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aer iene, în milocil norilor que representă î în gloria, atmosphera 
însuşi a globului terestru nu departe de păririţii şi consângii 

„lor, Acolo se dilectă în memoria şi învăţurile faptelor heroice, 
în vânatul mistreţilor și cerbilor aerieni , în lupte aeriane, de. 
acolo preveghiă assupra sârtei teriei, naţiunii lor, confraţilor . 
lor de pre pământ quăror le inspiră curagiul, şi val6rea, prin 
exemplele faptelor n mari alle quellor trapasaţi, şi le a de scire 
de pericolele que îi assteptă. 

De acolo din locuinţa nor ilor, suffletele reseulă tempestele, 
pre cum Leonidi şi Themistocli resculară revoluţia, modernă, 
a Grecilor; de acolo sufiletele allină, uraganele după victorie | 

“ spre înfrăţirea, clanurilor sau a semenţiilor. _ 
Multe doctrine din antichitate vorbescu de nemurirea sufile- 

tului ; ânst que folos s'ar adduce umanităţii daqua unii ar crede, 
au quea que a fost o'dată omu, devine apoi un târrător, sau 

| şi 0 passere? şi quare n'ar fi apoi disperaţi de s'ar crede quă 
sufietul, fiind după cum şi este o parte mică că o picătură din 
oceanul spiritului universal, după mârte sar perde reintrând 
în aquellaşi ocean, fără individualitatea sa, fără memorie, fără 

„ consciință de queea que a fost? 0 assemenea doctrină este ma; 
desolantă de quât metempsy chosea, şi &nsuşi de quât purgato- 

riul şi iadul catholicu, cu tâte grătarele, furcele de fer, frigările 
- căldările lor, şi cu focurile de puci6să aţițate de miriade de 

diavoli. 
Suffletele, după doctrinile Bardilor eră ființa, individualitatea 

viața eternă a unui singur şi aquelluiaşi omu, cu suvenirile 
salle. « cu consciința de sine.
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| a VIII. | 
După o assemenea credinţă, demnă de 6meni, şi că 0 auroră 

_ acredinţelor christanismului, se înstituescu de Bardi ceremoni- 

| ele trecerii suffietelor de pe pământ în locuinţele lor aeriene tot 

spre. perfecționarea quellor. vii şi folosul societăţii. 

Se însufflasse credinţa, qu5, sufiletele nu putea ave repaos, 

stabilinduse” în locuinţele aeriene, şi qui âmbl exrante, pînă 

que corpurilor lor nu lise dă î îngroparea, şi pind qne pe DIor- 

mântul lor nu veniă bardii sau un singur bard a celebră prin - 

cântări faptele mortălui şi a recomandă, la posteritate memoria, 

Aquelle cânturinu eră după typicu, vorbe şi phirasi învățate 

pe din affară spre a se diece la ori-que îmmormântare, ci versuri 

hymnuri ş şi ode inspirate de faptele mortului, de luptele- lui 

pentru patrie, de virtuțile lui că omu, că patriot, că, soldat, şi 

! căpitan, că duce de popoli pe callea victoriei. 

“Aqueste cânturi, formă, înimele june, făcea pe filii a imită 

“şi întrece virtuțile părinţilor. Bardii nu eră nisce plagiari | 

salariați, ci poeţi creatori; tot hymnul, t6tă oda eri, biographia 

întrâgă a heroului. Atunci se reposă suffletul heroului în 

locuinţele salle eterne, quând quei vii, sufiletele ş june învăţă din 

viaţa şi mrtea trapasaţilor â'şi appără patria şi a învinse 

inemicii ei. Bardi, fllii geniului eră preoţii adevăraţi que pe- 

“ trecea, sufletele spre viața eternă, perpetuând stirpea heroilor, 

şi eră adevărații preoţi, pentru quă eră adevărații poeţi, veniţi | 

“ în lume cu geniiul şi talentul lor, cu darul lor propriu, iar nu - 
făcuţi sau numiţi prin decrete şi puneri de mâini. | 

Vommu vorbi mai in urmă despreassemenea sacerdoţiu, despre 

predestinare (proorsimu) cum dicu părinţii Ecclesiei chrestine,
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IX. 

Bardii prin instituţiunile lor, făcură âncăd pre tot annul a 
se celebră, serbători annuali că, un fel de concurs, unde clanurile 
întrege cu capii şi regele lor, unde bărbaţi şi femei, copii şi bătrâni se adună în preună, și bardii toţi -îşi cântă, poemele lor 
de peste an în audul şi judicata naţiunii întrege, celebrând 
memoria heroilor ci panegeryeele Grecilor antici. In aquel 
concurs se decidea quare din aquelle poeme se cuveniă a se dă 
copiilor spre învăţătură qua să remâe prin tradiţiune posterităţii 
şi spre a formă buni cetăţeni şi buni osteni. Asemenea con- 
cursuri se făcea mai adesse în palaturile din Selma. 

Gallii antici, că și primii adegți ai lui Moyse, n'avea altare 
sculpite, ci stâncele de pâtră, Din aquelle petre se mai conservă 

„la Loda, pe timpii bardilor: Pitra- Puterii. Acolo în occasiuni 
grave se adună bardii, şi Înpregiurul ei îşi câută historiele, 
odele lor; quei mai inspirați, quei quari putea attinge c6rdele inimelor t6te, aqueia se gicea quă făcea să salte Petra-Puterii. 

“Nici o parabolă, nici o allegorie mai frumâsă de quât aqueasta; 
- Quăci saltă în adevăr petrele, adică se miscă în adevăr şi quei „mai nesimțitori despoţi, que posedu forţa, la vocea, adevărului, 

„ă vocea; quellor desinteresați que vorbescu, şi facu numai pentru 
interesul commun, la vocea geniului adevărat, a cuvîntului in 
camat, | - 

" Bardii se adună şi cu armatele întrege în oceasiuni memora. 
bili spre a celebră victoriile i prenălţă şi plânge mârtea, heroilor, 
sau a dă semnalul în lupte, a communică focul enthusiasmului, 

9 
- 

N
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Bardii, la îuceput, că poeţi creatori din heroii stirpei lor, 

din regii lor renumiţi îşi creară nisce heroi şi suverani ideali» 

le detteră tot valârea, totă sapienţa, tâte perfecţiunile, şi ficură 

dintr'enşii typi, modele la posteritate. Ast-iel Homer îşi cre 

Nestorii, Agamemnoni, Ulisii, Achilii, Ajaeii sei, que formară * 

apoi Leonidi și Themistocli. 

Aquesti ty pi ideali, serviră de modele regilor şi beroilor 

reali que se formară î în urmă, şi apoi faptele şi virtuțile aque- 

stora; înspirară geniurile şi talentele que veniră în urmă sprea 

deveni bardi, că Ossian şi alţii. — Poeţii ercă heroi şi heroi 

„inspiră pre poeţi. 

a Rangul, şi rolul de. bardi, după cum s'a arătat eră for te 

: onorat, și aspiră la densul şi nsuși filii regilor, | 

Ossian eră ânsuşi filiul lui Fingal regelui Morvenului, şi rege 

e Ensuşi că David, prophet şi rege; EL cântă pe heroii stirpei 

salle, dela Trenmor stăbunul seu pînă la Fingal tatăl seu, şi 

pîn la Oscar filiul stu. Poemele lui tâte sunt historia epochei 

dela 'Trenmor pînd la Ossian. a 

Dupy atâtea lupte cu Romanii, şi alte ginti alle Bretaniei, , 

şi atâtea catastrophe, pergând pe tatăl seu, pe fraţii sei, pe 

filiul seu Oscar, remâne în câruntețe orbu că Homer, numai 

cu nurora-sa Malvina a se. consolă, şi cu memoria quellor 

trecute a le celebră. Adessea în poemele salle, se plinge de 

perderea, luminei, şi îşi adressă cânturile către Malvina, con- 

s6rtea fidelă a filiului său ; aqueasta îl însoţiă şi îl conducea 

pretutindeni. 

Tn poemele lui Ossian, că bardu adevărat, nu se aude despre 

nici un deu sau divinitate, despre nici o religiune, nici despre
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_iadu nici despre raiu; heroii lui sunt toţi 6meni, şi nici un deu 
nu intervine în iuptele lor. 'Tgte personagele poemelor salle 
sunt 6meni, şi heroismul, forța lor, întrecu forţele miracul6se 
alle deilor homerici ; & de ajuns credinţa în nemurirea sufile- 
tului, credinţa în adevăratele proprietăţi alle omului, în forţele 
lui, în  întelligința, geniului , rațiunii, şi în tâte facultăţile 
umane, şi poetul că un alt prophet, prin Gmeni, face a se cutre- 
mură munţii şi a se implea văile profunde; marea şi aerul a se Su- 
pune omului, aburii sau norii a deveni milliâne de angeli plini 
de vigre şi rapiditate spre a appropia distanțele şi popolii, Să 
fulgerul, în mâna omului a deveni nu destructor că în mâna 

ui Jupiter, ci ca un angel annunţător la minut de la o margine 
la alta a globului. | Pa 

Poemele lui Ossian annunță lumii timpii nostri moderni în 
quare omul este domnu al Marilor şi al elementelor tâțe. Heroii 
lui Ossian se luptă cu spiretele uraganilor şi tempestelor, că 

- Gmenii moderni, cu gazurile, 
Un Shakspeare & cn mult mai mare de quât un Apollon 

“un Napoleon I cu mult mai mare şi mai potent de cât un Ju- 
piter, un Nelsoncu ncult mai domnu al mării de quât un Neptun, 
un Gallileu chrestin cu mult mai sapient de quât un Urnus 
păgân. ! - 

Cântaţi poeţi, pe omu , şi veţi cântă în adevăr mărimea lui 
Dumnegeu. Eat religia, vostri, că şi a lui Ossian. Omul 

„ Biblicei, Iacob, se luptă o nspte întrâgă cu divinitatea antică ; 
şi quând se revarsă de diori , divinitatea, forţelor & resturnată, 
ahiă gofiind, şi omul vingitor, & cu genuchii pe peptul ei, şi 
îi face şi graţie, qua să cunâscă divinitatea forţă, divinitatea 

E
 a
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„element, fiă focu, fiă mare, fiă aburi, fiă aer, fiă garzi, fiă elec- 

tricitate, să cun6scă pe Domnul ei, quare 8 Omul de aqui 

înainte. 

XI 

Batd Omul, pe quare Christu , proletarul născut fără faşe 

în staul, veni a'l facce Dumnegeu. — Sa făcut omu, qua să 

facă pe omu Dumnedeu. 

Aquel Iacob, aquea figură biblică, € cu mult mai vechiă de 

quât geniuri câ Moysi, şi Homeru. Din aquea, epochă a victoriei 

Omului, după lupta de o nâpte de secoli de innoranță cu tot 

que 6 forţă după aquea, epochă vermele paria Egyptului. devine, 

Israel , brutal, sau păscătorul anticei Helladei, ardică capul, 

caută Ja cer şi devine anthropu; după aquea epochă î începe şi 

nemurirea suffletului şi apotheosa Omului; de attunci încetădă 

divinităţile monstruose , şi omul devine imaginea divinității 

După aquestă epochă începu Homerii şi Eschilii, lezekiellii, 

Danieii, Socratii şi Platonii, Virgilii şi Dantii, Schakspearii, şi 

Schillerii, Newwtonii Galileii Columbi-Christophori, Guilelm 

Tell şi Franklinii. .* | 

Credinţa, în nemurirea sutetului a operat şi va . operă ade-. 

văratele prodige.. 

Sunt nisce megioerităţi, que nu pot să scie nimicu din quâte - 

n'au învâțat, şi nu vor să uite nimicu dintr'ânsele, que nu credu 

de quât în qâte potu să v6dă şi să pipăe, que nu sunt în stare . - 

a inventă nimicu, A gpestia nu pot vede cu ochii minţi America, 

şi batjocorescu pe Columbii Christophori que le-o annunţă, şi 

- demonstră. Aquestia nn sciu să vedă mişcarea pământului, şi 

ridu şi denucţă şi pun pe focu pe Galilei. Aguestia, rîdu de
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inventatorul forței și mânuirii: aburilor, îl declară de smintit , 
„Şil pun să mâră în spitalul nebunilor. Aqueştia au denegat la 
început quelle mai utile pro.rietăţi alle electricităţii şi s'au 
oppus la înființarea, telegraphelor. Queea ce nu pot ved6 şi sci 
nisce assemenea mediociităţi pedante , după dânsele , nici nu 

„există. A questea neputând veds nemurirea sufietului, o den6gă 
cu totul, şi îşi făcu un mărit de a ride de dânsa cum ridea - 

" emenii lor de Columbi, şi de Gallilei. Aquesti Gmeni nesciină 
ă inventă nimicu, devin Chinuitorii şi persecutorii geniurilor 
mari, şi nventătâre, . 

M6ră dar mottăcine, daqua voiescu, fără a Iăssă nimicu după | 
urma lor, toţi quâţi nu credu in nemurirea suffletului. Aquestia, 
nu sunt capabili de quât de a condamnă Socraţi şi a le dă 
cucuta. , 

Noi ânsă Gmenii que stim qud ideile, geniul, talentul que 
se coprinde în Iliada, în Pentateucu, în tâte cărțile propheţilor 
şi bărbaţilor mari, nn sunt corpul lui Homer şi Xoysi, nu 
corpul poeţilor şi propheţilor şi sapienţilor umanităţii, ci 
întregul ideilor, doctrinelor, geniului, talentului aquestora, . 
suffletul lor, viața lor quo străbătură secolii şi ajunseră pînă la 

„noi și pînă în infinit la, posteritate, noi toţi la quâți ne serviă, 
„de exemplu faptele şi geniurile părinților noștri, şi principele 
E ideile lor ne lumină că, nisce instructori şi ne prefecţionă, 

» que cugetăm şi raționăm, noi que nu voim a muri că 
vast, noi suntem datori că nisce alţi giganți centimani a ne 
uni cu toţii, spre a escaladă cerul, spre a ne apucă cu sute de 
mâini, şi cu dinții de porţile eterne şi conquistă nemurirea, 
quând ammu av6 un Dumnegen gelos. 

Quâţi sunteţi chrestini nu vă pară empie expresia enthusia-
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mului meu; qubei apostolul dice: „ Impărăţia lui Dumnedeu 
se ia cu assalt, cu forţa“ fritezan 7 Rasela 03 oeavoi, 

Toţi quâţi se simt lobi și Homeri, Socraţi și Platoni, 
„ Tezekieli şi Blii, Paxeli şi Ioanni din Pathumos, Galilei şi New- 

toni, Danţi şi Schaksperi, Micheli-angelişi Raphadii, Becthoweni 
şi Rosini, toţi quâţi regenerară popolii că, Franklin, Corai |, 

e .«..-toţi quâţi conducu vaporii sau norii şi electricitatea că 
pisce adevăraţi şi reali Jupiteri Olympieni sunt datori a'şi 
preface aquest văstmânt de humă que se numesce corpu şi a "Şi 
revesti cu lumina, în eternitate. . 

Locuitorii apelor au membrele înnotătâre, locuitorii aerului 
au membre svolătâre, şi omul que caută drept în sus la ceru, 
şi se nutresce cu cuvântul că şi cu pâinea, quare, tinde tot spre 
a se lumină, quare în „Pruncia sa înventă, cari que svr6lă, 
“Medei cu dragoni de focu, drumuri de fer cu cai que varsă pe 
nări vapori ş şi focul; aquest omu que ajunge la ori-qnâte aspiră 
şi vise, que face qua mythul să deviiă realitate, aquesta, să 
nu reveste corpul unei sphere a quăria materie este numai 
lumină? | 

PARTEA N 

I o 

Arătarăm cum Bardii utilisară credinţa în nemurirea sulie- 
tului, nu în folosul lor-propriu sau al unei easte întrege , nu 
spre a suppune corpul în catenele puterii timporali şi sufletul 
în catenele eterne alle puterii sacerdotali, ci spre a formă Smeni 
liberi, heroi que întrecea divinităţile păgâne.
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Druidismal, reformat de Bardi , prepară callea Christianis- 

mului în Gallii şi în Bretania, cum pe de altă parte Platonismul- 

în Greeia.. Primii que deveniră chrestini în aqueste coprinsuri 

fură dintre quei mai celebri şi mai perfecţi bardi. A questia la 

început. se dicea Culdei (solitarii) , Ossian adessea se vede în 

relațiuni intime cu dânşii, şi le adressă din cânturile salle. 

Bardii, câ şi protestanții moderni, desființară sacerdoțiul 

official, dat prin patente sau punnere de mâini, Pe dânşii nui | 

numiă , nu'i chirotoniă nimeni de bardi ; bard eră, aquella, que . 

veniă ; cum am dis, din pântecele ; mamei salle , cu darul sau 

talentul de sus, de a exercită sacerdoțiul quel mai "nalt al 

creării idealului, al formării cetăţeanului, al perfecțiunii Omu- 

lui. 

E timpul de a vorbi, cum am promis, de professiunile 

officiali , numite prin decrete , dotate cu venituri, înțollate cu . 

uniforme, încongiurate de decoruri. 

Ammu av6 din que facce cărţi întrege , enumerând o fârte' 

mică, parte din assemenea profesiuni şi titluri. Vom vorbi de 

geniurile şi talentele vere, şi apoi de quelle falşe sau officiali. 

Să începem dela poet. In limba hellenică poot va-să dică 

creator, şi poesia nu este de quât o adoa, creaţiă că tâte artele: 

creația, universultii. esto creația Realului ; Poesia este creaţia . ” 

dealului. a | Da 

“Vine un om pe lume; nimeni nu scie: unde s'a instruit ; 

colegiul, gymnasiul, universitatea în quare 'şi a făcut studiele 

este universul întreg , cerul, astrele , elementele , quelle trei | 

'vegnuri alle naturei, Omul în specie. Fiă-que object que vede, 

pentru dânsul este volume întrege de studiat. Din quâte vede 

în creaţiune reală, se înalţă spre o creatiune mai perfectă ; 
. . | .
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maginaţiă lui îşi creă sphere, lumi mai perfecte ; de nu'i placu -Smenii reali, îşi creă alţii ideali mai perfecţi şi în forță și în 
putere, mai frumoşi, mai drepți, mai tari, mai virtuoşi. Munţii imaginaţiunii lui suut cu mult mai splendidi şi mai maiestoşi; "* Olympul şi Bliconul real devine Olympul ideal, locuinţa divi- nităţilor; Libanul real devine Libanul ideal, Ierusalim-a ma- 
teriale devine cetatea ideală, Ierusalim-a queca de sus. Aquel 
omu se numesce Homer sau Pindar; lezechiel sau Ioan din 
Pathmos, Dante sau Schalespear, Schiller sau Beranger, după 
creaţiunile lui î se dă numele de creator sau poet sau şi prophet; 
Şi el nici nu scie , ci cânta precum cântă Philomela sau Priyi- 
ghet6rea, creă şi produce precum vermele producând mitassea 
îşi prepară mormântul, de unde are a reînvii fluture cu arripele 
de azur. Quine "i a dat aquest dar? Dumnegeu — Quine *i a 
arătat callea spre a se instrui, spre a studiă universul, a cunâsce 
pe Om în quelle mai ascunse alle lui, a distinge şi ânsuşi a creă frumosul şi sublimul ? Degetul lui Dumnegeu, qua să dicu 
aŞă, sau qua să mă expriva mai pe înțeles, inima, lui, quare ne 
încetat îi dice, mergi! şi tot mai sus, tot mai sus! — Are el 
cu que să se sustii 2 Nu scie. Ellu passă înainte, şi viadă şi 
cugetă în lumea sa, ideală—Provădut-a quine-va spre susținerea 
copilăriei lui, la educaţia lui? Respunsul ar fi forte trist şi ar 
împl6 volume întrege. In sus! în sus! creatâre poet, nu te 
occupă nici cu resbunarea la calomnii şi persecuțiunii que vin 
assupra ta. — Quăci nu pote să strice quine scie să facă, să desdemnă de a distruge quine scie a cred. — In sus! tot-d'a- 
una sprea culege frumosul şi sublimul, a compune perfecțiunea, - 
ideală, a 0 arătă 6menilor de model; şi a'i adducea forină socie= 
tățile după ideatul tău. 

E 
ci
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II 

„ Daqua Poetul creă o Pandoră , &l printr'6nsa, vede Femeea 
ast-fel cum ammu început 'a 0 ved6 pe alocurea acum în 
crepuscula civilisațiuni europeene, şi ast-fel cum o va. vea 
posteritatea în aurora şi splendârea erei de garantismu universal, 
de harmonie universală. Daqua Ioan, aquila din Pathmos vede 
Femeea încorunată de astre, încinsă de o aureolă de stelle, 
frumâsă, ... că faga lui Dumnedeu de frum6să, teneră că inima, 

“unei mame ; blândă pînă la a converti şi pe quei mai perverşi cu 
a să căutătură, şi potentă pînă întru a strivi capnl Balaurului. 
que prin a sa c6dă trăgea şi deripă astrele şi luc6ferii cerului; 

” Aquea femee ideal, que sdtohesce Balaurul innoranță, Balaurul . 
despotismu susținut de astuția theocapililor; aqueea femea 
ideal adduce divinitatea, pe pământ în inimele nstre, este 

Mater augustă a lui Dumnedeu, Femeea destinată de a trecce pe 
'6meni din Civilisaţiune în era Harmoniei. a 

"“ Daqua Poetul creă un Icar, şi îi dă arripe, sau vede un Elie 
ripinduse Ja cer prin cazu şi cursieri de foc, el aspiră, vede 
aeronauţi moderni, şi ai venitorului » que au să străbată căm- 
piile aeriene. 4 ea 
| Daqua poetul în China vede 6meni potenţi, imperatori tot- 

- Vauna, în relaţiune cu divinitatea, şi străbâtând spațiul prin 
cursieri de focu , daqua poetul , în Grecia » înhamă la, carrul 

 Medeei dragoni aripați: que resufilă pe nări aburi şi flacăre de 
focu; daqua poaţii necunoscuţi ai României ne spun în legen- - 
dele lor que le numim basne şi cu quare ne au legănat în co- 
pilăria, nâstră, ne spun, dicu, quă Feţii frumoşi ai României se NE 
culcă stra, şi dimineaţa în calea que avea să facă drumul eră, 

N
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cu făgasele de fer şi de argint, şi cursierii de focu, drumu la 

quare a fost lucrat angelii cerului şi ânsuşi dracii; aquei poeţi, 

aquiei creatori simţiă întiânşii germenii latenţi ai prefecţiunii 

Omului, prevedea căile ferrate de astădi, aburii şi focul que cu 

atâta rapiditate ne ducu dela o margine la alta a Luropci. 

Creaţiunile lor, idealele lor devenii credinţe, şi aqueste credinţe 

dicea popolilor : înainte, în ainte! quă veţi ajunge la drumurile 

de ferru şi de argint. | 

Căile ferrate, le-au visat, au aspirat la dânsele poeţii fără | 

“nume ai României, eşiţi din rerunchii popolului, poeţi neofficiali, 

nesalariaţi de nimeni, poeţii que pote “şi au mendicat pâinea că 

- Homeru; şi geniuri'e Europei realisară idealul lor, şi 6menii 

officiali ai Furopei, autorităţile, acadămiele trimisseră pe aquelle. 

geniuri a muri în spitale de nebuni după cum mai "nainte 

predecessorii lor trimitea pe Gallilei a se consumă, În faciivele 

rugului. 

“ITU 

Cum anumu pute explică ființa poetului şi a ne da cuvântul 

despre neexplicabila. putere que este în inima,şi sufletul lui cu 

quare vine în lume âncă dela conceperea ui ? | 

Este o idee, o hypotese între mulţi naturalisti quâți seriul 

despţe cosmoginii, quă adică în germenii universului la creaţia 

lui au existat latenţi tote flințele quâte s'au suceedui, dela 

creațiune şi vor există pînă în infinit; quă adică, spre exemplu 

în primul grăunte de grâu, au existat în germine și latenţi, 

gvânele de adoa germinare, şi quelle de atreia, şi quâte s'au 

putut producce, şi se vor mai producce înfinitamente.
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Dup5 aqueastă hypothese, în primul om a exista în germine 

omenirea întrâgă, (dicem omenire şi nu amanitate, pentru qud 

nu toim a vorbi de specie în abstract, ci de specie in activitate 

şi în genere pe callea progresului). In primul om a, existat; în 

germini toţi 6menii mari şi extraordinari, toți 6menii mediocri, 

„şi tâte nullităţile cu tâte geniurile, talentele, facultăţile, virtu- 

ţile, vocaţiunile, passiunile, şi &nsuşi viţiurile tutulor. In Adam, 

qua să gicem aşă, a existat şi Cain şi Abel, şi Enoh şi Tubal- 

"cain, şi. Noe cu descindenţii săi, şi Abraham cu posteritatea 

sa, tote ginţile pământului, cu bărbaţii lor quei mai mari, şi 

cu 6menii lor quei mai mici; lobii, Moysii, Orpheii, Home rii, 

Davidii, Pindarii, Soeratii, Platonii, toţi poeții, toţi propheţii, 

toţi sapienţii, toţi oratorii publici , toţi Gmenii de sciinţe şi de 

arte, ţoţi legislatorii, toţi bellatorii quei mari, toţi regii model, 

Alexandrii, Cesarii , Fredericii, Napoleonii, Columbii, Galileii, 

| Danţii, Schakespearii, Schillerii, Victorii Hugo, Phidii, Apelii, 

Michel-angelii, Raphaelii, Beethovenii, Bellinii, toţi mecanistii 

quei mari, toţi natușalistii, toţi chimicii, toţi astronomii ete. 

„ete. Primul om sau prima generaţiă a coprins în sine omenirea, 

întregă; a doua generaţiă pe quelle fiitâre, şi aşă inai încolo - 

“pînă la generaţia, de astădi a nâstră que coprinde în sine pe 

quelle fiitGre pînă la împlinirea secolilor, O 

„1 Se întâmplă dar, prin mari intervale de generaţiuni, quâte - 

un 0m, În quare germenii , virtualităţile omenirii întrege se 

deşteptă în sînul stu în inima sa, şi simte în sine pe primul 

-aeronaut que are să viiă în secolii fiitorii. In orele salle de 

răpaos aquest om contâmplă natura, şi cerul, i se perde căuti- . 

tura în vagul noemărginit, vede aquila planând în aer assupra 

pământului, se răpesco în desideriul său, ar dozl să aibă şi el
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arripe; în neputinţa Îni, imaginaţia îşi creă impossibilul din 
timpulsău, îşi creă un om mai perfect, que se încâreă aşi pro- 
cură midlscele de a se înălță şi strebatte aerul, a'şi facce arripe; 
în visăria lui de aur, el îşi vede creaţiunea, îi dă numele de: 
Icar; şi aquest Icar pate că este Mantgolfiere que îl simte cu 
mii de arini înainte în germine în sânul stu. Eată începutul 
mythului que devenind credinţă, aspiraţiă, ajunge mai currând. 
şi mai târdiu a deveni realitate; poetul devine prophet. Cum 
S'au presimţitaeronații în Jear, assemenea s'a presimţit puterea. 
aburilor, a electricităţii, assemenea, s'a, presimţit omul Mesia, 
assemenea Ferieca Mesie, assemenea tâte perfecţiunile, asse- 
imenea nemurirea suffetului, assemenea învierea ponolilor morţi 
subt appăsarea, despostismului, mai împilătâre mai strivitbre 
de quât piimântul mormântului, assemenea după aqueastă 
liberare sau înviere a popolilor, se simte în germine în inima 
fiă-quăruia om era harmonică predisă de toţi chreştinii primi- 
tivi. Eattă ânsă queea que nu pot crede mediocrităţile quare 
nu pot inventă nimicu, în a quărora inimă nu se pote desteptă 
nici o virtualitate, nici o aspiraţib, nici o speranță. In inima 
lui 'J. J.: Rousseau ânsă palpită germinele que avea o dată a 
resari şi încolţi în Corsica. 

IV 

Arătarăm que este poetul adevărat, poetul născut. 
Navem a vorbi mult de poeții falşi şi poeţii oficiali. Închi- 

puiți-vă nisce ființe que, nici prin sinele, m'au studiat, n'au 
cercetat nimic din cartea quea mare, mare a Naturei, şi de 
le-a plăcut şi lor creaţiunile poeţilor, nu sunt în stare, spre a 
creă nimicu, de quât a profană quelle create de alţii. A questia.
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de pot audi que-va, din alle poesiei, aud numai rithmul, şi 
înveță numai a numeră pe degite, şi fără conoscinţă de fapte, 
fără nici o sciinţă, nici din quelle exacte nici din quelle specu- 

" latise; ajung a, înşiră quâte-va rănduri que le numescu versuri, 

„şi sepun a, cântă amorul cu inima plină de urdori şi de ulcere, 

unde. nu pâte locui amorul divin, a cântă amorul mai mult 
spre a profană şi a da, cum se dice tirgului, pe Femee, de 
quât a o înălţă la destinaţia ei. Se pun a, satirisi fără a simţi 
mînia sacră assupra viţiului; devenind adulatorii despoților, 

ai Forţei, iau enutul spre a flagelă, nu despotismul, hypocrisia 

şi viţiul, ci 6meni drepţi cu inima, tot que este fără putere, a 

da, în pers6na omului, î în famillia lui. Aquestia se înhamă la 

“carul Tyranniei, Theocraţiei, la, carrul unei caste sau unei 
gaşce, cântă nascerile şi nunțile puilor de viperă, prâ-înaltă 

felonia şi hypocrisia phariseilor lumii, şi spun qud nimeni n'are 

nici spirit, nici talent nici virtuţi, de quât el şi quei din gaşca 

lui: A questia sunt poeţii curților, poeţi gaşcelor, poeţii gillei, 

"pre înaltaţi quând de'curtisani, quând, de adulătorii popolului; 

aquestia sub diverse forme î îşi iau salariele lor, onorariele lor, 

titlurile lor, şi Cusuşi uniformele lor, pentru quă trăescu bieţii 
6meni, nu qua să creede, ci qua să se îmbuibe, — Eattă poeţii 

„. falşi şi de au quâte vre o trăsură de spirit pe ici şi colo, quâte 

vre un Vers que-vu mai drept între deci de altele strâmbe, 

poesia sau arta, n'ară nimicu d'amestecu cu dânşii, pentru qug' 

E pre puţin într'o faptă unde greşeli vermuescu 
„Quând semne de duh ici colo presărate se zărescu, 

Arta este perfecția nu numai a întregului unei fapte, ci şi 

a tutulor detalielor (amănuntelor); arta, este nsuşi Minerva
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vergine săltând din capul „lui Joie tâtă înarmată Şi net val 
nerată din capu pînă în picidre, | 
“Sunt iar Gre-quare mediocrităţi îndoctrinate mai mult de 

quât instruite, versificatâre pste şi nici de cum poete, favori- 
: sate pe lingă thron sau pe lângă altar, sau pe lângă o gaşcă. 

A questea potu luă posturi, pot fi numite prin decrete membri 
de academii, capi la instr acţiunea publică, judici ai operelor de 
arte; mediocrităţi fără puterea creatâre, fără geniu, fără talent, 
tărd gustu sau cunoscință de esthetică, pe atât de suificienti 
pe quât şi de pedante. Elle critică tot, dela dânsele depinde 
reputaţia junelor talente, elle se dau de cunoscătâre artelor, 
dela dânsele depinde fortuna artistilor, unde le cauţi le şi afli, 
fără dânsele n'a” mai fi schele, par mai fi arte, n'ar mai fi 
poesie, n'ar mai fi theatru; 6tă poeţii officiali, persecutorii poe- 
ților adevăraţi, protectori niediocrităţilor musicali şi theatrali. 
Şi trăescu quât trăesce şi despotul sau gască, quărora, au de- 
venit poet official. Poesiele lor, şi de ar' av quâte que-vă 
bun, nu le mai citesce nimeni, că pe alle lui Delille, pe quare 
casta sacerdotale îl numiă prineul poeţilor. 

a 

Que este preotul? In cartea Cărţilor lumii, în Biblie, cartea ÎI 
quea mai vechie, se aude expressia; preot după ordinea lui. 
Melchisedec. Que ordine eră aqucea ? quine a preoțit pe Mel - 
chisedec? N'avem nici un respuns. Daqua ânsă ordinea se | 
dice a lui Melchisedec, va să dică quă el ensuşi a făcut”o, el 
ensuşi a venit preot cu vocaţia lui în lume însuşi din pântecele 
mamei salle,
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Quine a dat putere lui Moyse de a creă şi institui mai mare 

preot pe fratele seu Aaron? — El avea darul de sus, şi a a venit 

în lume preot al preoţilor. 
Quine a făcut pe Ioan din Pathmos, pe Petru, şi quei-lalți 

-. apostoli preoți şi missionari ai Adevărului, ai Cuvântului? 

Exemplul Domnului lor, que a fost Cuvântul şi filiul ui Dum= 

nedeu, sciinţa, şi convicţia qu5 aquest; deu-omu, vine în lume 

qua, proletar născut, nu în palat, ci în staul, neavând de mar- 

turi sau ajutor nam de quât Boul şi Assinul symboluri alle 

laborii ; încredințarea qud aquest Logos, sau Raţid, făcea pe 

quei din întunerecul nesciinţei să vâgă lumina, adevărnlui, pe 

surdii înaintea cuv Entului, să audă qud sunt liberi, şi nu filii 

de suverani, sau de boieri, ci filii de Duninegeu ; pe paralitici, 

que nu putea nici a se misca de fame şi de morburile tâte, 

jăcând pe patul frigurrlor, să'i împle de vigâre, să se misce şi 

să se agite spre a'şi conquistă libertatea prin cuvânt şi travaliu; . | 

conricţia , încredințarea qud aquest Logos Dumnedeu făceea 

si'şi scuture lințolliul şi să 6să din mormânt plin de viaţă 

* Lazar-popolul que nu viiă, ci mortăcină assupra gunoiului. 

Pe lâng aquestea, aquest Logos Dumnedeu, în locu de a 

încăllică pe 'un cursier cesarian şi a numi mare ducă pe Petre, 

principe pe Ioan, comţi şi baroni (iertaţi'mi anachronismul ex- | 

presiunilor) pe quei-lalţi discepoli, şi intrând cu dânşii în Ie- - 

rusalem, să încingă sabia, să îa sceptrul în mână, Să se suie pe. 

thron, să puiă cor6nă, sau tiari pe capu de petre nestimate, să, - 

| conimande lumii spre a'i sărută catârul dela picior ; din contra, 

se pune pe fiiul Asinei, în locu de a se sui la palat, se suie. 

ducânduşi greutatea Crucii pe Golgothă ; în locu de thron se . 

suie, ca toţi paria de criminali, pe Cruce; în locu de cor6na şi



32 

tiară de adamante, să lasă a i se pune cunună de spini, în locu 
de sceptru de aur que ne-ar sdrobi 6sele, ia mladi6sa, trestie 
numai qua să libere umanitatea, întrâgă, qua să facă pe Omu 
Dumnegeu; şi discepolilor sei dice: luaţi toiagul şi sacul şi 
mergeţi de spuneţi lumii nuvela quea bună qud tot omul este . liber, quă este prin ungere preot şi împărat, qu omul este 
Dumnedeu, pentru qud Dumnedeu, s'a făcut om. Eată queea, 
que a.făcut qua darul lui Christu să 'trâcă la apostolii sei, 6tă 
darul que "i-a făcut preoţi. 

| 
'Trecut'a aquest dar la quei que se dicu vicarii lui Christu > 

Mai putem ved6 în vre un colţ al luinii încai vre un Chriso- stomu, sau Grigoriu — De quând s'a insutuit preoţia officială, 
nu mai vedem preoţi cu darul de 'sus, 

vI 
A queeaşi differință se vede îutre Demostheni, Ciceroni que 

se deprind la scocul morii cum să vorbescă, şi între avocaţii sau 
oratori moderni que cu patente spre a perverti lumea, vin a- 
ne spune din dreptul Roman quă a cui este sclava este şi puiul. 
sclavei, pentru quă, o raţid înaltă! a cui este vaca al aquelluia . 
este şi vițellul! 

A queaşi difierință este şi între micul caporal din Corsica, 
que Ensuşi din pântecele mumnei sale vine în lume cu rocaţiunea, 
de ostean, que în punta, sabiei pretutindeni îşi conquistă gradele | 
şi devine singur general al generalilor, primul consul şi im- 
perator; singur ajunge acolo, unde deul Marte însuşi cătă a i 
se suppune şi a'i ascultă commandele; aqueeaşi differinţă este | 
şi între aquest filiu al Gloriei, şi între colonelii şi generalii 
numiţi prin decrete pentru favorile de quare se bucură. 

.
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Tot: atita ar av quine-va de dis, şi âncă şi mai tat “de- 

spre medicii adeviraţi şi medicii off iciali, despre” toţi Alii Arte- 
lor, şi aristii oficiali, fiă pietori, fiă sculptori, fă înusici, fiă 
actori. 

VII E E 

“Să vorbim însă puţin şi despre instructorii publici, despre. 
dascălii umanităţii. Nu ne suim pînă la Sooraţi şi Platoni-que . 
instrui lumea gratis şi sub bolta cerului ; să descindem la 

popoli moderni şi vecini cu noi, „A începutul deşteptiiş și rege- 
norării lor. * N | în 

Uitândune la Greci, vedem un Corai, nesalariat de nimeni, 

nenumit professor de nici un decret sau firma, săcrificându' şi 
tot timpul viăței spre aşi lumină  Naţia, şi a o  desteptă către 
viața Adevărului ş şi a Liber tăţi, | 

Vedem un Neophyt Duca, iaborând pînă î în “adânci cărun- 
teţe, luminând j junintea, cultivând şi colaborând spre regera- 
„vea limbei moderne, suinduse pînă la limba Tui Demosthene, 
typărind ş şi retypărind cărţi „şi quând vine ora desteptării, quând 
peste 6sele uscate alle fiilor Grâciei se pun vine şi carne, se 
întinde pelle, anând angelii lui Dumiedeu sună tr ompele în- 
vierii, totii av erea, que o agonississe (iertaţin mi “vorha; a goni- 
sire, pentru qu5 aqui nu este questia nici de câstigare nici de 
kisligare, ci de agon, de Iab6re, de sudori, de veghieri şi de 

secarea luminii ochilor),. quând sună trompa î învierii şi se în- 
alţă în "Bucuresci primul stindard al libertăţii, el Neophyt Duca - 
fără uniformă, de professor, fără titluri Şi ranguri monachale, 
ci că simplu dascăl şi umil frate călugăr, vine şi depune, cum 

„se gice, pe altarul Patriei, 60 mii galbeni productul 'ag6ne- 
3
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lor sau laborilor salle, şi nu'şi reservă pantru restul vietei salle 

de quât un singur galben ; cu aquesta şi cu sacul la spinare 

se duce apoi, nu qua să ia Metropolia în Athena, ci qua să moră 

săracu în patria sa liberată, şi qua să pâtd dice : 

«Acum liberă pe servul teu, Dâmne, . .. qud au vădut ochii 

mei mântuirea ta.» ri 

Assemenea dascăli mai avi Grecia mut, nesatar iați de ni- 

meni venumiţi de nici un decret altul de quât de quel de sus, şi 

trecut în deltele sau codicii Eternităţii. Dascăli că Lawmbri, 

"Vamvii, Genadii, Asopii, Pharmasidi, şi propheţii şi martyrii 

tot de o dată că Riga, generali că Bociari, Mavromichali, ami- 

rali în caravani de livenţi, cu bonetul phrygian pe cap, al quă- 

rui nume eră Canari, şi Ja al qnărui son, după expressia poe- 

tului Calvu, vânturile şi undele mării făcea să resune spelun- 

cele munţilor Greciei ş'alle Universului, Canari! ! Să colcăie 

apele Salaminei, să 6să umbrele Leonidilor, şi Themistoclilor 

să deviiă sufletele fostilor sclavi que spargu fârrele încate- 

natei Greciei, şi o înalță î în Hellada regină, cingându'i capul 

în coiful Minervei în locu de corână. (1) 

VI 
“ Admiraţid şi respect şi g glorie pentiru toţi străini mări! en- 

thusiasmul ânsă să'l conservăm numai îu Religia şi amorurile 

nâstre, numai pentru Dumnedeu şi pentru amor, numai pentru 

ai onotri şi alle nstre, pentru Patriă, şi flii patriei; pentru, 

quă numai unde este Dumnedeu şi amor, numai acolo este 

Patrie; şi unde nu e Patrie nu este nici Dumnegeu nici amor, 

nici religiă, nici familie, 

| Să venim cu enthusiasmul la patria Românilor, la începu- 

| | ) Fiind pronunţat în Athenea.
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tul regenerațiunii ei, şi vom vede assemeriea, “dascăli 'Inmină- 

tori, a quiăror modestie şi abnegaţiă făcură să nu no lasse nici 

numele lor. în suvenire, AvurSm şi noi 'dascălii nostrii nicofti- 

ciali, ne remuneraţi de nimeni, que s'au născut. qua să: facă 

“quâte au făcut, que au fostă, passerele trecătâre, că. albinele 

que dau mierea şi era, fără să aibă nici un nume propriu, fără 

să aibă nici un acu, nici un venin pentru dnei que sunt: o: dată 

a gustă din nectarul: lor, a se lumină din câra lor. ăi 

Ecclesia possede o bibliothecă a sa mare şi” preţi6să. Din 

străbunii nostri tradusseră cărțile ci tâte, fir nici un titlu, 

„fără nici uu salariu, şi cum am dis, nu querură dela noi nici, 

a le fi recunosciitori, qubci nu şi Tăssară nici nimele î în sanul 

cărților. n ta 

 Quei quari apprindea 'candelele în: biserice, quei “quiari. tră- 

gea clopotul la intrarea Domnilor, şi Snsuşi a inemicilor, se 

dicea dascăli pe attunci, qudei în adevăr eră! dascăli. şi popi 

officiali ; ânsă adovtraţii nostri dascăli nici titlul aquesta “nu 

cutedară a şil 6 Ensuşi, şi av em dela dânşii tote cir țile Ecelesi- 

ei, întrun ecleetismu din dialectele națiunii que deveni limba 

unitară a Ecelesiei, legământul quo. unesce pe Românii „din 

tote părţile, o: a i 

In aqueastă limbă apoi vorbii: şi scrisseră Myronii, Urechii; 

Gr ecenii Cantimirii , Văc: irescii-Ienache  Slălineni George 

IRI 

Clainii, Sincai, Petri-Maiorii, Țichindelii, pin la la: Veniamin 

şi Grigori, pînă la Beldimani. 

Dela aqueastă limbii plecând continnară înainte I: Yi ăcăres- 

cul, G. Lazar, Poteca; “Assakii, Marcovici, F, Aronii, Nigruz- 

zi Alexandri, Laureanii,, Maiorescii, şi toţi seriitorii şi poeții: 

mai nuoi, al quăror niume le ticem, pentru quă, contimpurani.
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ai nostri fiind, sunt pâte unii și de facă aqui cu noi.. Despre 
quelle respectabili, quând ne appropiem sau quând se appro- 
piă denoi, tăcerea arată respectul quel mai legitim. Ii 

Quare decret "ia numit pe toţi acuestia instructori sau pro- 
fessori publici, autori sau poeţi ai României? De unde 'Şi au 
luat, nu salariul, ci însărcinarea spre a'şi mendică pâinea eu 
sacul pe umeri că Sincai ? spre-a muri de persecuţiuni şi de | 
dureri lssânâu'şi văduva şi copii săraci, că Dem. Tichindeal? 
qua să mâră affurisit că Petru Maior, pentru quă a aflat mid- 
locul quel adevărat de a representă, dup natura limbei, prin 

literele latine tâte sonurile din limba Românilor din tote păr- 
ţile 2, Quine a dat sarcina sau misiunea, lui G. Lazar. qua să 
fiă alungat din locul naseerii salle, şi să viis a predică Româ- 
nismul în Bucuresci în midlocul „Românilor phanariotis iţi, şi 
să facă lecţiuni pentru prima 6ră în limba română de Theologie 
pentru quei destinaţi a se preoță, de Mathematice cu applicaţi- 
unile lor şi de Philosophie; a ţine conferinţe că aqneştea alle 
Atheneului, în quare pe străinul fără rărunchi şi consciinţă,. pe 
phanariot îl qualifică cu numele do răpitor, al casei părintesci, 
şi unde,:cum se dicea, pe attunci, Tirgul întreg veniă sil audă, 
şi să se prepare a, facce causă commună cu Rovoluţiunea que 
venii cu Vladimirescul de peste Olt, iar cu queea que venă de 
peste Prut cu Hypsy lante 2 — - Lazar, că primul i inginer român, 
fortifică, după quererea lui Vladimirescu) Cotrăcenii. De attunci 

dată şi persecuția assupra lui. 

„Pentru fiă-quare sciinţă sau cathedra do alle lui Lazar, as- 
tădi sunt numiţi şi salariaţi quâte trei şi patru profesori offi- 
ciali, şi el peste tot en tâte cathedrele fitcea Singur cu mai 
mare spor, quâte se facu astăgdi tatr'un gymnasiu întregu şi



specialităţii, pentru un salariu prin quare abiă îşi susţinea exi-, 
stența, şi din quare nu'i a remas în lunele din urmă alle vieței | 
salle, nici cu que a se ducce cu fr igurile morţii să mâră-în A- 
vrigu, satul stu de nascere. —. Fraţii lui au venit şil au luat; 
cu spesele lor fârte modeste de săteni eu altă occasiune vommu .. | 
arătă de unde'l au luat). 0 

4 

Ne înfiorăm a dicee queva şi de professorii officiali. Deserie- 
rea este durer6să. Salariuri mari şi îndoite şi întreite, aristo- 
craţie privelegiată ! totă sarcina iuștrucţiunii „0 duce gioa în- 
tregă plebea de professori din clasile de j jos. 

S'ax părea, cui-va, din quâte disserăm quă noi n "am dori de DI 
quât timpii pe quând Homerii îşi mendieă pâinea pe quând So-. 
craţii âmblă desculți şi cu manta, în sdrenţe,. pe. quând Ippo-. . 
craţii n'aves nici o patentă sau diplomă; pe quând preoții luă 

“i 

disaca, la spinare şi âmblă din communnă în communnă şi din, | 
“stat în stat ; sau quă dorim qua professiunile, să nu fiă nici de 
cum remunerate, — Peroască, Dumnegeu ! Ci voim să axtităna EI 
quă în timpii primitivi, î în epochele organice, geniurile ta- | 
lentele, devin victimă şi holocaust focului sacru que i dovoră ; ; 
şi în țimpii de desolaţiune, în epochele critice, mediocrit ăţilei iau 
locul geniurilor şi talentelor, şi societatea, publicul devin vic- - 
timă în folosul aquestor medioerități favorisate şi officiali, — 
Noi nu putem ved6 binele de quât în equilibrul antithosilor, 
Dorim qua tâte să viiă la locul lor; propriu, qua, toţ que cste 

(1) Agueste fiind dise în Atheneul în annul trecut, astăgi, aflăm ocea- : 
siunea a o arătă în nota, dela, fine
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geniu, talent capacitate, specialitate să E: remunerat, şi chie- 

mat la officiul seu, la predestinarea sa. -. i 

Preotul Melchisedec, dorim qua să fiă însărcinat cu piistoria. 

- Philosophul Platon să reveste toga, philosophului în timpul stu, 

Poetul Homeru, să fiă pringul poeţilor în epocha sa.. 

Dorim qua geniul que vine din ceruri cu missiunea sa, să fiă. 

"recunoscut şi pre pământ, si 6menii să nu cutedea dă titluri 

şi daruri, que numai Dumnegdeu le pâte dă. . 

Să ne returniim la Bardii primitivi, utofficiali ai Galilor, 
- qua 'să termină introducţia nâstră în- poemele ossianice. A- 

questia, î în bucuria, în enthusiasmul quă au scăpat de despo- 

| tismul thsocraţiei Druidilor, îşi ereară din Trenmor un rege 

ideal dându'i tote perfecţiunile'i unui suveran herou. Aquesta. 

deveni ty pu său model suciesorilor, şi inspiră alți noi hardi spre 

acellebră vistoriele şi înțellepta lui administraţiune ; în quât din 

generaţiune în alta pînă la Fingal, suveranii şi capii clanurilor * 

se întrecură în heroism Şi în bună guvernare. Bardii cred ide- 

alele, generaţia viitâre 1 traducea î În realităţi ae inspiră la 

rondul lor pe Bardi. ia 

Iertaţi” mi o 'asserţiune que serve a cxplică aquest myster 

mitaculos: al poesiei. Nu viiu a mă dă de post, ci; daqua dehi- 

lul pâte ciudă la quota 6re- -que n "ar pute facce tavele ? 

î: 

Avem în historia nâstră Mirei, Vladi V, Stephani, Michai, 

Moşoroi 'que' devin Movili,. Buzesci, Calofiresci, Fareaşi. ete. 

Aquestia nu sunt nisce personage fictive, create” de poeţi, c
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realități, bărbaţi, que'şi au appărat; legea şi moşia, şi tot d'a- . 

una victoriogi. Faptele gi documentele que attestă despre dânşii 

sunt de dominul historiei, 

Quine scie ânsă amenuntele planurilor, întrevorbirilor lor, ş şi 

multe din relațiunile lor intime, pasiunile şi intrigele que 

putea fi şi pe attunti că tot-dauna, virtuțile ascunse que ar'fi 

putut resiste passiunilor şi întrigelor, limbagiul que ar fi pro- 

venit din assemenea virtuţi şi passiuni, şi mai mult de quât 

t6te, gradul de perfecţiune la quare ar fi ajuns aquesti bărbaţi 

de ar fi trăit mai mult? Eattă regiunea creaţiunilor poetului; 

din aqueastă regiune Homeru î îşi ereă nu numai “Agamemnonii, 

Nestorii, Ulissi, Achilii şi Ajacii săi, ci şi 6nsuşi Thersitii, că 

nisce umbre la lumini. N A i 

Citind quine-va, spre exemplu, Cântul II din Michaida, vede 

în Euthimiu uv Mitropolit, în Issar Logofetul, şi Nadul Buze- 

“scul, ast-fel cum toţi Românii ar dori să vegă pe toţi păstorii . 

şi ducii de popoli în tot-d'auna şi mai vîrtos în timpii critici, 

dând exemplu cu vorba şi cu fapta, prin heroimu şi abnegaţiune, 

-: folosind prin instrucțiunea, consiliul lor şi prin luminarea situa- 

ţiunii, quând vine vorba despre jugu şi libertate, despre scutu- 

rarea jugului barbar şi ajutorul dela puteri mari şi rafinate în 

arta de a amăgi şi sub jugă, poetul din regiunea creațiunilor 

le pune în sufflet şi în gură principe şi simtimente că quelle 

următore : 

Este vorba, că declarând resbel Purcilor, să se allie cu pu- 

terile chatolice vecine, şi să qudră ajutor după propunerea Ba- 

nului Udrea, &ttă que dicu capii ţărrei.



„Locortrar stan, | pa a : “ ; 

Que ajutor nea, “Vâreo?. 
| Prorupse Togofătul Issar cu carte multă. 
e dar daqna „mergi ca mintea 
La Neamţ, sau Leah, sau Ungur, să  querem intre, 

La ast- fel de împrumută, & cammăta prea mare; 

“ Scutire şi proiecţii, mai bine; frați că Parcul. 

Lo xeţu quam ţuţuiaţe Ju: 

Şi lipsa, d'ajutore, que nu: le mai pâte ducce, 
„„„ Nu vE fcureaţi cu şângheri şi cu puteri de aste,. 

Qub unii că aquestia or să .ne puiă capul. 
In numele „credinţei, D'o fi să scăpăm astă 
Qua să cădeni iar mâine, schimbând mereu la j juguri,, 
Sau să înfindeta mâna cerșind quând i ici, quând colo 

Protecţii d'alde astea la nepoţeii nostri «ii! i. 
Au să'le dea prin polie „.. etica 

. . „. ri . i ip Ri 1 
m .. „i 

CALOFIRE zsc0, | 

| , | Boieii, cu alte vorbe 
“Imi place, mio palla cu 'doă ascuțişuri 
Que luce pe d asupra popârelor corrupte, 

| Şi capul quo se 'nalță mai sus da stuăa dreptă 
Mil reteadă inte să viiă la măsură. 
E bună Qău măsura! Şi ?n noi capete multe . 

pi BURPESCUL 

„E bună vorba, Tiza, 
Sa tigântaţ boierul, s a 'Sfemciat cu totul, 
S'a dus! aquea virtute de suflete române, . 

. a a , [mo [ec a. e ij cc... ste 1. | 

Boier 8 messerie do,appărarea ţărrei, 
Jar nu nobilitate, quăci nobil. tot Românul 

4



41 

A fost în tot u'a-una că cetățean de Roma, 
-. Şi ans dela botezu'i de împărat şi preot, 

MITROPOLITUL EUTHIMIU 

O fiiilor, să fă cu dumnea-vâstiă Domnul, ; . 
Que bună vă a vorba şi mintea bărbătâscă! 
E mare tyrannia quâuă chiară şi sinceră | | 
"Se dă d'a drept pe facă, şi nepărtinităre, 

Nallege micu sau mare, egali pe toţi îi face 
"Că ceralui Dreptate. In cas se "invirtoşegă 
“Şi bragu şi pept spră luptă, şi sufflet se 'ubărbată. 
Se sanctifică Omu! în asprele catene: 

Sunt fraţi în ferre sclavii, se întărescu în Domnul: 
Se petrifică brașul la bendele metalici, 

Şi quând într'ânsul bate ogellul tyrannidei, 
Rescaperă schinteia divină-ă Libertăţii, 
Să apprimie i inimi, suffet, erou devine sclav ul. 

“Abis 'a împărţit prin manuserise aquest cânt; şi unii offi- | 
ceri, junimea întrâgă din tâte stările societăţii, dela Sev scrin” 
pînă la Poxani, cler ul întregu, dela' preotul de feri pînă la 
Mekropolit, fiă- -quare ostean simţiă î în sine pe Buzesci şi Calon: 
firesci , fiă-quare preot, pînă la quel mai debil de stinetatea, 
Metropolitul Neophit, simţiă în. sine pe Euthimie zelosul, şi 
quând veui ra, costituţia dela, 1848 fi dictată de națiunea în- 
tregă ; autorul ei numai a seris'o, 

Eattă prodigele que operă arta prin ideal. 

XU 

"Ni am propus; mai inainte pe la 1834 că moinbru şi  direc-. 
tor al societăţii philharmonice quare dette începutul teateu-
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Jui român, o programmă de a tractă prin drame din historia 
patriei quâte va sujete demne de a figură în ori-que literatură 
dramatică, şi primul sujet que alleseiu fu Mircea, dela duare 
dată confederaţia nâstră cu Orientul, pe quare sa basat şi 
existința n6stră politică. . 

Mircea, Lazar kneazul Serbiei, şi cumnat al lui Mircea, 
Spătarul Dan que sa fost -tureit, Amurat, Baiazet, Despa, su- 
rora lui Lazar, captivă la A murat, sunt personagele principali 
şi reali que figură în aquestă dramă. Craida, mirâsa herolui 
que uceide pe Amurat în tinda lui, este un personagiu quam 
fictiv, 

Scena se petrece în ambele câmpuri, rumano-serb de o parte, 
şi musulman de alta. | o 

După îndelungi şi hervice lupte din ambele părţi, Sultanul 
vădendu'şi oştirea stătută, trimitte pe renegatul Dan spre apro- 
punne pace Ohrestinilor, Scena que voiescu a reproduece este 
quând Mircea se consultă cu aliatul şi cumnatul său Lazar, 
daqua se cuvine să accepte condițiunile que au să fiă propuse 
prin Dan. Cititorul pâte distinge quâte în versurile que vomu 
cită sunt de dominiul historiei, şi quâte din alle poesiei. 

MIRCEA ŞI LAZAR 

MIRCEA 

Restristea que ne'npăcată d'atâţi anni ne-a allungat 
Aqneeaşi ne şi unesce şi ue lâgă nencetat, 
Sorta armelor zimbesce aquestui comun vrăşmaş, 
Ş'aţiţă, apprinde intr'ânsul aquel nesaţia trufaş: 
Va să ne propuiă pace cu un chip defăimător, 

"Sol spre agucasta ne trimite Ensuşi p'aquel vângător,



Pe Dan, que setea Domniei, setea de a guvernă 

"Il făcu să'şi rângă cuget. Dumnedeu şi legea sa. 

Spre-aqueasta chiemaiu boierii către un sfat de resboiu; 

Ausă mai "nainte, Kn6ze, s sfatul tău ensuşi îl voiu. 

Legea, politica, starea, rudenia dintre noi 

Legă-alle nostre fol6se, fericiri cum şi nevoi. E 
, 

" Eu voiescu a ta părere, 

LAZAR 

Părerea mea o poţi sci ,.. 

Vegi quine este vrejmaşul, şi gândesce cum pot fi: 

Prădătorul ţerrei melle, uecigaş tatălui meu, ...; 

„Gonitorul casei nâstre; gonitor de Dumnegeu. | 

“Răpitor al sorii melle, de altare destructor, 

Pigâu vărsător de sânge, al lumii pustietor. 

Condiţiile "i sunt lege, şi protecţia lui jugu. 

Tar pacea... o preparare de nelegiuiri que'i fugu: 

Âucă vedu rana fatală a tatălui meu jertfit ;. 

Ânc audlu ţipet de şânge nordului îngrozit ; 

- Oraşele'mi învălvore A âmcă le vădu a luci, 

Câmpul încă “noniagă sânge que nul pâte tn, | 

Şi a sori-mei ruşine în Janţul lui o sci. 2 

Şi resbunarea mă * mpinge şi pe dâns'a o jărtfi. 

S'o scin mortă e un balsam Val meu suflet Sint, 
„Nu, domne, cu hotărire între noi nu e tractat, 

Voiu să sbor cu mârtea'n mână prin mijlocul qucltor morţi, 

Să vedu t tabăra'i i apprinsă d'alle resbunării torţi; 

| Ardă ş şi "nsuşi a mea ţârră, pâră tot norodul meu; 

Că un strigoiu după dânşii resbunând să remâiu eu; 

Să ommmor pe uccigaşul, şi iarăşi Să'l imi Onlor,. * ! 

Să'l sugrum; să”l sparg, să Sfişiiu ; do resbunare să mor. 

43
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Mulţi ne dusserăm din preună cu părinții nostri în trăsure 
mai multe şi dela Tirgul V'afară îl petrecurăm pînă la Bă- 
nâssa. Acolo la despărţire ne bine envântă pe toți, şi plecd qua 
să nu ne mai vedem, 

In lacreme şi eu că şi quei lalţi elevi, şi reintrând în trăs- 
sură cu tatăl meu, îl luaiu de gât, pusseiu capul pe peptul lui 
şi îl rugaiu să cumpere cum va sci aquea viiă, de unde 'şia luat 
adio Lazar dela Români. , 

'Tatăl meu promitându'mi cu voie bună, nu avă multă difâ- 
cultate de a o cumpără, pentru qnă, fiind proprietate a unui 
Alexandru nisestarul, socrul înveţătornlui dela Barrieră Rădu- 
canul quare, că, mulţi din progiur cunoseu aqueastă împregiu- 
rare, şi aquest Alexandru având necessitate pentru industria sa 

: şi avândut viia cu mare mulţumire. 
Aqueastă s'a întâmplat; în annul 1823. După cinei anni, la 

annul 1828 am pus acolo 'Typographia, ardicând edifiţiul pe 
Ensuşi locul unde fussesse coliba în quare zecusse Lazar, şi fă 
când distribuţiunea qua t6tă aquea căşciâră să cadă în sala, 
destinată pentru prese, -- o 

În locul patului unda zăcusse, am pus prima pressă din quare 
a eşit primul număr al Currierului Român, și în quare mai pe 

“urmă eşird tâte scrierele publicate dela 1828 pînă la 18:18, şi 

însuşi Constituţia proclamată în Judeţul Romanaţilor Ia Islaz. 

“În quât pot dicee în 9 Tuniu 1848 aquelluiaşi an în tâtă con- 

vicţiunea quă Regeneraţia Română a eşit de acolo de unde La- 

zar abandond România n6strii. " 

Intomplarea addusse iară la 1865 qua prima exposiţiune a 

productelor de agriculttură, industrie şi arte române să aibă 

locu in aquelleuşi case, şi spontaneu, atât D.C. Bozieanul que
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eră attunci primu ministru, quât şi D. Anrelian Directorul 

seh6lei de Agricultură în cuvintele cu oecasiunea acquellei so- 
leninităţi exprimară quă locul san casele aquellea au fost pre- 
destinate. 

După atâtea impregiurări şi convicţiuni, eu potu adăogi quă 
după a lor predestinare elle, fiind de dominul historiei, apparţin | 
la națiune. Starea lor de ruine le face mai splendida şi mai glo- 
ri6să de quât palatul unde domniră principii dela 1843 înquă 
celebrând anniversara lui Iuniu sau a Moşilor peruinele aquellea. 
"A! sunt peste doă deci de anni de quând filia unui suveran 

din Italia, în poema sa întitulată. Im triplice Alleanza n'a 
răsbunat de tâte sufterinţelo şi de modestie n'am cutedat a facce 
cunoscute Românilor aquelle aecente de consolaţiune. 

Acum ânsă ian curagiul, după o apathie atât de eynică din 
partea Domnitorilor, a communică Românilor aquelle poeme ty- 
părite la Paris în annul 1850 din quare citedu aqui versurile 
urmtt 6re. , 

Molti costi regnar” preuci furfanti ; 

1 lor nomi perir” âncă viventi ; 

Il îno glovia fu d'este contrade. 

Epoca festi, epoca d'Heliade, 

———— 001 fioe -—-.



FINGAL 

* POEMA IN SESE GANTURI.



“LA MARIA 

Maria, copilla mei! Te-am perdut, nu mai esci;! suffetul 
tău ânsănu mă abandoză; îl simtu î în fi “quare linie a aquestei 

! 
„Poeme. ' ” ăi ÎN a ” 

Evam singuri în ștrăinătate, şi vegniam Lângă putul d de du- 
„Yere al frigurilor 'Talle. mu 

a Tată, îmi giceai, scrie que=va qua să mai uiti situatiunea. 
în  quare te vedu; citesce'mi ŞI mie “quo serii; ; pote voiu mai” 
uită şi eu din durerile corpului şi din alle suffletului. > LE 
“Incepussem de mai multi anni poema lui Fingal din quare 

_abiă serissesem primele şei-goci de versuri, - + iii 
Credinţele Gallilor primitivi despre nemurirea suffiotelor şi 

despre relatiunile aquestora cu quci vii se cuveniă mult 'dure- 

rilor que simtiam şi quari mă mai asteptă. ei e ri 

. 

“- Nedeslipit de lângă tine, i începuiu a continuă opera de quâte 
ori somnul venid să i mai aline enitorințele. a



i Ag simţiain ferice qând citindu'ţi quelle scrise, vedeam qug 
"ţi se mai lumină ochii, ţi se mai cons6lă: sufiletul, şi mai fe- 
rice âncă guând prin scăldarea în apele dela Piostyan, vedeam 

- qud ți se uşură durerile braşului, Rai 
Speranţa que începuse ami surride îmi ținea 1ocul că la 

quei antici, unei Muse, pe quând ființa ta, că a unui angel cu= 
stode, îmi susținea Finta qua să nu mor eu înaintea ta de du-, 

„ere, sc i i, 

gând, 

„Vai Ansă. speranţele pod în urmă mă amăgiră, e perduiu, 
copiila mea, şi în locul tu î îmi remasse „aqueasta poemă, que- 
rută detine. ..: SE : „i 

-- Publicând “aqueastă operă, e singurul. monument que potu 
erige în momoria, Ta şi spre a mea consolare. ' 
"De unde esci,-consimte Ia aquest avânt alinimei melle pînă 

-
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POEMA IN SESE-CANTURI ! 
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CÂNTUL Ne 
Arto, rege al Irlandiei, murise de currând în palatul său de Temora, lâs. 

sând pe Cormac filiul seu in lâgăn ancă. Clanurile sau semenţiele 
se adunară qua să dee un epitrop moștenitorului şi regent al rega: 
tului. Allesseră pe Cuchullin, filiul lui Seo, suteranul uneia din 
insulele Heberidelor. Abia se aşsagasse Cuchullin sprea luă puterea 
în mână, şi veniră ati dă de scire guă Swaran rege al Loclinului, din - 
Scandinavia se prepară a veni cu zota sa în Irlandia. Trimite în dată 
pe unul din ofticierii sci pe Morau «qua să qură ajutor la Fingal, ca- 
pul aquellor Caledonieni que locuiă costa occidentală a Scoţiei, Fin- 
gal vine cu ajutor quând Swaran ameninţă, deja „Ulsterul. una din 
provințieie Irlandiei. Cuchullin rânduisse în batalie elita clanuri- 

„lor sub inurii 'Purei şi vedettele iui snpraveghiă totă costa... 
Aqui începe pocma; actia dură cinci gille şi cinci nopți, Scena se petrece 
pe câmpiele lui Lena apprope de Cromula, pe câsta Ulsterului. Fin- 

gol, tatăl lui Ossiari,-şi rege al Morvenului sau al munților Scoției 
este heroul aquestei epopee galice, îi iii ie Sici i _ ie NI 

Sabt arbure-la mibră, subt frangătură desa - He | 

De vânt infiorat, acolo lângă stâncă | E | i : | | 

Do musehiu şi de verdură, de flori accoperită, 

Stă Cuchullin pe gânduri cu mâba; p'a sa frunte 

Şi "nbPun repaos bellicu jos langă murii Darei. 

DP 
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„D'alăturea pe hârbă, şi scutul şa lui larice 
Jăcea în nemişcaro, — Heroul în tăcere 
Eră, cu totul dus : visă dillo de glorii, 

„Visă la bellatorul” şi cruntul: Cairbar 
„Pe quare 1 Nccisses$0 în luptele-i -i trecute. - 

-- Attunei a 0 dati-appăro Morari quaro fisors 
“Spre-a proveghiă oceanul, şi speriat cu totul : 
— La arme Cuchullihe!: în suş!- răpedo strigă, 

Swaran şalle lui: nave sunt lîngă noi aicia: 
E “mult, tare nemicul ! şi Marea negurâsti | 
Qu fit “duare imdă desfigur Şi “mtinde | 
Cu miile: heroii! 

— 0 fi al lui Fiti, prorumpo- -attunci' horoul | 
Cu ochii că seninul, tot tremuri şi tot tromuri! 
Nomicul + nu 3 mar, ci frica, ta, "| măresce. E 
De unde scii qud nn d belloniul Fingal Da 
AL: manţilor, silvostri și rege şi demnu Alin 

„Quo vino se ni ajute pe verdile câmpii. 
Alle Ullin-ei nâstre ? , 
— Vădut-am p'al lor duce, adaosse Moran ; 

E "nalt şi sphimântabil, că stâncele de ghiață 
Că pinul din ainte' ţi se nalța : a lui lance, 
Şi pavăsa'i stă frunte că lun” a quând d plină 

"Da horizon pe margini. So puse pe o stâncă, 
A pruntului, și ronduri tacea, trecea ostireaii,
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„Se 'destindea, "n preginrui”i că norii vijaliei. . -.-: 

- « Drum bun! o căpitane ! de bellatori esci duce, 
"I-am dis, și .cu tot dreptul porti nume de: potonte 
Şi mare între Omeni. Ci ia bine a minte. - 

Qad lingă maurii 'Tarei, heroi unul şi noul, 

Armată numerâsă, te sfidă : şi te-astâptă, p 

Că uetul de undă que muge furi6să, 
Aș angiiu vocea; respunsul lui Swaran. 

_«—Hai! duine. 'n aste locuri S'ar măsură ci mine, 
Ş ar merge vhie semen ? Să viiă toţi heroii, 
Sa dea cu mine facă, i n pulbere i s6măn 

Jos unul quâte unul. i , 
- « Fingal și nimeni altul, Fingal faimosul robe 

AL muntilor silvestri, aquella, nai: cutâda .. 

Să mtompine în. facă în Inpte pe Swâran. 

Şi ne-ammu luptat b- dată p'a lui Malmor collină, 
Sub pasurile n6ștre terremul: tot din selbă - 

Fu resturnat în suleuri ; şi din temeie. smulso. 
Şi rostogol Ia vale: cădea, una, pe alta 

O stâncă peste stâncâ, — Spumosele torronto; 

 Cotind, schimbându'şi carsul fugii la valle pe - 

Lovind din pâtră 'n pâtră şi: vijiind cu trosnet. 

Incepem şi rencepem trei gille 'mtrego lupta, Aa 

- Şi Dellatorii nostrii, de parte nenmiscati, 

Stă așteptând în spaimă, = Infine - n. dioa-a' patra. > 
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Fingal răpede strigă ;: şi câmpul tot resună : 
| „« E jos Swaran ! căduta! -: 

— Bin picidre, vitel! respunsuiam şi ou. — ; 
Du-mi-te dar, copille al lui Fithil, Morane, 
“Şi domnului tăn spun cu quine-are d'a, făcce, m 
Să viiă să se "nchine heroului qua Sfarmă, i. 
ŞI spulberă în calle'i' şi:om,; şi carru, şi arue + 

„Că răpedea, tempestă, tempestă de Malimor, » i 
— Cum! de o dată strigă nenvinsul Cuchullin.: 

„Cum eu să'mi incliu fruntea; la, Gneni mie Nici o dată. 
“Moran, nu perde timpul : ia lancea mea şi batte.. 
In pavăsa sonoră lui Cairbar străbunul -: n iz 
Que este suspendută la porţele de Tura; . ; 

„Şi glasul ei d” aramă în inim” să Tesune, -; 
ŞI spiritul bătiuioi să "mi "1 audu qud svâlă 

* Din munte pînă 'n munte da lungul peste vali. 
Moran se duce ?n dată, şi "n pavisă lovosee, 

„ŞI văile şi muntii Tosună/ şi respund, e 
Şi” n selbe lung so "ntinde, resunetu * n departe; 
Pa lacurilor margini că "mpuns corbul tresare 

Şi attentiv ascultă, şi speriat “i-a fuga, .. 
i Curach d și "n picidre, şi răpoda s'avântă:. 

Sarind din stâncă "n stâncă. Connal nu mai astăptă” Sa 
Şi lancea i sângerândă împumnă cu vigdre. | 
Crugal, fiul Belloţei, ascultă 'p. neastempăr, 

* 
-



„i CÂNTUL I : 5 

Si peptul i se înflă, şi inima'i pulpită, i ce 
Fiiul lui avi sare, şi turnul nogru lasă: ri: ii i 

Pe culmele collinei,:s "avontă câ vulturul: 

Din cresta unui munte: - * ti a 

Ronnar, că împuns strigă : d scutul an că guerră! 

„No chiamă Cuchullin !: SN aaa 
_—.B agera lui lance! strigă Tigar şi dice 0: 

Calmar, copillul Mării, la arme! ; şi rovosto Aia 
Occellul Iucorante ! In sus, la arme, Puno!: 

In sus heron teribil !' — Ei Cairbar din 'S6lbo, 

Din selbele lui Cromla ! — To se6lă Eth, “uladie' ți 

Gehuchii d! alabastru, qud "ţi iau alţi nainte. - : 

Descinde câ torrentul din marginea, lui Lena! i: 
Caolt, incârda "ţi bragul,-şi musculi "ţi dosv6ltilpe roi: +: 

„Aquei musculi că ferrul, şi culcă sub picidro 
Şi tufele şi spinis, Văsciunilo lui Mora; -- i 
Eşi răpede că vântul ; ușure csci că spuina; 
ŞI costelo'ţi sunt albe, că: spuma Mării albe! ii: 

* Quând crivățul o "npinge, şi valul o aruncă 
- De stânce şi de scopoli,; de scopelii lui Cuthon. î nai 

" Sunt adunaţi toţi capii, toţi principii de clanuri 
Superbi şi plini d'orgolliu de primele: victorii. - 
S'apprinde al lor suflet la marea Suvenire, : 
Străbunilor pollonii. — Din ochii lor esu Bacări, + i 
Şi caută nemicul,' Nerv6selo lor. mâne. er 

, 

aa
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Impumnă lânci, detiună, şi strâng heroic gladiu: 

Intregă armatura că fulger pe ei luce... ;: ii; Tu 

„Din munţi descind la valle” împetuoşi, cu toții, . 

Iar căpitanii-avanţă eeferanți că stella... 

Que pârtă după sine teribil'a sa comă ; | 

„Sau după dânşi-ostenii se vădu xenind ea norii -; 

Que-adducu cu sine pldie ş ŞI: 'grândine, 

Quând fulgeru "n: sin pârtă ş'urm6dă "n negre valuri Dai 
Un meteor sinistru. 

D'a armelor clingere ei greu asr ul: rovibră;, 

În urmă şi 'n ainte sunt aţițaţi venacii.' 

Şi latră cătând prada; cătând pe inemicul.: 

Vocile tâte 'ntână cântarea, bătaliei ; e 
Spoluncele lui Cromla, şi văile şi munţii, | 

Resună : bătălie! | a SR Ia E 

Ajunşi în sus pe Lena, oştirea, se întinde i, 
„Pe câstele-"i-tufâse,. Nu sâmână oştire, 

Ci negură de tâmna que'şi strânge şi radună .  -. 

Vaporii que s'exală uşori do pe câmpie. 

„.. Şi saie, şi se'nd6să ps culmi caliginâsc,. 
Şi "ncet încet 'si malţă n mai sus de al lor or crește 

: Spre” ceruri al'stu cap. 
+ 

— Bino-aţi. venii, bellatori.! le dice Capitanul, i, 

Progenitură, bravă a, văilor ! şi voi toţi vânătorii: 

“AI selbelor uubrâse E vonătâre maret. ie 
*
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CANTUL 1 a) 

Aveţi alte vânături.. Nomicul ne "mpresdră , 

Că valurile vine, că unda, destructore  .-:-. ut pi 

Que râde-a nâstro țărmuri.:* n ii îi] 

Luptă-ne-vom micu toţii, sau stăvommu și şi vommu cede: 

Noi forţei scandinave conduse d'al ci. rege i. i 

Ferocele Swaran ? —. Să cedem ţ6rra, nâstră : | 

Cu verdile ci câmpuri? Inisfail se pote. - i. "i 

Loclinului. suppune ?. ui . e în 

Connal tu mai : "nainte din bravii toţi Vorbesc 

Tu quare-atâtea, pavesi ai sfarimat şi scuturi. .: ... ai 

| Do multe-ori, lovit'ai şi ai batut de morte... ai 

“Tdelinul ş'ai lui 6meni, .Voiesci tu ânc'o dată: - | 

Sa mânni aquea lance que o "mpună forico isi 
Belloniul tău pater? * 

— Duce, Corina respunde, d ascuţit aneca, E poi 

Qud'i place ei tot uva şi. strălucirea luptei, ii 

-Ş'a sângelui rugină... Cu a pragul quor bataiea, 

Cu înima..voiu pacea. i | 

“Te uită, căpitane,; to mită jos spre. mare N 

Vadi. flota inemică : catartelo'i se mă et 

C'arnndinea sau stuful al lacului de Lego; | 

Iar navele ei: tote, pare qu'ar fii oselbă a i 

De negură coprinsă, qnând arburii se plâcă . a a 

D'o parte şi de alta, şi unul după altul hu 

Da vontului sufflare. : Iar multul de: bellatori ,... |
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E mare formidabil ! —: Connal îţi dice astaqi :.. 
(ud "nelină către pace; quăci şi Fingal el si 
Dintre bellatori primul S'ar dă în laturi. astădi, -: 
Ar' amână resbellul, Fingal que bollatorii -- ---" 

Ii mătură ș'asvirle- cuni spulberă temposta * - --: 
ŞI paiele şi frunda, quând uet de torrente - - 

 Turmentă şi spăimântă- echoele lui: Conna, . 
Şi quând n6ptea, se pune pe munţi şi peste dâluri'"i'..: 

"In manta-sa de brună; “Pingal sar dă în laturi 
“De bragul lui Swaran! e iei. 

— Fugi dar şi piei d'aicea, codard. amicu al pici! 
„Calmar attunci prorupse.  Piei, du-mi-to d'aicea, : i 
-În selbele* ţi ticute şi văduv" de trophee; îi 
Te du şi urmăresce din Cromla căpridra 
Străpunge cu săgeata ai cerbului puiândri! 

"Din selhele lui Lena,” PO a 
Ci tu, 6 Cochulline, al luptelor arbitru, E 

Piiu demn d'al tău genitor, cu noi vino, şi bate aa 
- Allungă inemicul «no vino din Loclin. 

. 

Să nu remâie mul, să le 'nnecăni în sânge 
Şi numo şi orgoliu, : şi marea cuteganţ, - 

„În sângele lor propriu, qua nici o dată. văr 
Din ţerrele Ninsorii să nu vilă să salto | 

Po undele-Inistorului. 

Sculaţi-vă, o vânţuri Erin-ei, sufilati, bateti, :
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CÂNTUL 1 

Mugiţi, vijalii, tunet! să DOL. să, peiu mai bine - 

„Iu miglooul tempestei, răpit po nori în vortiei, +, 

De fantasme turbate a mortilor din seculi, 

- De quât să. cadu .vr'o dată simi placă venătărea. . i 

“ai mult de quit; ardorea,, beţia de batalii! n ca 

Connal cu pacea "m sufflet respunde fârte rece : ;..: 

Eu n'ani dosit 'vr'o dată; din 'contra, tot-d'auna, i 

In frunte-an fost la luptă şam commandat ostenii; 4 

De şi al meu renume nu.cstă 'ntins atâta, 

- VEduiu ânsă batallii;şi lupte sângerâso', .. 

IE 
st 

GL 

4; 

Victorii repurtate de căpitani celebri... : a 

Ci-aseultă a mea voce, 0 filiu al lui Semo;..i -- ::: 

Te rogu addu'ţi a minte d'antica vâstră, casă. 

Do thronul lui Cormac! -..... ai 

Dă aurul cu puninii, regatu m jumătate, i: 

Şi nu'"'ncepe bătaiea ; aşteptă, pin” s'ajungă 

„„Fingal cu a lui flotă, c'oștirea, lui întrega; . 
„ Agueasta *mi d parerea. — „Doresti, însă tesbellul ?' 

Attunci mă cunosei bine : și gladiul şi lancea 

Ascultă, d'a mea mână, şi inima maruncă  : 

In miglocul bătiiei : ori-unde d pericol, 

Acolo al meu sufflet se 'nalţă, so nbărbată | 

Tn rorticele: luptei. -. 

Iar Cuchullin respunde : eu şuetal de a arme 

II simţu cu bucurie; „că tunetul imi place. : 
., » . +
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Adune-se oştirea, să'mi vădu toţi bellatorii : : 
- Que sunt a luă parte lă sorta “que nv'astâptă; 

Si vedu trecând în rânduri prin desa frundătură, i 

ŞI lucitori că fulger que-annunţa, vijtlia, 

Quând, Austru.cu forţă rostogolesco norii, 

Şi gem, trosneseu stojarii Morvenului silvestru 

Qi unde'mi sunt -amieii şi soţii de credință 
In gioa de pericol ? Unde esci, Oairbare, ! -... 
Terribile bellator? — Ducomar unde este: - 
AI bataliei fulger? — Ă'abandonași, „0 Fergus,-:. 
Ri tu 'n ora tempestăi ? Erai quel mai "iainte : 
La 'serbători, ospeţe, o filiu ai lui Rosa, : 
Terribil bragu al Morţii ; veni-vei şi acuma, 
Cu pașii tăi quei, răpedi, că rapedea căpridră | 
Din muntii lui: Malmor?,., e ip 

„Que tună primăvâra'premergător al plâai. :! i... 

„Bine: venişi, 0 Pi dar que nor se respânde | 
Pe fruntea ţi temerară ? | a 

„ Respunde trist şi-Fergus': De Oairba nu-e vorba: 
Se "alţă patru petre pe grâpa que'l coprinde; 

Şi Ducomar heroul, fu pus în sînul terei 
De &nsuşi a meă mână.:—— O Cairbar inustro 
Luciai precum străluce un, astru între stelle; 
Şi tu, o Ducomare,: erai fatal sinistru Ti 

Li 

- 

| „D'a lungul: peste țărmuri. i CI
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CANTUL 1. . 68, 

Cu aburii que-exală paludele lui Lauo, -! a) 
_ „ Quând se întind po tâmnă pe cârupuri ş'adducu morburi 

Şi morte peste popoli. — Iar tu, "ntre vergini, bell 
Să O Morna, tu dormi somnul que mai E în ună, 

ŞI stai î În nămişeare în scorbură de stâncă; Mat 
Cădut'ai în tonebr6 că stella, quare cade ai 
Şi în aer se'şi stinge; quând retacit străinul. 

Vrea aibă vro lumină re 

Lui Cuchullin tu spune cum amândoi cadurd + și tr 
Heroii din Loclin. “ a 
Perit'au ei sub ferrul trinulul Boloni, e 

„AL fiilor Loclinului, luptânduse în câmpul ri 
AL Morţii ş'al onorii? sau guare motiv altul 

Păcă să cadă ravedi în strimta și funebra ca 
„Eterna locuinţă ? i 

“Adaosse-apoi Pergus +. 

“In singulară luptă peri fiiul lui Tor man: 
De bragul formidabil lui Ducomar barbarul, - - 
Tar Ducomar venit'a apoi la grotta Turei UR 
ŞI s "dressd la Morna, cu vorbele aguestea, : 
A lui Cormac copillă, bellissimă "ntre vergini; 

„0 Morna,: quo stai ast-fel do petre încongiurată | | 
Şi singură, tăcută în sinul unei sân? 

Işi murniură piriul: plânsorea, fugitivă ; til 3 | 
Pe venturi ss înalţă al axburilor gemet;. + ci, |
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„E turbure adi lacul, un nor: că întunerecu 

Accopere adi cerul ; iar. tu esci albă, Mora, 

„- Esei albă că ninsârea neaitinsă de pe ramur';. 

Şi părul tău ondulă, că aburi. quo meormă 

Sus creștetul lui Cromla, quând dela, s6re-appune | 

Sunt colorați de rade; și sînul tău resare.- ... + 

„CA globuri d'alabastru cascadelor Iui Bramno; -.. -. i: 
"Iar bragele'ţi w'au semeni, sunt albe că albâţa 

Col6nelor lucinde palatului regale i 

AL marelui Fingal.» - Da Ea 

= — De unde zii, intrâbă copila intristata, 

De unde, Ducomare, o ! negură "ntre Gmeni! Se 

Sprineână încruntată şi. n6gră că pericol |. ; .- 

Din ochii ti sinistri. esu flacăre.de focu. - ... - ,.:: 

"Esci cobe tot de relle; de sigur: qui vr'un bine 

N'a să mi adduci acuma. — Que scii din partea, Mării? 

S'appropie Swaran! : * : - - a 

— Viiu, Morna,, dela munte, din muntele cu cerbii.. 

De trei ori vibraiu arcul, trei căpriori cădură 

Străpunse de sigete; trei alte. devenird.. : 

„Vânacilor mei pradă. (1) : 

Bellissimă "ntre vergini, a lui Cormaie copil, 

Eoei scumpă Val meu suffiet ! Uccis'am pentru tine 

Un cerb que n'are s6măni : înaltele' lui cârne. .. : 

(Câini,
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Sunt desvoltate "n ramur” ; uşure în picidre, 

Siria, svolă că vântul. — 0! scumpă'mi esci, o Mora! 

— lar tu, o Duacomare, "mi esti -odios şi negru, * Sin 

Qud inima'ţi ă aspră şi dură să o stâncă... 

_Ci în, o Cairbare, tu filiul lui 'Torman! a 

Tu esei amorul Mornei, şi tu ai pentru mine, 

Blândoţea unei rade a sârelui qne USCă | 

După o lungă, plâie collinele ridente!.. ..-. a 

Ta spune” mi, bollatore, vădut'ai p'almeu june | 

Frumosul Cairhar? . 

„X&dutu-l-ai p6 munte, pe muntele cu. corbii ă i 

Quoci fata, lui Cor mac, ast6ptil n neastompăr E 

Pe fătul lui Torman Da Sa 

— ŞI" wasteptă mult Mona ;. qusci sângele lui este 

Aqui pe al meu glaudiu... Va asteptă mult Morna; 

Quzci junele ei jace pe țermurii lui Branno;.. | 

Şi'i voiu 'nălţa mormântul pe muntele lui Qromia, 

Iar tu, vergine jună, consdlă-te și vino, 

Vino voi6să *n Dragoi; ; quăei Dragul meu.ă tara 

Şi iute că tempesta. - Ia 

— Qae a trăit s “auda a lui Cormac copillă? | 

Que! jace al ei june pe ţermurii lui Branno? | 

“EI spaima şi terrorea nemicului. que vine? . IE 

EI quărui vânătorii și ânsuşi quei mai răpedi _ 

Nu'i appucă 'nainte, nu stă cu el da laturi?. 
- d
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O Ducomar fatale, pe quât esci „de feroce. : 
P'atâta şi de barbar :. tu'mi ai uccis amor ul... 

- Pe scumpul Qairhar!.. Da 
"Dă mi, crude, al (cugladius” mi Bșcumpsângele; -aquesta. 

La lacrămele Mornei se "mumie. Ducomar, 
"ŞI cede al.său gladiv. 

Ea '] smulge, şi "1 infige, în potul lui "1 înfige 

EI cade că o stâncă que fulgerul o sparge . Să 
"Ş'0' rumpe de pe munte, şi cade.tot că barbar,” . -! 
(quăci ultima, cătare aruncă către Morna : 

— 0 Mora ! "mi ai dat mortea, şi simţu ocellul rece 
- In peptul meu că- gerul... - i 

„Eram visul de aur amorului AMoinei' 
„Ea mă amă copila... Dă corpul. Meu Ia densa : 
Ea "mi va. "nălță mormântul să fiă 'n suvenire. . - 
La vânători. o pâtră spre semn. qu "am fost câ dânşii, 

Aibi pictată, Morna ; de graţie, ascultă : | 
„ Retrage'mi din pept ferrul,. qud. simţu inghieţul morţii. . 

- Ba crede, lăcremâdă, și e gladiu *i retrage. . Să 
EI îl appucă ? n dată co mână tremurândă, 

ŞI "1 plântă cu turbare îi sînul fetisârei.. :. - 
Quo cade despletită pe umida țerrenă. - 
Ea geme, ş'al -ei sânge roşasce alabastru 
Al corpului ei tântr; s'ugită şi expiră... 

„ŞI gemetul din urină fu.repetit de grotta 

a



CANTUL 1 - 67. 

Punebră dela Tura. . 

— Eternă pace fiă cu-suffletele mari 
- Hervilor din seculi que nu se mlădiară. : 
"Yr 0 dată în pericol! stiisat?a Cuchullin, 
„Veniţi tote "mpregiuru'mi, 6 umbre gloridse, - 
Prin norii que vă portă ! Ii appoprierea vostră : 
AL meu sufilet simţi-va cum cresce:a lui putere; ai 
Şi bracul meu mai sigur va ripedi mai forte, Ni 
Şi fulgerul şi mârtea.. : 

Iar tu, o Morna, virio, appare” mi leginata 
p a lunei: dulce radă, Vino să'mi, mângâi: somnul - 
Quând voiu uită resbellul şi: voiu av6 'nainite. 
Repaosele păcii. Dacia 

In sus, clanuri, du toţi, la inemicu "nainte! | 
Veniţi cu toţi. în urma carrului men de guerră ; 
Amniestece-se ?n cursu'i și hymnul bătăliei, ... -- 

" D'alăturea mea puneţi trei lănci îmigeritâre; E 
Solnţi cu toţi 'm urma, fugoşilor. mei cai, 
Alhiţi de a, lor. spui; — şi *mbetese- al n Mou suffiet: 
D'ard6rea şi curagiul amicilor bătăiei, | 
Amicilor mei proprii, quând lupta şi ommorul. 
Vor încetă "mpregiurul statutului” meu gladiu, 

Precuni torrentul: curge impetuos la vale. 
Din cimele lui Cormla, 'săltând din pâtră "n pir, a 
Cu uetul de tunet que sfişie, despică : 

e 
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- Padurea resturnată de. fulgere "mmulţite, + 

Assamenea, şi âncă mai inte; mai terribil 

S'avântă ?n număr mare toti filii Erin-ei.. 

In cap d al lor duce assemenea balenei 

"Que undelor precede, şi valurilor tâte, 

Sau unui înflat fluviu que'şi versă-a salle ape : 

Po țărmuri inundate şi "un6că por şi hârhă. 

- Audu din departare şi fiilii Loclinului ... i: : 

Aquel tumult și-uet, impetudsă fugă 5 

_ Swaramn în scutu'i baie, i şi nina scutiri 

Pe filiul lui Arno, - i 

„—- Que este aquel scomult quaivina: urruivd 

"Da lungul pe colline şi quare par” qud esto: | 

O burdonare surdă insectelor de 'sâră? . | 

- Tnisfail să fii, adunătură multa 9. i 

- Sau mugetul do vânturi în selbele din vale? 

Aşă urlă Gormalul, quând valuri agitate .... 

Se sparg Va lui picidre de stâncele'i profunde. 

Si n spumă se ardică qua să recadi iuă.. 

'Te suie po collină, o filiu al Ini Arno,. -.. . 

_'To uită şi observă: vedi que s'aude-acolo. - 

— Se duce Arno; vine, şi speriat cu.totul - 

Nu scie să rorbâscă, qud limba "i 8 leg ată : 

Uimit 2-la'vedere şi. înima'i palpiti. 

- Prin vorbe întrerupte să "'nesreă, să rapporte : 
-



CÂNTUL 1 

In sus fiiul Oceanului , ii 

"În sus, seglă-te , "Swaran!, 

Geniul resbellului i: +. i: 

Vădu qud destinde din munţi 
Vin, Gttă vin fiii Erin-ei ș: 

| 2" Ronduri, ronduri descind la vale. 

“ Garrul de guerră al lni Cachulin VLTil6 ; 

“D'o parte şi de alta mortea are Pallăturea.  -. ; 

Allunecă câ valul pe o câmpie liquidă. - -- 

Că. un nor d'aur que strabate văile, 

Petre nestimate,; ml 

"Aur, strălucire i 

Iţi iau voderile i: ii: 

Pe păreţii carrului. =. -: 

In midlocul noptii; Marea schinteiadă 

Marea fosforisă cu, mult mai. pugin + i 

In pregiurul navei. rit 

Timonul carrului este:.. „de. tax lucerant este: - 

Scaunul , os Velephaut albesce : 

Sitnuea dalteaţa? Sua 

Paşce , faşee de lănci în pregiurul: Heroului ; - 

La drâpta timonului sare uu cursier superb: 

Nu & altul mai ugure mai ager! 

„Ninehiadă în aer; 
“Bate cu piciorul, sii 
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“Resună văile, 
Câmași fâlfiie ventului 

:-0ă aburii dimineţei falfiie ! 
Membrele'i-svelte 

Gesturile răpedi. 
Un păru luciu şi fin, lucind îi desâmnă corpul 

Numele lui... numele lui este Sifadda,. :- | 
La partea stângă un alt currător , 

Fugos- "în neastâmptr'tot câ quel din drpta, 
„Puiu răpede-al munţilor, 

„Cu que orgoliu îşi scutură coma şi părul negru |. 
Cum îşi adduce piciorul şi sare  Vandul estrului ! 

- Filii gladiului îl nuinescu Dorosnal, i 
" Carrul 8 suspendut:-pe mii de curelle, 
Zăballele sunt măcinate în midlocul spumei. 
Petre radidse sunt pe curellele frenelor. 

Hăţurile,.,. E 
Sv6lă,, se l6g genă pe gâtul maiestos al cailor, 
Numai singure hățurile, numai a lor ventulare 
Le i Imprimă rapiditatea assupra văilor, | 
Par” guă vedi avântul căpriorilor,: 
Par quă simţi forţa aquilei 

„ Aquilei que'se răpede assupra. pradei. 
. Şueră aerul în a lor trecere... | 
Că ventul iernelor: assupra nivei Qormalului, 

.



“Si îşi agită lancea, îi ventulă în urmă: 

CANTUI, 1 7] 

In carru stă în picisre drept filiul Iui: Semno 

EI Cuchulin d duce. — E blândă a lui facă, 

 Pirlită şi închisă, că arcul meu de: 'nchisă. 

Din ochi îi ese fulger, 'şi quând îşi plecă corpul 

Roşatica, lui comă în-unde Măcărante |! iii 

„0! fugi, o căpitane , al Mării rege, fugi; a SE 

"Tempesta, d d'a lungul al văilor, sonore, - 

— Si mai. vădut vr'o dată fugind, fiu al lui Arnă ? 

" Am numărat vi”o dată nemicii ? şi la scuturi, 

La gladiuri, lanci, carre, nitatu-n'am' vr'6 dată? - 

De gus esci micu la sufilet, fără curagin bellator? 

Am bravat tompestele, +: iii 

'Pempestele lui Gormal Dravat'âu,  :: 

S'aftundătura valurilor. .* : - 

“Am înfruntat vijăliele, i 

Spiritilo uraganelor , 

Geniul fulgorelor, * 

Si să fugu d'un bellator ? — 

Nu, viiă Fingal, Fingal ensuşi via. 

"Hei! colo! în sus fiilii Loclinului 

La lupta bravii mei beltatori.. 

- Muri de ocel staţi în pregiuru' mi, 

Cingătâte de ocel giur în pregiur - 
pi 

m Pepturile vâstro ! D mm
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Stati neclintiţi impregiuril ducelui vostru, : 
Că stâncele nostre quând bravă. tenipesta : 
Şi manta lor desele ii 
Oppun la furia vânturilor, - 

Dambele: părti heroii vin unii către alții, RE 
Precun doi nori de tomnă, plini, încăreaţi de fulger; Na 
Din munti oppuşi cu totul'se "ntâmpină in trăsnet ; 
Precum dog torrente oppuse vin la; valle 
Ş'ajung impetudse, so varsă unu "tr altul, 
Si apele 'şi am mestică în muget şi în spună; i 
Assomeni, şi mai răpedi în înimă cu Di 
Armatelo-amendoă Vin una peste alta, De 
Se » mping cu mare for tă, S'aimestică, se luptă, | 

-Inisfail străbate, Loclin “n apoi respinge; E 
Duce pe duce sfidă ; oşlean. p 'oştean attacă;. | 
Ogel în oțel bate, şi coifuri sfărimate  . SR 
Sar în“ bucăţi şi sv, — - Pe. arcurile “utânsă - 
Greu vibră toti, corda, şi” şueră. în ar 
Săgetele-arripate: — Brandul” reteadă janeca 
Si lancea, sparge peptul. Punând Sângele curu 
A armelor claugore rosehintâie sinistru :.:- + 
Si țipetele Morţii resţipă- -amumestecate, . 
Oceanul astfel urlă quâud. vine o tompesta 
Sai shucine. rărunehii, să'i siredele adincul. 

- Quând Bardi sute şi sute, toti hardii lui Cormac



 S'ar întruni cu toţii să cânte astă luptă, 

“Calisin6sei însul”, şi tu, o Cuchulline, 

CÂNTUL. 1 | 78 

A lor voci în proună cu tâte n'ar fi." stare Sta 
Să pâtă să transmită la, fiitorii secoli. „+. a 

A nume pe toţi morţii que "n astă di periră. i 
Heroi cu toţi cădură peste heroi atâţia, Să 
Şi sângele lor curse precum și riul curge. 
"O bardilor, voi plângeţi: pe bray ul Sitnallin. 

Şi gometul Foinci să” facă să Tesune ci 
Deserta locuinţă prâ scumpului Ardau! ta 

„Ei amândoi cădură că dog: căpridre 
De mâna lui Swaran, | 

_ Swaran mugiă, terribil în midlocul bataie, - 
Mugiă peste oştire că spiritul tompestei i, N 

- Quând sv6lă peste vânturi „Pe. norii lui Gormal, 
Şi urlă "n bucurie vădând cuin se înnâeă i 
Matloţii * n naufragiu, size fata ea 

“Ci nu stă ş'a ta mână, 0 căpitan şi rege + 

Şi tu repedişi. mortea, datătea ori ş'atâlea ; PI e 
Se desemnă '1 tău gladiu c'al fulgerului şârpe .. i: 
Quo hice, şi, nccide d'o. dată, întu”o clipă. Si 
Griimumada unde cade, şi sbaciuă incendiul | Ma 
Din crestotul colinei. ie 

" Sifadda dând în Sânge; săriă să na so'ntine, 
Şi Durosnal pe corpuri nu se putea: reține : 
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Sari, sinchioga ambii şi pate qua ea aarip 

Sub paşii lor câmpia eră greu laborată - : 

Că brasdele lui Cromla quând spiretele nopţii . 

- Rescdlă vijălia que pradă ori-gue hârhă IN 

Şi târe6, resucesce giganţii vechi ai selhbei, 

Plângi, filie bellissimă, mai bellă de quât spiritul 

ŞI geniul colinelor quând dela sore- apune. | 

S'avântă peste rade şi 'mundă de lumină - . 

E Câmpie şi dumbravă, livedile tăcute 

Morvenului al nostru. Plângi fata Inistorului tă 

| Plecată-assupra, undei. — mi 
S'au despletit pădurile, 

Şi plâng cu tine stâncele, -:-:: 

-Resună de dor văile; 

Quici junele amorului - 

ŞI filiul resbellului 

Amantul t&u quel dulce 

| Câdă şi numai este. 

E palid, fără viaţă quvci mulţi pţiră ast- fel 

__ Que-au cutedat să brave pe Cuchullin în facă ; 

„Neimpăcatu'i gladiu "i-a dat pe mâna morţii. | 

Plângi, pentru quv cu dânsul peri ş'a ta speranţă | 

Şi basea casei sale, virtuțile străbune, 
Regal'a maiestate, prestigiul heroicu Sa 

“Dilectu-inimei alle, Trenar nu mai există. 

.
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O fată-a Inistorului. — Fedelii zăvoi urlă. | 
În. curţile'i deserte, văgându'i a lai umbră - a | 
Trecend din stana n Stanţă palatului în dolia. ... Ă 
Destins îi este arcul în văduva cabană . | | 
Si 'n miglocul pădurei tăcorea plâuge astăqi. . | _ 

A lui Swaran armată s'avanţă că şi Marea ; 
- Precum stâncele ânsă sfăramă și respinge i 
Tot valul que le-aftacă,. assemeni bellatorii *: 
D'Iuisfail astâptă şi braxă şi respinge . 

„A lui Swaran oştire o Ea EL 
„Vocile tote Mârtea, le "malţăi inpreună 
Le- -ammestecă' n.clangorea de pavese şi scuturi ! . 
Heroii, flă-quaro stau drept că o colnă -- 
Fantasniă de tenebre, şi gladiul în mână 
Că, para de focu Luce. Die | | | 
Câmpia da lung geme că, forul que se bate. DN Ia o : De sute de ciocane quând ese, din focariu o | Si roşu schinteiagă, şi sfirriie în laturi 

| Oştirea este mare, ne'nvişi sunt bellatorii 
Po câmpii şi. palanca ; păscinhile lui Lena ; 
In marele auestecu ostirile amendos - ata 
Se intrunescu într'una scoțând aquellaşi scomult 
Aqueeaşi scintillare , clangore tot aqucea. 
Doi nori intr'al lor tempin, s 'amestică tot asfel. +, a Si fulgcră şi tună, şi lumea înspăimentă, . i
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“E timpul Va s'allege din viugători învinşii, 

Dar nici unii nici alţii 'nu ced şi nu se lassă :.. 

Si cată să ncetede qui pregetul le este -- .,-: - 

Bal că ş'a lor forţă. -: NE 

Dar quine sunt aqueia que se distinga în luptă -_:; 

Si-alergă pretutindeni spre a separă întregul - 

In dot clare câmpuri? . 

E fiul Mării uuul, ferocele Swaran e 

Si altul al Erin- ei şi câpitan şi rege - 

„E Cuhullin heroul. A a 

„Sunt 6ttă separate oştirile amondoă 

„La locu stau neclințite şi "n mare neastenpăr 

“Si astentive forte la fă-quo mişcare 

D'o parte sau de alta. | N 

Dar n6ptea cu-a ei umbre ascunde căpitanii 

Si le suspende lupta. 

Pe spatele lui Cromla Dorglas prepară focul. - 

Spro a frige-o căiprioră conquistă matinală :- 

A fost venat pe munte "nainte d'a descinde 

La valle spre bătaie, 

O sută juni bellatori adună lemne, paie; 

Trei sute-allegu la petre tot una şuna lucii.; 

Dece heroi aţiţă, nutrescu,. scormună focul ; 

Iar fumul se respânde ş'annunţă în departe - 
” - .
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Serbarea şi ospul. o o. 

Eră, şi adunaţă oștirea "n pregiur t6tă ; 

Si Cuchallin do parte ținut pe a sa leo, te _ 

„ S'adressă la bătrânul Carril qui venerabil E i 

"Si cantorul quel mare al faptelor trecute: a 

= — Aquest ospeţu heroicu la quare regi se 'mvită | 

Se pote, 'ntinde numai şi numai pentru mine ?: „i 

Si regele Loclinului să stea, mita acolo : .- 

„Pe ţermurii Ullin-ei, departe Wa ini ţeră,: i 

- Do sărbători, concerte que-âvea în tot- d ana | ai . ” i 

In stanţele”i regale? +: ARI E : 

« Te scâlă, venerabil, şi du-te la Swaran p 

Ducând vorbele mell6, Arată astui rege i ii; 

Qu5 Cuchullin s&rbeadă şi dă. un ospăț mare : 

La, toţi soţii de arme, la bravii sti bellatori. :. :+: 

Să vii şi el s'asculte Ia-murmura, pădurii, aa 

Sa ne-"mcăldim- cu toţii şi să petrecem nâptea. 

Laquellaşi focu şi masă; qoăti triste şi nghieţato E SI 

Sunt vânturile ţerrei de unde cl ne vine.: - 
Du-te Carril, şi spune'i să viiă să asculte -:. - 

A harpelor aceorde ş'a, Bardilor cântare. pa ii 

Carril bătrânul plâcă, şi vocea lui quea, dulce ji 

Invită cu blândeţe pe regele feroce . N EDra i 

AL scuturilor negre: « Al selbelor domnu Maro: 

Swarane, te. rogu, seâlă din aş iernntul: mâlle i 
]



II FINGAI, - 

Al pellilor floese, de vânători trophee. 
“: Qudei Cuchullin dă, astagi ospeţul bătăliei. 

Vino, do fă ondre Paqueastă sărbităre. , 
Swaran'c'0 voce aspră, că murmura lui Cromla 

„Nainte de tempestă, Swaran ast-fel respunde : 
Si 6nsuşi de sar stringe, junele talle vergini, . 
Tnisfail, şi-ar tinde în rugă către mine . 
Aquelle brage-albe și pure câ; nins6rea, 
Si "şi a' desface peptul, şi tote în preună 
Aa” învită ferhinte 'cu ochii plini d ardore. . 
Si amor6se lacrăm”.; să scii qud Swaran recă 
Si nemişcat că muntii, d'aicea nu se mişcă ; 
Şi sta-va, pin” la, go să vilă qua s%l md „i 
Cum bate şi restârnă, pe Cuchulin uccide. 

„ Urechiea "mi 3 dedată cu vântul din Loclin. 
EI suflă p'a, mea, Mare, el muge pintre vele : 
Cordagele de nerve a Tăpedilor nave ; 
El îmi adduce-a minte padurile umbrâse - 
Si desa capellură a, muntelui Gormal, - 
Al quăruia resunet'reproducea sufflare'i. . 
Prin dâsa frungăturăquând lancea mea, suppusă 
Jos -pironiă mistretul, a a, 

Aquestea îmi placu mie că şi urechii melle; 
Iar nu cântări mollatiei, şi bune de femei, 
Du-mi-te dar betrâne, i domnului ten spune



N CANTUL 1 . 

"Să'mi câdă 'n voiea bună domnia quea antică, | 

Si-a lui Cormac corână ; qutci alt-fel al lui sânge | 

Roşi-va aquea spumă, torrentelor.Erin-ei. .. . ... 

“ Carril îndată plâcă , şi. vine cu respunsul : i > k 

« De bine nu sunt semne, qudei vocea lui Swarau , 

- = Accentele ei stranii, acconte sunt sinistre, » 

-— Sinistre pentru dânsul, prorumpe Cuchullin. 

Cauril, înalţi vocea, şi spune de a ai „nostri. - 

De timpii lor de glorii; , Se 

B lungă şi grea, n6ptea, şi fă-o mai aste 

“Prin cânturile talle ; reimple-al nostru suffiet. . Sri 

D'o dulce reverie, qiăci ţârra, Inisfail-ei - 

A devorat mulţime d'heroi şi june. vergini 

Create spre'amor. . ..: . 

E dulce ascultarea cântărilor durerii 
De quare Albion-a ş'anticele ei stânce  .... 

Resună quând încât al vânătorii noţ. :* -i 
Şi quiror lo respunde piraiele lui Coma. -. 

Quând cântă Ossian. IO Rae 

Carril aşă începe : « In timpi d'o dinidră, :. 

- Copii Oceanului cu forţa, descindură 

Po ţărmi Inisfail-ei, şi sute do vasselle. 

Veniă săltând- po unde, veniă, qua. să desbarce 

Pe văile "nfiorite Ulin-ei indolate. 

Iar fiilii Erin-ei eşiră înainte
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„Să 'ntimpine nemicii. | 
„Eră între ai nostri şi primul dintre Gmeni 

No” nvinsul Gaia, şi. unele, (ramosul au 
Bellatorul Grudar. .. .. . ; 

« Pussesse mare certa intre aquesti bellatori ; : 
Sau fost luptat o dată mai. mulţi anni între sine: 
Si lupta le-a fost numai pentru bălțatul taur, 
Que capiu păscea hârba pe muntele Golban ; -. 

_ Si se certă pe dânsul sil aibă fiă-quare , 
S'adesea pin” la mârts veniă în punta spadei. - 
«Tar quând veni străinul .să prade. alor terra, 
Aquesti doi adversarii sciură a şi dă mâna, . 
Si filii oceanului de faga lor să fugă. 
Que nume se mai află în, totă Inisfail a. 
Ilustre mai celebre de e audi marile nume 
Grudar şi Cairbar ? . 

N « Dar vai! pentru que 6re fatalul aquel taur 
Na sta din al seu muget :pe muntele Golban ? | 
Cum îl vădură junii. sărind iar alb că nivea, : 
Vederea lui appriise din nuou'ă lor furore, .- 
ear începuri lupta, și luptă d'heroi drepta - 
Pe câmp pe herhă verde, pe ţărinul lui. Lubar 
Si junele celebra Grudar cădi jos mort. | 

„Iar Cairbar ferosuil Isându”] mort, acolo 
Ea Veni în vallea 'Parei, în quare Brasolide 

Di 

4



CANTUI,. 1 
SI 

 Quea mai distinsă bella din alle lui surori | . Sta singură şi tristă şi "n cânturi melancholiei Îşi exprimă, durererea. — Cântă, "n singurătate, ŞI acţiuni ş* amorul pre scumpului Grudar, Allesul şi dilectul inimei salle vergini. 
Mult se temea copilla de quâte-eră, possibil Să paţă la bataie pericoli şi nevoi... - 
Suspine, lacrem”, cânturi avea spre consolare, Cum şi speranța mare d'a'1 rereds o dată, 
Întredeschis vestmântu] lăssă să i se v6dă 
AI ei gât alb că nivea şi splendid că, şi luna Quând ese radiâsă din velul diaphane 

" Crepusculei de sâra, Sa 
Cu mult mai puţin dulce & harpa de quat voceai Quând îşi canta durerea, Grudar şi Grudar numai Îi occupă cu totul şi inimă şi sufAleţ, 

Ai ei ochi pretutindeni îl căuta, să viiă 
Şi "n cugetarea'i î6tă, în peptu'i pe tăcute 
Eră, agqueste vorbe: « Quând vai Yeni, o scumpe, In tot strălucirea victorielor tale, | 
O bellator cellebru, allesul meu Grudar! » 

Ci Cairbar în fine fratele ei appare 
Şi-i dice: Brasolide, ia pâvesa, aqueasta | De sânge-aceoperită, şi pune-o sus d'assupra . La uşa stanţei mele. E pavesa aqueea ,,. 1 Farm. 

6
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E scut de adversariu. 

La vorbele aquestea, a ei inimă sare, 

Şi palidă, uimită că "n 'srol ă şi ajunsă, 

Pe câmpul hătaliei. Acolo p' al ei june 

Îl află mort în sânge, în propriul lui sânge, 

Şi cade şi ea mârtă aprope lâingy densul. 

In pâlele lui Cromla. | 

Aqui, o Cuchuline, cenuşa, lor repost 

Şi doi bradi solitarii crescuţi pe a lor grpă, . 

Cu quât crescu către ceruri cu-atât ale lor ramur' 

Voiescu să se: măuite, 

Eră biata copillă, frumâsul, fisrea văllii, - 

Grugar eră-ornamentul al munţilor orgolliu, 

Şi bragii le conservă şi numele şi dorul 

Şi le transmit în secoli să scie fiitorii. » 

— Me "'ncântă a ta voce, allesule "ntre bardi 

Adaosse heroul şi regele Erin-ti. 

Îmi placu spusele talle din timpii din ainte. 

Că, bura cristalină que cade primă-vara 

Quând sârele straluce pe verdele etimpiei 

| Şi nori "ntr'a] lor trâcăb mângiie pe d'assuprâ 

Al munţilor "nalt creştet, 

Iaşi, barde, din nuou harpă, preludă şi celebră 

Ş amorurile melle. Ia, cânta p' amea bell 

Retras ?n solitute, al vieţei melle astru
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Liuceafer din Dunscar, | 
Mai spune'mi de Bragella aşă cum scii i tu spune 

Şi gi'mi s* aud d” aqueea que singură-am lassat! o. 
„In insola, de ceţe, | 

« Uxor şi dâmnă sâcă a fiiului lui Semo, 
Veghiedi dioa şi n6ptea pe stânce, să descoperi, 
Să vegi quât de departe svolând pe mări bandiera 
Liui Cuchulin doritul, vassellele lui tâte. 
Vai! ânsă, valuri multe, ş şi mare ndelungată 
Sunt între voi, Bragella! A undelor spumare 
In umbrele de nâptea îţi amagesce, ochii ; 
O vei luă drept vele a flotei que aștepți. 
Retrage-te, dilecto, qutci umbră este rece 
Şi venturile nopţii înghiaţă ai tăi carmeni, 
Reintră în palatu'mi în stanţele d'ospeţe. 
Reintră, şi vis6dă da quând eram cu ţine, | 
-Nu roiu veni a casă în alle talle br age, 
De quât quând Yor fi stinse resbellul i "d lui focuri. 
Connal, spune “ni de lupte, d'a gloriei splendre 
Allungă pe Bragella, din trista”mi cugetare 
Quăci scumpă "mi este forte, ea, fiia, lui Sorglan 
Cu sînul d' alabastru, cu capellura negra. 

— Vrei să vorbescu de guerră? 'Te teme 'n astă oră, 
De filii Oceanului. respunse cu ton gravid 
 Prudentele Connal.
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„ Trimitte-o despărţire din bravii tăi bellatori 

Trimite'i să observe armata lui Swaran. . | 
Cunosci, o Cuchulline, quă eu sunt pentru pace 

Pină ş'ajungă-o dată copii lui Morven, 

Pind Fingal o dată heroilor orgolliu 

Să facă să lucească pe câmpurile nostre 

Luceaferul victoriei, 

Sund attuncr Heroul în scutul său alarma 

Şi bellatorii quari cădusser la, sorţi 

Pentru veghierea nopţii se pusserd "n mişcare ; 

Iar quei remaşi în 6ste, -culcaţi peste colină 

Dormiry "n întunerecu Pa vântului murmură. 

Plană pe lângă denşii pe norii lor purtate 

Heroicele umbre a morţilor din urmă, 

Si 'n vasta şi profunda tăcere a lui Lena 

Nu s'audiă "n departe de quât mortal'a voce 

Pantasmelor errante, premergătâre-a morţii 

Quoci ast-fel dorm eroi, şi ast-fel ei vis6qă. 

nana CSR) aaa
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"Să viia să s' arate s'o vădu şi eu cu ochii? 

Ai întrebat'o unde îi este-a ei grottă? 

Şi "n quare locu repausă fiinţa ei de aburi? 

Qw'attunci "mi ar sci de sigur şi gladiul s'o afle | 

S'o forţe, daqua scie, a spune viitorul. 

Dar que ne-ar spunne 6re? Eri, "ntre noi ieri âncă, 

N a av încai nici timpul d'a trece, maj încolo 

De locurile nâstre ; şi quine "i pută 6re . 

Descoperi disfata que dice qud ne-aşteptă ? 

— "Tot spiritul se 'malţă, pînă la, nori se suie, 

Şi sv6lă peste vânturi, adaosse Connal. | 

Şi spiretele t6te repaosă "n preună 

În alle Jor caverne, şi convorbescu adesea, 

De sortele umane, 

— Vorbscă quât le place de îoţi qnţi mor pe o lume; | 

Dar să'mi "1 lasse *n pace pe Ducele Erin- ei ; 

Le rogu să facă bine, în alle lor caverne, 

Pe mine să mă uite. — Eu nici o dinidră . 

„Nu voiu fugi de nimeni, şi cu atâta âncă - 
De unul că Swaran. a 

De voia căd6, mormântu-? mi în viitor vă, Spune. 

De sârta ş'a mea viaţă. | 

Va trece vânătorul şi lacrăme sincere 

Udâ-vor a mea pstră, şi dolliul va "ncinge 

Giur în pregiur palatul, retragerea Bragelei.
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Eu nu mă tem de mârte, mă tem ânsă de fugă, 
| Fingal în tot-d'auna vedaţu-ma în victorii. 

0 fantasmă, rea cobe ! Da que nu "mi eşi 'nainte? 
Ia vino "mi p'aquea radă din stinsa, ta lumină, 
Ş arată'mi a mea, morte, s'o vădu în a ta, mână, 
S'o vădu cu-ai mei ochi proprii, şi m'ei ved6 attuncia, 
De fug, sau te "nveţu minte, o debil puiu de aburi! 

Te du Connal şi batte in scutul de aramă 
Lui Cairbar, greu batte, s' audă bellatorii, 
Cu toţii să resaie 'cu mâinile pe arme 
În sus 1a lupte nuot, 

Pingal de întârdie, învinge-vommu şi singuri, 
Sau, de ne-așteptă mortea, muri-vommu că heroii: 
Pe câmpul bătăliei, » 

De |parte se respânde, al scutului grav sunet; 
Se scdlă bellatorii, d în! picidre stea. 
Aquest fel într'o selbă stejarii sa mlădie 
D'o parte şi de alta quând suflă uraganul 

AL iernglor, şi vântul pădurele străbate 
Şi trosnetul resună al cracelor uscate, 

Căruntul, vechiul creştet lui Cromla se distinge 
ŞI 'ncepe să se vâdă mai săs de quât foţi norii. 
Lumina, resărindă că, tremulând appare 
Pe umeda câmpie que- -abiă 3 luminata, 
O câţa albăstrue que cu încetul passă
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Ascunde bellatorii Erin-ei din'aintea,. - 

Nemicului în veghie E 

La arme! Swaran strigă, în sus, copii, la luptă! 

Quo 6ttă inemicii fugird din'ainte. 

Sa nu îi lăssăm d'apprâpe, şi să le ținem calea 

Pe văile lui Lena. 

"Ta Morla, sv6lă "n dată a lui Cormac palate 

Şi nwii dă timp, somm6dă'l a se suppune mie, 

Sa n' aştepte să 'şi vadă averile 'n cenuşă, 

| Şi tot que mai resuffli exerminat cu totul, E 

Ş apoi tăcerea morţii să sperie şi munţii 

Şi văile Erin-ei. | 

La, vorbele aquestea se scâlă. toţi oştenii 

Şi se răped în stoluri că passeri allungate 

De furi6sa valuri departe de pe ţărmuri. 

S'ar fi credut qud este un vuet de torrente 

Qus se lovescu cu trosnet în văile lui Cora, 

Quând dupy nâpte nâgră şi plină de tempeste 

Si-amestic'a lor unde la palida lumină - 

Alborilor que spuntă. 

Precum se vede, tomna, qud negura se 'ntinde 

Pe câstele gălbue collinelot brumsse, 

Aquest fel, şi mai răpedi mai neguroşi s'avanţă 

Si passă bellatorii din stirpea lui Toclin. 

Superb şi plin d'orgolliu că cerbul din Morven,
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Mergea în a lor frunte ferocele Swaran, 
D'allăturea lui scutul luciă e” aquelle focuri 
Que trecu peste câmpie guând lumea-d cofondată, 
In negru intnerecu, ŞI. quei târgia pe calle 
Infiorat, se crede qu vede o fantasnă 
Iu queste meteore. | | 

Din partea, despre mare un rece vânt S'ardica 
Cu-a lui suffare sparge un văl întins de csța. 
(ue stă, assupra, undei. | 

Inisfail appare, ş'ostirea'i cete, cete 
Tot țermul arricedă. Prea qud ţine una 
"Uh şir întreg de scopeli, . 

Vede Swaran şi strigă, Mrea Morla ? n dată 
Şi le propune pacea, que regilor propunein - 
Quând înaintea nâstră fugu popolii înfrânți - 
Şa lor oştire jace pe câmpul bătaliei, 
Şi fetele în lacrem: şi "n țipete al6rgă 
Şi fugu peste câmpie, 

Iar gigantescul Morla o plâcă şi străbate  ! 
Cu mati pași intervalul ; Orgolios s avanţă 
La regele Erin-ei, şi “i gice-aqueste vorbe : 

- <Swaran te dâruiesca cu pacea que propune 
| La regii toţi din lume, quând giutile învinse 
'Naintea lui se 'nchină, 

«De bună voie cede câmpiele Ullin-er,
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Şi drept ommâgiu îi lassă pe bella. ta sogie 

“Şi credinciosul câine que 'ntrece vântu ?n fugă. 

“Cam poţi a le mai ţiune quând pragul tău nu pâte. 

Mai mult să lo mat ducă? — De bună voie dă-le 

Qua să trăesci în pace suppus puterii nâstre. 

— "Pe du "'napoi şi spune aquellui audace 

Gu inima, înflată d'orgolliu fară margini, 

Cu capul sec de minte; arativi qua să scie | 

Qus nici o dini6ră nu cede Cuchullin. 

îi las, facă que scie, undele mării tâte, 

Sa plece cum îi place. Voii dă îmmormâutare 

Oştirii Jui întrege. — E bun mormânt Erin-a, 

La toţi venturătorii , que se incred la, unul 

Ca, ducătorul: vostru. i 

Bandliţilor înjuria, heroilor. stă fapta - 

În cartea destinatelor şi părţilor umane. - - 

Bragela-e saverană, consârta unui regâ ; 

Jar quât pentru fedelul vânacele mei câine, - 

Tu poţi aţi schimba domnii, Luaţh al meu pu'şi sehimbă 

Respnnse-atunci şi Morla : O conductor de carre 

Cregi tu quy poţi combatte pe Domnul meu şi rege, 

Que cu-alle lui vasselle iţi pote duece-p'apă | 

A ta însolă întrâgă? — Que esteo piată stâncă 

Un munte că Ulia-a "naântea neînvinsei 

Pateri a unui rege şi domnu de Oceane po
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— La lupte de cuvinte, la luptă de injurii. Et ced să mă întrâcă, mă las maj jos, o Morla, Iar gladiul aquesta, nu scie să se lase. 
Codardul să Yorbâscă ; heroul scie-a facce. Quât Cuchullin respiră cum şi Connal cu dânsul, Erin nu va cunâsce de qnât legitimi domni .. . Connal, tu que esci primul din soţii de credinţă, Ta guare fuşi de facă la vorbele lur Morla, 

Respuude, mai esci âncd, acuma, pentru pacea? Ne-ammeninţaşi cu mortea, fantasmă-a lui Connal, Hei bine, voiu descinde în n6gra locuinţă ; Voiu fi luminat ânsă d'a glorie, faclie. 
Sculaţi în sus la arme, voi fii Inisfail-ei ! Pumnaţi lăncile agor şi arcele si vibre 

Assupra, înimicului de fulgere săgete, 
A dis; şi bellatorii, formând batalliâne, - | Trag sabii şi Propassă, că vuotul de tunat 

Se 'ntind apoi ca norul que crapă-assupra, văllii Quând Y6ntul, uraganul coprinde firmamentul, 
Al lor capu ă în frunte, de sus pină jos arme ' Si pare qus-e fantasmă de meteore 'ncinsă Ţinend în mâini săgvte de fulgere tempestă,, Carril, sună bucina, trompotta, de resbel, 

Si 'ntonă hymnul Sacru, cântarea bătăliei, 
In suffietul heroilor Tevarsă al stu sufflet.
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« Şi undo d acuma,,cântă, inspirat bardul, 

Unde d bellatorul que adi d prada morţii, 

Crugal unde se află? —— EI dârme în uitare! 

E âncă fărd gropă, şi o tăcere tristă 

"Ia locuit palatul. | 

CĂ lui Crugal mireasă şi văduvă de jună, 

Străină âncă "n casa amantului consârte : 

E cufundată "n dolliu. | 

« Vedeţi aquea belleţe, qua radă de lumină, -: 

Vedeţi-o cum refuge de inemici să scaps ; 

Aqueasta 8 Degrena a lui Crugal consârte, 

E albă că nins6rea şi părul în desplete 

La vânturi jucărie, L'acerba ei durere, 

De lacrăme cocente i s'a roşit lumină 

Şi vocea îi 8 stinsă, . | 

«Bi ai cuvânt, Degrona, qudei dulcele'ţi consârte . . 

Cu quei vii nu mai este: a devenit o umbră - 

Inform, fugitivă, fantasmelor suror. 

Ea nu mai pâte-acuma de quât veni în somnu'ţi 

Să'ţi murmue accente perdute plângătsre 

„_0ă burdonarea-albinei. 

« Dar vai? Degrena pere că norul dimineţei , 

Că el se și dissipă. Pătruns îi este peptul 

Do ferrul unui barbar din ţârra, lui Loclin, 

O Cairbar, alârgă qud a cădut aqueea
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Qne-a oceupat paternul şi tenărulă tău cuget. 

Ea astădi nu mai este, ». 

Lugubră 3 cântarea, aude Cairbar 

Şi sr6la l'a sa filie. — :Degrena, eră mârtă! 

Un muget singur sete, şi răpede o plecă; 

Străbate inemicii ; străpunge cu-a sa, lance 

Pe primul que "'ntilnesce din gintea inemică 

Si lupta sa începe, a 

D'o parte şi de alta cu scomult pretutindeni 

Cad unul peste altul întinse batallisne. 

Părea qud vedi pădurile Loclinului bătute 

Şi desrădecinate de furia tempestei -" 

Sau pradă de incendiu. Şi Cuchulin străbate, 
Uccide bellatorii Loelinului şi'i sparge: 

Scaieţi de pe câmpie îi par toţi inemicii, 

Swaran iard din parte'i cu-aqueeaşi nepăsare 

Pe quei din Erin bate. — Sub colpurile salle : 

Carach d'o parte cade, de alta Cairbar ; 

Morglan 3 în ţărrână. Caolt lovit şi cade 

La un fior şi mre ; din pept golgăie sânge. 

Si blonda;i capellură s'ammesteca, 'n ţerrâna 

A 6nsuşi ţărrei salle. — Da:quâte ori mai datte 

Hercal la ospeţe şi serbători faimâse 

In locurile aquestea în quare fârd viaţă 

In sângele său jace! — Da quâte ori aicia,
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Sub degetele'i harpa, prelud la vânatore -. 
Făcea să salte junii şi arcul să'și prepare! 
Mişcaţi attuneia, câinii, săriă voioşi "maintei 
La sonu aquellei harpe! — s'au dus aqueile dille ! 

Swaran dă înainte şi trece că torrentul: ; - 
Quo ese din deserte, și'n cursu'i rumpe stânce, - 
Rostogolind lo duce, cu maluri quare surpă. Na 
Ci Cuchullin 'nainte'i 3 neclintit că munţii 
Că munţi inebranlabili que sfidă vijălia, - - 
Adune-se tempesta, şi vântarile bată 
Si grândinea lovâscă, torcentele restârne 

Si stânci, şi arburi, maluri ; qud muntele resiste - 
Infipt tare pe base, şi copere cu umbra'i 

Jos văile tăcute. — stă Cuchulin tot ast-fel, 
Stă firm spre a proteze pe filii Erin-ei . | 

Mai sus de batalie 'nălţându'şi superb capul. 
Muria bărbaţi oştenii, şi 'n luptă fiz-quare 

Cadea, că tot heroul. —. Curgiă, "n pregiuru'i sânge 
„Că apa din sorgintea, desertului selbatieu. | 

Dar vai! oştirea-Erin-ei din capăt pin” la altul 

D'o dată se îmmţie, că. -nivea se topesce 

La s6relui căldură, 

«Inisfail, fraţi d'arme, strigă Gromal d'o. dată. 

Loclin 3 domn acuma pe câmpul bătăliei, - 

Qab "la coprins cu totul..— C'arundine din lacuri: -
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Cum mai putem resiste l'al vântului impetun. 

Nu 8 de stat; la fuga! în sus, sus pe colliuă, 

La muntele cu cerbii! + 

Cum qice-aşă şi fuge-că cerbul din Morven 

Şi lancea'i jos ţinută insâmnă, prin lucirea'i, 

Şi paşii lui în fugă, Ci pr& pugini bellatori 

S'aflază să urmede codardului exemplu. , 

Cu toţii preferiră să mâră resistând.' 

Drept în picidre "n carru'i stă Cuchullin terribil 

Si dă loviri de mârte, dă iute fără preget. 

Mai resturnând pe unul din gintea de Loclin 

Catre Counal se 'mtorce şi răpedeîi dice : -. 

Connal pr6 înţellepte şi primul dintre Smeni, 

Tu me 'nvăţaşi la arme, şi tu "ni ai deprins bragul 

A sei să pârte mortea., — Din filii Erin-ei 

Dosird dela luptă ; lassă-mă-vei tu singur 

Sa lupt cu inemicul? — Amice venerabil, 

Casril, condi tu singur tot restul que-'mi  remâne 

Din sogii mei de arme, du'i către rugii-aqueia - 

De sus de pe collină, şi noi, Conal aicia, 

“Vommu stă şi vommu protegee retraggorea,: ouestă 

A brarilor bellatori. | 

Pe carrul seu s'avântă Connal, şi ambii 

Oppun alle lor scuturi que sâmână cu discul 

Întunecat al lubei ; şi Dotosnal, Sifadda
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Sudând şi plini de spumă tragea "n sus pe collină, 

CA valuri inemicii îi urmăriă d'apprâpe 

Si nu le mai dă pasul. 

Erin, intregă 6stea în ordine ajunse | 

Si stette spre repaos pe spatele lui Cromla: «| 

Acolo bellatorii, statuţi plini de 'ntristare, 

Se numără "ntre sine cătânduse pe şire : 

Că, selba de rărite, quând fulgoru- o străbate 

Si ncendiu o răresco. 

Tăcut drept în picidre, cu fruntea, otoțita, 

Stă, Cuchullin cu cotul de trunchiul unui arbur”. 

Din ochi i eşiă flacări, şi par'quă stă s'asculte 

A vântului sufilare que'i resfiră tot; părul. 

În astă stare "1 află Moran al lui Fithil, 

Quând de pe ţermul Mării veni; ş'aquestea'i disse : 

„«Velocile vasselle din insola amică! 

Fingal capul heroilor, flagelul greu de scuturi, 

Fingal 6tt5'1 qud vine! sub navele'i i adorne 

„E numai spumă Marea. Catarte şi cordage 

Stindarde vântul ante inflate de vânt vele 

Iţi par” qud sunt o s6lbă prin quare străbat norii.» 

Ca dintr'un vis greu sare şi strigă Cuchullin. 

Veniţi sufflaţi cu tte, o vânturi, que protegeţi 
Erin-a quea fecundă ! Vino Fingal că vântul, 

Nemicilor mei addo distrucţia şi mârtea,
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Amice-a talle v. le îmi bucură mult ochii pi. 
Sunt ea lumiva alboi după un somn de chinuri, : 
Venirea, ta, îmi esto că, o de focu colână 
Que tine să conducă în întunerecu paşii. 
Conval, te îmbărbată, să relaăm în data 
Curagiul şi puterea : la, timp ajung amicii. 
Ci nâptea se îndâsă şi ne-a, coprins cu totul. 
Po unde sunt acuma a lui Fiinsal vasselle? 
Să stim aqul”en toţii pin” să rosaie luna. 

A vântului sufilare so audi, prin selbe, 
Torrentele-agitate săriă din stâncă "n stâneă ; 
Po creștetul lui Cromla se prepară de pisio 
S'abiă schintoia, stella: prin nori quo trecea răpeli. 
Sta trist domnul Erin-ei şi concentrat în sine 
P'alle riului margini a quăruia murmură 
Remurmură, cu farmec în scorbura lugubră 
Unui stejar din seculi. Mai stă lingă el âned 
Connal cum şi Casril. 

<E mult disgraţiată culpabila, mea mână! 
Oftând disse heroul; disgrațiată-d mâna : . -. 
A capului Erin-oi de quâud ea, dette morţii» 

Pe quel mai adorabil amicu plin de credință! 
Te-am fost amat, o Ferda, că şi po. mine 6nsumi!» 

Connal attunci "1 întrâbă : 

Dar cum fu întâmplarea qu'aquest herou să pâră ?
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“Ni adducu eu mult a iuinte d'al lui Daman demn filiu. 

Statura'i eră bellă, şi maiestosă c'arcul . 

Qne de pe cer străluce încorunând colina, 

Dar Cucullin suspină şi narră întâmplarea : 

-Menit din Albion-a, se pusse Ferda 'n dată 

A se 'nstrui la arme în sch6la dela; Muri. 

Aqui ne cunoscurăm, şi amicie mare 

Într'amândoi se strânse. -- Eşiamn la vănătâre, - 

Vânam dioa 'npreună, şi n6ptea pe verdâţă 

Dormiam tot în preună, 

Deugala-eră femeea lui Cairbar amicul 

Mai marele Ullin-ei. Eră, que-d drept frumâsă, - 

Minune de belleţe; cu inima ei ânsă 

Avea şi mari defecte, avea mare orgolliu 

Şi nu'şi amă bărbatul, şi preferiă pe Ferda 

Pe fiiul lui Daman» 

"Pe scurt dar şi da dreptu 'ntr'o bună diminâţă 

Bărbatului stu diso : «Să scii, 0 Cairbare, 

Qud eu d'adi "nainte nu pot trăi cu tine. 

“Fă "mi partea cum se cade, şi dă "mi que este-al meu.» 

Pe scurt iar şi pe neted şi Cairhar îi disse: 

«Ia, Cuchulin să viiă să "mparţă pe din doă 

Qadei inima lui este un şediu al dreptăţii ; 

Şi plâcă dela mine, o stella do belleţe!» 

Eu mă suiiu la munte şi impărţiiu cu dreptul
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Şi turme şi armente; ci mai remassa âned 

O singură junice şi alba că ninsorea. 
Stătuiu mult între cumpeni și pînd 'n urmă, "n urmă 
Şi inima şi mintea, spre Cairbar mă trasse, 
Si'1 preferiiu pe dânsul. — I”aqueasta preferință 
Turbarea Dougalei s"apprinse în ea fârte. 

— AL lui Daman'copille, ii disse-astă-fomnee, 
Or Cuchullin quă mâre or nu mai faci de mine, 
Ast om îmi stă po sufilot: 'offonsa lui d mare! 
Or mâre, or eu ânsă'mi m'aruncu, W6 'nnecu în apa 
A riului Rubar. 

Attunci a mea fantasmă şi palidă şi aspră 
Urma-va după tine, querându'ţi resbunare 
De marele ultragin que-ai suttorit să%'mi facă - 
Barbarul Cuchullin. 

Or varsă al lui sânge, or junghio-mă pe mino 
— Dougala ! îi respunso uimit şi bietul june, 

Dougala ! cum se pote eu 6nsumi a uccide 
Po filiul lui Semo? EI singar "mi o amicul 
Şi confident la, tâte secretele mai scumpe; . 
Si eu s'ardicu or mână or gladiu peste dânsul? 

Trei qillo 'ntregi muierea uu încet din laerăm' 
Şi se ţinea de densul. In fine în a patra 
Catd să'i dea cuvântul qud s'a luptă cu mive. 
Hei bine, Deugala ! sfidă-voiu şi m'oiu batte
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_0u fratele meu onsuşi !. Dar fir'ar, fi să fiă 
Qna eu să cadu de mânii! quăci cum o'aşu mai duceo - 
Errând peste colline să pot vod6 mormântul 
Lui Cuchullin dilectul? | 

Eşirom la bătaie sus po colină Muri 
Şi brandurile n6stre uitasserd-a mai batte: | 
Alunecă p'ogelul pe coifurilo nâstre 

Si dă loviri deşarte pe scuturi, p'armaturii 

Dougala stă do faţă, şi risse de turbare: 

Al lui Daman copile, îi disse desdemnată, ' 
'Ţi-d debil bragulloţul şi mâlle osci la vână, . 
Copille, încă annii nu'ţi întărică mâna | 
Să poţi mânui forrul. Ia lasst-te de luptă 
Şi code a victorie Ia filiul lui: Semo, 
Qndci uite, băoţelle, qud'ţi pare că un munte, 

Că stâncă de Malmor. + 

La vorbele aquestea se inflacără heroul 

Si ochii'i schinteiară de dor şi de orgoliul, - 
0'0 voce întreruptă îmi disso bietul jnne : 

— Sus scutul, Cuchulline, te appăra, quo ochii | 
Mi s'au negrit cu totul. 'Te appără încontra 

Amicului t&u. 6nsuşi. Durerea mă appâsă; 

Ah tett să dau de mrte în primul dintre Gmeni ? 
Attunei oşi din peptu'mi suspin neoxprimabil ; 

In sus fu al meu gladiu şi .rocădă, fatalul!,,.
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Eră şi în ţerrâuă jos resturnat amicul 
Sincerul amicu Ferda, eră şi mort 'nainto'mi. 
Disgraţiati mână !:de quâud, o svânturat'o, 

Imi uccisseşi amicul! i | 

— Historia "ţi 3 tristă! o căpitan şi prods, 

Si forte durerâsă, adaosse şi bardul 

Cacril que sciă multe. Ea, îmi rechiamă timpii 

“Que nu mai sunt acuma. Am audit adesea O 

Despre Connal faimosul, que 6nsuşi că, şi tine 

Avă fatala sorte de a'şi uccido-amica. 

Ma armele şi bragul n'au încetat si flă, 

. Ferici şi glori6se. Victoria cu dânsul 

Eră peste tot; locul, quă dispărea nemicii. 

"Din faţa lui ori-unde, se risipiă câ fumul. 

Connal eră boilător şi domnu din Albion-a 

Collinele cu sute eră în ascultare, 

Suppuse l'a lui lego.-Si cerbi şi căpridre 

Din selbele lui t6tese adăpă la unda, 

A mii de riurelle. Si mii şi mii de stânce 

Eră qua se respundă lătratţului urmace -: 

Fugacilor lui câini 

Alle juneţei graţii eră pe a lui faţa 

Iar braţu'i eră, mârtea horoilor de frunie, 

O bellă copillandră apprinse în el focul 

Amorului legitim... Eră fiiea lui Colmo
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- Potent în quelle locuri, şi bella intre fete - 

Că luna între stelle. Eră că părul luciu 

Si negru că şi pana a corbului de munte. | 

Avea şi câini mulţime deprinşi la, vânătâre, 

Sciă întinde arcul, şi quând dă cu săgdta, 

Săgsta eră "nfiptă drept unde vrea, copila, 

Iar quând fu să'şi allâgă pe placu-inimei sallo 

Allegerea'i se pusse pe junele Qonnal- 

Qudei ochii lor de flacări adesea so'ntâlniă, :. 

Eşiă la vânătâre, vână tot împreună 

Si tâtă fericirea le stă quând eră singuri 

In vorbele secrete. 

Dar vai ! un adversariu al junelui Connal 

Perocele Grumal, pândiă pe ascuns paşii 

Fericilor amanți. 

Intr'una dintr'atâtea, din gille amor6se 

Stătuţi de vânătâre, şi printr'o'dâsă câţă 
Amicii lor păgindu'i, Connal ş'a lui Galvină 

Veniră să s'aşede în grotta, Ini Ronan 

Aqui eră asylul, al.lui Connal repaos, 

Aqui stă suspendute, a moşilor săi arme 

Luciă alle lor scuturi apprâpe lângă coifuri 

Lo străluciă ocellul | ă 

— M'astâptă-aqul Galvina, amorul s'a mea viaţă, 

M'aştâptă în repaos, îi gisse blând, Connal: .. .



108. „FINGA 

Ve o nmpeapridră po creștetul lui Mara 

Alergu şi numa 'n dată sunt iarăși lungd tine. 

— Mid tâmă "i disse dânsa: Grumal nemical nostru 
Adessea, ori tot vine la grotla lui Ronan | 
Ci armele'ţi de facă mi ardieă ori-quo temeri, 
Curagiul "mi "1 realţă şi pot stă în repaos. 
Dar nu 'ntârgiă, vino, o scumpul mou în dată. 

Pe quând Connal pe munte îşi urmăriă căpridra, 

Galvinei veni 'n minte d'a 'şi încercă amantul. 

Roveste-a lui vestminte, îi îa şi. armatura 

Din grottă esse-afară,.s6 duce spre Connal 

Aquesta, «le departe o vede străresţită, 

„Si crodo, svonturatul', qud este Gramal, Onsuşi 
Bi inima, îi bate, şi peptul i se gonfilă,. 
S' aţiţă, so apprinde, 8 palid de farâre, 
I se negriră ochii; întinde decis arcul 
Si şuoră săgsta, . . Galvina, cada mârtă, 

Conhal vine la grottă cu pasuri deripate 

Şi chiamă pe Galvina; ci nu'i respunde vimeni, 
De quât al seu resunet. Mai strigă cu durere 

Si echo îi restrigă. | 

- Unde esci tu dilecto?...». 
In fine recunâsce quă 6rba-aquea săgstă - 

Po dânsa-a, "nemerit'0. — Mai ţipă-a doa 6ră: 
< Au tu ai fost Galvina?.,. » şi fard simţiri cade
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DIR Pa 
Pe peptul rieţei salle. | 

Catându'i venătorii quari v6nă cu dânşii 

"1 aflară pină "n fine precuin putea să "i afle, 

Şi dându-le-ajutorul nu 'mtârserd la viaţă - 

Do quât pe Connal singur. i ii 

D'aqu! "nainte singur venid, veniă-alessea . 

Să'şi rătacească paşii d'assupra pe collină, 

Si convorbiă n tăcere cu umbra-amantei salla. 

Iilusia aquesta ti allină durerea. 

În questea, Oceanul vers 'ntr'una de dille 
O flotta inemică pe țermul ţerrei salle, 

Connal împumnd lancea şi se Inptd da prode. 

Străini "nfrânţi fugird. Connal căuta, mârtea; 

Se asvirliă ori-unde, pericol eră mare. 

"Dar que bragu eră "stare să 'nvingă pe aquslla 

Que disperarea 'ntrgă "1 făcusse să deviiă 
Nenvins invulnerabil ? "Si asvirlo attuncia scutul 

Si fard appărare intră din nou, se luptă. 

Attunci o ratăcitâ, segâtta d'intâmplara 

În peptul lui se 'nfige. 

Adi este in repaos d'allăturea cu dâusa 

Cu bella lui Galvina. Al valurilor ueuet 

Quo spumegă pe ţărmuri, şi fisvul Marii singur 

Le cântă că, de l6gân eternul msonu din urmă. 

dlormântul lor se vede cu hederă pe dâusul 

+
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Şi muşchiul pe el ctesce, — Qnâd timpul este. dulce 
Si “n aer d seninul, matlotul que plutesce 
Pe Marea Miegii: nopţii, suspină la vederea 
Aquestei triste tombe. — 'Toţi 'sciu qud d Galina 
Appr6pe de Cennal,
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Bardul Carril îşi continue cântările : spune acţiunile lui Finga! din 
țerra Loclinului, şi mârtea Agandcehei surorii lui Swaran.—Calma 
filiul lui Matha, quare primul invitasse spre resbel, retine vulnerat 
«din câmpal bătăliei, şi anunţă quă Swaran se prepară de attacu ; 
se olteră d'a reţină în respect singur pe Scandinari într'o strimtâre 
spre a dă timp Irlandilor d'a se radună, — Cuchullin vasă stea cu . dânsul înpreună,, şi ordonă bârdului Carril de a conduce mai departe 
resturile armatei alle, —- Aurora appare, — Calmar mâre de pla- | gele salle. —Flotta ni Fiugalse arată la câste, şi Swaran îşi aban- 
donă projetul de a'şi oppunne tâte forțele la desbarcul Caledonie-- 

“Bilor, — -Cachullin, ruşinos de a sa disfati se duce a'şi plânge 
soldaţii în cavernelemantelui Cromla. — Lupta. — Fingal admiră curagial lui Oscar filiul lai Ossian, que a arătat înjbătaie d'allătarea 
iui. — Dă, dapăvietorie, junelui herou laude și consiliuri, —Episodu despre Fanais-Ollide. ! 

Sa 

Imi place peste tâte a, bardilor cântara! 
Suspină Cuchullin. Ş 

Imi place s'augau quelle din timpii de de mult; 
Aquestez's pentru mine că, pacea dimineței,
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Că, roa recor6să que umedă collina 

Quând s6rele'şi aruncă pre clina ei quea verde 

A lui langhidă raQă, şi quând limpede-albastru 

Lin lacul dormitâdă în văllile ridenti. 

Carril mai alţă vocea,.şi nai repeţi o dată 

Din cânturile Turci, aquelle vivaci cânturi, 

Que "mplea de bucurie palaturile melle, 

Sonantele lor stanţe quând la sărbări regale 

Şi splendide ospeţe Fingal eră de faţă 

Şi ochii lui ca stelle luciă la suvenirea, 

Virtuţilor străbune. | | 

Carril îşi sună harpa şi cântă: «Salutare! 

Fii lăudat, Fiogale! cap glorios, mărire ! 

Heroicele'ţi tapte "ţi an semnalat junețea, 

Adolescente âncă, focul miniei alle 

A consummaţ Loclinul pe guând a ta belleţe 
Se dispută în fraged cu-a junelor copile; | 
Quând verginile nâstre iși arătă, ommagiul | 

Prin candida ardore la graţiele tâte 

Que 'mbobociă pe faca bellatorului june. 
„ Attunei el, copilandru, în mâini eră cu mârtea 

„ Eră terribil tare că undele lui Dora, 

Amicii din pruncie veniră dupy dosul, 
Si "'nvinsery ?npreună p'orgolliosul Starno, 

Pe regale Loclinului. — Sunt generoşi heroii, -
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Şii detteră regatu "napoi si libertatea. - 
Ci inima lui Starno eră gonflată, plină 
D'invidie ş'orgolliu, şi medită în fundul 
Sinistrului seu suffiet să pârdă p'al seu june 
Şi vingător protector; quăci nimeni nu putasse 
Vr'o dată pin” attuncia a impilă trufia 
Intrepidului Starno, afară de Finga]. 

"«Cum se întârse Starno în statele silv estre, 
In salla mare întră şi chiamă pe Snivan: 
Om vechiu cărunt cu totul și quare fârte-adesea, 
Cu laude cântasse şi circondasse cercul 
Celebru dela Loda,:— La, sonul vocii sale 
Saltă pâtra puterii, şi "n data schimba sora , 
Pe câmpul do bătaie, - | 

« Bătrâne, disse Ştarno, te du Paguslle stânce, 
La, stâncele Avernului de Mare "mcongiurate 
La regele desertelor la bellul din bellatori, 
Şi du aqueste. vorbe la, regele Fingal : 
(ud voiu să'i dau pe fiia mea, qui fiia men e bellă 
Din vergini mai aleasă. Albeţea ei întrece ' 
Si albul din nisâre, a sînului blândeţe 

„Îi d cu mult mai finti do quât a, Marii spumă. 
Curat d al ei sufflet şi generos și candid, 

«Să viiă dar aicia, luând sa] Însoţiască 
Toţi junii mai illustri din ț6rra, lui fecundă ;



116 - FINGAL. . 

Să viiă în voiea, bună ai dă pe Agandeca, - 

De săre nevădută, de vânturi neattinsă, 

Crescută sub veghiere în 'stanţele secrete 

Palaturilor melle, | | 

« Snivan plecă, ş'ajunge Ia munţii Albion-ei. - 

Fingal plecă cu dânsul ; amorul îl conduce, 

Şi inimă, şi suifletul "i appucă înainte 

Şi ?ntrecu şi svolul rapid velocilor lui nare, 

„Străbate marea, ajunge la curţile Loclinului. 

« Bine ai venit, îi disse intunecosul Starno, . 

Al stâncelor: Morvenului, o rege maestose, 

Bine venit să fii! — Și voă salutare!. 

Heroilor sogi d' arme, copii ai Bătăliei 

Ş' ai insolei retrase. Veţi celebră trei dille 

Serbarea şi ospăţul în stantele regale 

Palatului men splendid. Veţi urmări trei dillo 

Mistreţul de prin selbe, qua renumirea rostră 

S'ajună să străbată pino 'n secreta stanță 

Asylul fetei melie, friumâsei Agandeca. 

« Ci regele Ninsorilor precugetă, la morte 

Quâud ofteriă, serbarea, ospăţul aiciei, 

Pingal n'axea credinţă în faca şi în vorba 

Nemicului sân Starno; şi appăru "n serbare 

Armat că de .băteia. | 

«În spaimă assassinii, perdură tot curagiul
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Şi nu so mai putură, susţine nici stă facă 

„La căutarea francă Heroului şi 6spe.— 

Fugiră din ainte'), | 

« In questea începuri accentele Void; e e 

Şi harpele sonore se, 'nfioră sub mâna 

Atâtor. bardi maestri. — Cântă la rond cn toţii 

ŞI gloria în lupte ş'ai verginilor carmeni, 

Ullin bardul Erin-ei, amicul lui Fingal 

Şi cantorul celebru collinelor din Coma. 

Cântă şi cl la rondu'i belleţea și candorea 

Inaltei fetişore a regelui de nive, “ 

Şi gloria-heroului heroilor Morvenului.. 

« Bellissima-Agandeca L'aqueste dulci accente 

Eşi din al seu thalarm din stanţa de suspino .. 

Si radi6să-appare d'o splendid belleţe 

Că luna, quând resare [a Orient din nori. 

Splondorea, nedeserisă vestmintelor şi carmeni 

In tot giurul o "'neinge că cercu de o lumină, 

Augustă aureolă, — 

« Nu attingea pământul uşorele ei pasuri, 

Al lor susur exoticu că-harmonie cerescă 

Uimiă simţirea totă. 

„__<Cum vede ea, şi aă p'heroul ci şi mire, 
De dor inimă'i bate, pudorea o reţine. 

lar ochii ei cerulii, cătându'l se reposă
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Ca mare tinereţe pe "ntrâea, lui fiţi, 
Şi sufletul oi face urări spre fericirea, 
Şi prosperarea "'ntrâă heroului şi mire, 

“ Heroului Morvenului. E 
< Cu totul radidsă a treia di resare 

ŞI "0 selbele mistreţilor străbat alle oi rade ; 
Iar perfidul de Staruo în cugote ascunse, 
Eşi la vânătăre, şi "nvită după dânsul 
Pe ospele Fingal, | 

< Vânară înproună, şi pe la miedul dillei 
Eră plină de sânge pătrundătârea, lauca - 
Heroului şi 6spe, de sângele mistreţilor 
Gormanului silvestru: | a 
"< Attunei veni şi filia lui Starno qua să'] alle 
Cu totul lăerămâsă d'amor, de disperare. 
'I adresă-aqueste vorbe: 

« Fingal, illustre june, să nu te "ncregi în Starno, 
In inimă'i superbă ; quăci in aqueastă selbă 
Intiusă "ţi stă o cursă; sunt puşi st te ommdre, 
Feresce-te d'aqueste funeste cotiture, 
In guare stă la pândă şi te aştâpta mortea, 

„Ai ânsă pietate d'acerba, mea, durere ; ÎI 
O rege al Morrenului, şi salvă p' Agandeca 
D'a tatălui furdre. 

« Fingal făr' a se teme şi 'sigur d'al scu eadiu,
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S'avanţă-având cu sine aici de credinţă, -— 

Eşiru dela pândă ladronii, ş'attacarb. 

Ci cadu că toţi codardii que nu sciu dă în facă 

Cadu morţi unii, iar alţii o iam pe locu d'a fuga; 

Şi selba în tot lungul resună d'al lor ţiptt, 

“De spaima, de vendictă. | 

« S'adună vnătorii în curţile lui Starno, 

Aquesta sub tuf6se sprâncene negurdse, 

Rotă, 'ntăritaţi ochi, sinistri de turbare. 

« — Să mi s'adducă-aicia a unică de fată 

Aqui ânsuși de facă cu-allesu inimiei salle, 

Cu-ăl rege al belleţei que vine din Morven. 
Quzci blandele'i cuvinte 'şi an și făcut effectul 

- Şi nu'i furd deşarte; qudci mulţumită donsei 

Fingal îşi are mâna "mmuiată pînă “n câte 

“Ta sângele Loclinului, amatului men popol. 

„« Ea tine tremurândă, cu ochii plini de Iacr&m' 

„Cu părul în desplete, symbol durerii salle. . | 

; Gol sinul ei şi candid i se gonflă "usaspinuri. 

« Nici mâi aşteptă Starno ; ardică al seu gladiu 

| Ş'o 'pjuughie cu-a lui mână. — Ea cade precum cade .. 

O spumă de ninsâre que-allunecând se rumpo 
Din stâncele Ronanului în midlocul tăcerii * 

A unei qi de iarnă. 

« Pingal în disperare îşi chiamă bellaorii
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Si armele resună că &nsuşi glasul morţii. 
Se "noaioră Sreu lupta ; cadu morţi quei din Locliv, 

- ŞI alţii scapu cu fuga. Fingal i la p'ai sci umeri 
Po bella Agandeca, și mârtă 0 depune 
In propria sa navă ... 

* Mormântul ei stă astădi po culmele Arvenului 
So 'nalţă solitariu ; ; şi marea înpregiuruti 
Quând geme, quând suspină, » 

— Profundă fiă pacea cu dulcole ci suflet, 
Şi bardului quo scie cu cânturile sale - - 

Să misco şi să'ncânte, — suspină Cnclullin, - — 
Pingal fii redutabil în prima sa juneţe | 
ŞI redutabil âncă 8 în annii căruuteții 
Din nuon Loclin căd6-va si regele Morveuului. — 
Arată- “te, o Lună! pe mar ginc-argintio 
Roţollei que circundă vestmântul tău de gazuri 
 Vostmântul que te-'mmantă în norii diafani » - 
Lumină peste valuri albuele lui vele; | 
Şi daqua vre un spirit, predomnitor a nopţii 
Şi conductor de vânturi descinde pe păment, 
Bine-voiesco-o lună ! si'i appără de specoli 
Şi nave și vassello ammenințate-atta 
Dal nopţii întunerecu, 

Aquost fel de urare se roversă, din sînul 
Lui Cuchulliu, ferbinto lângd torrent pe margini,
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(Quând filiul lui Matha appare po colină, - 

Venind do pe câmpie. Er vulnerat tare, 
Eră "mmuiat în sânge, se susţinea, pe lance 

I se îmmuiasse bracul ; ci suftletul său âncă 

Îşi conservă puterea. -- | Ă 
— Biro ai venit, Calmare, îi disse attunci Connal 

Amicii te aşteptă, Ma quare 2 suspinul 

Que înnecat se scapă 'din sînul que vr'o dată 

N'a cunoscut de frică? - . 
— ŞI nici qnd va cundsce, adaosse Calmar, 

„ Qudei sufiletul mon cresco quând este în pericol, 
Tresare 'n bucurie la uetul bătăiei. 
Ciimosci tu a: mea stirpe: Calmar a fost tulpina 

Din quare casa nâstră îşi aro inceputul, 
"Calmiar sfidă, tempesta, şi se jucă en densa, 

În luutrea Iui quea, nteră săltă assupra, Mării, 
In contra vijăliei. | | 

Un spirit intr'o nspte so pusse să întărito 

Şi vonturi ş'elemente ; şi valurile se înflă 
Şi stâncele so sbucină ; vin rapede şi norii | 
Plini, încarcaţi de fulger. — -Calmar coprius de frică 

Revine sus pe ţermuri ; ci "dată "i d ruşine 
D'a-sa înipuginare şi răpede s'aruncă 

Pe valuri furi6se ; şi bravă andace - 

AL venturilor spirit. Pe quari cirmuiă luntrea
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Trei juni cu bracul tare, el stă drept în picidre 
Cu gladiul în mână ; ş'un nor que se lăssasse, - 
Quând răpede în calle'i treci po lingă dâusul,. 
EI nu mai perde timpul, că, fulgerul-răpode - * 
Şi "'nfise ferru "nte'Ensul, în bruma'i tenebrâsă - 
Iar spiritul tempestei se sperie şi lassă . 

„În pace firmamentul, şi iaroşi lună, stelle 
P'a cerului câmpie appar mai radi6se, | 

„Din astfel de părinte se trage a mea stirpe: 
 Străbunii îmi lassară aqueea'şi nepăsare 
Şi intrepiditate. —- De bravi Răul s'ascunde; 
Fortuna, p'audace ajută şi protege, | 

Ci voi, fii ai Erin-ei, ai vergilor ei câmpuri 
Trăgeţi-vă din vallea lugubră a lui Leva, 
E plină "ned de sânge. Cu toţii impreună 
Quâţi sunt âncă de luptă să passe la Fingal, 
Loclin vădu quă s'avanţă, "lam augit cum vine 
Cu paşii în cadență. Eu remâne-voiu singur, 
Şi singur voiu conibatte ; ; şi vocea mea, în aer 
Va resună că, tunet, 'că răenete confuse 
A mii de bellatori. | 

Ci să'ţi adduci a minte de mine, Cuchuline, 
Să faci că, după datin” onorile din + urmă 
La corpul lui Calmar AD 
In dată que Morvenul va dovastă, cu totul
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Oşiirea lui Loclin, nt pune subt o. pâtră 

| Drept monument nilţată, să spuiă d'al mon nume 

La timpul quare vine, cun mana, mea bărbat 

Să 'şi stârgă a ei lacrăm” vădând aqueastă tombă 

Quare va stă de martur d'a fiului valdre: 

— Nu fiiule lui Matha, respunse Cuchullin 

Eu nu mă mişcu aicea, şi sta-voiu lângy tine 

Qud bucuria. "mi este să lupt cu forţe-egale . 

"Tot înaintea, morţii, tot unde ă pericol, 

“Acolo ş'al meu suflat îl simtu qad se'ndoiesce . 

Connal, şi tu Carrile, al meu bard venerabil, 

Conduceţi voi oștirea ; şi quând: luptând veţi viuge 

Veniţi d'aflaţi cădute în luptă-a nâstre corpuri, 

Moran, al6rgă 'n dată, şi spune lui Fingal 

Qud- Erin-a 8 cădută pe mâinile străine 

Şi "nvită'1, fl quât pâte să viiă mai currând. 

Incepe diminâţa cu încetul să albâscă 

Sus creştetul lui Cromla, şi fii Mării suie! 

Pe cste peste ţermuri. Calmar îi şi astâptă 

Determinat cu totul, ifipt şi firm cu pasul 

Curagiul i s'apprinde în irritatul suflet, 

Ci &ttă qua lui faţă d palida, — Que aro? 

Se "mmâie, se mai ţine în lancea lui paternă, 

În lancea, que-a fost smuls'o din domele lui Lara 

Fiind acolo fagă şi lăcremâsa'i mater,
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Aşă so ținea omul, și 'ncet încet heroul, 
„Pergdându'și al lui sânge de tot puterea perde: 
ŞI cade că un arbor” pe câmpul Conmei mort, 
„Iar Oncullin remâne silențios şi singur 

Si nemişeat că stânca în midlocul arenei: 
Să viiă Marea "n unde, spumede peste capu-i, 

-Qub stă pe locu'i stânca, şi câste'i „resping 
Assaltul d'ori-quo ralluri. —-. 

In fino la-horizonte din sînul griv al brumolor 
Appar” albele vele a ilotei lui Fingal 
Si so părea quă este o selbă miseatâre 
Plutind tot de o dată cu'locul inundat, | 

Swaran de pe collină le vede ş abandona 
Si castrele şi lupta şi răpede se duce 
Să 6să înaintea 'nemicului que vine | 
Precum oceanul Nordului do sino se retrage 
Prin sutele de insole sporade-alle-Inistorei, 
Assemeni batallionele Toclinului viu repedi' 
Iar înapoi să bată oștirea lui Pingal, 

Iar Cuchullin pe gonduri cu ochi "'ntunocaţi 
De lacreme cocente, și înclinat cu capul, 
Cu pasul rar se mişcă, tirrind greu după si sine 
Indelungata'i lance. S' affundă în pădurea 
Unmbrosă a lui Cromla, și plânge despre mortea 
Amicilor săi d'arme. — "18 şi raşine âncd
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Să dea facă cu facă 'naintea lui Fingal, 

Que nu "] vădasse alt-fel de quât in n luptă tare 

Şi splendid de victorii. 

« Şi quâţi din heroi, disse, din capii-uistail- ei 

A qaăror voie bună făcea şi bucuria 

Şi marea-curiinţă ospeţelor regale, —. : 

Quâţi astă-di, pe câmpie Jacu morţi făro ingtopare ! 

Van să mai vedu acuma ai lor paşi pe verdâţă. 

În urma caprirei d stinsă a lor roce. 

Muţi, palidi, fărd viață în propriul lor sânge 

Jacu fraţii mei de arme! 

„O spirite heroiei que aţi amat atâta, 

Veniţi în solitute Ja Cuchullin al vostru ; 

Veniţi de cânt purtate, s'audu înfioratul, - 

AL frundăturei gemăt din grottele de Tura, 

Si "m trista aquea, miirmură să'mi paiă qu'audu Vocea | 

Si visitele vâstre, să "mi paiă qud mă o. 

In convorbirea vostri. —. Acolo depărtare 

De lume; de umane, voin să "mi termin in pace 

“Si'dillsle din urmă — Nici bard nici monumente . 

Nu va adduce-a-minte qu'am existat vr'o dată ; 

Nimieu să nu atteste nici ânsuşi d'al men nune. 

Plângi singură, Bragela! o veduvă consurte, 

Qusci Cuchâllin s'ascunde, de viiu între morţi este 

Si qusei al lui nume ă stins peri cu totul, 
„i
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Aşă capul Erin-ie gemea retăcind singur.ş 
Prin selbele deserte pădurilor lui Cromla, 

Fingal, stă drept pe navăii, și lancea;i ogell6să 
Vibră în a lui mână, şi armatura:i totă 
ucid pe el torribil că focurilă stranie - 
Din meteorul morţii que sperie călătorii 
In ora quând s'eclipsă şi luna de pe ceruri, 

< AI bataliei spirit pe câmp s6mănă mârtea ! 
Strisd Pingal, şi sfinge d'amici vedu, pretutindeni, 

- S'au coperit de dolliu câmpiile lui Lena ; 
Domnesce solitutea, în șelbele lui Cromla, 

„Perit'au vânătorii în plină fortitute 
„Si elle fură marturi la marea lor cădere. | 

Si filiul lui Semo....que s'ă fâcut cu dânsul? 
Copii mei, voi Ryno, Fillan,...să suue cornul 
VE duceţi pe colină, suiţi-vă pă pâtra 
Mormântul lui Lamdarg. 

«Swaran, quât, despre dânsul, eu "mi "] aştept nicia ; 
"Bă viiă odiosul cu clanurile'i tote, | 

Ved6-vor svânturaţii quât d'aspri la vendictă 
Si rapegi sunt consângii amicii quellor morţi ! 

<Srolă că fulger Ryno, Filan "1 urmeda giavid 
Cu paşi mai pucin răpedi ; căutătura, i este 
CA negura de tâmna. — Le-a şi resunat vocea 
Prin văile lui Iena. Cu toţii Loclinenii - Aa
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Semânţa Oceanului, recunoscură în dată 

Si cornul şi buciua, semnalul lui Fingal. 

Valul bătut de vânturi cu mai pugină fugă 

Descinde. peste pruntul regatului de Nive 

De quat fii Doclinului în jos de pe colină - 

Be răpegia la valle în bellicul impetuu. 

In fruntea, lor avanţă ferocele Swaran 

Cu-ameninţarea, " n gură şi n peptui cu turburea 

- Vărsă schinteie ochii, şi răpegiă sagole, | 

1 ommoritor săgete. 

Fingal şi recunâşce pe filiul lui Starno 

Si îşi adduce-aminte de scumpa, Agandecea. 

Swaran că june încă ” şi a fost deplâns Suror-a, 

-„ Eingal trimite ?n dată pe bardul său Ullin 

„Spre-a, "1 invită să vjiă'la un ospăţ de guerră : 

Eră mişcat, în sufilet Fingal şi forte "ndolorat 

“Quând îşi addusse-a minte de primele“i amoruri. 

Uliin cu târdii pasuri, e că vechiu de dille multe, 

La filiul lui Starno veni și "i disse ast-fel : 

0 tu, que-ai alle tale de noi forte de parte 

P' alte terrâmuri colo în ţărra de Loclin. 

Vino la sorbitârea a regelui Morven-ei ; 

Treci gioa d'ai cu pace, petrece- o în Tepa05, 

Şi mâine ne vommn batte, vommu sparge W'alle scuturi. 

_— Nu mâine, ci 'nsuşi i astădi să spargem d'ale scuturi,
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Swaran prorupse 'ndată. Te du currend d'aicia, 
Si domnului tău spunne quă mâine serbătorea'mi 
a fi pe bătătura mormentului său propriu. 

Ullin tăcut se "'ntârce de unde şi plecasse:; 
— Hei bine! âttunei îi dice Fingal cu un surris, 

Să dea dar Swaran. mâine faimosa'i serbătâre, 
Si adi să “i facem voiea, : să sfărimămn la scuturi. 

Stăi, Ossian cu mine ; ascute'ţi, Galle, brandul ; 
Întinde'ţi arcul, Fergus; Filan, prepară'ţi lancea ; 
Toţi ardicaţi cu toţii în sus largele scuturi, - 
Si crestele la coifuri... câmele Morţii fiă! 
"Nainte noi! și "n urmă şi gloria, urmede. 
Să nu ne-appucee nsptea. Iar daqi” alle ei umbre. 
Ne-or supraprinde n faptă, lucenta' mi armatură 
Va, fi stindardul vostru, stindard. de radunare, 

Turbarea vijaliei peste Morven destinsă 
Sau valurile-oceanului que vin înfuriate 
Si "nn6eă-alle lui ţermuri sunt mai puţin terribili 
De quât marele-am mesticu al ainânduror popoli - 
Incăieraţi în luptă pe vastul câmp de Lena, 
D'o parte şi de alta, mor bellatori dâna mortea. 
Si țipetele 'n gemst a qusllor quari mor 
Resbumbă în departe, e al fulgerului urlet 
Quând în puterea, nopţii sunt sparţi sfişiaţi norij 
Pe creștetul lui Qona şi se aud terribili
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 Strigările-ascuţite fantasmelor în vortici 
Do vântari resucite. 

Fingal că fulger ivtră ori unde sunt mai dese 
Grămmadele-inemice. Stejarii gem cu trosnot. 
Şi stâncele se surpă sub paşii erti şi răpedi 
Atâtor bataline, — 

Ca apa din fontâne curgea sânge şirdie 
Pe 'unde trecea 'Tată-meu, şi se formă, peraie. 
Îşi ndducea a minte de luptele juneţei | , 
Şi iu răpedea Lai curs "nainte şi în urmă 
Redevoră distanţa, întreg campul Dătăiei, | 

S'avanţă Ryno "n arm'i, pară de focus! avariță, 
Dan Gallu, Fillan şi Fergus, dau lovituri de m6rte, 

Eu 6usumi stam d'a dr6pta tatălui men Fingal 
Şi bragul meu asemenea dă lovitur” de mârte,” 
Qud n'appucă, să 'scapere al brandului meu fulger 
Şi jos eră al morţii ori-guare "mi stă "nainte 
Eram attuncea, june şi nu "mi albisse părul, 

"Şi nu "mi tremură mâna d'atâtea bătraneţe, 
Şi nu "mi eră vederea că adi accoperită 
De negura eternă. Eram iute la, gesturi 

Şi ager în picidre. 

Quine putea să numere or morţii or heroii 
În asta qi celebră quând forţa lui Swaran 
Fu ttă impilată d'a lui Pingal valâre?
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Dintr'o collină "'ntr'alta un gemet la alt zemet 

“Un ţipet la alt țipet își deveni, resunet - 

Şi "nfioră auqul. Şi ast-fel veni noptea, 
“Să copere tot câmpul în desele ei umbre, * 
Tar quei din Doclin repedi se retrăgea să scape 

Înfioraţi şi paligi că turni' de capridre 
Que tremură că franga. 

Se tragu şi vingătorii, se ducu să se agide 

S'augă sonul harpelor lîngă Lubar pe margini, 
Fingal ascultă bardii cum cântă şi celebră 
Victoria'i purtată. — A vântului. suflare 
Prin albu'i păr se joc, şi 'n unde il “resfiră, 
Iar cugetele salle se 'ntârnă melancolicu | 
Spre gillelejtrecute. — Apprâpe lângă densul 
Sta junele şi scumpul dilectul men Oscar, 
So reposă în lancea”i, şi admiră “n vimiră 
Pe Bunul său şi rege. Se exaltăzin sufilet 
„La bardilor cântare que lăudă trecutul 
Spre-a facce viitorul mai splendid, mai ferice. 

«Al fiului meu filiu îi disse Maguu- rege, 
A junilor onsre, Oscar, “ţi am vedut bragul - 

Şi gladiul terribil în calea, glori6sa, 
“Te-ai semnalat; copile ! Vei urmări exemplu 
Străbunilor bellonii ; vei imită pe Trenmor, 

B
a
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Pe primul dintre Gmeni, şi pe 'Prathal celebru. 
Şi au onorat junețea în lupte amândoi, 
Şi amândoi cu glorie furi de bardi cântaţi. 
Deprinde-te câ denşii a 'nfrânge inemicul 
Que bate şi resiste; dar, fătul meu, scutece 
Pe quel que nu 3 tare: într'ânsul să nu dai, 
Înjunghie inemicul cu armele în ană ; 
Pe desarmat protege; duposvictorii iartă 
Pe toţi quari s'adresă, şi "mploră-a, ta, clemență. 

„ Prenmor aşă trăit'a; aşă a fost "Lrathal 
Şi ast-fel d Fingal, | 

Am susțiuut cu bragul pe quel subt împilare 
Şi quel fără putere scăpare a aflat 
Sub scutul meu protector. 

Eram june că tine, Oscar, qaand înainte'mi 
Veni aquea frumâsă, încantătre fată 
Fainas-Ollis, fiiea a regelui de Craca, 

Eu descindeam pe ţermuri din culmele lui Qona - 
Având pe lângă mine quaţi-va d'ai mei hellători. 
Un fraged squif s'arată la horizon pe mare, 
Eră, că, un nor negru que tot '] întâree vântul, 
Quand vine fijălia. Peste puțin s'appropiă, 
Si 6t5 o copillă în tâtă disperarea, 

| Palids, speriată ; pe facai răpitore, 
| Po siau'i d'alabastru curgea lacrăm! şirdie, 

.
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O îlia belleţei "i-am dis din plinul sufflet 
Qne plangi, o copilliţă? Pot cu a te protegge? 

„ Putâ.voiu să te appăr, o vergine a Mării? 

Sa scii quă al meu gtadiu se pote frange, sparge 

Pe scutul unui prode, în mii bucăţi să svâle; 

Dar inima' mi nu pote să suifere rival, 

— Sunt stto-mă în mâna'ți, îmi qisso ea” n suspine | 
Heroe al hervilor, esti generos, mă scapi. 

Sunt singura copila a regelui de Craca 

Si tatăl meu cu mine se stimă de ferice: | 

Eu sunț din quelle scumpe ohjectul quel mai scump 

Dilect iniinei salle, familliei orgolliu. 

Suspine amorâse, ferbinte adresate 

La mine srânturata, au repetat adessea 

Resunetele văilor şi selbelor lui Cromla. 
Borbar, rege de Sora a pus ocliii pe mine. 
Asterege 3 celebru de multa lui bravură; | 

Ci ochiul lui se 'nflamă d'an focu forte sinistru, 

Şi vijalii d'orgolliu în sînul lui se 'ncuibă. 

De dânsul, sventurata fugu ast-fel peste valuri ; 

Quăer el mă urmăresce, 

— Nai temă, te allină, "i-am dis qua s'o rassigur,, | 
Să nwţi mai fiă frică de cruntul ş ş'odiosul 

Despotul dela Sora. ÎL vei vede cum Înge, 

De "mi va respunde braţul V'ardârea que mă 'usufila,
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O filie a Mării, bellissimă "ntre vergini, 

Te-aşu fi putut ascunde că pe un scump thesaur, 

În vr'o secretă grottă. Final ansă nu scie 

Sa fuză de ori-unde ”] ar'aşteptă pericol. 

'Te "crede sub scutirea potontului meu gladiv, 

Ropost- -to Ia umbra intrege' mi armature. 

- Văduiu attuncia laerăim” po faga-i virginală 

Şi deveni mai vellă, luciă cum Luce ploia 

Într'an senin de sâre; şi sufilotu'mi cu totul 

Romasse în uimire. 

“Nu trece mult, şi 6ttă qud ochiol meu în flacăr” 

Şi vede de departe vassoltul lui Borbar 

- Veniă în pline vele. Albia, se sfărmă unda, 

Sub cestele carerei ; veniă că vântul nava. 

« Binc-ai venit, o rege, "iam dis cu voie bună, 

Vei fi stătut pe callo“, desbareă 'n siguranța 

Şi vino să ici parte că &spo la ospățul | 

Din stanţele'mi regale: palatul meu, s'ofterg! 

“D'asyl la toţi străinii. > Sa 

Painas-Ollis tristă, stă, palidă; tromânda, 

Şi se lipiă de mine. — EI sbirnie-o stigota ; 

Ea cade jos şi mdre. | 

-— Dai bine, dar esci per fid, Borbar, qudci, piata fată, 

Eră neoffonsivă. 

Eşirau la bătaie în luptă singulară
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În luptă furi6să, şi s'a luptat da prode, 

Cu t6tii-a lui val6ro, căto să cadă ?n fine 
Şi “şi detto resufflarea sub colpurile melle. 

În doă mari morminte de pâtră-am dis să puiiă 
Într'unul pe copila, Fainas-Ollis bella 
Şi într'altul pe barbarul ferocele amant, 

Ast-fel am fost în annii fugoşi din tinerețe, 
Ci tu, Oscar, imită pe maturul Fingal. 

Să nu queri nici o dată, să nu "mbli după luptă; 
Ci quând ea, se presontă, să nu dososei do dânsa. 

Pillan, Oscar, la veghii ! stolaţi că: ventul ripodi 
La valle pe câmpie; vedeţi que facu nemitii, 
Audu o "ncurcătură, un scomuli, que provine 
Din spaima 'n quare;s'allă. — Duceţi-vi şi faceţi 
Qua nu cumva s?o plece puindu-se pe mare, 
Să scape: de vendicta voracelui meu gladiu. 
Sunt mulţi bravii Erin-ei que jacu poste câmpin ; 

Ei quer o resbunare precum quer ingroparea; 
- Ambii heroi srolară că doă fantasin! răpedi 
Premorgători ai morţii, * 

Attunci fiiul lui Morni Gallu vine cu-a sa lance 
În sus, ş'o attitute intropidă şi demnă. 

— Fingal! strigă heroul, di hardilor să cânt», 
Să chieme somnul dulco poste stătuta, cână 
A bravilor bellatori ; şi tu, repune "a thecă
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Uceidătorul gladiu ; po mâine lasă lupta. - 

Vedă-voi cum s'or batte da Dravi a nâstre clanuri, : 

Noi stetterom aicia mollatiti şi obseuri, 

Şi numai campoduxul se luptă şi triumfă. 

Reposă-te ; şi mâine în alba dimincţei 

Observă de departe, şi vei ved6 qne-omuu faccv, 

Să viiă bellatorii Loclinului, mesore 

Si ferrul meu que dârme. Fă cum să aibă bardii 

Să cânte şi al meu nume. — Precum făcură o dată 

Străbunii tăi quei nobili, aşă fă şi tu astădi 

Ne'uvinsule Fingal, | | . 

— 0 filiul al lui Morni, respunse şi Heroul 

Înui place-a ta bravură. Vrei să te lupţi? îmi place; 

Ci lancea'mi pretutindeni te va urmă d'apprope 

Să'ţi appăr pretutindeni curagiul temerariu. 

„"Uniţi voeile vostre, cântaţi, bardi, în preună 

Prin vocile 'nspirate adduceţi peste mine 

Repaos, somnul placid. Fingal vă şi el somnul 

Şi vă dormi aicia, la frâmătul prin frunde 

- Al vântului de nâptea. — Şi tu, o Agandecca.! 

De 6re cum p'aicia pre blandul al tău suffiet - 

| Se află printre filii dilecţi patriei talle, 

“San daqua plani în svolu'ţi în siur, şi peste ilotta 

Şi velele Loclinului ; attunci vin” și la mine, - 

Fanstâsmă graţisă, mă visită în somnu'mi,
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Şi fii cu-a mele visuri, 0 rergine amată, 
Que'mi fuşi atât de scumpă încanta'mi suvenirea, 
Prin sploudida pelloțe. ; 

Mii d? harpe * n harmonio şi voci melodi6se 
S'aniră şi cântară vigtoriele multe | 
Heroului şi rege, si gloria străbună 
A stirpei lui întrâge. 

În hymuul lor adessea se augia assameni 

.... 

Ci vai! Ossian astădi d cufandat în dolliu. 

Î ao
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"In uoptea que precede dioa a patra, Ossian îşi cântă propriele salle fapte 

lingă lacul de Lego şi amorurile salle cu Evir-Alliu, muma lui 

Oscar. — Umbra Evir-ei-Allin appare, şi îi dice quă Osea: este in 
luptă cu un arant-pest al inemicitor şi în pericol d'a pente viața, — 

Ossian dă alarma şi alergă în ajutorul fiului său, -- Fingal se 

= « scolă, îşi cheiamă Bellatorii şi "i incredințedă commandei Lai Gallu; 
iar ellu se pune assuppra uuei coline spre a observă lupta, — Incepe 

bătălia ; Oscar, Subt ochii tatălui său Ossian își arată valorea, — 
Gallu attacă pe Swaran, însă forța; nu'i cor respunde cu curagiul, - 

Fingal trimite” pesbardal Ullin spre ai realţă curagiul prin cân- 

turile salle — Swaran învinge, şi Caledonienii sunt respinşi. — Fin- 

_ssal descinde de pe collină, reţine pe ai sii din fugă şi seintorce îna- 

poi assupra inemiculai, — Cuchullin aude sgomatul luptei de ande 
'se află pe muntele Crotula, va să alerge la Fingal şi să pâră în aquel 

aumestecu ; îusă amicii si; Connal şi Carril nu "1 lassă. — După 
victoria Caledonienilor. Cuchullin trimite pe Carril spre a felicită 

pe Fingal, ragele Morvenului: 

e o e 

Şi quino 8 aquesa que cântă şi descinde, 

Descinde dela munte, ridento radi6să 

Că curcubeul păcii quo majestos coronă 

Colinele 'nflorite şi umede de Lena ?
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E verginea, que 'nspiră cu vocea, sa amorul 
E alba fetişsră, copila, lui "oscar. 

O tu quare adesea “ţi ai înclinat auqul 
S'ascultaţi a, melle cânturi, şi "ţi -amm vădut adessea, 
Curgând duleilo lacrăm”, vii Gre-a-fi de facă 
a alle nstre lupte? sau qua s 'asculți cântarea , 
A faptelor illustre valorii Ini Osear ? 

Quând a se 'ncetu a, geme şi singur.tot a geme 
Pe margini la murmura piraielor lui Lena? 
Qnăci scursu-mi-s'au annii juneţei în băttallii 

Şi astădi me "mpresâră durerea 'n bătrâneţe. 
Malvina, eram june şi respirăm lumina, 

Nici orb eram attuncia nici. Yoşted do amaruri, 
Nici delăssat de lume în ochii mei cu ndptea | 
Şi lacrăm” nencetate. 

Evir-Allin attuncia m'amă cu tinerețe 
Evir-Allin fecidra, cu părul negru luciu 
Cu sînul alb că crinul, că, dânsul 0 dorifer 

Mii de heroi celebri îşi offeriă dorinţa, 
Da peţitori illustri în casă ei paternă, - 
ŞI ea n'a vrut do dânşii. 

Mulţi bravi şi demni bellatori rompinşi cui omenie 
S'au tras cu doru 'n sufflet, 

Din toţi Ossian singur a fost alesul ei,
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Plecaiu şi eu spre Lego, spre negrele lui unde 

Plecaiu spre-a/i quere mâna. 

„ Bellatori doi-spre-dece, tot unul şi tot unul 

Toţi filii ai Morvenului, din stirpea ş'al meu sânge 

"Tam fost luat cu mine; ş'ajunsorăm în curtea 

In domele lui Brauno, recunoscut ca nume 

De ospitalitate Mamica la toţi străinii 

Cum ne văd ne disse: De unde, din que locuri 

Ne vin aqueste arme străine "n ţârra nâstră? 

Hei ! nu-ă aşă de facil couquista frumuseţei 

Que-a rofusat atâţia bellatori din Erin. 

Dar tu să fii ferice, o fiiu al lui Pingal; 

Ferico 8 femeea que te-a luă po tine! 

De aşu av6 frumâse doă spredece "n casă 

Quari să'mi dică tată, le-aşu ofieri pe tote 

Şallegi pe quare'ţi place, o fiiule illustre, 

Dilect al renumirii. | 

La, vorbele aquestea deschisse locuinţa 

Sau camera secretă unde trăia, retrasă 

, Bvir-Alliu quea bellă. — -Cerâsea, ei candore, | 

Coresca'i frumuseţe că fulger străbătură 

Ogellul armaturei, şi feccară să bată 

Sub el inima n6stră. — Urarom fericire 

La, filia lui Brann. i 

D'o dată-attunci appare d'assupra, pe colină
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Oştirea, numerosă a lui Cormac superbu. 
Mii după el bellatori urmă focoşi de luptă 
Şi străluci câmpia da armelor splend6re. 

Eră "ntre dânşii Cola, cu Duna în preună 
Adorni de cicatrice din luptele trecute ; 
Bravul 'Toscar şi ago, Frestal victoriosul, 
Veniă în a lor urmă Dairo bellicosul 
Și fericit în lupte, şi Dara bulevardul 
Oştirii în retrageri. 

Cormac în a lor frunte cu ochii plini d'ardore, 
Ţinea în mâna Drandul că flacără de focu, 

'Ossiztn lud cu sine opt din ai sei bellatori: 
P'Ullin impetuosul, pe generosul Mullo, 
Scelaeha, graţiosul, pe nobilul Olgau, 
Şi pe Cerdal fugosul, şi pe Dumariean, 
Cu fruntea încrețită, cu ochii plini de ilacări. 
Dar pentru que pe tine să te numescu în urmă 
Olgar faimos atâta po munţii lui Arven? 

Olgar sfidă pe Dala, şi esu la luptă dreptă 
Olgar trage pannalul ; de nos-ori ”] infige 
In costele lui Dala. 

Se întărită lupta ; esu și eu înainte 
Si dau loviri de morte assupra lui Cormac. 
Da trei ori a lui lance în scutul meu sa rumpo 
De trei ori a mea lance străbate al lui scut ; 

.
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ÎL puiu jos, îi taiu capul, îl iau de păr şi "1 scutur 

De cinci ori inaintea amicilor săi proprii, 

Îl seutur plin de sânge, şi toţi o iau'la fuga. 

Ori-qnine-attanei, Malviva, s'ar fi cercat ami dicee. 

Qud a s'ajung vr '0 dată infirm şi orbu cu totul 

ŞI nopţile- a potracce plângând dilleie negre 

“In tristele deserte, aquella, vai de dânsul ! 

__Av'fi avut nevoie dWun nepătruns thorace 

-D'un Dracu que nu se 'nvinge. 

Dar qus tăcură tote? nimicu nu se mai ude 

In nopte, pe câmpia întinsă a lui Lena; 

Şi harpele incetară, şi bardii nu mai cânta. 

“A nopţii rânturi sufiiă cu mare violenţă 

„ assupra mea stejarii suspină a lor frundă. 

Eram coprins de cugete, ş' Evir-Allin consârtea 

Îmi oceupă cu: totul şi inima şi mințea, 

"Quând sttă quă' mi appare în tâtă strălucirea 

'Framâselor ei fornie, pe norul'ei quel splendid 

Si "n lacrămi cristaline cu ochii sei scăldaţi 

Co vocă fârte lină şi debilă îmi gice; 

Te scoli, Ossiane, şi salvă p'al meu filiu, 

Po scumpul eu Oscar. 

Anprâpe de stejarul din țermul lui Lubar



144 | FINGAL, 

Copillul meu combate pe gintea, lui Loelin. 
A gis şi întră iară în norul que-0 ascunde, 
Luaiu armele “n dată, şi lancea mă susţine 

si mi precipită paşii. Oceliul de pe mine 
Resună ; şi repetam în sine; mi, precum mă invăţasseu 
Heroicele cânturi din timpii de de mult, 

Bellatorii Loclinului îmi audiră paşii, * 
“Si fugu, Lăssând bătaiea, Oscar nu le dă pasul 
D'apprope'i urmăresce, ! 

Vin” fătul m6u, revino, strivaiu -eu după dâusul -. 
Rentârnă-te la mine, şi lassă inemicii. 
Nu'i urmări mai. muult. | 

Ascultă el de vocea; ri, so "ntorce in apoi, 
Nemulțumit de freul gue'i reţinea curagiul, 
Baldanţa lui guea, jună. 

De que'mi reţinuşi bracul ? îmi disso cu durere, 
„De que'mi tăiași avântul să i taiu pind la unul? - 
Nu scii qud odioşii. au cutedat,. barbarii . 
Pe fiiul tău s'attaco şi p8 Pillan amicul! 
Scii quo veghiă teribili Palarmele de noptea ? 
Ci gladiele nostre au stins pe mulţi dintr'ânșii.: 
Ca valurile Mării împinse de tempestă 
Pe prunturile Morei, aşă, îndosâţi şi răpedi 
Bellatorii Loclinului fugiă făro Simțire 
Si unul peste altul p 'alle lui Lena câmpuri.
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Fantasmele nopturne strigă, ţipă sinistru 
Si schinteiea terribil lugubre meteore 
Premergătre Morţii. 

ME lassă a, mă ducce a deşteptă, în dată 
- Pe regele Morvenului que cresce în pericol, 

Din ochi varsă peirea şi a quărui mână cade 
Ca, fulger unde cade. 

Fingal eră "n pici6re, din vis se deşteptasse, 
Si sta ca a sa mână pe scutul lui 'Trenmor 
Din panoplia 'atrâgă, faim6să mostenire 
„Que-ai săi străbuni o dată îşi transmitea, "ntre sino 
La filiu de la tată, | : 

Herou *n somn vYEdusse în lacrăm” p'Agendecea 
Despre Ocean Yenisse, si singură cu "ncetul 
Ajunse pin” la Lena pe "ntiusa ei câmpie, 

"Ed, la facă palidă, scăldată de plâusâre 
„ Din velul ei de aburi scotea lividă-o mană 
„Şi o tindea, tăcută assupra lui Fingal, - 
ŞI d deturnându'şi ochii, 

— De que atâtea lacrăm' « o Alia lui Starno 
Suspină Şo "mtrba Heroul cu durere, 
De que îţi este faţa şi palidă şi trista 

- Dispare peste vânturi îndolorata umbră, 
Si pe Pingal îl lassă în miglocul tăcerii. 
Ş'al nopţii întunerecu. — enisse qua să plângă | a 10
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Po filii rosbellulut ş ai naţiunii salle 

- Que- -aveau qua să mai pâră din mâna, lui Pineal 

Hervul se deştâptă, şi 'n cusetile salle 
Tot p'Agandecca vede. | 

Aude attuneia paşii şi vede scutul. lucid 
Al lui Oscar quo vin; quăci rada dimineţei 

'Trecusse în- tot lungul pe creţul ondulante 

Al Marii do Ullin. | Pa 
— Que faco inemicul ? într6bă Magnu-Rege. - 

Coprins, împins de spaimă luato- a da fuga, 
Pe valnrile Mării? Sau dâră qud aştepta, 

Că, ieri, vr'o altă luptă? — Dar que mai întreb re, 
Quând ventul dimineţei "mi adduco- alor „strigare 
Şi vocile confuse? | | 

Oscar, alârgă "dată, şi fa gyrul câmpiei, 
Deştâptă toţi amicii să salte spre bătaie: 

Fingal so pune-apprâpe de stânca, lui Lubar 
“Do trei ori dă un strigut că dânsul de terribil. 

Cerbii tresar apprâpe de apele lui Cromla , 

Si stâncele se sbucină d'assnpra pe colliuă. - | 
" Precum norii s'aduna spre-a grămmădi tempesta, 

Şa 'ntunecă seninul, assemerea, accură 
Ostenii clanuri, clanuri la vocea, lui Fingal 
Piori sunt bejlatorii, de bucurie tremur”, 
D'ardrea d'a uecide, Se'ndâsă în pregiurul
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Heroului şi duce que-atatea ori ş'atâtea 
'Ta dus la prada mare înfrântului nemicu. 

— Veniţi ai mei bellatori, veniţi cu mârtea în mână : 
Fingal va ved6 lupta Magni de pe colină 
„Şi voă al meu gladiu va fi stindardul vostru 
Că semn de radunare. Fiă qua nici o dată 

Să nu aveţi nevoie! de ajutorul meu, 

Pe quât fiiul lui Mori în locul meu se luptă. 
El vă conduce astă-gi, şi fiă qua, valdrea'i 

S'ajungă-a fi celebră, şi gloria'i eternă 
În cânturile nsstre, 

„O voi auguste umbre heroilor celebri, 

Uşori 6speţi ai norilor, descindâţi inaintea 

Bravilor mei bellatori que merg 'naintea morţii, 

Le daţi locul de pace apprâpe lingă voi . 

Acoi0 în munţii vostri, în domele beate 

„-Ş'asyle nepumnabili! Să pâtă şi-ei o dată 
- Să trâcă peste vânturi, şi peste mări să sv6le, 

 Tn somnu să m5 visite, să mă cons6le "n doruri 

Quând m'aflu solitariu în midlocul tăcerii. 
Pillau, Oscar, tu Ryno, sâ fâlfâie la vânturi : 

A coifurilor pene în callea glori6să; 

- Urmaţi, cu bărbăţie şi nobilă arâ6te, 

-- Drmaţi fiiului Morni, şi gladielo votre . 

Că emule întrâcă-se cu gladiul lui propriu,
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Protegeţi pe amicii quei buni tatălui Yostru, 
Şi heroii toţi din timpii antici, quei mai celebri . 
Să vă "'ncongiure ?n luptă avendu'i inainte, 
De veţi cade aicia pe câpurile-Erinei, 
Copii mei, în daţă viiu şi cu după voi,. 
Currând a n6stre suflete în nori vor fi “n preună, 
Şi vor svolă "n preună pe atripe de vânturi . 
ŞI vor străbate munţii, collinele lui Cona. 

Ca norul que 3 Sravid să nască vijălia 
Ş'a quârui coste falve îi scaperă de fulger, 

„Aşă se depărtâda cu pași tardii şi gravidi 
Si regele Morvenului.. Cu doă javeline 

„Îi esto armată mâna, şi 'esu focuri sinistre : 
„Din capu'i lucerante. Iar părul alb şi. mslle | 

Îi 8 Lăssat; la, vânturi, — De quând în quând se 'ntârce- 
ŞI dă quiăte-o cătare pe câmpul de bățaie. 

Trei bardi sunţ după dânsul "'nadis quea să transmită 
Commandele-* b oştire la capii que-o conduci; | 
S aşădă sus po ciraa lui Cromla, şi cu lancezii 
Que luce că, un: falger prin gesturi regul6dă 
Și mersul şi mişcarea suppuşilor bellâtori. 

Străluce bucuria pe fruntea lui Oscar; 
Si lacrămg ardente îi scaldă "i apprind ochii. 

| In mână al sâu gladiu îi schinteie Yorace, 
Avanţă şi. surride, dicond- lui Ossian;
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O pater, Domnu al luptelor, ascultă a moa rugă . 
Retrage-te d'aicia, și du-te pe collină 
La regele Morvenului, şi lasă-mă pe mine a 

Să am eua ta glorie fruntând ori-que pericol. 
Şi de voiu perde. viaţa, attunci îţi addu-a minte 
De verginea dilectă de fiica, Ini oscar. 
Te du și o consolă quăci pare qu'o și vedu, 
Plecată-assupra riului, apprinsă l'a ci facă, 

“Cu părul în desplete şi respândit pe sin, 
Uitânduse la 'valle de. sus de peste munte 

"Nnecată de suspine şi cugetând la sorta 

Que: aşteptă pe Oscar, — De voit muri arată i 
-Quă m'am "nalţat la munte unde trepassă-heroi ; 

„. Si spunne'i qu' al meu suftlet purtat de nori că, 'n l6gon 
Bgi-va, în ainte'i, , - | 

| — Oscar, nueu, tu “nalță mormântul men mai bino 
| Nu pot să te lassu singur a te luptă îa locu'mi - 
Voiu sa mă lupt şi bragu "mi să secere 'n pregiuru ți, 
Si să te "nveţe- ă 'nfrânge, a vinge inemicii. 

si d'oiu muri, copile, addu'ţi a minte-a punne 

Apprâpe lingă mine și cornele de cerb, 

Si gladiul şi arcul în strimta întunecosă 

Eterna ni locuinţă,” pa quare, spre sciință, : 

„Să pui cu a ta mâna.0 pâtră 'n faca brumei. 
„Oscar, nu am pe nimeni săi lassu vocoa, din urmă,
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Pe tine te am singur, Evir-Allin 9 dusă 
Evir-Alliu, Copilla Ini Branno excellentul, 

E pentru tot d'auna de mine despărțită, 
Ast-fel vorbiam quând vecea lui Gallu s "aude tare, 

Heroul brandă 'n aer al tatălui seu gladiu - 
Si furios dă, răpede prin mârte prin carnagiu. 
“Armatele- amendoă's'attacă, şi se luptă - 

“ Bellător. cu bellător şi prode ca alt prode, 
Bat gladiele *n scuturi, reschinteie *n lovire; 
Si unele şi altele se spargu cu greu resuueţ 
Clangdrea, este gravidă ; cad Smeni, Sv6lă coifuri, 
Si Gallu s'avanţă, sare că vortici din Arven, 
Destrucţia, 3 'n urmă pe-unde bragu'i trecă, 
Sirarau este terribil, sinisţru că incendiu 

„Que arde crânguri, hârba, fânețe, ârăture 
Cenusă lassă "n urmă pe câmpii lui Gormal, 
„Cum "mi aşu put adduce în cânturile mele, 

"A minte de atâtea, şi-atâtea morţi şi nume? 
S'a semnalat assomeni şi Ossian în luptă 
Iar tu, Oscar, 0 scumpe, mai marele şi bunul 
Din toţi copii mei! i | 

Erai forte teribil, crestea inima, "n mine 
D'ascunsa'i bucurie, quând bragul ş'al ttu gladiu 
Călcă jos inemicii că spicele de grâu. 
Fugiă desgraţiaţii orbi unul peste altul
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Pe vaile lui Lena. — Precum resaltă pâtra 

Din stâncă peste stâncă ; precum securea bate 

Loresca şi resună din arbure în arbur; 

Cam tunetul resbubue din munte pind "n munte, 

“Şi trăsnetal lui urrue prin văi peste coline, 

Tot ast-fel şi din mâna a mea ş'a lui Oscar, 

Cadea, şi cadea, răpedi şi una, peste alta 

“Că grândinea lovirile, distrucţia, şi mortea. 

- Swaran cu-ai sti s'avântă, şi că un corcu de valuri 

Tucinge şi "mpresoră pe filiul lui Morni, 

“ÎL pun cu toţi la midlocu. 

= Pingal aqueasta vede ; se sc6lă, şi cu lancea "i 

| Un semnu face şi dice: | 

Ullin, bard veuerabil, sai, şi alârgă data 

La Gallu que se *mlădie ; ajută '] să nu cadă; 

Rechiamă "n suvenirea "i şi luptele ş'exemplu 

 Heroilor străbuni, o 

Prin cânturile talle apprinde al lui sufilet, 

Realţăii tot; curagiul. — quăci canturile-avimă 

--.Şi "nalţă pe bellători. 

Ullin sublimul cantor îuţesce Ia drum pasul 

Ajunge şi adressă lui Gallu bellice cânturi. 

Copil din clime- alese în 1 Quare nascu cai ageri 

 Pagosii cursieri, 
0 june rege al Jăneilor, braga tare i în pericol!
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Curagiu neasstmănabil, tu quare conduci brațul 
Şi colpurile Morţii, dă, bate şi restornă | 

” Şi stinge inemicul. =— Nici unul din vasselle , SA nu 50 mai intârcă spre costel Iuistorei, | 
Că trasnet fiţi bragul şi ochiul tău că fulger. . 
În sus herou cu scutul ; împlantă şi remplantă In filii Loclinului torribilul său gladiu, 

In peptul lor "1 împlătă, 
La cânturile aquestea Gallu flacără dovine E ŞI inima îi saltă, — Swaran âus turbedă 

1 se încârdă vinele, i se "ndoiesce forţa, 
Co lovitură sparge scutul lui Gallu que i S6lă Din mână în bucaţi. — 0 dată dătatura ! | Terribilă lovire! — Qu toţii se 'nspăimântă Toţi fiții Erin-ei, ş'o plGes toţi d'a fuga. 

Vede Fingal, 50 Scolă, terribila lui voce 
De trei ori se aude. Fehoele lui Cromla, 
De trei ori o repetă, — Pagarii se arrestă 
Uimiţi plini de ruşine, cu capotele "a jos 
"Naintea campo-ducelui, o | 

Quăci regele Morvenului că vijălia vine 
„ Quând vine furiâsă în dillele cocenie _ 

D'o vară argatâre.. | | 
Tar regele Loclinnlui îl vede ds de parte 
Şi nemişcat *] aştsptă, infipt şi cu piciorul,
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Iufipt, şi cu cătarea, feroce, spăimântabil : 
Stă drept pe a 1ui lance şi 'ntr'o tăcere mornă. 
Un vechiu stejar din secoli lângi Lubar pe margini . 
Aşă în sus se "'nalţă, ş'aşă își plâcă capul 
In jos assupra, riului, qvând rămurosu'i trunchia 
"To sfișiat, de trăsnet qup "lau luat da lungul. 

Avanţa, se retrage, tot circonspect în pasuri; 

Elita, dstii salle 'lincongiură, se "n deasă, 

Si norul bătăliei se formă pe câmpie. 

Fingal ; că domnu al luptei străluce între-ai sti 
Gu gestul şi cu. vocea pe toţi însuffletesce, 

= Destindeţi'mi stindardele, lăssaţi-lo să falfăie 
Traventului sufflare, că precurmaţii aburi 

Que dioa ii desparte din sute de colliue, — 

| Quand elle se 'nfiâră şi tremură în aer, 

Attunei elle ne "vită, no-aţiţă spre bataie. 

«In sus fii Erin-ei, veniţi cu toţi vă strângeţi 

In giurul meu cu toţii, şi ochii şi augul 

Ve fă 'n ascultare la scurtele'i commande, 

Gallu, bragu nenvins a] norţii, şi tu june Oscar, 

Tu filiul resbellului ; ; Connal mintos bellător 

Dermid, tu Câmă-n6gră, tu Ossian dilecte - 
Al hymnurilor: rege, veniţi, cu toţi ve puneţi 

Sub scutul meu protector, sub scutul lui Final. 

E "msus şi Soliflamma, stindardul lui Morven
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Şi glorios se vontulă ; so 'nsufiloţesce câmpul 
Trosare totă inima, heroii se'nbărbată, . 
Do bucurie saltă 'aspecţul astui semn. 

Emblema de victorii. — Ca aur somănată 
Pâltâie Solilamma, velă Mazur nopturnă 
Fâşie svolătore din bolta înstellată. 

Attunci regele-magnu s'adressă și mai dice: 
Vedeţi 6stea, Doclinulni cun rupta, so desparte, 
Şi pare o pădure de tari şi vechi stejari 

„Pe unde trece focul, şi arsă ici şi colo 
Rărită de incendiu, se pot ved6 printr'ânsa 
Din firmament fragmente, şi n6ptea moteore 
Svolând din queea. parte, 

„Vedeţi dar fit-quare din duci şi căpitani 
Amicii mei de arme, allâgă'şi şi attace 
Quâte-o grămmadă "ntrâgiă din inemicii noştri. 
Si pentru quy ne brară și ne oppun o frunte 
(no suveran ne 'nsultă, pentru aqueea ânsuşi 
Nici unul dintre dânşii să nu mai DOtă-ajunge 
Cu fuga l'a lor nave, | 

— Eu unul iau assupri'mi pe ducii-aqueia sâpte + 
Quo "mi au venit aicia din marginea lui Lano; 
ME "ncarcu să le puiu capul. Din toți respunse Gallu . 

— Al Inistorei rege să fii dat pe mâna'ni 

Adaosso Oscar.
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— P'al Inistoroi rege lassaţi”l p'a mea mână, | 

Prorupse "n neastâmpăr Connal cu sânge rece 

Şi iuimă dogellu. i 
—. Mudan or eu de sigur dormi-vommu astă s6ră 

„dos pe pământ, prorumpe şi junele Derinid. 

Tar eu pussessem ochii şi "mi am alles nomicul 

Po eruntul, bellicosul tyrannul de Terman 

Şi: n'aveam da „ai gicce nici alta da mai facco 

De quât or mort acolo or la Fingal "nainte | 

Cu scutul lui pe umeri. : 

Vă duceţi, şi “nainte cu glorie, victorii 

--Heroi mei şi principi ! Pact urări Fiogal. 

„În quât d pentru mine, cu a melle carantoţe, 

Bu cu Swaran m'oiu pune.» | 

__ Attunci că mii de Xânturi qus bat infuriate 

Si spulbară, rostârnă tot que le stă "nainte, 

"A nâstre batallidns so "'mpart şi se răped 

Assupra inemicilor. — Echoele lui Cromla 

Resună "ndepartare. | 

Cum "ţi aşu descrie tâte inaltelo brarure | 

- Que-au ilustrat atâta, pe bellatorii nostri ? 

In astă luptă mare, ș'horribilul ammesticu, 

O scumpa mea Malvina. o filia lui 'Tosear! 

“Ne-eră, mnâinole pline şi fumengând de sânge, 

Şi cetele Loclinului, superbe disperate 

100
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Cadea, în mare-amestetu şi una peste alta 
Cum cada maluri surpate din muntele lui Cromla, | 
Ori-und' eri, ai noştri, veniă, în urma n6stră 
Acolo şi victoria, — Toţi ducii pin'la unul 
Toţi Capitanii nostri 'şi au împlinit în î6te 
Cuvântul que "şi au daf, | 

Ai stat fârte adessea ApprOpe lungă” riuri, 
La appele lui Branne, o filia lui oscar, | 
ŞI sînu'ţi virginala s'infă, si S'ardică 
Că puful alb al lebedei que “nu6tă lin pe apă, 
Pe faga'i cristalină qând zephyrii îi sufaă | 
Goflatele ei arripe, Acolo "n multe ronduri 
Vei fi vEdut adessea, un s6re invelat 
D'o câţă aurie, şi descindond cu 'ncetul 
Către appus din dosul unor roşatici nori ; 
i s'a 'ntemplat iar pote să vedi nâptea adunându'ş şi 
Pe munte-a, salle umbre, quând sutul sufflă "n vortici 
Si muge şi turmentă resunefele "atinse 
In văile profunde, şi grândinea qui bate, 
ŞI tunetul quă bubus, şi fulgerul cum şerpuie | 
Şi stâncele calcina ; şi spiretele tâte - 
Cum suie şi se "malţă, pe rade de focu svolă, 
Torrente destructâre cum vijie în valuri 

„De sus din culmea munţilor ; Hei bine, o Malvina, 
Tot astfel, 0 copillă, urlă, tună în trăsnet
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Şi spiritul Resbellului în astă gi funestă. 

De que să plângi, copillă, o rergine ilustră, 

On6rea, ţerrei melle. Lamente-se şi plângă - 

.Feoidrele Loclinului, quici 6ste li se dusse. 

Cu miile străinii din ţârra depărtată 

„Cu miile căgury, ş'al lor sânge roşit'a 

"Alle vendictei arme, şi armele victoriei. 

Attunci Fingal luptânduse văd întru durere 

Cadând din lovituraii un luptător da prode 

Herou necunoscut, 

| Disgratiat bellator! i se tirră 'n ţerrână 

. A lui căruntă câmă şi caută la rege 

E Ca ochii sti moranțiii: să 

— Ah! fost! a qua de mâna'mi să peri, o sonturatel 

Strisd Fingal din suffiet quând îl reounoscă 

"O ta al Agandecchei amicu quel după urmă! | 

Vedut' am pentru dânsa, curgând a talle lacrăn 

Subt polţele lugubre lui Starno paricidul. 

'Tu nu ai fost complice do-assassini codardi 

„Ai fost 6nsuşi nemicul nemicilor victimei ; 

Simţişi aquea durere qrio şi eu am simţit'o ; | 

Şapoi de amea mână să pei, o svânturate! 

" Uilin, înalţă tomba a fiului lui Mathon,.
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“Şi "m cânturile tale adaoge-al lui nume 
Pe liing-al Agandecchei, al vergiuii amate 

„Que-o plângu âncă şi-acuma .cu nopţile întrege. 

  

Din fundătur' ascunsă a grottolor. lui Cromla 
Se angiă clangdrea bătaiei omucide. 
Attunci Cuchullin chiamă pe bravul său Connal 
Şi po Carril mintosul, La vocea, lui heroii 
Cărunți anul că altul, cu Iăncile în mână 
S'avantă, și se uită şi vedu din depărtare 
Al bătăliei sânge că valuri ondulând 
Quând vânturile mării. în furia tempestei 
Le-asvirle peste țermuri. 

L aquest aspect horribil s'aprinde Cushullin 
“Si "ncruntă-a lui sprâncână. — D'o dată pune mâna; 

Po'gladiu, moştenirea que-avea, dela, străbuni 
Si'1 face greu să vibie, Din ochi schitei de morte 
Spre inemici' răpede, De trei ori va s "alerge 
In: midlocul bătăiei, de trei ori îi reţine, 
Connal a lui ardore, şi'i dice allinânău'| - 
0 Dotnu, şi maro rege caliginosei însuli, 
Pingal triumfă astăgi ; que vrei să iei o parte 
Din gloria'i legal5? EI, uite quă depradă, 
Distruge că tempesta,
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— Deeste-aşă,, Carrile;” te du și felicită 
- Pe regele Morvenului. Indată que armata 

Loclinului s'a sparge, şi ra peri cura pere 

Torrentul după ploie ; în dată que tăcerea 

Pe câmpul bataliei va, fi predomnitâre, 

Te du... şi a ta, voce o fă să se audă , 

„Da lui Ring al urechie, şi cântă alle lui fapte 

Victoria”i celebră. Da lui din a mea parte, 

„Dwvi gladiul aquesta, al lui Caithbat străbunul 

-. Qusei Cuchullin de astagi nu mai d demn să porte 

Nici să mai ţiiă armele que'i vin dela părinţi, | 

O umbre solitarie, din muntele lui Oromla. 

O genorâse spirite heroilor celebri, 

Fiţi de acum cu mine, veniţi spre consolare: 

In grota solitariă gue'mi am alles din tâte 

Qua să'mi ascunqu durerea, qua să'mi ascundu ruşinea, 

Ci vai! qus al meu nume s'a şters dintre heroii, - 

„Dilecţi a renumirii. + 

Ca raga do lumină Iucit'am şi-am trecut | 

'Procut-am că şi densa ; şi per cum per vaporii 

Que îi dissipă vântul quând alba diniineţei - 

So varsă pe colline. — Nu'mi mai vorbi, Connale, 

De arma şi de lupte, quă gloria "mi d mârtă. 

Remi cu sănătate ! mă ducu departe-a, geme 

“A geme pin's'a ştorge 2 paşilor mei urmă,
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Si tu a mea Bragela, cons6rtă sventurată, 
Mai mult eu înaiuțe! ţi nn pot să mai apparu 
Pentru quă sunt invins.
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CANTULV 

Cachallin şi Connal vedu pe Fingal şi pe Swaran luptânduse corpu la 
corpu. -- Swaran este învins, Ossian şi Gallu sunt însărcinaţi cu 
a'l preveghiă. — Fingal urmăresce inemicii. — Episod al lui Orla 
unul din capii din Laclin. — Mortea lui Ryno filiul lui Fingal. — 

Bardul Ullm cântă amorile lui Lamdarg şi Gelchossa. — Cuchullin 
sa retrage în munte spre a'şi plânge gloria şi amicii perduţi. 

Pe spatele lui Cromla Connal stând în picidre 
Lui Cuchullin adressă cuvintele aquestea : 

O filiu al lui Semo, de que întristarea-aqueasta ? 

"Te uită, amicii nostri triumphă pretutindeni; 

Si quât 8 pentru tine, renumele îţi esto. ' 

“In de ajuns celebru qua să mai ai durerea; 

Să fii gelos d'o luptă în quare a ta lance 

“Nu a luat vr'o parte. In de ajuns Bragela - 

A ta consârte demnă, d'atâtea ori ş'atâtea, 

Eită înaintea heroului su sogu 

Quând ellu la alle salle veniă triumphător,
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Victorios ferice. — Nemicii tsi attunciu, 

Sta, cu terrâna "n gură şi muţi în a lor gropi, 
Şi bardii împlea aerul de laudele tale 

- Oâmtând a talle fapte, _ 
„— Vegi pe Fingal Connale, ts uită cum avanţă 

“Şi incendiul, torrentele, tempestele sunt viia 

"Imagine intrâgă a forţei lui quei mari 
Ferice d'al tăa popol, Pingal! de el farice! 
Qacei bragul tău se luptă combate pentru dânsul 
'Tă esci din heroi primul ; tu, prode 'n batalie, 
Quel mai prudent în pace şi quel mai cu sciință 
Din toţi regii din lume, - 

Vorbesci ? ai tăi bellatori suppuşi, dau ascultare. 
Ogellul tău resună? Nonmicii se "nspăimântă, 
Ferice d'al tău popol! Fingal, de ellu ferice ! - 

Dar quine-e gigantescul bellator formidabil 
Que pasă, şi cu pasul şi calcă un cadaver? | 

— ŞI quare, quine altul ar! cutedă să viiă - 
Sa sfide facă "n fagi po regele Fingal, | 

De guât fiul lui Siarno. — 'Te uită și contomplă | 
La Inpta-amânduroro. 

Assupra Oceanului aquest fel doa spirite A 
Se cârtă pe domnia, imperiul tempestelor, 
Şi sus de pe collină aude rânătorul 
Al forțelor lor uet, şi valurile vede
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- Înflânduse suinduse spre ţermurii d'Arven. 

__ Connal rorbiă agqnestea quând amândoi heroii 

Se întelniră "n facă în miglocul bătaiei. 

Al luptei bellatorilor cădând de pretutindeni. 
Ciocnicea armaturelor înspăimântă câmpia. 

Terribilă fa lupta între aqueşti doi regi. . 

Fulger aşiă din ochii amânduror bellatori ; 

Se spargu ambele scuturi şi amândoă coifuri 

La uzul şi la altul le sv6lă în bucăţi, 

Şi unul ş'altu-aruncă trunehiatele lor arme, 

Şi se răped s' appuce că *nelesce p'adversariu. 

Sunt corpu la corpu acuma; nervâsele lor braga 

Sunt unul peste altul, se strâng anul pe altul, 

Se tragu şi se balancă-la dr6pta şi la stânga; 

Tm strângerea, de morte li se desvâltă muschii 

Şi nevrele se “ncârdă; şi quând a lor furâre 

Işi desvoltă în fine şi ultimele sforţuri, | 

„Collina sbucinată d! a lor sgnduitură, 

-- Prem că de cutremur sub paşii lor înfipţi” 

“A lui Svaran vigâre infine se desâca, 

Mai gofiie și cade. 
Pa locu Domnul Loclinului 8 şi în frre pus, 

Așă văduia o dată pe muntele lui Cona | 

Que ochii mei acuma nu pot qua sâ'l mai vadă 

Aşă văduiu o dată gigantici doă stânce
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De forţa, înpetussă u unui torrant terribil 
Din basile lor smulse, Intregul lor cu totul 

Clinat unul spre altul, s “appropiă ; şi cima 
„ Pinilor de d'assupra, se atingea în aer, - 
Nu mult, şi amendoă cădură în preună 
Attuncia deripate și rostogol ammesticu 
Cu arburi ş'alte stânce schimbă la, riuri cursul ; 
Ruinele roşatice surpatelor pământuri 

„ Dassard să "nspăimânte în fârte de departe 

Pe călători pe calle, 

» Copii mei! strigat? a Fingal triumphător, 
Pe regele Loclinului îl lassu pe mâna, vâstră 
Vedeţi să nu vă scape, fiţi voi prevegiotorii. 
(ubci are-atâta, forţă quât forţa-a mii do valuri | 
Unite în mânie. Şi bragul lui că mârtea 
E de fatal teribil. A stirpei Lui vigdre 
„Unită şi întrâgă îi întăresce membri ; 
Forru ogelit îi face, 

'Tu Gallu, bravo beltâtor, tu Ussian dilecte, 
Sub custodia vostră & fratele-A gandecchei, 
Urmaţi', consolaţi'l, şi pacea, voia bună, 
In întristatu'i suflet da bravi restabiliţi. 

Iar voi, Filan şi Ryno, Oscar, nu lăsaţi ara 
A tot quo mai remasse din inemicii nostri, 
Qaa nici o diniâră să mai cuţege o navă
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Să sita să profane căleând mările nâstra, 

Plecară, şi svolary că fulgerul de răpedi. 

Fingal cu pasuri gravide urmându'i naintdă 

CA norul quare duce peste sub dânsul fulger. 

*Naintea, lui schinteio rescapără din gladin. 

Tm calle întlnesce un june bellator. 

Er, unul din capii Loclinului, şi'i dice; 

Că quine t aqucila que stă atât de mândru 

Cu cotul său pe stâncă ? 'Torrentul îi stă contra. 

Superba'i contenință annunţă un herou. 

D'allături aro scutul, şi lancea se înalţă 

_0a arbure ?n deserturi. — Flăcăule, esci 6re 

- Din inemicii mei? ” 

— Sunt unul dintre filii rosii, respunse 

Bellatorul ; şi bragu mi a resturnat atâţia 

Dintre amicii tăi. 

Soţia mea în lacrăm' şi "n “dor m astepte -a casă; 

In van ânsă, qud Orla a casă nu mai vine, 

„— Vrei să te dai cu bine? sau vrei a to luptă ? 

Fingal îl mai întrâbă, — Nemicii nu triumphă 

 Quând sunt cu mine "n fagă. Amicii tot d'auna 

In domele'mi regale sunt omeniţi cu tâte. 

Urmoaqă-mă străine, şi vino să iei parte 

La, strbât6rea nâstră ; să facem în n proună 

O bună vânătore,
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— Nu, îi respunse Orla, eu nu Sunt cu quel tare 
Şi nu dan ajutorul de quât quellui cădut. 
Iar gladiul şi braţu” mi nu îşi aflară âncd 
Un semeni pind astidi. — Infrunt dară DMorvenul 
ŞI îl brarego în facă, bravând pe al lui rege. 

— Nu, Orlo, nici o dată Fingal nu are semeni. 
„ Trage din thâcă gladiu şi- -allegoţi adversariu. 

Din numerâsa, 6ste heroilor mei toţi, 
— Dar que! 6r' Capitanul refasă d'a se bate? 

Din totă-a, lui famillie, Fingal singur mai pote - 
Fi demn d'a fi rivalul lui Orla. — Ci, o rege, 
Tot bellatorul cata să pâră şi-el o dată; 
Şi daqua'n astă luptă va fi să cadu în fine 
Fă'mi grâpa, şi mă punne în midlocul lui Lena; 
Şi fă qua să domina mormântu'mi peste tote, 
Şi peste mări trimitte ast gladiu al lui Orla | 
La buna Ini consârte, să pâtă că o mumx 
Ca lacrăm” s%'1 arate la fiul stu adessea, 
S'appringă "nt" alui suffiet- amorul bataliei, 
— Disgraţiate j June adaosse Pingal 
De que prin aste vorbe deştepţi a mea durere ? 

In adevăr quy vine şi Qioa după urmă 
La fiă-qne bellator, şi cată qua să m6ră, 
Şi qud alle lor arme mâncate de rugină - 
Sa fii suspendute sus pe păreţii casei:
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Sz, stea intru vedere spre-exemplu la copii 

Agmeastă-ata. dorinţă va fi "mplinită, Orla. 

Iţi voiu "nalţă mormântul, şi bella, ta sogie 

Va plânge p'armatura'ţi. | | 

„“ Eşird dar la luptă, şi ambii se luptard , 

"Pa câmp, pe hârbă verde. Ci Orla eră debil 
Qud îi stătuse bragul. — AI lui Pingal greu gladiu 

Se lasă cu putere şi drept în doă scutul 

Lui Orla îl despică, Bucaătile lui.sv6lă 

„Şi cad jos lucitâre că luna "n miegul nopții 

Resfrântă assupra undei. 

— 0 rege al Morvenului, ardică al tău gladiu 

Şi îmi străpunge sinul. — Că vulnerat în luptă 

- Eu 'remassessem singur ; d'amici abandonat, 

"Quine putea. să scie de trista mea sventură. 

Am vrat dar să am m6rtea luptându-mă cu tine 

Qudci astă aventură va ducce al meu nume 

“Pe marginea lui Loda şi va put să-ajungă 

Pină amea, dilectă 'ntr'a ei singurătate 

Unde * n asyl trăiesca cu suvenirea mea. 

—  Aqueasta nu se pte, respunse lui, Pingal - 

iu pici o dini6ră nu vei peri de mâna'mi: 

Eu voiu qua ta consârto să te mai vadă-o dată 

Pe marginea lui Loda.' Eu voi qua vechiu'ţi tată, 

„Que pâte nu mai vede, să'ţi mai augă vocea
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Şi să to ia în Drage, 
„— Nici tată, nici socie nu au să să mă, mai vadă 

" Qudci am să mor aicea în văile lui Lena, 
Străinii bardi vorbi-vor. de mine, d'a, mea, sârte .. 
Sunt vulnerat de morte, şi, uite, haldriorul 

"Ai ascunde a mea plagă... -Il smulgu de Pat mou sin, 
Şi îl aruncu la vânturi. » 

Sâugele'i curge negru, şi golgoio din peptu'i 
Îi pere-ori que putere, îngălbenesco, cade, . 

„Pingal plin de durere, se plâcă spro horoul | 
Que 'n braţele lui more. | 

S'adrâssă dupu-aquestea, la junii sti bellatori : 
Filan, Oscar, le gice, copii, "nalţaţi mormântul 
Lui Orla, şi îl puneţi să stea aqui 'n Topaos. 

- In locurile-agquestea, departe de murmura 
Imi Loda, şi de parte de 'ndolorata;i Sqă. 
Copii bellatorilor vedâ-vor într”o di 
Al lui arcu pus d'assupra pe murii casei salle 
Şi vor cercă cu toţii invan să ”] încoroie, 
Ai lui zăvoi vor plânge, urlâ-vor de durere 
Errând peste coline, şi fârele selbalici, 

„Quo n'avea de el pace, vor fi forte voi6se 
(Jud au scăpat de dânsul. E pentru tot d'auna | 
Și desarimat cu totul aguest terribil ragu, 
Qno-a socorat atâţia, ş'atâția, mari heroii !,
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Să sune acum cornul, şi vocea înalţaţi, 

Copii mei, urmaţi-mă, aidem către Swaran 

Şi să petrecem n6ptea, voioşi în bucurie 

Victoria serbând, 

Filan, Oscar, şi Ryho, Svolati peste câmpie. . 

Dar unde esci tu, Ryno? tu filiul vietoriti, 

Pa nu aveai învăţul do a respunde "n urmă 

L'a tatălui tău voce. | 

Ullin aftunci respunse, Ullin primul din bard, 

- E sus herovl Ryno cu umbrele străbune, 

Cu-a lui Trathal strămoșul, cu umbra lui Trenmor. 

- S'a dus, nu mai d Ryno, şi corpu'i fârd viață 

E "ntins fâră 'ngropare pe al lul Lena câmp. 

— 0 vai! Fingal suspină, que! Ryno quel mai ager 

Din fiii mei la curs%,,quel quazo “ntindea, areul 

Mai răpede din toţi! 

Abiă am avut timpul, copille,-a te cunâsco! 

De que aşă de gune, o fătul men să, piei? 

“Ropausă în pace sub plantele lui Lena. 

Nu mult ş?oiu fi cu tine; nu mult şi a mea voce 

Va fi cu totul stinsă, şi nu te va mai plânge, 

Currând, şi so va sterge şi urma, moa d'aicia 

Ci bardii au să cânte un nume, nisce fapto 

Şi petrelo vor spunne de lupto de victorii, 

Va sci postoritatea qu a existat Pingal. 

+
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Ta însă, o copille, perişi aşă de jure, 
(uând bardii nu cântară să 'ntindi-al tiu renume. 
Ullin bard venerabil, ia harpa pentru Ryno 
Şi spunne quo val6re ar fi putut să aiba - 

Şi qne herou în Impte ar' fi putut să fi, 
Te duci, şi bună calle, tu quare tot d'auna 

Erai primul în luptă, în câmpul de bătaie; 
ŞI tată-teu ferice te învăţă, la lupta. 
Să impumni, să răpedi lancea... Ci tată-teu d'acuma 
Mai mult nu te mai are! — Quel mai frumos, mai june 
Din t6tă a mea casti, te duci ; și ochii mei | 
De astăqi înainte nu te-or ved mai mult ! 

Copille, bună calle ! ! 

- Ourgea lacrăim” din ochii heroului şi rege 
Plâugea Fingal copilul que-atât de redutabil 
De june ajunsesse ori-quând eră în luptă, 

- Și quine-e bellatorul d'a quăruia val6re 
Ne Spune aquest mormânt? | | 
"Mai gisse generosul Fingal plin de durere, 

Vădu patra petre aicia de musebiu accoperite 
Que arată qud 'nainte'mi d uâgra locuință 
Unde remâne mortea. — Aqui junele'mi Ryno 
Aqul să dârmă "n pace... . Se pote qu'aqui jace 

„Yr'un bellator celebra, şi vă "nsodi pe Ryno' 
„In stanţele de aburi, în câmpii-aerieni.
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Uilin, ia harpa, cântă, și addu-ne a minte 

De triştii şi tăcuţii locuitori ai -tombei | 

De au brava; pericole şi n'au dosit din lupte, ” 

Attunci şi al meu Ryno, de parte de ai săi, -. 

Vă reposă în pace, apprâpe de heroi. 

Şi începi să cânte cu dor inspirat bardul, 

« Aqui dorm în tăcere doi mari dintre heroi 

Lamdarg ş'Ullin superbul stau muţi sub astă tombă. 

Dar quine e aqueea que grațios surride,. 

Din norul de d'assupra şi îşi arătă faca 

Şi blândă şi voi6să? — Au este al tău sufilet 

Bellissimă "ntre vergini, o fiica lui Tuathal ! 

De que astă palre? Gelchossa dorini, tu 6re 

- Sub ast pământ cu-heroii pe quari-a ta belleţe 

Pe amândoi "iaddusse a fi nemici de mârte 

Ai fost Gelchossa-amorul la mii de bellatori 

Ci numai Lamdarg singur a fost amat de tine 

“ Intr'una dintre qille so scâlă el ş'ajunge 

La turrele antice, la turrele de Selma. 

“Batând în scutu'i gicce: Gelchossa unde este 

Quea. vergine-adorată, blonda, şi bella filie . . 

Lui 'Puathal măritul ? Am fost Lăssat'o-aicia, 

In domole: legale palatului de Selma 

„ Plecând spre a combate p'. Ulfadda quel feroce. 

— Lamdare, revino "n dată, quăci eu astept aicia



MA FINGAL: 

Ş'astept întru durere "i a dis ea suspinând. 
A ei sîn alabastru se ardică "n suspine 

Şi faca ei bellissimă eră, "mmuiată "n lacrem” . 
Ci quând el se întârse, ea nu eși 'naintea 
Amantului să puiă pe fruntea, lui corâna, 
Al botăliei premiu, | 

In casele în quari veghiă anxietatea: 
Acum eră tăcerea, de nicăiri vr'o voce 

De bardi nu Saudi, | 
« Eu nu mai vedu pe Brano, pe credinciosul câine 

Sărind de bucurie 'naintea lui Lamdarg. 

Si scuturandu'şi lanţul. — Pe unde 6 Gelchossa 
Amorul meu Gelehossa,? Pe unde este filia 
Lui Tuathal măritul ? » 

Aşă 'ntrebă heroal cu dorul său în suflet, 
Iar Ferchios respunde: Lamdarg, Gelchossa pte 

'Qud este sus pe Cromla cu bunels'i surate 
In urma căpridrelor, ca pote qu5 vân6dă, 

— Ci nu s'aude Ferchie, nimica dela munte 
N'audu nici un resunet în selbele lui Lena; | 

Nu vedu nici căpridră sărind pe unde-vâ 
Nici câini să urmărească. Eu nu vedu pe Gelchossa, 
P'amorul meu Gelchossa, 

"Tu o Ferchiu'du-te, adaosse heroul, | 
Le Alad quel venerabil si'1. află 'ntr'a lui stâncă
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A lui adlibă este ww cercu de multe petre. 

E sci-va să ne spuiă pe unde e Golchossa. 

Al lui Aidon filiu o pl6eă şi ajunge 

Si qico la urechiea lui vechiul scio-multe 

« Allade solitariu, lăcuitor al stâncei, 

Cu mulţi anni esci pe tine, şi multe poţi a spune | 

"Ta spune'mi que'ţi vidu ochii? 

— Eu vegu disse bătrânul, vedu pe Ulliu fiorosul 

EI că un nor de trombă veni neguros forte | 

Si murmură un cântecu sinistru că, şi vontul 

Que urlă prin pădure quând este desfrundată 

„ Intr6 ast-fel în, curte în sallele de Selma 

Intrând strigă şi sfidă : 

« Eşi să te vedu Lamdarg, eşi invincibil brace; 

“ Ullin te chiamă-afari, vin să te lupţi cu dânsul 

Or cede'mi pe Gelchossa. | | 

„'— Lamdarg nu este aicia, respunse fata- maro 

S'a dus qua să combata p' Ulfadda quel feroce. 

- Lamâdarg âusă nu scie, n'a învăţat a cede 

Şi afla qui va batte,un f&t de Cairhar 

— "Tu esei gentilă, pellă, o fata lui Tuathal 

"Bu nu sciu multe, scumpo, te iau cu mine-a casă 

Gelchossa va fi preţul coragiului beu unicu 

Mi'ţi stau trei dille-aicia pe muntele lui Cromla 

| Ş aştept reînturnarea aquestui bellator,
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Ş a patra di, Gelehossa, să scii qud esci amea, - 
De va dos! rivalul cu mine d'a se batte. ». 

Allad, ajunge, disse intrepidul Lamdarg, 
Fiă cu tine pacea și "n visuri şi aievea. 

Inbucă cornul Ferchie şi sună să audă 
Uilin de unde este din selbele lui Cromla. 

Şi furios s 'avanţă, collina, inte suie 
Şi marmură la cânturi tot d'ale de bătaie 
Ajunge sus pe culme, Sarrestă câ, şi norul 
Cui vântul îi tot schimbi şi fecele şi forma, 
Dia creștetul collinei, o pâtră smesurată 

-0 dă "n valle de ripă S'ajungă "n jos cu uet. 
Aşa îşi da el semnul semnalul de bataie 
Sa dea qua să pricaapă. 

Din fundul locuinţei Ullin aude pstra, 
De bucurie sare să 'ntempine 'nemicul 
Impumnă 'n dată lancea, a tatălui său lance; 
Incinge al său gladiu, şi un surris sinistru 
Îi illumină faga. — Ca tulgerul în ndpte 
Îi schiuteiă, pumnalul în încordata'i mână 
O plâcă în tăcere şi flueră că şerpii. 

Gelchossa îl şi vede suind ast-fel colina “ 
Se sperie şi 'şi batte frumosul sin qus'i saltă. 
Tăcută, lucrămâsa de frică se 'nfidră - 
De sârta lui Lamdarg,
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Ei le facură gt6pa, le ardiod' motiientu, * 
Şi pusseră iuti'6nsul trei uiari infortunaţi, 

- Mormântul aquesta que-avem 'naiutea, adstră 
Consola-te, o rege, qui Byno a tău filia! 
Va Tepos d aicia dormind cu mari heroi.. 

— A, al lor revuiue vonitu- “mi-a adesea a 
I"audul meu, respuuse, Fingal indolorat.. Ş | 

Fillan » Pergus, adducoţi aici corpul, lui ora, ă . . | 
Qua Ryno să se "mgrâpe aqu e cun adversariu 
Que a fost demnu de donsul. | = . 

“ Plângeţi, fetele melle, voi vergini din Morven , | 

Şi roi plngeţi assemeuea, voi fetele din loda; ia 

Quoci auuendoi heroii „crescea, că doi "alţi arburi -. 

Pe sotdile colline şi amândoi cadură a 

Cum cadu in torrent arburii, qusnă prevaliţi tn larga 

Torrentului que S6că, se vestegescu, se uscă | 

La vântul dela munte. a | | 
Oscar, tu căpitaao al junilor bellători, NI 

Augi tu cum perird da bravi aquesti hero? 

CA dânşii și tu lasă renumele din urmă 

Ca denşii fii objectul de hymne dela bardi 
În guerra eră terribili, minaţioși la, faţă 

Ci Riyno eră dulce şi blând şi lin în pace.: ..:: ii 

Eră, grațios, splendid că arcul radios . :- 

Al ploiei quând s'arată încovoiat pe riuri 
12
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Şi quând sârele apune silenqios pe Mora, . 
O quel mai, bel şi june din. toţi, ai mei din casă, 
0 scumpul meu, tu Ryno, Teposă dormi în pace . 

In bragele lui Dena pe verdea, lui câmpie. 
Şi vommu veni la tine şi noi, scumpul meu june, . 
Quder bravul, gust să fiă, cată să pâră o dată. 

Ast-fel “ți eră durerea Ş 'ast- fel plângeai, Fingal, 
Pe corpul fâră viaţă al fiului ea Ryno. | 
Quât pste dar să fi durerea, mea d acerbă? | 

De quând to perduiu, pater, nici vocea ți se aude, 

Nici ochi” mi plini de lacrem” miză pot să te mai vadă. 
Adessea | în durerea * mi, cu totul solitariu a 
ME dcr să cat repaos Val teu mormânt îpprâpe 
Şi mă ranimu, cătându'] cu treulante inâini ; 
Il pipăiu şi simţi ) pacea, — - ni pare quate- -0 dată 

şi credu guy ţi and” vocea, şi 3 numai murmura, 

A vântului qno trece. Do mult ai închis ochii, . 
Pingal al meu genitor, şi suveran arbitru E 
Al Inptelor celebre, adi dormi eternul somn, 

SORA o 

Gallu, Ossian şegusseră pe hârbă înflorită 
Lungă Lubar pe margini, fiind Swaran cu dânşii.
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En începuiu cu harpa spre-a-allină, întristarea, 

A regelui Loclinului. Ci fruntea;i eră cruntă |. 

Cărcată de regrete. Adesea, 'ntorcea ochii 

Dolenţi către câmpie, gemea profund heroul 

De perderea şi mortea atâtor bravi bellatori, 

Attunci "mi ardicaiu ochii spre muntele lai Cromla. 

Şi am vădut pe fiiul lui generosul Semo. 

Trist şi târdiu în passuri, se retrăgea, cu *mcetul .. 

La grotta solitariă, caverna dela Tura. 

EI le vădusse tote pe câmpul bătăliei 

Şi lupta şi bravura, disfata, de o parte 

Victoria, de alta. — S'ammestecă într'ensul 

Durerea, bucuria, şi armatura”i tt 

Luciă pe ellu că falger. — Connal veniă în urmati 

Gă dânsul de încet. Sa | 

„Și Disparurd ambii Ia vale dupo manta, 

 Apprâpe d'un torrente cu undele spumbse |. 

Este intrarea grottei la câsta unei stânce; 

Un arbure se *nelină.ş'aecopere cu umbra'i 

Acolo vântul muge, şi gândul îi respunde, 

'Păcut fiiul lui Semo acolo se retrasse 

Din cuget nuw'i mai esse perduta, lui bătaie, 

Şi lacreme amare curgea din ochii lui. 

Plângendu'şi cu durere a să lorio stinsă,
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De que nu eșci cu dânsul Bregala credinciâsă | 
Spre-a'i indulci: amarul şa'i allivă durerea, - 
O! quât a ta imagine i sar resfrânge "n sufflet 
Că, sdrele "ntr'o apă! attuncea cugetareă'i 
Ar fi mai stâmpărată prin scumpa suvenire ! 
Aquesta, "l-ar distrage din cugetele negre, | 

Dar quine ă bătrânul cărunt, albit cu totul 
Que vine către mina? — E cantorul eroilor. 

O venerabil cantor, Carri]e salutare ? 
Tu voce-harmoni6să că harpa suspendută 
La, vent pe murii Tarei! sunt l'amea, urechig 
Cuvintele 'nţellepte que es din a ta gură 
Că roa que adapă în alba dimineţei | 
Câmpielo'setse de ursita căldurei, i 
Dar pentru que Carile, de que (de poţi a'mi spunno) 
Lasaşi pe generosul, pe bravul Cuchullin ? 

— Al bardilor bardmare, respunde şi Carril - 
Celebre Ossiane ; De mult al ten renume 
Mi "nsufiă venerarea, qudci cânturile talle 
Au carmenii, virtutea d'a inălţă curagial, 
Si da crea, heroii,. a 

Adesea, a mea, harpă a celebrat un nume -  Amabil, respectabil şi adorat de toţi, 
P'Evir-Allin guca bella. "pa ansuşi forte adesea 
Cu vocea'mi a ta voco ai insogit să laudi
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Să cânţi numele aquesta în dille de serbare, 

In stanţele lui Branno; şi adesea angirăm -.. . i: 

Pe bella ta consârte unindu'şi.a sa voie 

Cu-aocordurile n6stre. A-şi cântat o dată, 

A lui Cormac cădere, a junelui bellator 

Que a murit victimă l'amorul pentru dânsa. 

Vedeam, stând lungi tine, curgându'i din ochi lacremi, 

Cum şi din ai tăi, o brave ş'al bravilor demn duce 

Plângea, ea virtudsa, de sârtea aquestui june, 

Que-a fost respins de dânsa. O! quât era de bellă 

Că om şi că consârte, în tâte virtudsă 

Bvir-Allin quea bollă! Si pînă "n qâut virtutea 

Intrece şi eclipsă .ori-guare frumuseţe | 

A s6qelor de facă! .. . | 

—Nu "mi mai adducea a mine, "iam gis nu "mi turbură 

Indelungatul dolliu, La-ei resuvenire 

Simţi inima în mine de dor a mi se sparge, 

Si ochii mi se 'nnâcă de lacreme amare. ., . 

Agi sub pământ culcată ea dorme somnul păcii. 

| Aquea, femeee scumpă şi candită, adorată 

Agi numai suvenirea aquestor qualităţi 

Mai are dupb sine. | 

Aidem pe hârbă verde, o barde inspirat, 

Si fa să no resune accordurile talle, 

Imi place a talle cânturi c'al primă-verei Zephyr
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"Que ciripe că passeri que, aude vânătorul. 

Uimii quând se destâptă din visul său ferica . 

Şi crede qui aude tot vocea, depărtată 

A spiritelor blânde qne locuescu pe munte 

AI .
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Şi schinteiă că ochii, că nisce ochi de flacări 

Prin fugitivii aburi que 'nundă firmamentul; | 

De parte 'n fundul selbelor mugiă că un surd vântul, 

Tăcerea şi cu n6ptea accoperiă, da lungul 

Câmpul întregu al Mortii. 

Şi tot resună, âncd, vibră l'a mea, urechie 

Harmoni6sa harpă a bardului Carril. 

Cântă amicii soţii juneţei n6stre fragide, 

Bellissimele dille â annilor quei țineri, - > 

Quând noi de lângă Lego, şedend p alle lui margini, 

Flocin din niâna ! “n mână să circule ” 'npregiur , | 

A bucuriei. „cupă: — Echoele lui Cromla, 

Purtă, peste deserte: la alta dela una! 

Incântatârea voce, până, s "audă uorţii, 

Şi sufilotele-aquellora pe quari el cântă, | 

Trecea,' trecea da rondul pe din aintea nostra 

ŞI x- Auare' n rondu'i i scotea, capul « din norw'i - E 

ŞI se plecă s'asculte hymnul quo i s adresă 

Si laudele juste, n i mt i 

Adi: nu mai esci, Carrile, şi fii qu'a ta umbră 

Să fiă fericită în noru "n quare te-ai, 

Şi viiă quate-o dată să mt visito nâptea aa 

Iu stanţa'mi solitara ! . - şi au nu este densa, 

Amice, quare trece | pe lină uiine- adesea ? 

Adesea” mi aud hărpă copriisă “de fiori
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Sub mana'ţi aereană „işure că zephyral pitt 
Quând o suspend de parte, debilile ei sonuri mt i 
Ajung pină la mine că plângare n “suspine i ilie 
De que" lungele ore de lungă 1 mea ntristară 

Nu vii să'mi ţiiuritu 9 De” que nw mi Spui duând di6 ina m 

"Ai oin reved6 amicii ? Ci taci, disparii po “noru ţi, n m - 

Si vântul que impinge îmi bremală * n a urechi” 

Şi'mi înfi6ră părul." a i et sita e 

In questea, assupia; clinei: “ui Mora, bellatorii“! hisi ai 

S'adană spre sărbare. Sute W'arburi antici" N dmat fii 

S'appriud şi fitcăreagă I'a'ventului suflare, ii i 

si Liza Zair iai Ospeţul se începe, şi: cupă bucuriei 

Se împle şi circulă giur îtiipregiur la uiasă, 
Pe faca bellatorilor străluce voiea bună. - iii 

Swaran numai el singur cu fruntea ncrintată Di 
E mut şi "şi bea atarul suspinele' ghid. 

Durerea, nessimţirea i i se depirg în' ochi. 

Adesea, se intârce şi cată spre câtipia | 
Unde 'şi perdă si nume, isi 6ste, i sooraţi, n 

Suspinul que'i mai vine nu'l pote înghiți. tii 
Pingal eră "n pici6re şi se ţinea în scutul fiii! 

: E : IE ni ij. 2 it Qne-avea dela părinți, iti, 
A lui căruntă coma de “aer vontalată 

Luciă la luminatal al focului de ndptea. 

Nu'i scapă şi observă profunda intristare; 

PI ÎN 
LE AI E O ai at 

  

LR nai: . 

îi . 
a dă



188, PINGAT, Wit 

A regelui Loclinului, si. n dată se adressă | Ia 

La primul dintre barâi, 

«Ullin, începe îndată si! “tonă hymnul piei Ă 

"Mi allină si "nduleesce „după bătaie sînul; 

Qnd suffietul "mi 8 saţiu, d a armelor clangtre,; 

Que âncd. ti marmură şi Imi assurde-audul. ; 

Voiu să 1 uit po. t6te, ÎI Lu a 

«Resune mii de harp, resune şi console, 

Po regele Levlinului que esto al mon, 6spo... 
Să nu se depărtege de.ţermarile nâstre |, 

Pârdgua bucuria sa.intre-.:n al lui suffet.. . 

Vr'o dini6ră nimeni nu "mi a eşit din. casă 

Pard să 'mi pâtă, dice din inima lui, tota 

Remâiul sănătos. Ș a ui, 

Oscare, al, men gladiu a fulgerai Belntori, 

Ci numai în bătaie. Po locu que mi: se lasă .. 
Victoria în parte'mi, attunci gladiu "mi ÎI o 
Depus în a sa thâcă, ş' offern cu.bucurie : 

Invinsalui, din sufdet, a ospitalitaţii „i ii ză 

Consolatâre cupă, i... ui 

Ullin îşi lu harpa şi încopă cantarea: 

Trenmuor traiă, în timpii que sunt de no! departe 
Ca sogiu al tempestelor:plutiă, "'ntr'o dimineaţă - 

Pe valurile Nordului, —. Crestele minaciosa, 
A stâncelor Loclinului, si:negura brumâsă:, ; 

aj fat 

' 
eri?
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Urlantelor lui selbe i so 'năltă nainte: 

Vădute printr'o câtă. 

Restrânsâ-albele vels şi jos salt: pe ermuri ă 

Spre a nu lassă din urma un monstrnos mistreţ 

Que depradă teribil alui Gormal pdri ii 

Multi bellatori'ş atâţia a au u fost fugit să scape Ă 

De moastru formidabil. — = Trenmor aventd lancea “ 

îi 

Si îl străpunse în locu. 

Trei'capi, marturii valorii facură să $ anda 

În ţârră brotutindeni- de' forţa” şi coraşiul'” 

Heroului străin. matii 

“Şi regele” Locliuului prepară 0 erbalâre' 

Şi invite la dansa pe junele Mrenmori îi e iii e 

'ină astă serbare îrei dille şi trei nopţi, 

Şi ?n lupta: destinata: la capetul serhării- 

“A armelor alegere să “deite lui: 'Tretimor. i i 

În tot: Loclinul nimeni, nu'se afid un prode it) 

Să potă'să cutede cu'densu-a se luptă, i 1 i 

A bacuriei: cupă s8 împle, se 'deşartă! - 

Cu mare vois bună; "trecând din mână ' î mână; 

Şi regele Morvenului eră din gura "n sut intii 

'Nalţat şi lăndat. ti Îmi tin sii 

In revărsatul dillei.a, a ulei -e apâtrai: i! i 

'Trenmor întinse vele şi o plecă po mare. ! "i i X 

Primblânduse pe ţermuri şi aşteptându'şi vântul ni 

ide
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Din selbe depărtate să facă să încete iri tai ii 
A mării nemişcare. | 

Attunci appare-un june locuitor silvestru, 
Al selhelor Gormalului, în totă armatura : 
Fru insa” capellură îi realţă: splendârea,.. 

“Din rumenea ]ui faţa. Er bragele'i tari 
Si albe câ nins6rea, Surrisul lui que] dulce 
Da ochilor splendârea, 

Catre Trenmor s "avanță. şi”; gico sti neroa, 
Stai bellator. ilustre; qud tu n'ai învins Ant)... . | 
Pe fiiul lui Lonval. au 

Vegi gladiul aquesta ! quam des a spart la scuturi 
Si quine 8 cu minte se. da quam la o parte 
De unde tragu cu arcul. 

—0 feumuşel bellator, îi dis5o Trenmor ; află: 
Qud eu nu voia combatte po fiiul lui Lonval; .. 
Qndei bragul "ţi 3 quan debil, şi du-mi-te mai Bine 
La căpriori pe munte; cu elle-o scoţi la calle. 
—M& ducu bucuros , disse şi junele bellator. 

Dar voiu să ducu, ca mine și glădiorul tău, 
Attunei P al meu „renume părinţii mei saltă- -Vor . 
De bucurie mare, şi umbrele: străbune a 
Se vor simţi beate ; şi Yerginile tote - 
Eşi-vor inainte, Şi vor încongiură , 
In laude, surrisuri pe quel. quare îavinse ;
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A lui Trenmor val6re; ş'apoi din a lor sinuri 

Eși-vor a, suspine, suspine de amor, .. 

Şi ţi vor admiră lancea pe Quât îi este lungul a 

Quând mândru voiu purta-i -0, ş '0iu fncee- 0. st, luceaseă 

In ochii lor la „S6re... | | pa 3 

—Pind să! mi iei tu gizdiul sau nncea,, precum: diei, 

Mai răpede- a ta muină î,se te afle palid Ia 

Si 'ntins fard viată pe țermul. lui. Gormal,. 

Si aruneându' şi ochii în lacrEm' „peste valuri. 

Vedâ-va în departe naele plutitâre 

Navele bellațorului que, iau uccis- copillal. 

—Bu, nu mă, servu cu. lancea, luptându- mg cu: tine 

îi Qisse puiul selhelor, quoi annii nu'mi nutrird :. ; 

Asa d'ajuns tăria, a bragului men forţă. n ti 

„A melle sageţ'. însă au învăţat strabatie :: 

Pe inemicu depaiite.— — la scotte' ți. de pa tine ; 

- "Phoracele aquella, qud, esci numai OEI; ici _ 

pe 
sd 

Şi uite, ţi dau exemplu : eu îmi aruncu p RI meu 

Acum cu javelina, « o rege de Morven. , pi 

Pe quând vorbiă aquesta, 'Trennaor pussesse ochii 

Si contâmplă o fată. Eră suror-a bună , 

A regelui Toelinului, Agueasta şi, vede, 

In sallele regale pe prodele celebru, mu io 

Şi inima ei t6ta d a0T Se 'nflacărasse, ii 

El cum o vede- -acuima, îi cade din mâini arma, , 

Sit



:: o. med a Pa e ze ti  Permitte'uli qua să cautu aSŞI în a ta navă, 

La ea nu poţi să cauţi, ii p 3 

“Sub scutul mei: protector, qă dim dela părinţi, 

Semnal de batalie. Ci Corlo'riu se” vede.”: -: 

Pipe 192  PINGAL 
ui, pla i a - E, pri nperee „i ş=| i La-faţă se rosasce și şi pl6că, în jos ochii, Pa 

Uimiţi că de ui sârg; qndei juna eră bela, Pipe fab Pra m II ei Se dice dicator cap ud pâţi cată la sro; 
—0 rege al Morvenului, îi dice fata mare, 

Sa scap de urwăriteiii Asrâsa: alui Corlo; mi . mat tre ct ue te Amoru'i m6""Dspăiuență + d negru că tempesta, 
ma ti pa ua dece mii de lanci , 
a 

Şi cruntul ast bellator 'âg; 
. 

i . sl Dispune la commanda i ISSituă "mt patina iii ante aie — Bellissiiuă ntre vergini, ai tă, fii în pace, 

Voi fi în siguranța, 2%: Qi jAncile Lai tg .. ici abia ai gi tut af Nici Corlo nici oștirea/i nu în'or vedg fugind, * 
Trei dille "ntregi heroul tot asteptd pe țermuri; : i ea il 

Bucina lui! trei gille' resună pe coline, 
d 

Attaci Domni Losliăulii descnide pi” ja Mare ” Şi "i dă în maritagiui' pe bella Tuibacea. i +” i aicea cpatete p ct bata ei 

Fiogal 100 cuientul, şi disse, 0 Sara! a Sângele ta quel nobil d tot aquella'și sânge E (ue curge şi în vinele iemiculai Fivgal, * * Pa Familliele nstre adesea Sau luptat 
Sub bahiera agueeași, A lor rivalitate
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N'a provenit în urmă de quât din interese 
Ş' amorul despre glorie. Ci âncă,şi adesea 
"Şi au dat serbări ş' ospeţe, chiomându- -s8 tre siro, 
Şi "n dillele de pace incorunari cupa 
Augustă a amiciei ..., 

Sa facem voie bună, risplenda bucuria 

Pe încreţita'ţi frunte; ş "ascultă cu plăcere. 
A harpelor accorduri ; ; qubei marea ta val6re 
A strălucit pe câmpul carnugiului şi luptei. 
Că fulgerul d'assupra a abysurilor Marii 

Iar vocea ta "n bătaie se audiă că strig găt 

A mii de bellatori, 3 
Vrei dară, dimineaţă să dai somnul plecării 

Şi p'allo tale nave să te intorni â casă, 

O frate al Agandeceți ? ? spre scumpa suveniro 

Aquestei scumpe victime îţi facu.din al meu safiet 
Ommagiul Libortăţii:— Vegut'am, şi țiiu minte, i 
A talle nobili lucrăm” cun se : amimestecari ! 

Cu sângele aquelloi infortunato vergini, 

În stanţele lui Starno. Şi quând, spre resbnnarea'i i, 

Vendieaţoru "mi gladiul vărsd riuri de sâng 

Attunei numai pe tino am vrut a to scuti, 

Preferi dar să no batem? Allegerea “ţi sta * n mână; 

Făcu quea que făcură curtesii tăi străbuni, a 

Bunului meu “Trenmor, Da ; i: a i 

13
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— Nu, rege al Morvenului, Swaran nu mai 'voiesce : 
A so luptă, cu tine' — "16 sciu din dioa-aqueea _ 
A furiei lui Starno, din tristul lui palat - - 

ŞI nu crai mai maro la dilo de cât mine; * 
4 

Şi îmi diceam în Sino "mi: « quând voiu „putea să mânuiil 

Cu-aqucea'şi forţă lancea câ nobilul Fin gal d 
D'attunci, noi combăturăm pe cliua cremendsă 

A stânculor Mâlmorului. “A fost o mare luptă 

atât de memorabilă bataie din Malmor! L 

Şi bardii vor transnuito la timpii fitori 

Numele vivgătorului. — Apoi împins de valuri 

Cu navele-mi cu totul spre ţârra ta fertilă, 

"Mi ai dat ospitalitate şi: serbaturi reg sali: : 
Ascultă dar, Fingal : o 

Din navele Loclinului mai multe îşi perdură 

Po bravii lor belatori. Ia că un dar din parto' mi 

Vassellele'aqiestea; şi i de tot d auna 

- Amicul lui Swaran. | 

Si quând vo dinidră ai tăi fi vor veni 

Spro turnurild-auțico a iuntelui Gormal, 

Voiu dă sprâ-a lor onro şi sârbători ș * ospoţo 

Si lupte d'oxerciţiu va desroltă, elita 

“Si flSroa, ostii inelle. | 

Iar regele respuuso:: | | 

Fingal nu va, ricepo nici nave nici pămOatari,
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Al meu regat în sine, şi selbele *mi întinse | 

Im sunt d'ajuns Swarano..— To du la-allo tale, 
Po callea Oceanului, o frate domnu şi nobil... -; 

AL Agandeccei frate. La venturilo bano 

Diâssă'ţI albele.velo; şi mâine aurora. , +, 

Po calle si to vagă: „spre munţii lui Gormal,- 

— 0 rego-al sărbătorilor, adaosse Swaran, | 

Esci generos în safflet ; şi fa fericirea. 

Şi pacea pretutindeni cu- aquost pro maro sufiloLt 

Ricopo a mea mână în semn de.amicie .. : 

Permitie, o Fingal, qua bardii tii să plângă 

PN a 

Cu-aquellaşi dor, simţiro po toţi bravii pellători. 

Quo au perit în luptă, şi fă qa "aquest pioni 

Să îşi deschigă-sînul şi să offero-asil 

Şi fiilor Loclinului ; şi petrelo” matţato 

„Peste-alle lor morminte s'atteste d -al lor,nume :.. . ... 

“ Spre a put vr'o dată:ai nordului copii! 

Su recunâscă locul în quare-ai lor părinţi . 

Sciură a so batte, qudci au scint: să NOTĂ. 

Vr'un vânător vr'o dată şădend jos spre repaos Ş 

Po maşchiul astor petre să gică cu mirare:, 

« Aicea conbătură Fiogal şi cu Swarau 

Heroi quo-au stat o dată, „: As vorbind do n0i, : 

Vor treceo a.n6stro nume, la timpii fiitori :- . 

Din fi la fii, illustro. i: 

po. 

pt
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— Quat pentru: aşi Siaraze, gloria nostră n'are ., 
Nimicu quaro să "i semene, adaose Fing gal ; 
Ci vai! avom a trece, şi că un vis a troece;. 
ŞI va domul tiicorea o dată pe câmpia 
Po quare no luptarăm ; ; Si alle nâstro tombe 
Vor român ascunse sub burieni şi plante; 
Va treco vânătorul, si nu Va: sci nimica 
De locurile n quaro voua fi noi în' rOpaos. 
Iu cânturile bardilor cu numele viă-vommu - 
Ci unde va fi forţa aa bragului tărio ? 

Carril, Ullin, Ossiane, 0 bardilor dilecţi 
Ai spiretelor muntelui voi quari: sciți de vi iaţă 
Ieroilor din secoli quo'asti nu mai sunt, 
Cântaţi, celebraţi luptele şi faptele heroico, - 
Prin cânturile vostre no adăormiţi durerca 
ŞI nai scurtaţi din lungul nosuiterit al nopţii ; 
Şi fiă qua alborile sa ne-afile *n bucurie! 

- Aquostea Fingal disse, — Suppâşi la a lui voie - 
In dată şi cântarăm, şi sutele do harpe 
S'uniră-harmoni6s6 la, hy mnurile nostre,“ 
Intunecâsa, faţă a, lui Swaran senină 
Şi se iusufiletesce, Asi, străluce luna 
Quând norii risipindu-se, 0 lassă lină, bellă 
VW argivteca, "i spledâre, s Sonină; "n firmamont. 

Atunci Pivgal d”o dată întrâbă po Caril ;
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— Dar Chuchulin que faco? Quo ! filiul Ini Semo 

Retrasu-s'a cu totul şi pentru tot d'auna 

În trista, negursa cavernă dela 'Tura? 

— Aşa este, o rege, s'a cufundat cu totul 

In grotta dela Tura ; gladiul formidabil 

L'a lepădat din mână, si cugetul lui geme - 
Qnând îşi adduce-a minte do trista lui disfată,. 

AL lui heroicu suflet 8 decorat de doliu. 

So uită şi-iar se uită la unicul său sladiu 

D'atâtea, ori atâtea înfipt în inemici, 

Roşit do al lor sânge ; şi astădi "ţi'! offere, 

Fingal, că, moştenire triumphurilor salile. 

Ricope'] dar, o rege, şi dăi eloria stinsă 

Svanită că şi norii uşori qus'i risipesco 

Oceanicelo vânturi cu câţa umedoasă. 

-— Na pot să iău ua gladiu purtat de Chuchiuliv. 

Spune'i quă'i stim, curagiul, şi quă al lui renume “ 

Nu pâte qua să pâră. — Quâţi şi mai quâţi heroi 

S'an întâmplat să cadă, şi iară şi inălţară 

Tropheele mai splendid pe câmpul bătăliei"! 

„Şi tu Swaran, mai uită ori-quais întristare 

Quăci eloria renaseo adesea, din disfată. * 
E coperit adesea sârele in amaqu,. 

Şi după nori, tempo8t respândo-ă sallo rado' 
Cu mult mai strălucente pe culmelă colinelor.
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Grumal orâ al Conei şi cap şi Domn bellator.. 
EI căută Dătaiea po ţermurile tâto | 
A armelor clangăre plăcea, urechei sallo |. 
Şi sângele, carnagiul îi aţiţau 'ardoarea, 
In una dintre dillo descinde-cu-ai săi Gmeni 
Pe ţormurii lui Oraca, ; 

Eşiă atunci din solbă şi regolo do Oraca 
Din seiba-unde- fusese să "şi facă-a sa urare 
La a Putori-Pâtră din coreul dela Branco . 

So incepi o luptă intro aqueşti: boll; atori. 
Ş'aquelei lupte causa a fost „Qnă fiă-quaro, 
Voi cl şi nu altul să aibă pontru sino . 
P'o vergino frumâsă que-atea un maro nume .- 
Atât îi era fama, do maro-aquostei fete 
În quât brumal îşi disse : or mor, or o răpescu, .- 
Lupta ţină trei ile; a şiatra di Grumal 
Fu “nvins şi pus în. f6rro. N 

ŞI vingătoru”] puse, departo dori. -Quo lao 
În corcul quel horribil în corul dela Branco, ; 
In quare, cati so dico fantasmelo greu ţipă 
Si urlă în pregiurul al Petrei redutabili. | 
Nu mult ânsă și sparso şi fârro şi închisoro 
Si ropâru teribil cu glorio mai mare. 
'Nainto'i inomicii cădea d'allo Ini colpuri 
Că spicele la seceră; şi doveni Grumal
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Mai mare, mai ilustru de quât ori-qnâuid vr'o data: 

O cantori ai trecutului, să vibre- harpole vâstre.' 

Do lauda heroilor tot aerul resuna. ă 

Alliue-so mişcarea qus-agită al meu suflet 

Ş'a lui Swaran durere din sinuw'i dopărtaţi.» 3 

Işi aşternură regii şi se culcară placid. 

“Sus po colina Morei. Suffiă în pregiur vânturi; - 

Sute de voci d'o dată sa înalţă spre câniare 

Sute de harpe sună spre-a onoră heroii, 

Din secolii trecuţi. ..: - | 

- Alborile.matinei spuntă la resărituri 

Si incepea, s” albdaseă al Cromlei cărunt creştet, 

Quând 6ttă qnd s'aude în Lina po câmpie 

Bucina lui Swaran. | 

- Belătorii Loclinului s'adună ?n giarul lui 

"Prişti şi tăcuţi cu toţi so înbareă în vasselle. 

Vânturile Ullivului înflă albelo vele, 

Si Gttă qud şi saltă Do valurile mării. 

Fingal attuncia strigă: Pillan şi tu, o Byuo, 

Zavoii mei să viiă Iualh şi Branno "n dată. 

Dar vai ! que 'ntreb de Ryuo? — EL doro "n patul Morți 

Filan, Fergus, sculaţi=vă şi bucinaţi în corn | 

S'audă vânătorii, cu toţii să s'adune . . -
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La cornul luiFi ngal. 

Bucina "n selb' resună, și bellatorii- alârgă, 
Zavoi uşori cu sutele le appucă înainte 
Şi fiă-quaro câine îşi prinde o capridră, 

Trei cad pradă lui Branno, Ast câine "ntelliginte . 
Spre-a facce bucuria domnului stu- le-adduce 
Po quâte trelle viie la alle lui picire, 
Ci una dintre deusele, disgraţiata, m6ro 
Pe a lui Ryno tombă, 

Attunci îar so dest&ptă durerea, lui Pingal . 
Quăci vede rece mută pâtra sub quare jace 
Junele seu bellâtor que-6ră, tot înainte 
In fruntea vânătorilor I'. ssemenea, potrecceri, 

= Tu nu te mai scoli, fiiule, spre-a-fi la sărbatore ! 
Nu mult şi a ta tombă va-fi sub hrbă-ascunsă 
Quâţi debili au să trecă "nainte p'astă pâtră, | 
Şi nu cor sei qu” acopere sub dânsa un herou 

Fillan şi Ossiane, copii meii, tu g gale a 
Cutedător bellator, aidem în sus pe munte 
La grotta, dela Tura, şi să vedem cu toţii 

„Pe filiul lui Samo, pe bravul Cuchulin, 
Au d6ră qnă acolo va, fi palatul Tarei? 
Au qu' ajuns să fiă o vastă solituţo? 

» Pe regele ospeţelor "1 a impilat durerea, 
- Îi sunt deşorle sallelo, Aidem să consolăm
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Pe filiul lui Samo ; să facem quă să îr6că. A 
A n6stră bucurie în durerosu “i sufiet. Pe 

Filan el este-aguella que vedu sus,pe, colină, es 
Sau fum quare se suie în sus co colnă; | 
Quăci suflă ventul muntelui, şi nu mă lassă bine Na 
Spre a'mi distinge-amicul? 

—E Cachulin, respunse, Fillan cu siguranța. su 
E filiu lui Semo; ; propasă trist şi langhuid, . 
Cu mâna p'a sa spadă. . i 

Heroe, salutare! al bataliei filiu tt at 
Şi sfărmător de scuturi ! 

— Fillane, salutare ! — Să fiţi bine veniţi; | i 
Toţi fili Morveyului. — Fingal, a ta presenţă . 
Îmi face bucurie. Errantul vânător... rs 
Pe muntele lui Crommla 8 mai puţin voios, ha 
Quână îşi mai vede-o-data pintre "ntunerecu stelle 
Aquăria absenţă atâta "1 attristă, : a 
Copii t&i sunt stella que te urmâdă în cale, ea 
Şi strălucescu în n6ptea, resbellului attroce.. , - 

Aşa eram, eu Gre quând reveniam din s guerră | 
Din luptele desertulur, unde regele lumii: (9. 

(1) Numele que se dă Iniperatorului roman. :..
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Pugii, de a mea fată, şi eu adducâm pacea 
Tn insolele nâstre ? — Aşa eram attuncia 

Pre cum ing vegi acuma 

Vei fi o Cuchulline, precum ai fost attuncia, 

Destinde'ţi la vânt velele ferici spre a ta ţrră 

In quare a ta consârte te- aşteptă * n nastomptr. 

Bragela, lacrăm6s% cu braţele p'o stâncă 

Cu păru în voia vântului sta nâptea attentivă 

In midlocul tăcerii, l'al vânturilor uet, 
S'audă dâr vr'un cântecu d'al quelor de la rame, 

"Dor depărtatul sunet venind din a, ta, harpă 

Pe alle Marii unde. : 

— Speranţa ei d vană, quă eu n'o să mai vădu 

Coprinsele Dunscarului. — Cum pote Cuchullin i 

A mai ved vr'o dată:pe scumpa sa Bragelă - 

Ş'a”i ducce a; sa; durere să'i amărască viaţa? 

Piny acum, Fingale ,. veniam cu bucurie - : 

Victorios acasă: -: i: ! | 

_. — Victorios assemeni vei fi şi d'agi "nainte: 

„.* Adaosse Fingal. Ă 

-"Ți se va ?ntinde gloria că'ramurele tari 
Stejarilor lui Cromla... Te-aşteptă alte lupte, .. -":: 

Şi bragul tea adessea, va fi pr6 redutabil. -:
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Nemecului funest. .. Dai 

Oscar, Qi să adducă în-dată căpridra * +: 

Prepare-se ospăţul. — După pericol iiă : :*: 

Şi bucuria 'n dată; şi toţi amicii nostri 

Sa facă voie bună. 

Ne pusserym cu toţii la masa lui Fingal, 

Şi la ospăţn cântarăm hymuul august al păcii 

Ia sufflet Cuckullin ; curagiu'i se realţă. 

I se "tăreseo” bragul luând vig6rea 'ntr6gă 

Şi voiea, bună-a înimei îi lumin€dă faga, 

Ullin, Caril cântară ; eu iar, prin întervalle 

Ca vocile-inspiraţilor şi venerabili bardi 

Uniam şi a mea voie ; cântam resbelle, fapte 

In quare fârte-adessea m'am fost luptat şi eu. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 

Aquest fel totă nâptea, se petrecu "n cântări, 

In spuse de resbelle ; şi resăritul dillei 

Ne-afld în bucurie: 

Fingal 8 în picidre, se sc6lă şi agită 

Schinteietârea lance. Avanţă şi descinde 

La, valle pe câmpie ; şi noi eram cu dânsul. 

«Să se destindă vellele fu ultima'i commandă 

Să profitam de vântal propiţiu quare sufilă,>
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Cântâna n8 îmbarcarăn în navele veloci . ŞI despicând Sab rame amara und 
'Triumfători plecarăm spre țermuri 

LEE 

      

ă-a Marii, 

ile patrii. 

  
  
   


