți cari tâte nemeriati fără. greș la ţintă.

să

verdeță, Febus Apolon, sunând minunat din strunele lirei sale, lăsă

_

Niobe nu prea băgă de s6mă nici la arcul nici la săgețile lui Apolon; ci, cătând mai cu drag la pruncii că, spuse așa către Latona:

—

«Vedi, surată,

cât sint de

mândri

și de

virtoși

șese

feciori şi

şese fete ale melel N'am ce dice, urîți nu sînt nici Artemis, nici
Apolon ai tăi. Dar ce aă a face pe lângă ai mei? Departe sînt de

dînșii! Şi apoi, tu ai numai dof, şi eu am
fete, tot unul și una.»

tocmai

șese feciori şi şese

Pe când Niobe vorbia cu așa nesocotită trufie, ea nici se gândia

+

cât de tare aţița mânia Latonei.
ce plecă .de lângă

dinsa

înfundat; dar, îndată .

Acâsta tăcu

Niobe cu copiii ei, ea chiemă

şi îi vorbi așa:-— <Nu pot să sufer pe acestă Niobe; ea
cu. copiii

ei și cuteză

a dice

Apolon

pe

laudă

se

tine

că dinșii sînt mai frumoși de cât

de
|

şi de cât sora ta. Aș vrea să o învăţ minte, săi arăt cât este
prâstă și cu cât voi sînteți--mai pre sus de odrasla ei.»
Audind

acestea,

de

se aprinse;

odată -Febus Apolon

fața lui

ti.

nără şi luminâsă se înnegură; fruntea i se posomori şi, din ochi îi
sclipiră fulgere de mânie. EI nu dise nimic; dar, luând. cu sine arcul
de aur și atirnând pe umeri tolba cu săgeți ardătâre, el apucă în
urma Niobei și a copiilor ci, şi îi ajunse tocmai când se coborat.

ntr'o vale adâncă.

|

Se opri pe muchea unui pisc de unde îi putea ochi, luă din tolbă
-o săgâtă, o puse d'a curmeziș pe arc, întinse cu mâna cârda către

sine, până ce virful săgeţii ajunse la marginea arcului, și îi: dete
drumul să zbore în jos. Cârda înstrunată zbîrnii cu vuet şi; ca rada
luminsă, de iute, săgeta ajunse la
cădu mort la pămînt. Îndată după
arc și alt fecior al Niobei cădu și
încă unul, până ce toți feciorii şi
morți în prelargul văii,
Atunci “Apolon,

încins

de

țel, iar unul din feciorii
aceea, altă săgetă sbură
apoi încă unul și încă
tote fetele bietei Niobe
arșiţă,

o turbată

Strigă

Niobei
de pre
unul și
cădură

în „gura

mare

Niobei:—elea!' mai laudă-te şi acum cu mândrețea copiilor teit»
Dar tâte acestea se petrecuse așa de repede, în cât Niobeii se
părea că viseză: nu “iSă venea să credă> că, eolea în prejmăi, zac.
morți

copiii ei, pe

cară adincuri

incă îi văduse

plini de “viață și de

tărie. Acum ei erai culcați pe verdâță, reci și fără de mișcare. O- chii le erâă închiși ca și când ar fi dormind; pe față le rămăsese
tipărit un

Niobe

zîmbet

dulce,

ce'i arăta

mai

frumoşi

de

cât aievea.

umbla de la unul până la altul, pipăind mânele lor înghie--

țate, sărutând

fețele lor albite. Abia

din r&cela

și din pălirea

lor,

se putu ea domiri în sfîrșit că erat toți uciși de săgețile dogoritâre
ale lui. Apolon.
Atunci ședu jos și dinsa

didiră lăcrămile curgând

pe un

şirdie din

:
,
pietroiă, în mijlocul lor, şi 0 po-

ochii

ei. Cu

faţa

scăldată

de

plânsori, rămase ea acolo, dile, săptămâni și luni, țot așa de neclin„tită ca şi copiii ei, căduți morți împrejurui. Ea nuși mai ridică

capul în sus, nici voi să mai privescă la seninul cerului. Încremenită acolo pe petră, din ochii
ei se scurse merei un isv r nesecat
de iaci.nii, pâna ce insăși fu cuprinsă de răccia pietrei. Piânsrea
7

r

-

E
îi era tăcută;

încetă
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în trupul

de a mai

bate.

ei, se slei treptat

Niobe

căldura

vieței, și inima "i

era mortă; dar și mârtă,

plânsul ei

picura lin d'a lungul lespedei, căci nesecata ei durere-o
în stană de pâtră și plânscrea ci, în limpede isvor.

prefăcuse

Toţi Smenii câți, de atunci încâce, se întîmplă să trecă prin acea

vale părăsită, v&dend albele pietrâie risipite prin iarba şi mai ales
stânca cea cu isvor, dic:—cAcâsta este Niobe care să prefăcut în
stană' de piatră, după ce Febus Apolon
a ucis toți. copiii, fiind
» că-se lăudase cu trufie că ei ar fi mai frumoși de cât dinsul.»
Mult timp în urmă, după ce-piatra se învechi şi se acoperi.
cu
mușchiii, tot încă părea că se vede într'insa chipul Niobei; de
aprâpe nu se mai deosebiai trăsurile unei femei; dar din depărtare

se cunoscea biata. Niobe, şedând jos și jălind pe mândri. ei copii,

doboriți

toți la pămînt

de

DIMITRIE

infricoșatele săgeți ale lui Febus Apolon

BOLINT IN EN U.

(1826— 1873)

A

(Născut în satul Bolintinul din Vale, din jud. Ilfov, dintr'o familie macedonâvă: Cosmad. După terminarea studiilor la St. Sava, fu numit funcţionar
administrativ, apoi trimes la Paris de frații. Golesci ca :să'și completeze studiile.
Reveni în ţară, după isbucnirea revoluţiei de la 1848, ca să redacteze diarul
"Poporul Suzieran ; fu exilat după căderea revoluțiunii şi nu i se dete voie să
intre în țară de cât la anul 1859. Sub domnia lui Cuza, a. fost ministru
de
externe, culte și instrucțiune publică. A murit în spitalul Panteiimon şi a fost
îmmormiîntat în Bolintinul din Vale. Bolintineanu a scris forte mult și fârte)va-

„riat.

Numim

scrierile

cele mai de valdre: fforile Bosforului, Macedonele,

Basme

șî Legende. najionale, poesii; — Zraianida, epopee națională: Mrpazii condam*
nat la _7norte, Șrefan Gheorghe cel berbant, etc. drame istorice; Manoil, Elena,
romane;— Domni? reglementari, Viaza lui Cuza etc. istorie; -- Câltforie la ftomânii dn Macedoma, Tesalia și Epir; L Autriche, da Turguie ei des AloldoPalagues, etc. etc,, relaţiuni și studii.)
=

-

1 CODRUL COSMINULUI.

Vinturile negre, în a lor turbare,
Nu bat faţa mărit fără încetare;

i
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lar țu, dragă ţară, pace nu mai ai! -

Nu se şterse bine sângele pe plai,
Și alt rîă de sânge mâne o să'l ude!
Mâne

alte lupte! alte doruri crude!

Fiii tăi trec viaţa sub armele lor;
Pruncii lor îi uită părăsiți în dor!
Etă vîntul luptei geme cu turbare!
Un

minut,

o ţară, cată desmerdare)

Crude ai să fie luptele ce vin,

Dar neperitâre vor fi cel puţin!
Ale tale lupte, splendide, sublime,
Te-or. scăpa! de mmârte

o
—«Nu

în

viitorime!

--

PI

a geme numai,

și-a vărsa

suspine,

„E lăsat la inimi nobile, sublime!
Plângerea purcede din -suflet robit
“Unei vieți trindave. ce la umilit!
PI
Cel brav nu s'abate, când -cel r&ă
îl fringe,

„Şi cu arma 'n mână se îmbată în sânge.»
Ast-fel strigă Stefan și cu bravii săi,

Plecă cu urgie la Cosmin în văi.
Pi

|

Ai intrat Polonii pe văi la Cosmin,
Intre

două

măguri

ei cobsră

lin.

Sorele răsare: focul splendid luce,
„„P'armele lor mândre

cade

și străluce.

Liberă de grijă, mârte sai robie,
Inima lor sbâră către bucurie...
Gândul lor întrece pasurile lor
Către dulcea ţară alergând cu dor.
Dar mai sus de măguri cei din țară vin.

Herăstrez stejarii câți pe rîpi se 'nclin; ”
P'ale lor tulpine animați îi lasă;
lar mai jos de dînșii -armiile pasă. *
Un semnal și-aceste cete vor peri.
S6rele

dispare.. .. ceru 'ngălbeni!
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ML
"Munţi 'nalți vechi, scutur câma lor virgină: .
Arborii

se mișcă,

Umbra

se măresce

se 'nvirtesc,

se "'nclină.

. . Aerul

tăiat,

Strîns, s'aruncă "n valuri, vîjie turbat.
Muntele tresare! „Trăsnete, mugiri,
Şuerăză bizare, vaete, răcniră,
Se ridică 'n aer, cresc se varieză,
Şi din munte ?n munte, trec se repeteză.
*
„ Bradii, vechi ca lumea, peste tot s'abat,

Cad din rîpă în ripă; ori și unde bat,
Stâncile pe- cale, geri, trăsnesc şi saltă,

Se sfărâmă, plecă, bubuesc, tresaltă A

Cerul și pămîntul par'că se lovesc,
„Par că se scufiindă şi se nimicesc.

“Şi- unde se revarsă pe văile- adânci,
Alţi munți se formeză. din copaci şi stânci.
Muntele

rămâne

negru

desvelit;

Riul schimbă cursu'i, geme năbușit.
Caii, cavalerii, cetele fălose,
Armele, iai forme crude și hidâse;
Riîuri largi de sânge din pămînt: țișnesc;

„Codri

! n fum și 'n umbră urlă, clocotesc .

Stefan însă vine cu a lui armie, „Ce mai e cu viaţă, sfăramă c'urgie.

NAVALA

LUI

ŢEPEŞ.

Nptea “i furtunâsă, și superbul Domn
In deșert mai chiamă fugătorul' somn.
O gândire mare suflețu 'i imbată?
Printr'o faptă rară să triumfe cată.
Printre n6pte,

plâie, tunete

de

foc,

Cu cinci mii de Roşii ei isi face loc,

Cum furtuna cade p'ape dormitâre
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A

or

.

.

-

Şi d'odată 'nalță valuri mugitsre,
In ordia. turcă Roşii năvălesc .
Turcii se deșteptă, strigă, samețesc.
Sunetele. d'arme,

—

-

strigăte turbate,

Printre vijelie zbor amestecate;
Caii calcă rînduri de fărămituri;
Sângele, ca plâia, cură din securi;
Mahomed, sub “cortu-i, dulcea pace

cată;

Vise graţi6se sufletu-i îmbată.
Ușele, la cortu-i,

-

âtă se smicesc,

Si pe cal apare Domnul românesc.
Mohamed

p'o pârtă repede dispare .

Printre umbra

desă

caută

.

scăpare.

Când pe fruntea nopţii zorile se joc,
Domnul cu Românii las'al luptei. loc;

Dar Sultanul cercă spaimă-atât de rară
Cât la miedul

-

dilei fuge spre hotară.

FERENTARUL.

|

_

vu

Fragment 'dintr'un marș românesc vechiit,
D-lui I. Eliade.

N6ptea

se revarsă,

trimbiţa resună;

Pe câmpia verde, Turcii se adună
Mai

Murmurând: Alah!
pe sus de armii, semi-luna

zbâră;

Dece mii de cete aii venit să moră :
Pentru Padişah.
Junele

fecidre,

Pe mormîntul

tineri luptători,

nostru vor culege. flori.

Însă, în credință, ce ne pasă nouă
De avem a bate fie care nouă

Ager luptători?-

Pentru ţara- nâstră, mârtea n'este dulce
17
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Şi mormintul unde. feru-o să ne-culce,
Coronat

cu flori,

.

o

Nu e nici maâriăria, nu € nici mulțimea

“Care

'n bătălie încunun'
Nu e nici noroc;

-

oștimea,

Cela ce se bate pentru neatârnare,

Are

dece

brațe,

dece inimi are,

Inime de foc.

“

S

Roșiorul mindru și frumos ca crinul,
Când pe mal S'arată, tremură Vidinul
La vederea sa.
Face de se miră tâtă arăpimea,
=

Na

*

„Eniceri, Spahii și Arnăuțimea
Şi-i strigă: ura!!

Ferentarul ager și 'cu lungă chică

Intră în bătae fără nici o frică,
Tare ca un lei;
3
lute ca săgeata

tabăra

|
i

străbate,

Bate dece singur, cinci-spre-dece bate...
„ Ferentar sînt eu.
Ast-fel dar Românul

scie ca să mâră !

Pentru libertate, pentru țărișâră,
Cine n'ar peri?

Unul ca acela blestemat să fie!
,
Nimeni să nul plângă, nimeni să nu-l
scie
Când el va -muri!
-

Junele

fecidre, tineri luptători,

Pe mormintul

MIHAIU

nostru vor culege

flori.

SCAPÂND STINDARDUL,

Noptea se întinde și din gena sa
Argintâse lacrimi pe câmpii vărsa.
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Dar setos de sânge, și de libertate
“Un eroii, în nâpte,

încă

se mai bate.

Singur el se luptă într'aceste văi,
“Unde

somnul

morții a culcat

p'ai săi;

- Dar sub mii de braţe trebue să cadă.

Sare bariera fătă să se vadă;
-_
ȘI, apoi stindardul el desfășurând,
„Către sîn îl strînge, îndărăt” cătând;
Și 'n tăcerea nopții armăsarui boră,
Ca o nchipuire albă şi ușoră.

Spre o -apă lată calul sa | îndreptat
Și de dece cete fuge preurmat.
Luna după delură, coborând să culce,
i arată calea și-i suride dulce.

Inainte-i însă apele albesce
Ș'un minut pe. maluri calu'i „se opresce;
Apoi s'âruncă, cal. și cavaler,

“Șamindoi

în valuri d'o. cam dată pier. .

Cei. ce îl urmeză se opresc pe maluri;
lar eroul sparge aste albe valuri,

Şi, de ceea parte singur ajungând;
„Îa' calul în' brațe

și-l sărută

blând.

Şi, scoțându'i frâul încă alb 'de spume:
«Mergi, îi dise, liber de acum în lume!»

Pe alt cal atuncea el încălecă
Și, ca o săgctă

fâșâind,

zbură.

ȚEPEȘ ȘI SOLII.
Temerea

domnesce

peste Bucuresci;

Poporul înnâcă curţile domnesci:
Căci doi 'soli veniră

Și aduc lui Țepeș

de la 'mpărăție

ştreng și mazilie. .

.-
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Toţi boierii țării vesel îi 'nsoţesc,

Și, cu pompă mare, spre palat pornesc.
Țepeș îi primesce. într'a sa mândrie.
Solii înainteză.... «Dâmne, pace ție!
Însă înceteză

de a mai

domni,

_

Sai te pregătesce astădi a muri!»

Cu aceste vorbe toți sînt în unire,
Și toți trage pala: spre a lui lovire.
«Ce?

şi voi? răspunde

Domnul

turburat,

Cu dușmanii țării mârte 'mi-aţi jurat!
Ascultați, voi, care mai aveți simțire

De Români, și lacrămi în nenorocire!
Viaţă “și domnie le nesocotesc.
Ale

mele

Însă
Țiă
Am
Aii

țiă la Tară, ţii la ne- -atirnare ;
ca să'mi fac nemul lăudat şi mare!
fost forte aspru şi ale mele mâni
vărsat atâta sânge de Români;

lupte

vouă-o

dovedesc;

Dar al vostru sânge ce mi se tânjesce,
Il plătia cu lacrămi cel ce vă vorbesce,; -

In mijlocul celor ce mă 'nconjuraă,
Si pe o cor6nă țara lor trădaii,
Nu puteam într'alt-fel face eîi unire, i
Ca să scap Românii de a lor robire.
Dară, brațu-acesta este” sângerat;
Insă-ai țărei dușmani
La. aceste

vorbe

ceta

nu lati cumpărat!»
ostășescă

Strigă cu poporul: Țepeș. să” trăescă!
Speriaţi, boerii prin ferestre scap;
Jar pe

soli îi bate

cu pir6ne

'n cap.

DANIIL SIHASTRU.
Sub o ripă sterpă, pe un rii în spume,
Unde un sihastru a fugit de lume,
Cu vărsarea serei un străin sosi:

„
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—

«Ştefan

al Moldovei

— «Ştefan

vine

ați

vorbi!

al Moldovei, Daniil îi spune,

“Să-aștepte afară! sînt în rugăciune».
— «Bunule

părinte!

Însuși. a mea
„Voiă

sînt rănit şi. 'nvins,

mumă astădi m'a respins;

săți cer povață,

dacă

nu-i mai

bine

Turcilor Moldova d'astădi să se închine?»
Daniil Sihastrul,

Domnului

a dis:

„— «ME "'nș€lă-audul, ori ei am un: vis?
Capul ce se plecă, paloșul nu! tae,
Dar cu umilință lanțu lîncove!
_Ce e 6re traiul, dacă e robit?
S&rbătâre

în

care

nimeni

n'a

zimbit.

|

Viaţa și robia nu pot sta 'mpreună,
“Nu € tot d'odată pace și furtună.
“Dâmae!
Pentru

tu ai dreptul

a schimba

neatîrnare, 6meni

și

-

în mormînturi,

pămiînturi,;

Dar nu ai p'acela ca să-i uiilesci!

Poţi ca săi sfarămi, dar nu săi robesci!
Dacă

mâna'ţi

slabă sceptrul

ţi-o

apasă,

Altuia mai harnic locul tăi îl lasă!
Căci

mai

bine

este supus

lăudat,

De cât eu ușine Domn

și attrnat!»

Dup'aceste vorbe, Stefaii. strînge-oștire
“Şi 'nvingând păgânii, 'nalță o mănăstire,

GHINEA

— «Dâmne!

focul cresce;

GRECUL.

dă

porunci

să piară, ”

Astădi, toți boerii ce-ai născut în țară!»
Ast-fel

dice

Ghinea

lui, Mateiă

rănit,

„Așteptând la patui tristul lui finit.
Dar Mateiii r&spunde:—
-

«Înţelege

Când la cârma ţărei te-am chemat
Nu luaseși țara cu paloșul tăi,

bine:

pe tine,

IS
___

“Tu

Și

erai

în

„262
lume

un

_

netrebnic

r&ă.

Nu ţi-am dat eă cârma să aduc
i în ţară
„Ura, care schimbă fiii săi în
fiară;

- Cel ce de lă cârmă bate
întrun
Este o r&sbunare, nu cârm
ulitor;

popor,

Căci puterea cârmei, cu cât e.
mai vie,

“Cată-să. se plece

Unde

spre

mătrinimie.

tronul pârtă uri și r&sbunări,

Mortea se aședă -p'ale sale scări,

Vrei să se 'njosescă

tronul

“Țărei mele,

Făcendu-l un€lta răsbănării
tele?
Asta nu se pste! Domnul, îţi
dic eă
„ Trebue să fie drept ca Dum
nedeii.
Ca să piardă-o țară cerul, când
voesce,

Unii către alții fiii învrăjbesce.»
Dice; dar afară mii de voci bles
tem:
Dorobanţi strigă? capul Ghinei
vrem |

-

Prin

CAPUL

văile Carpaţilor

Misterici, negurâse,
Trecea capul Avarilor
“Cu Grde numerâse.
N.
-Zăresce lâng'o peșteră,
Dărămături romane,
Un templude albă marmură
Al Junei (1) Daciane.
lar luna,

suflet umbrelor,

“Pe o negră stânc'apare
Și varsă foc pe feţele
- Columnelor bizare,

4) Junonei, devinitate Romană
N

AVARILOR.

[In

|

_

vestibulul

templului,

Se văd mai multe stane
“Gu chipul Guvernorilor |
Ai Daciei Traiane.
| lar turma călătorilor
Vădendu-le, hulesce; |
| Și capul. lor cu furie
Descalecă, vorbesce :
<Cât

mi-or

lovi vederile

«Aceste chipuri mute,
«Nu pot sănpac ei inima'mi
«Cu visele'mi plăcute.»

-
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El gice, trage paloşul, *
Spre chipuri apoi trece,

lar ștana 'nalță repede
Pe dînsul

recea'i mână.

Pe sînul-ei cel rece.

se mișcă

tâte stanele,

Atunci,

Pășesc triumfătâre;
Şi 'n n6pte calcă, sfarămă Barbarii sub pieidre,

Lovesce

o stană

repede

-

în aer, stelele

Cu nori apoși se 'ngână,

S

=

MIHNEA

ȘI BABA

L.

In mijlocul nopții, când babele rele
Se plimbă priri regii călare pe stele;
Când lampa se stinge la negrul mormint,
“Atinsă de aripi, suflată de vent;
Când buha se plânge prin triste suspine;

Când

-

răii fac planuri, cum

In barbare

lanțuri,

ai a reține,

poporul gemând;

“ Când demoni și spaime pe munți se adună,
De. urlă la stele, la nori și la lună,—.
Intruna din peșteri, în munte ripos,
Un om Gre-care intră cutagios.
7

IL.
Sciţi vei ce sînt misterele;

Când babele sbircite,
Ce nu le ţin picerele,
Şoptesc afurisite?

:-

In o peșteră'a “Carpaţilor,
Mergând un ces mai bine,
Vedi templul Pacinaţilor,
Ce cade în ruine,

Aci
De
Ce
Și

se fac misterele
babe blestemate,
scot la. morți arterele
hârcile uscate.

Aci se ferb și 6sele
În valea auriță,
|
Aci sadun frumâsele;
Când nu mai, sînt dorite.
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O flacără misterică
Dă palidă lumină,
Iar stâlpii

în biserică

Păreaii

se înclină.

că

„i
-

E

ai aicea locul,

S'aude

Cum
O

un

|

O babă ce ordrele

|.

Uscaseră în lume,

i.

Yot

!

-

Ascunşi în hârca morților,
Umblaă să stingă focul,

Ii

|

Şi liliecii nopților,
Ce

i

răscolia

vulvorele,

Şoptind încet un nume.

II.
tropot

de pași pe aprâpe,

calcă strigoiul, când va să desgrâpe

tînără fată... “—

Colo... ascultați!

Să fie Satana cu ochii de focuri?
"<Hei! cine să calce în negrele'mi locuri,
Se 'ntrâbă bătrâna... aici nechemați ?..
Ea dice; și 'n umbră un om se araiă

Cu ochi "de singe, cu fruntea uscată,

Teribil ca locul în care intra.
<Bătrână, el dise, îți fă datoria!»

Și vorba“; cum geme în zid vijelia,

Din

colțuri în colțuri grozav răsuna.

“BĂTRÂNA
« Ascultă-mă&, Dâmne! deși ţi-am dis ție
Săți spui viitorul..., dar-nu va să fie.

(Hei, lasă cuțitul în tecă să stea!...)
Ascultă-mă&,

Dâmne!

avem

în oștime

Un fiii Gre-care, vestit în mulțime

Prin luptele sale; era fiul met.
Plăcut ca seninul, frumos
ca o; fldre,
Şi pentru acesta mai stam eă sub sre.
Era pentru mine al mei Dumnedei.

Si pentru acesta m'am dat în pierdare.
Să fac între 6meni ferice și mare
Am dat al meă suflet în negrul tartar.
Tu scii mai departe... Ce? gemi de turbare?

Vei sângele

mumei;

tu vei rEsbunare?

Lovesce! na: sînul, tirane barbar!
Căci viaţa 'mi este acum blestemată.

265
Oh! cum nu pot resă sorb astă-dață

„Şi dilele tale și sîngele tăă!
Dar

nu

pot,

căci

fiul-meii în

ultima“

stare

| |

Opri oră-ce mână a da r&sbunare;
Tirane, vedi prada'ți, vedi cugetul săi»
Pe urmă

co

mână

uscată

și arsă

Intruna din hârce un. sânge ea varsă
Şi dându'l lui Mihnea, îi dise: «Să bei!
E sângele

fii-meii,

na! sârbel

mai

tare;

- E cald şi e tînăr, cum vrei tu, barbarel
Na!

sârbe,

sai

ei sorb

pal tăi,

de

nu veil»

IV

Toţi morţii din mormînturi,
Cu ghiarele 'ncleștate,
Ca frunzele
Ce

zbor

| Şi relele Toaste

uscate,

când

suflă

venturi,

Spre Mihnea alerga; Iar. Vîrcolacii

|

Co sută mici picidre
Ca globuri rotitâre,
Ca bolovani pe câste,
Rostogolind umbla.
Şoimanele, ce umblă
Ca vijelii turbate,

serii, -

" Ceschiar din lună pișcă,
Când frunzele se mişcă.

In timpul primăverii,

Colâse deșirate
Cu formă ca o turlă,

Tipând

Din “munţi în-văi călca.

acum zbura.

v
Un glasîn mulțime teribil gemu
Şi ceta infernă îndată tăcu.

VI

i

BLESTEMUL.
« Ori-unde .vei merge să calci, o tirane,
Să calci pe-un cadavruși 'n visuți să'l vedi!
Să strîngi tu în mână-ți tot mâini diafane, .
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.

Şi ori-ce ţi-o spune tu tâte să credi.
Să- ți ardă plămânii de-o sete adâncă,
Și apă, tirane, să nu poți să bei!

Să simți tot-deuna asupră ți o stâncă!

Să

'nclini a ta frunte

la cine

nu

vrei!

Să nu se cunâscă ce bine vei. face!

Să plângi! însă lacrămi să nu poți vărsa,
Şi dri-ce dorință şi ori ce- -ți va place,

Să nu poți, tirane, să=nu poți gusta!
„Să credi că eşti geniii; să ai dile multe
Şi

toți

ai tăi mMOră,

Şi vorba

Nimic

iar

ta nimeni

tu

să

să nu

trăesci!

o asculte,

să'ți mai plăcă, nimic să dorescă!
VII

„Aşa

Și
lar
O
Și
La

vorbi

bătrina,

Și Chatele idâse,

Mihnea tremura;
. .
Naiba, ce fantâna
sârbe într'o clipă
tot de sete ţipă,
drepta lui zbura.

În
| Cu
Cu
Cu
Ce

El are cap de taur
Şi ghiarede strigoii,
Şi câdă de balaur;
Și geme

"|

De

-

|

lar câda'i stă vulvoiă.
Iar
Ca
Cu
Cu

marea

cea

ftăcări infernale,

Călări toți pe cavale
Cu. perii vulvoiați;

Nagodele urâte
un mistreț la cap,
lungi și strimbe rit,
care_de pe stâncă

Rîm

Şi șase legi6ne
De diavoli blestemaţi,
Trecea ca turbilisne

cu turbare,

Când baba tristă pare,

spate cun picior,
câde lungi, pletâse,
dece -guri în frunte,
capul cât un munte
sar din munți în or;

.

Şi mii de mii de spaime
„| Veniaă din iad rtdând,
Pe Mihneasă defaime,
|Căci ast-tel baba are.

*
*_

adâncă

Mijloc

Și lumea nu le 'ncap;

.de răsbunare,

Pe mort nesup&rând.

Ă

VIII
Mihnea

încalecă,

Fuge

calul s&ă tropotă,

ca vintul;

-

=

Da

„2

„Urlă pădurile,

.
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fâșie frunzele; .

Geme pămîntul.
Fug lighiânele, zbor cu cavalele,
Luna

.

dispare;

Cerul se 'ntunecă, munții se clatină, ”
_
Mihnea tresare.
Fulgerul scântee, tunetul bubue,
_ Calul său cade. |
Demonii riseră; -o, ce de hohote!

Mihnea jos sare.
Insă el repede

iar încalecă,

Fuge mai tare;
Fuge

ca crivățul, sabia'i sfârie
În apărare.
-

Aripi fantastice simte pe umere,
Insă el fuge;

Pare că sfâșie guri insetabile,
Hainele i suge.
Baba pe-o agnelă, iute ca fulgerul,
Trece

'nainte,

_Slabă și palidă, pletele-i fâlfae
Barbă

Pe oseminte.
îi tremură, dinţii "i se clatină,

“Muge ca taur;
Geme ca tunetul, bate cavalele
Ca un balaur.
IX:
Babă blestemată, umbră infernală,
Demoni fără număr, -cenfrinați cavale,

-

Spuneţi,

ce mă& vreți?

_
O, ce de hohote!

Xe
rîseră

demonii; -

ladul tot rîse..
„Insă pe creștetul munţilor, radele
„„Dilei venise.
”
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XI
Urla capitala de vorbe bizare,
Un foc se făcuse în piaţa cea mare
S'o

sută

Poporul

Roșii

aici

aă

trecut.

și robii s'aduce,

să vadă,

Cum Mihnea, boierii aicio săi argă;

Tot omul de grije părea
Ura!...

o femeie

că-i bătut.

bătrână, uscată,

Cu lanţul de brațe, păru de o dată.
Ura!... de al doilea poporul făcu
Venise

minutul,

când

diua

declină;

O radă de sâre plăcută și lină,

Pe perii bătrânei d'argint apăru.
In flacări de vie ea fu aruncată.
Tradiția

spune,

că baba,

îndată

Ce focul o încinse, în aer zbură.
Și toți o vădură pe o stea luminâsă,
Din regii în regii sburând radi6să

Și mult timp pe urmă așa s'arătă.

CÂNTEC

Tirâtorele

se bucur

DIN EXIL (1848)

d'acest

sâre

cee ncăldete

Locul, unde provedința a voit de le-a născut;
Pasărea

cea

trecătâre

zbră,

cântă,

Dar se întârce iar la locul unde

rătăcesce,

diua a vădut.

Sdrele patriei nâstre pentru noi nu
Numai noi nu vedem încă țara care
Plângeți, fraților «d'exil, căci durerea
Plângeți cu lacrămi de sânge patria

mai lucesce
ne-a făcut.
se 'nteţesce,
ce ați perdu:!
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Inima vâstră bătuta la a patriei viere;
Inima, vâstră dar_trebui să se spargă de durere.
Ochii voştri ai vărsat lacrimi Tale ei lungi suspinări;
Ochii voștri

să se stingă pe

tărtme- depărtate,

Şi streinul să închidă genele vâstre udate.
Numai mârtea să culegă ale vâstre sărutări.
,

e

”

-

Dacă'mi răpiai tu viața, patrie nemângâiată,
Ai fi fost mai puţin crudă cu acei ce te iubesc.

Închisârea chiar, în lanţuri, ar fi fost mai preferată
De cât în străinătate exilat ca să trăesc!

_

Cel puţin puteam acolo să aud încă 6-dată
Limba dulce a țărei mele, ca un cântec îngeresc.
Da

martirilor

ursită

inima

'mi ar fi 'ncântată

Şiar fi plâns la mea durere cei ce nu mă mai iubesc.
=

Însă

i

tu m'ai

scos

din

sînu'ți, ca în țările st&ine

- Să răcescă cu încetul al meii suflet către tine,
S'amărască al meii cântec și se trec de-fericit;
Căci mă bucur d'aer liber, de căldură, de lumină...
Ah! Sint liber! /zberfate de proscris care suspină,

Nu te voiit ura nici celor care țara 'mi ai răpit...
Cel care impletesce o ghirlandă de nuntire
Şi'o depune

pe mormîntul

celei pentru

car” era,

Numai cela înţelege câtă mare suferire
La căderea țării mele a simțit inima mea! Românie,

Românie,

o suavă,

dulce

flre!

Ai plecat pe sînul morţii, fruntea'ți încă ridătore,
Ca fecidre care mâre cu buchete 'n mâna lor;
Dacă plângerile mele ca „profumul: de seri line
În eterul cu floră d'aur vor strebate pîn” Ja tine,

O divină provedinţă! Fă îndată ca să mor!
Ce ră&ii ţi-am făcut ei ție Românie întristată
Ca să merit a ta-ură? În beția'mi de amor
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_Am voit să fi ferice, să. fii
mate, liberață ;
Și, răpit de fericire, pentru tine
am vrut să mor.

-

Te iubesc cu'tâte acestea, stea a
vieți'mi' întristată!
Te iubesc în a ta ură cum șin al
tăi: amor,
Tu a cărei suvenire ca imagine curat
ă
o

Vine

?n visele'mi de

aur să aline al net

- Te iubesc cu-amărăciune, ah! Ca tot
Și, pe

sînul morței

dor, --

ce-a fost dulce

rele, sârta a făcut să: culce ;

„Te iubesc ca tinerețea dilelor. ce
nu mai sînt!
Te iubesc ca sărutarea tînără și amor
âsă
Ce-a 'nghețat fără de scomot pe o
gură verginâsă ;
Te

iubesc”
ca bucuria

ce am

perdut'o

pe

pămint!

1

Varmecul dilelor nâstre e să vedem
împlinită
O dorință ce ne 'ncântă; şapoi viața
părăsi,

„Fericit eroul care vede fruntea
'mpodobită
Cu cununi nemuritâre și 'ncetâză
de a trăi!

“ Ah!

Când

ochii met

vădură

România

Strălucind de frumuseţe, inima mea

|
-

liberată,

'mbătată

“De-o divină fericire pentru ce nu's'
a sdrobit?
Dâmne, dacă e să piară a mea patri
e iubită, _
Îmi răpesce dinainte viața mea nefericită
,
Ca să nu văd cum apune poporul
ce am iubit!

Timpuri ce răpiți pe aripi ori-ce rele,
ori-ce bine!
Patrie și bucurie,
mie tâte 'mi ați luat,
Ne lăsându-mi de cât plinsul, întristare
a și suspine
Şi

o

inimă

în

care

ori-ce

flâre

s'a

uscat.

- Nu vă cer eă fericire, viaţă lungă,
dile line, |
vă cer nimica vouă ce în lume n'am
gustat; .
Nu!

O timpuri,

nu

voi cere

nici un

bine

pentru

mine;

Eu vă las cu a mea viaţă orce bunuri mi-aţ
i luat!

-

_

21

a

Ci vE cer o di ferice, pentru 'patria

'n robie!

a

Timpuri, "dați a ei mărire, daţii vechea vitejie,
Şi de-acum pe a mea gropă sufle vintul viscolos!
” Acolo a mea țărină fericită și mpăcată,

De al armelor resunet cu plăcere: legănată, În locașul: negru

al morți: adormi- -va bucuros |

O FATA TINERA PE PATUL MORȚII:
—

s-

_ Ca robul ce cântă amar în robie; -

?

i

„Cu lanţul de brațe, un aer duios,
Ca riul ce.geme de rea vijelie,
Pe patu'niide mârte eă cânt dureror.

-

|
|
-

— Un crin se usucă și'n lături
se abăte; |
Când diua e rece și cerul în nori,
,

Când

sorele-l

arde,

când

-

vintul îl bate,

"Când grindina cade torente pe: flori.
Așa,

făr' de veste,

pe

dilele mele

O srtă amară, amar a bătut.
Şi ast-fel ca. crinul

!

de viscole-rele,.

Pe patumi de morte d'odat am

.

cădut.

Abia 'n primă-vară cu dilele. mele,
Plăpândă ca roua abia am ajuns;
Atuncea când cântă prin floii, filomele,
Și-o crudă durere adânc. m'a pătruns.

“Amară e mârtea, când omul e june,
>

Şi diua frumâsă și traiul e lin,
Când

pasărea

cântă,

când

florile spune,

Că viața e dulce și n'are suspin!
,

-

-

*
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-

ÎN

a

Si

”

Să mâră bătrânul ce ftuntea înclină,

Ce plânge trecutul de ani obosit, —
Să mâră și robul, ce 'n lanțuri suspină,
Să moră tot omul cu suflet sdrobit;
lar ei, ca o flâre ce nasce când.
plouă,
Cresceam în de păsări suave cântă
ri;

Ca frunza, ce cade pe tâmnă când
ninge,
Sufiată de vânturi aici pe pământ,
Ah! juna mea viață acuma se sting
e

Și anii mei tineri apun

în mormint.

SORIN
SAU

TĂIEREA BOIERLOR LA TÎRGOVIŞTE
-

PROLOG

-

Medicul

(O casă răi mobilată ale căreia
ferești dai peste ri. Pe o masă
cărți risipite
Și o hârcă de mort. E n6pte.
O:candelă lumineză când și când)

Herman, singur,
Nimic,

nimic

.. . Lumina

mi- se-ascunde

mie!..

O studii fără râdă, ce mai învenina
t.
Tu 'mi-ai răpit plăcere și viață și
junie,
Și nu 'mi-ai dat nimica, în loc ce'mi-ai luat!

93
A

trebuit a trece
Plecat pe cărți, să
„Căci Belzebut din
De scii mai mult
Am
Pe

căutat

M'am

pe

în lumi

natură,

coborit

o

cină: deci de ani de trudă,
aflu că nu “pot ști nimic.
Tartar să 'mi fie mie rudă,
ca. prostul, ce n'a 'nv&ţat nici pic?

misterul

6meni,

.

pe

în lumea

necunoscute:

toți-am

întrebat;

mormintelor

tăcute

Şi pe țărina lumii, adînc am meditat;
Am

despicat

țărîna

precum

și cugetarea;

Şi nu scit cugetarea e care-at fi urmat
Materiei, sai lutul a urmărit suflarea,

Sati ait-fel cugetarea (să fii mai acurat)?Mai bine jucam ursul la porţile străine!
Căci, cel puțin, ursarul tot :crede în ceva;
Dar ei nu. cred nimica şi nu ştii de fac bine

Să nw cred; nu știi iară de fac ei răi cum-va?...
Dar am aflat că nu e mai mare bogăţie.
De cât credința nâstră; şatunci am pismuit
„Pe prostul care crede şi trece 'n-bucurie
O

viaţă în

cate

Ciudată, Dâmne,

nu

scim

la ce

am

mai

venit...

este ființa. omenescă!...

După

Ah! îată ce rămâne

o pausă, luând

în lume după

hârca de mort în-mână.

riof!...

„Ce-ai fost în astă viață, țărină pămintescă?
Tu pote-ai fost, ca-mine, împinsă de nevoi?
Or 'pote:o frumusețe La, căreia picidre,

Ca pulbere aurită, junimea a călcat?

.

Ai fost ferice pâte? și mândră, ridătâre;
Ca visul tinereții, din lume ai sburat?

Dar unde e mândreţea și dalba ta junie?
Voi, care aţi iubit'o, vedeți, ce aţi iubit?
Vedeţi tet-odată a vâstră nebunie;

-

Vis dulce ce se stinge, îndată ce-ați gândit!
"Dar. ce dic 2. EL fu, pâte, vrun domn aici în lume.
Acestă hârcă, pâte, -ce vîntu-a trențurat,
Nu s'a plecat în viață; și pâte l'al ei nume.
Mai multe miliâne de sclavi ai tremurat?

a:

24
Dar unde “ţi este tronul, corâna -și mărire?
Ah! unde ţi-e mândria, poporut credincios?
Un cap de sclav alături, nu este, osebire
Din. tine

și dintrinsul:

—

aveți același os.

Copiii răt se jâcă cu mâna'ți ce odată
Țiind un sceptru falnic, popâre cârmuia,
lar hârcațți ce fusese odată coronată,;
E adăpost

de

șerici care adorm

în eal..
- (După

o lungă

reflecțiune)

/

Dar iată nâptea trecel...

bălaia

dimineţă

un dulce foc ceresc;
Se stinge lampa d'aur, ce ardea încă în ceţă,
Norâsac6m' a noptii, ce visele împletesc..
Colo se sparge unda de unrlă alungată,
Trimite

înainte-i

Colo din frunză sună ai noştri călători.

-

.

Colo priveghetârea suspină 'namorată,
De vinturi legănată pe patul ei de flori,
Resai, o diminâță! şi fie ca să paie
Ca

tine

bucuria

'n

sufletu-omenesc!

Desfășură în aer cosița ta bălae,
Pe care flori de aur și rose strălucesc!..

SAN-MARINA

"San-Marina astădi are
Sărbătâre de' păstori,

O serbare
De

|

i
|
i

Cupa pregiuratăn floră
Trece plină;

4:

ce curăn

Alergând pe pat de

mare
flori.

Se întinde masă dalbă |
Pe un plaiit lângă Cătun
Cu smântână
De

Dintr'o

'
!

plecare

La Vandar

i

la stână,

Şi cu fagi de miere albă
Și cu vin de la Zeitun.

mână'n

altă mână

Beat, închină

! Pentru Tara lor română,
Pentru turme și păstori."
!
ț

4
; Cei bătrîni cu albe plete,

Cei d'intâii la masă 'nchin;
Hora

pasă .

„Lângă

masă

„De flăcăi

și june

fete.

Cu păr negru, cu alb sin.
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Fluerile și câvale

Și

Sună _wesele. cântări.

“Stă, mai cată către sat.

“Lângă mese,
Cete

Cu plăcere
Și durere,

-

dese

ta

De copii, -se joc pe vale
"Ca

pe cale mic și mare

ÎL trimite fie-câre
| Cate-un dulce sărutat.

"'ntrun vis de desfătări.

Popii bine-cuvinteză. -

!S&ra. vine și păstorii -

Si atunci toți s'aă mișcat
De plecare

La piriiu toți, se oprese
|
Şi fac focuri
i

„Şi fac jocuri ”
iPân' ce visele aurorii
| Peste cena lor plutesc.

Către mare.
Turmele

îndinteză,

Toţi cu totul le-ai urmat.

Astfel

Caii pâită în spinare
"Corturi, paturi, așternut,

De

Tâtă casa,
.
,
Totă masa
"Şi vestminte de 'mbrăcare,

Tot ce aă, tot ce aii-avut.
-

Mumele,

_

4

în slugi. pe spate,

„Pârtă prunci cu păr bălaiti
Sai midre

Lincedidre.

_.

Şi ca norii,

Caii nechâză uşor;
„Mai departe,

Sub 'o măgură de piatră
Cântă'n fiuer un păstor.

_
4

Omenii ai arme dalbe;
Şi femeile, dulci nuri,
| Cu gurițe

Dar

E

|

, -

Când pe câmpuri de ver dețăă,
"Când pe fnunții cei înalți.

„De

begă, cânii latră,

- La o parte

străini neatirnaţi,
Ca cocorii .

liliţe

1 Câme d'aur, fețe. albe,
i Ochii lai ca nisce muri.

Clopotele: legănate,
Sună depărtat pe plaiil.
Turmă

|

trece scurta viață

durerea,

vai! nu

lasă

Nicăieri pe muncitor,
Ce dor mare!
„Ce 'ntristare
Inima

lor le apasă

Când

oiţele le mor!

|

-

TRAIANIDA:
Pentru că teatrul resbelelor Romanilor. contră Dacilor a
fos Tran-

silvania,;

-

Pentru
7aturei

că

Jor,

Românii transilvăneni aă “simpimintul orzgineă lor, dafe-

datinelor

/or ;

Pentru că sînt viteji Și după
nalitatea dor;

cu Putere și conuingere pentru
|
:

Li se dedică acestă epopee.

naţio-

-

DEDICAȚIE

Să

Români, când voi afla-veți de unde aţi plecat,
Veţi merge 'n calea vieţei cu capul ridicat.
Primiţi,

Români,

Că din

eroi

se

acestă
trage

poemă ce vă. spune
a vâstră „naţiune:

Din două ginte-antice, din două ginte mari,
De

o potrivă

brave,

de

o

potrivă

:

tară.

Un popul, care nasce din alți doi populi bravi,
Nu pste ca să fie un popul slab de sclavi.

Românii dovediră mărită origină.
-

__

-

Trei secoli de învihgeri, pe Dunăre-a-ati luptat!
Dar ei plecară fruntea când mâna cea străină,

„ Pe tronul României, Domni robi le-a aruncat.
Indată fu privită ca crimă vitejia,
O crimă chiar unirea, o crimă România,
Şi Domnii fără viață, născuți. să se 'njosescă,
N'aveaii de cât o ţintă; Românii să zmerescă.
Nici unul dintre dinșii n'a cutezat, se spune,
Acele trei corâne ce un Mihaiu uni
Cu sabia română, pe frunte a le pune.
-Robi,

a lor misiune

a fost de a robi!

Acum se schimbă sârta. Acestă naţiune,
Adi liberă de sclavii ce sclavă o voiaii,
Să'și aducă aminte de vorbele. străbune
Ce

către

noi,

prin veacuri,

din

când

Mai bine astă țară să fie un mormint,

în

-

i
când

De cât să nu mai fie un loc puternic, sfint!

treceaii:

Dica

o
„DOINA

|.

Musă, inspiră-mă, lira-mi să murmure . „Șade la drepta sa, facla înclină ;
Numele-eroilor cu fapte rari;
Cel de ia stânga sa facla cu fiacăra
„Nobilă, cântecu-i fă-l deran de luptele
Inalță 'n su$, aerul se întumină.
"Și strălucirile timpilor mari,
Ele sînt semnele serilor, zilelor.
Spune cum Dacia cade sub armele
Un zei pe taurul negru călare,
Romei, a globului mândră stăpână;
Apucă eârnele-i;-altul cu mânele
Cum din unirile Romei cu Daciă,
Ţine pe taurul în nemișcare,
Nasce în Dacia ginta Română.
Peşte-a lui mantie ce n aer flutură,

Dâmna popsretor, Roma da Daciei Un tribut. Marele Cesar Traian
Vine cu armele, luptă. şi liberă
- Roma şi umilă statul dacian,
Dacia murmură, apoi ica armele.
Cercă să "tindă scrudul destin.
Nu rabdă-o nație jugul, supunerea,
Când ea nu merită: jugul străin.
„Marele

Cesar

vine

în -Dacia,

„Vine cu armele, a doua.6ră :
Naţia "Daciei simte durerile-i

Vrea a fi liberă Saă viea să moră !

Ei ridic armele contra Cesarului,
Ca să. se 'nmormiînte cu lariă lor,
Dacă -ursitele, nefavorabile
"Vor fi în. luptele &stui” popor,
Regele Decebal chiamă poporele
Rinului cu armiele, ca să-l. ajute:
asă Geimania, sclavă Romanilor,
Plânge ale pătriei drepturi pierdute.
- Regele Decebal” vine, sacrifică
Zeei-Eudociei, în templul «i,
Preoţii templului junghie | taurul,
Modulă imnele sacre Ja zei.

Colo e sfatua zeci Eudociei

Nudă;
Care

cu brațele
genunchile

junghie un taur
plecă, — umilindu-se;

Ea "1 înjunghie cun
Pe

muri

pumnal

capiștei, peste

d'aur,

o marmură,

Semnele zeilor omu-a sculptat.
_-Un

zeă

ce'i ss:ele," viața. născendu-se

Intră în taurul ce-a 'năintat,
Unul din idolii cari o 'nconjură,

Corbul și acvila îi fac uri cer;
Acvila, şerpele "1 ține în ghiarele-i ;
JUn Teii cu capul săă intră "n crater.

Carul îl conduce doi zei în aer,

Zboră spre idolul ce se 'nspăimfntă,
Șerpele încolăce capul idolului.
Turnă vederile şi se avîntă.
Pare măi dincolo sub chip de Vergură
Luna în nascere; iar lângă ca,
In chipul flăcăului, scântee srele
Ce prin notă cârnele caprei vedea.
(Doi

idoli tremură.

Unul .vederile,

Spre capra -ţintue, altul întinde
Arcul.

In crăterul

se vede

taurul

Ce privea sâre'e cum se aprinde.
Zeea Eudocia stă pe picidrele-i,
Ține cu mânile sceptru-aurat ;
Fruntea pe braţeleii înclinând, idolul

Lângă o virgină şade culcat.
|
Zeea din mijlocu-i până la creştetu-ă .

Nudă, 'și acoperă capul cu laur.
Părul ei rîură bucle pe umeri-i.
Viaţa e taurul, pumnul de aur
Este chiar sârele ce intră 'm taurul
La echinoxele de primăveri.
Chipul ce facla lui plecă cu flacăra
Dând reamintirea negrilor seri,
Al echinoxului tâmnei-sînț semnele
Chipul ce torţa lui în sus expune,
Dând amintirile dulci ale zorilor.
D'al primăyerilor ecinos spune,
Leul e s6rele ce intră m semnelei,
Semnul isvârelor este craterul.
Corbul și acvila pe 'zee 'nconjură.
Zeea Budocia dulce ca cerul

Șede
Zei

Zeea

alăturea cu Fosforos,
ati resbelului;

zei

Este lucefărul, e Făt- frumos.

Mandăla Zamolsis

Iată cum

regele

un

mesager,

zise trimisului:

«Mori şi du zeului mare, din cer,
aScire eă Dacia piere sub armele
«Romei. Să

rîure

trăsnete

Spintecă. aerul, cade

” Apoi-spre
/h6ră

și scântee pe-orizon;.

.

Aboră la Zamolsis. Zeea-Eudocia
I-a deschis porţile la Cocaion,
„Muntele zeilor 'nalţă în aburi-i
- D'aur și purpură, fruntea sa verde:
Cură la pâlelc'i undă spumatecă,
Geme și 'n văile late se perde.
Pe strălucitele virfuri vin suflete
De ale morţilor, plutind ușor;
Ast-fel, în dilele reci ale iernilor
Gerue aerul scântictor,
-

+

cobâră;

el le dă formele
ele s'avint.

"| Dir Sus din mijlocu-i nudă, Eudocia
Luce sub aurul lungelor plete .
| Sâre ce coperă iarna zăpedile.
- Plană pe umere-i două planete:
A dimineţilor una, a serilor
Alta; dintrînsele unaă Murgil,
Blondă și rumenă; alta mai serbădă
Şi melăncolică, este Zoril.

pe sulițe;

Zamolsis suflul trimisului

și le

După ce judecă,
Noi cari merită;

cetul !»

Pe mesagerele mortea "] coprinde.

suflete

El, după faptele lor pe pămînt;

Trei lănci înfipseră, trei inși cu mânele
Lanţă în arie pe mesagerul;
Câte, trei lăncile sînul lui prinde;
”Lăncile “sîngeră, populu-aplaudă.

pe

Trece pria porţile lamii și s6reiui,
Și către Zamolsis în cîrdmi zboră.
Marele Zamolsis ștă şi le judecă

ii

Saltă în strigăte Sarmisegetuza. |
La porta templului, sai adunat
Preoţii, zarubii ce port căciulele
Inalte și popolul neastimpărat.
După vechi datine, regele Daciei

Eudodia; în sînul cerului, .

Urcă

al amorului

-] Cea

-

d'întâiă

facla

sa

'malță

Corbul şi acvila șed lângă sine.
Zeea e sorele, Viaţa, mișcările,
Dă universului prin. dulci zimbiri.
Sâre e, lună e: viaţă, armonie;

Varsă din cornul €f dulci
Portă

o mantie

fericiri.

în tot-d'auna;

„[Pieptul ei grăţios reflectă sorele,
Spatele-i d'ivoriă reflectă luna.
Iată cum

Zamolsis

-

dice? <Unindu-se,

“O zei,-cu numerul soţ unitatea,
Nasce din sine-le viaţa, armonia.
Rod al neantului, umanitatea. Corpul şi sufletul două sînt, zeilor.

Sufletul omului e despărțit:

sură cristalele murmurătâre.
Este o'lespede, barică a zeilor
Şi a zeiţilor .strălucitore,.
Șed toți: pe lespede: zeii și zeele
'Scântee 'n radele de fericiri,
Colo e Zamolsis, Sabu al Misilor.
Colo Eudocia cu dulci zimbiri,
Vine cu suflete 'diomeni, cu Fosioros

Partea

estradă

flacăra,

Are în mânele-i sceptru ce scântec.

Dintr'a. Rudociei stană gigantică,

Ce îi dic Făt-frumos ; șed p'o

cu

Cea-l'altă facla sa în jos o ţine.

cuvîntului

Sufletul omului

şa

necuvîntului,

e nefinit,

Trece la sârele vieții sub formele
Noi ce le capătă prin încetare,
După cum

merită pentru păcatele

Şi rătăcirile, ce 'n lume are.

Dar, zei ai Daciei, timpul se turbură
Vine Cesarele să ne zdrobescă,

De aur, de murmură, idoli şi idole.
Feţe mult spliendite las să se vadă,

Vine cu armelc ; zeii Olimpului.
Pe ai Carpaţilor, să 'nlocuiască,
Causa Daciei este a' zeilor

Zamolsis între dei șade ; balaurul

Daciei, Astă-di dar să ne gândim

Stă Ia picidrele “ înaripat.
Câda lui tremură, ochiul lui scântce,
Geme și flueră, stă nemișcat.

Plan de invingere: să risipim !»

Despre

mijlâcele: cum

Zeea Eudocia,

al Cesarului

dulce și timidă,

-

SR

Na

.
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Cesarele

cu

aimele în Dacia,

Casă înjosore aste popore. Dulcă sînt femeile Daciei. S6rele
N'are ca dînsele dulci străluciri, Ele învingE-vor ura Romanilor. :
Prin ale inimei dulcă însușiri.
„Binele patriei din însoțirile
Roînei cu: Dacia, a se r&sară;
Nică libertăţile. sfinte-ale patriei,
Nici templul deilor n'are'să piară.»
Dice; -dar regele deilor clatină
Capul, sprincenele ” Sati încruntat :
«Zee-a zimbirilor dulci ca şi zorile,
“Buzele "ți rumene ce-ai pronunţat?
In

adunările

vorbele

zeilor,

“ţi,

Dulce Eudocie, sînt mat. ușore
De cât suriderea pe buza omului
Și de cât aură serei pe flore!
Nu cârti, zeule, vorbele-Eudociei,—
Dice înălțându- ŞI ea braţul rotund, —
Ele, în formele dulci și molatece,
- Inţelepciunile lamei ascund.
"Ura e haosul, mortea, uciderea !
Viaţa și binele sînt în iubire !»
Dice şi genele "i ude de lacrime
“Naiţă la "domele de: strălucire.
Vine în Gocaion mamă pădurilor,
Zeea

Căminului,

cu

&chii 'n jos;

Vine ca ziorele, când păr pe creștetul
al norului

Negru

-

.

”

ă

ANII

Crivăţul, viforul; vin furtunoşi.

Zise cu buzele_surigătore:
Vie

.

vijălios.

Mama pădurilor vine cu zînele'i,
Negre; pe umere “i cad unditâre
Câmele. Ast-fel par turmele corbilor
Peste trăianele d'albă ninsâre;,

Ast-fel şi grijile plană pe dilele
Omului, fluide, la carul mei,
«Lice ei Zamolsis. Du-te la Isterul

Saltă şi tremură, urlă şi vijie,
Viîntul şi aerul iar se răcesce.

-

Zeele tremură, își pun clamidele. .

Marele Zamolsis ast-fel

vorbesce:

«Mergeţi, și oștile cari trec Isterul,
Noi, cu suflările reci le 'mghiețaţi;

“Trecerea 'n Dacia a. legiunilor

Și a Cesarului, să amânaţi !»
«—Chiamă ursitele, dice Eudocia,
Chiamă, ascultă-le: îți vor răspunde
Despre misterele cari, sub aripa
Negră a timpului, ni se -ascunde.»
Zamolsiş mutmură : «—Facă ursitele

pie

«Ceea ce cugetă. Insă acum
Ei voiii'ca Dacia să se cutremure.

Soluii. să fulgere, flacăre, tum.
O' tu, Eudocia, tu cu vederile Prea mult simpatice pentru Romani,
Te-ai făcut causa perderei- Daciei.
In expediţia primă, Traian
Sparse: armele dace, sarmatice:
“Căci tu, o vergură sttălucitore,
Când lupta oștile către apunere,
Tu păruşi Dacilor.ca un viă. sâre,

Dacii cu feţele puse spre razele-ți

Ochii în razele tale aveai;
Ei: pierd vederile, când legiunile
JI Romei luptându-se 'n umbră, vedeaă.>
Vin

și ursitele.

Una

dintr'însele

| Farca o sprijină în brâul s&ă,
Altă cu mânele i trage lin firele
D'aur din caerul după cânjeă ;
Alta înfășură repede firele

-

P'un fus ce 'n degeteii se învirtesce,
Apoi în aerul liberîl spinzură,

Acolo sfirîie și se rotesce.

Dis-ati ursitele grave și palide:
«După
durerile ce vor veni,
“Qe-are 'n Hercinia palatul s&ă,
vâcuri, în Dacia,
viitârele
In
undele
pe
lat
pod
Spune-i că Cesarul
or va înflori:
Romanil
Statul
Face, în Dacia catăa trece;
trepte, virtuțile,
tronului
p'ale
Când
Spune“i să-și turbure undele palide
vor fi- urcate,
generos,
Domn
un
Prin
înnece.
Podul să sfărame și să-l
.
patriei,
fiilor
ile
| Când desbinăr
Două din zînele tale du zeului,
Daruri,

Zeea

să-i farmece

arii

umbroși !»

Căminului plecă cu zinele.”

Urele

palide

vor

fi uitate !»
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“(Născut în 1836,. în Basarabia. Istoric și filolog, a scris o “mulțime de lucrără
de literatură, de istorie şi de filologie. In istorie, lucrarea“ de căpetenie este
Zsforia critică a Românilor; în: filologie, Conte din dătriuă şi dicționarul întitulat Masmm etimologicum.)

Din ION-VODĂ
»

DO

CEL
M

CUMPLIT.

N UL.

$ 30. — Moldova plătia Turcilor un tribut anual de 40.000. de
galbeni; dar măâstra administrațiune a lui I6ri-Vodă o aduse într'o.
stare atât de înflorită, încât Pârta Otomană se credu acum în drept
- de a pretinde o dare mult mai mare.
Sultanul Selim II şi vizirul s&ă
Mehmed- Socolli «erai atunci doi
Gmeni, cei mai lacomi de pe fata pămîntului.
Un câuș presintă lui I6n- Vodă înalta poruncă

de

a plăti 80.000

de galbeni.
|
ÎN
<Patru-deci mii să plătesci ca beiii al Moldovei, iar cele-lalte
<patru-deci mii ca ghiaur, de vreme ce ai cutezat a te lepăda de
„«credința lui Mahomed»; scria epistola vizirială, ascundend mârşava
aviditate sub o sofismă bigotă.
Trimisul turcesc sosi la Iași tocmai în diua în care Enric de
Valois primia în Cracovia corâna regală a Poloniei: fatalitatea vru să
triumfe în același moment, la nord și la sud, dușrranii lui I6n-Vodă.
$ 31. — Pentru alegerea Domului, pentru facerea legilor, pentru
cestiuni de :o mare importanță, Românii procedat prin convocarea
unei adunări obștesci, aședată, în principii, pe nesce base mult mai

largi decât chiar «votul nostru. universal.>
"In termeni

generali, luaă parte

la decisiuni, ca “și după

legea ac-

tuală»>: boerii, popii și ţara»; dar analisând cu amănuntul acestă definițiune, descoperim în ea elemente desmoștenite astădi de anticul
lor vot,

.

Nobilimea
tincțiune:

electorală se compunea atunci din

boerii cei mari, cei de clasa

a doua,

toți boerii, fără discei de clăsa a treia,

cei în -demisiune, boierinașii de prin judeţe și toți capii militari.
Clerul electoral se compunea din mitropolit, toți episcopii și toți
egumenii.

281
Cu

,

«t6tă țera.»

„În fine,

tote -astea,

nu

numai

inițiativa,

ci încă

telor era o sacră prerogativă ministerială,
strict mărginită în dreptul de a pronunța
- gațiune.

discuțiunea

proec-

adunarea obștescă fiind
0. afirmaţiune sai o ne-

_

Divanul domaesc, adică cei opt saii nou miniștri, hotărati de
mai nainte în ascunsul câbinetului; apoi mitropolitul, ori marele logofăt, sau chiar însuşi Domnul eşiaii pe esplanada curții princiare și,
adresându-se către glctele - grămădite pe piață, îi întreba: «Vreţi

lucrul cutare?

-

-

Poporul răspundea din inspirațiune: «da»
fără şicane, fără aniendamenite.

_

saii «ba», fără desbateri,

Era just,
Glâtele
stinct,

Așa

nu raționeză;

toto

ce

e bun

dar ele pricep
şi ce e r&ă.

dar, legislațiunea

o profundă

n6stră cea

forte bine prin un fel de ini

-

e

vechiă

era basată, în acesta, pe

cunoscință a naturei umane: majoritatea, adecă instinc-

tul adevărului cel înnăscut și spontaneiă, aproba sai desaproba mino"ritatea, adică raționamentul cel supus erorilor. sistemei și ale interesului.
îi
Ă
Inima sancţiona mintea.
|
_. «Inima este care simte pe D-deă!» dise marele Pascal.

Am putea adăogi: «inima este care
Cu alte cuvinte, în planuwile minţii,
și dice «da», când pe Satana și dice
- Da saă da... nu cereți alta dela un
nu pâte fi-de cât un. Juzii în causele
$ 32. —

Istoria ne-a

simte pe Satana».
_
inima simte când pe D-deiu
<ba».
a
vot universal, care nu e și
națiunii întregi.

conservat propriele cuvinte ale lui 1n-Vodă

către obșt&sca adunare a Ţării:
“« Dragii mei

boeri

i

și voi, iubitele mele

slugi!

«<Greul de astă-di întrece tâte grelele de mai 'nainte.
«Lăcomia Turcilor cere un haracii îndoit.
«De-l vom da, ea nu va zăbovi a ne-stârce

și

mai

mult,

ce 'ne va stinge cu totul, căci acesta o vrea păgânul.
«De

nu vom

da, ne așteptă

r&sboiă, stricarea

„« Cugetaţi și alegeți.»
«Supunendu- ne orbesce vrăjmașulu:

.
nostru,

până

Ă

țării,

foc

și sabiă.

vom

peri de sigur,

şi vom peri ca mișei; sculându-ne asupră-i chiar de
pentru păcatele nâstre, tot încă vom avea mâgâerea

nu vom isbuti,
de a peri băr-

bătesce:

noi,

femeile

năstre,

copiii...

cu

toții! -

-

Ri

«Voi

sciți, că Raraciul

nu-l plătese

«Puțin dară mi-ar păsa, de nu mar

eii! Ci voi. și ai voştri,

durea inima pentru țară!-

" «<Mi e milă de voi, și pentru voi îmi. voi pune capul mei,
m
dragilor mei tovarăși!
5
«Să chiămăm.- pe D-deii înte ajutor, ca să “plece pe vrăjmașii
no„Ștri sub picidrele nostre.
”
- «Să krăim slobodi, Ori să ne peră pân'și urma nostră!
-$
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LE

trica

— Pentru. a putea

voce

a principelui,

înțelege impresiunea

asupra

produsă, pri elec-

numeroșilor :s&i ascultători,

trebue

mai întâi să cunâscem poporul moldovenesc din 1574..Tocmai atunci un călător polon cutreeră. Moldova în tote direc-"
țiunile, visită orașele, avu curiositatea de a vedea unele mănastiri
,
petrecu prin case boieresci și prin bordee de țărani, și învăță un
cântec, pe. care "1 audise în atâtea rînduri, în “cât chiar fără vioe
se întipărise în. memoriă.,
“
Vreți a aprofunda caracterul unui popor? studiaţi poesia sa na„țională.
|
Cântecui moldovenesc, memorat de acel călător şi reprodus de

el polonesce,

Ștefan,
S&măn
Semăn
De cât

fu:

Ștefan, Domn cel mare,
pe lume nu are:
pe lume nu are,
numai mândrul s6re!

-

-

Suceva 'cuibu-și

are,.

Și din el ades el sare!
"Ştefan, Ştefan, Domn cel mare,
Pune 'peptul la hotare:
i
Pune peptul la hotare,
ÎN
Ca un zid de apărare! E

| In-vodă,

i

.

”.. Ştefan, Ștefan, Domn gel mare,
La Suceva cuibu-și are:
La

Stefan, Ştefan, Domn cel mare,
“Băte 6rdele. tătare:
Bate Grdele tătare,
Şi Tureii pe zmei călare!

.

-

Pd

.

Ştefan, Stefan, Domn cel mare,
Bate Leși fără cruțare:
Bate

Leși

fără

cruțare,

Şi Unguri fără 'ncetare!
"Ştefan,
“Are-o
Țara-i
De stă

Ștefan, Domn cel mare,
țară mică țare:
ă
mică, ţara-i tare,
-lumea la „mirare!

marele str&nepot all acelui mare Ştefan, se adresa acum

către nisce 6meni, deprinși a celebra în tâte dilele, cu sonul
alăutei, suvenirul strălucitelor victorii de la Lipineţ, de la Rahova,
de la

Cozmin, de la Baia!

Trecuse abia șepte-deci de ani după mârtea -vitâzului: ici-colea
mai întâlniai încă centenari, cari aii servit. o dată sub stegurile
sale

și ale căror povestiri vulcanisaii inimile nouei generaţiuni.

088

e

I6n- vodă scia către cine: vorbesce!
|
$ 34, — Născuţi cu tradiţiuni eroice în pept și pe-buze, entusiasmați prin tonul, prin cuvintele principelui; îmbătați prin ilusiu-

nea unui viitor glorios, Moldovenii strigară
cu glasuri mari, — serie
cronica

țării: —

«Vom

peri toți lângă

Măria Ta! toți: vom peri!»

Fu adus Sântul Evangeliii.
„_<Nu cer să-mi _jurați mie, —- sună T6n-vodă, —— nu mie, ci jurați
anul altuia.»
|

A jura unul altuia. se dicea a se face «frați de. cruce», una din
cele mai nobile. instituțiunt cavaleresci. d'ale străbunilor hoștri, care
se însoţiă de simbolica formalitate „a gustării dintro pâne făcută în

forma crucefizului;. cei legați prin un asemenea jurămint deveniai
nedespărțiți

la viață

“Toţi jurară.
„Jurară

șii la morte.

-

că dacă

|

i”

vre-unul

„bată pămîntul, focul,
Maica Domnului!

din

apa,
o

ei își va'vicleni

credința, atunci să-l

văzduhul, pânea, vinul, sabia, D-dei
|

şi

Așa 'era jurămîntul ostașului român.
“Sînt momente sublime în trecutul nostru!
$ 35. — I6n- vodă promisese a nu-și cruța viața pentru libertatea
patriei.

.

„Trebuia dar a se asigura, mai întâiti de tâte, situațiunea Moldavei la cas dacă o lovitură dușmană va precurma dilele generosului principe.
Adunarea obştescă încuviință două. măsuri:
1. Tesaurul țării şi familiă domnescă fură trimise la fortereţa Ho-

tinului, unde se grăbiră

a refugi și căsnicii boerilor -sub paza so-

crului princiar, părcălabul

Lupea

Huru.

3. Pruâcul Petru, fragedul fiă al lui I6n- vodă, fu declarat

crede

al tronului moldovenesc și numele săă începu a figura îîn documente
alăturea cu al părintelui,

Patriotismul
cesitatea

trezit

din

amorțire în fața

eredității tronului:

fie-ne drept

pericolului, înţelese ne-

învățătură!

$ 36. — I6n-vodă chiamă atunci pe ccușul turcesc.
<Plecăt» îi dise cu mândrie principele român.
«Plecă, şi spune împeratului tăi că, de adi, înainte, necum să-i
| <plătim opt-deci mii de galbeni, -dar nu va vede nică. cât primia
-<pîn'acuma :.cu banii haraciului îmi voii face oști și apoi... apoi

vom vorbi.
sPlecă|»

d

|

CĂPITANUL
Ş 61.—Trecură

numai

două luni

de

. -

a

la

explosiunea r&sboiului,
"În acele două luni fa „câș
tigată marea victorie de
la Jilişte, fu
cucerită tâtă: Țara românescă
, fură luate Brăila, Ben
derul şi Akkerman

ul;

rhari detașamen

te inamice fură frînte,
o dată lingă LoPușna și de două ori lingă
Bender. ....
.:
In acele două luni -pieriră,
de incendiă și de sabie,
cel puţin
200.000 de dușmani, pe.

când Moldovenii nu se
vedea a fi
peste tot,-:nici o mie de
Smeni.
,
Trecură numai două luni
de la explosiunea r&sb
oiului!
$ 62.

—Până

parţiale

aci avurim: ocasiunea
de

ale fie-cărei din bătăliil
e

a analisa numai

resârtele

explicând

victoriile

lui ISn-vodă,

sale una câte una, fără
legătură cu cele-lalte.
Până aci vEdurăm causele
succeselor în

diferite terenuri,
timpuri.

diferite

a,

arme,

diferite

.

perdut,

varietatea mijlâcelor:

ordini de bătae, diferite

Sa
Până aci arătarăm, bună-o
ră, „Cavaleria ilustrându-s
e
în ordinea
concavă pe șesul de la
Jiliște în bruma dimineţei;
infanteria cule-solațiune în Ak-kerman;
ambuscada reușind pe ter
enul undoios de

întimpla chiar unui genera
l imediocru,

prin

efectul azardului, — ci
cari fac să reuşescă o
Campanie întregă, ceea
ce nu se pâte întîmpla de cât unui gen
iă militar, prin forţa
com
binaţiunilor . . .
Ş 63. — Elementele, adu
nate mai sus, ne permit
acum a atribui
minunile lui ISn-Vodă,
în Țara-Românescă și în
Bas
arabia, la trei
cause mari și generale,

mici și speciale:
1. Marșul;

cari planeză
|

de-asupra tuturor „celor-l'alt
e,

,
2. Alegerea teatrului lupt
ei;
i
3. Maniera personală a
capului.
Ş 64. —Tâte mișcările lui I6n
-Vodă fuseră ast-fel, în cât
inamicii
nu '] puteaă surprinde nici
o dată; pe când el, din cont
ra,
îi surprindea la tot pasul.
Armata

sa mergea

închisă

din

față,

din

laturi și la dos

prin

o

285.
>

întinsă

rețea de” așa numite

străji, compuse dir

6ste ușdră, şi pe
= Cari le străjuiaă iarăși o mulțime “de sentin
ele, presărate în tote
direc
ţiunile,

prin sate, pe înălțimi, în srîmtori,

Cea mai. ascunsă urnire a dușmanului

lui ISn-Vodă,
-

care se

asvirlia asupră“,

la trecătorile

îl

sfărma,

îl

măcelăria,

cea să se simță trăsnetul: mai “nainte de a
se fi vEdut

Principalele resultate ale
extremă pază, fură:
.

apelor.

era pe-minut cunoscută

acestei estreme
a

repediciuni,

fă-

fulgerul.
unită

cu o

1. Forțele. mici învingeaii forțele mari;
2. Inamicii pierdeaă mii de Gmeni; iar ai
noștri rămânea.

mai-

mai inatacați.

_

|

:

Ş 65.— Alegerea teatrului luptei fu și mai fecun
dă în consecuințe,

I6n-Vodă
nu

lăsa

pe

dușmani

să

calce

Moldova,

ci-i înfrunta

în propria lor ţară, d'ntâi.în Muntenia, apoi
în Budjac.
In acest chip, el ajunse la trei scopuri de o supre
mă importanţă :

1. Moldovenii, scutiți în întrul patriei de
nemulțumirile, zăpăcela .
şi pagubele r&sboiului, rămaseră ca o nesec
ată reservă de bani și

„de braţe,

2. Inamicul,

E

simțindu-se

o

atacat

în propriul

săă

cămin, primia pe=

ricolul âsupră-și în loc dea-l da altora, exage
ra în imaginaţiunea sa

puterea adversarului, se descuraja.

3. Aflându-se într'o țară vrăjmașă, ostașii

|

ă

a

lui I6n-Vodă din cari

cei mai mulți fără soldă, aveati: drept impul
s perspectiva prădei.
$ 66. — Un vechi autor polon, care avu bunul
simț de a cuprinde
și pe -Români în tractatul să universal
asupra artei militare, —

ceea-ce n'a făcut până acum nici un autor noă
frances sai german —

dice, între âltele:

|

„ "<6n-Vodă din Moldova, Mihaiă cel
«şi Gustâv Adolf, regele Svediei, sciati
<ostași numai prin prestigiul elocuenţei
-$ 67.— Trebue Gre să mai spunem,

a

”

Vitez din Țara românescă
a înfrâna pe numeroșii lor
și prin familiaritate...»
că Annibal, Cesar, Wallen-

Stein, Frederic cel mare, Napoleon,
nu avură nici ei alte principii,
afară de cele de mai sus? deşi fie-ca
re le „aplica în modul cel mai

potrivit cu împrejurările propriei sale epoce?

26
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CATASTROFA
Nb
“

1.Ș

+

Ă

27. — I&n-Vodă

Swierczewslki —

-

comandă centrul...

-

drepta.-

Stânga. . . părcălabul Iereniia Golia.
Ş 28. —

Cele

.

Precum vădurăm, acestă din urimă trebui
a să începă atacul

cjnci regimente de cavalerie.se aruncară asupra
aripei drepte

a Turcilor
E
E
Invecinatele cinci regimente de infanterie se mișcar
ă înaințe pentru
a sprijini lovirea, amenințând centrul inamicului,
- Dar vai!
„N
_
ISn-Vodă

vede

infanteria retrogradând;

iar cavaleria, plecând ste-

gul, ridicând cușmele”pe sulițe. și trecând la dușman
i.
In capul acelei cavalerii, —

“tul până

atunci trădător care,

i Dunării, se grăbia acum
călabul Ieremia

o mai repetăm

odată, —

fu masca.

după ce vînduse Păgânului trecătârea

a câștiga deplin prețul patricidului: fu păr-

Golia.

$ 29. — Secolul XVI

fuse

fecund

în

crudimi:

Sânt-Bartelemi,

domnia lui Ivan cel Grâziic, furorile incuisițiunii,
îl împestrițeză ca

nisce pete de tigru.

Varietățile de pedepse,

N
întrebuințate

|

atunci mai

.
la tâte popârele

Europei, îţi ridică părul, îţi încrețesc fruntea și-ți
“închegă sângele.
Dar nu fu, nu este, nu pâte fi nici o penalitate
destul de crudă
pentru a corespunde cu fapta unui vindător
de patrie!
A împinge miliâne de frați pentru secoli în abisul
sclaviei, este

„un

atentat nu contra unui om, nici chiar contra

unei singure națiuni

"ci contra a dece, a dou&-deci de pop6re, ce se nasc
unul după altul
şi se Dumesc generațiuni, - .
“
- Crima este atât de monstrudsă, în cât imaginațiune
a se refusă
a-i inventa

de

a:da

o pedepsă

miserabilului

anal6gă:

penalitatea

viața, Jidovului

cea mai

Rătăcitor,

potrivită

pentru

ca

să

ar fi
audă

și să simță în curs de o miriadă de ani, necurmatele bleste
me ale
posterităţii,
,
Cain fusese sfint alăturea cu părcălabul Ieremia Golia
!
$ 30. — O descuragiare generală coprinse pe MoldoveniNumai I6n-Vodă conservă o frunte senină: el devenia cu
atât mai

mare,

cu cât mai

mare

devenia

furtuna,

|

Turcii aședară pe trădători de 'naintea liniei lor de bătaie.
'

987
«lată vîndătorii noștri!» strigă I6n-Vodă, poruncindca tâte focurile, tote împușcăturile, tote lovirile să fie ațințate spre acea parte.
Mișeii.. periră până la unul; curagiul renăscu în pepturile celor
credincioși. .
e
N
ISn- Vodă înaintă cavaleria din secunda liniă la locul celei trecute .
la duşmani, apropiă cavaleria din reservă, regulă din noi pedestrimea,

restabili orânduiala

Ş 31. —

în tâte.

Folosindu-se de momentana

terdre a infanteriei moldo-

vene și pășind pe cadavrele trădătorilor, Turcii ne atacară acum în
ordine conică, adică mișcându-se cu centrul lor asupra centrului nostru și: aținendu-și aripele.
.
Ei speraii a rumpe armata română în două, .
ISn-Vodă era gata.
Tâte tunurile fiind de o cam-dată descărcate, el formă planul de

a lua din coste conul cel înaintat -al păgânilor, poruncind Cozacilor
să-l lovescă

cu puscile. din

drepta, pe când

cavaleria

cea

reînnoită

” din stânga îl stringea cu sulițele; iar infanteria din centru- „ ploa . nori
de

-

săgeți.

Turcii deteră dos.
Retrăgendu-se, intențiunea lor era de a atrage -pe Moldoveni asupra baterielor- ascunse

după

coline,

-

,

Ei uitară că I6n-Vodă, fost amic al vizirului Mehmed- Socolli, cunoscea

tâte

fineţele

tacticei

otomane.”

După o scurtă gână, Moldovenii primiră ordinul de a reveni înapoi
în şiruri strînse, .
o
|

Turcii nu puteaă presupune
tocmai

aceiași „ambuscadă,

că I6n-Vodă

în care

să le fi pregătit lor în-"

ei nu reușiseră

a-l ademeni

pe

dinsul. .
”
_
„Așa dar, vădând retragerea nâstră, ei se aruncară din noii. Deodată șirurile Moldovenilor se desfăcură în lături şi, demascând
artileria, fulgerară, ameţiră, alungară pe inamic.
|
Două atacuri fură respinse.
ai
|
Nesciind ce să mai facă, Turcii năvăliră pentru a treia ră, acum
cu tâtă linia de bătaie,

silindu-se

$ 31.—<Sbor topârele- aruncate,
«Sbirniiti arcele "ncordate,
«ȘI săgețile ușcre
Noureză

mîndrul

sâre.

«Caii saltă și necheză,
<Lupta urlă, se 'ncleștăză,

a înconjura mica

6ste

românescă.

i «Şi barbarii toți grămadă.
E «Morţii crude se daii pradă!
; i. «Dece cad, o sută mor,
4

|

«Sute

vin în

locul lor;

“«Mii întregi se risipesc,
«Alte mii în loc sosesc!

„288
a.
«Dar

vitezul cu a sa pală

| <Geme,

«Face drum printre năvală,
<Şi pătrunde
«Că-i. Român

prin săgeți,
cu șapte vieți!

«In zadar hidra turbeză,
<Trupu-i

grâsnic

"|

urlă şi crășnesce.

<Și 'nprejuru-i se 'ncolăcesce.
<Fiul Romei se aprinde,
<Hidra "n mâne-i o cuprinde,

<Ş'o sugrumă,

încordeză,

«Ş'o

învinge,

și o sfarmă,
și o darmă..

-$ 33.— După un: potop de
sânge din ambele părțile, Turcii
respinși pentru a treia Gră, fură
goniți cu atâta înverșunare, în
cât
garnis6na otomană de la Isacea,
pe mălul opus al Dunărei,în mică
depărtare de la câmpul luptei,
vădend neregulata lor mișcare
îndărăt,: credu bătălia de tot perdută
şi rupse la fugă.

$ 36. — După ultimul atac și deso
rdinata respingere

a păgânului,
să fi_avut eroul nostru o călă
rime prOspătă, adecă să nul
fi părăsit la începutul bătăliei, prin
trădarea părcălabului Ieremia
Golia,
cele mai alese cinci regimente
de cavalerie, victoria era complect
ă.
O dată întorși la fugă,

Turcii -treb

uiaă goniţi fără un minut de
zăbavă: linia lor de bătaie, alun
gată și tot lovită cu furie, s'ar
fi
rEsturnat peste cele-lalte linii,
deja descurajate; iar neputinţa
de
a
scăpa peste

Dunăre ar fi topit într'o clipă tâtă
armata, prin feru
Românilor și prin undele fluviului,
|
Dar lipsit de ficrea și cea mai mare
parte a cavaleriei sale, mica
remășiță fiind storsă de oboselă,
ce dre putea face marele eroi al
_ Moldovei?
.
$ 37. — Și cu tâte astea, ori-care
va fi de aci înainte rezultatul
final. al bătăliei, analele militare treb
ue să admire cu entuziasm pe
acela care, înfr

untând o armată de trei ori
mai numerâsă, fiind în
trei rinduri vîndut, după ce susț
inuse trei atacuri teribile, tot
încă
„Părea

a fi el învingător.
$ 44. — Rămas numat cu infanteria
, Cazacii și glGta; perdend o *
aripă întregă; pără
sindu-l ori-ce speranță,

ori-ce posib

ilitate de victoriă, ce Gre mai putea întreprinde
I&n-Vodă?
!
|
În acest moment i se arată Ja
lumină tGtă mărimea de suflet,
EL ar fi putut să-și scape propria
sa viață,
A

Străvestit întro haină
sier domnesc, nimic nu

țErănescă, încălecând pe un
mândru cur:
era mai lesne de cât a eși pe
din dosul

armatei, a ocoli lacul Cahului în
direcțiunea Prutului pe unde nu
pătrunsese încă inamicii, a trece în
Moldova și a fugi d'aci în Polonia recurgân
d

Ostrogski,

acolo la

ospitalitatea

lui Laski

sai a principelui

Da
Cine

289

scie dacă,

în cursul

timpului,

Pârta otomană?
Cine
ca

scie. dacă

Despot, o

el nu

se

va fi reconciliat cu

|

_

nu va fi adus

nouă “armată

cu

din

care

Polonia,

ca Lăpuşneanul

să- -și recucerescă

sai

țara...

Ei bine! aceste impulsiuni egoistice, deși aă putut străbate în pep- .

tul unui Pompeii sai Carol XII, totuși nu-și găsiră loc în sublimul
cuget al lui Ion-vodă.
SN
“
A scăpa rămășițele armatei moldovene, fărăa se gândi un minut
la sine însuși; saii dacă nu, apoi cel puţin a peri cu gloriă, de'mpre-

ună cu iubita patriă ... , humai una
restrănopotul

că:

pasărea

mumei
în

lui

dih

aceste două

Ştefan

cel „Mare,

cuibul săi piere!

>

care

putea alege

învăța

pe fii săi

$ 45. — Tătarii, împinși de neînfrânata lor lăcomie, purceseră în
-g6nă după împrăștiata cavalerie, compusă din boieri și boierinași,
adică, mai bine dicând, din blăni de samur, din săbii cu petre
scumpe, din lanţuri de aur.
Acâstă capitală imprudență eliberând de o cam dată spatele ar«

matei meldovene, I6n-Vodă, — minte

limpede

în

“buri — se grăbi a profita de greșcla vrăjmașului.
„EL descalecă de pe cal, pedestresce pe Cozaci,

împrejurări turgrupâză

glâta cu

infanteria și, strigând către eroicile resturi ale

oștirii „sale: <Fraţi-

lor!-cadă

vâstrel» —

capul

meu

unde

vor cădea

capetele

face un

atac atât de furibund, în cât apucă de la Turci artileria lor, o
strică pentru ca să nu le mai potă servi, și “i lasă înlemniți. de

amețelă şi umiliți de admirațiune!
Cu

propriele

sale mâni,

în furia

acelui moment

din mijlocul păgâniloun
r tun din cele mari:
puterea fisică a acestui Ercule român.
Apoi, formând

o compactă

suprem,

el trase

atât de colosală era

nestrăbătută colână, Moldovenii se re-

traseră până în apropiatul munte, pe vîrful căruia fumegai

ruinele sa_

tului Roșcani, ars cu câte-va minute mai 'nainte de către urdiele tătare.
-

7

ELEMENNTE

STREINE

IN LIMBA

ROMÂNĂ

z

“Slavismele

la Români, și chiar turcismele, nu sînt puţine; în cizculatiune însă, adecă în activitatea cea vitală a graiului românesc,
| în mişcarea cea organică, ele se perd aprpe cu desăvârșire faţă cu
" latinisme. Chiar dacă tote derivațiunile turce și slavice ale lui Cihac
19.
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ar fi corecte, pe când în realitate cele
mai multe păcătuesc contra
sciinței de la cefă până la călcâie, și
tot încă nu sar putea dice,

că ingredientul slavic și. cel turc luate la
un loc sînt egale la Români. cu ingredientul latin, necum a reduc
e pe acesta din urmă la

o biată pătrime, în alăturare cu cele-P
alte

linguistică, ca și 'n economia
brută, ci va/ârea

politică,

de circulațiune.,

două. Un calcul serios în

are în

vedere nu unitatea

Să luăm din Dobrogea, pentru motivul
arătat mai sus al unei influențe turco-slavice mai pronunțate, următ
orul bocet sai cântec de
jale, în care sînt destule cuvinte nelatine.:
|
Drăgulul meă bărbăţel,
Drăguful meă safiețel,
Când ţi-a veni dorul
|

"|

Să iei Zrumaoșorul,

îi

Să-mi stingă focşorul?

In revărsatul

Să le pârte

|

Astă primăvară,
Când eșiai afară,

fetele,

Fetele, zevesteze.
Florile au înflorit .
" Bărbatul mi-a putredit!

2072707,

Timpul

In cântataul păstrilor, In şuerul vînturilor,
Pluguşorul înjugai,
Negră Zrazdă r&sturnai,
Și din gură tu diceai:
7a Plăvau
.

-

Și Has Joian,

Flai cu tata, nu vă daţi
Și la grei nu mă lăsaţi,
Brazda t6tă o răsturnaţi!
Eă când te audiam,
Cu gură nu grăzam,
ME luam,

ME sculam
ŞI 'n grădină mă duceam.
Floricele semă&năm.

cosei c'a sosit ;

Și, la câmp când am eșit,
* Pe răzdre m'am uitat,
Sufiețelul mi-am strigat.
Spune'mi, Zragă, un cuvînt
Să pot zrăz pe pămînt!
„Am rEmas fără de sprijin

Singurică făr' de razim!

,

. |

Valuri mari mE 'uvăluese,
N'am cum să mă& sprijinesc.
Bătută's desgânduri,
:
Ca vântul de der,
-Ca apa de maluri!
|

Prin litere cursive noi am însemnat
cuvintele nelatine, intrate în
limba română prin amestec secundar,
și anume: 1 vorbă grecă, 3

vorbe maghiare și 18 slavice,
Prin litere rărite am indicat 7 cuvinte,
despre originea cărora nu
e aci locul să discutăm cu Cihac, cari
însă în ori-ce cas nu sînt

nici

slavice,

nici

turce.

Peste tot, în cântecul întreg sînt 155 de cuvin
te, dintre cari, prin

urmare,

numai

29 nu

sînt latine!

adică elementul latin întrece az

mult de cât de cinci ori pe tote cele-Lalte
impreună.
Apoi, nici un singur turcism la 155 de
cuvinte, de și scena
petrece tocmai în Dobrogea.

se
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Din MAGNUM ETYMOLOGICUM
ADUC.
1. Aduc

(adus, aducere),

vb.;

1%.

apporter,

amener,

faire venir,

faire parvenir, produire, causer. 20. aduc-a-minte: rappeler, faire souvenir. Derivat din latinul adduco (==ad+-duco), ca și italianul a ddurre, span. adducir, vechiă frances aduire etc., aduc exprimă
"acțiunea de a da cui-va saii de a pune unde-va, într'o apropiare materială sait numai ideală de vorbitor, un ce care se afla mai 'nainte
la o depărtare relativă sati nu se afla de loc, fie acesta o vietate, ori

un lucru sati fenomen, ori o 'situațiune, saii chiar o simplă cugetare
o vorbă de aiuri şi din alte timpuri. De aci: azZucun om, adie un
cal, aduc

o trăsură, aduc

fin, aduc

mărturiă,

aduc râdă,

aduc

pace,

aduc somn, aduc veste etc.; dar tot așa: aduc pagubă, aduc sărăciă,
aduc

lipsă, aduc

supărare,

aduc

ruşine, aduc bslă, aduc

nenorocire,

și altele asemeni. În compusul afec-a-minte, sensul de «amintire»
se datoresce elementului celui adaos: admentem. De aceia ambele
cuvinte: simplu z2dzc și compusul'aduc-a-minte se pot întrebuința
- în aceiași frasă, fără a produce efectul unei repetițiuni, de ex. la
Dosofteiu, Liturgiar 1673, f. 18 a: «Pomeniaşte, Dâmne, pre ceia
ce aducă rodă și facii lucruri bune în svintele tale besiariăă şi 'ş

aducă-a-minte

de mişei...»

Diferitele accepţiuni ale lui aduc, lăsând la -o parte pe aguc-aminte, nu se pot traduce latinesce prin singurul adduco, ci şi

prin <adfero»> Dicţionar Mss. bănăţen circa 1670 (Col 1. Tr. 1883
p. 421): <Aduf. Adduco. Adfero. — Adus. Adductus. Allatus.»
10 aduc în accepţiunile ordinare;
a)

Despre

vietăți;

- -

o

I. Canta, Letop. III, p. 187,
«Greci n'adusăse mulți, numai
Nicolae Muste, Letop. III, p.
săi aducă pre Dabija Vornicul,
adus de ai văzut..:.>
|
Dosoftei, 1680, ps. XLIV:

dice
câți
7:
să

că Vodă Grigore Ghica (1764)
era de trebuință Curţei sale...»
«zic că ai poruncit Impăratul
"1 vază în ce chip este, și Tai
|

Aduce-să-voriă împăratului fetorițe după dânsa; priiatinile ei
aduce-să-vor ţie; aduce-să-vorîn

|

A fferentur
regi virgines
post eam, proximae ejus afferentur
tibi afferentur
in

veselii

șin

bucurie...

laetitia

et

exultatione...

'

Acelaș pasagiti la Corbea, Psaltire 1700 (Mss.
Acad. Rom.);
Aduce-se-vor la veselie
.
Si se vor închina cu “bucurie,

Împăratul cu cântece dulce... |

“ Constantin -Brâncovan, 1694 (Cod..
Mss. în Arch. Stat. p. 73):
<şi am judecat, cum să aducă Mibaiii
cu frate-săi Dumitrașco oameni buni mărturii de acolo din preju
rul locului...»
" Doina

din “Transilvania:
Dice

taica

să mă

S'aduc mamei
i

Pa

Întru biserică vor aduce

-

,

”

i

Dară

.

nu

.

me lasă

Săi aduc leneșă 'n casă
Cum eşti tu, măi jupânesă!..
=
! (Jarnic-Bărsan, 428)

=

“

mama

'nsor,:

ajutor;

a

-

>,
i

-Pravila Moldov: 1646, P. 10: «când
va merge neștine. să'și aducă
niște dobitoc den cămp...» . |
,
|
Tot aci 'vine aduc în privința lucru
rilor considerate ca persâne,
ceia
ce ne întimpină

-

o

-

[

Ă

mai ales în ghicitori

Ce este <Fedeleșul» 2

1

-

|

de exemplu:.

Urduc.

-

a

poporane;

i
Burduc
De barbă îl du
De barbă V'adue

Un

dialog între

menită

a căra

<Căldarea»,

în care ferbe apa, și între <Doniţa»,

apă:

—Scurto, gr6so, und'te duci?
—Arso 'n fund, de ce mă 'ntrebi?

)
i

.

-

-

Ă

Unde eu mE duc,
- Tot ţie ți-aduc_

E
Apol într'o mulțime de ghicitori.

repetă

întrun

mod

fo”

a

a

In pădure

crescui,

stereotip.

Așa:

Sa

|

_

In pădure

In pădure născui,

născui,

In pădure crescui,

A-casă dacă m'aduse
Horă 'mprejuru'mi se puse.

—

locuţiunea: a-casă m'aduse» se

|

Masa,

A-casă dacă m'ause
Văţaf de curte mă pușe.

o

—

Pragul
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- În pădure născui,
In pădure crescui,
A-casă dacă m'a4use
Cercei grei îmi puse. —

Acaşă

_

dacă

m'aduse

Curva, satului m&

puse.

:

-— Baniţa.

=

Cobiliţa.
„2 In

pădure

născui,

In pădure crescui,
- . A-casă dacă m "aduseră.
Vătaf mare mă puseră.

— Ciomag.

5) Despre lucruri și, fenomene:
Pann, Prob II, 67:

Alergă la apă, aduce pe loc”
Si de mămăligă pune vas la foc..

-

M. Muste, Letop. III p. 7: «<Adusai Moldovenii
de borfe și de fer...»
„Const. Stamate, Muza

care.

încărcate

|, 60.

Sati precum viţa “de vie;
Măcar vite să o râdă,

Odrăslesce și învie
_

«Acestă
terre

Si aduce €răși rodă.

moșiă aduce un venit de două mii de galbeni=cette_

rend

Doina

un revenu

din

de deux

mille ducats, > (Pontbriant). -

Transilvania.

Bădiţă, cu -buze dulci,
Sera

vii, sera

te duci

_

Si nimica nu 'mi adi,
Fără sînul plin de nuci.

sai;

Tu

.

le-aduci,

Tu le mănânci le
(Jarmnik- „Bărsanu,

83),

a
Deschide

Cadu:

ușa,

măi

tele,

în gură mărgele...

(bid. 412).
Dosofteiu, 1680, ps. LXXVII.
"„„Rădică austrul de pe ceriu
şi adusă

cu putere

Live.

sa vântul
1]
.
|

"„. Transtulit austrum de coelo,
et induxit
fricum....

in

virtute sua a-N

In același mod, vîntul aduce. nori, norii aduc
c) Despre

o situațiune

în genere, “materială

plâiă, etc.
sai morală,
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Zilot, Cron. p. 115:

«Brâncovenul înțelese înșelăciunea Cantacu-

zinului; dar ce să facă atuncila așa câsuri
primejdiâse? fără de
cât sta încremenit, așteptând ce va aduce întâmp
larea...» »
-

Același p. 103:

Dakii stătură
Minuni făcură,

Cum sînt sciute

Pre chiar Romanii,
Lumii tiranji,

2

”

In cărți trecute,

Aşa aduse —
Supt bir îi puse...

Tot ast-fel: «n'am putut aduce pe tată-tăi săți dea
voe... > (L.
M.), unde—ca și la Zilot—după aduc se sub-înțelege
: <în stare».

Costachi
ajuns! iată
înșelat...»

Negruzzi, Zoe, I: <Vai
în ce stare m'ai adus/

mie nenorocita! iată la ce am
mă desprețuesci după ce m'ai

Același,3 Aprodul Purice:
«

Pricina bejenăriei ș'a jalci obștesci, tu esci,
Hoţ turbat și fără lege, care "prădi și pusties
ci!

Care vii cu cete multe de tâlhari și prădători

S'aduci jale în locașul unor pacinici muncitori..,

<Pmele

necâpte

aduc

les fitvres» (Pontbriant),

friguri —— les

.

fruits verts donnent

<A aduce bucuriă părinților; a aduce mulțămire celor
ce ne 'îndatorză; mari greutăți ni-ați adus pe cap, mari încurc
ături adaseră Românilor vecinii lor creștini» (L, M.).

d). Despre cugetări, vorbe, opiniuni luate
de aiuri.
In graiul vechii, cu sensul de; «<citer un auteur,
un passage,
une sentence», se dicea: aZuc, sa aduc la mijlo
c, ori: a-mijloc

Cuvîntul Sf I6n Crisostom, text din sec. XVII (Cod.
Mss. miscell.
al Bis. Sf. Nicolae din Brașov):
|
p. 504: să aducem la mijloc și grăitorii lui Dumne
dzăi și
să audim de la ei ce de eretici învață pre noi...;
p. 509: încă și prorocii ce-ati fost mai de "nainte de
de-mult
așijdere grăiră, derept actiia nevoință iaste să aduce
m şi pre acește la mijloc..;
|
p.

510:

iastene

destul

aasta,

au

aduce-voiu

a-mijloc

prococii de acaste grâinăd?
Tot aci pare a'și av6 locul Beldiman, Tragod. v. 21:

și toț

A
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Aice am trebuinţă pe Iraclit să aduc
Starea Moldovei să plângă saii să puiu să scrie lung,
Dar încâtu-i prin putință, mă voiu nevoi şi. eă

Osînda țării a scrie, ori câtu'mi va fi de greiă...
lo Compusul: aduc a-minte.
Pravila Moldov. 1646, f. 35: <va dzice că nul

-

cunâsce

pre văn-

dzătoriul cela ce i Pai văndut saii nu'ș pâte aduce a-mente.»
Se construesce generalmente cu «de» fârte rar cu «pre».
Moxa, 1620, p. 378: «nu numai boiarilor le făcia răi, ce'ş aduse”
a-mente de patimă cănd era el în Herson...>
Corbea, Psaltire 1700 (Mss. în Acad. Rom), ps. XXI:
Aduce-ş-vor de Domnul a-minte
Si s'or întârce la dins cu cinste...

Samuil

Clain,

selă și voi6să

,

învățături (Blaj, 1784) p. 10: (Iară el cu
ati răspuns:

cu adevărat,

pre

bun

te mărturisesc, şi aducându-mi a-minte

de

ace puțină

mi-ai

dat,

astă-di cu cametă

priiaten

faţă veal mieu

cinste ce

ţi-o voiu întârce...

Intro proposițiune negativă este elegant de a pune pe «<a minte»

înainta de aduc:
Moxă, p. 390: «măîncăm și bem preună cu domnia ta și a-minte
nu ne aducem de 'nsul...»
4
Tot așa într'o doină din Transilvania;
Nici o dată să nu 'mbuci
Pin'

a-minte

De- -a nâstre

nu'ţi
cuvinte

audi
dulci...

(Jarnik-Bărsanu, 263)

In tote exemplele de mai sus ne întîmpină construcțiunea cu
de; ea nu este însă singură permisă.
Cuvintul Sf. I6n Crisostom, sec XVII (Cod. Mss. Braşov. p. 529):
<tuți adu a-minte de Domnul cum ai grăit...>; dar mai jos: «tuți
adu a-minte pre David proroc cum zice...»
Sai chiar fără nici o preposițiune:
Dosofteiă, 1673, f. 10 b:
Ce pste fi omul de "1 aduc a-minte,

De cerc pentru dinsul folos înainte?,.
V.

12 A.

—

A-muinte. —

Minte.

E

i

II
a Zac

a) Proverbi:

în:

:

pe

dracu

-

- aduce,

Şi el

«Dacă

“și urdă...»

aduci. întâiă

Îți

aduce

a
!

busuioc;

Tu îl trimiţi la surcele.
Și ele îţi aduce floricele.
|

-

Na

(bid. 1, 21)

E

Tu îl trimiți 1a foc,

în casă,

(Pann, II, 114)
Cu lăuta și cu toba
Adusei în casă. gl6ba,
(Ibid.)
Vorba dulce ”
i
Mult

o

ia

Cu lăutari și cu masă
Aduci

|

.
|
(Ib. 1,86)

:

.

i

terciul, -pe urmă aduci

de surdă

us

6spetelui

.
i

du&

(Ib. 1, 148)

«Bărbatul să aducă. cu sacul, mmui
erea să. sc6ță cu. acul, tot
_isprăvesce»
.
.
“
i

_

se

(lb. 1, 123)

«De multe ori, nu aduce anul
ce aduce cesul...>
|
(Ib
1,
151)
+
Acest din urmă proverb se găse
sce deja la Miron Costin în < Viaţ
a
lumii», 1670
p

|

”

Norocul, fără. să stea,
Anii nu pot aduce
Numai mână și aripi,
Să nu pâtă sta-în loc
(Ap.

îşi tot schimbă pasul:
ce aduce ciaşul!
iar picidre n'are,
p
nici odinidre...

Hasdeu,

Răzvan,

b) Idiotismi:
|
- «A aduce pe cine-va în sapă
de lemn»
<A aduce vorba» =a

din

întâmplare,

la cestiunea

i
Basmu

180)

|
IL. M)=a-l sărăci,

care ne preocupă.

!

-

Dintr'una ntraltă vorba aduse

Si în știl neted patima

'și spuse,

Dicend: Ascultă, eă te iubesc...
«Cotoman»

3,p.

ajunge în convorbire pe nesimţit
e, ca și

Gr. Alexandrescu, Dervișul:
-

ed.

(Ispirescu, Leg.

PL

e

7

p. 289): Și fiind-că vorba

vorbă aduce, cotoșmanu,și
boierul stătură
la cuvinte...»

la taifas și se înțeleseră

aa

|

297

<A aduce din condetu> (Baronzi, Limba, p. 48) sa: <a aduce
din meșteșug» = a “atinge cu multă dibăciă un punct în. scriere

sai în artă.

|

|

Basmul '< Brâsca țestosă (Ispirescu, Leg. p. 38): «Baia era pardosită cu tot felul de marmură lustruită, și adusă din meșteșug
așa, încât închipuia fel de fel de flori, de păsări şi câte nagode tâte...»
«A aduce cu cine-va», ași aduce cu cine-va» =a se asemăna

întru cât-va.
|
«Acest copil își aduce cu tată-sei» (L. M.)
* «Pruncul acesta

șaduce mult

cu

maică sa — dieser

Knabe

Mutter sehr âhnlich> (Budai-Delenu).-

ist der

Jipescu, Opincaru p. 36, despre Neolatinii din Occident: «Când
să duc orășani dai noștri p'acelo, să'ntilneşc cu Letini ăia, sadună
cu toți, stai la vorbă; spun c'âdace mult cuvîntarea ler cu-a n6s-

tră şi cam. sâmănă.
«A

aduce

pîră> = a porni

judecată,

Pann, Prov. 1. 120:

!

Plin de nebunie,
Se

A

ardică

aduce

a intenta

proces.

cu arţag în sine,

'n dată,

la Crăcsa

pîră,...

vine

-

i

-

-

Caragea, Legiuire 1818, p. 87: «De să va dovedi că bărbatul ce
aduce pîră de. pre-curvie asupra nevestii sale, i-ai fost mijlocitori
“nevasta să fie apărată...»
“
«Dracul aduce» = când dă, peste noi o neplăcere de care ne
temeam, dar -speram tot-odată că: pâte să nu se întâmple:

Alexândri, Surugiul:

«Stam

lângă

biata

mamă

și o jăliam din

fundul inimei, căci era acuni pe aprâpe de îngropat, când îl gzuce
„ dracu pe un ciocolu de cei afurisiți. Toţi flăcăii erati porniţi la.

drum, numai eii, din păcate, mă aflam la poștă. Cuconașu era gră- bit parcă'l alungau Tătarii din urmă; el vine la bordelu meii şi mă
smuncesce

fără îndurare

-de lingă

săcr 'u maică-mea..

O doină din Transilvania:
-

ME dusei cu plugun costă
Saduse dracu-o nevastă;
“Uitându-mă după dinsa
S'a rupt cucura şi birsa....
(Jarnik-Bărsanu,

O

altă tot de acolo:

-

390)

”
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Când era gura mai dulc
e,
Pe bărbat dracu'] aduc
e...

(Ibid. 398)
Miron Costin, Letop. 1.
335: «Spun de Vasile
Vodă că avea
mare grije că va veni Ste
fan Vodă la P6rtă, și în
tain
ă zicea: Să
nul mai adacă dracul
aicel,.
«Păcatul» aauce= cân
d ne urmăresce o fatalita
te.
Neculce, Letop. II, 245
: <Şi ce gândia el să:
facă și la ce se ispitia și la ce l'aă adus
păcatul și-osînda de la
Pumnezei! Şi așa
lau dus pe Duca Vodă
în țara Leșescă dea mur
it
acolo...»
<A aduce la Soroc», exp
resiunea poporană de dan
ț=a juca în
tact <ă tempo»:
Ă

Ian aruncăte la joc,
Dar la joc colea cu foc,

S'o adu tot la soroc....
(arnik-Bărsanu,

<A

489).

aduce la îndeplinire,,

<a aduce un lucru la căp
ătâiu»
== «venir ă bout de, men
er â fin, terminer» (Pon
tbriant).
bIVo, aduc la imperativ
:

Imperativul de la aduc
ni se presintă în texturi
și "n viul graiu
sub patru saă cinci form
e, circulând tâte în
acel
ași
timp și chiar
din aceiași gură: adă
sat adâ, ado, adu, ad,
a.
10. adâ/ adâ!

Dosofteiu, Liturgiar 1673,
f. 39 b: <adă'ță a-minte
de noi păcă.
Jarnil-Bărsanu, Transilv.
165:

toșii și netriabâicii șerbii
tăi...»
Cucule,

penă pe cap,

Du-te 'n pădurea de fag
Ș'adă flori, penă să fac;
Adă flâre de bujor

„Să

-

fac penă de ficior;

Adă ş'un trandafiruț
Săfac penă la drăguţ...

In acele localităţi unde
poporul pronunţă pe fina
lul netonic -4 ca
pe -â, se dice: adâ! Așa
vorbesc, bună-6ră, Bărlăd
enii, «La noi se
rostesce: zdâ o ladă plin
ă, sai :. aâ dou cofi
di apă, în loc de:
adă o ladă plină, adă
două cofe cu apă» (Pre
ut C. Tudoran, Tutova,
c. Fruntișenii).
20 ada!

Pann, Prov. II, 112:
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De vom lua. şi neveste,

Că ele nu te întrebă

Pas'apoi de mai trăesce
Or în lume pribegesce !

D'ai negustorie slabă
Ci ado! dăii! cheltuiesce....

_ Arsenie de la Bisericani, circa 1650 (Mss. Sturdzan în Acad. Rom.
p. 270): «..ado â-minte cuvintele tale șerbului tău...»
Dosofteiu, 1673, f. 14 a:
Rădică-te,

Domne

şi Dumnădzău sfinte,

De'ţ înalță mâna

și'ț ado a-minte....

Omiliar de la Govora, 1642, f. 90 b: «şi tu "ți adă a-minte aceasta.
car€ te sulimănești și te ungi cu deresuri mirositâreîn multe chipure,

3%

spre înşelâciun€

sufletelor

celor neîntărite.. >

adul

Corbea, Psaltire 1700 (Mss. în Acad. Rom. ps. XX:
Inalţă-te,
Într'a

.

Doamne,

tale coarne, _

Si cu-a ta putere
Le

A. Pann, Prov. 1, 65:
Siivestru,
tale...

1651,

Ps.

adu

lor fire...

«Îl zise archiereul: unde e? ad!
XXIV:

aduţ

a-minte,

Doamne,
-

jocu Opincaru p. 146:
aa?
Dosotatu, 1673, f. 36 a:

<adu mâna'ncoa! Ai noroc...

Şi cu a ta milâ țaz a-minte.
Să nu mă uiț, Dumnădzău sfinte...

Același, 1680, î. 93 a: <Tu
Prov;

a-minte de iale...»

1, 129:
Gura omului e iad;
Cât

Tot

ad, nu

adă,

_

feceşii tâte hotărtrile pămîntului, vara

și primăvara tu plăzmuitu-li-ai, ţa
A. Pann.

aici...
de milele

trebui

săi

să

dai,

tot dice:

se

citescă

Ă
ad?..

în

Alexandri, pretutindeni unde editorul pune:
de ex.:
Balada Codrenul:
Măi bădiță, măi crișmar,
Ad o ploscă de Cotnar....

poesiile

adă-o...»

poporane

la .

Sal
„Pompilii, Sibiiu 67.
Adă'mi
Bine

soră, a să bei,

sciă Să

gândul

tăă...-,

Editorul explică (p. 92) să «a
să beti» este <o prescurtare din
adâ..» și că tot așa în unele
localități de peste Carpaţi se
dice
«ai în loc de audi
».

Adevărul

însă este că imperativul a!
aparține conjuncțiunii contrase ad
în loc de aduc, după cum se
aude . pe ici pe colea în regiunea Braș
ovului și Făgărașului, unde se
dice
bună-6ră. «mă'c

sac un sac»
cest ac imperativul e: a/
60 adăâ! — ad!

Doina

=

«mă duc

saduc

un

sac»

(Din ă-

«Nevasta bolnavă»;
Fa'mi dice: de ești bărbat

|

Şi ai suflet de durere,
. Adă'mi' o 'cupă de miere
Şi'mi ad o cupă de vin,
Durerea să mi-o alin...
:
- (Alex, Poes. pop. 2 310.)

=

,

,

A

70 adu !—

ad

_

|

loan din Vinţi, 1689. f. 66 b: «....
șiță ad a-minte de îndurările
„şi;milele tale cele multe, aţi
a-minte ca de adiâs....»
80 adol—adă!
”
.
Samuil Clain, Invățături (Blaj. 1784
) p. 90: «dojenâște“ şi le ado
a-minte cele
viitâre, adă-le a-minte

de mine...»

Vo Formele istorice.
a) Prima persână singulară a perf
ectului simplu: ei afiș = latadux. Cipar
(Principia, p.

167) reproduce

vr'o două

deci exemple
după Evangeliarul circa 1570, Omil
iarul 1642, Evangheliarul și Psal.
tirea lui Silivestru 1648—1651,
Biblia din” 1688 și după un manu
script. Să mai adăogăm altele
câte-va;
Codicele Voroneţian circa 1550
iMss, în Acad. Rom. :

Act. Ap. XXIII, 28: adușu

elu în

glâta

Ibid. XXV,
raintia

loru,

26:

vâstră

Coresi,
tăi, și nu

1

oo deduxi

aduşu

elu în-

corum.

E

--

Omiliar 1580, quatern XIX
putură

vindeca.
pre

el...»

Produxi

eum

-

in concilium

|

,
eum

de

vos...

p. 14: cada el cătră ucenicii,

o:
Arsenie dela Bisericani circa 1650 (Mss. Sturdza în Acad. Rom.
p. 271: <ăduşumi
a-minte de tocmele tale-cele
“aduşu mi a minte noaptia de numele tăi, Dâmne....
LIZA)

a-minte

căile

In macedo-r6mână
d) Prima

persână

lat. adduximus.

tale

și tocmai

se dice pînă
plurală

a

i

astădi

și iară nemică

p.

simplu:

noi: aZuszm

Ă

11:

nu avăm nece

mele...»-

adușz în loc de aduse.

perfectulii

Coresi, Omil 1580. gat. XXXIV
astă lume

picidrele

de de-mult....;
aduşă'mi (AAS-

«nemică nu

aduse

=

în

a ducert....

Dosofieru. 1680, f. 174 b: «acii șebzura și plasă când ne adrsăm a-minte noi de Sion...
Macedo-Românesce până stagi aduse, nu: aduserăm.
_
d) A doua persână plurală a perfectului
lat. adduxissetis pentru cadduxistis».

simplu:

voi aduse

Dans îu noul “Testament din 1648:

Luc, XXII. 14: zise cătră ei:
irătve și daruri aduset mie?

nemică în da

_

„dixit ad illos:-obtulistis
mihi hunc hominem.....

adusebu'mi
acesta...
Act. Ap pre
VIL omul.
52: au doară.

ID. PRXIX 367:-Î:

=

nemică în de”
Sa
grabă să nu faceţi, că aduse:
|
pre oamenii ăcest€,..

„numquid victimas
mihi: .
| oPbtulist
a, iș
„nihil

|

o
xistis

temere

ethostias/

agere,

,
.
enim: hormines

In Codicele Voroneţian, acest din urmă pasagiiă

addu-

.
istos....

sună: <gadusesetu

bărbaţii acește», adecă și mai aprâpe de prototipul latin: aduxissetis; afară numai

daca. silaba-se-nu se va fi repetat.cum-va dintr'o

grăbire curat grafică.
|
Cuvîntul Sf. loan Crisostom, text din sec. XVII (Cod. Mss. miscel, al Bis; Sf. Nicolae din Braşov, p. 579) «gol era, și mă înbrăcat;

și în temnițe,

șați venit

către mine;

bolnav,

și m'ați cercetat;

striin şi mă aduset...
o
Macedo- românesc chiar astădi: adusetu. nu: aduserăți.
>
d) Prima pers6nă singulară a imperfectului; ei aZucea— lat. adducebam, şi numai la plural: aduceam— lat. adducebamus:
Codicele Vonoreţian p: 75.
Act. Ap. XXVI, 10. ucigăndu
ei, aduct svâtu.

„„quum occiderentur, detuli
sententiam....
pa

Legenda

Sf-ei Maria Egiptenă,

text -din

sec.

XVII

(Cod.

Mss.

|

A

302.

misc. Brașov, p. 377):
«acilaș eu mâ lâcrâm
a, și cu credință
bâte-mâ în pieptă, şi
'mi aduce a-minte de
făgăduinţa ce-am
Tăcutii.... »
iN
E

interesant,

că la Dosofteiu,

167

3, în Dedicaţiune p.
tîmpină forma moldovenâ
scă Poporană a imperf
ectului:
loc de aducea: «Isus
Hristos de multe oră adu
ce (apui)
ucinicilor...»
ÎN
£) In graiul vechiu aduc
se pote construi cu pio
numele
la

|, ne

în-

aucz în
a-minte

personal
acusativ fără «pre»,
după cum am vEdut
deja cu câte-va rînduri
mai sus de pasagele din
Coresi și din Codicele Vor
oneţian: <aduşu
Legenda lui Avram, circ
a 1600 (Cuv. d. bătr. “n,
190): <eșimu,
doarâ vrem vede unde-v
a vru omu săli adu
cum
elu Ja casa
noastră...»
”
|
) Document moldovene
sc din 1610 (A LR.I
22): «să areei
și aduce nescare urice
saă

—<et

quand

V. 2 Aduc—t,

alte ispisâce măriia

meme

ils produieraient

Adus. — Duc: —Reduc,

ta să nu le credi,,.

quelques actes.....>

"
2. Aduc (aus aducere),
vb ; HEchir, faire penche
r, brandir. E a-nevoe
a decide, dacă acest
cuvînt, derivat în ori
-ce cas din duco, vin
e
între abduco și aduco.
Prin accepțiunile sale, el
se depărteză cu
totul de aduc “appoiter
, amener», formând
o
vor
bă pe deplin
independinte. O legătu
ră logică între ambele
diceri se întrevede
în expresiunea
«aduc, mâna

Frundă verde de lemn
dulce,
Aduc mâna să'mi fac
cruce,
_ Mintea din cap mi-se
duce;
"Aducii mâna să mă
'nchin,
1

De asemenea în locuțiune
a,
la bouche>:

să fac

cruce»:

Picidrele nu mă țin,
Par'că nu's făcut deplin..
.,
.
(G. D. Teodorescu, Poes
. pop. 302.)

«aduc ceva la gură»

=

«porteră 3

Codrenaș, Cât.o vedea,
Plosca la ur aducea..
.

dar

în

(Balada Codreanul);

același

cântec: .
In cap mâna că i puneam
,
La pămînt îl aducea
" Căpăţina i-o tăiam...
.

'

303
unde

acea legătură logică

dispare

aprore

Cu acest sens se dice de o potrivă:

<a aduce la vale» ori numai <a aduce.»
Balada

cu desăvîrşire.

<a aduce la pămînt» saă

Vidra:
Când în loc mi se 'nvirtia,
Câng la vale s'agurea
Nici nnul nu dovedia,...

și mai jos:

4

Stoian popa s'aprindea
Și făcea el ce făcea
Pe Păun că "| 2pcea

Și 'n pămînt că mi "1 isbia,
Cât pămîntul despica.

Ca
<
Cu același sens, macedo-românesce: «Ih! ci ghine
niil aduși;
care dede di cădzii, și fece ţiștale = of! ce bine lam trântit;
când

cădu, își sparse

capul

(M.

Iutza, Cruşova.)

In tâte aceste exemple, aduc însemneză
da jos»,

ce-va

ca abduco

la Cicerone

«flechir,>

în: «ab

«a pleca», <a

illis hominibus

qui

tum versati sunt in re publica, ad hanc hominum licentiatam
atque
libidinem me abducis», saă: «a religionis auctoritate
abduceretur ad mercedem.»
Cu același înțeles în proverbul:
Vinui
Dar

dulce,

te-aduce....

(P. Teodorescu,

despre

un

culcă jos.»

vin

plăcut, care

însă

te'mbată

Iași, c. Miroslava.)

sai —- mai

bine —

«te

In exemplele ce urmeză aduc are înțelesul de
«brandir>, însă tot
cu dușmăniă și tot de sus în jos, ast-fel încât
ambele accepțiuni
se înlânțuesc,
|
Balada Iorgovan:
Cu paloșul aucea,
Capul Nedeii îl tăia

Trupul la câini arunca...
(G. D. Teodorescu,

Balada

Boibocen

Poes.

Haiducul:

Şi, când ast-fel tă vorbia,
Mâna pe baltac punea,
Drept cătră zapciă pornia,
Binișor s'alătura;

pop.

”

-“Ou baltae când aducea
„Mâna dreptă căii frângea,...
,

(Ibid. 603.)

561.)
4

| Piti
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- Din

vechile

Pravila

texturi:

Moldov.

1646,

_

|

£. 60:

«cela

ce

va ucide pre

cela

ce "| îngroziasce că'l va ucide, nu se va certa;
atasta iaste cănd omul cela
cel îngroziasce să”! ucigă face semne
în. tâte. feliurile și "i măhăiasce
și aduce

să”]

lovescă...»

N.

îi

=

- (De la Nicoleanu

-

NICOLEANU.
" (1833—1871) .

avem

un mic volum

-

de Pagsii ( 71 pagini,

|
ediţia II, 1888.)

UNUI COPIL IN LEAGAN,
Te salut, dulce columbă, 6spe cu
ceresc suspine!
Sinul tăi e alb ca spuma, pur ca
razele divine

Ce se jâcă p'un cristal.
Dou& unde scaldă chipuți, două
Limpedi

-

ca lacrima

nopții, albe

Ce-albesc fruntea unui val.

|
unde gena'ţi. nidie,
picături de

plie

.

Câte inimi se desvoltă la divina ta sufla
re!
Câte

frundi -poșsomorite,

cufundate

„Se deschid și strălucesc.

'n întristare,

Căci tu esci simbol de pace, de iubire,
de credință
Și nu ai nimic din lume de cât dulcea
nesciință

„Și suspinul t&ă firesc.

Ah!

de ce nu

esci mai -mare,

ca

să pot

trăind

Să nu părăsesci junețea desfătărilor nebune,

a-ți spune

Visuri triste pe pămînt,
,
Care mai în tot d'auna nu lasă de cât cenu
șea Unei inimi obosite, ce ne pune lângă ușa
Negrului mormiînt.
Şi 'ți-aș spune și ți-aș dice: iea virtutea drept
soție,
Dacă vrei să'ți fie calea nesfîrșită bucurie;
Și tu, nobil și iubit.

5

Și proscrisul și săracul să 'ngenuche. și să dică,
Vădend sângele că “ți curge, vădând lacrimă că "i pică
«Pentru noi a suferit!»

UN

CONSILIU

-Suride dilei ce nasce, salută nâptea ce vine,
Ca o pasăre ce 'și duce zborul peste lumi străine.
Lasă” ţi inima

să

bată

și mintea

Pe câmpiele gândirii, —

să

rătăcescă,

unde mână omenâscă

Na putut pune hotare — unde 'n templul ne- -vădut - Resideză viitorul, marele. necunoscut. |
„Nu. te teme dacă vintul barca fa va scutura;
Nu

te

teme

dacă

omul a ta

mârte “va jura;

>.

Nu te teme dacă umbre, sai ființe 'ngrozitâre
Vor veni prin întuneric de fiori să te 'npressre,

9 MARTIE.

* Multe valuri furi6se năvăliră peste mine.

Multe inimi prea iubite, în pămînt sati prefăcut,
De

când pentru prima

6ră

te-am

vădut printre

Di funestă, di fatală întru care ram

Cu 'tâte că pretutindeni un destin cumplit
Din ruină, în ruină. în secret a lăcrima,;

“Cu tâte că nouă rele stai pe_capu'mi
Precum
Nu,

vulturii p'o

căci am

pradă

—

simţit viața, de

_

mă

duce,

să s'arunce,

et nu te voii
și am

suspine,

născut!

încercat

blestema, durerea;
20
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De

„Nu, căci pentru a combate nam
pierdut încă puterea;
Nu, căci jalnicul mei sufiet e tăcut,
dar nu învins.
Na

Nu, căci de-am pierdut speranța visel
or copilăriei,
Mintea mea 'şiă luat zborul p'aripele
veciniciei

Și de

diuă

cea

din

urmă

ION

-.

pieptul

mei

CRENGĂ
d

a

este coprins.

X

(1837—1889)
(Născut în satul Humulesci, din Moldo
va.

popotane

A fost institutor. A scris povești

și câte-va cu subiect din Istoria
contimporană.)
N

ION ROTĂ ȘI VODĂ CUZA.
N

Între țăranii fruntași cari at luat
„parte împreună. cu boierii, cu
Episcopii și cu Mitropolitul țărei
la «Divanul Ad-hoc din Moldova
în 1857,

era și moș I6n Râtă, om cinst
it și cuviincios, cum sînt
toți țăranii români de pretutin
dena. — Numai atâta, că moș
Rtă, după câte' văduse și după
mai

câte păţise el în viața. sa, nu prea
punea temeiă pe vorbele boieresci,
și avea gădiliciti la limbă; adecă
spunea 6mului verde în ochi, fie
cine-a fi, când il scormolia ceva
la inim—ă,
Așa
e țăranul:

nu

prea

scie

multe.

Și:

moș I6n Râtă,
fiind țăran cum „vara spus, deși
se învrednicise a f acum printre
„boieri, nu avea ascundători în sufle
tul săă.
În

«Divanul

ad-hoc»

din

Moldova, erati boieri de t6tă
mâna: şi
mai mari și mai mici ; și mai
bătrîni și mai tineri;și mai învăț
ați
și mai neînvețați,
cum

îi apucase

timpul. —

Între

acești din urmă,
erai de-al de bătrinul Alecu F
or&scu, poreclit și Tololoii, Grig
ore
Cuza și alți câți-va de al-de-acești
a cari, țiindu-se de obiceiurile
strămoșesci, în tote sărbătorile
ascultati cu evlavie slujba biserice
scă

de

la început

până

la Sfirșit, cântând

și cetind

la strană deavalma
cu dascălii și cu preoții biser
icei, iar, la dile mari, ca să le
ticnescă
veselia, împărțiată bucăţica de
pâne cu orfanii, cu v&duvele
și cu
alți nevoieși, cum. apucase din
părinţi. —. Atâta-ă ajungea capul
, a4
L3

tâta făceaii și ei pe vremea

lor. Dumnedeii

săi “ierte și săi odih-

nescă unde-or fi acolo, că bune inimi aveai. Dar să ne întârcem iar la «Divanul ad-hoc». Aici, ca
în tâte adunările de felul acestora, se făcea vorbă multă; și
eră lucru firesc

să se facă, fiind luptă între timpul de faţă cu cel trecut,
pentru 'cea

nai

dreptă cauză

Boierii

cei

mai

a nemultii românesc:
tineri, -crescuți

de

<Unirea»

mici

în

sfinta Unire.

străinătate

numai

cu

franţuzască și nemţască, erati cărtitori asupra trecutului
și cei mai
guralii totodată. Vorba, portul şi apucăturile bătrânesci nu
le mai

venia la socotelă: Şi, din acestă pricină, unia, în aprinder
ea. lor, numiaă pe cei bătrîni: «rugină învechite, îșlicari, strigoi,» şi
câte lizmaş
„venia în minte după cum li era și. crescerea,_dă, învețați
nu-s?.
„Nu-i vorbă că şi nătîngia unor bătrâni era mare. Une-ori, când
se mâniai, dădiata și ei tinerilor câte un ibrișin pe la nas,
numindu-i:. «bonjurişti; dueleii, Panialonari, Omeni Smintiţi
la minte și

ciocoi înfumurați; lepedaji de lege, stricători de limbă și de obiceiuri.
>

În * așa împuncisare

«Divanul ad-hoc»

de

idei se aflati boierii bătrâni cu tineretul din

al Moldovei. Cu tâte că, și unii și alții erai pentru

«Unire». Numai atâta, că bătrânii voiai «Unire» cu ocmală,
iar tinerii <Unire» fără socote/ă, cum s'a și făcut,
Tâte ca tâtele, dar mare luptă avea unia dintre boierii
tineri cu
cuconul Alecu Forăscu; care, una două, îl tolocănia mustrân
du-i:
Ba că «nu vorbesc” drept românesce, cum vorbiaii părinții
lor, ci

ati corchezit graiul strămoșesc,
„că

«face.

omul

cu cine-va

O

de nu-i mai înţelege nimenea»;

tovărășie

- cât

de

mică,

şi

ba

tot urmeză

învoiala între părți, iar nu așa cu ochii închiși; căci dacă
n'ai carte,
nai garte, scurtă socotelă>; ba că «de când cu străinăt
atea, vaţ
înstrăinat şi legea și. limba și inima și chiar dragostea sătenilo
r; șii
după” nepăsarea și risipa ce o facem, svirlind banul pe
lucruri de
„nimica, puțin mai avem de înstrăinat; șI-nu-i departe vremea
aceea,

pe cât văd ei.» Întrebați pe bieţii nemernici de săteni, să spie
ei
dacă mai cunosc cine-le ie stăpân. Ati" rămas ca risce câni ai nimănui, sărmanii 6meni! Cine se scâlă.mat de dimincță, acela e

mai

mare, în

sat „la că, dei loropsesce şii țuhăiesce mai r&ă

pe vite! Ciocorsmul și străinii să
scot

ei la covrigi»;

ba că

trăiescă,

si las pe dînșii,

«vai de țara care âjunge

s'o puie

de cât

că ne
copiii

la cale»; ba că «vorbă multă, sărăcia omului»; și dacă li-i treba
de aşa, facă ei, ce-ori sci. că el mat bine se “duce acasă, că-i. plouă

caii în spate- și i stau vitele cu. dinții la stele, din pricina
slugilor,
- cărora puțin le pasă
d€ munca stăpînului. Și câte și: mai câte: nă

.
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sdrăvănii de al de. aceste...

Las pe bătrâni să te descânte

judece ei în legea lor, că nu-ți mai
trebue alt POpă.....
Și iaca așa cu de al-de coconul Alec
u Forăscu,
- Acum vine alta la rînd:
Intruna' din dile, cum- vorbia

și să te

SI
frumos

iacă și moș l6n Rotă sare cu gura:
— Aveţi bunătatea de vorbiți mai

un

boier dintre

moldovenesce,

dumerim. și Roi; căci eti unul, drep
t-vă spun,
păcatele mele! — Un Gre-care boier
întâmpină
zicendu'i cu glas poruncitor și r&ută
cios:

cei tineri,

cucâne, să ne

că nu pricep nimica,
atunci pe-moș Rotă,

— Dar ce nevoe mare este, să înţelegi
tu, mojicule! Tacă'

ţi licrba,
dacă ai venit aici; c'apoi.... întâ
rce-ne-vom Noi a casă, și helbet!
nu
ţi-a luat nimeni din spate, ce
sciu ei. . . . Auzi obrăznicie>—
Tu,
cu opt zeci de mii de fălci de
moșie; și el, un ghiorlan c'un petec
de pămîn
t, și uite ce gură face alăturea
cu minel..

Moş

R6:ă,

simțindu-se

glas: plingător:

lovit până

în

suflet,

răspunde

|

,

atunci

cu

|

— Dar bine, cucâne, dacă
nu. v'a fost cu plăcere să pric
epem și
Noi câte ceva din celece spuneţi
dumnevâstră, de ce ne-ați mai
adus

aici, să vă bateți joc de noi! Ei,
cucâne, cucâne! puternic eşti
megieși îmi ești, ca răzeş ce mă
găsesc, și sciă bine că n'are să-mi
fie mile, când m-oit întârce a
casă unde mă așteptă nevoile. Dar

să nu vă fie cu supărare, ia palme
le

aceste țărănesci

ale n6stre, străpunse de pălămidă și pline de bătăt
uri, cum le vedi, vă ţin pe dumneavâstră de atâta amar de vreme
, şi vă fac de huzuriți de bine;
şi mai mult de cât atâta;_ori-ce
venetic, în țara asta este oploșit
de dumneavostră și-l priviți cu nepă
sare cum -ne suge sângele, și
tăceți
și-l îmbLățoșaţi!

Numai

noi, vite de muncă,

vă sîntem dragi
ca sarea în ochi!... Din mojici, din
ghiorlani și din dobitoci nu ne
mai scâteți| Dumnedeti să ne ierte
și să ne iertați și dumneavâstră,

cucâne, dar cu adevărat, așa este?.
vați deprins

a lua focul tot-d'auna cu mâinile nâstre cele mojic
esci...., şi tot noi, cei vinovaţi!
— Sfint

să-ţi fie rostul, moș I6ne, că
ai votbit

din durere, răspunse
atanci cuconul, Alecu Foră&scu;
și sînt fericit că stai alăturea
cu
mine. De cât un donjurist cu
o mână de învEțătură, m: bine
un
"țăran cu un car de minte.

“La aceste vorbe, mulți
dintre boieri Sai simțit atinș
i; cel cu pri„cina a rămas ca Opărit. lar
colonelul Alexandru Cuza a
dat mâna,
prietenesce

cu moș I6n

Râtă.
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În

sfirșit, după

multe

ad-hoc», sa încuviin'at
care

desbateri

«Unirea»

pe la vetrele. lor.

furtunâse,

și apoi

urmate

în

«Divanul

Deputaţii s'aă întors fe-

o

|

Peste câț-va ani după acâsta, trecând: Cuza-Vodă. spre Bucuresci
a poposit la Agiud, unde la întîmpinat o mulțime de lume, ca pe-un
Domnitor.
- Printre lumea ce se înghesuia, cu trebă fără tr&bă, iacă se zăresce o hârtie fălfăind pe de-asupra capetelor mulțimii, în vârful unei pră-

jini. Cuza-Vodă, înțelegând că trebue să fie vr- un. suflet necăjit, face
semn șă-i
în genuchi
în ochi, şi
He, he!

«Divanul

'se deschidă calea. Si când colo, un țăran b&trin cade
dinaintea Domnitorului, sărutândui mâna, -cu lacrimile
dându-i o hârtie scrisă pe tâte fețele.
moș l6n Râtă, prietenul şi tovarășul meii cel vechiă din

ad-hoc», lucru

fără sfială, ce

Moș Rtă

durere

vădend

negândit!

ai? Ţi-a

făcut

Rădică-te

moș

cine-va vre-un

l6ne, şi spune
neajuns !

că după atâția ani de dile nu la uitat col:ne-

-hal Alexa-dru Cuza, și că la primit cu atâta bunătate, a început
a plânge cu hohot și al ruga să-i citâscă hârtia. Vodă fiind gata
de plecare și v&dend că hârtia lui mos Râtă cuprinde multă polo_loghie, zise cu blindeţe:
Spune, moş I6ne,: din gură, ce ai de spus, că mai bine am să

înţeleg. Atunci moș RGtă viindu-și în sine, începe a se jălui cum
Ă
„urmeză:
Luminarea

Vostră,

De când-cu păcatul cel de «ad-hoc»,
megieșul

meii

cel puternic, stăpînul

cunosci, Măria Ta. N-am

nam

mai avut di bună cu

unei moșii forte mari, pe care-l

gândit, nenorocitul de mine; că dumnelui

un boier așa de mare, putred de bogat și cu învățătură, să'și puie
mintea cu unul ca mine, de ia nisce vorbe nesocotite ce le-am diș

şi eă atunci

întrun necaz:

Numai

Dumnedei

săi. dea sănătate și

bine, dar amarnic m'a lovit în avere şi în cinste! Crede, Măria Ta,
că nici eă nam fost așa de sec între cei de-o semă cu mine. Dar
de cum am ajuns a casă, gână și prigână pe capul mei, din partea boierului, în tot felul:
Intii și'ntîi, a pus înadins pe feciorii boeresci să 'mi caute pricină, și să mă aducă la sapă de lemn: și aceștia, ca. 6meni fără
judecată şi pismaşi, făcea tâte chipurile, sai ei dea-dreptul- sati
prin alţii, cum să dea vitișdrele mele măcar. de un pas pe moșia.
boierescă; și apoi, sub cuvint că aă făcut stricăctune, să mi le potă
ucide fără nici o cruțare! Și, astădi împușcă porcii; miine, vacile

|
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și boii; poimâne căișorii ; înaltă di iai
oile dinapoi cu grămada
şi du-le la curte, îţi poți închipui, Mări
a Ta, ce urgie grozavă iera
pe
capul

mei!

Jafurile,

'miam

Ba încă

m'a

Vădend
luat

că de

inima

'n

lao

dinți

vreme

și m'am

că

nu mai

dus

la

înceteză

boier

cu

să

mă jăluesc. Și boerul, în loc de un cuvin
t bun, m'a seuipat drept în
obraz, de față cu slugile sale și cu
alți Gmeni ce. se aflaă atunci
“la curte,
în cât am credut că a cădut cerul
pe mine, de rușine.

în ograda
'să m€

și amenințat

boerâscă,

bată

cu

biciul!

ani de dile m'aii
care,

pentru

de mi-a

să poruncâscă să mă
Şi

calicit

mine,

că, altă-dată,

are

cu

rînduc- la
asta,

mai

Măria

cu desăvirșire, și mi-a

a fost

cel mai

Cuza-Vodă

călca

piciorul

'ntindă la scară șt
Ta, în câți-va

rădicat și cinstea

scump. lucru!

a stat neclintit şi Sa uitat țintă la moș
I6n Râtă,
cât a vorbit el Şi, când a. isprăvit vorba,
Vodă “-a pus două fișicuri. de napoleoniîn mână, dicândui
cu bunătate : Ține, moș

-IGne, “acest

mic

dar

l6n

R6tă

de

la mine,

și întîmpină'ți

nevoia,

de

adi pe
mâne, cum te-a lumina Cel de Sus” lar
pe boier, lasă'l în judecata
lui Dumnedei, căci «EI nu bate
cu ciomagul.» -

Lui

rutând

moș

mâna

'i-se umplu

din

noă

ochii de

lacrămi

și, să-

â, ca semn de mulțumire, dice oftând:
Dar cu rușinea ce 'mi-a făcut, cum
rămârie, Măria Ta?!:
Cu rușinea, iaca așa i remâne, moș I6ne,
dise Cuza-Vodă, sărutându-l și pe un obraz și pe altul, în
fața mulțimii adunate acolo.
Du-te și spune sătenilor dumitale,
moș I6ne, că, pe unde te-a scuipat

boerul,

lui Vod

te-a

sărutat

E

Domnitorul

țărei

și

'ți-a

şters

rușinea.

ION ROTĂ ŞI UNIREA.
La 1857, pe când” fier bea
Unirea în lași, boierii moldoveni liberali, ca răposatul Costachi Hurmuzac
hi, Kogălniceanu și alţii,
au
găsit cu cale să chieme la aduna
unul

din . fie-care

județ.

re și câți-va țărani

spre

a

măreț și nobil act național. Cum

pus

mână

de la mână, d e “i aă

lua

și ei parte

fruntași, câte

la facerea

acestui

ai ajuns țăranii la lași, boerii aă
ferchezuit

frumos

și

y

"i-ati

îmbrăcat
la fel. cu cheburi albe si cusme
noui, de se miraii țăranii ce be
>
rechet i-a găsit. Apoi se dice că
i-ar fi dat pe se&ma unuia dintre:

Pa

|

su

-

boieri, să 1e ție cuvint, ca. să “ facă a înțelege
lor la lași.
'
—Gmeni buni, sciți pentru ce sînteți chemați
boierul cu blândeţe.
— Vom sci, cucâne, dacă ni- ți spune, r&spunse
mai bătrân, „Scărpinându-se în cap.
— Apei iaca ce, 6meni buni: de sute de ani

creştine, și megieșe,
nescă,

de

care

Moldova

pste-ţi

nâstră

fi audit

scopul - chiemărei
N
aici între noi, dise
?
cu "sfială un țăran
două

țări surori,

şi Valahia sati Tara munte-

vorbindu-se,

se

sfișie

și

se

mă-

nâncă între. dinsele spre cumplita urgie și peire: a nemului românesc. Țări surori și ereștine am dis, Gmeni buni; căci precum
ne

închinăm noi Moldovenii, “așa se închină și frații. noștri
din Valahia. Statura, vorba, hrana, îmbrăcămintea și tâte obiceiuri
le, câte le

avem

noi,

le

aă

întocmai

și fraţii

noștri

mânteni.

Ţări

megieșe,.

am dis, Gmeni buni; căci numai pâriiașul Milcov, ce trece
Focșani, le desparte. Să secăm dar dintr'o sorbire şi să
sfinta Unire, adică înfrățirea dorită de strămoșii noștrii, pe
n'a putut so facă în împrejurările grele de pe atunci. Iaca
buni, ce trebă creştinescă și frumâsă avem de făcut. Numai

nedei să ne ajute! Inţeles' ați, v& rog, pentru ce vam

pe, la
facem
care ej
6meni
Dum-

chiemat? Și,

dacă aveţi ceva de dis, nu vă sfiiți; spuneţi verde, moldovenesce,
|
ca la nisce frați ce v& sîntem. Că de aceia ne-am -adunat aici,
ca:

să ne luminăm unii pe alții și Dumnedei
cum a sci_el mai bine!

să ne „lumineze

pe: toți,

— Înţelegem, cucâne, așa a fi, răspunseră câțiva țărani” mai
rușino că dă, dacă nu-ţi sci dumnevâstră ce-i pe lume,
noi țărăni-

ea de la cârnele plugului, avem

să: scim ce-i bine și ce-i răi?

Ba
ei drept să vă spun, cucâne, n'am înțeles, ci-că dise cu
îndrăsn€lă, unul dintre țărani, anume I6n Rotă.
Ș'apoi chiar dacă ne-am pricepe și noi la câte-ceva,
cine se mat

uită în gura nâstră? Vorba ceea, cucâne: <Tăranul când înerge,
tropăesce şi când vorbesce, hodorogesce», să erte cinstită fața
dum-

„n&-vâstră,

Ei

socot. că treba -asta se putea

face

și fără de noi; că

dă, noi scim a învirti sapa, câsa şi secerea; dar dumne-vâstră
în-

vîrtiți condeiul și, când vreți, sciți a face din alb, negru
și din negru,
alb... . Dumnedei va dăruit cu minte, ca să ne povățuiț
i și pre noi

prostimea

|

—Ba nu, 6meni buni; s'a trecut vremea aceea » pe când
numai boerii
fâceai totul în țara acâsta, ș'o storceai după plac.
Astădi toți, de

la Vlădică până la opincă, trebue să luăm: parte la nevoile

și fe-
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ricirea țărei. Muncă și câștig; datorii şi drepturi pentru toți
deopo-

„trivă,

-

MN

_

Ă

Le spuse boerul apoi despre originea Românilor; cum și
de cine
aii fost ei aduși pe aceste locuri; despre suferințele lor
şi cum aă
ajuns a fi desbinați şi împrăștieți prin alte țări. Le dă
el pilde
câte și mai multe: cu smocul de' nuele, cu taurii învrăjbiți
și în
sfirșit se silește bietul creștin din răsputeri a-i face să înţelegă
, care
sînt râdele bine-făcătore ale unirei; aducându-le aminte
că tot «pentru

unirea tuturor» se râgă și sfânta biserică

de 1850 de an.
—Ei,

_

6meni buni, cred că acum

—Priceput,

cucâne,

cât se

pote

Dumnezeiă să vă ajute la cele bune.
— Ba

—
cam
Moș
dem,
care
„

eă tot nu, cucâne,

|

în -tâte dilele, mai bine

|

ați priceput.
de

bine,

|
r&spunseră

mai toți.

Ă

r&spunse moş

N

I6n

Râtă.

Dumnezeii să mă ierte, moș I&ne, dar dumneata, cum
văd ești
greiă de cap; ia haidem în grădină, să vă fac a înțelege și mai
bine.
I6ne, vedi colo în ogradă la mine bolovanul cel mare?—
Îl vecucâne. — a fă bine, și adă-l aici lângă mine, dise
boierul
ședea acum pe un jilț în mijlocul țăranilor,

—S'avem iertare, cucâne, n'am putea; că dor acolo-i
greutate, nu șagă.

— la cearcă și vedi,
|
Moș Râtă se duce şi vrea 'să ridice bolovanul, dar
nu: pste.
— lea dute și dumncta moș Vasile, şi dumncta bade
Ilie și dumnâta bade Pandelachi.
|
In sfîrşit se duc

ei vr'o 3—4

țărani, urnesc bolovanul

din

loc, îl

ridică pe umere și-l aduc lângă boier.
”
—Ei 6meni buni?, ... Sa dus moș I6n și n'a putut
face treaba
singur: dar când v'ați mai dus câți-va într'ajutor,
treba s'a făcut cu
mare ușurință; greutatea n'a mai fost aceeași,
|

„Povestea cântecului:

<Unde-i unul nui putere”
La nevoi și la durere;
Unde's mulți puterea cresce
Şi duşmanul nu sporesce.>

Aşa și cu Unirea 6meni buni; credeți dumne-vâst
ră, că de a- ajuta
Dumnedei a se uni Moldova cu Valahia, avem să
fim numai atâţia?
Fraţii noștri din Transilvania, Bucovina, Basarabia
și cei de peste

Dunăre

din

Macedonia

şi

de prin

alte părţi

ale lumii,

ne vadă că trăim bine, şi ei se' vor uni cu noi
și vom

numai

să

face împre-

818
ună o ţară mare, bogată și puternică, de n'ar: mai îndrăsni duşmanii în vecii vecilor a se lega de Români. D'apoi frații noștri de sînge:
Franţuzii, Italienii, Spaniolii și Portugezii ce aşteptă? La ori-ee întîmplare,-Domne feresce, stati gata să-și verse sângele pentru noi...
Unirea face puterea, Smeni buni. Ei acum cred c'ați înțeles și
“răs-înțeles.
— Ba

ei

unul, să

iertați dumne- vâstră cucâne,

încă tot n'am înţe-

les, r&spunde- moş Râtă.
— Cum se face; asta moș ISne? Mai bine ce vam tălmăcit, și un
copil putea să înțelegă.
ă
— Mai așa, -cucâne, răspunse cei-l'alți:
— Moș l6ne, dise acum boierul cam tulburat de multă obos€la;
iea spune d-ta, în legea d tale, cum n'ai înțeles, de când se face
atâta vorbă, să audim și “noi.
— De cucâne, să nu vt fie cu supărare; dar de la vorbă și până la
faptă este mare deosebire... Dumne-vâstră, ca fie-care boier, numai
ne-ați poruncit să aducem bolovanul, dar n'ați pus umărul împreună
„cu noi la adus, cum ne spuneați adincurea că de acum toți ai să

iea parte la sarcini, de la Vlădică până la opincă. Bine ar fi dacă
ar fi așa, cucone; căci la resboiă
nu pre vine la socotelă...

îînapoi și la pomană

năvală, parcă
o

„Iar de la bolovanul -d-vâstră..... am înțeles așa: că până acum, noi
țăranii. am dus fie-care câte o piatră mai mare -sati mâi mică pe umere; însă acum sîntem chiemaţi a purta împreună, tot noi, opinca,
o stâncă pe. umerele nâstre,... Să dea Domnul, cucâne, să fie alt-fel
că mie nu mi-ar părea răi...
” La ateste vorbe, țăranii cei-Talţi ai început a strînge din umere,
a se uita lung unul la altul și a dice: lea, pote că și Râtă al nostru să aibă dreptate... lar boierul luându'i înainte cu glume, a înghițit gălușca și a tăcut molcum.

-

GEORGE CRETENU.
(1829 — 1887)

(Născut î în Bucuresci, A fost măgistrat la înalta Curte de Casaţie. A scris
o
poesii, publicate într'un volum întitulat: Patrie și libertate.)j
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CÂNTECUL STRĂINĂTĂȚII.
__

|
Rătăcesc
De

în
î căi străine,

căminu'mi

depărtat ; -

Imi trec viața în suspine,
Pânea 'n lacrămi. mi-am udat;
Fie pânea cât „de rea, |
“Tot mai bine ?n fara mea.

II
Ah! în țara mea
Am

frumâsă

lăsat tată iubit,

Am lăsat maică duidsă

Ce mă chiemă Suspinând.
Fie pânea cât de rea,
Tot mai bine 'n țara mea.

N
La străini am

Fie

pânea

III
Vedi

o culme

muntenescă

Ș'o căsuță de desubt? *

Este vatră părintescă
Unde laptele am supt.
Fie pânea

VI

cât de rea

Tot mai bine 'n țara mea.

Cine ţara își iubesce
Nu dă lumea pentru ea;
Ol! atunci inima'mi cresce,
Când gândesc a o vedea,
> Fie pânea cât de rea,
Tot mai bine ?n țara mea.
|

VII

cât de rea,

Tot-mai bine 'n țara mea.

IV
-

În

dumbrava

O

fecicră

Este-a

verde,

desă,

vedi. trecând?

inimi-mi

miresă

cât de rea,

Tot mai bine 'n țara mea.

Ce de plânsuri aă albit.
Fie pânea

Stat la iasă,

Și cu ei m'am osp&tat;
Dar, gândind la mine-acasă, -.
Lacrămi rîuri am vErsat,

Fericiţi câți sînt aprâpe
De căminul părintesc;
De-oii muri, voiă să mă” ngr6pe

In pămîntul

românesc.

Fie petra câţ de grea,

„Tot mai bine 'n ţara năea.

o
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NANI!
-

:

|

NANI!
x
,

Nani,

-

nani, copilaș,

aa

“Nici nesățioși vecini,

Dragul mamei îngeraș,

Culcă-mi-te mititel

a

Şi te 'scâlă măricel.

Ca un pui de erculen,

i
Fieţi somnul, lin, uşor,
„Lângal mamei sînișor;
“Dormi şi nu te deştepta,

Ca o viță de Roman,
Să te-arăţi plin de virtute
Când ţi-o dice Tara: «<Du-tel»
o

„i

Căci ea este mama bună,

.

.

veghiez asupra ta.

Că

-Ști mişel cin' n'o r&sbună
Contra celor ce-o strivesc,
O apasă, umilesc.

a
,
“|
Nici muscuțe, nici albine
N'oii lăsa pe lângă tine, Să te turbure

în somn,
|

Ca mustrarea -pe un Domn.

Nani, nani, puișor! i
Dormi lal_mamei sinișor;
Dormi acuma, cât eşti mic,

o
,
“Să cresci mîndru, să cresci tare,

Pentru-a Țării apărare; |

„|

“Cum veghez asupra ta,
Să veghiezi tu pentru ea

Să cresci tare și voinic,
|

Ca să poți.a te lupta

;

Nici corupția hidâsă,
qi

Nici

Pentru

scumpă

Țara

ta,

Şi 'ntro di mîndră să fiu

RI

rușin6să,

|
-

„|

A

sclavia

2

Să laşi să ia rădăcini.

Cam

ax

crescut un. nobil fiu!

PETRE ISPIRESCU
-

_(1880— 1887)

(Cunoscut, în literatură, sub numele de Uuchiașul sfătos. A tost tipograf. Sa
ocupat cu 'scrierea basmelor, anecdotelor, jocurilor de copii, ete. Ne-a lăsat mai
multe colecții. întitulate: Poveșzz7e unchiașului sfătos, Basmele Românilor, -etc.)

SAREA

ÎN BUCATE.

_
A

fost o-dată

ca nici o dată, etc.

„A fost o-dată
un împărat. .
Acest împărat avea trei fete,

-

IE
R&mâind văduv,

tâtă dragostea

Ele, mărindu.se și vădând

lui el și-o aruncă

asupra

fetelor,

sîrguința ce punea părintele lor ca
să

le crescă pe ele, să le învețe și.să
le păzescă de ori-ce, răutăți și
bănueli, se siliaă și ele din tâtă
puterea lor, ca să'] facă să'și uite
mâhnirea

ce-l coprinsese pentru mârtea mume
i lor.
|
|
Intr'una din dile, ce-t veni împ&ratulu
i, că numai întrebă pe fata
cea mai
mare.

-

— Fata mea, cum mă iubesci tu pe
mine?

—. Cum

Răspunse

să te iubesc

tată? Eu

ea după ce se

te iubesc

ca mierea.

gândi, ca ce lucru pâte fi mai dulce

pe lume. Atâta o tăie capul pe -dins
a; atâta și vorbi,
— Să'mi trăesci, fata mea ;-sămi facă
Dumnedeii
Și întrebând și pe cea mijlocie:
.
— Dar tu, cum mă iubesci pe
mine, fata mea?.

— Ca zacharul, tată,
Atâta

o tăie și pe

|

dinsa

parte de

tine.
-

ÎN

capul

și atâta

rEspunse.

—
Săți dea Dumnedei bine, fata mea.
Să me bucur de tine.
Pasă-mi-te fetele acestea erati lingușitâr
e, Și sciaii să-și arate iubirea -către părintele lor mai îmult de
cât o aveai,
Ă
Impăratu
l

se bucură

cât un

lucru

mare

când

audi

de la fetele

lui cele mai mari cât îl iubesc. E] socot
i -că' ast-fel de
pâte să fie de cât cea dulce ca mierea
și ca zahărul.

Și, uitându-se și la fata
cu sfială, o întrebă și pe
— Cum mă iubesci tu,
— Ca sarea în bucate,

cea mai mică
dinsa?
fata mea ?
tată;

care

sta mai d'o

iubire “nu
ă
parte. și

|

Respunse și ea cu față senină, zimb
ind cu dragostea fiescă și
lăsându-și ochii în jos, de rușine că
vorbi şi ea.
Ea se ruşină, biet, vădând că tată-săii
o băgase si pe ea în semă
ca o

mat mică ce era.

Când

audiră

surorile

ei respunsul

ce dete

ea tatălui lor,

pufniră
de ris șişi întorseră fețele de către dînsa
, lar tatăl lor se încruntă
și, plin de supărare, dise:
—

la, fă-te mai încoa

nesocotit'o,

N'audiși tu pe surorile tale cele mai
me iubesc ele?
Cum de nu te-ai luat după dinsele,
dulce ai și tu către tatăl t&i? Pentru
ca să vE cresc și să vă daă învățătură
,

ca voi?

Să

te duci

de la mine,

să

ne

înțelegem

la cuvinte.

mari, cu ce fel de dragoste
ca să-mi spui câtă dragoste
acesta oare mă trudesc eu
cum altele să nu fie în lume

cu sarea

ta cu tot.

-

"Când audi

fata cea mică a împăratului

urgia tatălui stii ce că-

dea pe capul ei, intră în fundul pămîntului
supărase_tată-săi și, încumetându-se, dise:
,

—

Să

mă

erți, tată,

că

ei

nam

vrut

să

de mâhnire,

te

super.

Eă

căci se

am

soco:

tit cu mintea mea, că dragostea ce am către tine este, daca nu mai pre sus de cât a surorilor mele, dar nici mai pre jos de cât
mierea și zahărul...
-

—

Audi, audi, o întrerupse tată-săi, și mai aii pbraz să te atingi

de surorile tale cele mai mari? Să te duci
şinată ce ești, să nuți mai aud de nume.

de la” mine

fată neru-

Îi închise gura şi o lăsă plângând.
Surorile

vrură

s'o

mângâe,

dar

cu

nisce

i făcea mai mult răi de cât bine.
Fata cea mai mică a împăratului, dacă

cuvinte

v&du

atingătore,

care

că nici surorile

nu

o cruţă, îşi puse nădejdea în Dumnedeii, și se hotări să plece unde
mila Domnului

o va duce.

-

Si

Își luă deci din casa părintescă un rînd de haine prâste și vechi,
și pribegi

din

Ajungend

sat în sat, până

la. curtea unui alt împărat.

-

acolo, stătu la portă.

Chelăresa o vădu și, dacă veni la dinsa, o întrebă ce vrea; ea răspunse că este o fată săracă și fără de părinți, și ar vrea să se bage

la stăpân, daca ar găsi vre-un loc.
Tocmai atunci eșise ajutârea: chelăresei şi ar fi voit să bage pe
alta. Se uită la dirisa chelăresa cu ochii pătrundători şi i se păru
a fi bună să o iea pe dinsa în slujbă.
.
Fata

de împărat

mai

fu întrebată

că ce simbrie

cere, şi ea r&s-

“punse că nu cere nici o simbrie, fără de cât să slujescă o bucată
de vreme și daca slujba ci va fi vrednică de vr'o simbrie, să-i dea
atât cât va face.

“ Chelărâsa se bucură, vEdând'o- că 'r&spunde așa de cu minte, și o luă săi fie de ajutâre. Îi spuse ce are să facă şi îi dete pe mână
n
un vraf de chei din mai multe ce avea.
Fata era cu minte

și deșteptă:

Ea

începu să deretice prin camera

și prin dulapurile de la care avea cheile și să pue fie-care lucrușor.
la rîndu€la lui.
ŞI, fiind-că îi prindea mâna la frămîntat, la fertul dulceţitor şi-la
alte bunătăți

de

mâncare,

ce se află prin

cămările

împăraţilor,

în

grija ei fură lăsate tainurile curții, Și cum 6re n'ar fi știut să facă
tâte acestea? ME rog, fată de împărat nu era?Și căci nu

se ivi nici o cârtelă

din partea nimânui, căci ea tote
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tainurile le împărția cu cum
pănă
meni nici o părtinire.

SE

şi cu dreptate,

de

nu-i

găsia

Unde să stea ea la vorbă. deșertă
cu Gmenit și cu femeile
cu străi

ți, sati
să iasă
cine-va
tul de

nii cari veniat să-și iea tainuril
e
din gura „ei vre-o vorbă fără
cumpet
vre-o asemenea vorbă, că se
ruşina și
cuviincidse cu care să închidă
și gura

ni- -

cur .

și merticurile? Unde
ori să asculte de la
găsia ca cuvinte descea mai farfara.

Ea nu sta la taifas cu slugile ori
cu slujnicile curții; ci, când 'și
câte niţică vreime

găsia

de repaos,

citea pe

carte.

Toţi cu totul aveaă sfială de
dinsa, și nu-i găsia nimeni vreo
faptă care să le dea dreptul a“
atîrna vrun ponos de câdă.
” Vestea, despre vrednicia și smer
enia ajutârei de chelărâsă ajun
se
numai de cât și la urechile împă
rătesei. Ea dari so vadă. Eară
daca se înfățișe împărătesei, fata
de împtrat sciu să se arate și
să
vorbescă din inimă curată, fără
prefăcătoriă și fără multă îndr
ăsn6lă,.
i
|
'
Împărătâsa prin
se a o îndrăgi.

Ea

resă nu pote să fie de nem pros
t.
Vedi, măre Dâmne, cum se-c
unâsce

bănui

că ajutărea

Și așa cum vă spuseiă, împă
&rătesa luă pe fată, ajutrea

pe lângă dinsa.
Unde

se ducea

rătesa la lucru

împărătâsa,

mergea

de

chelă-

Ă
cât. de colo vița-cea bună!

și ea. Când

chelăresei,

se punea

lucra și ea. Apoi lucrul ce eşia
.din

mâna

împă-

ei, era

mărgăritar, nu alt-ceva. Din
tâte, din tte, cuvintele cele
înțelepte
ce eșiaii din gura ei plăcu
împărătesei mai mult de cât
ori-c
e. Ce
să întindem vorbă multă? Ajun
sese să -fie nedespărțită: de
în pt&eătesa. O iubia împărătesa ca
pe copilul ei.
o
Se mira și împăratul de atât
a alipire a împărătesei cătr
e acestă
“fată,
,
”
Aces

t împărat avea un fecior sing
ur la păriați.
ma-sa se uita la dinsul ca la
sâre. ]] perdeaă de
Și, mergend împăratul la- un
răsboiu, luă și pe
sul ca să se- deprindă cu ale
r&sboielor. Acolo

făcu,

nu

sciă cum

se drese,

că numai

ce și adus

Tată-stă și mudrag ce_le era.
fiul s&ă cu dînnu sciă cum se

eră acasă rănit,
Să fi vădut acuma pe mă-sa
jăliri și plânsete. Nu mai scia
ce
să “i facă ca să "1 vindice mai
curând. Nopțile le făcea dile;
priveghindu-l la b6lă. Iară dacă
o ajunse obosela, de nu mai
putea
sta
în

picidre,

împărătâsa

puse pe fata ei din casă,
ca pe un om
de credință să îngrijescă de
dinsul, și “apoi, când una când
alta
erai nelipsite de lângă patul
rănitului.

>
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Cuvintele

cele blânde

și înțelepte ale

fetei, mângâerile ei cele

"dulci și neprefăcute, smerenia ei, deşteptară în inima bolnavului
o simțire
ce nu o avusese -până atunci; iar mai mult de cât tâte
“cum. scia ea. să umble de binişor când îi primenia ranele, făcu pe

fiul de

împărat

să o

iubâscă ca pe o soră,

căci pare că “i alina

durerile, când punea ca mâna pe rănile lui.
Intrun după prânz, după. ce se. făcuse mai

bine,

când

sta de

vorbă cu mă-sa, el îi dise:
- — Scii ce, mamă, mie "mi-ar fi voia să mă însor.
— Bine, măicuță, bine. Mai bine de tînăr, de cât să intri în va-

ă

-. urile lumii. Săți caute maica -o fată bună

|

de trebă.

SE

e

-

— Ea e găsită, mamă.

e

>:

de împărat și de nem
_

-

-— Si cine este? o sciii ei?

_

„» — Să nu te superi, mamă, dacă “ți-oi spune. Mie 'mi-a rămas
„inima la fata dumitale din casă. O iubesc, mamă, ca pe sufletul

meă. Din câte fete de împărați și de domni am vădut, nici una
nu 'mi-a plăcut ca dinsa. Ea mi-a robit. inima.
Se împotrivi împărătesa Gre-cum, cârmi eă; dar nu fu cu putință
să: întârcă pornirea fiului ei, de la acestă însurătâre:
;
„Dacă vEdu și v&du că alt-fel nu se pâte, și că fata ce 'și alesese
fiul ei să o iea de-nevastă este cu minte, blândă, cu bună judecată;
și, mai

pre

sus

dînsa. R&mase

de

tâte,

acum

să

este

smerită, cinstită ȘI vrednică, se învoi şi .

înduplece

și pe

împăratul,

tatăl băictului,

ca să primescă și dînsul alegerea fiului. lor.
Ă
Pentru acesta nu fu mare greutate; căci atât muma, cât și ful
cădură cu rugăciune, și lăudară pe fată cum: sciură și ei mai bine.
Logodiră deci, împăratul şi împărătesa pe fiul lor cu fata din
casă

a împărătesei

şi hotărâră

şi: nunta.

„Când începură a face poftirile la nuntă, logodnica. fiului de împărat

se rugă

cu cerul, cu pămîntul,

împeratul cutare,

pe

tatăl

că este fata acelui împărat.

--

ca la nuntă

să poftâscă şi pe

ci, adică; se feri însă d'a spune cul-va
,

Socrii primiră săi facă voia și poftiră la nuntă și pe acel împărat.
In diua cununiilor, veniră toți mosafirii- la nuntă. Se începură veseliile și ținură tâtă diua, ca la împărați, de, ce să dici.
Sera “se întinse o masă d'alea împerătescile, cu fel de fel de
mâncări, de băuturi, de plăcinte, şi de alte bunătăți, de să'ți lingi
și degetele

Miresa

când le vei mânca.

poruncise 'bucătarilor. ce

bucate să gătescă Ea însă cu

.
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mâna ei găti d'o parte tâte acel
e feluri numai pentru un musafir.
Apoi dete poruncă unei slugi cred
inci6se ca să bage bine de semă
ca, aducând

la masă bucatele gătite dedinsa, să le pue dinaintea
poftit, după rugăciunea ei. Dară
să îngrijască să nu le
pue dinaintea altui cui-va, că

împăratului

e primejdie de morte.
Sluga cea credinci6să făcu înto
cmai precum i se poruncise.
După

ce se aședară toți poftiții
la masă, începură a mânca
a se veseli cât nu se pâte
spune.
Împăratul cel poftit, adică tatăl
miresei, mânca și nu prea.
Incă

de când venise, el se tot uita
la mirâsă și pare

inima

ceva, dară

nu-i venia să credă

Pasă-mi-te el își semuia
ajunsese

că

ochilor.

ea să se mărite după

un fecior de

împă

dată

sau de

dou&

ori

din

catele, le. ridica întregi,

bucate, se

opri.

Sluga

neatinse.

incumese

și întrebă

pe

de cum
cuteză

să

schimbase
ar fi voit
gustă o-

care îi aducea bu-

Se mira acest împărat cum de
toți. mesenii mănâncă
nisce bucate care pentru dinsul
n'aveaă nici un gust,
Se

dicea
o

copila și, neputându-și da semă

rat, nu
dică nimănui nimic.
Sa
|
Vedi că trudele şi necazurile ce
suferise biata fată, o
de cum o scia tată-săă,
|
ȘI, îndemnându-se de pofta cu care
mânca
mesenii,
și diînsul să mănânce și să se vese
lâscă; dară, după ce

și

vecinul din dreâpta. Aces

cu poftă
ă

ta îi răspunse
că ast-fel de bucate bune n'a mânc
at de nu ţine_ minte. Gustă și
împeratul din talerul vecinului și
vă&du că bucatele sînt bune. Asemenea făcu și la vecinul din
stânga.

li lăsa gura apă după bucatele
cele bune ce gustase de la
vecini; fâmea îi da zor să îmbuce
și el; dară cine putea să mănânce:
bucatele care i le aducea lui?
|

Răbdă

i se

ce răbdă; de rușine lua el câte
odată și din bucatele ce

aduceai,

ca

să

nu

se

mic. În cele din urmă,nu
sus, dise cu glas mare:
— Bine

împărate,

facă

de ris

se mai

m'ai chemat

între meseni;

putu

opri

la nunta

dar

ci,

fiului tăă, ca

joc de mine? .
— Vai de mine, Măria ta; cum
pâte să'ți trecă

ca acesta?

După cum vede tâtă Adunarea,

încolo

ni-

ridicându-se în

prin

să-ți baţi

gând

una

te cinstesc şi pe Dumncta

ca pe toți cei-lalți împărați, fără
deosebire.
—

Ba

să

mă

erți,

împ&rate,

bucatele

bune de mâncat; numat ale mele,
nu.

tutulor

mesenilor

N

sînt

„Se

făcu foc de supărare împăratul

socru

și porunci

ca numai de

cât să vie bucătarii să-și dea semă de ceea ce
aă făcut, şi vino— vaţii să se dea morții.
A
i
-

Sciţi ce era?

-

.

Ia

lacă mir€sa gătise tâte bucatele pentru tată-săă,
fără “sare, ci.numai cu miereși cu zahăr. Chiar sarnița de
dinaintea lui era |

-

plină cu zahăr pisat; și de geaba lua bietul împăra
t cu cuțitul din
sarnița ce credea el că este cu sare,şi punea
în bucate; ele în.

loc să se facă mai bune de mâncare, se făcea: și mai
dulci de pe
cât erai, și mai cătrănite.
i
-

Atunci se ridică miresa în sus și dise împăratului
socru: — Eă am gătit :bucatele pentru împăratul ce sa
supărat, și iată
pentruce am făcut'o:
.
Acest

împărat

este tată-mei. Noi

eram

trei surori în casa părin-

tâscă. Tata ne-a întrebat într'o di cum îl iubim
noi. Surorile mele:
cele

mai mari:

unaîi răspunse că-l iubesce ca mierea,

alta ca zahă-

rul. Eă îi diseiti că îl iubesc ca sareaîn bucate.
Așa am socotit ei
că-nu

—

se pâte mai

multă iubire de

cât acesta.

Tata

s'a supărat pe

mine și m'a gonit din casă. Dumnedeii nu m'a lăsat
să peiă și prin
muncă, cinste și hărnicie am ajuns unde me vedeți.
Acum am vrut .

„să dovedesc tatei că fără miere și fără
zahăr pâte omulsă trăiască;
dar, fără sare nu, d'aia i-am gătit bucatele
fără sare. Judecaţi dumn€vâstră cu. minte împărătescă cine a avut
dreptate,
.

-

-

“Toţi mesenii într'o glăsuire găsiră cu cale
că pe nedrept a fost

fata gonită din casa părintescă,

-

-

|

o

- Atunci tatăl fetei-mărturisi că n'a sciut să pteţu
escă duhul . fetei
sale, și și-a cerut iertăciune.
.
|
Fata și ea i-a sărutat mâna și și-a. cerut și dinsa
ertăciune, dacă

fapta ei la supărat.
Ă
e
Și se puseră pe o veselie și pe o petrecere de se
duse vestea în lume,
Tatăl fetei se veselia nu se veselia; dar socrul
sciă că se veselia

şi se mândria, că a dobândit o așa nuroră și de viţă bună:
şi înțelEptă și harnică,
"

Eram

şi eă

la nuntă

|

-

împreună

cu cheleșul

ăla, care

se tupileză

printre d-vâstră, cinstiți boeri. Multe ciolane, Dâmne,
mai cădură de

la acea masă; şi care cum cădea, tot în capul
chelului le da; care
cum cădea, tot în capul chelului le da.
i
Și încălecai p'o şea, și vo spusei d-vâstră așa,

Și încălecai p'o lingură scurtă, să ttăiescă eine ascultă
.
Și mai încălecai p'un fus, să trăiascăşi cel ce a spus,
.
,
.

.
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[
(Născut în: Bacăă. Și-a făcut
studiile în Moldova şi în Aust
ria.
sor şcolar, prim redactor
A
tost revila diarul Zimzu?

uâde a publicat mai mult
polemico-istorice. Avem de
e articole:
la dinsul un: volum de Zoes
ti și un voluni de zrosă,
-

4

CE-ȚI DORESCEU ȚIE, DULC
E ROMÂNIE. .

-

Ce'ţi doresc eă ție, dulce
Români

e,
Tara mea de. glorii, țara mea
de dor?.

"Braţele: nervâse,

arma

de

tărie,

|

-

|

La trecutuți mare, mare viit
or |!

Fiarbă vinu'n cupe, spumeg
e pocalul,
Dacă fiți mindri aste
le: nutresc ;

A

Căci, rămîne stînca, de și moa
re valul,

Dulce Românie, asta

'fi-o doresc. *

Vis de răzbunare negru ca
mormîntul,

"Spada

ta de sânge

dușman fumegând,

«Și de-asupra hidrei fluture,
ca vîntul,

Visul t&ă de glorii falnic
triumfând ;

5

Spună

lumii

large

steguri

tricolore,

Spună ce-i poporul mare,
românesc,

Când

N

se-aprinde sacru

Dulce Românie,

candida-i

asta ţi-o doresc.

vilvore; ,
7

Ingerul iubirii, îngerul de
pace
Pe

altarul

Vestei

tainic

suridând,

Ce pe Marteîn glorii să
orbescă-l face,
Când cu lampa'i zbâră lumea
luminând, El pe
sînu-ți virgin încă să cob
bre,.

” Guste fericirea raiului cere
sc.
- Tu

îl stringe

.

_

.

Îi

miresă

|

asta ţi-o doresc.

Ceţi doresc eă ție, dulce
Românie,
Tinără

-

în brațe, tu îi fă altare,

Dulce. Românie,
j

-

)

..

mamă

a.

cu amor!

-

îi

”

-

.

i

i

a

ae

393.

Si

oz

„Fiji tăi trăiescă: număi în frăție.
Ca a nopții stele, ca a zilei zori,

Viaţă în vecie, glorii, bucurie,
Arme

în

tărie,

suflet

„

românesc.

- Vis de vitejie, fală şi mntdrie. -

Dulce. Românie, asta (ţi-o doresc.

EPIGONII.

“ Gând privesc zilele de-aur a scripturilor române.
ME cufund ca într'o mare de visărt dulci și senine,
Și în jur par'că-mi colindă dulci și mindre primăveri,

Sai ved nopți ce “ntind de asupra-mi oceanele de stele,
Zîne cu trei sori în frunte, verdi dumbrăvi „cu flomele
“Cu isvâre-ale : gîndirii șiș cu riură de cântări,
,

Veda poeţi ce-ati: Scris o limbă ca un fagure. de miere:
Cichindeal gură de-aur, Mumulzan glas de durere. -

Prake firea cea întârsă, Dani cel trist și mic,
Văcărescu cântând dulce a iubirii primăvară, Cantemir croind. la planuri din cuțite și pahară,
Beldiman vestind în stihuri de răsboiul inimic,

Liră de argint Sitleanu, Donică cuib de. înțelepciune
Care, cum rar se întîmplă, ca să mediteze” pune
Urechile ce-s prea lunge „ori cârnele de la cerb.
Unde-i boul lui cuminte, undei vulpea diplomată?
“Sai dus toţi: şi s'ati:dus tâte- pe o cale ne'nturnată;
„Sa dus Paz, finul Pepelei, cel isteț că un proverb.
Eliad zidia din visură şi din

basme

seculare

Delta biblicelor sfinte, profeţiilor amare,
Adevăr

scăldat în minte,

sfinx pătrunsă de nțeles.

Munte cu capu de piatră, de furtune dețunată,
Stă și azi în fața lumii o enigmă ne'splicată,
Şi veghiazo stîncă arsă dintre -nouri de ceres.
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Boliac cântă iobagiul șia lui lanțuri
de aramă;

L'ale țării flamuri negre
In prezent

vrăjesce

umbre

Câzlova oștirea chiamă,
dintr'al seculilor- plan;

Și ca Byron, treaz de vintul cel s&lb
atec al durerii,

Palid stinge: Akraudrescu
Descifiând

eternitatea

sfinta candela sperării,

din ruina

unui an.

“

Pe-un pat alb ca un lințoliă
zace lebăda murindă,
Zace palida virgină cu lungi
gene, voce blândă,
Viaţa'i fu o primă-vară, mârtea-o
părere de ră;
lar poetul iei cel tîn& o privi
a cu îmbătare,

Și din liră curgea note; și din
ochi, lacrimi, amare,
Și
ast-fel Bo/infineanu începu cântecul
său.

Mureșan scutură lanțul cu a lui
voce ruginită,
Rumpe cârde de aramă cu o
mână amorțită, |
Chiamă

piatra

Smulge

munţilor durerea, bradilor dest
inul: spune;

să învie
ca

și miticul

poet,

Și, bogat în sărăcia-i, ca un
astru el apune, —
Preot deșteptării n6sire, semn
elor vremii profet.

lar Negruzzi șterge colbul de
pe cronice bătrîne. Căci pe mucedele pagini stai
domniile române,
Scrise de mâna cea veche a
'nv&țaţilor mireni; -

MSie, pana în coldrea unor
vremi de mult trecute,
Zugrăvesce din noi iarăşi
pînzele posomorite Ce-arăta faptele crunte unor
domni tirani, vicleni,.

Ş'acel rege-al poeziei, veci
nic tînăr şi ferice,
Ce din' frunze îți doinesce
, ce cu fluierul îţi zice,

Ce cu basmul povestesce — vese
lul A/zzandri,

Ce 'nșirând mărgăritare pe
a stelei blindă rază
Acum seculii străbate, o
minune lumin6să,

Acum

|
ride printre lacrimi, când -o.
cântă pe Dridri.

Saii visând
Cu

o umbră dulce cu de-argint
aripe albe, |

doi ochi ca două

basme

mistice, adîn

ce, dalbe,
Cu zimbirea de virgină, cu
glas blînd, duios, încet,
El îi pune pe-a iei frunte
mândru diadem de stele,
O așcdă 'n tron de aur să
domnescă lumi rebele

Și, iubind'o fără margini, scrie
visy/ de poet.

"Sai visând -cu doina. tristă a voinicului

de

munte, -

„»„. Visul apelor adînce şi al stîncelor cărunte,

“Visul selbelor bătrîne de pe umerii de dl,
E] deșteptă 'n sînul nostru dorul! țării cei străbune,
EI revâcă 'n dulci icâne a istoriei minune,
Vremea lui Ștefanel mare, zimbrul sombzu şi. regal.

Ea

EGIRETUL.

Nilul mișcă “valuă bloride pe: câmpii cuprinși de Maur.
Peste el, cerul d'Egipet desfăcut în foc și aur;

Pe-a lui maluri gălbii șese, stuful creşte din adinc.
Floră, juvaieruri

în aer, sclipesc

tainice în sâre,

Unele-albe, 'nalte, fragedi, ca argintul din ninsâre,
„Alte. roșii ca jăratec, alte-albastre — ochi ce pling.
Și prin

tufele de mături ce cresc verzi, adînce, dese,
Păseri 'mblinzite 'n cuiburi distind penele alese,
Ciripind. cu ciocun sâre, gugiulindu-se cu-amor,
Innecat de vecinici visuri, răsărit din sfintecizvoră, -

Nilul mișc-a lui Jegendă și oglinda“i galben clară |
Către “marea” liniștită, ce înn€că

al lui dor.

-

De-a lui maluri sînt unite câmpii verdi și țări. ferice:.
- Memfis colo 'n depărtare, cu zidirilei antice, Mur pe mur, stîncă pe stincă — o cetate de giganți.

„Sînt gîndiri architectonici de- o grozavă măreție!
Aă zidit munte pe munte în antica -lor trufie,
l-a "mbrăcat cu-argint can sâre să lucescă întrun lanţ,
Și să pară răsărite din visările. pustici,
Din. năsipuri argintâse în mișcărea vijeliei,

Ca un gând al .mării sfinte, reflectat de cerul cald

„.

Şaruncat în depărtare!... Colo se ridic trufașe”
Şi eterne ca și mortea piramidele- -uriașe,
Racle ce, încap în iele epopeea unui Scald.

o

».

Se 'nsereză,.. Nilul dârme și ies stelele din strungă,
Luna 'n mare își aruncă chipul și prin nori le-alungă.

Cine-a deschis. piramida și: "nlăuntr
u -a intrat? ” |
leste regele. In haină de-aur rOș
și pietre scumpe,

EI intră să vadă

acolo

tot trecutul—I

se rumpe

AL lui sufet, când privesce peste-a
vremurilor vad;
In zadar guvernă regii lumea cu
înțelepciune +
ia
Se 'nmulţesc semnele rele, se 'mpu
ţin faptele bune=
In zadar caut al vieței înțeles
nedeslegat,
|
Este 'n n6pte... Şa lui umbră lung
întins se desfășdră
Pe-ale Nilului lungi valuri. Ast-fel,
pe unde de popsră
Umbra gîndurilor rele se aruncă
'ntunecat. |
53
_

Ale piramidei. visuri, ale Nilului reci
unde,.

Si al trestiilor -sunet ce, sub luna
ce pătrunde,
Par a fi Snopuri gigantice de lung
i sulițe de-argint,
Tâta apei, a pustiei și a nopții
N
Ș
IImăreție NE
.
Se
-unesc să 'mbrace

mândru

vechia

€ea

împătăție,

Să învie în deșerturi șir de visur
i ce-te mint.
N
p
- Rîul

sfint ne. povestesce

cu-ale undelor

lui gure

?n visuri care-alinecă

în zbor.

De-ă izvorului săi taină, despre
vremi apuse, sure.
Sufletul

șe 'mbată

Palmii risipiţi în crînguri, auriți de-a
luner rază,
N
Nalţă zveltele lor trunchiuri; nGptea:i
clară, luminsă,
Undele

viscză

spume,

cerurile “nșiră nori,

Și, în: templele măreţe, colonade
'n marmuri albe,
Nâptea- zeii se preumblă în veșminte
le lor dalbe

Și al preoților cântec. sună "n harfe de
argint;

,

Și la vântul din 'pustie,

la răcdrea

nopţii brună,

Piramidele. din creștet aiurând și Jalni
c..sună,
Și sălbatec se pling regii în giganticul
mormânt, :

N

In zidirea cea antică, sus în frunte-i turnu
l maur,
Magul privia pe gândurt în oglinda lui de
aur,
Unde-a cerului mii stele, ca ntrun cent
ru se adun.
El în mic

privesce-acolo

căile lor

Și cu varga zugrăvesce drumurile

Aă' aflat sîmburul

lumei,

făinuite”

-

,.
N

lor găsite;

țot ce-i drept,

frumos

Si se pâte că, spre reul unei ginți efeminate,

și bun.
.

Regilor pătați de crime preoțimiă desfrînate,
i
“Magul, paza- răsbunării, a cetit semnul întors;
Ș'atunci vîntul ridicat-a tot nisipul din pustiuri,
; Astupând. cu el orașe, ca gigantice sicriuri
Unei

ginți

ce,

fără

viață,

"ngreuia

părâîntul

stors.

Uraganu-acum alergă pân'ce caii lui îi crapă
Şi, în Nil, numai deșertul năsipișul și-l adapă,
Așternându-l peste. câmpii cei o dată înfloriți;

- Memfis, Teba, ţara 'ntregă coperită-i de ruine,
Prin

deşert străbat

sălbatec

“Cu viaţa lor de basme,

mari

familii: beduine

pe câmpie risipiţi.

Dar șacum, turburând stele pe-ale Nilului lungi
unde,
- Nâptea - flamingo cel roșu apa 'ncet, încet pătrun
de,
„Ş'acum luna argintesce tot Egipetul antic;
Ș'atuncă sufletul viseză t6t' istoria străveche,
Glasul din trecut străbate Ia prezentului ureche,
Din a- valurilor sfadă prooroci se aridic.

Șatunci

Metnfis :se înâlță, argintos

gând

Inchegare măiestrită din suflarea vijeliei...
Beduini

ce 'staii în lună,

o minune,

al pustici,

o privesc,

Povestindu'şi basme, mândre” îmbrăcate 'n flori și
stele,
De orașul care iese din pustiile de jele.
Din

pământ, și de sub mare,

s'aud

sunete

ce cresc.

Marea ! n fand clopote are, care sună-n ori-ce nâpte;

Niiu'n fund grădine are cu mere de-aur câpte;
- Sub năsipul din „pustie cufundat e un popor.
Ce cu-orașele-i de- odată se trezesce și se .duce
Sus în curţile din Memfis, unde.'n săli lumina luce;
Ei petrec

în

vin „Și chiot

ori-ce

aGpte.. pân.

în

zor.
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FREMAT

DE CODRU.

7

Tresărind scânteie lacu
l
Și se I&gănă sub s6re
;

Ei, privindu-l din pădure,

<Cu privirea ostenită,
”

«Ca

Las aleanul să mă fure

Și ascult de la răcâre
-

Pitpalacul,

Din isvâre și din gârle
Apa sună somnorâsă;
Unde _s6rele pătrunde
Printre ramuri, a ei ud
e;
Ea în valuri, speri6să,
Se asviile,
3
Cucul cântă, “mierle,
presuri —
Cine scie să le ascult
e?

Ale păsărilor n6muri
„Ciripesc pitite :n ramuri

Ințelesuri!

Cucu 'ntrâbă «Unde-i
sora
«Viselor nostre de vară
?

„«Mlădi6să

și iubită,

+

Teiul vechii un ram întins'a

|Ea să pâtă să'l îndie,
Ramul

tîn&r vînt să'și dee

Și de braţe 'n sus so ieie,

Iară forile să ploie

Peste

Se întrebă

dinsa.

trist isvorul:

«Unde mi-i crăiasa Gre?

«Părul mole despletindu'și,

<Faţa 'n apa mea
«Să m'atingă,

privindu'și,

visătâre,

Cu piciorul?»

„Și vorbesc -Cu atât
de multe

|

o zină să resară
< Tuturora»

Am răspuns: «Pădure drag
ă,
<Ea nu vine, nu mai vine!

<Singuri voi stejari rămâne
ţi

«De visați la ochii vineţi,
«Ce luciră. pen:ră mine *
< Vara

'ntregă.>

SCRISOREA II],
Un Sultan, dintre ac
eiatce domnesc peste
vr'o limbă
Ce, cu-a turmelor păș
une, a ei patrie şi-o
sch
imbă,
La pămînt

dormia, ţine ndu'și căpătâ
i mâna cea dreptă?
Dară ochiu 'nchis afară,
înlăuntru se deșteptă,

Vede

cum,

din

ceruri, luna lunecă

şi se cobâră
Şi s'apropie de dînsul,
Preschimbată în fecidră.
“Infloria cărarea ca
'de pasul blândei pri
măveri,

-

329.
:

5

„
în

ai

_-

„i

|

Ra

Ochii“ei sînt pliii de umbra tăinuitelor
Codrii se înfioreză de atâta frumuseţe,

dureri,

Apele 'ncreţesc' în tremur

străveziile lor feţe,

Pulbere

fină ca o

de diamante cade

bură,

Scânteind plutia prin aer, și pe tâte din natură.
Și, prin mindra fermecare, sună o muzică dă ș&pte;
Jar pe ceruri se înalță ciircubeele de h6pte.
Ea, şedând cu el alături, mâna fină i-o întinde.

Părul ei cel negru n valuri de mătase se desprinde:

-

«Las să leg: a inea viață de a ta. In brațe-mi vino;
«Şi durerea mea cea dulce cu durerea ta alin'o,
i
Scris în cartea Vieții este și de vâcuri și de stele,
«Ei să. fiă-a ta stăpână; tu, stăpân vieții mele.»

“ȘI cum o -privia sultanul, ea se 'mtunecă, dispare;
lar din inima lui-simte un copac cum că răsare,
Care

cresce

Cu-a

lui ramuri

Umbra
- Și sub
lar în

|

într'o clipă
peste

ca în vecuri, mereă

lume,

peste

mare

se

cresce,
lățesce,

lui cea uriașă orizontul îl coprinde
i
dinsul universul intro umbră se întinde;
patru

părți

a lumii

vede

şiruri

munţii

mată,

Atlasul, Caucasul, Taurul și Balcanii seculari,
Vede Eufratul și Tigru, Nilul, Dunărea bătrină;
Umbra arborelui falnic peste tâte e stăpînă.

„" Ast-fel Asia, Europa, Africa cu-a ei pustiuri
Și corăbiile negre legănându-se prin rîuri;
Valurile verdi de grâne legănându-se pe lanuri;
Mările țărmuitore şi cetăți lângă limanuri,
Tâte-se întind 'naintei. Ca pe un uriaş covor,

Vede țară lângă țară şi popor lângă popor;
Ca” prin neguri alburie se străv&d și” se prefac:
In 'ntinsă 'mpărăție sub o umbră de câpac.
Vulturii

porniţi spre

cerută, pân”

la ramuri

nu ajung;

Dar un vint de bituință se.pornesce îndelung
Și lovesce

îndură,

rînduri,

în

frunzișul

sunăţor,

Strigăte de Allah! Allah, se aud pe sus prin nor.
Sgomotul

crescea ca

marea

Urlete de bătălie salungaă

turburată

după

și înaltă,

olaltă;

Insă frunzele- ascuţite se îndâie după vint
Şi , deasupra Romei nouă, se înclină la pămînt,

.

7

a

Se cutremură Sultanul, se
deşteaptă... și pe cer _
Vede luna ce plu

A

tesce peste' plaiul Eschiş
er,
Și privesce trist la casa
. Șeihului Edebali;
După gratii de ferestră,
o copilă el zări”
Ce-i zîmbesce, mlădi6să
ca o crengă. de alun;
E-a Șeihului copilă, e:
frumosa Malcatun.
o
Atunci el pricepe visul
că-i trimis de la Profet
,„Că pe-o clipă se
'nălțase chiar în: raiă
la
Mah
ome
t,
“Că, din dragostea-i lum
âscă, un imperiti se va
nasce,
Ai căruia ani și

n
|

i

=

margini numai cerul le Cti
nâsce,

-

a:

Visul săi se nfiripeză
și se 'ntinde vulturesce,
. !. “An cu an împărăția tot
mai largă se -sporesce;
lară flamura cea verde
se înalță an cu an,
Nem cu nem urmându'i
sborul și Sultan după Sul
tan.
Ast-fel țară după țară dru
m de glorie-i deschid...
Până 'n Dunăre ajunge
furtunosul Baiazid.

a

La un serhn,

un țărm de altul — legând
vas de va—sse legă
ŞI, în sunet de fanfare, trec
e Gstea -lui” întrâgă.
Ianiceri, copii de suflet
:
aj lui.

-

Alah "și Spahii |
Vin de 'ntunecă- pămîntul
la Rovine, în câmpii;
R&spândindu-se în roiuri,
întind cortirile mari —:

--—
.
AT

“Numa
m.

n

zarea

depărțată

sună codrul

destejari.

lată vine-un sol de pac
e c'o năframă 'n virf
pi
de bă;
Baiazid, privind la dinsul,.
îl întreabă cu dispreț:
—

«Ce vrei tu?
|
e
—<Noi? Bună -pace! Și de
n'o fi cu bănat,
Domnul Nostiu-ar vrea să
vadă pe măriiul împărat.»
La un semn deschisă-i cale
a, și sapropie de cort.
Un

Ă

bătrîn

—<Tu
a

atât de simplu. după

ești Mircea?»-—
Ea
_-

-

a
—<Ai

ă

venit să mi te 'nchini,

partea închinării însă, Dâm
ne, să ne ierți.
acu, vei vrea cu stea și.
r&sboiii ca să ne cerți,
=

-

:,—

port.

corână într'o ramură de spini»
"—<Ori ge gând aj, împăra
te, şi ori cum-vei fi sosit,
«Cât sîntem încă pe pace,
eă îţi dic: bine-ai venit!
«Despre
«Dar

„

după

—< Da WMmpăateb—

«Să-nu schimb a ta

-

vorbă,

ă

i

|

o

e

"881

„Ori vei vrea să facă tntorsă de pe-acuma a fa câle,
«Să ne dai un semn și nouă de. mila Măriei-Talej-—-

|

«De-o

fi una,

de-o

fi alta: ce e scris şi pentru

noi

« Bucuroși. le-om duce fâte, de e pace, dei ră&sboiti.»
— «Cum? Când lumea.mi-i deschisă, a privi gândesci că pot
«Ca întreg Aliotmanul să se 'mpiedice de-un ciot?

>

-<Ol

tu nici visezi, bătrine, „câți în cale mi

sai

pus!

<Tgtă flârea cea vestită a. întregului Apus,
«Tot ce stă în umbra. crucii, împărați. şi „regi s'adună
<Să dea piept cu uraganul ridicat de semi-lună.
«S'a "mbrăcat- în zale lucii. cavalerii de la Malta... -«Papa cu-a lui trei corâne, puse una peste alta,
«Fulgerele adunat-aii contra “Fulgerului,. care«În turbarea-i furtunâsă a cuprins părint şi mare;
- «N'ai avut de cât cu ochiul o cu mâna semn a face,

„o

îi

„ «Şi apusul își împinse tote, n&murile * ncâce;
«Pentru-a crucii biruință se -mișcară rituri rîuri,

-

|
Si

Da

<Ori din codri răscolite ori stirnite din pustiuri,
«Zguduind din pace adâncă ale lumii începuturi,
«Înnegrind tot orizontul cu-a lor deci de mii de scuturi;

=
«Se”mişcaă îngrozitâre, ca păduri de lănci și săbii,
„«
Tremura înspăimîntată marea de-ale lor corăbii!
„=
|

«La Nicopole vădut-ai câte tabere sai strîns,
«Ca să stee înainte-mi "ca Şi zidul neînvins,

«Când vădui a lor mulțime,

câtă frunză, câtă iarbă,

«Cu 9 ură ne 'mpăcată ki -am șoptit atunci în barbă,
- + «Am jurat că peste dinșii să trec falnic fără păs,
«Din pristolul de 14 Roma să dai calului ovăz]...

“<Şi de crunta-mi vijelie, tu te aperi cun toiag?
Și, purtat de biruință, să mă 'mpedec dt-un moșntg? *
—«De-un moșn€g, da împărate! Căci moșnegut ce . privesci
«Nu e om de rînd! el este Domnul Ţărei Românesci.
«Ei nu ţi-aș dori vre- -odată să ajungi să ne cunosci,
«Nici

ca, Dunărea

să

'nnece

spumegând

a tale

oști.

/
x

E

i

«După

vremuri, mulţi

veniră, începând cu asel spe

«Ce din vechi se pomenesce, cu Dariii al lui Istaspe;
«Mulţi durâră, după vremuri, p&ste Dupăre vr'un pod,
«De-ai

trecut

cu. spaima lumii. și mulțime

de norod,;

«Impărați, pe care lumea nu putea săi mai încapă,
«Ai

venit

și 'n țara nâstră,

de-aii

cerut

pămint și apă.

ea

232

_

«Și nu voii ca să mă
laud, nici că voiă să te
'nspăimînt:
«Cum veniră, se făcură
toți o apă șun pămînt.
«Te fălesci că înainteţi
resturnat-ai val vîrtej.

«Oștile leite 'n zale de mpă
rați și de viteji?

«Tu te laudi că Apusul
înainte
«Ce-i mâna pe ei în lupt
ă, ce-a
<Laurii” voiaă să-y smulgă
„de pe
„<A credinței biruință căta
ori-ce
«Ei? îmi apăr sărăcia “și
nevoile
«Şi de-aceia tot ce mișcă
'n ţara
<Mi-e prietin numai mie,
iară ţie

<Dușmănit vei fi de tâte

ți sa pus?_
voit acel Apus?
fruntea ta de fier,
cavaler.
și nemul!
asta, riul, ramul,
dușman este;

, făr' a prinde chiar de vest
e. |
«N'avem oști, dară iubire
a de moșiee. un zid
<Care nu se 'nfioreză de
a-tâ faimă, Baiazid!»
7

Și abia plecă -bătrînul;
ce mai frmăt, ce mai
zbucium! Codrul clocoti de zgo
mot şi de arme şi de
“bucium; lar la pdla lui cea ver
de mil de capete pletâs
e,
"
“ Mii de coifări lucitâre
ies din umbra 'ntunecâs
ă.

Călăreții umlpu

câmpul și .roesc după un
semn .
ȘI, în caii lor sălbatici, bat
cu scările de lemn.
- Pe copite

iai în fugă. faţa negrului.
pămînt,
Lănci scânteie lungi în
s6re, arcuri se întind în
vînt,
Și, ca nouri de aramă
şi ca ropotul de gtindini
Orizontu “ntunecându'l,
vin săgeți de pretutindeni
Vijiind ca vijelia și ca ple
snetul de plâie.
Urlă câmpul și de tropot
şi de strigăt de bătaie.
„În zadar. striga 'mpăratul
ca şi leul în turbare,
“ Umbra morții se întinde
tot mai mare și mai mare.
In zadar

flamura

verde o ridică înspre
6ste,,
Tăcă cuprinsă-i de peire
şi în față și în coste,
Căci
se clatină

rărite şiruri lingi

de bătă

lie.
'C-ad
Arabii ca și pâlcuri risipite
pe câmpie,
In genuchi cădeau pedeșt
ri, colă caii se răstârnă,
Cad

săgețile în valuri Care șui
eră,

se

târnaă,
„ŞI, lovind în faţă *n spate,
ca și crivățul și gerul,
„Pe pămînt lor. li se par
e că se năruie tot cerul,
Mircea însuși mână "n luptă
vijelia-"ngrozitâre,
Care vine
Durduind

, vine, vine, calcă totu
l în picidre.
sosiaă călării ca un zid
înalt de suliți,
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Printre. cetele păgâne trec rapendu-şi large uliți,
Risipite

se

'mprăștie

a. dușmanilor

șiraguri

Și. gonind biruitâre, tot veniaii a țării steguri,
Ca potop ce prăpădesce, ca o mare turburată.
“Peste un câs păgînătatea e ca pl&va vînturată.
Acea grindin' oţelită în spre Dunărea o mână;
lar, în urma. lor, se 'ntinde falnic armia română,

i
-

.

a
|

-

Pe când stea se aședă, iată s6rele- apune,
Voind creștetele 'nalte ale țării să 'ncunune
Cu un nimb de biruință; fulger lung încremenit

Mărginește munții negri în întregul asfințit,

.
IE
“

ei

.

Ie

Pân' ce isvorăsc din vecuri stele una câte una
- Şi din neguri dintre codri, tremurând, s'arată luna.
Dâmna mărilor șa nopții varsă liniște şi somn.
“Lângă -cortu-i unul dintre fii falnicului Domn
Sta zimbind de-o amintire, pe genuchi scriind o carte,

Ș'o trimită dragei sale de la Argeş mai departe:
«De din vale de Rovine
“<Grăim, Dâmnă, către “Tine,

=

«Nu din gură, ci din carte,

«Că ne ești așa departe.

«Te-am ruga, mări, ruga
<Să'mi trimiți prin cine-va
«Ce-i mai mîndru 'n valea Ta:
«Codrul cu poenele;
|
«Ochii cu sprincenele;
«Că și eii trimete-voiti
«Ce-i mîndru pe la noi:
«Ostea mea cu famurile,
«Codrui

e

i
|

și cu ramurile,

«Coiful nalt-cu penele
<Ochii cu sprincenele;

«Şi să scii că-s sănătos
«Că, mulțămind lui Christos 3
«Te sărut, Dâmnă, frumos. -

_
-

,
-

—

7

-

REVEDERE
(18 FORMĂ FOPORALĂ)

— Codrule, codruţule,
“Ce n: i faci, „drăguţule ?
Că, de când nu ne-am
Multă vreme a. trecut;

ȘI, de când m'am
Multă

lume

— Codrule cu rîuri line,
Vremea trece vremea vine:
“Tu, din tînăr precum ești,
Tot. mei e întiperesci.

vEdut,

depărtat,

Crengile'mi rupendu-le,

Apele- -astupându-le,

|

Troienind cărările,
„Și gonind cântările.

-Că, de-i vremea rea sati bună
,
Vintu'mi bate, frunza' mi sună
;
|
Și, de-i vreme bună, rea, .:
|

Pe pămint rătăcitor;

Marea cu pustiurile, |
Luna și cu. sârele,
Codrul cu izvrele. E

Ce le-am dat:o tuturor.

|

Mfi-or Cânta femeile. *

|

E

-

| !

-

—

_

0

la Nistru pîn” Ia Tisa,

Tot Românul plânsu-mi- -s'a,
Că nu mai pâte străbate
atâta

Vin. Muscalii de-a călare;
De la mare la Hotin
Mereă

DOINA.

A

||

străinătate,

Din Hotin și pân' la Mare,

Din

Dunărea.

omu i schimbător,

lar noi locului: ne ținem,
“Cum am fost, așa” rămânem:

Umplându-și cofeile

De

Mie: mi curge

| Numa

Și mai fac ce fac de
mult:
Vara doina „mi-o ascult;
Pe cărarea spre isvor,
7

De

ni-i vremea, când de vecuri-

Stele:mi scîntee pe lacuri!

-— la eii fac ce fac de mult
:
Iarna, viscolu-l ascult

|

i

| —Ce
—

am umblat.

cale-a

ne o ațin;

Boian la “Vatra- Dornit

ă
Şi
De
Sus

"|

umplut omida cornii
N
străinul te tot pasce
nu te mai poți cupâsce.
la munte, jos pe vale

Şi-aii făcut dușmanii cale,
Din

Sătmar

Numai

până

'n Săcele

vaduri ca acele,

Vai de biet Român,
Indărăt

tot dă

ca

săracul! .

racul.

.

ş
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„Nici îl: merge, nici se “nd&mnă,
_ Nici

îi este „tâmna,

„Nici îi vara

„|

vara hu

Tu

1

cântecele

-

Ișă desbracă

Dâr

[Ca

De negra străinătate: .
„Numai umbra spinului,
La ușa creștinului,

_
i

_ Codriil — frate cu Românul —
„De secure se tot plecă
,
-

“Sărac în țară săracă!
a

s'andura

|

De-i

suna

din cotn,

-

:

să

|
o

=
o

i
piară

_

| 5

-

_

-

ia

i

Ani

„(x METRU AXrr6)

i

Ia

|

E

:

po

- E

5
-

Ochii mei îălțam visători la steua
Singurătății. ”

Pân' în fund băui voluptatea morții

Da:

5

Nu credeani. să. 'nveț a muri vr'odată.
Pururi tînr, înfăşurat în mantia'mi,

|

|
i

odată,

ÎŞi spînzurătorile!

Când, de-odată, tu răsăriși în cale- mă,
Suferinţă, tu, dureros de dulce

j

Ă
_

'n ajutor;

dușmanii or

ODA

-

|

Ai s'aduni, Moldova tâtă;
Deii suna de două ori-

-

-

.

Din kotâră în hotară ——
Indrăgi-i-ar ciorile

-

-

N

a
Ne

.

Der suna a treia ră,

Mânca-i-ar casa pustia,

-

o
i

să "i mântui nemul tă!

Toţi

Și n6mul, nemernicia!

a

Ă

Dumnedei,

Îţi vin: codri

|

- Cine-a îndrăgit străinii,
_Mânca-i-ar inima câinii

:

îi

Tu te "malță din mormînt,
Să te-aud din corn sunând
Și Moldova adunând.

țara sînul,

Şi isvorele îl s6că —

.

Arhimandritului

Diua 'ntregă, nâptea mtrâgă,

|

Zboră pasările tâte

sta.

la s&ma părinţilor,
Clopotele. Să le tragă

de fier,

pier,

E

nu. maj

ITotă grija schitului,
[Lasă grija sfinților

-

” - Curg dușmanii în puholă,
Și s'aședă pe la noi; -

Și, cum vin cu drum

la Putna

Las

ȘI-I străin în țara lui.
„e
De la Turnu. n Dorohoi,

Tâte

Stefane, “Măria Ta,

tâmnă,

i

,
|

,

a

Ne 'ndurătâre;

!

,

ie

-

|

o

336

Jalnic ard, de vit chinuit ca . Ness
us,
Or ca Hercul înveninat de hain
a”;
Focul 'meă a'] stinge nu pot cu
tote
„Apele mării.
pe. al”meiă

propriă

vis,

mistuit,

mă

A

vaet;

Pe-al mei proprii rug mă
topesc“ în Bacăn.
„Pot să maj re'nviti luminos
din el ca.
Pasărea Phoenix?

-

Piară mi

ochii. turburători din

cale,

„Vino iar în sîn, nepăsare
tristă,

"Ca

=

,
“Vremea

să „pot: muri

|
trece, vremea

GLOSSA.
vine,

In spre

ZOte-s vechi şi nane Zăte
“Ce

e 7

| Ce. din

Zu 1e 'mtrebă şi Socote,

Nu spera Şi mu ai temă,

|

Ce e val ca valul Zrece
De te ndimnă, de fe chiamă,

Zau rămâi la tote rece.

a gândirii

mârtea

ce se schimbă

fericirii,
ci se nasce

Pentru cine o cunâsce,
Zăte-s -vechi ȘZ nouă

tote.

Privitor Ca la teatru

|

-

Regăsindu-te pe tine,
Când cu zgomote deșarte
Vremea trece, vremea vine,
|

Nici încline: a ei limbă

clipa

Și o clipă ţine, pâte;

Tu

Multe trec pe dinainte,
In aud ne sună multe;
Cine ţine tâte: minte:
Și ar sta să le asculte!

Tu așaqă-te de-o parte:

-

Pentru masca

si ce e bine

Recea cumpăn'

liniștit; pe mine |
Mie redă-mă!

în lume

să te 'nchipul:
pul,;

-[Joce. unul și pe patru,
Totuși tu ghici-vei chipui!
„ |Şi de plânge, de se certă,
Tu în colț petreci în tine

Și "'nţelegi din a lor artă,

„|Ce e ră și ce e bine.
,
Viitorul și trecutul
Sint a filei două fețe,

Vede 'n capăt începutul

- ? '|Cine scie să le 'nvețe;

Tot

|

ce-a fost, ori o să fie,

Ca să schimbe-actori "n scenă,
Te momesce în vîrteje. .
; Tu, pe-alături te strecâră,

In prezent le-avem pe tâte;
Dar de-a tor zădărnicie
Ze întrebă și socdte.

| Nu băga nici chiar de semă,
| Din: cărarea ta afară
„De te “ndemnă, de te chiamă.

Căci acelorași mijlâce
Se supun câte există,

|

>> .Şi de mii de ani încâce

De

Lumeai veselă și tristă;
Alte măsci, aceași. piesă,
Alte guri, aceași gamă;
Amăgit. atât de-adese
"Nu

spera

ŞI nu

Dacă

isbândă

ai timă.

făcând

punte.

“Temă n'ai; căta-vor iarăși
Intre diînșii să se plece,
Nu te prinde lor tovarăși:

Ca un cântec de sirenă

zică,

| Za rămâi la tote rece.
.
De ze 'mndemnă, de te chiamă;

- De ai fi cu stea în frunte.

Lumea

să

Trecă 'n-lume cine-o trece;
Ca să nu 'ndrăgesci nimică,
Tu rămâi la tâte vece- *

“Te-or întrece. nătărăii

Ce e val, ca valul trece.

scii-a lor măsură!

Zică: toţi ce vor

Nu spera când vedi mizerii
La

te-ating, să feri în lături,

:De hulesc, să taci din gură
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi

_|
_

Is

'ntind6 lucii mreje ;

„Ce e val, ca valul trece
Nu spera şi nu ai mă.
Ze întrebă şi socote,

-

Ce e răi şi ce e bine;
Tote-s vechi şi nout Zoe,
Vremea trece, vremea. vine.

SONET

Sa stins vitța falnicei Veneţii,
N'audi cântări. Nu vedi lumini de balauri,
Pe

scări de marmuri,

prin vechi

=

portaluri

Pătrunde luna, înălbind păreții.
-Oleanos se plânge pe canaluri,
El numa 'n veci e 'n. florea tinereţii;
Miresei dulci i-ar 'da suflarea vieții,
Isbesce

în ziduri vechi,

sunând din valuri.
- aa
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Ca

?n

Preot

ţintirim,

tăcere

r&mas-din

e''n. cetate,

a vechimei

zile,

San Marc, sinistru miezul nopții bate.

Cu glas adînc, cuu graiul de Sibile
Rostesce

lin, în clipe cadenţate :

«Nu 'nvie morții —

e 'n-zadar, copile!»

CE TE LEGENI CODRULE
(Iv FORMĂ POPULARĂ)

— Ce te legeni,
Fără

codrule,

pldie, fără vint,

Cu crengile la pămînt?
—

Dacă păsările trec!
Peste vîrt de rămurele,

_

„Trec în stoluri, rindunele,.
Ducând gândurile inele

De ce nu m'aș legăna

„Și norocul meă cu ele.

Dacă trece vtemea mea!
Diua

scade,

n6ptea

Și se duc pe rînd, pe rîna

cresce

Zarea

Și frunzișul mil răresce ;
Bate vîntul frunza 'n dungă
Cântăreții mi-i alungă;
Bate vintul dintr'o parte —

Scuturând

*

aripele;

Vestejit și amorţit,

Și cu doru'mi singurel,
| De mă 'ngân numai cu el.|

Şi de ce să nu mă plec,

_

'ntunecând;

Și m& lasă pustiit,

larna-i ici, vara-i departe.

N

lumii

Și se duc ca clipele,

STELELE

ÎN CER

———

Stelele 'n cer
De-asupra mărilor,
Ard depărtărilor,

Până ce pier. |

! Stoli de cocori
Plutesc pe 'ntinsele
Și necuprinsele
Drumuri

de

ncr

|
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Flâre -de cring,
Ast-fel viețele .

Și tinerețele-

.

Ori-ce noroc
„Şintinde aripele

|

!

ă

Gonmt de clipele
Tote

se sting.

|

|

|

Stării
pe

loc.

-

VASILE BOERESCU
-

(Mort în 1883 Fost membru îîn comişiunea centrală
de la Focșani, fost de
mai multe ori ministru; diarist, deputat, orator distins,
1 se datoresce codicele de legiuiră civile, care se numesce și adi «codicele .
Boerescu», A luat parte
activă la Unirea Principatelor). - -

CUVINTARE

7 nulă în Adunarea electivă a Tadrâi Românesci, 24
Îanuarie 7959, înainte -de votarea Domnului.
-

Pentru

mim

ce sîntem împărțiți

zoi

aceiași

și oi?

patrie?

Ai

Aă
nu

nu

în două

sîntem

sîntem

să dicem noi şi voi? de

câmpuri ? “Pentru

toți Români?

toți

fiii

aceliași mume?

ce -să nu dicem

ce ne. nu-

Aă nu avem

toți”

Pentru

ce

noi Românii? Nu avem.

„toți aceiași amore, nu simţim toți” aceleași sentimente pentru mama
ristră comună? Care este causa divisiunei nâstre? Care este merul
de

discordie

dintre

noi?

Acest măr de discordie, să nu
va fi Domnul? _Fie-care 'și ate

simpatiile

sale

personale;

"| ascundem :

fie-care

convicțiunile

din

el este Domnia.
sale,

noi crede.că

fie-care

Cine
'si are.

ţara sa va

fi

mai fericită având de Domn pe cutare și pe cutare. Dar discordia
există, căci nu toți: cugetă asemenea. Din astă discordie, restiltă
discreditul Camerii, discreditul nostru. Nimeni nu mai are credință

la noi; -anarhia nu e departe și inimicul e la porțile nostre. Cum
să respingem anarhia? cum Să respingem pe străini? Făcând să

piară discordia, făcând să piară punctul care ne desparte.
Noi declarăm că nu avem nici un candidat; Domnia-Vâstă aveţi

340
vre-unul?

Se

pste.

Insă nici unul

aci

din

noi toţi, nu cred

că a venit

cu hotărire a face să fie candidatul săă,
cu ori-ce preț. Toţi
sînte
m

Români

și nimeni

vroi. ca candidatul

săi

nu voesce .r&ul “tări

să ajungă

la tron pe

sale;

nimeni

nu ar

urme de sânge, sau

sprijinit de străini. Ar fi o 'ofensă
pentru Țară de a 'crede că eaa
putut trimite la Cameră, asemenea
6meni.
Ca să ne unim cu toții asupra acelu
iași candidat este posibil?
Cred că nu; fiind-că, am dis, fie-care
și are credința sa. Dara
ne
uni asupra unui” principiă este -posibil
? Da. Asupra unui principii

ne putem

uni; mai cu semă

când acest principiă este cel mai mare

“al naționalităţii nostre. Acest princ
ipii este acela al Unirii.
Mulţi din d-vâstră, acum un an, ai
representat țara la astă Ca.
meră

și aii susținut cu căldură Unirea. Prinţul
Bibescu, fostul Domn,
între alții, cel mai elocvent şi ardent
apărător al Unirii.
S'ar putea Gre est-timp ca aste pers
âne
a fost,

nu

se pote crede.
Să ne unim dar

mare

principii

ce

să se contradică

toță asupra
are

să

principiului ide Unire,

reînvieze

Acesta

asupra. acestui.

naționalitatea nâstră.
|
i
Să ne dăm mâna ca fraţii și să
cugetăm că “sintem muritori, că.
avem să mai trăim” câți-va ani
și că copiii Și strănepoții noştrii
at
să nioștenâscă un viitor glorios,
creat de noi | ,

A ne uni asupra principiului Uniri
i este a ne uni și asupra
persânei ce represintă acest principii!
Asta persână este A/erauru Idu Cuza, Domnul Moldovei.
|
E
Să ne unim
ca fraţii

asupra

acestui

nume

și

posteritatea

întinde mânile și consciința nâstră
va fi împăcată, că
-plinit cu religiositate o datorie:
sfîntă.

ne

va

ne-am îm-

CUVÎNTARE Zinută în Adunarea electooă a Țări
i Românesci în diua
de 24 Januarie 1859, după proclamă
rea alegeri Domnului.
+
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Domnilor,

-

Acestă di este cea mai mare,
ce ai vădut Românii în analele
istoriei lor.—Actul ce am făcut
noi astădi, este un act ce dove
desce la noi un patriotism și
o desinteresare așa de mare,
cum

Târ se

pot

vedea

exemple

la

naţiunile

cele

mai

civilisate ale

Eu.

a

aaa

|

Do

-

ropei! Sînt acum mai mult de

nouă secolă

N

e

și jumătate,

de

când

Unirea Principatelor, acestă aspirațiune generdsă a tuturor generațiilor, căuta să se realiseze' prin puterea materială, prin sforță, prin
sânge. Adi Unirea se realiseză prin Puterile morale, prin armele
spirituale.
Graţie
vE

vouă,

învinge

mandatari

tâte

pasiunile,

ai naţiei,

cari

a

peste 'tâte

călca

sciurăți întrun

moment,

interesele

a

egoiste,

a

înăbuși ori-ce uri, și a depărta ori-ce_ simpatie și antipatie personală spre a depune pe altarul Patrici. pur şi virgin acest principii
al reconcilierii generale și al puterii naționale! Graţie înaltelor Puteri garante,
stie,

prin

cari

ne

arătară

recunâscerea

şi

drumul

garanția

prosperității
drepturilor

și

mărimei

n6stre

n6-

naţionale,

ȘI

vechilor n6stre tratate pe cari părinții noștri le apărară cu sângele
„lor -şi cari stăteai ascunse și amorți ite sub vElul uitării şi
al violărik! |

O
răriă

.

eră se deschide

pentru noi! Acestă

n6stre!

avea

Voi

veţi

mândria

eră este

ă spune

aceia

nepoţilbr

a regenevoştri,

că

ați pus cea dîntăii piatră la acest noi edificii și accentele vocei
şi. recunoscinţei lor se vor transmite, resunând din generaţie în generaţie!
Și

care

este: natura

tate, liniște
Cuza

este

nilor,

Şi

actului

şi desinteresare?

ce

noi

6ră conformă cu Convenţia
căutați

fie-care

săvirşim,

cu.

atâta

regulari-

Alegerea Domnului Alexandru

respunsul. în

loan

din Paris? Liniştiţi- -vă, Dom-=
consciința

și rațiunea

vâstră.

Alegerea n6stră este legală, actul nostru este din cele mai legitime

ce un om pâte face în circumstanțe atât de grele. El nu este în
nimic contrar literei Convenţiunei; din contră, este absolut conform
cu

spiritul

săi.

e

Convenţia voesce ca fie-care Principat săși aibă un guvern al
său. Dar guvernul unui Stat se compune, mai ales, din puterea legislativă

Și executivă

Acest

prinicip astinsu-s'a

în ceva? Nici de cum

Fie-câre Principat atât Moldova cât şi Tara Românescă, are un
guvern separat; adică/ 6 cameră a sa, un minister al sti, o admi-

nistraţie a sa. Unirea

n6stră nu

e

politică,

este

numai

pesonală.

Am unit adică două guverne într'o singură mână. Dar guvernele
Sînt două, de și persâna .este una, ceia-ce ” este absolut conform

cu Convenţia.
Pe de altă parte, ce 'și-au propus. Puterile garante prin actul lor
de la 7 (19) August? Ele 'şi-ai propus între altele, ca aceste țări,
prin identitatea legilor lor, prin acţiunea comună a guveinelor lor,
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să ajungă la puterea ce le face
a se respecta ca nație, și la pros
peritatea materială, ce le face a
se ridica ca societate. Acest re.
sultat s'ar
fi putut. dobândi Gre, când fie-c
are Principat ar fi avut
Fârte. anevoe, saii pâte. nici
de cum. Politica fie-cărui

un Domn?

Domn ar fi fosta alta, și principi
ul. guvernelor ar fi fost altul. De
aci urma că și ministerele lor, și
camerile lor, și membrii lor din
comisia centrală,
ar fi diferit de principii și sent
imente,

Cum
când

dar atuncea
ea trebuia

amîndouă

lege

Camerile? Atât

țite în idei oposite,

același fenomen,
interes

o

special,

de interes

să fie lucrată de

comisiunea

nu ar fi

general sar fi. putut crea,

comisia

putut

centrală

de

ajungela

nici un resultat, Tot

s'ar fi vEdut, când ar fi fost vorb
a de o: lege 'de

care,

discutată

de

o Cameră, trebuia

de Comisia Centrală.
Numai o singură persână, unind
amîndou&

ca aceiași politică

și aprobată

cât şi Camerile, fiind împăr-

să fie revădută

guvernele, pote

să domineze

|
face

în „amindouă Statele, ca acel
eași
simțiminte să inspire amîndou&
Camerile și comisiunile și ca, ace:
"iaşi acțiune să se vadă între ambe
le țări. Atunci vom. putea ajunge
cu mai naltă reali
tatate

și tărie la scopul propus de Puter

ile garante.
Actul nostru dar, este din cele
mai legale. El nu va lipsi: peste
puţin -a fi aplaudat:
de Europa întregă, precum astădi
este aplaudat
"de tâtă
Națiunea

Domnilor!

Când

Română.

Dumnedeii

i

voesce

bine

cu

o

nație,

îi trimite

entusiasm; să unim dar, la entusias
mul poporului, energia și prudența

bărbaţilor de Stat; și înși-ne noi
vom

culege aceea ce

aă. semănat
strămoșii noștri, vom vedea pămî
ntul făgăduinței, vom vedea Unirea. Strămoșii at apărat Patria
în timpuri mult mai grele; 'să nu
fim
dar, mai jos de ceea-ce nația
așteptă de la noi.
_
Precum

venerăm

pe strămoșii

nostri, să

facem

ca şi

strănepoții
noștri să ne venereze pe noi.
In mânele nâstre stă ca să ni
se
scrie numele în tablele de bron
z ale istoriei; în mânile nâstre
stă
ca să facem să zică posperitatea
că, sub petrele sub cari avem
a fi culcați, zac inimi mari și nob
ile;în mânile -nâstre stă că, deși
împlinindu-ne misia pe pămînt, că,
de și morți, încă din morminte să

dăm

urmașilor

rațiilor viitâre!

noștri: sfaturi

de mântuire

și să dictăm. legi gene-

43
CUVINTARE.
Ziuută

ca respuus

delegațiunti.

E

moldovene,

în -dzua

de 14

“Februarie 1839.
Domnilor,

A se citi înaintea acestei Camere o adresă din partea Camerei
din țara suroră, a se audi pe acestă tribună un ilustru orator al
acelei Camere, este a se pune un noii sigilii pe actul nostru de la
5 şi 24 Ianuarie, este o nouă confirmație a Unirii, este o nouă
manifestare către Naţie și Europa, despre simțimintele cară animeză |

/

pe toți Românii.
|
Glorie vouă! ne dic fraţii de peste Milcov; glorie vouă! le dicem
noi; căci voi ați avut

cenă luptă

a susține,

sub un guvern

străin, o mai crân-

de cât noi; și scim că, cu cât lupta este mai grea, cu

atât victoria este mai strălucită, Glorie vouă! căci voi ne-aţi arătat
calea: ce trebue să urmăm, voi ați fost cei întâi cari, îndată după
alegerea Domnului, ați proclamat înaintea Europei, că singura și
perpetua dorinţă a inimei vâstre este Uuzrea. Voi ne-ați deschis
drumul binelui, noi lam urmat; voi ați început Unzzea, noi am ter-

minat'o.
Dar

Ă

atât noi cât şi voi, ce

am

făcut

mai

mult

de cât

a realisa

un act care era pregătit de atâția setoli? Cine nu scie că Românii,
Ta

20

toți

timpii, sat. considerat

ca

o singură

națiune

și că

nici odată

simțul naționalității lor comune nu a perit din spiritul şi acţia lor?
Chiar când aceste Principate s'aii „constituit separate, ele nu aă uitat că sînt fiicele aceleiași mure, că sînt ramurile aceluiași trunchiă.

Separaţia
una.

lot a „putut fi administrativă; însă

Când vre- un

pericol

amenința

naționalitatea lor £ta

astă naționalitate, când

vrea să stingă tot ce era Român, toţi Românii,

mergeaii la apărarea mumei lor. Asemenea exemple

de multe ori: Muntenii și Moldovenii
purile de bătae
Așa Românii,
<a fil aceleiași
“ Binări s'aă ivit
câte o dată se
ceste desbinări

străinul

ca. un singur om,
s'aii vădut adesea

mergea împreună pe

câm-

spre a aduna lauri de victorie.
chiar în timpii cei mai obscuri, ei se considerati
mume, Dacă în 6re-cari triste momente, ceva des-"
între dinșii, aceste desbinări semănaii ca acelea ce:
ivesc între membrii aceleiași familii. Nici. o dată anu erai destule spre a face să se uite vocea sân-

Bă
gelui.

Când vre-un

pericol

amenința

pe

muma comu

nă, acâstă voce
era destul de tare, spre a arma braţe
le tuturor fiilor.
|
Geniuri superidre, ca' acelea ale lui
Mihaiă și Stefan, erat pătrunse

şi mai tare de acestă solidarita
te ce natura .pusese între toți
Românii. Ei voiră a-i uni la o laltă
, a face dintrînşii un corp solid
;

în contra căruia. să se sfareme arme
le

lutară!

însă care

Convincţiunea

nu putu 'să se realiseze

morală

nu

era încă

inimicilor. Idee mare și sade

destul

cât cu puterea

de întinsă

sabiei!

și năţia

nu
simția încă destul de bine treb
uința unei uniri complecte.
De
aceia
realisarea ei, numai prin pute
rea materială, nici nu “putu
ține mult
timp. Cu tâte astea, sămînța
se pusese; acestă semînță
căduse pe
Pămînt
potă

bun, și destinația ei era ca, mai
curând sati mai târdiă, să Și

da râdele.

.

|

|
Veni însă un timp de persecuție
şi decadență, care înăbuși desvoltarea acestei semințe. Acest
timp de tristă memorie, în case
tot
ce era naţional s'a dărămat, în
care Românul fu considerat ca
străi
n
Pe pămî

ntul săă, în Care drepturile
nâstre politice fură despreţuite
și călcate în picidre; acestă
furtună politică, care sgudui
atât de
tare nați

onalitatea nostră, fu regimul
Fanarioţilor. Totul conspira
timpul 'acestui regim la câderea
naționalităţii nostre. Dar, ca
- printr'o gninune, acestă nați
onal
în

vieţii și a adevărului.

itate reînvie iar, triumfând

la lumina
|

Toţi scim proverbul: <apa trece
, pietrele rămân.» Epoca Fana
rului trecu; și în locu-i 'rămase
sentimentul naționalități române,
sEămînța Unirii depusă de eroii
noştrii. Acestă unire nu se ivi
de

o-dată ca o idee fixă, ca
o idee formată; ea exista
mai mult ca o
aspirațiune naturală, ce se
afla în inimile tuturor Românilo
r; pentru
ca astă idee să se pStă mani
festa, trebui mai întâiă
ca fie-care
- centru Românesc să'și asig

ure o existență proprie; trebui
ca să gonim din sînu-ne tâte elementele
străine lăsate de regimul trecu
t ;
- trebui să ne asigurăm simțu
fine, ca Românii

l și viața nâstră națională;
trebui, în
să aştepte o ocasiune favorabi
lă spre a arăta Eu-

ropei că, daca 'ei at același
sânge, aceiași limbă, aceiași
Voesc să li se recunâscă că
ati aceiași naționalitate. Acâstă

acest

ocasiune

tractat

ne

religiune

veni, când se subsemnă tract
atul din Paris, când

asigură existența

naţionalității nâstre,- în contr
a,
ori-cărui atac din afară, și
ne făcu să intrăm îri echilibrul
europen.
Românii, printr'o

singură voce și cu o singură
inspirație, proclamară, Unirea, ca ideea lor fixă,
ca cea mai scumpă idee a
inimei
lor, ca cea mai bună combinaţ
iune dictată de rațiune. :

Europa ne afirmă Unirea întrun mod positiv; însă Europa ne
1
„arată drumul Unirii, ne presintă calea cea dreptă și nu.
opri) prinitrun articol -positiv, că alesul unei țări să nipotă fi şi al celei-l-al
te.
Românii întruniră atunci corânele lui Ștefan și Mahaii pe capul
-unui singur ales, care fu Alerandru Idu "L-iăl,
.
Europa întregă aplaudă la glori6sr nstră faptă! Ea vede în
noi
“o

națiune

ce

are

consciință

de

drepturile

ei,

şi

care

are a

trăi

cu

voință proprie și energică. Inimicii noştrii, din causa întereselor
lor

politice, pot lucra în contra actului nostru; însă nu se pot
opri de
a nu 1 respecta; căci mărimea unei fapte impune. tuturor,
chiar
acelora ce 6 combat..
.
Daca frații noştrii Moldoveni sînt gata a avea aceiași
cugetare

și aceiași acțiune cu noi, precum ne spune onor. mei preopinent,
și

precum nu m'am îndoit: nici o-dată, fie sigur că și Muntenii
sînt
animați de aceleași sentimente, de aceleaşi aspirații. Așa,
Muntenii
şi Moldovenii vor fi un singur om, vor presinta un
singur corp,
spre a susține votul Camerilor de la 5 și 24 Ianuarie,
Nu ne rămâne, precum ne dic fraţii Moldoveni, de cât
a pune

cea de pe

urmă

piatră

în edificiul naționalității nostre:

de cât a

face să piară dintre noi, Milcovul; de cât a ne uni
inimile la
Focșani, spre a concura la întărirea actului nostru. Nobilă
dorinţă
a Camerei moldave! O dorință nu mai puțin reală a Camerei
muntene! Credem că timpul nu va fi departe, când acestă
dorinţă se

va putea

realisa,

când

amindou&

Camerile

vor

putea

lucra

la o

l-altă, spre a face să piară până la. cea mică urmă, un
sistem de
despărțire, ce făcea slăbiciunea nâstră și. bucuria inimicilo
r noștri.

“P6te că patriotica faptă a Camerilor române să dea loc
la mai
multe dificultăți diplomatice. Ori-cari vor fi însă aceşte
dificultăți,

Națiunea română e hotărită a susține prin tote puterile
sale, votul
. rEpresentanților săi. "Cred însă, împreună cu oratorul Camerei
sur ore,
că Europa va consfinți votul nostru. Acestă consfințire va fi
o consecințţă a propriei sale lucrări. Dacă drepturile şi autonomia nâstră
sînt garantate de dînsa, cum ar putea să nu recunâscă
un act,
care

este

consecința

acestor

tratate

și

putea ca, în acest secol de lumină,
se

opune

voinții unui:

popor, care

acestei

autonomii.

Cum

s'ar

Europa civilisată să voiescă a
nu

cere

alt

de

câta

trăi

con-

form cu „drepturile sale. Noi vom urma a respeca drepturile
altora
și nu vom eși din legalitate. Declarăm însă că voim ca și
dreptu-

rile n6stre să fie respectate; şi că Națiunea Română își va Susţine

aceste drepturi

cu tâtă puterea -sa.

-

346
Acestă

putere

există întrînsa,

de și a stat mult

timp

în amorțire. Istoria stă de faţă spre a cons
tata că Românii aă excelat prin
virtuțile lor militare. Mircea a fost
unul din cei d'întâiii care a avut
armie regulată, întrun timp de barba
rie, când Europa nu cunoscea
acest sistem de apărare. Victoriile
străbunilor noștri sînt: destule
dovedi despre valdrea lor militară.Dacă astă valâre nu s'a arătat
de cât-va timp,
nu

este

că a perit, ci că a stat

în amorţire. ze
„zar ocasiunea si Românii va arăta
că, în vinele hi, curge sângele
Siră
bunilor

săi...

|

.

„BARBU CATARGIU .
(1807—186
2)

(Bărbat, învățat și orator distins. A
fost ministru, Când Pai
Iunie 1862, la
eşirea din: Cameră,

asasinat Jă 8

era prim-ministru.)

CUVINT
.

Pronunţat în șednța
ÎN

_

.

de la 6 Septembre

1860.

(PRAGMENr)-

Întrebaţi, vE rog, pe zidar, pe

cofetar

Z

Camerei

şi chiar pe

panglicar;

petrar,

întrebaţi,

dulgher,
cu un

timplar,

zugrav,

cuvint, pe toți me-

seriașii, pe toți artiști şi pe neguțăto
rii de tot felul de mărfuri; ei

vE vor spune

cine le

plătesce dobânda: capitalurilor,
cheltuiala iatreprinderii, întreținerea casei lor,
osten€la, dibăcia și iscusinţa lor,
contribuţia
aceea,

domnilor;
- Şi cine

în sfirșit;
de

care

s'a făcut

atâta

vorbă

aci.

Da,
cine plătesce contribuţia neguțătorulu
i și a meseriașului?

6re pote

plăti de

cât consumatorul

sumatorul cel mare?
Vedeţi dar, Domnilor, că bogatul serv
esce

trîntor_ ce „consumă

fără a produce.

din economiștii eminenți ai tractat

și mai

la ceva

Sciii bine

cu

s&mă

con-

și că el nu e un

că mai mulți chiar

acestă cestiune din punte de
cotradictorii; dar eii zic: și aci să
întrebăm pe producător, să
întrebăm

"vedere

pe meseriașii de tot felul de indus
trie și pe comercianții

în

genere,

lor?

Când

să-Y

întrebăm,

trăesc. întrun

unde
stat

și
unde

când
se

stati.
află

mai

averi

bine

în trebile

acumulate

şi în

pisce vremi de liniște, de încredere şi de mulțumire,
în cât acele,
averi să câră a- se schimba cât mai mult și mai des
în lucru, marfă
lux, baluri, mese și desfătări? — saii când viețuesc într'o
societate să.
racă, în nisce vremi de temere și de neîncredere, când
cei cu avere nici cumpără, nici plătesc, nici se desfăteză și
din contră fecare își încuie averea cu.mai multe lacăte; când
bogatul, cu alte
cuvinte își păstreză marfa sa, aurul sai argintul,
și când meseriașul și neguțătorul e silit şi el a-și păstra pe semă-'și
lucrul sait
marfa. lui; când, în sfârşit, acel schimb de trebuințe
şi de servicii:
recriproce, acea circulație de averi sub felurite forme,
ce alimentEză viața societăților, înceteză sau se mărginesce? Să-i
întrebăm
pe

acești

industriași

ȘI. comercianți.

Ei

ne

vor

spune

acest

secret

în două cuvinte mai bine -de cât volume întregi "de disertați
i. Și de
ce să ne ducem "fnai departe? Viața Bucurescilor e
aci; să 6. în-

trebăm pe ea: când se simţia mai bine? Anii trecuți, când
averile
cresceau și circulai cu înlesnire, sau de vre-o trei ani
încâce, de

când împrejurările vremii ai micșorat averile, ai
însuflat neodihnă,
prin. urmare âă înpuținat cheltuielele, au stăvilit
circulația, ai nă-

bușit creditul?

E

.

R&spunsul lor ne va face să pricepem, d- lor, la ce servesc
e bogatul, la ce servesc averile. păstrate şi grămădite. Răspuns
ul lor _ne va
arăta că marile capitaluri sint, în societate, ceea
ce riurile, gârlele
lacurile, mările sînt în natură. Ele se împrăștie ca aburii
apelor în

rouă și.plâie și merg

de fructifică până

la cele mai de pe urmă

părticele ale societății, așa precum roua și plâia fructifi
că totă faţa
pămîntului ce ele vin de adapă” și răcoresc.
Cei ce cred din potrivă, cei ce tăgăduesc aceste adevăruri
netă-

găduite, neschimbate, vecinice, comit o erre
erdre.

născută

dintro

altă

7

In adevăr, toți aceia ce nu s'aii gândit mai âdinc la misteri
6sa
misie la care e chemată omenirea, se preocupă mai mult
de individ, de: cât de- totul ei, Aceştia iai pe individ drept
o ființă

completă; “când el, în adevăr, nu e de cât-un 'mădular, o mică
părticică a acestui corp colectiv. Dumnedeă, Iehova, Buda, Natura
—numiţi-l cum îl veți numi.—Creatorul omului, în sfirșit, sati mai'
bine dicând al Totului vEdut și nevădut, creând pe om, nu pen-

tru el însuși, ci pentru

societatea

în care el îl destina

să

trăescă,

a aflat de trebuință, în a sa misterisă și nemărginită înțelepciune,

1
.

de a crea Gmeni—capete cari să gândâ
scă, Gmen
— braţe
i
cari să
lucreze; Gmeni—picidre cari să alerg
e, etc... și cu acestea să compuie acea piramidă umană, a cărei
bază începe de la cel după

urmă muncitor și al cărei virf e format
din acele geniuri ce o lu„ Min€ză ca nisce” fare și cară par că
se înalță până la Dumnedeire
ca să se sfătuâscă cu dinsa. De n'ar fi
așa, vă întreb de ce acea
osebire

între capacitățile

individuale, de ce acea. varietate de:
aptitudini ce nu vedem între nici unele
din cele-lalte vieţuitâre?
Ei bine,

domnilor,

adevărul e

că așa

este, și

iată unde

ni

se
arată și acela al acelei economii naturale,
de” care vă vorbiam în
minutele de mai 'nainte. El este în acea
țesătură de trebuințe. și
de capacități felurite și cari se legă așa
de strîns între ele.
Puterea, dibăcia, agerimea trupescă, ager
imea intelectuală, geniul
invenției, geniul. pertecției, tote se legă
împreună; și fie-care din

ele se sprijină și sprijină pe cea-laltă,
și din acestea tâtese nasce
progresul, averea, bogăția, cauza ȘI
efectul, alfa și omega al tutulor strădăniilor omului. Rolul averei
, vedeți, domnilor, nu 'e mai
mic de cât al celor V'alte capacități.
Nu; căci, fără ea, cine ar răsplăti pe cel ce 'şi dărapănă puterile
trupului printr'o muncă ostenitâre, pe cel ce 'și consumă viața
în chibzuiri adinci, în desco-

periti și invenții înălte și atât de folositâre
omenirii? Cine ar r&splăti, dic, pe cel după urmă muncitor
și pe cel mai mare inventator?
Să

încetăm

dar de a

huli

IE
pe bogați, și mai cu semă

a
de a tîn-

gui. cu cuvînt și fără. cuvînt, clasele de
jos ale societăţii. Cu acesta
nu facem de cât a le descuraja și a le
înr&utăți. Insuflând lenea,
nerăbdarea, invidia, nu dăm &menilor, fiţi
încredințaţi, mijlâcele nou
și bune-de bogăție și de fericire; din
contră, le pregătim mizeria
şi ticăloşia,
|
Famila omenescă e, putem dice, în veci
în luptă cu natura. Dificultățile vieții sale, mărite din ce în
ce mai “mult_de trebuințele
noui ale civilisaţiei, o silesc a căuta
să zmulgă din zi în zi mai
multe noui mijlâce de existență din
adincurile misteridse în care

stau ascunse.

Dar

vărate oștiri,
toți mari, și
nu remâie în
pe un soldat

nu putem cere-ca toți să fie biruitori,
toți norociți,
ca nimeni să nu cadă pe câmpul r&sbo
iului saă să
urmă? Și Gre, când într'o adevărată oştire
am vedea
obosit legănându-se și cădend pe margi
nea drumului,

îndrăsni-vom
odihnesce-te,

în acestă

Campanie,

ca și în aceea

a unei ade-

a-i dice: «bine faci, nenorocite frate
; rămâi, culcă-te,
nu merge mai 'nainte, nu te mai
supune datoriei ce

9
ț-a

impus.

O „sârtă aspră și nedreptă, nu mai asculta glăsul co-

mandirului: tăă; el te-înșală, el te năpăstuesce; vedil, el e călare
și tu pe Jos?» Intreb pe un'om, ce se respectă, îndrăzni-va să țină
un asemenea limbagii, la o asemenea împrejurare? Nu, negreșit.
Ei gândesc că, din contră, el.ar mângâia, ar încuraja pe acel soldat descurajat, dicândui: «Curaj, voinice ; destinul "ţi-a impus o
sârtă grea; dar pâte: că dcolo, cu câți-va pasi mai 'nainte, €l "fi-a
însemnat un loc de răsplată ; răbdare, curaj, „n'asculta poveţile vi-

clene ale invidiei
ce vine

și mândriei; cariera e deschisă pentru toți, cel

mai de departe va avea

merit mai mult, de va sci să ajungă.»

Acesta -e limbagiul. ce toţi trebue'să ținem către fie-care din fraţii noștri de mai jos..

Intrun

Stat,

sînt garantate

unde

libertatea

fie-căruia, fie-care

acolo, unde el merită;

cuvenită, dreptatea şi securitatea,
pote.

fi încredinţat

că va ajunge

şi că, de şi persecutat de sârtă, va rămâne

vre-unul înapoi, el ar fi-o escepţie, și escepţiile nu ne dati drept
"să :schimbăm cursul natural al lucrurilor.
Dacă, din contră, am cere ca'toți să fie capi, toți să poruncescă
și nimeni

să

să

nu -se

veni atunci acea

supuie,

ce

ar

fi atunci

societe, ce ar deveni cea

societatea,

omenire

ce

ar

compusă

de-

din

mii de capete, tSte gândindu-se, tâte născocind, tâte poruncind,
fără a se afla un mădular care să asculte și să execute? Saii, dacă
am voi să zdrobim ori-ce cap, să coborim or ce societate, ce sar
alege de acea adunătură de fhădulare fără gândire, fără cârmă, fără
direcție, fără răsplătire? Atunci, d:lor, acea piramidă umană, de care

„am. vorbit, ar fi pe loc răsturnată, sar afla
virful în jos şi un

minut n'ar mai putea

cu baza

în

sta în echilibrul

sus şi cu
său.
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(1817— 1890)
Pad

(Om politic. Orator distins. Istoric. Fost de mai
multe ori minisru, a jucat un rol covirșitor în istoria politică a României.
A scris: Histoire de la
"Vatachie, Flistoire de la Dacie; a coordonat
cel d'întâiă şi a tipărit vechile
cronice ale Munteniei şi Moldovei; a făcut un curs
'de istoria națională. la Academia Mihăilenă din Iași, cu care ocâsie a ținut
cuvintarea de deschidere din
care publicăm extrase, câte-va părți.)

»

CUVINT INTRODUCTIV
La

*

cursul

de
-

Istoria naţională, rostit la 24
în Academia Mihăilenă.

Noembre

1843,

După priveliștea lumii, după minunile naturii
, nimica nu este
mai interesant, mai măreț, mai vrednic de luarea
nâstră aminte, de
cât Istoria.
|
Istoria, Domnilor mei, după dicerea autorilor.
celor miai vestiți,
| este, adevărata” povestire şi înfățișare a întîmp
lărilor nemului ome-

„nesci, ea, este resultatul vârstelor și a
drept cuvânt, numi glasul semințiilor
“trecute. IKaramzine, în “alte cuvinte,
de către strămoși strănepoților, ca să

- mil

de față, şi de

povățuire

vremii

experienței.
ce ai fost,
o numesce
le slujescă

Se pâte, dar, cu
“Și icâna vremii
testamentul lăsat
de tălmăcire vre-.

viitâre.

In acestă privire atât de importantă, istoria, după: Biblie,
trebue
să fie şi a fost tot-d'auna, cartea de căpetenie a popore
lor şi'a ”

fie-cărui om în deosebi; pentru că fiesce. care stare,
fiesce-care profesie

află în ea regulele
nesciința

de

sa, îndemn

purtare,

la slavă

Domnitorul prin istoriă se
lucruri mari

și drepte,

da

și nemurirea

neșterșă

și prin
cu

sfat -:a îndoirile sale, învățătură la

și la fapta bună.

deșteptă la nobila ambiţie de a face
urmare
cari

sînt

de a

trăi în viitorime.

încununați

ocârmuitorii

Laucei

buni, defăimarea și hula cari sînt tot-d'auna partea
celor răi,
mai cu neputinţă ca să nu le insufle în inimă dorinț
a spre bine

și spre virtute, dacă inima lor nule este încă stricată prin
cangrena
lingușirii. Cele mai înalte isbândi, cele mai slăvite fapte, nu
vedem
Gre că sai îndemnat prin istorie? Spre pildă biruința Asiei,
după
as

-

:

,
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mărturisirea tuturer istoricilor vechi, ș'a pricinuit prin desa cetire a
Jliadej, de către Alexandru cel mare. Cine nu scie că acest falnic
isbânditor purta necontenit cu sine, întro cutie de -aur, :poema lui

Omer;

istorie în versuri,

și ce este Iliada alta, de cât o

cea mai

vechie și cea mai frumâsă _din tote! Fără a merge în vâcuri așa
depărtate, nu sau vădut mai în dilele nâstre un alt Alexandru,
Carl XII, deșteptându-și geniul spre” isbândi şi slavă prin cetirea
vieței Macedonenului, scrisă de Quint-Curţie? Care, dar, Împărat,
i care

nu

Domn.

trebue

acestui. strașnic

să tremure de'naintea istoriei,

tribunal, ce are să” judece cu aceeași nepărtinire, precum odinidră
|
i
Egiptenii judecaii pe regii lor eşiți din viață?
tocmelele
Dătătorul de legi, bărbatul de stat, în istorie, învaţă
ocârmuitorilor, -puterea și slăbiciunea lor, pricinile de: sporire sati
de scădere a staturilor, felurile de guvern sub cari ai înflorit mai

mult, legile cari aii avut înrîurirea cea mai priinci6să sau cea mai
stricăci6să asupra puterii, asupra culturii, asupra moralului norsă
delor.
Oştenul, în istorie găsesce- pildele cele mai drepte șiși mai adevărate despre strategie; cărturarul, filosoful în ea văd înaintarea duhului. omenesc, rătăcirile sale, descoperirile geniului, pricinile nesciinţei, a superstiției și a întunericului,

Simplul particular, în cetirea istoriei găsesce mângâiere pentru
relele de față; ea îi arată că, prin o tristă fatalitate, perfecție n'a
fost nici-odată în lume, virtutea mai tot-d'auna a fost prigonită”în
viață, şi că răsplata că de cele |mai multe ori nu i-a venit de cât
după

mârte.

Cine

nu.- trebue

când istoria îi arată pre

să-și

uite

durerile

şi

nemulțumirile,

nisce cetăţeni vrednici de a porunci lu-

mii, cari ai fost jertfa tiranilor şi, de multe- -oră, chiar a compatrioţilor lor? Nenorocile n6stre trebue să le socotim de nimica
când vedem pe un Socrat silit să primescă otrava chiar din mâna
Atenienilor, pe uâ Aristid supus ostracismului, numai pentru că
era numit «cel drept», pe un Caton dându-și singur mortea, ca să

nu-și vadă patria în robie.
asemenea

E cu neputinţă: ca cine-va,

pilde, să nu-și îmbărbăteze

caracterul,

să nu

insuflat de
dorescă

de

a imita pe acești străluciți bărbaţi, făcând abnegaţie de sine: și rîvnind numai folosul obștesc.
Cât trebue,

dar să

ne fie dragă

acestă

sciință înaltă care las că

ne dă o petrecere folositâre şi, prin cetirea ei, ne îndestuleză curiositatea cea/ mai. nobilă;

dar ne învață încă a fi buni,ne mântue.

352
'

dle prejudiții, ne sporesce ispita
prin ispită vecurilor trecute, 5i ne
lungesce, cum am dice, viaţa.
|
a
_
<A nu sci ce sa întîmplat înainte
de a fi născut, este, dice Ciceron, tot aceia -ca și când aj
fi necontenit prunc; căci, ce este
vîrsta “omului, dacă memoria fapte
lor nâstre nu sar uni“cu -vecurile

cele mai dinainte?

i

A

|

-

ii
Istoria singură pote, ca într'o
panoramă întinsă, să ne arate
împărăţiile trecute înainte de mii
de ani; ea ne face privitorila
luptele, la

revoluțiile, la sfaturileș la serbările
întîmplate
tul lumii; ea scâte din morminte pe
strămoșii noștri
şEză ca vii dinaintea ochilor, cu tâte
virtuțile, cu tâte
tâte năravurile lor. Ea dar ne legă cu
vecia, puind în

de la începuși ni-i înfăţipatimile, cu:
comunicaţie

“semințiile trecute cu noi, și iarăși
și pe noi cu seminţiile viitâre,
căroră are să le trădee povestirea
faptelor nâstre.
Dacă
istoria, îndeobște, adică a
nemului omenesc.
interesantă în resultatele Sale,
cu cât mai mult trebue

toria Patriei, a locului unde

am

vădut

diua?

este

așa

să ne

de

fie is-

Omul tot-d

'auâa îna„înte de nem “şi-a iubit familia, înainte
de lume 'și-a iubit n&mul și

partea de pămînt,

fie mare, fie mică, în care părinții săi
ai trăit

şi
Sai îngropat, în care el s'a născut,
a petrecut dulcii ani aj copilăriei, ce nu se mai îotorc, a simţi
t cea: întâiă bucurie și cea întâiă
durere de

bărbat. Acest

simțimînt sfânt, nu cunosc încă

nici
un nem, nici o seminție cât de
brută, cât de selbatică, care să
nu-l aibă,
|
Ce interes mare. trebue.să aibă istor
ia naționaiă pentru noi, îmi
place
a

crede că și d-vâstră

o înțelegeți ca şi mine.

Ea ne. arată
întîmplările, faptele strămoșilor noştri cari,
prin moştenire, sînt şi

ale nstre. Inima mi se bate când aud
rostind numele lui Alexandr

u
cel bun, lui Ștefan cel mare, lui Miha
iu Vitezul; da, Domnilor mei!
Și nu mă rușinez a vă dice că aceșt
i bărbați pentru mine sînt mai
mult de cât Alexandru cel mare,
de cât Annibal, de cât Ce-

sar: aceştia sint eroii lumii, în loc că
cei d'intâiă sint eroii Patriei mele. Pentru mine, bătălia de la
Ră&sboeni are mai inare interes
de cât lupta de la Termopile şi isbândile
de la Racova și de la
Călugăreni îmi par mai strălucite de
cât acelea dela Maraton și
Salamina, pentru câ sînt câștigate de
către Români! Chiar locurile
patriei mele îmi par mai plăcute, mai
frumâse de cât locurile cele
mai clasice. Suceva și “Tirgoviștea sînt,
pentru mine, mai mult de
Cât Sparta și Atena! Baia, un sat
ca tâte satele pentrn străini,
pentru Români are-mai mult preț de
cât Corintul; pentru că în Baia

avanul Riga
Crailor, cum
fugă și uită
Trebuinţa
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al Ungariei, Mateiu Corvinul, vitezul vitejilor, Craiul
îi dicea Sixt IV, rănit de sabia Moldovană, fu pus în
drumul Patriei nâstre!
istoriei Patriei ne este neapărată chiar. pentru ocroti-

rea drepturilor

nâstre,

în potriva

naţiilor străine.. Neavând

fiesce-care popor dușman ne-ar putea dice cuvintele

istorie,

d-lui Aaron:

«Inceputul ce ai este necunoscut, numele ce porți „nu este al tăii,
nici pămîntul -pe care locuesci; sorta ta așa a fost ca să fii tot |
după cum ești; lepădă-te de începutul tăi, schimbă-ţi numele sait
primesce pe acesta ce ţi-l dai eu, ridică-te și du-te din pămîntul
pe care locuesci, căci nu este al-tăii, și nu- te mai munci în zadar,

căci tu nu poți fi mai bun de cum ești.» Și îu adevăr, tâte aceste

cuvinte ni s'aă dis de către străini; începutul

nostru

ni s'a tăgă-

duit, numele ni sa prefăcut, pămîntul ni s'a sfișiat, drepturile ni
Sau călcat în picidre, numai pentru că n'am avut cunoscința naționalității nstre, numai pentru că n'am avut pe ce să ne întemeiem și să ne apărăm dreptăţile.
O asemenea carte ar trebui să fie pentru

|
noi aceea ce Iliada era

pentru Greci. Şi să mă credeţi, Domnilor, că și istoria

n6stră are

întîmplări, are portreturi cari nici-de-cum n'ar rămânea mai jos
de cât eroii celor vechi, dacă acestorali s'ar scâte aureola poetică

cu care pana geniului
roice

și mitologice

i-a 'nfrumuseţat. Totul este că

aă trecut

că astă-di poesia

de-mult,

vecurile
nu

sesce nici măcar în versurile poeților și că numai un Omer

se

egă-

a fost

-

în lume.

Negreșit că Istoria Spartei, a Atenei, a Romei are mai mult interes de cât a nstră pentru tot străinul; întâi pentru că Grecii
și Romanii sînt poporele cari până acum resumă civilisația și
lumea veche; al doilea, pentru că înrîurirea lor încă până astădi
se păstreză. asupra n6stră, prin pravilele religidse şi civile, prin sci-

ine, prin arte, prin pămîntul ce “l-am
sfirşit, pentru că tâtă instrucția clasică
zimă pe istoria Grecilor și Romanilor;
tele acestor popore sai scris de nisce
cit, ca Tit-Livie. Sub aceste priviri eă
universal al istoriei grece şi romane;
ragiul individual,

de îndrăsncla

moștenit de la dinșii și “în
a junimii încă astădi se rași mai ales pentru că fapbărbați ca Tucidid, ca Tasingur mărturisesc interesuj
dar în ce șe atinge de cu-

faptelor,

de

statornicia apărării,

de

mărinimia și bărbăția Vocvodilor noștri, cari de și pe un teatru strîmt
şi cu mici mijlâce, ai săvirșit lucruri uriașe; în tote aceste, Domnilor mei, nu mă tem de a dicecă istoria n6stră ar fi mai jos de
28
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cât istoria a ori şi căruia popor
vechiă Sa noii. Liipta națională
a
Românilor cari, mai''trei vEcuri, a
apărat cu sabia Creștinătatea împotriva tuturor puterilor Islamismul
ui, Domnia lui Alexandru cel Bun

și a lui Mircea cel -Bătrân, al căror nume
resunaii de -la--Marea Baltică până la
porțile Bizanţiei, strălucitele fapte
ale unui Ştefa

n cel
Mare, blânda figură a lui Negu V.
V. careleca Ludovic_XII al Franției, lăsă sfătuiri fiului săă cum
să domnâscă, abdicarea lui Petru
Schiopul, care preferă să. se scob
âre de pe tronul Moldaviei, de cât
să plătescă bir Turcilor, chipul măreț
și în tocmai ca al lui, Ahil, at

lui Mihai Vitezul, singurul Voevod
ce ajunse a uni părțile Daciei
vechi, și a se putea întitula : <«Michail,
cu mila lut Dumnedeii, Domnul
Valahiei, Moldaviei și Transilvaniei»,
inima de 'eroi și geniul bărbătesc al Dâmnelor, Elena și Florica,
patriotismul preotului Farcaș
şi înalta înțelepciune a lui Miron Costi
n, carele cu aceeași mână
purta
sabia spre: apărarea

patriei, și condeiul spre scrierea

analelor
naționale, rivalitat
- numai
ea spre bine a Domnilor Matei și
Vasile,
marile planuri sprijinite de mari talen
turi alui Șerban Cantacuzino,

pentru care tronul Valahiei se părea
prea mic și rîvnia tronul Bizanției, apărarea a noti&-spre-dece plăieș
i în cetatea. Nemțului împotriva

armiei întregi a lui Sobiețki, mântuitoru
l Vienei, — tâte aceste figuri,

tâte aceste

fapte ar merita

nGstră ar fi mai

mirarea chiar și a străinilor, când
istoria

bine cunoscută,

Voiţi însă, un interes de

roman
varietate de întîmplări, episoduri
patetice, tragedii care să vă sectă
lacrămi din ochi, grozăvii cari să
vă ridice ptrul “pe cap, apoi nu

voii av€ trebuință de cât să vă poves
tesc crudimile -și viaţa aventurieră a lui Vlad Ţepeş, mâstea
vrednică de un principe a lui
Despot
Eraclidul,

domnia

lui Alexandru Lăpușncaul,

intra

rea Cazacilor sub Hmelnițki în Moldavia, care.
singură este o poemă întregă,

năvălirile

Tătarilor,

tăierea lui Brâncoveanul

și a faihil

iei sale, uta
” din cele mai triste priveliști ce istori
a universală pâte înfățișa, catastrofa lui Grigorie Ghica, în care
se întilnesce tot neprevădutul
dramei,
de

și câte alte scene grozave și uimit
âre, câte alte
cel mai mare interes, chiar pentr
u indiferenți! |

întîmplări

Istoria Românilor, : ca și a tuturor
națiiior moderne, se împarte
in istoria vechiă, de mijloc şi
nouă; fie-care din aceste se subîmpart în
mai

multe

peri6de,

însemnată. Nu v& voiă Yorbi de
Istoriă vechiă

“se “începe

cari tâte

se încep

de la cele

d'întâiă

Daciei și merge până la întemeiarea
stâturilor

Moldaviei

(1350). In

cu

xre-o

cât de împărțela principală.

acestă: întindere

de vreme

timpuri

Valachiei
vedem

epocă

istorice ale

(1290)
risipa

şi
Da-

cilor, împoporarea țării lor cu colonii romane, înflorirea acestora
până subt împăratul Aureli
și.ana,
risipirea lor. prin. năvălirea varvarilor cară, unii după alții, sai schimbat necontenit pe pămîntul
nostru

de

lăsând
A

la 270

Dacia
a

și până

slobodă.

la

570, când

Intr'aceste..

Avarii s'a

vremi

grele,

tras în:

vedem

.

Panonia,

însă,

din

.
7
A
.
a
..
.
când în când, pre micul
popor român, chiar în mijlocul semin-,
țiilor de alt nem, retras și ascuns în văile și poienile Carpaţilor,
păstrându- -Şi naționalitatea, legile, limba și obiceiurile, ca un scump
patrimonii primit de la părinți. In vâcurile X și XI, resuflându-se
de năvălirile varvarilor, Românii prind la îndrăsndlă, ies din asilurile lor, şi pe: câstele sai la pslele munţilor se alcătuesc în mic

Capitanaturi și Aoevodii, sub șefi de sângele lor; și în sfîrșit, în
vecurile XIII și XIV se întind pe șesuri, es în ţară, după expresia vechilor cronice, și întemeicză două staturi neatîrnate: al „Valachiei și al Myldaviei.

,

Cu formarea principaturilor se începe istoria de mijloc, și se
sfrișesce cu desăvirșita lor. cădere sub Domnii Fanarioți, (1716).
Acestă, parte a istoriei este adevărata istorie a Românilor. Indată
„după întocmirea lor în staturi neatîrnate, îi vedem luptându-se cu
pop6rele megieșite pentru .păstrarea naționalități lor; nici-odată

duhul isbândii și al năvălirii nu "t-aă pov&ţuit; ci, tâte răsboiele lor aă
avut un țel nobil și sfint: apărarea patriei și a legii. Dar, în aceste
lupte, statornicia, curagiul, isprăvile, biruințele lor ne par fabuldse, po
trivindu-le cu micul lor număr și cu puținele mijlâce ce le--aiu stătut
dinainte. -Dușmani de dece ori mai puternici de cât dinșii îîi vedem

bântuiță
plit

se

și

puşi în

ivesce

pe

fugă.

Insă, un

colos

orizontele Europei:

strașnic, un

isiamismul

se

nour

cum-

arată, şi tote na-

ţiile tremură pentru legea și naționalitatea lor. Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Iliria, Friulul, Crimul,se fac provincii turcescă;
cetatea lui Constantin,

pitala

Sultanilor,

și

Roma

cea

semi-luna

nouă,

maica

orașelor, se face ca”

se înalță în locul

Crucii

pe

bolta

sfintei Sofia. In vreme când islamismul este biruitor pretutindeni,
tuiurile
când chiar Grecia clasică se face prada Osmanilor, când

acestora r&sbat până în inima Ungariei, numai Românii
tivesc

șivoiului

care

înghite

tâte, numai

ei

stai

ca

un

se împroval apărător

creștinătății, împotriva Musulmanilor. De. multe ori biruiți, de multe
ori supuși, dară nici odată abătuți pânăla pămînt și desnădăjduiți,

îi vedem folosindu-se de tot prilejul și, de/la 1366 şi până la 1688,
stând deăpururea în luptă,— Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Ştefan
cel Mare, Mihai Vitezul și Șerban Cantacuzino ati fost mai ales nez
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împăcaţii dușmani a sectatorilor
lui Mahomed, apărând cu sângele
lor sfinta Cruce. De și necontenit
în r&sbâie, Românii însă nu uită
reformele și îmbunătățirile din
lăuntru; în vecurile XVI și XVII
mai ales ei fac mari înaintări în
civilisație,. Șcâlele. lor sînt vestite
în tot Orientul; Moldavia este
una din cele întâi, țări a Europei,

în

care

invenţia

lui Gutenberg,

tipografia,

se introduc

e. "Dascălii,
caligrafii și praviliştii României se
chiamă la curtea Tarilor Rusiei,
și un fii al Moldaviei. se învrednicesc
e a fi învățătorul lui Petru cel
Mare. In cea întâiti jumătate a vecu
lui XVII, limba românescă se
desrobesce și: câștigă dreptul de limb
ă a Statului; mai multe tipografii se așcdă în amîndou& principa
tele; Vasile Lupul și Mateiă Bas-

sarab,

prin

aceste

faceri

de

bine

își

fac

un

nume

nemuritor în
istoria patriei. Bărbaţi rivnitori desv
olteză literatura și duhul național; și cât vor fi Români, memo
ria și scrierile Vornicului Ureki
,
„a -Logof&tului Eustratie, a Mitropol
iţilor Dosothteiuși Varlam, a lui
Miron Costin, Radu Greceanu, Radu
Popescu și In Neculce, nu:
se vor uita,

nici se vor pierde, Stremoșii
noștri

cu

un pas grabnic
se înaintesc pe calea civilisației
Apusului; însă, tte aceste propășiri se fac înapoieri. Vremea căder
ii le vine; în pizma naţiilor străine, în neunire între dinșii, uitând
că sînt un singur și același nem,
ci despărțiți luptându-se și Slăb
indu-se între dinșii unii pe alţii

sub nume de Moldoveni. și Munt
eni, Românii se apropie de peire
.
Tirania otomană se întemeicză
asupra lor și cu dînsa, superstiți
a,
itorul lui Carl XII, Petru cel
mare; mărinimosul monarch
își plecă
un ochii îndurător asupra popo
relor creștine ale Turciei;
Români.
„mea saltă de bucurie. Erou
l Rusiei, spre mântuirea
obştâscă, se

unesce

cu Brâncoveanu

stor Domni

nimicnicesc

și cu Cantemir;
un

plan

dar zavistia și pisma ace-

așa de mare

și aşa de bine început. Pacea de la Prut întemeieză
încă pe un vec jugul Osmanliilor
asupra
Principatelor

de

la Dunăre;

cu

tragerea

oștilor rusesci, Românii perd cea de pe urmă
scînteie de naționalitate și cel
de pe
urmă drit ce le mai r&măsese,
dritul de a fi ocârmuiți de către
Domni pămiînteni;

lachiei!

și Fanarioţii

se

fac

stăpâni

Moldaviei

și Va-

-

„Istoria nouă se începe cu
vâcul cel mai cumplit care vreodatăa apăsat țările nstre.

Tâte elementele de naţionalitate
și de patriotism

sînt de mult perdute! Legile
cidre; adunările obștesci, sub

fundamentale ale țării se calcă
în pinume de Divanuri, se fac numa
i nisce

formalități fără interes. O arist
ocrație ignorantă, sprijinită de
Pârtă
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și de Cler, pe de o parte ține în lanțuri un popor
de mai mult de
două miliâne de 6meni, iar pe de alta se face stavilă chiar
binelui
ce unii din Domnii fanarioți vroesc a face; driturile
țării, care din

cari se silesce să
vorele

le vîndă mai cu mic preț

de înavuţire

publică

se întrebuințeză

și mai de grabă;
numai

în

is-

folosul unor

familii privilegiate. Moldavia se sfișie:în trei părți, Valachi
a este înconjurată de cetăți turcesci, zidite pe pămîntul ei. Fără
ajutor din

lăuntru Românii scapă tâte prilejurile de mântuir
e; şi, în vreme
când tâte poporele Europei înainteză spre o mai sdravăn
ă înitemeere
din lăuntru şi din afară, noi, cu aceeași repeziciune
ne apropiem
de peire. Revoluţia franceză, sguduind Europa
până în cele mai
adinci a sale temelii, se resimți și între Români
; unii dintre ei se
pun în comunicație cu Directorul francez; dar prea
multe țări, prea
multe stavile împedică ori-ce bună ispravă. Pe
urmă, biruitorul de

la Marengo, în expediţia sa în Egipet, voind a da
trebă Turcilor,
trămite emisari în Valahia și Moldavia ca să formeze
partizani ideilor „noui; generosu! Rigas, măgulindu-se cu făgădui
nțele lui Bo-

naparte,

se face

propovăduitorul slobodeniei; oprit în întreprinderea

sa el se dă călăilor de la Belgrad și îndre pentru patrie. Dar mortea

sa nu rămâne neroditore; şi ea este menită să pregătescă regenerația n6stră; mortea lui Rigas de o parte, apăsările nesuferite a
tiranilor de altă parte, ideile vEcului, cari de și încet, dar tot începuseră a pătrunde între Români, scrierile lui Petru Maior și a
altor bărbați patrioți, contactul cu armiile rusesci ce at ocupat
Principatele de la 1806 până la 1812, tâte aceste pregătesc întim-

plările de la 1821. In vreme când în Moldavia eteria isbucnesce
şi chiamă la slobozenie
nu numai pe Greci, dar pe tâte popsrele

creştine,

cari gemea

sub jugul

Turciei,

Tudor Vladimirescu ridică

pe de altă parte în Valachia stegul naţional, vestind Românilor că

vremea

venise,

pentru

ca

iară să scuture

stăpânirea

străinilor,

să

depărteze abuzurile cari o .rodiaă, și să dobândescă guvern naţional întemeiat pe o Cartă liberală. Pornirile şi a lui Ipsilanti și a lui

Vladimirescu au un r&ă sfirșit; dar, în tâte aceste, resultat
ele lor
pentru noi sînt nemăsurate. Intîmplărilor de la 1821 sîntem
datori cu ori-ce propășire ce am făcut de atunci; căci ele ne-aă
de-

șteptat duhul naţional, ce era adormit cu totul. De atunci multe împrejurări din afară ne vin în ajutor; Curtea protectâre, ca o, r&s-

plată pentru jertfele ce Românii i-aă făcut de la Petru cel
Mare
și până la pacea de Adrianopole, simțesce o îngrijire adevărată
penîru sGrta n6stră; şi, de și încă Românismul nu triumfă, cum
dice
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,
totuși existența politică începe a ni
se aședa 'pe temeiuri

d. Aaron,

mai statornice. In urma multor
pătimiri, multor nenorociri, un
orizonte mai senin ni se arată; pacea
de la Adrianopol se încheie

între Rusia și Turcia, și drituri perdute
de vecuri ni se întorc în-

apoi. Kiselef, un nume pe care Românii
nu trebue să-l rostâscă de
cât cu tecunoscință și dragoste,
este însărcinat cu regenerația patriei, cu punerea în lucrare a pravilelor
menite să ne facăo 'nație
până la implinirea celei mai mari.
făgăduințe, până la cea mai teneinică

închezășiuire a naționalității nostre, adecă
numirea de Domni
pămînteni și pe viață, pe tronurile
Moldaviei şi Valachiei,
Până

aci, Domnilor

mei,

vine

istoria ce-am

să vă

înfățișez. Sprijinul cel may, temeinic, ca să pot
ajunge la țelul dorit, îl aștept de
la indulgența d-vâstră și de la nădejdea
măgulitore, - că prin pre-

lecţiile mele voiă putea deștepta
în d-vâstră un duh de unire mai
de aprâpe între tâte ramurile n&mului
românesc, și un interes mai
vii pentru. nație și patrie. Acesta
mi-ar fi cea mai scumpă răsplă-

tire și cea mai bună

îmbărbătare în trudnicul meă drum.

N. “FILIMON
(1819-—1865)
7

|

1

(A trăit o viață modestă, cântăret

la Biserica

dintr'

o di, din Bucuresci. A
scris articole de critică musicală,
două nuvele: Sujnicarii si Mateo
Ciprian
și un roman de moravuri: Ciocozi
vechi și nouj).
!

-

-

CIOCOIUL
S

N

„Ciocoiul este tot-d'auna și în
laș, orgolios, lacom, brutal până
țiune nemărginită, care cclată ca
ținta aspirațiunilor sale.
Pepiniera, în care crese aceşti

tuților

cetățenesci,

este

scmă a bogatului parvenit.

mat

ori-ce ţară, un om venal, ipocrit,
la barbarie și dotat de o ambio bombă pe dată ce "si-a ajuns
:
inimici ai ondrei și ai tuturor vir:

tot-d'auna

casa

bogatului

și

mai cu

Aci vine ciocoiul umilit şi cere a servi

Ia

-

859

pe poerul pentru o bucată de: pâine; o cameră de dormit şi un
vesmint, ca să se apere de asprimea frigului.
,
In anii dîntâiu aceste vulpi cu două picidre, cari întrec în ipocrizie și vicleșug pe cele cu patru picidre din fabulele lui Esopși |
Lafontaine,

petrec

împreună

cu

servitorii
cei

îmbătrâniți

în păcate

de tot felul, îi studieză cu cea mai mare atențiune în cât la 'dou&deci de ani, ei sciii fârte bine cum să fure ctoșca după ouă fără
să !cîrie; cu alte cuvinte sciii cât să fure de la aprovisionarea din
tâte dilele, cât de la aprovisionările cele. mari, cât de la arendarea moșiilor și alte mai multe transacțiuni ale casei boeresci, în
care se află servind.
|
„ Scim cu toţii. că, între slugile fe la casele bogaţilor ca în tâte
meseriile sociale, există o erarchie Gre-care.. Ciocoiul dar, își începe une-ori cariera de la postul de rindaș, iar alte oră de la lacheii ce se-pune în câda tiăsurei boerului; devine cu încetul so.
fragiii, apoi vătaf de curte, iar mai pe urmă s& face și el boer!
Și cu tâte că unii alții îi dic în derisiune Boer făcuz, copiii lui însă

devin boeti şi “fii de boeri.
In timpul

pe cât ciocoiul

.

-

umblă

după

trăsura

boerului,

tâte slăbiciunile stăpânului săi și “i ajută cât pote ca să și
"plinescă în paguba lui și în folosul s&ă. Se întîmplă însă de
ori, ca stăpânul ciocoiului:
să aibă și virtuți, dar aceste
pătrate nu pot să intre în capul și inima cea triunghiulară
gustă a ciocoiului,
ce preţ.

Ca sofragii se
în cât nu

mai

plecat. pe drumul de

a deveni
“

obicinuesce atât demult

pâte

să

trăiâscă

fără

om

cu

friptură

mare

mâncările
de

el află

le îmmultelucruri
și încu ori-

delicate

fasan, brînză

de

p

Parma, salam de Verona, conserve de Francia, și vinuri din cele
mai celebre deluri ale Europei. . Ast-fel, dar, când ciocoiul ajunge |
la gradul. de vătaf, este conrupt moralicesce și fisicesce până la
măduva 6selor.
Inălțat la acest din urmă și mai suprem grad al slugăriei, ciocoiul devine prevădător ca un president de cabinet... din Europa.

Ideia ce "1 preocupă; diua şi nâptea, este de a afla metodul prin
care să'și facă stare, Diferite planuri i- se presintă în imaginațiune,
unul mai întunecos de cât cel-lalt; le studieză pe tâte și găsindu-le
realisabile,

le pune

în

lucrare

S'a dis de mai mulți filosofi
mai

aspru jude

al criminalului.

fără

mustrare

de

consciință.

și cărturari, că consciința 'este
O. fi, nu tăgăduesc;

cel

dar vătaful de
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curte cunsce mijlocul de
a face din acest aspru judecător
silier în tocmai după cum
îi trebuesce lui,

El dice în sine:

„dea

se hrăni

tot omul

pe pămînt;

un con-

este creat de Dumnedeiă, cu
dreptul

de ce

dar

unii

Smeni

aă mai mult de
cât le trebue, când alții nu aă
nici chiar mijlâcele necesarii
spre
a 'se susține? De ce unii sunt
puternici
-și alții nebăgați în semă?
De ce

unii stăpânesc pămiînturi
întinse, iar alții -nu ati nici
chiar
pămîntul necesar spre a
se îmmormînta ? Acesta:
este o stare de
lucruri anormală, —
combat

din

dice înțeleptul vătaf de curte

tâte puterile,

adaogă

el.

— și cată să o

Ast-fel dar omul nostru, mergend
din raționament în raționa„ment şi din deducție în
deducție devine comuvist,
fără scirea
lui, și începe a pune în lucrarea
acestă doctrină atât de frumâsă
și
egalitară în aparență,

cât este de hidosă în fond.

„Nu

trece mult și ingeniosul Vătaf
de curte se pune
nivela starea societății după

adevăraților

comuniști.

cu adere a

un metod mult mai practic
de cât al
Incercarea reușesce de
minune; starea co-

mbunătățesce cu aceeași repediciune
cu care
se ruin€ză a stăpânului său.
Iși cumpără mnoșidre, vitișre
și alte
diminutive de acestea,
cari fac viața lesne

y

pretest

şi părăsesc

casa

și plină de plăceri.

stăp

ânului s&i tocmai atunci
Când acestea
simte cea mai mare nevoe de
dînsul.
E
Este cunoscut că omul îmbogăți
t prin furtișag nu se 'satură
nici
o dată de aver
e,

ori cât de

noui mijlâce de a-și mări

bogat

ar deveni,

bogăţiile,

ci din

Căsătoria

dar

contră

devine

caută

pentru

dînsul o nouă mină de exploata
t. Se propune ca ginere pe
la tâte
fetele bogate; trimite samsari
.de -căsătorie în t6tă ţara, și
hu se.
însră de cât numai atunci
când găsesce o zestre după
placul lui,

fără să se turbure cât de puţin
este jună,

Omul
dată

frumâsă,

crescută

bine,

dacă femeia

cu care 'şi legă sorta

sai; slută și depravată,

ce se îns6ră numai pentru ca să-și
mărescă starea, nici o

nu iea soție bună.. Ciocoiul

o scie.și acesta,

dar

Dumnedei

scie

îi pasă forte
puțin, căci el nu are altă țintă de
cât realisarea planurilor sale cele
ambițidse. N'apucă să trecă luna
de miere și casa ciocoiului devine o cafenea, în care se adună
tâtă lepra societății. Soţia sa de-

„Vine

o

mesalină;

copiii se

nasc

îiai

cum ; cresc

împreună

cu slugile și, tocmai când ajung la gradul cel mai
înalt

al corupțiunii, îi trimite în Franța, ca să învețe
carte.
Nenoţociţii copii, lipsiți de educațiunea morală
și neîntăriți

virtuți

și exemple

de

ondre, învățate

la porțile Parisului, cad

praveză

și: mai răi;

cu dinșii luminele
pravarea

acestă

sai

în mâinile junilor

Europei

celor stricați,

intelectuală,

civilisate, nu aduc

de

dintr înșii

a

nefiind

reușesce

susținută

rală, produce mai mult răi de cât: bine
nesce în sînu-i asemenea vipere.
„Ciocoiul saă
de omul onest

părinților, cum

prin
ajung

cari îi de-

iar, când se întorc în patrie, în loc să aducă

dacă vre-unul

cultură

din casa

puiul de
prin mai

de

vițiul și de-

învăța

câte

o educațiune

nenorocitei

ciocoi, ajuns om de
mulțe fapte, iar mai

tarea sa. El nu se pronunță

cât

ceva,.

mo-

țări ce lră-

stat, se deosibesce.
cu s&mă prin pur-

definitiv pentru nici

o doctrină poli-

„tică, nu se face adept credincios al nici unui
partid, nu doră că
"are spiritul drept și nepărtinitor, ci ca să pâtă
exploata de odată
tâte doctrinele şi partidele în folosul săti,

Amorul de Patrie, libertatea, egalitatea și devotament
ul

sînt vor:

bele sacramentale ale ciocoiului, pe care le rostes
ce prin adunări
publice şi private; dar aceste virtuți cetățenesci,
de cari face atâta

„pompă, nu sînt de cât treptele scărei pe care voesce
a se sui la
putere; și une-ori, când ele nu-i servă de âjuns, el
alergă la străini

și primesce de la dinșii posturi în țara sa,
|
Ajuns la gradul de mărire, pentru care a comis
tâte mișeliile, a
suferit tâte umilințele și a declamat,” fără de a
le simți, tâte _vir-

tuțile din lume, ciocoiul își ridică masca ipocriziei de
la ochi,
se arată lumii în mizerabila și uricisa nuditate a sufletu
lui săi

“celui mic.
Inima lui, asuprită de

„a trecut, devine

suferințele,

incapabilă

de

umilirile

ori-ce

și înjosirile

simțimînt

frumos

prin car

și uman

Libertatea presei îl supără, căci descoperă inichitățile
vieței sale și
nu'l lasă să despâie de averi pe stat și pe particu
lari; funcțiunile
statului le împarte la ciocoi cu cea mai mare prodig
alitate; și, ca
să

un

se

potă

folosi

ciocoii. tot de

norociților

lată

mai

bine

de

orînduelile

tipul

servicie,

își recruteză

|

funcţionari.

nâstră/ unde

în

calibrul său, și speculeză printrînsul pâinea ne-

ciocoiului

din

tâte

lumi
- adevăr
na
atei

țările "și mai
civilisațiuni

cei groşi ai ignoranței și ai depravaţiunii.

n'a

cu

s&mă din țara

risipit

încă

norii

TEATRUL IN ȚARA ROMÂNESCĂ
De

va

fi existat

teatru În:

țara

n6stră înainte de

Caragea, nu
scim, istoria nu. ne spune nimi
c; chiar tradiţiunile populare
nu ne
arată de cât venireă unor
scamatori Arabi și Turci, cari
scoteă

panglice din guri,

înfigeu ace

prin mușchii 'mâinilor, vărsaă mei

pe nas și scoteaii din cap o
mulțime
In timpul lui Caragea, veni pent
ru

de căciuli,
prima ră un

o
întreprindător

|
de dioramă și clădi ur teatru de
scânduri în curtea Banului Manolache Brâncovenul. Acest teatru
optic ținu cât-va timp, iar mai
în urmă Domnița Radu cladi la
cișmeua roşiă o sală de bal, în
“cate se adunati boierii și cucânele
de petrecci nopțile cele lungi
ale- iernei,
i
|
„o
Puțin însă după aceea, veni în Bucu
resci un antreprenor de tea-tru melo-dramatic cu o trupă
"formată. ast-fel. în cât să pStă
representa;: tragedii, drame, comedii
și Chiar opere.
.
Repertoriul lor se compunea
din cele mai frumâse producți
uni
dramatic

e

piesele

și opere

musicale ale școlelor italiană și
germană;

cari întimpinaă

o prizire mai

dar

favorabilă în publicul tea-

trului nostru, eraă: Saul, Ida,
Pia-de-Te olomei, Briganiii, Faus
t. .
In timpul acesta hațiunea elen
ă se pregătea -să rupă lanţurile
ce,

de patru secoli, o ținea în sclav
ie. Bărbaţii cei mai luminaţi şi mai
patrioți ai acestei națiuni, se adun
aseră din tâte părțile în România
și în țările vecine cu dinșa și
formaseră din Bucuresci un cent
ru
de operațiune al mai multor comi
tete, ce lucraă în unire pentru
binele patriei lor.
Ă
Intre bărbații, înscriși în registrele
comitetului revoluţionar elenic
din Bucuresci, figurai: Atanasie
Christopolu, noul Anacreon al
Grecilor inoderni,
care

mai

în

urmă

ale Europei...
Acești

lacovache Rizu, poet cu mare
reputațiune, Scufu,
represintă pe Grecia liberă
la mai multe curți

_

Gmeni,

în adă&văr mari

și înzestrați cu inim

i.-generâse, cunescend cât de :mult contribuesce
teatrul la formarea unui popor
primitiv și la pregătirea lui pentru
fapte eroice, se gândiră a înfi-

ința un teatru în limba elin&scă.
Ca să

potă

realisa

acestă

elini din principate, pentru

idee,

sfinta

ce țintia

la

pregătirea junilor

luptă a independenţei clasicului
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pămînt al Eladei,
triotism,

virtute,

formară

repertoriul lor tot din

abnegațiune

și

ură

în

contra

piese pline de pa-

tiraniei.

_

Prima prodiicțiune, ce se represintă pe scena acestui
teatru, fu
Mortea Îui Juli Cesar de Voltaire, tradusă în elinesce
de Logof&tul Gheorghe Serurie. Succesul ci fu splendid. iar întipărirea
ce
lasă în inima spectatorilor, fu atât de mare, în cât după eşirea
din
teatru mulți dintre Elini întonai pe ulițe peanul r&sbunării
şi al
morţii:

După

acestă piesă

urmară:

Mânia

ui Achal,

compusă

de

€ hris-

topolu, Timolecn, de Zampelii ; Meropa, Zaira şi Mahomet de Voltaire;, Orest și Filip I/ de Alferi...

Cel ce voesce să afle, dacă aceste piese ai produs saă nu
efectul lor, să întrebe câmpiile. Drăgășanilor din România şi
pe ale
Greciei sclave pe. atunci, și ele vor rEspunde arătândui
un popor .
liber și un regat noii înscris pe harta Europei.
* - Actorii,

teatrale,

cari

erai

ai

luat

parte

la representarea

mai toți studenți din

șc6la

acestor

producţiuni

elinâscă.

La început tâte rolele femeesci se juca de bărbați și
semă de tîn&rul C. "Aristia, al „căruia fisic şi dexteritate se
mai mai mult cu caracterul femeesc; dar mai în'urmă s'a
femee, anume Marghidla, care a primit cu mare plăcere
aceste

|

role în tâte

piesele

Români,

ce'i făceii

Junii

străini realisând,
mai

mare

Spre

întrun

neceşitate

acest

sfîrșit

repertoriului.

studiile în șcâla elinescă,

ţimp atât de

pentru
se

mai cu:
conforgăsit o
să j6ce

o

aleseră

scurt,

națiune, luară hotărîrea
câți-va

din

timp ridicară pe scenă faimâsa tragedie
FEouba.
Acestă piesă, ce pentru prima-6ră da
a intra în teinplul muselor, avu un succes
din causa gelosică și rivalităților. După dînsa
de Mohzre şi alte câte-va "producțiuni, apoi

Revoluţiunea lui Tudor Vladimirescu,

vădând: pe

o instituțiune

cei

cu

a

talent

de cea
imita,

și în

puţin

a lui fpripide numită
ocasiune limbii române
nu tocmai satisfăcător,
se representă Seârcitul
încetă.

care dete naţiunii române

drepturile ei cele strămoșesci, o datorăm în mare parte. ideilor de
libertate și eroism, culese de: junii Români din piesele: Mortea hi

Cesar, Achil, Zimoleon şi Ecuba.”!
“Cât durară aceste turburări politice, în care Românii cu armele
în mâini smulseră de la tiranii lor dreptul de a fi guvernați de
principi români,

. marginile

teatrul

Danubiului
1

stătu închis.

Melpomene

și . Zalza

“părăsită

şi se aședară în patria lui Leonidas, ca să
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1

aprindă

în' pieptul

descendenților

lui focul

care purifică pe naţiuni de lepr
a sclaviei,
- După

revoluțiune

veni la Domnie

cel sacru

Principele

al libertăţii,

Grigorie

D. Ghica.
Domnitor: Român, deși avea
mare
dor
inț
ă,
ca să aducă
va
i înalt grad de fericire, dar
ranele ei erai multe şi
5
ca uh adevărat părinte al
națiunii, studiă cu seriosit
ate posițiunea
făriă, începu opera regenerării
prin îmbunătățiri de prima
necesitate: regulă financele” țării, sleit
e de Domnii fanarioți și inva
siunile
precedente; combătu abusuril
e amploiaţilor, . înzestră capitala
cu pavagi de pâtră, -înființă șcâle
în limba română și-pâte că ar
fi
făcut
mai multe îmbunătățiri, dacă
resbelul turco-rusesc nul da
jos
de pe scau

Acest

Guvernul
resce

nul Domniei.
provisoriiă rusesc, de

luminarea

Românilor,

în

și în

fond

însă

aparență
făcea

o
se arăta că

tot

ce

putea,

do-

introducă confusiunea spiritel
or și ignoranța. Dar, la 1834
, numinDimitrie Ghica, Domn țării
, Românii din tâte părțile începură a se deştepta
din letargia, în care se afla
u pân'aci.
Curierul Românesc, singura
fâie pe atunci, prin articolii
sei plini
de patriotism, începu
ca să

du-se Alexandru

pe

a chema pe Românii cei
inteligenți să depue
altarul Patriei renăscute,
rodul ostenelelorși al vegh
erii lor.
O

societate filarmonică se înființă.
Fundatorii et fuseră: 1. E. Ră|. Câmpinenu și C. Aristia.
Ce] d'intâiă contribuia cu
doi
galbeni pe lună, lucrări literare
şi sacrificie tipografice pentru
imprimarea de piese teatrale,
programe, însciințări, etc.; cel
de al doilea cu patru galbeni pe lună
; iar Aristia cu un galben
pe
lună și
îndatorirea de a da lecţiuni
dramatice, câte ș6se ore pe
fiecare di
După șese luni de lupte giga
ntice în contra dificultăţilor
de tot
felul, societatea _isbuti
dulescu,

cu luxul

și îngrijirea

a pune în scenă pe Mah
omer
putinci6să în acei timpi.

Piesa, în fine, reuși de minune
,

de

Voltaire,

Publicul, acusat

astădi că nu este
în stare să înțelegă producţi
unile clasice, se entusiasmase
atât de.
mult, în cât cerea prin mani
festări sgomotâse reprod
ucerea piesei
Dar inamicii
putea

Românilor,

să inspire

asemenea

prevădând
piese

moralitatea și. patriotismul, ce!

în iuima

popo

rului, întrebuințară
tâte mijlâcele și suiră pe scen
ă comedii și farse immorali,
cari 'coTrum
p

spiritul și inima,

Efectul moral, ce produse repr
esentarea lui Mahomet, fu
necalculabil: venitul societății fila
rmonice se îndeci; numărul
mem
bri
lor
ei se ridică până la ș&pte-deci
individe, între cari figurau cei
mai
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”

habili

și

mai

inteligenți

na

bărbați

ai

N

merse așa departe, în cât unii dintre

societății n6stre.

Entusiasmul

asociați și chiar dintre

par-

ticulari, în sacra și patriotică lor exalta
re, începură a dota societatea cu donaţiuni testamentare. Dar inami
cul cel neîmpăcat al feri-

cirii n6stre, vădend

tâte aceste mărinimâse aspirațiuni ale Român
ilor

către civilisare, ațiță mai întâi gelosi
a între capii societății, apoi
între 1. Câmpineanu și Principele; Domni
tor; iar după aceea, prin co-:
rupțiune şi intrigă, reuși. a distruge acea
societate care, de ar fi

existat pân'acum, negreşit că arta dramatic
ăși literatura nâstră ar
fi ajuns la mare grad de cultură.
Mărul discordiei, care aduse acestă nenorocire
, fu o medaliă de

aur proiectată de societate a se da prin
vot membrilor societăţii,
cari ar fi meritat mai mult. Se dice că
Câmpinenul ar fi dorit să

i se dea numai

lui acea

medaliă

și de aceea “începuse a lua ton

de .dictator; pe de altă parte iarăşi princ
ipele Ghica vădend cu
ochii r&i crescânda popularitate a Câmpi
nenului, temându-se a nu
ajunge printriînsa la tron, aduse lucrur
ile ast-fel, în cât L Eliade

și C. Aristia

își dederă

demisiunea şi printracâsta totul se spul.

beră în vînt,
7
Puțin ceva mai în urmă, se făcură noui
încercări pentru reînfiinţarea societății filarmonice. C. Aristia
fu însărcinat cu acestă lucrare. El conduse lucrurile cu mare silinț
ă și amor propriă; vedend
însă că teatrul și literatura eraă numai un
pretext, iar adevăratul
scop era intriga politică, se retrase,
|
După trecere de cât-va timp, iarăși începură
a se ivi simptome

pentru redeschiderea teatru! național. De astă
dată însă

Domni-

torul însuși se pusese în capul întreprinder
ii, cu scop — după mărturisirea contimporanilor — de a parâlisa influe
nța Câmpinenului şi

a surpa tot-de-odată și teatrul.
Spre

împlinirea

acestui

scop,

chiemă

iarăși

pe

C. Aristia

şi i

propuse Direcțiunea teatrului cu salarii de galbe
ni cinci-deci pe
lună și tot venitul representațiunilor..... Dar încep
ură persecuții
indirecte, cari aduseră căderea definitivă a teatrului.
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CARMEN SYLVA.
(M. Sa Regina României)

s

o

-

(Născută în Neuwied, pe
țărmul drept al Rinului,
în 1843. Sub pseudonim
de Carmen Sylva, sa dist
ul
ins în literatura german
ă și în cea română, prin
crări de valăre recunoscută
luă

ă

a scris:

Sola,

Puiu,

de către toți criticii imparția
li. In limba românescă!

Visul Poetului, etc.

Este membru al Academ
Lucrările sale literare Sînt
ici române.
traduse mai în tâte limb
ile culte din Europa),

Dacă

ogdrele

României

sînt

atât

de bogate

şi de roditâre, acesta o datorim mult sân
gelui vărsat pe dinsele
de acei, cari din
vremuri vechi s'a jertfit
pentru a le apăra.
„o
Astădi, în di de sărbăt
ore,se cuvine dar să: ami
ntesc despre eroii
din trecutul cel may depă
rtat. Nu mă țin de acei
, cari au numai un
-Vae victis pentru cei învi
nși, ci pe aceștia adese
îi cred mai vrednici de tâtă lauda.

a
„Noi ne mîndrim mult că
ne tragem din Romanii cet
învingători;
să nu uităm însă nici oda
tă pe Dacii cei învinși -cari
,
murind o
morte vitejescă,
ai acoperit pămîntul aces
tei țări cu cununi neperitâ
re.

acestor luptători, pentru a
întări inimile-şi a înălța cuge
tările nostre.
Nemul nostru a stat

tot-d'auna ca o stâncă,
mienită a sparge grelele valuri ale popârelor
ce se rostogoliai unele pest
e altele. Adese
i-aii trecut

"valurile peste cap, dar tot
atât de adesea ne-am înălțat
capul iarăși cu mîndrie, bot
ezat pentru lupte noui și
pentru răb„dare vitejescă,
Vreau să cânt. astădi pe eroi
i cari renase necontenidin
t holdele .
nostre aurii! și cu tâte că sînt
numai un mic lăutar, voit da
cântecului mei un Vers, care să
umple inima vâstră de "bucurie
,
ÎI

so
N6ptea, la lumina lunei, umb
lă rătăcind pe malul Dunării,
în sus
şi în jos, măr€ța arătare a
unei fecidre. Ea mânile-și frîn
ge, în ape
intră până la briă. Ea
Caută

un

vad; să trecă

dincolo

şi cu glas
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se vaetă: — «Dar nu vedeți? Din
«pe

cel din

urmă

ostaș?

Trebue

-

Ss

cea din

urmă

bătălie,

să trec dincolO o!:
valuri

am luat

spume«gătâre! Lăsaţi -s'așed dincolo, la adăpo
st de furia vrăjmașului, pe

«cel din

urmă

ostaş!

Lăsaţi să trecă dincolo miresa! Arătaţi'mi
„ «vadul,
ca șă- nu văd oștirile romane. călcând
în -picidre pe mortul
«mei
!

Lasă-mă,

Dunăre,

să trec

prin

ale 'tale

însângerate

valuri!»
Ast-fel se vaetă fecidra tâtă n6ptea
cea lungă și mânile 'și fringe;
iâr

mina

valurile
lunii

Dunării trec fără 'ncetare, puter
nice și. nemilâse, la lucare privesce a morților cădere
șa morților mulțime.
r

,
.

La

_

|

sfat şedea

e
_

.

:

A

fruntașii eroi ai Daciei, în adâncă

se cuvine celor voinici și tari de
inimă. Cel

tăcere, precum

mai în vîrstă, în jos

se uită încremenit, aruncă o
pană de vultur, Un suspin se ridic
ă .
din pieptul tuturor, ca vintul
care scutură vîrfurile într'o pădu
re
de stejar

Pana dicea: «Romanii vin!» Cel mai
tînăr în-sfat sta |
" rezemat pe scutul săă. Ochii îi Scân
teia ; dar fruntea lui cea albă
era încrețită
de aspre

cugetări; și, de răsuflarea-i desă,
pletele-i negre ca pana corbului se mișcaii mere
ă pe umerii lut. EL luă o frunză
de rogoz

și-o asvirli lângă

pana de vultur,

strângendu-și

buzele
cu dispreț. Vroia să dică : «Fru
nză de rogoz -sînt Romanii, căci
ei
«sînt vorbăreți ! Dar cel bătrî
n, arătând spre “Dunăre ce 'n
ra
zele s6relui stălucea printre
trunchii uriași, luă urciorul scu
ap
vărsă din el mai întâiti o picătură,
în urmă 0 stropitură, pe urmă,
tGtă apa, revărsându-Se ca un rîă
întreg care sparge și sfarmă stânc
și deluri, strică și distruge câmp
ii și păduri, cresce și cresce
necontenit, nutrit de ape lăturalnic
e și de ploi neîncetate. Și un
suspin se ridică iarăși din pieptul tutur
or!
In sfirșit glasul bătrânului se audi:
«Putem să: stăm împotrivă ?3
lar cel mai tînăr șopti; — «Sol
a!» Și, precum în pădure plsia
în„cepe a
picura lin, şi cu încetul se îndesesc
e de străbate peste tot
locul ca un'rîă, ast-fel şoptele se
întețiră în gura bărbaţilor gary
stait la sfat, Toţi întrebat: — «Sola
! Nu te temi?» Toţi întrebau :
«Nando! Ce .te face atât de îndr
ăsneț? Ore ți Sa jurat ca săți

«fie mirâsă?»

Capul tîn&rului

ostaș

i se plecă

pe peptuii:

«jurat să'și alegă cine să” fie soț, nnma
i după a

«Ea

sa

treia bătălie. Ne-

«răbdător aştept a treia bătăl
ie.» Bătrânul din sfat clătină
capul
plin de îngrijire, și așeză lângă
pana de vultur, o pâtră. Atunci
cu

toții strigară întrun

glas: «Arătare!

Nu! încă stă țara Dacilor în

368
«picidre! și lung timp va mai trăi poporul nostru,
dacă vom ține
«pept cu Romanii, când o fecidră nu'și
va fi luar de bărbat pe
<un mort.»
|
”
*

La

lor

revărsatul

r&sfățate.

zorilor sclipesce peste

Cu

în sus se asvirle

aripi

ape jocul mult

al musculițe-

îndrăsneţe. ele „ating valurile Vine, pe când.

pescele. cu solzi lucitori, Și pe maluri sclipesc ale

bărbaților arme. Fecidrele le spală de sânge și cu cântări
le ureză
nouă isbândire. Sola prinde în scurt lumina sârelui şi razele
strălu-

citâre ce es dintriînsul ea le trimite să lumineze întunec
imile pădurii, de se înspăiminteză cântăreții din ea; iar ferul lucit
îi oglin-

desce
deițele
vii ale
bie și

fața gânditâre, de n'ai crede că-i o gingașe fetiță, ci una din
destinului, ucigătâre de eroi. Genele nu clipescîn razele
sârelui, mâna ei nu tremură când atinge sângele de pe salance. Dar în rîndurile fetelor nici ș6pte nu se aud, nici vorbe

de: taine dui6se.

Grave

și seri6se,

ca tinere

preotese, ele își împli-

“nesc datoria, adinc cugetând la vrednicia lor.
S6rele este în crucea amiedii Și Via rumenesce obrajii frumoși
ai Solei. O picătură scânteietâre pică de pe fruntea, ei albă ca ometul, și atinge părul cel negru și creţ, ce gingaș o împrejmuesce
.
Dar feciGrele nu se uită și nu iai sâma. Cântecul lor străbate spre
riul cel

mare,

care'l

primesce

cu jale și'l repede

latele lui talazuri, acolo unde stă armă lângă armă.
«Dulce

ră!

măreț

ri!

ca. pletele lungi și moi,

în depărtare

pe

în vis eu ţi-am

<vădut” făptura, un chip de ostaș, înconjurat de câtați.
«Te-ai

ridicat cu lancea

«baţi. Vis răi e visul mei,

șai mers

la luptă

mare,

căci a minţit și el!

la luptă de băr-

«Nici că mai străjuesci, nică că mai stai în prejma celor ce daă

<năvală. Braţul mei stă împotrivă; dar tu, riule, ajută roiul
lor să
<'mpedecăm!
|
<Ore Vrei să fii fricos, să'ți dic neinimos? Scdlă-te! Ridică-te!
<Inghite-ne în pace.
|
« Rostogolesce-te fără simțire peste trupurile ce 'n giulgiuri învălesci, precum înghiți strigătele și porți îndoielele. nâstre.»
*

Pădurea audi a pașilor tropot, ea se gândi:—e cântecul vijeliei
și 'ntrebă ca pe un vechii cunoscut: —de unde vii așa în gână mate?
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Al strigătelor vuet ajunge până 'n riii. Acesta 'n veselie 1 duce
înainte, și întrebă și el: E astădi sărbătâre în pădurea adîncă? Sunetul cunosc; dar ce serbaţi voi re?

Și ca oţelul ce răsună, se sdrobi strigătul de stâncă.
“inimele

cumplit vor bate

?n pepturi

brăzda; dar el stă amenințând

și cugetări

Credea că

adinci frunzele vor

și certând: ce bate așa năvalnic ini-

ma în pepturile vâstre?

|

Nu era furtuna, nu era nică cântărea de sărbătâre, nu era nici
bătaia inimei nâstre. Răsunata puternic, isbit de scutul nostru, scutul sorții, care -sa sdtobit.
Și

în

rii

resfrînge

și

până

în

ce

pădure

tâte's

'ntrebăm,

în

tăcere,

apăsat : și greii:

stînca

«O

ea

însăși

sortă! «Ce

vuetul

ceri de

la noi b

jos

Până când luna nu va fi din cer cu vuet asvirlită, și nu va pica
pe pămînt — nu perim!
Până când stelele nu vor trece, unele după altele, și s6rele a lor

suflet nu va

suge —nu

perim!

Până când papura_păr de fecidră
pe cap ușor âşedat— nu perim!

nu va răpi, legându-l
ă

ca cuibul

Până când bărbatul degetele-și simte tremurând c'atinge draga lui iubită, până când piîriul cu miîndrie alergă prin ogâre multe șai
holdelor fremăt duios el asculță — nu perim! ;
Până când iepele sirepe peste câmpii vor sbura, legănând
„tele eroilor noştri— nu perim!

hoho-

Până când apă din pâtră n'o curge, florilor tâte 'n săbii sângerâse
nu

se vor schimba,

femeile

nu: vor

mai

ride

cu

bucurie, când-dina-

inte-le trec cele cu dulci nădejdi
— noi nu ne stingem!
Până: când pădurea nu va sta. 'n mirare de propria'i frumusețe
şi pămîntul nu va dice, de abia șoptind—<nu niai am loc pentru

nici un mormint»

!-nu

perim.

-

Ce s'aude 'n cea pădure! Ea răsună 'n adîncimi de tropote
de

tropote

mii, de.

rele 'n mirare se
cât

ochiul

bărbaţi și de

cai, de

zângănitul

armelor.

sute,
Feci6-

ridică 'n sus și ochii aţintesc. Pădurea-i deșartă

pătrunde;

dorm

chiar

păsărele

de

zăduful

dilei.

Dar

sunetul. stranii înăbușit s'apropie și, legate de dînsul, nevădute, mis24
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teri6se cete; până ce Sola mută și. palidă, ca
și albul ei veșmint,
brațul nu'și ridicăși dincolo arată spre malul
drept al Dunării. Pul-.
bere ca de la sute de turme spre cer se nalță,
în ea se vede scân-

teind; ferul de la coifuri
iute iar dispar

ca fulgerul

şi din virf de lănci, ce-apar de-odată
pe

norii

cei negri

și plini de

și

stricătâre

grindină. Pădurea r&sună mai tare și mai slab de acei
cari, pe cela

mal, de pe 'nălțimi 'spre rii, mulți și nenumtrați,
cumplit înainteză.
Și, fără trăgănare, se pun la ciocănit, se pun
la făurit la focuri al-

burii în miedul dilei, se pun să 'ntindă pod de luntri
di a trecut numai și totul e sfîrșit.
|
Stai

armele

strînse 'n mănunchiuri

amenințătâre

îmbinate. O

spre cer înțepe-

penite: Iar cetele tot vin şi se rostogolesc. Pe cela mal
al Dunări _

deluri, șesuri, păduri, se par tâte că se mișcă,
se par “tâte a înainta
spre rii, în jos, ca albia să i-o astupe. Toţi—Sola
şi fecidrele privesc în tăcere peirea ce vine, Stă fecidra nemișc
ată cu ma
umbrind ochiul sprîncenat. Inima-i era împetrită
de spaima pu.erii ce
dincolo se revarsă spre podul întins, ca lăcuste
de cari nimic nu
te aperă, pe cari nici ape nici arme nu le opresc
e, cari cu propriile
lor trupuri, poduri întind jefuind din a lor mulțim
e acele ce înșile.
sdrobesc spre a preface în pustiă gol, pădure
și câmpie.

Sorele apune. Liniștit și pacinic lunecă și trec valuril
e aurii. ar
dincolo pe mal, lănci şi scuturi lucesc însângerate
de focul viă al
sorelui. Chiar pulberea ce se rădică din deluri și
din văi ca fum

des și -'nălțat, chiar pulberea roșesce și 'ntreg
cerul stă
catunci când păduri aprinse, de flacări se înghit.
Dar vine
albăstruie și încet, pe nesimţite, ea se 'ntinde peste
tâte: e
ce se plecă, când diua e perdută şi stea e
învinsă. Sola
numără focurile ce scânteieză, dâr ar iscodi
a vrăjmaşilor

în foc,
umbra
stegul
stă și
putere.

Ea stă și numără, până ce-o fetiță semn îi face,
că ostașii așteptă
armele să rădice de pe năsiposul mal. Atunci Sola
se trezesce și
pașii ei întârce.
Nando de mult stă în așteptare, în dos de arbore.
El nu se uită
nici la Romani, nici la podul lor, nici la primejdia
ce pe toți amenința. Ochiul lui e ațintit spre armele sale. Le va
fi spălat Sola, le
va fi atins ea pe dinsele cele din urmă, le va fi
ţinut ea încă în
mânile ei cât de puţin, după ce le spălase. El repede
s'asvirle asu-

pra

lor,

pășind

pe

urmele

Dar Sola înainteză
nu se topesc

nici

de

că se întârce.. Odată

calde

încă

de

gingașul

picior

al Solej.

rece, ca zăpedile ce pe virfuri de înalți munți,
căldura

numai

sârelui din

luna

lui Cuptor.

Ea nici

ea brațele 'și rădică, în crescet și- le
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pune, și iarăși în liniște înainte păşesce. Ea este ca. a negurilor făp„tură, de adierea sefii împinsă încet și lin:
* Nando strînge cu tărie lancea la peptui,

dincios, ca și cum
cum

i-ar cere

ar sci

sărută

că întrînsul ea faţa

scutul

cel

cre-

și-a oglindit, ca şi

RI
să“
păstreze.

chipul

XX

" Roşitu-s'a

ea. Plină-i
Plinări. de

Dunărea,

—

se

părea

că

valuri de sânge

se revarsă din

de

trupuri, — se părea că chiar valurile ei aă murit,
arbori, — se părea că tâte pădurile s'a plecat înaintea

toporului. Iar jur împrejur, aerul tremură de ţipete și razele sârelui
se cl&tină. Podul stă încă și trece peste
lărime, îndesite ca furnicile călătâre.

dînsul -pedestrime
_

și

că-

__A Dacilor 6ste-i sdrobită, împrăștiată. In. păduri ea se strînge
din noii în tăcere, ca o stîncă de granit. Pe Nando îl aduc pe
crengi; din multe răni el sîngeră. Sola stă în piciâre, apucă în mâni
valurile ei de

păr'

şi făra

capetele_ plecă.

|

de

vorbi,

trei ori cu dinsele

învins, ochii închide

bate. Nando, de dureri

peptul

își

și ostașii plini de jale
.

- 2

Adunată stă a Dacilor 6ste şi ranele-s vindecate. Iar Sola își taie
părul cel” negru și lung. Sus îl legă la vîriul lancei lui Nando, să
fâlfâe

ca o flamură

de „vinturi

mișcată,

de

sâre: luminăâtă.

Acesta

dicea: «Vei fi condus spre glorie și biruință.» Şi 'n adevăr biruința
şi gloria în partea Dacilor se dăduse. Romanii stai înfiânți. Străde

veselie

Nando

vine

spre

Sola,

plin. de

putere,

ager

de

mulțimea. Eroii s'asvirl. în preajma ei. Femeile cer Sola să se 'nduplece. Bătrânii o înconjâră, rugând şameninţând. Toţi se string în

jurul feci6rei. Dar ea-și scutură părul cel des, care-i înconjră capul
ca o câmă de leii, de lumini aurii străbătută: — «După a treia bă«tălie! Atunci voiă alege!»
Ast-fel vorbi, cu glas rece. Se 'ntârce apoi cu mândrie și n a
cortului întunecime, dispare.
se

A treia bătălie! Intră "n țară a Romanilor puteri covirșitâre. Intră
şi se revarsă ca apele umflate ce năvălesc cu sloii de ghâță. Intră,

za

lucind

_tot, el care minuni făcuse, în mâni cu flamura din mâna €i primită:
— «Sola! Ore astădi vrednic sînt de tine?»
Ea însă rădică mâna și 'n tăcere trei degetei arătă. Se mișcă
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și lupta se încinge, precum vijelia în păduri turbeză, copaci scoțând
cu rădăcini adânci, turnându'i la pămînt. Dacii stait neclintiți. Dar
tot e perdut! Nando e neasemănat. Flamura lui, în sânge adăpată,
din vîrful lăncei cade ca muschiul de pe brad; iar peptui stă de-

schis de o lovitură grea, din care sângele“ curge 'n șirâie ferbinți.
Nando

cade

<Sola,

la pămînt şi tot încă se apără cu paloșul rădicat. <O
vino!» șoptese fără putere a lui buze ofilite, ce semănă cu

florile
vino!>

ce de pe arbore tremurând se scutură în pulbere. «Sola,
Ea însă stă în vultârea luptei, vede flamura, vede cum ea

se

plecă,

șaude

ostașii,

de

msrte

amenințați,

strigând

cu toții —

«Sola»! Ea rândurile desparte cu brațele ei albe „și spre. Nando
privesce, care la pămînt jos sufletul își da.
Cea din urmă suflare din pieptul lui ieșise, și ochii lui de abia
se 'nchise în ultimai ochire de dragoste și de credință. Ea îngenuche lângă trupul fără suflet, îi iea mâna slăbită din care abia
acum. paloșul cade, și strigă 'n îmbulzela luptei celei mari: —
<Acâsta

este a

treia di

de bătălie!

și acesta

“i mirele

meăl»

—

Eroii cu spaimă și împietriți aud grâznicul cuvint. Se ridică însă
îndată un strigăt și un țipăt, ca tunetele ce se 'ndâsă între stânci
adânci: «Sîntem pierduţi! Arătarea'i adevăr! Fecidra-i de vină! Ea
«să plătescă! Nică unul din
mortea a adus, și ea

«care

noi să nu mai
să piară!
-

rămâie,

dar fata și ea

Cu mâna ci în mâna lui Nando, cu inimă tare și vesel suris,
făra clipi din ochi, ea mârtea primesce de la ai săi. lar ostașii
toți s'asvirl

în navală

și secerați

sînt toți,

ca spicele

ce „cad: fără

glas și fără jale. Din al Dacilor uriaș popor nimic na mai
Imprăștiate

zăceati

pe

pămînt

tot trupură

în bătălia cruntă și femeile tâte,
lor

Romani,

ele

cari,

cu

neînsuflețite.

spre a nu

mândrie,

rămâne

eroilor

da

Se

rămas.
asvirlise

pradă ostași-

semnul

de

dinşiă

așteptat.

Nâptea,

la

lumina

lunei,

umblă

sus și în jos, mărcța ar&tare
în ape

intră până

la brâu, Ea

caută

cu glas se vaetă:—<Dar nu vedeţi?
<luat

pe

cel

din urmă

ostaş!

rătăcind

a unei

pe malul

fecicre. Ea
un

vad,

Din cea

Trebue

să

Dunării,

în

mânile- -și frânge,

să treacă

dincolo

şi

din urmă bătălie am

trec dincolo!

O

valuri

«spumegătâre! Lăsaţi să trec, s'așed dincolo la adăpost de furia
<vrăjmașului, pe cel din urmă ostaș! Lăsaţi ca dincolo mirâsa să

«trecă! Arătaţi'mi vadul ca să nu văd. oştirile romane, călcând în
«picidre pe mortul mei! Lasă-mă, “Dunăre, să trec prin ale tale
«însângerate valuri!»
- Ast-fel se vaită feciâra,

—

totă n6ptea

cea lungă;

şi

mâinile

"și

frînge. Dar ale Dunărei valuri mărețe curg ne 'ncetat, puternic
nemilâse, la lumina lunei care a. privit a Dacilor sfirșit șa mor-

0

ilor mulțime.

-

MANASTIREA ARGEȘULUI

|

|

-:

.

«Mândre ciobănaș
Din fluer doinaș!

2

Pe Argeș în jos,
Pe un mal frumos,

_|Pe Argeș în sus
Cu turma te-ai dus,

-

a

Negru Vodă trece
-.
Cu-tovarăși dece: ”
Nouă meşteri mari,

_
”

Calfe

:

o

de zidari,

|
o

-

Pe unde-ai

Un zid părăsit.
„Şi neisprăvit,
La loc de grindiș,
“La verde-aluniș?

Loc de mănăstire
Și de pomenire..
lată, cum mergea,
Că în drum ajungea,

"1—Ba, Dâmne-am vEdut,
Pe unde-am trecut
Un zid părăsit
Şi ne isprăvit.

-

|
|

Câinii, cum il văd,

Din fluer doinaș.
“Şi cum

-

trecut,

Şi Manole dece,
-Care'i și întrece.
Merg cu toți pe cale,
Să al€gă 'n vale

Pe-un biet ciobănaș
-

Pe Argeș în jos
Cu turma ai fost;
Nu. cum-va-ai vădut,

îl vedea.

Domnul îi dicea:

,
Pa

La el se reped,
N

Şi latră-a

pustii.»

| Şi urlă-a morții.»

i
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Cât îl audia,
Domnu

'nveselia

Și curînd pleca,
Spre zid apuca
Cu

nouă

zidari,

Nouă meșteri mari
Și Manole dece,
Care'i și întrece,
«lată zidul meu!

Domnul se mira
Ș'apoi îi mustra,
Ș'apoi se 'ncrunta
Șii ameninţa,
“Săi pue

de vii

Chiar în temelii!
Meşterii cei mari,
Calfe de zidari,

Aici aleg ei
Loc

A patra di iar:
Lucra în zadar!

de mănăstire

“Tremutraii lucrând,

Şi de pomenire. Deci voi, meşteri mari,

Lucraii tremurând,

Calfe

de zidari,

Curând vă siliți,
Lucru del porniți,,
Ca să'mi ridicați,
Aici să'mi” duraţi
Mănăstire

Cum

naltă,

n'a mai fost altă!

Că voiă da averi,
Voi face boieri;
lar de nu, apoi

Voi

zidi pe voi,

Voiă zidi de vii

Chiar în temelii!» -

Di lungă de vară,
Diua până în seră;
lar Manole

sta,

Nici că mai lucra,
Ci mi se culca
Și un vis visa,

Ș'ast-fel cuvinta:
«Nouă meșteri mari,

Calfe și zidari!
Sciţi

ce

am

visat,

De când m'am. culcat?
O șoptă de sus
Aevea mi-a spus,
Că

ori-ce

am

lucra,

'Noptea sar surpa,
Pân' om hotărî

II

In zid de-a

zidi

Cea 'ntâiă soțidră,
Meşterii

grăbia,

|

Storile întindea,
Locul

măsura,

Șanţuri largi săpa
Și mereă lucra,
Zidul ridica;
Dar ori-ce lucra,

N6ptea, se surpa!
„A
A

doua di iar,
treia di îar,

! Cea 'ntâiă suridră,
“Care s'a ivi
Mâne

în zori de

di,

Aducând bucate
La soț oră la frate,
Deci, dacă voiţi
Ca să isprăviți
Sfinta mănăstire,
Pentru

pomenire,

Noi să ne-apucăm,
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Cu toți să jurăm
Și să ne legăm,

S'o 'ntârcă din cale!» :
Domnul se 'ndura, -

Taina s'o păstrăm;

Ruga” asculta,
Norii. aduna,

Ş'ori-ce soțidră
Mâine în zori de di
Intâi s'a ivi,
Pe ea s'o jertfim, In zid s'o zidim!

Ceru intuneca,
Și curgea de-odată
Plâie spumegată.

|.

Ce face ptrae

i

Și umflă şiroe,
Dar

Iată 'n zori de
Manea

Mândra n'o opria,
Ci ea tot venia
Şi s'apropia.

di

Manea

se trezi,

Şapoi se sui
- Pe gard

i

de nuiele

Drumul
Când,

,

Şi iar se ruga:
«Suflă, Dâmne-un:

se uita,
zăria?

Soţidra lui,
Fldrea

Prinz

Munţii să r&stârne,
Mândra

câmpului !.

de

mâncătură,

Vin de băutură.

|

Paltini să îndâe,

»

Ea sapropia
Și îi aducea

vint

Suflăl pe pămînt,
x
Bradii săi despâe

cerceta.
vai! ce

mi-o. vedea,,

Inima-i plângea.
Și iar se închina,

Şi-mai sus, pe schele,
Și 'n câmp

ori cât cădea,

NI

să'mi întârne,

Să mi-o 'ntârne 'n cale,
S'o ducă de vale!»

,

Domnul se “ndura,
.

Ruga'i asculta

.

Și sufla un vînt,
"Un vînt pre pămînt,
Paltini. că îndoia,

Cât “el o zăria,
Inima'i săria,

In genunchi cădea,
Și plângând dicea:

Bradi că despoia,
Munţii răsturna;
lară pe Ana
Nici c'o înturna!....

«Dă, Dâmne, pe lume
O plâe cu spume,
„Să facă pîrae,

Ea mereii venia,

Să curgă șirâe,

| Pe

Apele

să crescă,

i

Mândra, să'mi oprescă,
S'o oprescă 'n vale,

|
i

1

drum

șovăia,

Și s'apropia;
Și amar

de

ea,

lată c'ajungea?

-

.
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“|

Meşterii cei mari!

Calfe de zidari,

Şi o
Pân'
i Pâp'
Pân'
Pân'

cuprindea
la glesnișdre,
la pulpișere,
la costișcre,
la țiţișcre.

Mult înveselia,
Dacă o vedea;

|

lar Manea turba,
Mândra'și săruta,

1 Tot mesei plângea
Și mere dicea:

In brațe-o lua
Pe schele-o

|

Pe zido punea
Și, glumind, zicea
mea,

! Zidul r&ă mă strînge,
Tiţiș6ra'mi

Pân' la costișâre,

Și vesel :îdea;

Pân' la pulpișre.
lar ea, vai de ealNici că mai idea,

Ci mereii dicea: |
«Manole, Manole,
Meșştere Manole!
Ajungă'ţi de șagă,
Că nu-i bună, dragă;
Manole, Manole,

Meștere Manole,
Zidul r&ă mă strînge.
Trupușoru'mi frânge!»
lar Manea tăcea
Și mereă zidia.
Zidul se suia

plânge,

Copilașu'mi trânge!»
Manole turba
* Şi mereu lucra.
Zidul se suia
Și o cuprindea

.

Nu te speria,
Că vrem să glumim
Și să te zidiml!»
Ana se *ncredea
lar Manea ofta
Ș: se apuca
Zidul de zidit,
Visul de '"mplini..
Zidul se suia
Și o coprindea
Pân' la glesnișsre,

ea!

«Manole, Manole!
Meștere Manole!

urca,

«Stăi, mândruța

Dar ea, vai de

_

; Pân' la fâţişdre,

! Pân' la buzișâre
| Pân' la ochișori,
i In cât, vai de

ea!

| Nu se mai vedea;
| Ci se audia
!i Din zid că dicea:

|

| «Manole;

Manole,

| Meștere Manole!
|
Zidul răi

mă

strânge,

Viaţa mi se stinge!»
NV
f Pe Argeș în jos,
i Pe un mal -frumos,
Negru-Vodă vine,
| Ca să se închine
| La

cea mănăstire,

| Fainică zidire,
| Mănăstire naltă,

2

“Cum n'a mai fost altă.
Domnul o privia
Şi se 'nveselia Și ast-fel grăia:
«Voi meșteri zidari!
Dece meșteri mari!
Spuneţi'mi-cu drept,
Cu mâna, la. piept,
De-aveţi meșterie,
Ca să'mi: faceți mie.
Altă mănăstire

Aripi zburătore

De șindrili ușâre.
Apoi le înțindea
Și 'n văzduh săria,
Dar

Trupu

-

lată c'audia
Din zid că eșia
Un glas. nădușit,

Un glas mult iubit,

Care greit gemea
Și mereu dicea:
«Manole, Manole.
“Meştere
Zidul

Pe acest pămînt!

o

Manole,

răi: mE

ștrînge

Tiţiș6ra'mi plinge,
Copilașu'mi frânge,

că: noi scim,

Ori când să zidim
Altă mănăstire

“Viaţa mi se stinge!
Cum o audia,

pomenire,

Manea se perdea,
Ochi-i: se'nvelia,
Lumea se'ntoreca, Norii se'nvârtia,
Și, de pe grindiși,
De pe coperiș,

Mult mat luminsă
Și mult mai frumâsă.»

Domnu“ asculta
Și pa gânduri 'sta,
Apoi poruntia,
Schelele. să strice,
Scări să le ridice;
lar, pe cei zidari,

Colo pe grindiș,

'și despica.

Când 'se încerca
: De se arunca

Cum staii pe grindiși,.
Sus pe coperiș,
Vesel se mândriaă
Ş'apoi r&spundeai:
«Ca noi „meșteri mari
Calfe și zidari,
Alţii nici că sint

Dece meşteri mari
Să mii părăsescă,
Ca să putredescă,

cădea;

' lar bieul Manole,
| Meşterul Manole,

și zidari,

Pentru

pe” loc

Şi, unde pica,

„ar cei meșteri "mari,

Află

a

Sus pe coperişi.
Meşterii gândia
Și ei își făcea

. Pentru pomenire,
Mult mai Tuninsă.
|
Și mult mai frumosă?>
Calfe

Do

Mort bietul cădea!
lar unde

cădea,

Ce se mai făcea?
O. fântână lină
Cu apă puţină,
-

Cu apă sărată,
Cu lacrămi. udată!

,

-

-

MIORIȚA.

Unu-i

Moldovân,

Unu-i Unguren
Și unu-i Vrâncen,
lar cel Unguren
Și cu cel Vrâncen,
Mări, se vorbiră,
Şi se sfătuiră,

Ştăpâne, stăpâne,
Iți chiamă șun câne,

Să

px

Cu trei ciobănei.

Că-i &rbă de noi
Și: umbră de voi.

Să

La
-

negru

zăvoi,

Cel mai bărbătesc
Şi cel mai frățesc,
Că apus de sâre
Vrei să mi te-omâre
Baciul

Unguren

Şi cu cel Vrâncen.
Pe lapus de sâre,
— Oiţă Birsană,,
Ca să mi-l omâre
| De ești năsdrăvană.
Pe cel Moldoven
Și de-a fi să mor
Că-i 'mai ortoman, In câmp de mohor,
Și-are oi mai multe,
Să spui lui Vrâncen
Mândre și cornute
Şi lui Unguren,
Și cai învățați
Ca să mă îngrâpe
Și câni mai bărbați |...
Aice pe-aprâpe:
„Dar cea Mioriţă
In Strunga de oi,

Cu lâna plăviță,

De trei dile 'ncâce,
Gura nu'i mai tace,
- Erba nui mai place.

«— Mioriţă 'lae,
Lae,

bucălae,

-

De trei dile 'ncâceGura nu'ți mai tace!
Ori €rba nuți place
Ori ești bolnăvisră,

Drăguță micră?

ţinut cununa,

Bradi și păltinași,
|l-am avut nuntâși,
Preoți munţii mari, .
Păsări lăutati, Păserele mii |

Și stele făclii!
lar, dacă-i zări,
bătrînă

>

| Cu brîul de lină,

Aste 'să le spui,
Flueraş de fag,
| Mult dice cu drag!
Flueraș de-os,
.
-I Mult dice duios!
Flueraș de soc,
Mult dice cu foc:

Ssrele şi luna
Mi-aă

Măicuţă

Să'mi aud cânii.
să-mi

nu le spui lor.

le spui curat,
m'am însurat,
Cu-o mândră Crăiâsă,
A lumii miresă;
Că, la nunta mea,
A cădut o stea;

Dacă-i întilni

|Să fii tot cu voi;
In dosul stânii

lar, la cap,

lar tu, de omor

oc

Iată, vin în cale,
Se cobâră în vale
Trei turme de miei

Viîntul când a bate
Prin ele-a răsbate
Ș'oile s'or. stringe,
Pe mine m'9r plânge
Cu lacrămi de sânge!

pc

Pe-un picior de plaiă, | — Drăguțule bace!
Pe-o gură de raii,
Dăți oile 'nc&ce

Din
pui

ochi lăcremând,

Pe câmp alergând,
Pe toți întrebând

Şi la toți dicând!
Cine-a

cunoscut

Cine 'mi-a vădut
Mândru ciobănel

_

Tras printrun inel?
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Mustăcidra lui,
Spicul grâului;

Tu,
Să
Șii
Că

Perişorul

Cu-o

Feţişâra lui,

Spuma laptelui;

lui,

Pana corbului;
Ochișorii

lui,

|

Mura câmpului!..

Mira mea,
te 'nduri de ea
spune curat,
m'am însurat
fată de crai

Pe-o gură de rai.
lar la cea măicuță
Să nu spui, drăguță,

MIHU

La delul bărbat,
Pe drumul săpat,

Merge hăulind,
Merge chiuind
Mihu

copilaș,

Mîndru păunaș,
Păunaș

de frunte,

Copilaş de munte.
Merge. el cântând,
-Din cobuz sunând,

Codrii -desmierdând
Din cobuz de os
Ce sună frumos.

Merge cel voinic
Pun murgușor mic
Prin medul nopții,
Prin codrul Herţii,
Mult

e frunza desă,

Nâptea

'ntunecâsă

Şi calea petrâsă!

Că, la nunta mea,
A cădut o stea;
Cam avut nuntaşi,
Bradi și păltinași;

Preoţi, munţii mată;
Păsări,

lăutari;

Pasărele mii
Şi stele, făclii!

COPILUL

Dar când se urca
Și mugurul călca,
Piatra scăpăra,
Nâptea lumina,

| Nâptea, ca diua.
Merge, mări, merge,
Ş' urma li se șterge
Printre frunză cădute,

Ori frtul cu fluturi,
Ori scumpele

rafturi,

Ori armele mele
Ce lucesc ca stele,

De duci așa grei
Trupuşorul: mei ?
— Zaua

nu

mEndesă,

Pe cărări pierdute.

Şaua nu m'apasă, Friul nu în& strînge,

Merge tot mereit

Chinga

Voinicelul mei,
Din frunze pocnind,

Dar

Codrii. vechi trezind
Şi mereit grăihd:
«Hai, murgule, hai,
Pe câstă de plai.
Ce lași tu drumul
Ş'apuci. colnicul ?
Ori zaua te-apasă,
Ori

şaua

te'ndesă,

nu mă frânge;

ce măE apasă

Şin drum
Că s'aţin
Patru-deci
Cinci-deci
De

nu mă lasă,
pe-ici
și cinci
fară cinci

haiduci

Levinţi,

Duşi de la părinți

De când erai mici
La codru 'n potici.
Şacum se gășesc
7

-
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De benchetuesc
La
La

vale adincă,
muche de stîncă,

” La des păltiniș,
Mărunt aluniș;
La masă de piatră
In patru

crăpată,

- Cu sirmă legată,
Cu slove săpată,
Cu slove de carte Cu aur suflate. .
lar la masă șade
“Gata să te prade
lanuș Ungurean,
Vechiul hoțoman,
Cu barba sbirlită

De rele 'nvechită,
Până ?n brîi lungită,
Cu briă 'nvelită.
EI are,

Lasă colnicul .
Șapucă drumul,

Un

Că ești cu Mihul!
Lasă 'n urmăţți tema,
[Că

te iau pe

semă

Cu

chivere

'nalte

Că Ianuș de-o-dată
Si dice 'n-glas mare.
«Voi, vitejilor

Unguru fălos
Nu-i primejdios,

Haraminilor!

.

lui e mare

Dar mu mușcă. tare.
Câţi sînt ci? cinci-deci,
Șese-deci, opt-deci,
O sută ș'o mie?

'n codru,

os

Tresare și sare

Cu buza de-oţel.

Etă,

de

Și €iă, şi etă,

Istui păloșel

lasă 'n cale'mi;

cântic,

Ce sună duios.

vie,

măi frate,
Dacă vreaiisă scie
Săbii lungi și late,
Cine e Mihul,
Durdă ghintuită,
Mihu Copilul!»
Inimă-oţelită,
Murgul ca gândul
Și mai are încă
Lasă colnicul
Pe'mprejur de stîncă
Ș'apucă drumul.
Voinicei Livinţi
«Hai, Murgule, hai,
Cu armele 'n dinți,
[Pe costă de plai
Feciori buni de mână, La poiana grasă,
“Căliţi, tari de vină,
Dumbrava frumâsă
Flăcăi groși în cefă
Cu iarbă 'nverdită,
Voinici făr' de l&fal
Cu flori înflorită!>

Cu codile late,

De cobuz

Istor braţe -grâse,
Gr6se și vin6se,
Istuia piept lat,
Lat și'nfășurat,

Gura

mândru

Cântic de voinic
Ș'un glas de cobuz
Dulce la aud,

€tă,

| Că Ianuș de-o-dată

lan staţi ascultați Ș'armele-apucați,
Că ei cam aud.
Un glas de cobuz
Printre

frunză sunând,

Codrii diesmerdând.

Deci. vol vă grăbiţi,
Curând

vă porniţi

Să'i eşiți în- cale
Pe
La
La
La
La

del şi pe vale,
podla -hârtop,
lunca de plop,
poteca strirâtă,
cărarea' frântă,

La fântâna lină
Cu apă puţină.
De-a fi vrun vitez
Cu flori pe obraz,
Să nu mil stricați.
Ci să mi'l legați;
Er vre-un

fermecat

Lăsate pe spate.
Cum benchetuesce
De muieri stricat,
Ei te-or audi
Și se veselesce,
O palmă să'i daţi,
Şi s'or repedi,
Stă, încremenesce,
[Drumul săi lăsați!
Şi amar de tine.
Pe gânduri pornesce,
Ungurii pornesc.
Și amar de mine!
Că, din când în când, Și calea'i opresc.
— Hai, murgule, hai - Aude sunând,
Er cât îi zăresce,
Pe costă de plai,
Codrii r&sbătând
Mihu le. grăesce:
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„<Voi, Vâinicilor,

Şoimii se adun

“Haraminilor!
Cine va mânat,

Cum mi se zmucesc,

Codrii se trezesc,
| Frunzele șoptesc,

Cum mi se trîntese
Ca doi zmei, ca lei,
Ca lei paralei.

Capul va mâncath
Și nici că sfirșesce,
La harță pornesce
Și se învirtesce,

”

Toţi îi risipesce,
Apoi iar purcede
Pîn cel codru verde.

Murgul se urca,
Şi când el călca
Petra scăpăra,
N6ptea lumina,

Nptea,

|

Stelele 'sclipesc
-Și
Er
Cu
Și

'n cale s'opresc!.
Ungurii, mult
drag îl ascult;
Ianuș îndată .

'] poftesce

<Vin' tu, Mihule,
Vin, voinicule,

lanuş, cum îl vede,
Din loc se repede:

«Voi, Vitejilor,

Și se veselesc;

Lăsaţi

Ploscile ciocnesc,
Vesel chiuesc.

Dar, când aă sfîrșit
De benchetuit,
Masă de-ospă&tat,

Și vrâii să ve cânt
Un mândru

cântic,

Vinul de gustat,
fanuș Ungurân,

Cântic de voinic,

Mihul Moldovân

Cum n'ați audit
Cât vec ați trăit.»
Etă, mări, €tă,

De-o

„Începe

pe loc.

A dice eu foc;
Începe Ușor
A dice cu der,

se duc,

sapuc.
lupta lor,
omor.
pica.

Nu sa mai scula! Er Ungurii toți,
Lui lanoș nepoți,

Un cântec duios
Atât de frumos,

“Munţii că r&sun,

parte

La luptă
Cruntă-i
Că e pe
Cine.va

Că Mihu, de-o-dată,

Stai de mi-i privesc,
-

Lui lanoş nepoți,

Ș'ast-fel le grăesce:

— Lăsaţi flintele;

Că eu Mihu sînt

Si capu'i repune.

Er Ungurii toți,

Ş'apoi amîndoi
Ne-om lupta noi doi.»

Daţi cu flintele.
lăncile, .

se opresce,

Pe lanoș sucesce,

Pe morte "'ngroziți.

La masă se pun,
Şi benchetuesc

Voi, Voinicilor,
. Haraminilor!

În loc

Să benchetuim
Și să veselim,

Ei cu toți s'adun

-Haraminilor! |
Daţi cu lăncile,

tă

Că Mihu de-o-dată,

Ca ne-altă dată
Sus îl opintesce
Glasu 'și îmblândesce, Jos” încă'l isbesce,
Mihului grăesce,
Și 'n genuchi îl pune

La masă

ca diua. -

Etă mări,

Cum- mi

se 'nyîrtesc,

Stai încremeniți,
Mihu

mii

trezesce

i

<Voi, copiilor,
Haraminilor!

Care s'a afia
De va ridica
Buzduganul mei,
Cât este de grei,
Durdulița

mea,

-| Cât -este de grea
Și zalele mele,

Cât îmi sînt de grele
Acela

să vie -

Cu mine :n frăție
Ca să vitejescă,
Numele să'i crescă!»
Ungurii se 'ntrec,
La pămînt se plec,
Și 'n zadar

se 'ncerc!

Nici unul nu pste
Să -ridice 'n spate
| Armele culcate

Cu-aur îmbrăcate,
Cu

fer ferecate.
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«Voi mișeilor,
Haraminilor!
Codrul mil lăsați,
Jugul apucați;
Că nu sînteți voi,
Nu sînteți ca noi:
Omeni

de

Buni de sapă lată,>
Și cum dice 'ndată
Mihul cel voinic
Cu degetul mic
| Armele 'și ridică,
Plecă pe potică

mîndrie,

Buni de vitejie:
Ci 6meni de glstă,

Cu murgul voios
Prin codrul frunzos

" Departe, frate, departe,

și

nici

Codrul clocotesce
De-un mândru cântic,

Cântec de. voinic, |.
De-ur glas de cobuz
Dulce la aud,
De

cobuz

de

os

Ce sună frumos!

Și 'n urmă” vuesce

TOMA

Departe

”

ALIMOŞ

Mindră masă 'și întin-

prea

Cu

fremăt

voios

[fârte Și tot bea și veselea
Sus, pe şesul - Nistrului,

Și din gură-așa

Pe pămintul Turcului,
Colo 'n zarea celor

<Închinare-aș și n'am

de

[frunză

[dea,

Şi "n văzduh s'or clătina

dicea: Și mie s'or închinal!».
lată, -mări, cum

grăia,

Icui! Că'n. departe audia
[culmi, Închinare-aș Murgului, Un nechiez ce nechezia
La grâpa cu cinci ulmi Dar mi-e Murgul cam Şi se tot apropia.
Ce r&sar dintr'o tulpină
[nebun Toma 'neet mi se scula,
Ca cinci frați de la o Și de fugă numai, bun. Peste câmpuri se uita
(mumă, Inchinare-aș armelor.
Şi zăria un hoțoman
Ședea Toma Alimoș,
Pe-un cal negru DoArmelor surorilor,
Byer din țara de jos; Dar și ele's lemne seci
|
(brogen,
Şedea Toma cel vestit, Lemne seci, oțele reci! Un cal sprinten voiniLângă Murgu” priponit Inchina-voii ulmilor,
[cesc..
Cu țerușul de argint.
Urieșii culmilor,
Plătia cât un cal domBătut în negru pămînt; Că sînt gata să'mi r&s[nesc
Și, pe iarbă cum şedea,
Hoţomanul
nalt,
pletos,
[pundă

|
|
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Cum e un stejarfrunzos,

Maţele

Era Manea cel spătos
In coșuri și le .băga,
Cu cojoc mare, mițos,
Pe d'asupra se 'ncingea
Cu cojoc întors pe dos Și la Murgu'i se ducea
Și cu ghi6ga nestrungită, Și cu Murgu-așa grăia:
Numai din” topor cio- „« — Alelei Murguleţ mic,
[(plită. Alei! dragul mei voinic!
EI la Toma 'ncet venia De-ai putea la bătrâneţe
Și din gură-așai grăia : Cum puteai la tinerețe!»
— Alei! Tomo Alimoș, Murgul ochii 'și aprinBoer din ţara de jos,
[dea,
Ce ne calci moșiile
Nechezia și răspundea:
Și ne strici fenețele?» — lată câma, sai pe
[mine
Boer Toma Alimoș
H da: plosea cu vin TOȘ: Și de-acum te ţine bine
—Să trăesci, Mane făr- Să'ți arăt la bttrânețe
|
[tate Ce-am plătit la tineDă'ţi mânia după spate,
”
[reţe!»
Ca să bem în jumătate.» “Toma iute 'ncăleca,
Manea

cu -stânga lua,

Cu drepta se înarma,
Paloșul din sîn scotea
Șaşa bine -1 învirtia,

Șașa bine mil

chitia,

Că pe Toma mil tăia
Pe la furca peptului,
“La încinsul briului, '“Deasupra buricului,

sta de cuvînta,

'n lături

tot fu[gia,

Iară Toma '] ajungea,
Ş'așa- bine mil chitia
Că din fugă mil tăia, |
Jumătatea

trupului

Cu trei coste a negru

|

(hui!

Manea 'n două jos că:
[dea
Poma Murgului dicea:
«Alelei! Murguleţ mic,
Alei! dragul mei voinici
Ochi-mi se păingenesc,
Norii sus se învirtesc:
Tegrăbesce-alergă, fugi,
Și, ca

gândul;

să

mă

[duc.
celor
|
[eulmi,
«Alelei! Murguleţ mic, . La gropana cu” cinci
Alei! Murgu! mei voinic,
[ulmi,
Aşterne-te drumului
Că ei, Murgule, oii
“
unuri,
Ca şi iarba câmpului,
La suflarea vintului»
Pe tine n'oi mai sări!
După Manea se lua
Și merei, mereă striga:

Colo

Murgul mic se așternea,

Iar,

'n

când

|
zarea

sufletul

Manea 'n lături se zăria;

Unde'i grei voinicului. Toma răcnia și turba:
Toma crunt se oţeria...,, < Tăiatu-mvai tilhăresce,
Manea 'n scări se 'n- F ugitu-mi-ai mișelesce;
„, tepenia De te-aș prinde în mâna
„Dos la fugă și punea.
(mea,
« Alelei! fecior de lele! Dile tu n'ai mai avea
„Căci răpişi dilele mele! Stăi pe loc să ne înDe te-aș prinde 'n mâna |
|
[tilnim
[mea Dou& vorbe să grăim,
Dile tu n'ai mai avea!» Două vorbe oțelite
Și cum

Manea

și le-aduna,

Cu paloșele lgrăite!>

Când

nu te-oiii

mi-oi

[da,
mai

[desmerda,
Din copită săți faci

[sapă,
Lângă ulmi sămi faci
E
[o grâpă
Și cu dinții să m'apuci,
In tainiță să m'arunci,
Ulmii

că s'or clătina,

Frunza că s'o scutura,
| Trupulcă mi-o astupa!»

.
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„

OPRIŞANUL
.
“Colo

"n

Ţara

1

munte-

Bucatele tale 'mi plac
- [mescă, Si de.-6speţi îmi e
Țară dulce românescă
[drag,
Ca și . cea -moldove- „Dar unde sa pomenit,
[nescă, Sa vădut și audit
In oraș la Bucuresci
Dou& săbii într'o tecă
Sint curți nalte și dom- Doi Domni în ţară să-

[racă?

[nesci;

lar în

curți,

o

sală
Măria Ta 'n Bucuresci,
[mare, Oprişanu 'n Stoenesci!
Unde șade la prîndare Ce-am vădut la OpriMihnea Vodă cel erun- [șanul
[tat Nam vădut nici la SulDe boeri înconjurat.
[tanul,
«Boeri

(Dice

mari,

boeri de

Domnul

Toţi mâncaţi, cu

[rînd!
închi-

Că

el

are

'n

câmp
[s6re

Mii și sute de misre..

[nând) Es în vară fătătore;

Cu
Si

cergi albe pe spi- [nare
_
cu doi mânzi fie-

[care.
Nu 'mi-e ciudă de asta
Cât "mi-e ciudă de alta:
Oprișanul are 'n sat
Ogari, copoi de. vinat,
Cu sgărdi late, ţintuite,
Pe la margini poleite,
Si mai are grajduri

|

|

[mari

Cu cinci-deci de armă:
(sară,
la Jumătate arăbesci
Și cei Lalți moldove-

[nesci!
Nu 'mi-e ciudă “de asta

toţiş Berbeci are sute 'ntregi Cât 'mi-e ciudă de alta:
”
[beţi Cu codile pe telegi,
Scutariul lui Oprișan
Și cu bine petreceți;
Și ciobani tot înarmați, N'are față de țăran;
Numai unul poftă n'are Cu postavuri îmbrăcați Pe deasupra-i cu suman
De băut și de mâncare, De nu cregi că sînt Dar pe trup are caftan,
Cantar, slutul, armaș
Și cârligu-i de scutar
_ [ciobani,
|
|
[mare!
Ci chiar ncoși Căpitani. Nu-i de-alun, nici de
Ori bucatele nui plac, Nu-mi e ciudă de asta,
[stejar,
Ori. de noi nui este Cât mi-e ciudă de alta; Ci de aur tot săpat,
[drag!»
Oprișanul încă 'și are Cu pet:e scumpe lucrat,
Boerimea 'ncet rîdea,
Herghelii în număr
Si 'n vârful cârligului
lar Cantarul răspundea:
_
“[mare, Sub mâna Scutariului
< Alei! Dâmne Mihnule,
Două, trei, cinci mii Este-o pâtră nestimată
Mihnule netihnule!:
“ [de epe
Ce plătesce lumea tâtă.
Alei! tu stăpinul mei,
— De-i așa, cum dici
Tot alese și sirepe,
Lumina-te-ar Dumne- Pintendge la picidre,
[Cantare,
(dei!
Lasă prindul, sai călare
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Si 'ntr'o fugă să te duci Mihnea Vodă adormit, Ce-ai făcut de-ai adunat
Pe-Oprișanul să'l aduci Dormia pe-un pat aurit, Averi mari de împărat,
Cu tâte podsbele,
In cât nu numai averi
In câmeră 'ntunecată
Cu tâte averile
Tot cu șaluri 'mbrăcată. Dat aj și scutari: boeri
>

Să'și dea socotelile?»
Dar de-odată se trezia — - Dumnedeii mi-a
aAst-fel D-nul poruncia! Si la slugi aşa grăia:
[jutat!
„Cantar vesel se ducea “Slugi, aprodi, copii de Si ei mi le-am
“adunat
La cel sat, în Stoenesci,
[casă!
Din darul Sfinţiei sale,
Unde sint averi Dom- Voi dormiţi și nu vă Din mila Măriei
tale!
[nesci.
|
[pasă
— Nu'l-crede, Măria
ta!
EL acolo cum venia ; S6rele ca răsărit
(Cantariul atunci striga.
Cu scutariul. se 'ntilnia Si pe mine ma trezit. El mie sa
lăudat,
Și porunca” arăta
Dar” voi 6re nu gândiţi, Că avere: -a adunat
Și din gură cuvinta:
Când în. somn vă le- Numai din puterea
lui,
«Mihnea-Vodă 'm Buneviţi,
Nu din mila Domnului,
[curesci
Că am Tară de domnit, Dăr n'am ciudă
de asta,
Face praznice dom-, - Judecă;i de săvirșif “+ Cât am
ciudă

[nesci;

Si boeri de boerit?>
Toţi aprodiă se trezia:

Oprișanul

de

alta:

mi-a

spus
Toţi boerii credincioși
|mie,
Și de pace bucuroși,
Si lui '7odă răspundea: ICă aşteptă ca săi vie
Lângă Domn sai a- <Rămă;, Dâmne, liniștit | Firman
de la” mpărăţie
[dunat
S6rele n'a răsărit,
Să te scâtă din DomȘi pahare-aă închinat.
Dar în locui a sosit
[nie.»
Numai unul n'a venit, Oprișan din Stoenescf
Mihnea
Vodă
se , nOprișanul cel vestit! - Cu averi împărătesci;
[crunta
De-i vrăjmaș și om de El în curte a intrat,
Si din gură cuvinta:
[certă, -IDe :zebrea a aninat
Mihnea

Și

Vodă

acum

îl Un cârlig de împărat,
„ertă.
Cu petre scumpe lucrat

poftesce ca să vie

Ca un frate, la Domnie!»

Ce lucesce ca un sâre
Intr'o di de sărbătâre.»

Mihnea Vodă
Il
Oprişanul, credincios
Și de suflet omenos,

Se pornia din Stoenesci
Ş'ajungea la: Bucuresci
Nâptea pe la cântători,
Pân' â nu r&sări zori.

icâne

se 'nchina,

Apoi el se înarma

Si pe Oprișan

Jos la portă să! duceți
Si capul

să i-l

tăieți!»

De vrăjmaș ce mult era

se scula, Armașul se bucura
,

Faţă albă își spăla
Barba ncgră 'și peptă&na
La

«Pân' a veni firmanul
Peră 'ntâiă Oprișanul !

chema!

Ca

o fiară se-arunca,

pe Oprişan 1 apuca
Şi pe scări îl îmbrância

Și la mârte mil ducea!

Când la pârtă, frate,
«Oprişan din Stoenesci
Cu dreptul să -ne gră- Un rădvan că
se arată
[iesci: “Tras de șese telegari,.

2

iată,
25
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Negri,

ageri

„Că ?n diua Sfintei Marii Își făcuse rEsbunare;

armăsari

Cu codi lungi şi câme

Era, D6mne,ca

Și capul nevinovat
Zăcea "n ţârnă aruncat
Să te scâtă din Domnie? Lângă trupul răsturnat
Cu-o icână stintă 'n Ş'aveai parte de firman Vai
de omul cu păcat
„ Îmână
Făr' de bietul Oprişan De păcat e alung
at
Și cu haine mohorite
Care 'n cale i-a eșit
Și
nu
putea
fi
scăpa
t!
> N
Şi cu pletele albite. | Șio 'ndără
pt l'asa . 'napoit: Vindătorul de Arma
ş
Pe -Oprișan cât ea "1 Dăruind chiar pe vizir
Fiară crudă, om pismaș [vedea
Cu armăsari dela misir, Fost-a gol legat
la s6re |
Sus la Domnul se ducea Şi cu pungi de banio
Și de mâni și de piȘi 'n genuchi trupu 'și
[mie
[cidre;
[frângea
Să te lase pe Domnie!» Gol legat de codi de
|
Și grăind amar plângea: Oprișanca nu sfirșia
,
a
[iepe,”
lar în

«Alei,

întru,

Îmari,
o .bătrînă

Dsmne,

fătul

o

Firman

Mihnea

să'ți vie
de la ” motrăție

'n

[meă.

curtea

lui

De

patru

iepe sirepe,

[eșia
Care, când se opintiră,
Nu te erte Dumnedeii Poruncind latoţi
să saie In patru părți se izbiră
Să omori pe Oprișanul, Pe-Oprișan ca să
nu-l Și "n patru îl despărțiră |
Că-i peri până la anul?
[taie.
Scii tu, Mihneo, ori nu | Dar Cantar,
Armașul
=
[sciă
|mare,

„î

ROMÂN

GRUE GROZOVANUL
Il

Sus pe

Sub

câmpul

Nistru.

(lui,
pslele cerului,

La c6da Jalpeului,
Unde fat zmedicele,
Și s'adun zernbicele,

Şi sadăp ledicele,
Multe's

Corturi

mari,

corturi | Dar înuntru, cine șede?

[mărunte!

| Dar în el cine se vede?

Er în chiar inijlocul lor | Ghirai hanul
cel bătrân

| Nalţă-se-un cort de co- Cu banger bogat Ia
sîn.
Un

cort

[vor,
mare și rotat,

Poleit și narămzat,
frate și mai
Cu țăruși d'argint legat
[multe
|Par că-i cort de împărat

Mulţi Tătari

staă

îm-

[prejur
Cu ochi mici ca ochi
[de ciur,
ŞI stati toți îngenuchieți
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Pe covâr cu perii creți: Dice „lui Grue
Român: Nu 'mi da mârte de
Er tn ușa cortului,
«Alei Grue, vitez mare
păgân.
“Sub stejarul mortului,
De la mine n'ai iertare Las să m& martur
isesc
Este-un biet Român le- Spune 'ncâlte-ad
evărat, Side suflet să'mi gri

- gat,

Mulţi

Tătari

tu

jesc;

mi-ai

Legat strîns și ferecat
[stricat?
Ca un mare vinovat.
— Alei! Dâmne Han
Român Grue Grozova|
[bătrîn,
nul
Lasă cel hanger la sîn
Român Grue Moldova- Că eă sînt puiu de
nul
|
[Român

Care-a sărăc

La unpopă creştinesc
Care dice din Psaltire
In cea sfîntă monastire; Că mult sînt ei vinovat;
De păcate încărcat;
C'am trăit cu sora ta |

itpe Hanul. Și nu'mi pasă de un
Șam răpit pe fica ta
Doi Tătari țepa-i gătesc,
[păgân! Șam ucis pe frate-tăă
Doi amar mi'l chinuesc, De-i iertare sai de
nu-i Vitez mare cât un lei,
Dar el-cântă în nepăsare Totcu dreptul
vr&iă să-ți Care-a fost dușmanul
Par'că ar fi la masă mare
[spui,
[meu!
Și dă semn de veselie Că, decând m'amr
idicat, Ghirai Hanul cel bătrîn.
Parc'că-arfi la cununie! Și 'n Bugeac eii arh
intrat, Uită hangerul la sin
Etă Mirzăciţele
Mulţi Tătari, zăă! ţi-am Și cu glasul oțerit
Şi cu Tătăriţele
[stricat Pe loc a şi poruncit
Că la Hanul năvălesc
Şi Tătarce-am vă&duvit La Mirzaci de cei mai
Și cu tâte-așa găesc:
Fete mari am bătrinit
[mari
« Alei! Dâmn
han bătrîn
e , Și Buceagu-am pustiit Si la cinci
-deci
de TFaCu hanger bogat la sîn De bahmeţ lam sărăcit,
ltară,
Fă cu Grue ce vei face Bugeacul pe jumăt
ate
Pe Grue să "1 ducă 'n“ Sufletul să ni se împace Si Crimula treia
parte; |. [dată
Că, de când

Şi

"n

sa ridicat

Bugeac

Grueia
[intrat,
“Mulţi Tătari el ţi-a stri[cat
Și Tătarce-a văduvit,

lar

Nistrul

când Pam
trecut,
Pod pe dinsul am făcut
Ca să duc să car la noi

Averile de la voi;

Să duc care mocănesci

Lacea mânăstire 'naltă!
IL

Tătărimea

2

purcedea

Si pe Grue mi'l ducea
Fete mari a bătrînit,
Cu copile mîrzăcesci
La cel popă creștinesc,
Bugeacul la pustiit;
Si cu râbe tătăresci.
Sfint cu chipul omenesc
Bugeacul pe jumătate Alei! Dâmne Han
bă- Care dice din psaltire
Şi Crimula treia parte!»
|trân In cea sfîntă mănăstire.
2
Ghirai Hanul cel bătrân Lasă cel 'hanger
la sîn Dacă vedea și vedea,
Trage pala de la sîn. Si "mi dă mort
e de Grue-vreme nu perdea,
Și, cu glas crunt de
[Român Dou& crucinumai făcea,
[păgân,
«Domne ajută» el dicea
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Bardă

'n mână

apuca

Şi "n Tătari se arunca,
Ca un vînt înviforat

Și de-odată s'arăta
Chiar la ușa cortului,
Sub stejarul mortului.

Intr'un lan de grîă uscat. Ghirai Han, cât îl vedea,
Aman!

ei cu toți răcnia

Ra]
Şi din față!
toți, peria!

Dacă

vedea

și vedea,

“El în grabă se ducea

Ofta grei şi mi! dicea:
« Alei! Grue, vitez mare!
De
De

la mine ai ertare,
vrei numai să te

Chiar la grajdul Hanu-

Țlui,

[prindi
Negrul

mei

- Hanului- Tătarului.

Când

la

grajd

el

să nu mil

[vindi,
ce

nică Ja
[Liten
Grue mil apropia,
Că Litenu-i om viclen.
“Mâna 'n câmăcă'ipunea Cisă' vindila un Român
Si ?n podele "i asvirlia: Că-i om drept si bun
Așa cal nui trebuia!
[stăpân
Dar colo, cât zolo *n Și de mână mai dănos
[tund Şi de suflet mai duios.
lată-un negru cam ro- E] pe negru de-a avea,
,

[tund,

Care sâre n'a vădut
De când măsa l'a făcut.
La

el Grue

se ducea,

Mâna'n c6mă că'i punea
Din

loc

nici

”

[neșcă,

Tătari crunți să îndrăs[nescă,
Dă-le

voie,

dă-le

scire

După mine să se înșire
Şi salerge să m'ajungă
Pe câmpia asta lungă.»

Să nul vindi la Un-

[zăria ?
[guren
Un bahmet ce tot săria, Nici la”fuurc. țarigrăden,

Uu căluț cam pătrărel,
Eșia 'n vară cincărel,

C'or cecal vitez nebun! -

Iar de ai bahmeţi fugari
Si de ai voinici Tătari,
Bahmeţi, iuți să m& go-

Să

nul

finqi

d

Tot

de

nunți

mi

la!

III
Ghirai Hanul

semn dă-

[dea,
Țătărimea purcedea
Pe cel câmp nemărginit
Cu negară învelit,
Şi-cu troscot coperit.
Tătărimea se 'nșira

Și, fugind, se resfira Câte unui, unul, unul,
1 După negrușor nebunul.

[ţinea. | Negruşor fugia, fugia,
Eii la dînsul l'oi vedea! | Cum se fuge nu fugia:
Orila nunți, ori la r&sboi
: Ci săria tot epuresce

Când

ne-om lupta noi | Ş'alerga tot ogăresce,.

că mil[cu voi. | Nechezând
tot voini:
[cțintia! JEL că mi la dărui
[cesce.
„Așa cal îi trebuia.
i Sati că i loiă cumpăni! Alei! voi Tătari păgâni
El afară mi'l scotea
„De trei ori cu venetici;Vi sai stins diua de
A
.
y
|
Frumnșel mi'l. însăua, i Venetici. de câte
cinci.»
(mâni!
Inșăua și'l înfrîna,
: Român Grue cam ridea|„Iată Grue dă 'napoi:
Și pe ochi îl săruta
Și din gură răspundea; : ; Si s'aruncă printre „voi
Și pe dinsul s'arunca. |aAlea mări Han bătriîn. ; Ca un vînt înviforat
Trei desbinuri că mii LO nu scii că sînt Ro-! Într'un lan de grii
[da,
[mân? |
[uscat;
Scântei verdi din ochi !De's Român, sînt frate | Şi cu negrușor nebunul
[îi da,
[bun | Vă iea unul câte unul

-
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Si din fugă vă cosesce | Că mult

bine 'n lume! „Fără grijă de Tătari,,

Și vE taie, vă snopesce,
[face Și ridică mănăstiri,
Și de-averi vă curățesce | Sufletul _să şi] împace.
Pentru timp de năvăliră;
Si de bâlă vă scuitesce
Creştineză .
ar pe negrul sprintinel

Şi vă lasă 'n urma lui.

Şi boteză,

Ca momtide-a câmpului. ;

Dă de în"
Câte-un tretin
Şi de fină
O tretină,

Apoi Grue se pornesce |
Și 'n Moldova se ivesce.
Ca unsâre ce 'ncăldesce, ;:
Incăldesce și rodesce, | Și
3

cunună

fete -mari

n face frate cu el,
|Că Românuii frate bun
IC'oră ce cal vitez nei
i

,

[bun!

1!

|

|

-

MOGOȘ VORNICUL
In

oraș

Tot

la Bucuresci,

| lată

vine

să staișisă privesci | Vine

Pe cei șapte voinicei,
Mândri puișori de zmei,

Șapte

fiaţi

ca

Mogoș,

aa

un

zmei,

vornicul

pe galbenul.>

Fraţii toți mi

ca

se scula,

Către voi că m'am legat

Şi cu Stanca am plecat
IS'o aduc la desfătat;
Dar în drumul părăsit

șapte i Peste câmpuri se uita,
Turci, Tătară ne-aă înbradi, | Şi vedea mări, vedea
[lnit
Toţi de-ai lui Mogoş Cum venia Mogos, venia:
Și pe Stanca mi-ati răpit;
cumnați.! «Bună diua, șapte fraţi,
— Pe Stăncuţa ne-ati
Ei în capul podului
|Sapte frați ca șapte
[răpit.
În fruntea norodului, |
[bradi Și tu, Mogoș, ai fugit?
. Aşteptaii pe sora lor Ban sosit; frate
cum- Cu cei furi nu te-ai
“Şi pe mândru soţior,
[nate,
[luptat,
Mogoș, vornicul bogat! , Aivenitpe ne-așteptate;
După ei nu te-ai luat, Ce glumesce ne'ncetat, | Dar unde ţi-e sâțidra?
Nouă ani să”pot tot alungi
Ei la umbră: se

Beaii
Cu

voios

ploscuța

culca, |Ce

ne-ai făcut surira?

și ospăta,| Ori pote c'ai și uitat
închina,

| Către noi că te-ai legat,

Și cu mârtea săi ajungi!
'Moridar,câne blestemat!

Că ţie nu ţi-a fost dat,
Stanca ne-aj Ca să fii vredni
c cumnat
[luat, Cu-ai Stăncuţei” șapte
M&sura 'mpăratului.
S'o aduci la frățiori,
|
o
[frați,
lar fratele cel mai mare, pe iarnă de nout ori,
Șapte frați ca. șapte
(Că-i mai mare minte | Caă's mai multe sărbători.
[bradi!
[n are) | Pe vară, de patru ori,
] Şi cu toţii crunt turbaă
Pe drum ochi ” și alerga | Că'smaimultelucrători?
Paloşele ridicati.
Şi cu glas dogit striga: | — Ba, măi îrați, eă n'am
Iar fratele cel mai mare
2 Zăriți voi ce zăresc eii?| |
[uitat

De cinci vedre ş'o oca, !Câna
Vadra Țarigradului,
|

pe

-

Lă
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(Căi mai

mare, minte Când de-odată ce vedea.
Cine 'n Grda păgânescă
n'are) Ce vedea și nu credea? Nu scie
-să vitej&scă
Paloșul mi-l învirtia
O telegă zugrăvită,
Și nevasta să'și păzăscă?
În Mogoș îl asvirlia,
Pe din lăuntru poleită,
—Vai de mine! ce-aţi
“Dar nici că mil nimetia Cu doi-spre
dece tele[făcut?
Paloșu 'n vînt vijia,
gari, Vai de voi!n'aţi pr iceput
.
De-un zid mare se lovia Telegari cu câme mari,
Cum că Mogoș a glumit
Și "ndărăt se întorcea,
Și 'n telegă sora lor
Când de mine v 'agrăit?>
I-ângă Mogoş de cădea Inflorind ca un
bujor? Bine vorba nu sfârșia,
Şi 'n pămînt se îngropa <Bună diua fraţii.
mei, Lacrămi din ochi îi esia,
- Şi până în mănuchiă Șapte puişori de
zmei! Lângă Mogoş ca cădea,
'lintra; Dar unde vi-e cumnatul? Cu braţele | cupr
indea
lar fratele cel mai mic, Ce mi-aţi făcut bărb
atul? II bocea, îl desmerda,
(Că-i mai mic, e mai
—L'am trimis în iad
Apoi sufletul și'1 da
[voinic)
[de- a drept In capătul podulu:,
Paloșul mi'l învirtia,
Cu șapte paloșe n pept LIn ochii norodului.
În Mogoş îl asvirlia'
Cănu-ivrednicsătrăescă
Şi prin inimă '] junghia! Și cu noi să
se rudescă |"

„INELUL

I

«Draga

ȘI NAFRAMA

mea,

sufletul
[meiă,
Tinerel, mândru fecior, Tine tu inelul mei.
Cum e bradul codrilor Pune! în degetul tăă
|
Sus pe vîrful munților. Când inelu-a rugini
De soție și-a luat
Să scii, dragă, c'oiă
O copilă din cel sat.
[muri!
Copiliță româncuță,
—De mă lași plângând
Toţi vecinilor drăguță,
[acasă,
Cu chip dulce luminos, Na'ţi năframăde mătasă
Cu trup gingaș, mlădios, Pe margini cu aur trasă.
Cum e flsrea câmpului
Aurul când sa topi,
In lumina sdrelui.
Să scii, frate,c'oiii muri !>
Fosta, fost,

un C răișor

lată lui că “1 a sosit

Carte mare de pornit

La tabără de eșit.

EI în suflet s'a mâhnit

Şi din gură a grăit:

U
El pe cal a 'ncălecat

Si pe drum a apucat.
Mers'a el'pân' la un loc

Ș'a aprins un mare foc
In mijlocul codrului,

La fintâna corbuluj,
Mâna 'n sîn el și-o băga
La năframă se uita...
Inima-i se despica!

«Dragii mei, ostașii mei,
Puișori viteză de zmei!
Staţi pe loc de ospătaţi
Și la umbră v& culcați.
Ei sînt gata de plecat,
A casă că mi-am uitat
Paloșul cel rotilat
Pe-o masă verde arun[cat.»

Indărăt el a pornit;
C'un voinic s'a întîlnit,
C'un voinic cu calul mic:
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bun,

tînăr

Şi că 'n apă m'am

svârlit

Pe ea 'n tindă l'asfințit!

[s'6 scii, Tatăl săi țara sculat
Tău 'ntreg de La secat

Un. brad verde, cătinat
Pe biserică. plecat,
Si din ea o viișoră
Inflorită, mlădidră.

|

[voinic! La copila ce-am iubit.» lar din. el,
frate, a eșit

Ce veste, de unde vii?
— Dacă vrei, Dâmne,
De altul.pâte-ar fi bine,
Dar -e răă șamar de

[tine!
Tatăl tăă că s'a sculat,
Tara 'ntregă ne-a călcat
Pân'ce mindra ţi-a aflat,

III

Ce, din zori și până 'n

Şi copiii și-a aflat
Amîndoi îmbrățișați,

[scră,

Pe nisip galben culcaţi: Pe biserică s'a 'ntins
Amîndoi

De

senini la

păreaă

că

Şi pe dins' a aruncat

faţă

sint

în

[viaţă.
intr un tăi adînc și lat! Atunci Craiul
s'a căit,
—

Na

voinice,

a

calul

In mătasă

[mei.

Și 'n biserică i-a

Să mil ducila tatăl meă.
De-a” ntreba, unde sînt

i-a "nvălit

ȘI cu bradul s'a cuprins!
Tună, Dâmne,

şi trăs-

- Înesce,
Tună

dus Dulce

'n

cine

despăr-

dragoste

[țesce înfo-

Şi 'n două racle i-a pus,
- [cată
Racle mîndre 'mpărăDe-un fecior şi de o fată
[ei |
[tesci

Tu săi spui că ei m'am
[dus
Pe malul apei, în sus

Purtând semn latinesci,
Şi pe dinsul la zidit
In altar la răsărit,

DOLCA

Pe cânipul Tinekiej,

La

Pe. zarele câmpiei,
R&sărit-aă florile

Şi tărițe

Odată cu zorile?
N'ai răsărit florile
Şa dus Costea oile
De-a aședat stînele
Pe tâte

_Adi

Piecă

movilele.

e luni

şi

mâni

La

cârlani,
oiţe,

“Şi glugt 'mară
La

cei zărari,

Şi opinci
La cei voinici;
Jară Costeacum mergea,
e|Cu Fulga se întîlnea,

[marți, | Fulga cel cu barbă n€-

Costea la Galaţ:
Să iea sare

La midre

Şi bolovani

[gră
Şi cu mintea neîntregă,
|

Necăjit şi obosit

De trei qile flămîndit. |

| «Alei! Fulgo, dragul
[meii,
| Să facicum ți-oi dice ei,

| Mergi la stîna mea cu

[bine
să: țĂ ici un

dar de la
_ [mine,
Trei. midre de frigare
Șîncă una de căldare,
Ca săi fie de prin|
[dare.»
Fulga cel cu barbă n€Îgră
Darcu mintea neîntregă
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Ș'oile

la stână se ducea
cât le vedea

Dolca "ncet

A

schelălăia, | Bietul

Costea ce zăria?

La pămînt se întindea. | Fulga masă că-și gătia
Cârduri, cârdurile rupea «Dolca “fă, tu' ești bă|! Miei de pele că-i jupia
i
i
Cu botiul le mâna
[trînă Care prin frigări trigea,
In codru la Pandina.
Tu scii rindul de la | Care prin căldări ferbea!
lar Costea, când se'n-.
stână. ! «Masă bună, veselie!»
[torcea,

Mare pagubă 'și vedea
Că lui, mări, nu-i venia

Fă pe tine te-am grij it | Striga Costea cu mânie,
Tot cu lapte te-am hră- ȘI Dolca se repedia,

[nit.: La Fulga merei bătea
„Nici laptel€ la mulsâre, Dolca fă, cum de-ai lă-: lar
Fulga cum o zăria,
„Nici cașul
|

[sat, | Crunt

de

spaimă

tre-

Furii stîna de-aii pre[săria,
Nică urda la 'nvelităre!
|
[dat!> «Alei, Fulgo barbă n€Costea
mult

nu se 'n- Gemea Dolca, se culca !
[gâima, Laba ruptă "Și arăta:
Dar
El dulăii toți chiema,
«Dolca mea, Dolcuţă fa! |
Un

caș

dulce desvelia,

o

Opt-deci de felii tăia,
Patru-deci la pui de
[câni,
„Patru-deci Ja cân i bă[trînk.
Toți în grabă le mânca
_

,

la 'nchiegă[tore,

Dar sema nici că și-o da.
Când

la urma

tuturor

Furii laba ți-aă rănit,

[gră,

cu

mintea

neîn[tregă,

| Când la drum te-am în-

Când la dînșii at sărit? ..

Dacă

[tilnit

'mi ești tu pri-, Fă, mări, ţi-am dăruit:
|
[ceput
; Trei
ă miâre de frigare
Și nu te arățiprefăcută; S'incă una de căldare
Inainte să apuci
i Ca să-ți fie de prinzare;

Şi la fur drept să ME ; Şi în loc de mulțămită,

i

Pe urmele oilor

[duci,;Ca o fâră flămindită,

| T6tă stina mi-ai răpit
Ean că venia 'ncetișor Prin pajișt
ea florilor.» Şi pe Dolca mi-ai rănit!
Schiopătând, schelăDolca vesel se scula, ! Stăi, măi Fulgo barbă
[lăind,
Laturile cam țiină,
Dolca,

haita

cea

Câmpul de-alung apuca, |
ă
[negră,
Botul prin iarbă virind, Să te fac cu mintea 'nbăUrmele tot mirosind.
[tregă»

[trînă

Urma-i ici, urma-icolea,

Și cum sta și

"1 judeca
Ce scia rîndul la stină.
Dolca nici c'o prăpădea. Inima i-o despica
Ea venia, nu prea venia
Diua 'ntregă ea mergea
| Şi Dolcăi o arunca,
«Dolca, fâ,» Costea “i Şi "n descră ajungea | lară
Dolca n'o mânca,
[dicea,! n codru Ja Pandina
Inima de vindător!
<Unde-mi
e averea
E venin otrăvitor!
Ce de foc se lumina,
[mea ?» | Când în codru se'ndesia
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Doină,

Doină,

DOINA

cântec- dulce!

„_|De

Când țe-aud nu m'âș mai duce.

Doină, doină, viers cu foc!
Când răsuni ei statt în loc.
Bate vînt de primăvară,
Ei cânt Doina pe afară

"mi mai

mângâi

dilele,

|Dilele și nopțile.

-

Frunza 'n codru cât învie,
|Doina cânt de voinicie.
Cade frunza jos în vale,
Ei cânt Doina cea de jale.

.
_

De m& 'ngân cu florile
Si privighetoriie.
,
Vine

a

Doina dic, Doina suspin,
Tot cu Doina mE mai ţin.

iarba viscol6să,

Doina

Eu cânt Doina 'nchis în casă,

cânt, Doina

șoptesc,

Tot cu Doina viețuesc!
e

HORIA

SI

CLOȘCA

(BORĂ REVOLUȚIONARĂ)

Horia, Cloşca 's a un doc
Sad aprins au mare foc

Si cântă voios în Joc:

«Pe cel câmp fhstiă și "nins.
Arde-un foc de noi aprins.
Las să ardă şi să criscă
Că-i în Ţara ungurescă !
Trageti hora, ca să Joc
La lumina cehii foc!
i
Ungur en, mustață

Pis „a

lungă ? .

morții Să Teajungă,

Dis'am parăi Sa i ardă, _

Dis an

crucii

să

Ze piardă.

hora, ca să Joc
Trageţi
lumina celui foc.

La

„|

Ca să mă răsbun și că!
Zrageți hora, ca să Joc

„| Za lumina celui foe.

Cum văcnesc jivinele !
“Cum Saprind stăninele !
Cum ard tite satele *
De-și curăț păcatele !
i Trageți hora, ca Să Joc
La

lumina

celui foc.

Man

suit la minte "n zori

Sam

prins fulgerul din nori

Si de sus- din înălținie
ram

îsdit în

Tra geți

hora,

Ungurime

ca

să

joc

„|ZLa lumina celui foc !»
_-

Ungureni, câne turbat !

Horia, Cloșca la un doc,

Multe

Păzăsiţi de-a

*n lume

ţi-am

văbdat,

Dar venita timpul mneă,

!
|

lor noroc,

Ard cântând voios, în foc!
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