
  

  BIBLIOTECA 
1 FVNDAȚIVNEI 

VNIVERSITARE 
> (. CAROLI. 

   

   

    

    

n* Curent .. LB F'o ma 

| n: inventar RN ARUl BA 

| Secţia .....-Raftal ||]      



  

  

  

ă - ma 90 SIE II 
> St) 
CE 
5 pl . IA JON N. Rormescu 

. 
: 1 

E N 

aa pm i Va PA 4 i: : AN IE n pi Î. f ki P- Ri ji ! în. aa Dara Lapi n. m-a Fi | 

EPOPEIĂ îi 

IN 24 CANTURI 

  

f 

| 1 SCAROLIE 

Pi
 

  

BUCURESC i 
TIPOGRAFIA MODERNĂ CRECORIE LUIS 

24 — STRADA ACADEMIEI — 24 

1885



  

        (EITEALĂ CLZAITERĂ 

BUCUREŞTI 

 DAOIADA 
EPOPEĂ. 

ÎN 24 CÂNTURI



N 
Drina 
tc Ja C CEA Vu ZE 3 

“ DESC IRI i 

„Dau al d Za 

    

ie | 
C26464



a “ax, | 

PREFAŢĂ 

Din cele trei mană genuri de poesie : Lirica, Epica Şi | 
Dramatica, poesia Jpică, al căria părinte este nemuri- 
torulii Homeri, va r&mânea totii-de-una - singura pro- 
prie pentru a cânta bravura şi patriotismulii eroilorii ce-- 

„loră mari, pentru a nara faptele istorice şi măreţe care 
cerii o desvoltare în tote fasele şi peripeţiile lori; ceea 
ce face că poesia epică se înalţă mai pre sus de sfera 
poesiei lirice şi dramatice. 

Literatura n6stră, care numără abia vre-o ş6se dece- 
nii de la naştere, prin impulsiunea înfocată, ce i-a daţi 
nemuritorulii ei părinte I6n Heliade Rădulescu, a făcut 
întruni timpi atâtii de scurtii atâta progresi, câtii al- 
tori naţiuni le-a trebuiti mai mulți secoli de labore şi 
de aşteptare, ca să-l dobindâscă. 
„La noi, poesia lirică a produsii opere numerse cari 

ai fosti admirate chiar de literaţii streini şi cari poti 
sta alătui cu poesiile clasice ale naţiunilorii vechi în
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literatură. Poesia dramatică, considerată în generalii, 

este âncă. depar te dea fi atins uni aradii satisfăcătorit 

.:46 desvoltare. Cu tâte astea se află în literatura n6stră 

dramatică piese isolate cari, cu drepti cuventă, se'potii. 

numi clasice şi potii produce efectii pe oi ce scenă eu- 

vop6nă. 

Numai poesia epică a fostitlăsată uitării. Sai fâcutu, 

din cână îi când, încercări mai multi sati mai puţinii 

fericite în felul acesta; dar nu ni s'a dati âncă o operă 

completă şi satisfăcătăre. Au fostii autori de genii cari, 

înti”unii momentii de fericită inspiraţie, ai întreprinst 

opere măreţe. Din nefericire însă inspiraţiunea lori n'a 

durată multi şi operile lorii:de felul acesta ne-a r&- 

maâsii din împrejurări numai în stare de fragmente, frag- 

mente unele sublime dar fragmente. 

„Sa, dis că nu tote naţiunile poti avea: poeme epice: 

în literatura lori, căci sunti naţiuni a căroriă isturie nu 

presintă fapte proprii pentru poesia epică. Acestă scusă | 

pentru. noi nu există. Istoria n6stră, deşi a unui poporii 

„relativamente micii, presintă o mulţime de fapte eroice 

Şi. măreţe cani nu poti fi inatate de câtii. prin poesia - 

epică. 

__ In faţa lipsei de scrieri 1 epice în liter atura nostră, Mi- 

am luatii curagiuli şi greaua sar cină de a scrie o poemă 

in felulii acesta. | 

R&sfoindi istoria Patrie! pentru a-mi alege uni su- 

biecti propriii pentru o asemenea, scriere, m'am opriti | 

asupra faptului celii mat mare, cel mai gloriosă şi mai 

salutariă : Cutezătârea, dar măreta întreprindere a lui 

Mihaiii Vitezuli de a reintegra şi de a reuni sub scep- 

tr ul seii, Dacia Traiună, 

Acâ6stă întreprindere a lui Mihaiti este cu atâti mat
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„Măr6ţă şi maj glori6să, cu câtii ea nu a avutii de mo- 
bili Grba-vanitate de concuistă: Tera Românsscă şi Mol-. | 
dova (căci s&rmana Transilvanie, deşi principată inde- 

„_pendentii la, acea epocă, zăcea, sub jugulii aspru şi neo- 
menosi ali unoră principi de rasă maghiară), se aflau: 
înconjurate. de duşmani numeroşi şi puternici cari ţin- 

> teaui şi lucraii necontenitii să le abs6rbă, răpindu-le in- 
„dependința şi naţionulitatea: | . 

“De o parte 'Turculii, duşmanii de sânge Şi de lege ali 
Shiaurului, îi jurase peirea. De altă parte Polonuli Şi 
Maghiarulii, necontenitii în rivalitate, aspira fie-care la 
incorporarea acestori frumose ţări. ar viclena casă de 
Austria, care a știută, totii dauna să tragă profită din 
luptele şi rivalităţile altora, pîndea sub umbră: momen- 
tulii favorabili de a-şi apropria aminduoă aceste țări 
măn6se. Sa - i | 

Cu distinsa, lui inteligenţă şi prevedere, Mihaiii înţe- 
lesese că Românuliţ nu mai putea, exista liberi şi inde- 
pendinte. de câti prin sine €nsă-şi, cu spada în mână.. 
Din nefericire însă Românii, dividaţi intre dânşii şi ne. 
contenită în luptă, ca nişte duşmani neimpăcaţi, pre- 
sentait unii spectacolii tristi, care făcea bucuria duşma- 

„nului lori comunii. De aceea Mihaiu, dupe ce ridică 
„Stindardulu liberării naţionale, dupe ce, "prin: repedile, 
„numerdsele şi fulgerătorele sale victorii din câmpania 
iernii anului 1595—1596, prin glori6sa şi memorabila 
victorie de la Călugăreni, înfrânse turbarea Musulmani- 

„loră şi-i şili să respecte drepturile şi independinţă Ro-. : 
mâniei, concepu marele dar audacele proiectii de a cu- 
ceri cu armele Transilvania şi Moldova şi de a le reuni - 
sub puternicul seii sceptru. Atunci, cugeta elii cu
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areptii cuvântii, inimicii Românilorii i îi vorit respecta şi 

vorii fi fericiţi a obţine puternica lorii alianţă. 

Mihaiii, dupe o lungă şi matură cugetare, împinsii de 

forţa evenimentelorii, se decide a cuceri Transilvania cu 

armele din mânele lui Andrei Batori. Eli străbătu mun- 

ţii cu iuţela, fulgerului, și armatele sale: se aflau pe pă- 

mântulă "Transilvaniei, mai 'nainte ca, fama acestei sur- 

prindătore fapte să fi ajunsi la urechile lui Batori. Iar 

strălucita, victorie ce a repurtatii asupra numerosei ar- 

mil a lui Andrei Batori in câmpia de la Șelimbergii, dete 

Transilvania pe deplină în mânele lui Mihaii. 

Frouli României nu se repausase bine de ostenelile | 

pătăliei care li făcuse stăpinii peste “Transilvaria, și 

evenimente neprevădute îl sileszii a intreprinde şi cu- 

cerirea, Moldovei: Sigismundi Batori, în alianţă cu Aron- | 

Vodă al Moldovei, tăbăriseră în valea. Trotușului cu o 

armie de cinci-decă mii Poloni şi Moldoveni, gata a siră- 

bate în Transilvania în contra lui Mihaiu. Acesta, care 

nu aştepta nici-o dată ca pericoluli să vie să-lil găs6scă . 

Ja densulii, căci mergea totii-d'auna înaintea, lui, stră- 

bate munţii, ca ună altii Annibal, cu armia sa de vulturi 

şi cade ca unii trăsnetii în costele armiei duşmane care 

fuge spăimântată, argendi ă distrugendu totii ce lăsa în 

urma i. 

-Perderile însemnate ce armia, Polono-Moldavă a su- 

feriti în g6na ce-i dete 6stea cea fără pregetii a luă Mi- 

haiă, precum. şi victoria decisivă ce 6stea română re 

purtă în bătălia ce se dete dinaintea cetăţii Hotinului, 

făcu pe Mihai Domni şi al Moldovei. 

Astiu-felii valorosulii Mihaiii, cu spada vitejiei în mână, 

a reunită, înti”unii timpii forte scurti sub puterniculi 

seii sceptru cele trei şi mai principale provincii ale Da-
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ciei 'Traiane. Astii-feli visulii de aurii, idealulii sei poli- 
Lică s'a realisatii cu iuţela fulgerului. 

Acesta este subiectuli, măreţii dar dificil, ce mi-am 

propusi a trata în acâstă epopeiă. | 

In ceea-ce priveşte modului cum am conceputii şi tra- 
tată acesti subiectii, elii este estensivii, potrivitii natu- 
rei lui. Pentru a legitima mai bine importanţa şi nece- . 
sitatea măreţei întreprinderi a lu Mihaiii, pentru a face - 
„să reiasă şi mai multii meritului faptei sale strălucite, 
am credutii că este atâti în interesulii scrierii ce. âm în- 
treprinsi, câtii și pentru luminarea cititorelui să. repre- 
sintă mai întiii, prin cele dințiit cânturi ale epopeii 
mele, ca prin nişte tablouri istorice, și întruni modi 
forte succinte, atâtiu fasele fericite şi nefericite prin care 
coloniile romane aii trecutit de la aducerea lori în Dacia 
de către Traiani, câtă şi starea de miserie şi de peire în 
care ajunsese naţia Română la. suirea lui Mihaiu Bra- 

vulă pe tronulii României. 

« Printre peripeţiile măreţei acţiuni a lui Mihai am 
intercalatii, conformii regulelori Epopeei, Gre-care epi- 
sode amordse şi miraculosulii, cari reeşii din natura, 
chiar a acestui bogati subiectii, | | | 

In ceea ce priveşte episodele amorse, lectorulii va 

avea ocasiune, în cursulii acestei scrieri, să urmărescă 
o pasiune amorosă puternică, născută într'ună modă E 

misteriosii şi spontanei între uni eroi creştinii şi o 
eroină musulmană, o pasiune violentă; dar care a re- 
masii pură pînă la sfirşitu, avendu de resultatii finală 
numai convertirea unui sufletii păgâni la creştinismit: 

Catii despre miraculosii, lectoruli se va preumbla cu 
geniuli României şi cu Mihaiti prin sferele cereşti. Eli 
va admira împreună cu marele Eroi locaşulii înalții ce
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Creatorul a acordatii lui Traiană, spre a-l recompensa 
pentru bunătatea şi virtuțile sale, dupe cum ne spune 
însuşi divinulii Dante în divina Comedie. 

Acesta e subiectulit Jipopeei, -pe care am întitulat” 
dupe natura sa, Daciuda;. Daca” ain Teuşiţii în acestă grea 
lucrare, acâsta o va spune:g. lectorulit impar țialu şi com- 
peteniii în scrieri de asemenea: natură. * 

„lutoruliă, 

a
.
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DACIADA 

HPOPHIA IN 240 OANDURI 

CÂNTULU 1. 

Dacia provincie romană. Coloniile romane în Dacia. Dacia abando- „nată Ja propria ei sorta.' Coloniile romane amenințate și. iurmentate „în cursui de mai „mulţi secoli de totu feiuli de barbari. Dacia deșer- “tată cu desăv crşire de barbari, 

Cant gloria str bună Şi căpitanul mare 
'Ce-aprinsit de foculii sacru alit scumpei sale patril, 
A conceputii ideea mărâţă, elori6să : | 
Unirea-a tot Românul în Dacia, „Dr aiană 
Sub unii acelaşi scepliu, 

Prin câte valuri crânceni şi sângerdse lupte 
“A trebuitii să trecă Eroulii României |... 
Dar Domnulu ini protege, şi-i întăreşte braţulă, 
ŞI-A lucidesă mintea.: In luptă a sa pală
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Sdrobeşte inemiculii ; cu mintea, elit învinge 
Discordia, şi intrigi ; şi tare în credinţa-i, 

A scosit la limanii barca. | | 

„ Creştină, sântă Musă, ce ai tronu-ţi aureii 
Sub domele celeste incongiuratii de stele, 

Animă alii mei sufletii cu diva, ta cântare, 

Int6nă a mea liră, inspiră alu mei geniii, | 

-Să poti cânta Eroulă celui Mare ali României, 

Să potă spune la lume de faptele-i măreţe. 

Tu ştii ce potii Românii uniţi toți întrunit cugetii, - 

Ce potit ale lorii braţe, când vorii să-şi liberese . 

Străbuna lerii moşie de pala sângerâsă, | 

Păgânului fanateci ; când vorii, uniţi şi liberi, 
Să stea în a lori ţeră, aşa cum se lăsase 
P'ali lori străbunii Părinte. 

De cinci-spre-dece secoli Traiani Augustulii Cesarii: 

In Dacia-adusese din mândrii fii ai Romei - 

“Legionari de frunte, mulţime fârte mare. 

Cu aști dileţi ai Romei elu vru să populese 

Fertila regiune ce-a, cuceriti cu arma, . 

Prin sânger6se lupte, de la unii popolii belicii, 

"Uni popoliă bravii în luptă, ce n'a cunoscuti jugulii,. 

Şi-a preferitii să pâră de câtii să stea *n sclavie. 
Puţină trăi în pace acâstă-al6să ginte 

In astă nouă ţ6ră, 1) căci Roma o delasă 
Şi barbari de toti feluli ce isvorati torente 
Din Asia desertă, o-ameninţati cu mortea, 

1) Dacia a făcutii parte din imperiul Romani, ca provincie a sa, 
şi coloniile romane s'aii bucurati de protecţiunea Romei numai de- 
la anul 106, de când ele fură aduse în Dacia de câtre Traiani și 
până la anulu 274, când imperatorele Aurelian, din invidie sai din 
slăbiciune a abandonati acestă frumâsă provincie, lăsând coloniile: 
romane la propria loni srtă.
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Voiaii de totii s'o ştârgă din a vieţii carte. 
Dar nu aşa de lesne se nimiceşte-o ginte 
Măr6ţă, glori6să, căci celii de susi Părinte, 
Innalta Provedinţă, de multi o destinase 
Să fie ună luestării, unii sore de viaţă 
Intre barbare nemuri, apostolul credinţei 
Cei drepte şi curate, să fie scutulii legil.: 

Doi secoli mândruli sâre nu încăldise âncă 
Superbii îl ai Romei, în ţera "'ncântărore 
“Ce *ncoronesii cu fală gisanţii munţi Carpatici, 
Şi scaldă, mii torente ce duci în mândrulă Istru 
Ofrandă-ale loră unde. Şi Roma, consumată 
De lupte cu barbarii, din corpulii ei sfişie 

„ Frumsa regiune cu care Traiani, Cesarii 
Incoronase vastulii imperii al lui. Romuli, 
Romanele colonii lăsate 'n voia s6rtei, 
Steteaii în totii momentul espuse a fi. prada 
Torentelori de barbari ; precum sărmana barcă, 
Pe oceanuli lucii, stă gat'a fi nghiţită 
De valuri spumeg6se! 

Aprâpe patru secolă superbil. fil ai Romel. 
Ati fosti in astă ţâră o tristă jucărie 
A nuorilorii de barbari ce 'ntunecaii teribil 

„Al ţării dulce.sdre, Ei au vădutiă d” aprope 
Goţi, Huni, Gepigi, Avarii şi alte nsmuri crunte 
Ce şi-au versati veninulă pe plagele-i deschise.! ) 

  

1) Când Anrelian a abandonat Dacia Er), deja ea era ocupată Ae: 
către Goţi, căci ei năvăliseră aci şi incepuseră a lua consistență âncă .- 

„ de pe la anul 259 pe timpul lui Galien Goţii locuiră în Dacia mai 
maultii de unii secolii (259—376). In acestui intervalu, Dacia maifu ali-. 
pită la imperiuli Romanii de câtre marele Constantin ; ; însă numai 
pe timpuli cât a impărătțiti elu, și dominaţia Goţiloriă iăr a continuat. 

La 316, Hunii năvălescă în Dacia, bată pe Goţi şi ii alungă peste.
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Abia câte o dată, când barbari 'ntre denşii 
Se sfişiaii ca fere şi s'alungaii departe | 
Din astă mândră ţeră, al păcii dulce sore 
Mai încălgea o clipă cu dulcele lui. rade 
Nefericiţa ginte. Apoi alte torente 
„De barbari mal sălbateci îl obligaii să-și afle. . - 
Din noii a lori scăpare prin pesteri şi prin selbe. .. 

Aşa, mai multi d'un secolii ei văd plini de durere - 
„Cum Goţii devastâsă, ocupă a lorii ţeră. -. 
EI nu mat aii căminuri, averi nici Dei domestici, 
Căci tot devine prada acestori turbaţă barbari. 
“EI nu mai ai repaosti, azil s&'şi plece capuli: 
Pribegi în a lori ţeră, străbati selbele-antice, 
Şi "n munţii cei giganteci ei discută cu arma 
La f6rele sălbateci a lorii obscure peşteri. 
Aceste crunte fâre, aşti ospeţi ai naturei, 
Teribilii spăimentate, vedeaii în fii Romei 
Şi mai ștlbateci fâre ce năvălâi să-i scotă, 
Din tristele locaşuri.. | 

N aa „Aşa mal multi d'ună secolitîși ducii ei traiulii aspru, 
Aşa în a lori durere ei spălii păcatuli Romei : 

„ Corupţia ce-aduse pe vingătorii lumii | 
Să nu maj fie "n stare ca să-şi protâgă fiii ! 

  

- Dunăre. . Hunii ocupă Dacia și o ţinii până la mortea lui Atila, re- 
„zele lori (454). Ei stătură în Dacia aprope unii secol (376 —454). 

Dupe mortea lui-Atila, Ardaric, craiul Gepidilorii, bate pe Huni 
şi îi aruncă la ţtrmii mării Negre; iar. ci se stabilesc în Dacia pe 
care o ocupă un secolii (454 - 553), ai 

| La 553, Longobargii, unindu-se cu Avarii, bati şi nimicescii cu 
totulu pe Gepid; iar ei coprindă Dacia Longobargil însă se stabi- 
lesci în Panonia: iar. Avarii în Dacia. Longobardii, dupe ce locuescii 
-42 de ani în Panonia, o abaodonă ca să meargă în Italia; iar Pano- 
nia o lăsă Huniloră și Avarilori amicii lori. Avaril dară părăsescu 
„Dacia (595) şi se stabilescu în Panonia. 

,



  

CÂNTULUI - -- ag 
  

Incetuliă cu incetulă ei îmblândescii natura 
Acestui ferosii popoli. Prin forța cea, morală, 

„Ai parvenitii Românii să facă din „aşti barbat 
„Fiinţe mai umane şi apte de cultură. | 
„Şi multii era speranţă învinşii să domine 

: ŞI să conducă ?n bine pe vincitorii aspri. 
Cum marea 'nfuriată W'oribilă tempestă 

Ardică-ale el valuri ca munţi lichidi, gigantici 
Cu c6me spumegâse şi'n fuga lori turbată 

__ Se pari că: vorii să "nghiţă pământulii ce o porta; 
. Aşa torențuli hunică, d'origină calmucă | 
Din norduli asiatecu, „pătrunde "n Europa. -: 
Ca uragarnii teribilă, distruge ori ce popoli | 

„+ Outâsă-ai sta nainte. In tempestosa-i -l cale, 
Loveşte cu puteră colosulit aceli gotici 

“Ce 'nspăimentatii ia fuga, inundă Europa. 
Iar Huniă se aşcgă pu lora triste ruine 
In Dacia Traiană, a cării crudă sârtă. 

Devine și mal tristă sub aşti monstruoşi barbari. 
“JYaci Atila pl&că, în fruntea unei armii 

„De horde furiose, inundă Europa 
Şi vrea, ca s"0 supue la legile-i barbare. 
în Orba-i cutesanţă, se pare insuşi Ceruli 
Că Va alesii să fie ali sei flageli teribilă, 
Şi însuşi îl trimise, cu feruli şi cu foculi, 
Să pedepsescă aspru cor upta, Buropă. 

| Dar daca Provedinţa, in drepta ei mânie, 
Voeşte câte-o dată a. pedepsi pe pool 

„Ce. -ŞI uită misiunea ce aii pe astă teră, 
Și nu mai vorii să ştie de legile morale, 
Ea nu vrea -să distrugă de tot umana ginte; 
Ci-o curăță ă pr in flacări ca. s'o egenerese,
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“Prin braţulti dar puternicii, prin geniul celă ageri 

Al bravului Aeţiu, acestă cea din urmă 

Schintee maestosă din gloria de arme | 

A decădutei Rome, se 'nfrânge, se sfăramă, 

In Galia, cea mândră, puterea cea barbară 

A Hunilori s&lbateci, şi Atila dispare 

Sdrobitii din aste locuri. 

Se 'nvingii, “alungă Hunii de pre pămentuli dacicit; 

Dar rada mâăntuirei nu străluceşte âncă 
Pe fruntea înclinată romanelori colonii, 

Căci alţi barbari, Gepidii, le ia îndată loculi. 
Mulţi secoli de durere trecuse peste fiii 

„Neperitorei Rome! Dar timpulă, nici urgia 

“Tempestelori de barbari, nu aă pututi distruge 

„Ta inima română nici dulcea lori speranţă, 

Nici nobil'aspirare d'a re'nvia o dată 
Aci gloria Romei. Ascunşi prin munţi, prin selbe, 

Ei îşi conservă limba cea dulce-armoniosă, 

“Conservă instituţii şi datini preţidse, 
Ca unit depositii sacru, aşa cum le-adusese 
Din patria loră mamă. In ori ce grea nevoe, 

Pigura maiestosă a divului părinte 

Părea cu ei de faţă, spre-a le alța moralulii, 

Spre-a le şopti puternic că are să sosescă 

“Cea qi frumâsă mândră, în care-ail să ridice 
In susii mărgţa frunte, să reinvie acilea 

Virtuţile romane şi s6 impue lumii 

“Respectii şi admirare. 
Trecuseră cinci secoli de când nefericirea 

Plomba cu nepăsare pe scumpii fii ai Romei. 

A lorit suferinţi grele, a lorii lacrămi amare 

"Se pare că în fine aă imblânditii mânia 
« 4
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Cerescului Părinte. In 'nalta lui clemenţă 
Din popoli Elii alege uni braţii ne'nvinsi, puternică, 
Pepin, fiul celt mândru al lui Carol celii Mare, 
Ce curăţă — Europa, cu tot-o limpegeşte 
De rasele barbare!). 
„Acum latina ginte, din Dacia Traiană, 

Voi6să se prepară la o viaţă nouă. 

') Românii din tâte „părțile Daciei 'Praiane r&maseră cu dosare er- 
sire liberi. mai cu sâmă după ce Pepin II, fiulă lui Carol celă Mare, 
bate şi estermină po Avari (795).
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CÂNTUL II, 

„Coloniile romane esti de prin munţi şi se risiposcă pe totă supra- . fată Daciei, unde formâsă diferite Domniate. Maghiarii în Panonia. Tuhutum -ucide po Gellu, ducele Ardslului, Rominil din Ardelă îşi alegi duce de bună voe pe TPuhutum şi-si jură, credinţă reciprocă. Menumorutii, ducele Crişianiel, bate pe Arpad. Pacea între Menu- morutu şi Arpad, prin încuscrire. 
Glaudii, ducele Temişianei, bata cumplit pe Ungurii cari vorti să-i cucerescă țera. Sântului Stefan, regele Ungariei, supune Temişiana, prin braţului lui Ceanadin românulă şi prin surprindere. 

Precum dupe-o tempestă, ce'n furia-i turbată 
Răstârnă şi distruge natura, "ncântătâre, 
„Răsare-unii dulce sre cu rade căldurse, 
Şi reanimă totulii şi nu se mai cunşte 

„Nică urmă din mânia oribilei tempeste, 
Aşa unii dulce s6re de pace, de viaţă - 

„ Răsare peste fiica abandonată-a Romei. 
Ca fl6rea cea bătută de ploi şi de tempeste, 
Ca pasărea scăpată, din ghiare carnivore, 

„Ca fârele sălbateci de vinători gonite, 
Perdute dupe urmă, Românii esti din peşteri, 

. Din munţi, din stânci ripose şi se lăţescit prin dâluri, 
„Muscele 'ncântătore, peste câmpii întinse, 
Fertile şi măn6se.. 

Dupe atâtea rele şi sbuciumări. teribili, - 

>
 C. 85% Ma 
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Romanele colonii nu potii ca să mai aibă 

Divina unitate, nu poti să mai formese , 

Uni statii întinsii puternicii, așa cum r&măsese 

De la Traiani Augustulu. Acuma, împărțite - 

In colonii distinse, aşa precum trăise 

Prin munţi atâţea secoll, formesă fie-care 

"Unii domniatii în parte *) şi își alegi pe viaţă - 

Pe celii mai bravi dintr'enşii ; ună duce să-i comande 

În timpuri de resbele, în pace să-i governe 

Cu legile stribune. 

Aşa,'n Ard6lii domneşte faimosuli mândrul Gellu; 

Menumorut comandă în mândra Crişiana ; 

Iar Glaud stăpineşte banatuli Temişianei. 

Mai dincoci la hotarul Munteniei domneşte 

Măreţuli Radu-Negru. Eli ancă Duce este : 

Amlaşulii, Fogăraşulii formesi a lui domnie. 

Dar peste Maramureşii Bogdanii e mare rege. 

Intre Carpaţi şi Istru, in Dacia-Australă,*) 

1) Când 'Yraiami aduse numerse colonii romane cu care să popu- 

lese Dacia, este logică şi naturală a crede că aceste colonii „se sta- 

viliră în Dacia ast-feli in câtu fie-care din ele forma câte unii cen- 

tru 'de populatie; iar-tâte împreună formau Dacia-Traiană,, avendu 

unitatea volitică si. administrativă. -Dupe ce Dacia fu abandonată de 

câtre Aurelian și coloniile romane, din:cauză năvălirii barbariloru, se 

vedură nevoite aşi afia azili prin coarii şi munţii Daciei, esto iar 

logicii şi naturali a crede că aceste colonii s'au ascuusii prin munți 

și prin selbe pilcuri, pilcuri totii ast-feli precum veniseră din Italia 

şi sc aședaseră în Dacia Dacă nu mai putea fi vorba acum de uni- 

taca natională, remăseseră neaptrati legăturile de familie, de rude- 

nic, de cunoştinţă mai de aprope şi de relații mai restrinse, caro 

«sistat in fe-car& colonie împarte, —Astu-fehi se esplică istoriceşte, 

dupe eşirea la lumină și imprăştiarea din nou a coloniilori romane 

pe suprafata Daciei, formarea diferiteloru Ducate saii Domniate. Fie- 

care colonie fonna ună Domniati in parte sub unii duce alesi de 

dânsa. Astă stare de lucruri dură pină la tormarea diferitelori prin- 

cipate române 

-*) Dacia Australă se chema tera Romantacă, adică Romănia mare 

=i Romănia mică.
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Cea vastă regiune scăldată de mii riuri 
Ce-aducit în a lorii unde metaluri preţiese, 
Domnescii alţi duci puternici şi se conduci în pace 
In senuli mamei patril. Spre apusâna parte, 
Incolo peste-Aluta, domnescii banii Craiovei; - 

„Mal dincolo se află, ducatul Severinulii. 
Orientala) Dacie, asemenea 'mpărţită 

In multe mici ducate, gusta o dulce pace 
In ţera lori amată. 
„Aşa se 'mprăştiase romanele colonii 
Pe 'ntinsa suprafaţă, a "ncântătârei Patrii, 
Şi liberi respirară unii aerii puri de viaţă, 
Când nu mai era urmă din hordele barbare. | 
Stăpeni pe a lori ţeră, stăpeni p'a loră lab6re, 
Românii ridicii templuri în care să adâre 

Pe Dumnezeul păcii, pă Dumnezeul care 
A scostt din întunerecii perduta omenire. 

- Ei îşi fodesi oraşe, cetăți de apărare | 
Şi locuinţi domestică; tragii brasda abondenţii 
Pe câmpurile late a desrobitei patrii; 
Deschidii o cale largă beneficei culture 
Şi a civilisării ; în fine se prepară 
In viitori să fie demni fii ai vechei Rome. 

Trecuse-abia unii secol de dulce fericire 
Peste latina ginte şi norii turburării 
Din noit vinii ca torente la orizontul țării. 
Destinului implacabilti de multii scrisese ?n cartea, 
Durerii cei cumplite că nobil'astă ginte, 
Răpită. de la senuli amatei sale mame 
Şi aruncată ?n centrulii atitorit nemuri rele, , 

  

') Dacia Orientala era Moldova cu Basarabia. | +
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Streină, isolată, eternii căta st fie - 
„O pavăză-oţelită, șă lupte fără pregetu 

In contra. barbariei. Apoi o crudă srtă 

„O destinase âncă în viitorii să fie * 

"- O granit6să stâncă de care să se sfarme 

- Avabulii celi fanatici ce vrea ca să supue 

“ntuâea, E Europă la, legile-i coranici,. E 

Ce vrea să surpe crucea şi n loculii ei să "nalţe: 

“Trufaşă semilună. 

In Dacia Cisalpină!) Maghiarii vinii tor ente : 

"In Australa vine Comanii, Pecinaghii ; 

Iar cea, Orientală, amar e inundată 

De hordele tartare. Comanii Pecinaghiă, 
Tartarii, peră cu-"ncetuli, se resipescit în lume 

Şi Dacia 'Transalpină ?) respiră iar în pace. 

Dar Cisalpina însă era predestinatță 
Să sufere lungi secoli o dură, aspră sâită ; 

 Infama, tiranie a unui hidosti: popolii, 

Nedreptii, egoisti, barbarii, Maghiara tiranie. 

Ca, Hunii altă dată, din stepuri asiateci, 

„Acuma dai năvală în trista Europă * 
Maghiarii, rămăşiţe d'a Hunilori sălbateci. 
Arpad, în a lori frunte, cu feruli vine *n mână 

- Să cate moştenirea ce-ai stăpânitii o dată 
Aj loră străbuni, Calmucii. E batii în al lori trecătii | 

Pe Ruşi; apoi devastă Galiţia pletosă, 

Apoi îşi oprescii mersulii în lata Panonie. 

Dar lacoma dorinţă şi setea de concuistă 

Nu-i lasă-a sta în pace: Uni Tuhutum ce este... 

1) Dacia Cisalpină, era Transilvania cu Crigiana și Temişena. 

„ 2) Dacia Transalpină, era ţâra Românâscă cu Oltenia și Moldova 

cu Basarabia |
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"Maghiară căpetene, aude de uni Gellu, 
De țera lui cea mândră. $ aprinde 'n eli dorinţa 
De a-şi supune sieşi acea frumosă parte, 

_.Pe dată dar elu cere de la: Arpad armată, 
ŞI în Ardâlii pătrunde. a 

_ Vitâzuli, mândrulii Gellu îi ese inainte 
Şi la Amlaşti dă faţă. cu oştile barbare. . 
„O luptă *nverşunaţă se "'ncinge între denşii: 
„Dar armia-lui Gellu, puţină multu la numără, 
Voi să se retragă, să intre în cetate, 
De unde să opue la stea ungui6scă 
O. vie resistenţă. Prea: buni era proiectulii, 
Şi multii era speranţă de certă apărare. 
Dar altu-felt cruda sortă decise în mânia-i: 
Maghiarii ţină d'aprâpe pe ur mele lui Gellu, 
TP'ajungi 'şi îi. dau mortea. 

La cr udulii astii spectacolii, armata Ardelână | 
"Voeşte-aci, îndată să reincâpă luptă 
_Şi.să r&sbune ?n sânge pe ducele lori Gellu. 

| Dar printr”o inspir are, idee fericită, .: 
„Se cruţă de o dată ga, sângelui vărsare, 
„Se salvă deplinii tâte ga patriel loră dr NI 
"Românii şi-alegit duce, de bună voie, liberi 
Pe Tuhutun maghiar ul, îi jură a lorii cr edinţă 
Şi dait mâna cu densulii ; iar Tuhutum alegru . 
De astă mare-ondre, la rândulii săi le jură . 
Respectuliă şi credinţă la legi şale lorii drepturi. 

Aşa, Ardâluli: mândru, pe viitori! rămâne 
“Tot ţară român6scă cu t6te-ale ei drepturi. | 
"De altă par te iară maghiare căpetenii! | 

„- Se "nc&ârcă să coprinqă, cu arma, să subjuge.... 
Frumosa Crişiană: Dar 'Toșul şi Zabosul,
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Aceşti capi de armate, infrânţă sunt şi iati fuga, 
Iară maghiarulti sânge, vărsatii cu abondenţă, 
Roşeşte unda pură a Crişului ce curge 
Spumosă de mânie. Menumorut comandă . 
Pe fiii Crişianei, şi "nspăimentaţi barbarii, 
„Respectă a lui ţeră. 

Arpad, rănită în suflsti de astă, grea, ofensă, 
Revine iar la luptă. Menumorutii Patacă 
Din-fortea, sa, cetate, Bihorului, Urbea-Mare, 

„ Şarmata, ungurâscă amară e decimată. 
Se îndârjescă Maghiarii Şi duoă-spre-ce dile 
Susţinii cu bărbăţie atacul lori teribilă ; 
Dar lupta lori e vană, coragiuli lori se 'nvinge 
De armele române. , 
Arpadii, plini de mânie, gemea turbat ca leului - 
Celi vulnerati de mârte, perdândii orl-ce speranţă * 
D'a triumfa prin luptă. Dar stă-o dulce vadă 
Veni să îl calmeze cumplita lui durere. 
"Menumorut propune să curme astă luptă -. 
Prin scumpă alianţă : Părinte de o fiică, 
Unica-i succesdre, propune a ei mână 
Lui Zultus, fiuli mândru al lui Arpad superbulii. 
Arpad, voiosă, ferice, acceptă alianţa, 

„Ni iute se prepară a celebra cu pon:pă 
Asti imeneiă ilustru. Armatele nemice 
Acum se infiăţiră, 

Prin încuserire dară, iar nu prin forța, armei, 
„Frumâsa Crişiană cu timpul s'alipeşte. 
De ţera Unguresc. 

Din Cisalpina, Dacie era, âncă, vergină 
O mândră, scumpă fldre, Banatulii 'Temisianei. 
In vani se lupti Maghiarii cu arma, să supue
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Pe Glaud al seii duce, căci Glaua îi sfăramă, 
Respinge cu putere a lorti nedrepte- atacuri. - 

Multii timpi dară Maghiarii ai respectati cu pace 
„Acesti mândră ţeră ; şi numai sântulii Stefani, 

„Acelii belicosii rege, ce Ungurii adoră 
Ca o divinitate, prin sângerose lupte 
Parvine să învingă p 'Ahtum, unii lăstari tare 

„ Din a lui Glaud viţă. Fu mare sângerâsă 
Acea luptă ce dete victoria din urmă 
In partea ungurescă. E Ceanadin vitâzuli, 
Românii ce părăseşte p'Ahtum românul duce - 
Şi trece prin trădare în partea ungurâscă ; 

„. Eli este ce comandă în astă mare luptă 
Armatele maghiare ; în el maghiarulii rege 
A pusi a lui speranţă. O di 'ntrâgă se luptă 
Armatele duşmane, şi Ostea ungurescă, 

Silită să ia fuga, so reslăţeşte tâtă 
Prin dâluti şi prin selbe. 

. Purbarea, coprinsese pe Ceanadin şi-somnulă 
Nu se lipea de densulu. Dar în puterea nopții 
„L' învinge ostensla şi ațipeşte-o €lipă. 
In cruda-i turburare de-o dată se deşteptă 
Ca luminati Vuni fulgerii, ca inspirati Vunii geniă, 
De-o radă de speranţă ce se arată ?'n visu-i. 
Elă chiamă căpitanii, adună în prejuru-ă 
Intr6ga sa armată Şi în puterea nopţii, 
Cu furie turbata, cadii repede asupra 
Armatelorii române, ce gustă fără temă 

"Uni liniştită repaosii. 'Teribilă e lupta 
Şi multi sânge-acea nopte, mai negru de câtă densa, 

_Vădu curgând din peptuli a ambelorii armate. 
Destinulit însă-acilea pusese fatală termenii
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Vieţei cei frumose acestei țări române: . Ş | „ Ahtum cade în luptă Şi mortea-i dă triumful Armatelorii maghiare. N cc i Ac6sta a fostii sorta frumâsei Cisalpine: “Prin liberă voinţă, prin incuscriră ilustre, NI Prin lupte sâhgerâse, din țeră suverană - 
Ajunge "ntciii vasală a naţiei Maghiare, ! 
Apoi prin asuprire, cumplita nedreptate, : Devine a ei sclavă... n 
„Rea sortă are-o ț6ră când îşi deschide porta La n&muri d'altă lege, când intră ?n alianţă Cu naţii hrăpitore ce nu respectă dreptulă,. „Ce calcă în picidre credinţa lori giurată t... „E rea lepră streinulii când se "ncuibâsă ?n ţeră, - Căci nu maj scapi de dânsul pin” ce-ţi repune capuli!..
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- Rădu-Xegru trece preste. Carpati la Câmpu-Luigii. Întinderea au: torităţii lui Radu-Xegru preste totă România. Mihaiu Bassarahii, Ba... - nuhi Craiovei este alesi Domni alu României. Vladislav sai Vlaicu aliatui cu Ludovieii regele Ungariei, bate cumplit .pe Turci la. Vi: * “dină. Turcii năvăleseui în feră. Mircea I.se luptă şepte ani cu Tureii, - "pină co îi.scote cu desăvirşire diu țeră. Danu apucă tronului. țării cu ajutoru armată de la 'Turci, “Ţera începe să decline din. causa lupte: loră intestine dintre Dinești şi Vlădești. Dreptulii de a; alege pe Domnii este violatu da. Turci, carii numesâu directu pe Domni. era, sub Alexandru IMI ajunge în completă decadență.. : 

„„ În mândra Cisalpină, colo unde Carpaţii 
Işi împletesci cu fală gigantică cunună, 
Era măndsa ţâră a lui Radu celui N egru.: 

- Adcinu pătrunsese: maghiara tiranie; . 
„Dar ne 'mpăcata ură vărsa în al ek sufletii si =, 
„Veninu-amăriciuinei ; Maghiaruli rege Bella, !). - 
„Unii instrumentit docile alu lui Gregorii Papa, 

  

| 1) Pella IV succede la tronulă tatălui stu Andrei IL Ja 1235, In. ?. timpului invasiunet 'Tătarilorii în Ungaria (1242), Bella. fugi în Dal-. “ maţia. Elă fu restabilitu pe troni lu 1244 și muri.la 1270, - Data cea mal . apropiâtă de adeverii pentru trecerea lui Badu-Ne- „„eru în România se pare a fi.acoca a năvălirii tătarilori în Ungaria | :sub' căpetenia loni Batu-Khan (1242), căci atunci a aflati Radu-Ne. . ru ocasie mai favorabilă pentru a eși din Ardealii, spre a scăpa de persecuțiile religidse ale lui Bella IV, care, persecuții fură una din - causele principale cari aui determinati pe Radu să trecă în România.
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Prin intrigi, persecuții, multă timpă luptă să schimbe Credinţa ortodoxă Şi să impue țării 
Papistăşâsca lege. Aceste persecuții 
Şi apăsări nedrepte, decidii pe Radu-Negru 
Să-şi părăsâscă țera, să trâcă 'n România . La fraţii lui. de ginte. | 
Precum în dimineţa unei măreţe dile 

Frumosa auroră, în mantă purpurie, | 
Deschide vasta portă la împăratul dilei 
Ce 'n maiestâsa-i cale animă universulii 
Cu o viaţă nouă ; așa Carpaţii mândri 
Deschidi o largă cale măreţului Domnii Radu 2 

„Să trâcă 'n România, spre a fonda acolo 
“Unii stati măreţii, puternicii, ce are să lucâscă În secoli de viaţă. 

Pe o câmpie vastă, sub mândre d'albe tende, Sta adunată curtea măreţului Domnii Radu, 
In giurulii astorit tende, mil alte 'ntinse corturi - Umbreaii vit&za ste acestui mândru Duce ; 
Apoi popolă mulţime, cu lungi şi negre plete 
Sta pilcuri semănate peste câmpia lată, 
„A dilei faclă vie abia se ridicase 

Pe bolta, azurată, şi auree rade 
Culegii cu insetare briliante, perle fine 
Ce n6ptea semănase pe flârea profumată Ce însmălta câmpia. | 

Mâreţulii Radu-N eeru, încongiurati de curtea-i Şi "n fruntea, mândrei 6ste, dă semnulii de plecare. R&sună în munţi tromba şi buciumii şi famfare, Și-a lori accente varii s'amesteci cu concerte Ce mil de păsărele, în dulcea, dimineță, 
Trimită ca o ofrandă Cerescului Părinte.
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O gi 'ntrâgă de cale lu] Bassarabi ajunge 
Ca să străbată munţii, să intre 'n România. 

Pe-o 'ncântătâre vale de dlui coronată, . 
Şi străbătută ?n lungu-i d'unii rât cu dulci murmure,. 
Stă Câmpu-Luneulii falnicii, locaşii de Siguranță 
La strănepoţii Romei. Aci s'opreşte Radu 
Cu brava luă oştire şi popolii ce-l urmâsă. 
D'aci clii vrea să 'ncâpă, să pue temelie - 
Inalteloră proiecte. Împinsi de simţimentulă 
Năreţei legi creştine, îndată elă înnalță 
Aci unii templu sacru, simbol de pietate ; 
Apoi el mai ridică o mânără cetățue, 

"Cei scuti de apărare. În urmă elii decretă 
„Legi forte ințelepte fondate pe "'nfrăţire, 

Egalitatea, sacră, a cării dogmă *'naltă, 
E legea cieştinescă. 

Neobosita famă cu 'naripata-i voce 
Propagă ?n totă țera plăcuta, scumpa veste 

* Despre venirea astuj bărbati Şi Domni ilustru, 
Ce-i Bassarabu de viţă, viteză multii în resbele 
Și inţeleptii în pace. Toţă Ducii de prin eră, 
Ce suvernati o parte din vechile colonii, 
Renunţă Va loră drepturi pentru comunulit bine. 
Ş'alergii de bună voe.să 'nchine-a lorti putere 

„ Acestui măreţii rege, în mâna cui depune 
Puterea suverană. | 

„ Sublimă abnegare ce în eternitate 
Va rămânea:0 sacră, neștersă suvenire 
În inima Română... | - 

Acum era lui Negru se întindea mărsţă 
- Intre carpaţi şi Istru, între Siretii ş'Aluta ; - 

Jar peste Carpaţi âncă avea frumâsă ţeră



>
 

"D
 

» DACIADA a A 

Amlaşulii, Fogăraşulii. | Se Intre Aluta, Istru şi Tisa, -uni alti Duce 
Peste Români domneşte ; eli- Bani aci se chiamă „ŞEI Bassarabui de viţă. Eli ancă înţelege 
Imensele-avantage de a-şi uni Banatulă |. 
Cu ţera Românâscă. În fruntea unei brave 
Escorte numer6se de căpitani şi 6ste,. 

"Eli plâcă din Craiova, străbate cu iuţelă 
Prin ț6ră şi ajunge în Argeşii: unde Radu 
ÎŞI are reşedinţa. Aci de buna, voe 

„Lui Bașsarabii se-'nchină. Eli nu supune țâra-i ZA Y 
, , 3 . „De toti lui Radu-Negru, ci-li recundşte numai 

„De Suzerană ŞI-I jură etern amicie 
ŞI în reslielii şi 'n pâce. Acesta destulii este „Ca aste ţări să fi6 etern ne deslipite.. 

Aşa măreţulii Radu fondă în România Sa 
Unu stati puternici, mare. Aşa peste uni secolii, '. Plecând din Maramureşii ună Dragoşii, fiti de Duce îi Din viţa Bogdanină, va face în Moldova - „Unii altit stati mandru tare, 
Apr6pe-uniă cuartit de secolă domeneşte Radu-N egru "În astă Delă ţâră, pe care o dotâsă 

“Cu instituţii bune, cu 6ste d'apărare, 
- Ce lupţă în bătălie sub acuila romană, . 
Incoronată' însă de crucea 'lepil Sacre. 
A sa blândă nţeleptă şi dreptă guvernare 
“Lăsă o suvenire neştersă pentru secoli, 
Și 'n ţera lui descli ise o glori6să cale 

+" La Doninii Ce-i urmâsă -. 
ie Murise Radu-Negru şi toți Români într'una 
'Și-alegu Domnit să-i guverne pe bunuli Bassaraba, Mihai, banulă Craiovei. Astă mint6să faptă
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Uni jera, Oraiovei eter ni cu Romania. 
Mulţi ani Mihai domneşte şi'n lunga lui domnie 
Prepară â lui țră să ştie ca cu arma - . 

„Să îşi conserve dreptulii şi scumpa-i liber tate; 
„Deja 'Purculă fanatecii, nesăţiosti de: sânge, 

Îşi înfipsese pasulii în Orientii, ş şi nimeni . - 
Nu-i pâte sta 'n potrivă, căcă în Bizanţii domneşte. 
“Corupţia. şi intrigi, şi reaoa moliciune. 
Deja el cotrupise Peninsula Balcană, | 
Şi număi sta ?n picidre'de câtii mândra Cetate. 
Ajunsi până la Istru, privei lungele-i .ţermuri 
Şi-ardea de "mpacienţă să trecă n România: | 
Aci însă domneşte unii Vladislav saii Vlaicu 
Ce-i Bassarabit de viţă şi forte bravil î în luptă. 
Unitu în alianţă cu Ludovic ce-i rege -. 

: Peste maghiarulii popolă, dai peptii cu musulmanii, 
Armatele-aliate, aprinse unii focii sacru, . 
Străbatii latuli Danubiti şi se opreseii în costa” 
“Vidinulii celii tare. Aci se dete prima : 
Şi strălucita luptă, în care sânta cruce” 
Sărobeşte semiluna; aci o glori6să 
Victorie 'ncunună arinatele creştine, e 
Dar tureulii în trufia-i şi-orbiti de fanâtismulă 
„Ce "'nspiră a lui lege, nu se putea să 'ndure 
Acestă grea ofensa. Din noii elit se prepară 
De luptă şi inundă, pămeântulii Româiiei 

„Cu 6ste numei6să. 
Acum pe tronuli ţerii era Domnii Danu al doilea. 

- Multi iubitori de pace şi plini de nepăsare, 
Elu negligâse forte aceli spiriti de arme 

Ce însufla Românulii în ast- felii de timpi critici. 
La astă grea, lovire el nu 'esită însă -
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D'a, apăra cu arma a țării libertate: 
Dar slabi, cade în luptă, şi lasă „era n pradă 

Păgânilori selbateci. 

În forte grea balanţă s'afla astii-dată ţera 

_ Patriotismuli însă, salvă a ei onore 
Şi scumpa“i libertate: Boerii în unire 

Alegi de Domnit ali țării unu -omit cu mari talente 

E Mircea 'nteiă ce are unii spiritii forte ageri 

Şi-ună braţii de ferit Im luptă. Cu brava lui armată, 
Flu şepte ani se luptă şi nu depune spada 

De câtii când nu mai este piciori de turcu în ţeră. 
Aşa trăia Românulii în timpi-acei teribili : 

“Şi spaima musulmană ce însufla terore 
În tâtă Europa, nu îi slăbea curagiulii, 

Căci sânta armonie, patriotismulii sacru, 

Erai unii scuti puternici în ori ce grea nevoe. 

Aprâpe de duoi secoli, mulţi domni se succedară 

Pe tronului României, aleşi liberi, de eră 
Și toţi nu cugetară, n'avură altă ţintă, 
De câtii comunuli bine, căci egoismulit âncă 

Nu se 'ncuibase 'n ţeră!... 
Dar într'o di fatală apare din abisuri. 

Satanu, mar ele Demonii. Duşmani eternă, de morte 

Alii rasei cei umane, eli îşi aruncă ochii 
Peste româna ginte, şi-ună tremură îlii apucă, 

V&dend sânta unire ceo-infiăţeşte în bine. 
-Gelosii, plini de mânie, elii sutlă peste ţeră 

S&mânţa desbinării, discordia, fatală, 
Împărăcheri şi intrigi; apoi elii mai trimite 

_Acilea unit răi genii, s apr ingă rele patimi 

In inima română. 

Acuma se deschide în trista Românie
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O eră de durere, de umiliri cumplite. 
Aprâpe de duoi secoli sărman” acsstă eră 
Amari e sbuciumată d'ambiţii criminale, 
De lupte fratucide. Virtuţile străbune 
Periseră cu totulă din inima română; 
Şi intrigi de par tidă, şi egoismulă negru, 
Sfaşie- -ale ei dreptul şi le aruncă pradă 
Invidiei Maghiare, astuţiei Germâne 
ŞI setei sângerâse a Turcului rapace. 
„ŞI cine'sii sacrilegii ce ai deschisi în (6ră 
Nefericita eră!? Şi cine'sii acel Caini 
Ce-aii dat semnalulti morţii, ce-aii împlântat pumnalul 
In sânul mamei Patriei?! E durerosi a spune, 

„A scrie ?n cartea vieţii al lorii monstruosii nume... 
Ună Vladi, fiulă lui Mircea, ce-a convertit Satana 

La cultuli celorii rele, unit Vladi, denaturatulă,  - 
Cu cugetulu şi fapta, se "'ncercă să restorne, 
Tentâsă să ia tronului ilustrului sei tată ].. 
Puţinii apoi în urmă, vni Dani, nepotii lui Mircea, 

- Cu arme criminale se luptă se r&pâscă 
Puierea suverană. Era, Mircea al aouilea 
Pe tronulii României, ună Domnii alesii de ţeră. 

„ Prin fratucide lupte, Danii vrea ca să'lu răstorne; 
Dar este 'nvinsă, şi arma dr eptăţii triumfesă. 
Atuncea Danii turbâsă ; dorinţa criminală 
„Ucide ?n ală lui sufletit ori ce simţiri de ţeră, 
Şi setea de putere Pâruncă, corpi Şi sufletii, 
În braţele păgâne. Setosi să smulgă tronulă, 
Eli intră n România cu armie turcâscă 
Şi plini de nepăsare, el varsă *n valuri crunte | | 
Unii scumpi şi frăţescii sânge ; apoi profană tronul 
Celii sacru-alii României.



o
 

i " DACIADA 
  

“Aşa înteiași dată « se consumase m: eră 

Oribil'acea, crimă care deschise calea: 
. Păgânului fanatecii să calce în picisre 

A ţării sacre dreptari. "Uni Dană pune în mâna 

Nemicului 0 armă, necunoscută âncă: 

E armă "'nveninată ce-i dă corupţiunea, ; 
O armă multii mai tare de câti paloşulii ageriii 

„Ce se 'nfrângea în luptă de lancea românâscă.. 

Aşa Satani triumfă în prima-i încercare. 
Comisii era, acuma, păcatulii celui de morţe ; 

Deschisă, era călea ce duce la peire. 

Seduc&torulii viţiii, cu farmecu-i satanicii 
Atrage cu putere în panta-i lunecosă 

Pe fiii României. 
Acum ţera divisă în duoă mari partide, 

Dăneșştii şi Vlădeştii, familii vechi în ţeră, 
- De naştere ilustră, se sfişie "ntre ele. 
Ca să-şi împace ura şi setea de putere, 
„Inchină a lorii ţâră şi sacrele ei drepturi 
Maghiarului. ce-aspiră supunerea-i completă, 

Sai Turcului ce cată la paşalicii s'o ducă. 
- Acum nu mai e vorba d'alegerea, domniei, 

„De drepturi suverane. Acum se numescii Dumnii 
De 'Turci, şi'şi susţin tronuli cu armii musulmane 

“In contr'acelori principii ce vinu să li-li repescă 

" Cu armele maghiare. 

Aşa sărmana ţeră, aprâpe. de duoi secoli, i 
“Victimă svânturată a intrigei fatale, 

- Devine jucăria la; criminale-ambiţii. 
Ari fi periti Românulii ; şi ţera lui ilustră 
De multii ari fi fosti pradă uitării celii negre! 

-Darii sânta Provedinţă, ce-o reservase âncă 
p-
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La scumpe și mari fapte, n'o lasă ca să pâră. 
Din când în când şi-aruncă asupră-i o privire 
De sântă pietate ; ea'reanimă ?n peptulu 
Românului coragiuli, patriotismul sacru, 
Şi-o salvă, din peire. Dar uni momentii scăpată 
Din cruda rătăcire, Satanii revine n luptă, 
ŞI viţiuli triumfă! e 

Din răi spre mai rău merge Românulii, a lui ţâră 
Pâşeşte cu paşi repegi în calea de peire. 
I se călcase dreptul alegerii domniei, 
Și numai ca favore din când în când Osmanulii, 

„.. Mal vrea să recun6scă pe Domni aleși de ţră. 
De mii de ori pâgânulă cu armit numerose - 
A strebătută prin ţ6ră şi-a inundată fecundulti 
Pământii ali României cu creştinesculit sânge ; 
Dar nici o dată-acilea n'a cutesatii să, 'nfigă 
Piciorulă seu statornicii ; cu timpuli însă turculii, 
Comite şastă crimă. Acum, dupe plăcerea-j, 
Îşi pune garnis6ne, ocupă cu puterea 
Cetățile române: Brăila, Giurgiu, Turnu, | 
Devinii cetăţi osmane: Acum țera e pradă - 
A cetelorii păgâne ce o străbatii cu arme 
Și jefuescii averea, şi violesti ondrea, 
ȘI varsă fără temă creştinulii, românii sânge! 
_-Cumplită devenise a României sârtă, - 

Și grei gemea Românul sub jugulii apăsării, 
Şi nu se afla suflet creştinii destulă de mare 
Să 'ncerce să aline aceste suferinţe ! 
Căci Domnii ce'să pe tronuli celă umiliti alti ţării 
Mai răi suntu de câtă Turci. Complici în tiranie, . 
În jsturi, nedreptate cu inemicii ţării, 
Privescii cu nepăsare la crunta. suferință !... 

C. 5865 ” 3
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Aşa gemea Românuli sdrobitii de apăsare; 

“Tar mai cu s6mă r&ulii ajunse ?n alui culme 

Sub Alexandru al treilea. În cruda-i disperare 

Românii-abia cut6să a-şi ridica privirea 
Către Ceresculă 'Tată, şi-a implora cu lacrămi 

Protecţia-i divină!..
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Alexandru III, gelosi de popularitatea lui Mihaiă Bravului, Banului Craiovei, proicetesă să-i omore. Mihaiu voeşte” să fugă la Constan: tinopole; dar este prinsi în cale de Gmenii lui Alexandru, condem- natu la morte şi aruncati în carcere. Mihaiu condusi la esafodu. Ruga în biserică. Căliulă nu are curagiulă să esecute pe Mihaiu, - aruncă secura şi fuge. Boerii și poporulă ducii pe Mihaiă în triumfu - inaintea lul Alexandru şi-l ceră gratiarea. Mihaii, dupe ce esto rein: tegrati în demnitatea de Bani ali Crainvei, fuge la Constantinopole. . Eli isbuteşte a răsturna pe Alexandru şi reintră în țâră ca Domni. 

- Dincolo peste-Aluta, în ţăra cea viteză 
- Ce Bassarabii o dată legase ?n răii şi 'n bine 
Cu România Mare, nu pătrunsese âncă 
Urita tiranie, Şi Jafulu şi omoruli, 
Ce pustiise țera, de laturea cea stângă 
A Oltului celii mândru. În astă belă ţâră, - | 
Fa Bani alu Craiovei Mihaiu, demni descendinte 
Alu lui Pătraşeu-Vodă, bărbaţii măreţă la sufletii, 
Mintosii în cele bune şi blândii în a lut sfaturi: 
Prin drepta-i guvernare, eli ridică Banatuli 
La "'nalta-i strălucire, la vechea-i demnitate. 
Zelosă d'a ţării drepturi, cutezători Şi agerii, 
Eli ştie să impue păgânului respectulă. 

Mint6sa-i guvernare, devotamentu-i sacru 
Pentru ali ţării bine, făcu din elă organul



DACIADA 
  

Alesii alii Provedinţei, prin care vrea să scape 
De la, peirea crudă sermana Românie. 

. La el acum Românii aţintă-a lori privire 
Ca la o stea luci6să în tempest6să nopte, 

Ş'aşteptii a lorii salvare. | 

Dar fama-i strălucită, ce-aprinie "n totii Românu 

„Amoruli şi speranţa, deştâptă cu putere 
În sufletulii celi negru lui Alexandru al treilea 
Invidia şi ura, şi temerea d'a-și perde 
Domnia şi viaţa. Eli jură şi încercă, 
Prin mișel6scă morte, să curme firulă vieţii 
Acestui bărbatii mare. | 

Mihaiit luândi de ştire de sorta ce-lii aşteptă, 
Pe neştiute plecă, la Tarigrad porneşte. 
Aci l-aştâptă socrulii, I6n, ce e la Prtă 

- Representantuli țării, să pue împreună 
La cale vr'unii remedii, să curme-atătea rele 

- Ce apăsaii pe ţeră. Dar tigrulu ce pândeşte 
Asupra prădii sale, nu perde din vedere 
Mișcarea cea mai mică. Îndată elii porneşte 
Gonaci ageri în urmă-i, ce îlii ajungii îri cale, 
Îl prindă şi-l duci în mâna tiranului ca pradă. 

„Mihaiii cădutit e-acuma, în ghiarele peirei, 
Şi "naltele-i speranţe, sublimele-i proiecte, 
Se parii cu totulii stinse. 'Tiranuli Alexandru 
Acum ţine în mână-i frumosa, lui viaţă. | 
Setosi de alii lui sânge, elii arde de dorinţă | 
D'a-lu-perde câti de iute. Mihaiii e-adusii ?naintea 
Duşmanului de mârte ce, fără nici o probă, 

„Ivacusă de trădare, la morte îl condamnă 
Şi îl aruncă *ncarceri. Acum s'aştâptă. dioa, 
Esecutării sale, şi stenoa cea, luci6să
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"Ce străbătuse-o clipă cu rage de speranţa Si 
“În anima română, părea cu totulii stinsă. 

Fixată era ora funestă a peirei. 
Din gi de diminsţă unii s6re luciosii, dulce, 

„Cu rade temperate, pişindii-măreţi, cu fală 
Pe bolta azurie, păr ea că, luminsă 
O di de.sărbătore. De-o dat” apare 'n stradă 
Mihajii legati de braţe. Uni gâde e 'nainte-i 
Înalt, ferosi, sălbatecti, cu ochii plini de sânge ; 
Eli pârtă p alti seii umeri o ageră secură, 
Simbol de morte crudă. Satanti e lingă densulă, 
Triumfătorii şi veseli. Ascunsti d'ori ce vedere, 
Eli stimul6să *n taină nesăţioasa-i poftă, 
De vărsători de sânge. Dupe Mihai urmesă 
Esoorta numerâsă, de Ianiciari ce-sii guarda 
Tiranului cel barbarii, căci Ostea român6scă 
De multii e oropsită. Poporulit tristii şi'n doliii 
Ce însoțea victima şi-umplea, largele strade, 
N'afla în al lui sufletii, drepti tâta, consolarea, 
De câtii lacrămi amare. Curagiuli, energia, - 
Erau cu totulă stinse în inima”! sdr obită; 
Și scepticismuli rece îl amăgea 'n cr edinţa 
Că-i voia, Provedinţei să zacă 'n tiranie. 

Aşa mergeau "nainte către fatalulu termeni. 
De-o dată ?n a sa cale Mihai? 'şi-opreşte paşii - 
În faţa unui templu creştinii şi cere voie 
Să intre spre a'şi face a lui ultimă rugă. 
Satanii scrâşneşte dinţii şi urlă de turbare, 
Căci geniulii dreptăţii apare înainte-i 

“Şi cu suflarea sântă, Palungă ?n depărtare. 
Poporulii sprijineşte pi6sa: lui dorinţă, 

- Și comandantulă guardei îi dă, permisiunea.
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Mihaiti cu-o frunte calmă şi plină de pietate, 

“Pătrunde în locaşulii cerescului Părinte ; 
Eli merge şi 'ngenunche lângă altarulii sacru: 

Creştinii ce'să în templu veniţi spre rugăciune 

Pătrunşi adânci în sufletii de sânta, pietate, 
Cadi toţi, se prosternsză şi-unescii ale lorii lacrămi 
Cu-a lui Mihai credinţă şi umilită rugă. 
Mihai nu cere viaţa de la ceresculi tată, 
Pentru plâcerea vieţii ; ci eli şi-oferă braţului, 

Şi cugetulii, şi mintea pentru-apărarea, legii 

Şi mântuirea ţării. 
Dupe acâstă scurtă ferbinte rugăciune 

Transfiguratii se pare şi-o divă-aureolă 
Încinge a lui-frunte. Eşindu din templu-afară, 

Eli işi urmeză calea, la loculii de osindă. 
Satana nu mai este lângă căliii s'anime 

Curagiuli sei sălbatecii, căci graţia, cerâscă 

Ce plană pe d'asupra victimei inocente, . 

- alungă “n depărtare şi lu ţine la distanţă 
Ajungi la loculii morţii. Mihaiii plin de credinţă 

In Dumnezeulii păcii, se sue pe estradă 

Și "'nalţă la ceră ochii. Căliuli se prepară 

Să-i dea, cumplita morte. Nesăţiosii de sânge, 

Apucă 'n mâni secura şi vrea ca s'o ridice, 
Mihaiu prin inspirare divină se întârce, 

_'aţintă drepti în faţă şi cu-o privire cruntă. 

"Li 'nghiaţă de terdre. Căliulu simte într'ensulii 
O stranie putere ce-lii ţine şi-li opreşte 
De a comite crima; apoi, coprinsii d'uni tremuri, 
Aruncă josii secura şi cu-o tremândă, voce, 

Elu strigă cu putere: 

— „Eănu potittrunchia capulii acestui bărbatii falnici!
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Unu Deii este intrensulii. A lui sântă suflare 
Inghiaţă-a mele braţe şi nu potii să ridice 
Secura omucidă ! unii Deii astii capii protege!.. 

A qisi şi plinii de gr6să, ia. fuga printre popoli 
Strigând Coprinsi de spaimă: 
— „E sfântii omuli acesta, nu merită să mârăl.. 

Mihaită la astii miracoli s'aruncă în genuche 
Pe eşafodulii negru şi ridicându-și ochii, 
Către cerâsca boltă : 

— „1ţi muţumescit Părinte c'ai ascultati pi6sa-mi 
Și umilita-mi rugă; pe marginea peirei, 
Tu n'aj uitati poporulii românii în suferinţă. “ 

La asta măreţii spectacolii, poporulii se deştâptă 
Ca dintr'uii somnii letargicii ; eli vede uni miracolii 
Divinii prin care Ceruli îşi manifestă voia 
De a salva viaţa, acestui bărbatii mare. 
Boerii şi poporulă, coprinşi de foculii sacru, 
Alergii cu toţi grămadă şi smulgii dupe estradă 
Pe celi alesii de Domnuli, şi cu strigări de ura, 
Cântări de bucurie, se ducii la Alexandru 
Să ceră graţiarea acestui inocente. 
Chiarii &nsăşi ianicsril, coprinși d'o spaimă sacră, 
Respectă ” n a lorii voe a Cerului voinţă, - 

Tiranultu Alexandru, hienă insetată 
„Da lui Mihait viaţă, posomoritii şi tacitii, 
Stă singuri la, ferâstră coprinsiă d” impacienţă, 

„Ce râă îli torturâsă, tot aşteptândi semnaluli 
„Ce are Să-i vestâscă a luj Mihaiii peire. 

În marea lui mirare, e deşteptati de-o dată 
D'unit sgomotii forte stranii ce vine de departe.: 
O tristă presimţire coprinde negru'i sufleti, 

 Si-un tremurii îlă apucă. Îndată elu zăreşte
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- Dar erudulii, Alexandru, copriusii d'o mare t6mă 
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Departe mesagerul ce-alârgă ?n fuga mare. 

P'uni armăsarit în spume. Eli este înainte-i; 

Ce-i amuţeşte vocea, abia pote să gică.: i 
„ Vorbeşte!“ Mesagerul îi spune pe scurtii tote 

Ce a vădutii cu ochii. Tiranulii plâcă. capulii 
Şi-o negură mortală, acopere-a lui faţă, 

'Turbarea îl coprinde, îşi muşcă a sa budă 
Şi-unii sânge spureatii, negru îi înspumâsă gura. 

Remasii în nemişcare, el cugetă, *n tăcere 

Ce are ca să facă. Satani e lingă densuli, 
„. Şi 'nspiră ali lui sufletii cu cugetări viclene. 

Intre acestea, tă, soseşte şi mulţimea, 
. Purtândii p'a s6le braţe speranța mântuirei. 
Cum vădii pe Alexandru, boerii şi poporuliă, 
Cu strigăte teribil îl cerii să graţiese 
De la nedreptă morte, în numele dreptăţii 
Divine ce-l reclamă, p'acesti demnă fiti al țării. 
Tiranulu Alexandru, luindi uni aerii dulce, 
Ridică către ceruri şi braţele şi ochii. 
Plinii d'o căinţă falsă, el mulţumeşte *n lacrămi 
Cerescului Părinte că prin minune sântă 

 Salvase de la, morte unii suflctii inocente, 
* Pe densulii îl cruţase de a comite-o crimă. 
C'o voce sunătore, proclamă graciarea 
Bărbatului ilustru şi-i jură amicie 
În t6tă a lui viaţă. Entusiasti; poporulit, 
Aclamă pin! la ceruri a lui Mihai salvare 
Şi merge-apoi de-l duce familiei amate 
Ce-aştâptă 'n desolare. 

R&masii apoi pe gânduri, tiranulii se frământă 
“Cu cugetulii şi mintea cum ar putea să-li pârdă.
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A lui Mihaii viaţă acuma: mai cu s6mă 
li e pericul6să, acuma, când tiranulii j 
Îşi desvălise scopul, acum când Mihaiii este 
Obiect de adorare la "'ntregi românulii popoli. 

"Puţini timpi abia trece şi Alexandru-al- treilea 
“La elii pe Mihai ch6mă. Spre-a-li amăgi mai bine 
Şi-a-lu face ca să cadă în negrele lui curse, 
Eli îi oferă iară, spre semnit de confienţă, 
Ilustra demnitate de Banii Mare-ali Craiovei. 
Mihai cu unii ochit agerii citeşte ?n al lui suiletii 
Urita perfidie şi scopulii celii satanieii. | 
Dar cu abilitate şi-ascunde simţimântuli, 
Şi sincerii mulţumeşte tiranului de marea 

„ Yavore ce-i accordă,. Voioşi ei se desparte: 
Dar cugetări diverse străbatii prin a lorii minte. 

Mai multi ca nioi-o-dată Mihaiă acum se teme 
De scumpa lui viaţă. Eli merge în Craiova, — 
La loculii reşedinţei. Aci primită el este . 
Cu pompă strălucită şi-şi ia tronulă băniei. 
Dar crudulă Alexandru W'aprâpe îlii vinesă. 

“Cu planuri mai perfide. Mihaiii le ştie tote 
Şi forte lesne-i este a pedepsi cu morte 
Pe cei ce-i pindescii viaţa, şi-a demasca tiranul. 
Dar nu-i acesta, Scopuli ce marele lui sufletii 
Voeşte să atingă. Eli a juratu în templu 
Lîngă altaruli sacru că nu doreşte viaţa 

| Pentru plăcerea vieţii, ci ca să scape Ţâra 
Din ghiarele peirei. Acestă cugetare 
Frămintă â sa minte. În fine elit decide 
La "Țarigrad să mârgă, să cerce să r&storne 
Din tron pe Alexandru : apoi timpul va spune, 
Ce are să 'atrepringă.
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În forte mare taină, elă plâcă înti”o nâpte, 
Străbate cu iuţelă Carpaţii şi ajunge 
În ţâra Ardelenă. Daci porneşte *n cale, 
La 'Ţarigrad ajunge cu bine şi cu pace. 
Eli merge la viziruli şi cu durerea ?n sufletii, 
Espune păsulit 'Pării şi cruda tiranie 
De care striviti geme poporulii României. 
Dar turcului ce-i pasă-de greaoa suferinţă 
Ce-apasă pe ghiaurulii. În lăcomi-ai Gbă, 

„Nimieii nu vrea, S'augă de,câtii pe preţi de aurii. 
„Aceea era calea ce din nefericire 
Căta ca să străbată spre-a căpăta domnia. 
Mihaiit însă nu are cu ce să satisfacă 
Al turcului nesaţiii. Atunci elii siliti este | 
Să împrumute aurii cu camătă prea mare 
Şi să-şi ajungă scopuli. În fine'triumfâsă ! 
Iar Alexandru vodă îndată ce aude 
D'acestă tristă veste, porneşte'n ţări streine. 

Mihai intră cu pompă în Tera lui amată, 
Şi-unu farmecii d'alegreţe imbată toti românulii. 
Şi umple de speranţă a lorii inimi sdrobite. 
Poporulii României acum în Mihai vede 
Alesuli Provedinţei, trimisi să- li uşurese 
D'atătea amari rele.



CÂNTULU V. 

Starea de umilire, de jafu şi de suterințe în care se afla Ţera la-.. 
venirea lui Mihaiii pe troni. Mihaii, în conferință cu Banului Mi-- 
halcea şi cu Mitropolitulii, decide a ridica în contra Turciloiui stin--. 
dardulă liberării. Mihaiu închee alianţă în contra 'Turcilorii cu Sigis-- 
mund Batori, principele Transilvaniei și cu Aroni Domnulii Moldovei. 
lu consultă 'Țera pentru ridicarea cu armele în contra 'Turcilorii: 
Jurămentuli solemnu,. 

Multit timpă a dilei faclă răsare şi apune 
Pe trista Românie de când Mihaii domneşte, 
Si dulcele ei rage nu poti încălgi âncă; 

„Ala seu îngheţatii sufletii. Posomoritii şi tacită, 
„ Retrasă stă în palatuj, ascunsi d'ori ce vedere ! 
Re&paosulii, nici somnul nu 'se lipescii de dânsulă,- 
Căci elii este continut în cugetări:profunde ! . 
De când e Domni al 'Ţerii, nefericirea crudă 
Teribili îl turmentă, căci vede gemândii ţera 

„Sub aspra, nedreptate şi el e “neputinţă 
S'aducă uşurare ! 

De la uni timpii incâce, nu vrea să ştie 'Turculit: 
De lege săii tractate. De multi se stabilise 
În ţâră ca la densulu ; de multii avea, oraşe, 
Cetăți de apărare; acum vrea să-şi zidescă, 

„Să "nalţe şi g&mie. Sermana Românie
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E "n jaf şi a lui pradă. Pe tâtă luna-acilea 
„ Vini cete numerâse de turci şi tătari barbari 
Pe carii, biata eră, spre-a le "'mblândi crudimea,; 
Silită-i ca să-i ţie cu totii ce i se cere. 

" Armata românssca era abia o umbră, 

Şi nu inspira t6mă. 

Românulii nu mai pote trăi în a lui țsră, 
Căci densuli nu mai are avere, nici colibă 
Unde să-şi ducă, traiulii. Păgânuli îl goneşte 
Din. vatra-i strămoşescă, îi devastâsă, casa, 
„Răpeşte a lui vite, batjocoreşte soţa 
Desonoresă fata, îi spurcă chiar altarulă ! 

* Viata ajunsese atât de durerosă, 
În câtii se credea mortea balsamii de mântuire!.. 

De-ai fi bătutii la petra mormintelorii închise | 
Să chemi din noi la viaţă pe cei ce dormi în ele, 

- Acele triste umbre, privind atâtea rele 
Ce apăsaii pe eră, ar tremura de spaimă, 
Îndată s'ar ascunde în negrele locaşuri, 
“Spre-a evita, durerea acestui tristi spectacolii !.. 

Adesea n meduli nopţii, Mihaiii stă n conferinţă 
“Cu bunului Ban Mihalcea şi cu Arhipăstorulii. 
EX își frământă mintea să ale vr unii remediii 
Lvatâtea multe rele. Vistieria ţării. 

„E g6lă şi speranţă nu este să se umple, 
Căci ale Țării dăjdii de multi se strângi pe sema, - 
Locustelorii păgâne ce aii căgută pe 'Ţeră. 
-De multi vermue ţâra de creditori ce-o storce : 
Ei stringi dările ţării şi penti'unit banii iati dece, 
Și toti nu se plăteşte, căci turculii şi evreulii, 
Şi greculii şi armenulii erait stăpini pe ţ&ră. 
În fine aroganţa păgânilorii sălbateci
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„ Devine-atâtit de mare, în câti lovescii de morte . 
Pe chiar boerii ţării ce-i întilnescii pe stradă: 
Ei ai chiarii cutezanța, d'a ataca palatuliă, 
D'a arunca cu petre şi-a insulta pe Vodă.. 
Aşa dar. răului este la culme şi cuţitulii 
Păgânului pătrunse la măduva din 6se. 

La astă tristă stare ce-ameninţă peirea 
Se cere lecuire şi-o repede lovire. - 
Mihaiii şi-opreşte mintea la'spada strămoşâscă ; 
El m'a uitati Românul câtii e vitezi şi ageri, 
Când luptă pentru dreptu-i. 

— „La arme dară strigă, la arma liberării !.. 
Românuli în scurti cată să 'nvingă sai să moră !..« 

O! Musă ! spune-acuma ce divă inspirare, - 
„Ce flacără ardinte a ?ncinsi măreţulă sufleți 

Eroului celii mare! 'Tu singură ştii numai 
Ce cugetări inalte şi ce virtuţi străbune 
"a *mpinsii să ia curagiulă şi marea hotărire 
De a sfida cu arma, trufaşea Semilună, 
Păgânulă celt fanatecii. 

Dupe-o tăcere scurtă şi-adâncă cugetare, 
Mihaiit chemă la sine pe vechiulii Ban. Mihalcea. - 
Şi pe Arhipăstorulii. Elă le revelă planul 
Şi ferma hotărire ce-a conceputii în Domnulă, 
De a chema la arme întregulii românii popolă, 
"De-a ridica stindardulii cel gloriosit al Ţării, | 
Și-a nu depune arma, de câtii cândă pe pămintuli 
Celii sântii al României nu va mai fi nici urmă 
Din lifta cea păgână. - 
— „Măreţii Şi sântii ţi- eplanulă, mărite "nalte Domne;. 
Prorupe Ban Mihalcea, cu-o voce 'ntusiastă,- 
Şi nu v&dii mântuire pentru salvarea Ţării, .
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De câţi ca totii Românulit o sabie să 'ncingă.“ 
— „Aşa, afirmă "ndată Arhipăstornlii legii, | 
Coprinsii de unii focii sacru ; e Dumnedeii ce 'nspiră 
Alvostru înaltă cugetii, S'avemi credinţă 'ntr'ănsuliă. 
— „Dar ia'mi spuneţi, boerii, unisevorii cu mine 
Pentru 'mplinirea faptei ? sai tocm'atuncă afla-vorii 
Prilegii ca să conspire cu inemicii țării ?!.. 
Răi s'au făcutii boerii de la uni timpii incâce, 

Şi nici o cugetare mărsță: nu inspiră - 
A lori corupte inimi! Spurcatele lorii patimi 
"Şi-ambiţii criminale, ce-omorii patriotismulă, 
Deschis'ait larga cale Vatâtea mii de rele. 

"Ce-aii năpădiţii pe ţără. Multă, amăriciune 
Imi varsă ei în sufletu!.. e 

A isi, şi întristarea umbreşte lataă frunte! 
Bătrinulu Ban Mihalcea şi Chiriarhulti ţării, 

Pătrunşi d'ună respectă tainicii, nu voră să întrerupă 
Profunda lui tăcere. Mihaii şi-ardică capului 
Și aţintindu-şi ochil asupra, lui Mihalcea 

Şi chiriarhulii, dice: 
— „Ce credeţi despre dânşii ?* 
— „Măria-Ta, r&spunde cu 'ncredere deplină 
Bătrinult Ban Mihalcea, eii credii de astă dată 
Că şi-au veniti în fire, şi la chemarea Vostră 

"Vori fi dispuşi cu toţii a pune Vale Vostre 
Piciore a lorii spadă, şi sincera credință. * 
— „Nu pentru mine d6ră le ceri devotamentulii, 

“Pror upe Mihaiii Vodă cu o sonoră voce, 
-Ci pentru-a n6stră '[6ră ce geme în durere !..5 
— „Adesea *n conferință, cu dânşii eu aflat'amii 
Intimele lorii gânduri, respunde Chiriarhulă. 
'Toţi ardă, nutresci dorinţa pentru salvarea ării.
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Se pare că nevoia ce-a cădutii pe 'Leră, 
A deşteptati intr'Enşii curagiulii datoriei. | 
Eu potii să spunii în cugeti că la chemarea Voâstră 
Cu toţii vorii răspunde.“ Ă 
— „E bună veste dară, şi 'Târa e salvată ! 
Esclamă Mihaiu iute ; şi faţa radiadă 
De-o bucurie vie.“ 

Apoi dupe o scurtă tăcere Mihaiă dice: 
— „A n6stră ţ6ră-i basa, e punctulii de plecare 

“D'acâstă mare faptă ; putea-vomii însă, singuri, 
Avea tarea credință d'a 'nvinge până *n fine 
Pe inemicii noştri ? Suntu rumer OŞI păgânii, 
Spurcaţi, tenaci în luptă ; şi 'Țera e puţină 
Şi nu are de unde să *mprospăteze 6stea. 
Aşa, prudenti imi pare ca mai "nainte âncă 
D'a ridica stindardulii, să facemit alianță 
Și cu puteri d'afară.“. 
— „Mărite Dâmne, dice Mihalcea cu sfială, 
Asemeni alianţe suntii fârte-anevoi6se, 
Şi costă multi pe eră: Maghiarulii este mândru, 
Invidiosă şi barbari; Polonulii e uşure, 
E fanfaronii şi lacomi ; Germanulii e astute, 
Pertidi, vulpe viclenă ; şi toţi nutrescii în sufleti 
Dorinţa d'a ne perde.“ - 
— „Darnu m'am dusă cu gândului la astă. fel d'aliante, 
Răspunde *ndată Vodă. Le ştiii câtii prețueşte: 
Şi d'am luatii curagiuli să tragii din tâcă ferulă, 
Nu vrea să schimbi stăpânulă. Românu ?n a lui ţâră 

„__Voescii să fie liberit şi ne supusi: la nimeni. 
“Bă nu aşa, departe m'am dusii cu cugetarea. 
Vorbindii de alianţe, ei m'am purtati cu gândului 
La fraţii cei de sânge. Ca şi-noi Transilvanulit
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Şi Moldovenulii este amenințatii teribili - 
De pala cea păgână ; acelâşi suferinţe 
Ne l6gă ?n sârta nostră; cu ei darii putemii face 

„O stinsă alianța.« 
— „Mult înţelept e planul ce-ai conceput i în Domnulii, 
Respunde Chiriarhuli, Şi mare e speranţa 
De buna reuşită. « 

Era tirgiu în n6pte, şi pentru-a duoa Oră 
Cocoşulii anunţase inaintata, oră. 
Mihaiă întinde arâpta păstorului şi 'nclină 
Piosit mărsţa-i frunte. Asemeni stringe mâna 
Și Banului Mihalcea şi se despartit în bine. 
Mihaiii toti mai remâne în cugetări profunde 
Pină ce-l fură somnulii. 

In dioa următore, Mihaii chiamă la densuli 
Pe duoi din frații Buzeştii, pe Radu şi pe Stroe. 

„Pe Radu îl trimite la Sigismund Batori - 
Să 'nchee alianţă de a goni pe turculii 

- Din ţera lori creştină. Asemenea trimite 
Pe Stroe în Moldova la, Aron, Domnulii ţării. 
„Aşti soli al României primiţi fură cu bine 

În ambe ţări creştine. Şi Sigismund şi Aron, 
Ai înțelesii pe dată, imensele- -avantage 
D'a se uni 'mpreună în contra Semilunei: 
Ce-ameninţa să-i pergă. Ei iscălesci tractatulii, 

„Şi Sigismund trimite îndată la hotare | 
O 6ste transilvană de duoă mii la numări, 
Cu ordinii ca să intre la cea d'intâiii chemare 
A lui Mihaiii în ţâră. Aron trimite-asemeni , 

„Din 6stea ţări-o parte, de Hatmanii comandată. 
“Mihaiii însă 'nainte d'a ? ncepe lupta mare, 

Voeşte să, mai facă o ultimă *ncercare.
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Cei trei Priuţă în unire trimiti plângeri la Por ta, 
Cerindu:i indreptare. Sultanulă în trufiai ă, 
Şi spre derigiune, triniite'ndata ?n ţeră 
Trei mii de ianiciari, spre a o 'mpila mai tare. 
A lui barbară faptă a şi decisii momentulii 
“Solemnă al ridicării. 

În marea lui prudenţă, Mihaii mai înainte: 
De- -a ridica stindardul, vrea să consulte Tera. 
Așa dar elii provâcă o mare adunare 

E Din toţi boerii ţării de toti felulii de graduri.. 
O lungă vastă sală acuma, sta deschisă, 

Ca să primescă 'n sânu-i pe fiii României. 
În capuli ej stă tronuli o dată mândru-al ferii, 
Acoperitii. în doliă. Mai jos, de elii aprope, 
Era o masă lungă de vechiil stejari U, sculptată. 
Pe dânsa era crucea Şi sântulii: evangelii, 
Lucrate 'n petre scumpe. Încetulii cu încetulii, 
Sosescu boerii țerii. EI nu vină toţi d'odată; 
Ci pilcură câte dece, să nu se dea, alarma, 
Copiii cei din casă ? i aştâptă *n capulii scării 
Şi- introduci în sală. Acum e plină sala 
Şi mil de inimi nobili palpită 4? impacienţă 
Sa afle care-i scopulii ce-i aduna acilea. 
Se pune sentinele la uşi, la scări, la por tă, 
Şi nimeni n: are voe să mai pătr undă n întru. 

O uşe laterală de:0 dată se deschide ; | 
Mihaita pătrunde *n sală. Înaltii, măreţii şi falnicii ; 
Dar gravii în cugetare, elii e "mbrăcatii în: dolii. 
C'unii pasii de maiestate, pişeaşte drepti şi siguri 
P'a tronului largi trepte şi se opreşte-acilea. 
Cu ochi schinteioşi, ageri, şi-arunca-a sa privire 
Peste- adunar ea mută; ; apol eli ia cuvintulii : 

C. SS57 E i 

-
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Cu o sonoră vace, Mihaiii espune starea 

Cea durerosă-a "Țării. Energicii în cuvintuii, 
Sublimit în simţiminte, electris6să "ndată 

intrega adunare, şi-unii foci sacru animă 

Pe toţi cei ce-li ascultă. Mihaiii apoi se *ntorce 

Spre tronului celii în doliu şi ridicându- -ŞI brațuli, 

Eli dice cu durere: 

— „Vedeţi tronulii acesta ? E tronulii mândru. al Ţării, 

Înfiinţatii o dată Vuni Bassarabii ilustru, 
Măreţulii Radu-Negru. P'acesti tronă mai mulţi secoli 
Au strălucită cu fală mulţi Domni viteji şi mândri. 

De multe ori păgânulii a vruti să-l veştejâscă, 

Puindi pe elă unii paşe, ca să guverne era. 

Dar 'lâra toti d! auna, în asti-felii de momente 

De crudă încercare, în senulii ei aflat'a 

Eroi ca Radu î) şepte, ce deştepta în peptuli 

Romiâniloră credința virtuţiloră străbune, 
Şi infrângea cu arma trufia musulmană, 
Şi constrângea păgânuli să ne respecte dreptulii. 

Acum astit tronii e *n doliii, căci umilire-apasă, 

Întunecă splendorea de care-o dinioră 

Lucea ca şi unii sore. 
„Ei bine, suferi-vomă multi timpu astă sclavie ; 2 

Cand sânta Provedinţă, în dioa-acea fatală 
În care cruntulii gâde a ridicatii secura 

Ca să-mi trunchese capuliu, făcu alit seii miracolii, 

Ei consacraiii viața-mi la mântuirea "ării. 

Ei n'am voiti nici tronulii, nică stema, princiară. 

Ca să continui fapta lui Alexandru-al treilea, 

Şi-a altori Domni nemernici ce-ait umiliti Românulii 

1) Radu ali şeaptelea sau alui optulea de la Afumaţi.
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Şi 'ngenunchiară ţera ; ci ca să salvii er eştinula: 
Şi "Vera lui amată din jată și umilire. 
Et.nu voii şedea dară p'astit tronit plini de durere 
Pin' ce cu arma "ri mână nu voii goni păsânulii 

De pre pământulii ţării, şi-oă da aureola, 
Antica strălucire ce merită să aibă 
Asti tronii ce-acum e 'n doliă. La arme dar cu taţii, - 
La arma liberării!... 

Cum grâznica, tempestă ce mişcă până 'n fundu-i 
A mării adinci ape şi le ridică ?n valuri, 
Ce se inalți ca munţii, mugescii cruntii de turbare 
Ş'apoi se spargi în. spume, de stince granitose ; 
Aşa boerii ţării, mişcaţă profindă în sufleti 
De "'naltele cuvinte eroului celt mare, 
Ră&spundi co voce fermă, de care geme sala: 
— „La arme! da, la arme! la armele salvării !...« 

Mihaiă. trage din tâcă o sabie ucisă, 
Ce schinteează ?n aerii de setea resbunării. 
C'unii pasii de maiestate descinde de pe trepte 
Şi vine drepti la masa ce sta în a lui faţă. 
Aci era păstorulii în.hainele lui Sfinte, 
„Cusute n fir de aurii; pre capii avea măreţa, + 
Pontificala mitră, ornată * n briliante 
Şi-alte petre scumpe; în mână ţinea, falnică 
Toiapguli păstoriei. Îndată ce Eroulă 
S'apr opie de densulii, eli pune 'n a lui dreptă 
Stindardulii scumpi ali ţării, ce fâlfie cu fală. 

Mihaiă inclină pala cu punta drepti spre cr uce 
Şi sântulii evangeliit şi cu-o sonoră voce : 
—„Aci, boeri, cu toţii! D'acum eii suntii al vostru, 
Iar voi a mea tărie!..« 

Electrisaţi, boerii, toţă tragi din tecă-spada
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Şi vinii s'o 'ncrucişeze cu pala, 'ngrozitâre 
A lui Mihaiii Eroulii ; iar larga sală muge 

_D'ună vuetii surdă de arine. O voce tunatore, 

Urmată de mii alte, faci să răsune sala 

De jurămentulă sacru, prin care toţi se l&gă 

Să nu depue arma pân” n'ori stirpi păgânii 

Şi țera-ori libera-o !: 
Ponteficele legii cu o pi6să voce 

Acceptă jurămentuliă. 
_— „Inalta Provedinţă din ceruri ce v'ascultă, 

Prin vocea mea să crâgă a vâstre jurământe, 
Să bine-cuvinteze a vâstre'sânte arme.“ 

— „Amini ! răspundi boerii, aprinşi de foculii sacru.“ 

Mihaiii apoi le spune la toţi să fie gata 

De luptă, căci momentulii snpremu al acţiunei | 

D'aci nu e departe; apoi voiosit se trage 

Din sală ; iar boerii se risipesci pe-a casă 

Treptati şi fără ssomotii. Ei ducii în al lori sufleti, 

Tăria şi credința, ce salvă-o Națiune 
Din marginea peirei.



CÂNTULU VI.: 

Mihaiu, în fruntea ostei si a poporului armatu, ridică stindarăulu liberării. și dâ semnalulu esterminării turciloru din țeră. Eli ataca Giurgiu fără veste şi ucide pe turcii de acolo. Intoreendu-se în Bu- curesci, măcelăreşte într'p nopte trei mii ianiceri şi pe Emirulu loru, ce venise ca să prindă pe Mihaiti. Mihaiu bate, coprinde, arde și de- a 
vasteză Hârşova și Silistra. Fraţii Buzești şi Calonfirescu bati &stea lui Gherei Hanulu 'Tătărimel atâtu la satului Putineiu câtu și la satulu Stăneştii, unde libereză septe mii de creştini ce: se ductu în sclavie de către tătari. Mustafa pașa înspăimintătă, fue cu Gstea peste Du- năre. la Rusciuc. Mihaii trece Dunărea peste ghiată și se aşadă cu stea în faţa, dusmanului Bătălia crâncenă de la Rusciuc unde optu mii de turci cadu morți po câmpuită luptei impreună cu pașa Mustafa. 

Puţine dile âncă şi sorele dreptăţii 
Va străluci cu fală pe fiii României ; 

“Puţine gile âncă şi crucea legii sacre 
Va sta mai drepti pe turla bisericii creştine; 
Al clopotului sunetii,. chema-va fără temă 
Oreştinii să s'adune la ora rugăciunei. | - 
„Mihai fixase giua, de' multi timpi așteptată, 

Acea di de dreptate, şi gi de resbunare 
În care tot păgânulii ce se afla în eră 
Avea să espieze cu sânge-atâtea ele 
Cu care apăsase Românvw'n a lui țeră. 
"Deja în tot coprinsulii, prin sate şi prin târguri 
Se r&spândise "n taină cea qi de mântuire
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În care-avea să moră păgânii pân” la unulii. 

Aron prinţuli Moldovei totii astii-felu regulase 
În totă a lui ţeră. Mihaiu trimite ordinu 

Să intre 'n România armatele-aliate. 
Acum tot era gata şi setea răsbunării 

Perbea, în toţi Românii ce aşteptau semnalulii. 
Mihaiu din ajunii âncă anunţă prin pristavuri 

Pe creditorii țării c'a duoa Qi să mârgă 

“La Dan cei vistierulu ca săşi primâscă banii. 

Nu se făcuse dioă, şi turcii cu grămada 

Umpluse larga curte a lui Dan vistieru. 

Şi aşteptaii cu toţii ca să-şi primescă banii. 

În curtea princiară o parte din armată: 

Cu căpitani ?n frunte şi popolit multi sub arme, 

Stau gata spre lovire. Mihaiii, în costumii belică, 

incinsii cu lata-i spadă, descinde între denşii 

Şi "ncalecă-armăsarulii. Eli ia stindardu 'n mână, 

Şi adresândii cuventulă la popoli şi ar mată : 

— „Copii, le dice densulii, acestai stâgulă Ţării 
Şi-a ei ondre sântă! Cu densuli dar "nainte 

Să curăţămi păgânii !...* 

A dist, şi 'n fruntea, ostei cu toţii esii în str ade” 

Şi "ndată *ncepii măceluli teribil care 'n6că 
Păgâni 'n al lorii sânge. De-o dată unii fumi negru 

De patru părți apare, apoi prin fumit străbate 

Consumătore flacări. Era casa cea mare 

A lui Dan vistierulii ce "ndestula cu pari 

Pe creditorii ţării. Se închisese porta 

Şi 'se pusese foculii de patru părți a, casei, 

Apoi de patru laturi ucigătorea lavă 

De plumbi şi de ghiulele ce s'aruncai în curte 

Cu tunuri ghintuite, ducea o morte crudă
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Păgânului ce geme cădutii în ghiara morţii. 
Pe strade şi prin case, armata şi poporulii, 
Setoşi de resbunare, ucidi fără cruţare 
Turcimea de-ori-ce: vârstă. Răsună ?n depărtare - 

„Mil strigăte confuse şi ţipete-ascuţite 
Ce scâte disperarea. Părea că chiar infernului, 
În ura lui cea mare pentru umana rasă 

işi deslănţase fiii să estermine lumea. o 
„Către apusul dilei se consumase faptulii, 

Se potolise setea vendetei celei dr epte, 
Căci nu mai era sufleţii de turcii în capitală. 
Prin st trade, curţi şi case, cadavrele păgâne 
Stai pradă *mbelşugată la câni şi putrejiune. 
Totit astii-felii se făcuse în toti coprinsulii ţării 
ȘI n ţera Moldovenă. 

Îndată dupe- acâsta, în fruntea Ostei sale 
Mihai sboră la Giurgiit. Aci, cu câsa morţii, 
Ucide sai robeşte toţi turcii ce cadii pradă 
Mâniei celii drepte. Din tâtă păgânimea 
Abia duoi.potii să scape, trecânâi înotii Danubuli. 

Abia Mihaiii se 'ntorce cu stea 'de la Giurgii - 
Și unit Emiri soseşte cu multă-al6să-armată. 
Eli a veniti acilea cu scopii ca să răpue 
A lui Mihaiii viaţă. Ne vrendă a şti nimica . 
De cele petrecute, se aşâdă "n capitală | | 
ȘI lui Mihaiii îi cere provizii şi bani gata - 
Ca, să ierneze-acilea. Apoi cu o suită | 
De ianiceri o mie, porneşte drepti la curte, 
Spre-a saluta pe prinţul. Mihaiti.ce urmărise * 
Mişcările-i d'aprâpe, se duce 'ndată "n Jagări, | 
În centrul 6stei sale ce sta sub albe tende 
Afară la cânipie. Prin multe vicleşugură
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Păgânulii se munceşte să pue pe el mâna: 
Dar Prinţulii îi dejocă a lui curse viclene. 
Mihaiii decide *n fine ca să ter mine joculi 
Cu spada vitejiei: | 

__ Către puterea nopiii, în fruntea stei sale 
Porneşte ?n capitală. Eli mai ântâi încinge 
Cu flacări cuartieruli în care fără temă 

Dormea păgân” armată; iar. cu o parte-a 6stei, 
Eli înconjră casa în care sta Ermirulti. 
Dro dată se incepe o sânger6să luptă; 
Măcelulit e teribilii şi spaima, 'ngroditore, 
Și până n punetulii gilei din turci nu mai e unulu: 
Emirulia şi-a lui trupă dacă toț: în ghiara morţii; 

„+ - Tar prada e prea, mare, şi tâtă 6stea fuse 
a Tan Deplini satisfăcută, de partea, ce-i se dete. 

XE . = 7 Acuma: dispăruse speranţa d'ori ce pace, 

tz Căel lupta cu păgânuli pe față se deschise. 
„- “ Românu-acuma scie că nu mal.e scăpare 

De câti în a lui spadă. . 

 Puţinii după aceea, Mihaită în fruntea 6stei 
La Hirsova porneşte, oraşii întăritii, tare 
Și plinii de avuţie. O 6ste inemică 
De şepte mii de 6meni, soldaţi deprinşi la ame, 
Î-ese inainte pe Dunărea 'ngheţată, - 
Căci era ?n timpulii iernei, Şi vrea ca să “lii oprescă, 
Aci se dete-o luptă din cele mai teribili: 
Cursese-atâta, sânge, că ghiaţa dunărenă 
Părea unii postavit roşu pe t6tă-a ei lăţime, 
În fine Mihaiu este triumfătoră; ; şi turcii 
Se risipeaii ca, stolurri de pasări sburătore. 

Eroulii, fără pregeti, coprinde 'ndat' oraşulii, 
Îl arde și îl pradă. Românulii se "ndulcise. 
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La, prădile-abondente şi se ?ncărca cu ele 
De nu le putea duce. E nevoiti Eroulu . 
S trecă "napoi Istru, spre a depune ?n țeră 

„ Necalculata pradă şi să se "ntorcă iară 
- Ca să urmeze lupta. 

„ Mihăiă nu vrea să lase pe turcii să se trezeseă 
Din spaima-ce-lă coprinse. De-aceea elit străbate: 
„Din noi pe ghiaţă Istru şi. merge la Silistra 
Oraşii frumosit şi mare. Aci lupta e lungă 
Tenace, sângerâsă. Românii daii în fine 
Asaltulii celii teribilă şi iati tarea cetate. 
Ce jafuri, ce ucideri şi ce robiri teribili!... 
Români află-acilea atâta multă pradă 
Că nu ştiii ce să facă cu dânsa, nică cu sclavii !... AS 

Nemuritrea Famă, cu vocea-i de aramă 
A buciumatii în lume măreţele. victorii 
A lui Mihaiti eroul. Deja cruda terdre 
Pătrunde-adencu in sufletii turcimea, dunărenă ; 
Deja spaima ajunge în mândra capitală 
“Osmanului feroce şi face caâ.să salte - 
De t$mă şi mânie Sultanulii în seraiuri 

Pe dată Padișahulii numeşte-altii Domni în țsră ; 
Jar Mustafa ce-i paşe, primeşte espresii ordini 
Sa trecă pe la Giurgiu cu şeai-spre-ce mii 6ste 
Şi să-l aşede 'n scauni. Apoi tot Padişahulii 
“Trimite unii altii ordină către Gherei cei hanulii 

„ Tătarilorii Crimeii să intre.'n România | 
Cu trei-deci de mii ste să pedepsâscă aspru 
Pe Doinnii şi a lui 'Ţâră! | 

» 0, Musă! spune-acuma tăria cea de sufletii 
Vitezului celit mare, curagiuli lui eroicii 
În faţa vijelie! de horde musulmane! 
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Depune ai tăi lauri neperitori pe fruntea 

Vitejilorii ce ?n lupte eroice "nsoțiră 
Cu braţulii şi credinţa p'alu lori căpitanii mare, 
Ce scrise cu-a lui spadă in litere de sânge 

Victoria mărâţă ce-a repurtatii asupra 

Păgânilori ce *nfrânse. Cei trei fraţii Buzeştii, 

Calomfirescu Radu, vitezuli Banulii Manta, 

Suntii nume glori6se ce nu perii nici-o dată!.. 
Mihaiii cum află vestea, perieolulă celii mare 

Ce-ameninţă-a lui ţeră, pe dată işi adună . | 
Întrâga lui armată, la Dunăre porneşte, 

Spre a opri d'a trece pe Mustafa în ţ6ră. 
Abia soseşte-acilea, şi vine trista, veste 
Că hanuli tătărimei a şi trecuti pe ghiaţă 

„Si pradă și robeşte. Mihaiii atinci se scolă 
Și cu intrega 6ste la Hulubesci s'aşâqă, 
D'acilea elii trimite cu-o parte din oştire 
În contra tătărimei, pe câte trei Buzeştii 
Şi pe Calomifirescu, Gherei hanulă celu mândru 
Ce 'nainta spre Giurgiu pentru-a-şi uni puterea 
Cu-a lui Mustafa 6ste, infige-a sa ordie 
La satului Scărpăteştii. Iar cei trei fraţi Buzeştii 
Și cu Calomfirescu ajungii cu-a lori armată 
La satulii Putineiu. Aci ?ntâlnescii o parte | 
Din 6stea tătărască şi crincenii o sdrobesce; 
"Ucis'ai mulţi dinti”ânşii şi robi pe mulţi luară. 

Multi se 'ntristeză Hanulă, aflândi astă nuvelă 
Dar nu-și perde curagiuli. Pe dată către Giurgiu 
P'alu seii nepotii porneşte cu 6ste numerosă ; 
Dar elit d'abia ajunge, la satuli disi Stăneştii, 
Şi stă că. Buzeştii “li iritempină în cale 
"| atacă şi-l invinge. Prea, multă 6ste pere
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Şi chiar nepotuli mândru al lui Gherei mortii cade.. 
Victoria fu mare; der flGrea glori6să, 

Ce adorna cununa acestei mari victorii, 

Fu scumpa liberare a şepte nrii de Gmeni, 

Tot suflete creştine cs se ducea ?n robie 
De armia tătară. , | 

Oştirile păgâne eraii acum unite . 

La satului Scărpăteştii. Mihaiii cum attacâsta, 

Pe dată şi porneşte cu întrâga lui armată. 
Viteazulu Banulii Manta, în fruntea avangardei, 

_Întempină-avangarda păgână numerâsă 

De gece mii aprâpe. Eli crâncenu o loveşte, 

Și turcii şi tătarii inspăimentaţi iai fuga, 
Şi dai cu toţi năvală în lagărulii ceiti mare 
În care ducii terdrea. O panică coprinde 

Întrega lori ordie, şi Mustafa şi Hanulii, 

Fugii chiar în acea n6pte. Vitezulă Banulii Manta 

D'aprope îi goneşte cu ferulii şi cu mortea, | 

Tot decimendă dintrenşii penă ce-i trece Istru. - 

Mihaiii vădândit nemiculii c'a dispărutii din faţă-i,. 
Se ia dup'a lui urmă şi la Rusciuc l'ajunge. 

„. Aci trece Danubulii pe ghiaţa cea solidă - 
Și îşi aşâdă Gstea mai sub Rusciuc aprope; 

Duşmanuli era *n faţă cu pai-spre-ce mil ste. 
Mihai 'şi-anim'armata în numele credinței 

Cei drepte şi curate şi dă semnalulu luptei. 
'Veribilii este-ataculi de amenduoă laturi, 

Tenace este lupta, Şi î6rte sângerosă, e 

Şi lungă până sera. Vitejil fraţi Buzeştii, 

Calomfirescu Radu, vestituli Banulii Manta, 

ȘI Riraly vitâzulii cu 6stea transilvană, 

Ducii mortea şi terdrea în armia pagână.
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Mihaiii cu pala ?n mână, p'uni armăsari ce sboră 
Ca ventuli printre rînduri, îmbărbătesă 6stea 
ȘI trage ?n a sa parte victoria măreţă. 
Ca opti mil turci cadavre daci pe pămentulii rece 
Și Mustafa-i cu denşii.
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Stroe Buzescu în luptă singulară cu Selimii. Stros vănitii,- cade- 
captivu de resbeli. Stroe sub tenda lui Selimu. Stroe transportati 
pe o litieră în castelulu lui Selim. pe ţermii Bosforului. Mihaiu se 
intârce în TȚeră cu armata încărcată de pră(i; elu este priimitu cu 
mare entusiasmă. 

Se terminase lupta Şi cei remaşi cu viaţă, 
„Din turci cătaii scăpare în repedea lori fugă; 
"Români "n esaltarea victoriei-"i goneşte 
Și îi ucidă teribilii. Cel micii din fraţi Buzeştii, 
p unii armăsarii de rasă, urmati de căţi-va numai 
D'ai sei viteji resbelnici, se depărtase n g6nă, 
Departe multi: de 6ste. Pe ne- -aşteptate 6tă 
Uni musulmanii bravii, june că-i ese înainte, 
Urmati de mai mulţă alţii. Eli e *mbrăcatii în haine 
De catifea cusută cu firii numai de aurii; 
Pe capii avea duibanuli ţesutii cu perle fine, 
Cu briliante scumpe ce strălucâii ca s6re; 
În mână avea pală cu-lamă oţelită, : 
Lucrată n flori cu artă ; iară mânerul. palei 
Schintee de briliante. P'uni armăsari ca foculii, 

“Eli sboră ca şi ventulii ori incotro voeşte, 
Cum vede pe Buzescu, ca fulger îl atacă.
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O luptă 'nverşiunată anim'aste mici trupe, 

Ce se distrugii indată. Din partea musulmană 
Abia remâne 'n viaţă acelă căpitani mândru ; |, 
Iar de creştina parte sta âncă în picidre 

Buzescu şi doi alţii. 

Păganu: n disperare roteşte armăsarulti 
Și se opreşte "n faţa vitezului Buzescu ; 
Acesta face semnul Vai sei să nv-lă atace. 

Atuncea musulmanulii “uni toni plinii de trufie : 

— „Ghiaurii semeți şi mândru, se pare c'astădi sorta 
Prea multii te părtineşte ; tu pari de nobilii sânge, 
D'aceea voii a-ţi face o mică rugăciune. 

Ei nu îţi ceri viaţa, căci ea mi-e odi6să, 

Şi n'am veniti acilea de câtii să aflu mortea. 
De eşti vitezi în luptă pe câtii te pari de nobilă, 
Voescii cu tine numai să *ncrucişesii adi ferulii. 
“Selimi e alu meii nume; prin ale mele vine 

Uni nobilii sânge curge. De-i serisii ca să mori astăcdi, 
Să mori voii da ta mână,“ 

Buzescu îl priveşte, şi-uni simţimentii. de milă 
Pătrunde al lui sufleti. | 

— „ O june musulmane, a ta fragetă, virstă 

"MI 'nspiră pietate. Voescă (leului păcii 

Să dăruescii viaţa-ţi; nu voii ca crunta-ini spadă 
„Să secere- -al teii sutleti în primăvara vieţii, 
Nu voii ca genitori- ți să plângă ?n aşteptare 
Întârcerea ta vană.* 
— „Ghiaurii plină de presumţii, in marea ta trufie : 
Voeşti s'arunci asupră-mi linţolulii umilirei, 
Să-mi prelungeşti viaţa la chinuri şi durere. 
Acuma dară află că, eii detesti viaţa, 
“Că "n astă tristă lume nimici nu mă reţine:
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Avâmii unii scumpit părinte ce adorami sub sâre 

Vol i-aţi r&pusii viaţa când aţi luati Silistra. 
Eli paşe er'acilea, şi plini de vitejie 

Cădu în lupta cruntă. Acum elii se desfată 

În raiului fericirei ce Mahometii promite 
La credincioşii legii. Bii n'am remasit în lume 
De cătii spre'răsbunare, şi voii să-i oferii astă-di 

O victima mai mândră, ună sânge calu teii nobilă. 

De a! ondre în tine, ridică în susii spada 

ŞI luptăte cu mine. Sai 1mi resbunii ei tata, 
„Sai mă trimiţi la dânsulii în raiulti desfătării.“: 

A. (isi, şi cu mânie ardică în susi pala. 
Atuncă Stroe Buzescu îndrâptă a lui spadă 

--Să 'ntempine atacului. mortala lovitură , 

Ce-asupra, lui se 'ndreptă. Eli nu vrea să ucigă 

P'acestii musulmani june; dar vrea ca să-lii desarme. 

Se 'ncrucişedă ferulii şi lamele ?n ciocnire 
Aruncii schintei aprinse. Aşa câtii-va se luptă, 
Şi iuți în apărare, cei duoi cavaleri mândri 

Nu potii să se atingă. În fine musulmanulu, 

Abili în stratageme,: roteşte armăsaruli, 

Şi deviasă lupta. Buzescu-l urmăreşte 

P'aprâpe "n fuga mare, căci nu vrea ca să-i scape 

-De-o dată din stufişe pe ne-aşteptate-apare 

'O câtă de resbelnici ce se repedii ca fulgeri 

"Cu ferulă golit în mână asupra lui Buzescu. 

În cruda-i disperare şi indignatii de cursa 

Ce crede că-i intinse păgâna perfidie,. 

Se luptă cu turbare, voindii să-şi dea scumpit viața. 
Cu agera lui spadă doboră intu'o clipă 
Caţi-va din inamicii ce-ameninţă-a lui dile. 
Dar lupta-i inegală, căci mulţi erai la numeri 

7
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"Păgânii ce venise să scape de la morte 
Pe musulmanulit june, stăpinulii lori cel nobilii. 
Perdutii era Buzescu, căci dintre inemicii : 
Ce n giurulă lui formase unii cerci ne 'nvinsiă de pale, 
Duoi cadii plini de turbare asupra lui ca mortea. 

„Din ei unulu străpunge oribil a lui dreptă ; : 
“Iar celă Valtă e gata să îl trunchese capuli. - 

Dar aerulă răsună de-o voce tunătâre,- 
Și-unii armăsari ce pârtă unii cavalerii în fugă, 
Soseşte iute, sparge celi lanţii d'oţelii al morții, 
Ce 'ncinge fără milă pe nobilulu Buzescu. 

„Cu agera lui pală, Selimit plini de mânic. 
Înlătură lovirea ce- ameninţă pe Stroe, | 
Apoi.cu-o tunătore imperi6să voce, 

L al sei aşa vorbeşte : 
— „În numele cel sacru al lui Alah din ceruri, 
Opriţi- vă turbarea, pe fruntea, mea nu puneţi: 
Opată odiăsă ! Cruţaţi omulii acesta, ; 
Eli are dr epturi sacre a mea recunoştinţă, 
Căci eli mi-a cr uţatii viaţa puţinii mai "nainte. - 

Docili la a sa voce, toţi musulmani "'nclină 
Îndată a lori frunte, işi punii ferulii în tâcă 
Şi lupta încet6să. Buzescu ce perduse 
Din rana lui multit sânge, aprope e să-şi perdă 
De sine cunoştinţa ; se reanimă însă, 
La nobilele vorbe ce îi străbaţii auduli. 

„Eli iși aţintă ochii asupr'acelui nobilă 
Și generosi rivale, şi cu-o privire lungă, 
Și blândă şi duiosă, părea că vrea să-i ceră, ! 
Ertare, căci pusese asupra lui prepusuri 
De laşe conduită. Dar de-odată stă 
O negură mortală întunecă vederea-i,
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Și vălulu pal al morţii se “tinde p 'a lui fața. 
Din drâpta-i sângerindă îi cade a sa spadă ; 
Jar stânga nu mai pote ca să guverne friulii, 

| Şi s'abandonă ?'n voia cursierului ce-l portă. 
Aşa, suava fldre din ţermuri căldurose, 

Bătută de reci venturi, înclină a, ei frunte, 
Îşi perde. -a el culdre, deliciosti parfumulă |... 

La tristulii astii spectacolii, mărinimosulii. june. 
Aruncă a sa pală, şi ageri cu-a lui dreptă, 
Apucă pe la spate ps nobilulă Buzescu, 
Ce cade n a lui braţe ; apoi al ser ordonă . 
Ca să transporte iute, cu multă, îngrijire, | - 
Pe vulneratii sub tenda-i. Iar eli pătrunsă în suflet 
D'uni simţimentit prea stranii ce nu pote "nțelege, 
Urmssă, de aprâpe cortegiuli în tăcere. 

Mihaiti deja dăduse semnalulă d: adunare . 
Şi de "ncetarea luptei. Acuma toţi oştenii 
Sosescii de prin toti loculii cu prăgile pe umeri 

„Şi vinii mândri în lagără. Dupe o cină scurtă, 
se dati toţi la răpaosă, sub tendele întinse. 

Departe, multi departe de tabăra cr eştină, 
„Ascuuşi totii pe sub d6luri, prin văi şi păduri dese, 
S'opriseră cu spaimă, sdrobiţi de aspra luptă, 
Osmanii ce în fugă scăpaseră cu. viaţă, 

„De sabia ghiaură. Ajunşi de ostenslă, 
EX vorii ca să petrâcă acilea, trista nopte ; 

- Apoi în faptul dilei să fugă mai "nainte, 
“Să-şi caute scăpare departe d'orl ce'luptă,. 
De trăsnetulii cen mână purta Mihai Vit6zulă, . 

Trecuse medulii nopţii, se potolise foculă, 
Şi o tăcere mută, şi-unit negru întunereci, 
Domnea preste totii câmpulii. O slabă licărire 

C. 591. E ” 5
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Abia se mai zăreşte, înti'o închisă tendă. 
Aci Selimii vitezulă, adinci atinsă în sufleti 
De-o sântă pietate, veghiasă cu "ngrigire | 

Lingă nemicu-i Stroe, pe care vrea să-lit scape. 

Elii îi storsese rana şi-i aplicase ensuşi 
Medicamentulii siguri ce 'ntorce la viaţă. 

Acuma. suferindulii e calmii şi unii somnii dulce 
Alungă de la dânsulă durerea şi 'ntristarea. 
Selimii stindu în tăcere, privea cu admirare 

Mărâţa lui figură, cătândi ca să-şi esplice 

Ca ce simţimenti stranii. animă ?n al lui sufleti 

Acesti nemicii de morte al patriei ş'al legii. 

De-o dată suferinduli se mişcă, se deşteptă 
Şi preumblându-și ochii în giuru-i, recunâşte 

P'alii seii rivală de luptă. Atuncea elă esclamă 

Cu o durere vie: 
— „Suntii dară sclavii acilea !.. Păgânii fără de sufletă, 

De ce ?n a ta mânie cruţaşi a mea viaţă ?1..“ 
— „0, nu! Selimii răspunde, cu-o vie-emoţiune, . 

Tu nu eşti sclavii acilea, tu eşti...“ Şi a sa voce 
Se stinge fără voe-i, căci buza lui nu ştie 

Ce vorbă să profere. Iar Stroe deliresă, 

Se perde iar în somnuă!... 
„Noptea-şi făcuse cursulii şi blânda auroră, 

“Cu alburie rade, gonea desele umbre - 
Ca, să deschidă calea la împăratului qilei. 

Unu s6re vii şi mândru cu rade purpurie 
Făcea să strălucâscă pe d6luri neaoa albă 

Ca mii de briliante. Selimii de care somnuli 

Nu se lipise âncă, deştâptă a sa trupă, 
Dă ordinii de plecare. Pe Stroe il aşâdă 
Cu multă îngrijire p'uni patii comodii şi mole,
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Ce pârtă p'al loră umeri ai lui Selimii sclavi neori. 
Îlti însoţeseii d'aprâpe Selimii şi Badea Udrea, 
Asti singuri din vitejii ce ati urmată pe Stroe 
În lupta-l audace, astii singurii ce scăpase, 
În dioa precedentă, de pala musulmană. 
Bătrinti, vitezi resbelnicii ce însoţise 'n lupte 
Pe tata lui Buzescu, acum el remăsese | 
Pe lingă bravuli Stroe, îl însoțea *n.resbeie, 
Lupta cu elii alături, era ca al seii mentori. 

Aşa Selimii şi trupa ce are sub comandaii, 
Către Stambolu iat calea. Iar Gstea musulmană 

| Ce- -avea în sufletii spaima victoriei. er eştine, 
Se risipește, fuge, ori unde "i vede ochii 
Şi nu mai vrea, s'asculte de ordinii, nici comandă. 

În tabăra creştină, Mihaiu care gonise 
De multă de la eli somnuli, veghiasă, se gândeşte 
La viitorul "Ţării. Îndată ce lumina 
“Domneşte pretutindeni şi s6rele cu rade |. 
Mai dulci, mal căldurâse, puţinii mai domoleşte 
Ger6sa admosferă, Mihaiii face să sune 

Din trimbiţe şi tobe semnalul de plecare. 
Mii care încărcate cu prădi şi cu trofee, 

Urmsâsă de aprâpe armata ?n a ei cale , 
- Şi-aşa ajungi, cu toţii în capitala Ţării. 

„O, Dâmne! cum potii spune, cum potit buciuma ?n 
Mi lume 

Măreţa, strălucita, şi mândra priimire 
Ce-avu Eroulii ţării şi-armata-i glori6să 
Cum poti descrie foculi, entusiasmulii sacru 
Cu care "ntregii poporulii a priimiti în senu-l 
Pe salvatorii Țării !.. 

Trei dile 'ntregulii popolii şi-armata-l neînvinsă
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Se abandoni cu totul în senulii veseliei 
Şi? n cântece viteze, ce-alungă multii departe 
Trecuta umilire. 

Mihai între acestea neprecurmatii gindeşte 
La, fapte glori6se, spre-a- ŞI întări puterea, 
Şi-a stăvili pe turcul d'a, mat călca în 'Ţera. 
A sale mari victorii acuma deşteptase 
Creştinele pop6re ce se afla sub juguli 
Păgânei tiranie. Aprinse de speranţă, 
Eraă cu tote gata s'apuce arma 'n mână 
Și "n plină confiență să lupte sub stindardulă - 
Eroului cel mare. Mihaiii ar fi fostii gata 
De a străbate Emuliă şi-a libera cetatea 
Lui Constantin celui Mare, şi a salva Creştinuli 
De sub păgina pală, de-ar fi avuti îndată 
Oştirile promise din partea lui Batori. 
Dar Sigismund molatecii, nehotăritii la fapte 
Și plină de vanitate, nu pote să 'nţelegă 
Măreţele proiecte de care se nutreşte 

- Eroul României. 

În aşteptarea, astorii promise ajutore, 
Mihaiii nu vrea, să lase momente de r&paost | 
Suflării musulmane. Cu 6stea-i fară pregetii 

E Coprinde Ismailulii şi-l lasă garnisonă, 
Apoi mai pustieşte oraşele-otomane 
Ce stâii âncă ne-atinse de drâpta lui mânie ; 

- Iar Biraly vestitul, dup'ale sale ordini, 
Sfăramă inemiculi şi rade pină *n base 
Cetatea Silistria şi arde 'Turtucaia,. 
Vitezulti Banii Mihalcea ce-asedia Brâila 
O forţă prin asalturi, prea iuți şi sângerdse, | 
Ca să capitulese.
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Aşa ? n cinci luni de luptă Mihai cu iunga-i spadă 
Înscrise "n cartea, vieţii măr eţe multe fapte, 
Victorii strălucite ce suntii fără esemplu. 
Prin marea-i vitejie, elii face să-lii admire 
Întregă Europa ; iar Turcului inspiră 
O spaimă fără s6mă.
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Casteluhi Emirului Ahmede, clăditi pe o stâncă scăldati de Bos- 
forii, Stroe convalescentu în castelului lui Ahmede. Selim în fața 
îmi Stroe sub adevbrata sa formă de femee, îi spune că se chemă 
Zuleima. | . ” 

Pe stânca colosală plantată de natură 
“În apele-azurate ce scaldă şi încântă 
Feericele ţărmuri a duos continente, !) 
Sta âncă în picidre mărâța reşedinţă 

Emiruluj Ahmede. Bărbată de nobilii sânge, 

De stirpe glori6să, teribil în resbele, 
Mărinimosii în pace, fu tot d'auna gata 
Să-şi verse al lui sânge pentru profetii şi lege. 

Aci "'nflorea, o dată, prin lungi grădini feerici 

Ce "'ncongiuraă castelului, lămiiulii, portocalulii, 

„Şi mirtulii, şi platanulu şi mii de floră suave 
Ce însmăltau parteruri cu artă destinate. 

Aci suava roză, regină 'ncântătore 

Atâtori flori plăcute, amesteca parfumu-ă 

Deliciosă şi dulce cu-al celoriă-alte plante 

*) Turnulii Verginei (Kiz koulossi). In faţa portului Scutari se ri: 
dică pe o stincă, la intrarea Bosforului, turnul Verginel.
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Şi 'nbălsăma-admosfera cea, plină de delicii. 
Aci din multe locuri a stâncei colosale, 

„Ţişneaii sorginţă. de-o apă mai pură, ca cristalulii 
Şi şerpuia ca rîuri prin iarba însmăltaţă, 
Şi tempera arşiţa, unui ardente sâre, 

„apoi se perdea *n mare. 
Acilea altă dată, în nopţile senine, 

" Când luna străluceşte p'unii ceri d'azuriă şi splendidii 
Se preumblai ca umbre de hurii diafane 
“Frumâsele cadine, spre-a respira "n tăcere 
R&csrea profumată din astii Edemi terestu. 
Câte suspinuri crude nu se-exalaii în taină 
Din fragedele pepturi, şi se perdeaii în spaţii 
Sub bolta înstelaţă ! Cu câtă duioşie 
Captivele păgâne, priveaii dupe teraţe 
Cum vermuia Bosforulii de bărci Şi de caice 
Care purtaii pe sânuii, în plină liber tate, 

* Bărbaţi, femei şi vergini! O! ce n'ar fi dati ele - 
Pe unii moment d'acelea, de dulce libertate! 
Dar alta era sorta ce'le-a prescrisă destinulu !.. 

Nimic nu lipsea-acilea, şi arta. şi natura 
_ Aci acumulase comori de frumuseţe, 

- Spre-a face fericirea Emirului Ahmede. 
Dar mal pre susii de tâte, spre-a culmina fericea 

„Acestui mândru pașe, natura” dăruise 
O fiică ncântătore, 0 vergine divină, 

„Frumosă ca şi roza suavă din boscheturi, 
„Uni angelii de cand6re.: Zuleima e-al ei nume, 

Şi toţi aci o-adoră ca şi pe-o deitate. 
Multi timpii aci plăcerea şi luxuli celti molateciă 

A desfătatii în braţeii, la senulii voluptăţii, 
. Pe castelanulii mândru, Eli str ălucea ca sre
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În mijloculii a sute vasali viteji Şi falnici, 
Căci pacea. domnea âncă, în cruntuli, vastă imperiii 
Ce şi-a, creatii. păgânulă cu “pala sângerindă 

„Din ţările creştine. Dar jugulii tiraniei 
„ Eterni putea să facă a popolilorii lege ? 

Creştina omenire putea multiă timp s& 'ndure 
Păgâna apăsare? Românuli mai cu s6mă, 
Nutritii din alt sei l6gănii cu suculii libertăţii 
Ce Roma a sa mamă i-a infiltrati în sânge, 

„Putea multi timpii'să pârte a tiraniei lanţuri. 
"Ol.nu; marele-i sufletă a reaflată într'ensulii 
Guragiuli mântuirei. Mihaiu, creştinulii duce 
Şi Domni al României, a cutezati să rumpă 
A tiraniel lanţuri, să sfide semiluna, 
La, lupte sângerâse, să. “mprăştie ter Grea | 
În inimi “musulmane, să facă. să tresară, 
De spaimă şi turbare toţă paşii prin casteluri, 
Şi însuși Padişahuli să tremure "n seraiuri. 

Alarma er: dată. Din suveranul ardinu, 
Acum pornescii toţi paşii la-Dunăre să stingă 
"Românuli, bravulă popolii. Ahmed; Emiruli falnicii 
Şi-adună toţi vasalii din care îşi formâsă 
Armată strălucită. Numit pâşe-alu Silistrei 
Şi primulit comandante al Gstei dunărene, 
A trebuitii să plece. Elii lasă paradisuli 

” “Celă' plini de desfătare şi traiul seii celii dulce, 
Prumâsele-i cadine, de tâte se desparte. 
Dar pâte elii să lase: departe d'al lui sufleti 
„Pe scumpa lui Zuleima ? El n'avusese âncă 
Divina fericire de-a o vedea "nsoţită 

." Prin imeneuli sacru. Mulţi juni de nobilii sânge, 
„Frumoşi 3 bravi în luptă ceruser'a ei mână ;
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Dar nici unuli dintw'enşii n'avuse fericirea | 

S'atingă al ei sufletii. Din frageda-i etate, 
Acea mândră fecidră, a dispreţată cu totulii 
Şi legile naturei şi 'nstinctele ce secsu-i 
Impunii la a ei voe. De jună âncă 'nvaţă 

Ca să, conducă 'n fuga unii armăsarii sălbatecii 
Să mânuiască, pala şi lancea Şi geretuliă. 
A ei vîn6se braţe sfidssă fără temă 

* Pe ori-ce bravu în luptă. 
Zuleima, însoţise pe scumpulii ei părinte 

La Dunărea cea lată. Ea nu ia parte 'n luptă, 

Căci nu vrea să turmente în sufletii p'ali ei tată; 

Dar când fatala sorte r&pi dulcea viaţă, 
A szumpului părinte în luptă cu ghiaurii, 

Atunci jură pe legea lui Mahometii cea sacră 

Că nu vrea să trăiască de câtii ca să-lit r&sbune,. 

Făcândi să curgă valuri de creștinesculii sânge. 
- Încinge dară spada, încalec'armăsaruli, 

Se pune "n fruntea, trupei cei mândre şi viteze 

* Vasalilorii ce-i jură voioşi să o urmese 
În ori-ce întreprinderi. Selimii ei o numeşte - 
Şi-ascult'ale ei ordini. in bătălie dânsa 

N'ascultă de comandă ; ci liberă "n mişcarea, 

Se-aruncă cu-a, ej trupă ori unde o aşteptă 

Pericolulii mai mare, ori unde-a afla speră 

"O crincenă vendetă şi-o morte gloriosă. 
Acâsta vru să afle în lupta singulară 

Ce-avu să întrepringă în contra lui Buzescu. 

Dar altit-feli întemplarea decise d'a ei sortă!.. 
De optii ori aurora, cu blândele ei raze, 

A deşteptatii natura la viaţă la labore; 
De opti ori vălulă nopţii a invitati pe. omulii
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„La pace şi r&paosii, de când Selimiă şi trupa-i 
Luase lunga cale către Constantinopol. 
Acuma, reşedinţa Emirului Ahmede, 
Ce fuse destinată a nu mai vedea într'ensa 
Pe domnuli ei celii falnici, se mişcă, se deştâptă. - 
Din luriga ei tăcere şi se prepară veselă 
La o viaţă, nouă, căci scumpa ei stăpână, 
/uleima, al ei sufletii, a reintratii în senu-i: 

Uni s6re calâii şi dulce îşi r&v&rsa lumina 
Pe 'ntinsele teraţe a mândrei reşedinţe. 
O radă prea timidă străbate prin ferâstra 
A unei spaţi6se şi elegante stanțe. 
Ea r&spindeşte 'nti'ensa fantastică lumină. 
Şi lasă să se vadă aceli luxii asiativii 

Ge. -0 decora cu artă. Aci pe-o sofa mâle 
Se odihnea Buzescu şi plaga lui acuma, 
Era mai vindecată, La raga lumin6să, 
Ce-anuntă o gi nouă, erouli se deşteptă. 
Eli îşi preumblă ochii în lungii Şi "n larguli stanţei: 
Şi-admiră cu uimire unii luxii cum nu văduse 
În viaţă-i nici-o-dată. Să fie, eli se "ntrebă, 
-Uni visii, o aiurare' aceea-ce' priveşte !.. 

Dar care'i e mirarea când îşi întorce capulii 
În laturea opusă... Al sei ochii întâlneşte 
O magică fiinţă. Eli vede, dar nu ştie 
Ce trebue să credă: E dre o fiinţă 
Umană saii cerâscă aceia ce-i 'nainte-i, 
O hurie divină ce Mahometii destină 
La credincioşii legii?! sai este-o vidiune, 
“O umbră diafană, ce-apare câte-o dată 
În visuri delirante?! E intre vii acilea? 
Se'ntrebă, bravulii Stroe, sati este în locaşulii -
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Eternii al fericirei ?! Dar nu, elă se ridică, 

Se 'nalţă pe picidre, contemplă drepti în faţă 
. Cea stranie figură ce-i pare că o dată 

A întâlnită în viaţă. Statură maiestâsă, 
Uni capi ornatii cu graţii din care cade unde 
De pării ca abanosuli ; duoi ochi vioi şi negri 
Ce strălucescii în frunte-i. ca duoi lucioşi luceferi, 

„ Aruncă rage-ardente prin lungă şi negre gene, 
Unii nasi în armonie cu cea dulce figură, 
“Și-o gură graţi6să, ca unii bobocii de rosă 
“Ce lasă să "'ntrevadă cu farmeci duo şiruri 
De albe perle fine: Imagine divină 

Ce-ai inventată sculptorii cei mari aj omenirii 
Să .represinte lumii pe geea fr umuseţei. 

Uimiti, elii nu cutesă să facă vre-o mişcare 
“Sau să profere-o vorbă. Atunci blânda Zuleima, 
Cu-o voce-armoni6să, c'unii toni graţiosi, dulce: 
—"„Mărinimosă resbelnici, cum merge a ta plasă ? 
„Pa pari cu multă mai bine ca ?n dilele trecute.“ 

Isbitii acestă voce ce-a străbătutii augui 
Pe câmpulii de on6re, aţintă drepti în față 
P'aceea, ce-i vorbeşte şi plini de îndoială, 
"Timida-i, slaba: voce, murmură cu sfială : 
— „Aşa dar daca simţulii şi slaba-mi rațiune 

„Nu-mi sunti âncă per dute, tu eşti acelii magnanimă 
„Şi generosi resbelnică ce mi-ai salvatii viața 
„Din ghiara morţii crude !..“ 
— „EA sunti Selim, rivalulii, nemiculit teii de luptă, 
A. căruia juneţe atinse al tei sufetia 

:Şi nai vrutii a-l ucide. Eu n'am făcută la, rindu- -mi 
De câtă a cor espunde la fapta-ţi gener6să. 
„Fii te-am adusii acilea să vindecii a ta rană;
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„Tu eştă sacrul mei 6spe.“. | 
» — „Dar ce misteruri:6re "'ncongiură flinţa-ţi? ! 
„Tu eştă şi nu acela ce-am întâlnitii în luptă. « 
— „Te calmă, căci îndată, în câte-va cuvinte 
Afla-vei totii misterulii ce 'nvâlue fiinţa-mi : - 
Ei suntii unică fiică a unul mare paşe,. 
Emiră de rangii şi 'n luptă vitâzit fără de sâmănii. 

. ELU şi-a perduti viaţa la Dunăre "n resbelulu 
Ce avurămit cu ghiaurii. Ei am juratii atuncea 
Ca să-lu răsbunii în luptă. Multi sânge ei vărsat-am, 
Şi mari, cumplite perderi intre ghiarl făcut-am. 

Fatalitatea însă te-a scosi în-a mea cale 
Pe câmpulă de. bătae, şi mi-ai schimbatit destinulit... 
Acesta este trista-mi, funesta-mi istorie !.. . 
Acum Alah va face ce va voi cu mine, | 
Căci elii decide sârta la popoli şi la Gmeni!..* 
A disă, ş'a ei figură devine purpurie, 

„Ca şi cum al ei sufletu ar fi avuti s'ascundă, 
Sub asti vălii ali pudorei, vre unii misteri ce gura-ă: 
Nu vrea ca să divulge. Sa 

Buzescu-atinsă la sufleti de cele ce aude, 
Murmură "ncetii: „Zuleima ! fatală şi dulce nume!..*: 
Apoi cade pe patui, uimitii şi dusi pe gânduri... !
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Stroe și Zulcima desfătându-se în grădinele castelului. Bătrinulă 
Udrea deşteptă în inima lui Stroe simțimentele de patrie şi de qa- 
torie şi îlii determină a se întârce în teră. Zuleima disperată, declară 
lui Stroe amorulii ce are pentru dânsulii şi se încârcă a-l reţine 
lângă densa, 

“Multi timpi deja trecuse din diua "n care Stroc 
A desvălitii misterului ce-atinse cu putere 

"Al lui simţitorii sufletţi. Deja se vindecase = 
'Teribila lui plagă şi îşi recuperase. 
Deplini ale lui forţe. 

O primăvară dulce reînviase totulii 
În giurulii reședinței ce-adăpostea ?n delicii 
Părechea fericită, ce-o stranie-aventură 
Unise 'n aste locuri. Acum vastele-alee 
De arbori odoriferi, şi florile ?n parteruri, 
Şi-rosele ?n boscheturi, şi €rba prin tot loculi, 

“Tot strălucea ?n natură de o viaţă nouă 
Şi inspira plăcere la ori ce vietate. : | 

Adesea ori Zuleima şi nobilulii ei 6spe 
Se preumbla 'mpreună, prin lungele alee 
Şi se perdeaii cu totulii prin misticile umbre 
Boschetelorii de rose. Aci n emoţiune
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EI ascultai cu farmeciă concertele de pasări 
D'a cărorii dulce voce r&sună atmosfera ; 

- Aci unulii şi altulii se consumati în taină, 
„De o secretă flamă ce ?n van se tot încercă 
“S'ascungă unul d'altulii. Iară biulbiula-aprinsă 
De doruri amor6se, prin dulcea-i melodie, . 

- Accente delirante, deşteptă ?n al lori sufletii 
Simţiri necunoscute. Ei, muţi şi în estasuri, 
Se uiti unulă la altuli, ca şi cum filomela 
Ar fi trădatii secretulii intimit ce îi turmentă. 

 Şedendit câte o dată pe *'naltele teraţe, 
Purtati, ca duoă acvili, o ageră privire : 
Asupra imposantei, măreţei capitale 
Coruptului Bizanţiit, din care Musulmanulă 
Făcu mândra cetate trufaşei semilune. 
Ce suveniri oribili! ce drame sângerose 
Nu deştepta vederea atâtorii monumente, ! 
Şi vastele seraiuri !.. | 

„»Aci, dicea, Zuleima, (şi arăta lui Stroe 
Serdiulti celu feericii, grădinele ridente | 
Ce stai măreţii pe punta numită Cornul d'auri), 
Aci sultanii falnici domniră mulţi la numării. 
Aci-şi sugrumait fraţii şi câte-o dată fiii. 
Aci se da veninu în dulcele şerbeturi. 

- Acilea ianicearii, în gile de turbare, 
Se aruncau ca leii spre a detrona sultanii, 
ŞI-a pune în loci alţii. În fine aste ziduri 
Vădură mari sinistre, a căroră suvenire 
Te înghiaţă de terdre.“ 

Zuleima altă dată, spre a distra mai bine 
Pe junele ei 6spe, îi procura o lungă 

„Plăcută. venătore ; apoi la înturnare
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li aştepta o masă cu artă adornată, 
Pe care stau întinse mâncările gustose 
Și vinurile- -alese, ce facii să uite dorulii. 

„Aşa, în variate plăceri ne desecate, 
Buzescu parcă- ŞI uită de ţera lui natală, 
Şi sacru-i dorit în peptu'1 se pare că se 'n6că 

“ia senuli voluptăţii, şi nu-i mai vine 'n cugețit 
Ideea de plecare. Dar nu, căci a sa minte . 
Continui frământată de cugetări seer ete, 

"Acopere-a sa, frunte cu nuorii îngrijirei 
Şi-lă turbură în senulă plăcer ei voluptose. 

O dată elii sta singurii pe-o piatră, solitară, 
Bătută în cadență de valurile mării. 
Aci el, dusi pe gânduri, nu vede nicin 'aude 
Nimica împrejur ui, căci pare 'tot în luptă 
De cugetări diverse, Dar 6ta fără, veste . 
Apare înainte-i bătrinulii badea Udrea. 
Presinţa lui deşteptă de-o dată "n al lui suflet 

„-Mareţe suvenire. Eli îşi aduce-aminte 
„De patria-i amată ce- acum se află 'n luptă 
Pentru i că salvare. Îni mintea-t se deşteptă 
Eroicele fapte din lupta, cu păgânulii, 
ŞI peptu:i se sfişie de crude-amari Suspinuri, - 
Şi ochii lui în lacrămi se rătăcesci pemare 

. Bătrinuliă badea Udrea ce “nţelesese 'ndată : . - 
Intima-i cugetare, cuni toni imidii şi dulce. 
— „De ce bravulii mei Stroe eşti plinii de întristare ? 

"O dulce desfătare şi viaţa 'ncântătore . 
Ce ai aflatii aicea, nu suntii: suficiente 

„Să-ţi facă fericirea ?« ” 
— 0 nu, bunulii mei Uarea, nu este fericire 

“Dal ţării ceri departe; nu poti gusta eii pacea 
"e. 5941 

“6
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Alături cu păgânulii ce luptă să subjuge 

Pe fraţii mei de sânge. Dar pentru ce destinuli 
Sau sânta Provedinţă ne scâse înainte 
Acâstă er6atură atâtii de generdsă ?!.. 

Zuleima, sufletii nobilii, mărinimosi, angelici, 

De ce-ai născutii sub cerulii unei duşmane patrii ?!. 
De ce păgâna lege lui Mahometit te pune 

Atâta de departe de raiuli nemurirei, | 

Ce-aştptă pe creştinulii în viaţa cea eternă ?!. 
În alti-feli de condiţii aşi fi speratii eii pote 

Să aflu p'astă țeră suprema fericire!. . 

— „Ce dici scumpuli mei Stroe ? Ce cugetări molateci 

Animă al tei sufletă într”'unii moment când Tera 
Îşi varsă al ei sânge în luptă cu păgânuli? 

Născutii în casa vâstră, fiii de vitezii resboinicit 

Ce'n sânger6se lupte am insoţitii continuii 

Pe bravulii teii părinte, am învățată sub densulu 

Să portii o spadă 'n mână, să sfidii în luptă mortei. * 

Când bunuli teii părinte, eram tântri atuncea, | 
A părăsitii lumina, elii mi-a transmisii cu vocea-i, 

Ce se stingea în peptu-i, suprema lui voință: 

„Copilă de bravi, îmi dise, să nu uiţi c'al teii tată, 
„Ani mulţi luptă alături cu mine în r&sbâie ; 

„Eli a peritii ca bravii ce morii pentru-a lori ţeră. 

-„Voescit să fii lui Stroe ce fuse pentru mine 

„ Vitezuli teii părinte: tovarăşi de credinţă 
„Pe cânipulii de bătae şi devotatu-i mentori 

„În timpul de r&paosii. În luptă, lingă dânsulii 

„Săi întăresci curagiulii, în pace, prin consilii, 

„Să nu-lii laşi ca să cadă în pasiuni molatici. 

„În t6tă a lui. viaţă să lupte pentru 'Peră 
„Și laşea moliciune să nu-i pătese fruntea.“
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„A dist şi a Jul voce s? a stinsu pentru vecie. 
Roniânulii agi e'n luptă şi prețiosu-i sânge “ 
Inundă în torente p&mentulii sacru-al ării. 
Ce facemii noi acilea ? ne-a părăsitii virtutea ? 
Şi vocea părintescă ce-a repetati prin mine 
Suprema lui voinţă nu pote să-ţi deştepte 
Curagiulii datoriei ?! .. Aidemit Tera ne chemă 
Şi Domnulii ei nie-aştâptă !€ 

Aceste infocate şi tunătore vorbe - 
Electris6să mintea vitâzului Buzescu 
Şi nuorii desfătării ce *nfăşuraii Ssimţirea-i 
Se risipescit ca fumulii. 
— „Să mergemi, dice Stroe; da, să plecămit chiarii 

Ă astădi,- 
S'abandonămii locaşulii acesta-al moliciunei, 
Ce enervâsă omuli ŞI -lU face ca să-și uite 
De sacrai datorie !.. 

La aste vorbe, Uarea, îi stringe duiosii mâna 
Şi se retrage *ndată, căci ochiă lui zăriră 
Venindi printre alee acea frumâsă zînă; 
Ce-a 'nlănţuitii pe Stroe. | 

C'unii aerii melancoliei c'unii pasi încetii, molatecii, 
„Dar plini de voluptate, Zuleima, 'naintesă 
"Către captivuli june. Ajunge lingă densulu; 
Dar, absorbiti cu totulii în cugetări profunde, 
Eli nu simte pr esenţa. 
— „Multi nobilul mei 6spe,şopteşte blândii Zuleima. 
Ce-adincă cugetare frămintă a ta minte, 
Te face impasibilă la toti: ce te 'ncongi6ră?!,. e 
— „Zuleima, al meii suiletii sburase către cer ulit 
Celui scumpi al ţării mele, unde-am vădutit lumina 
Lucindiă înteia 6ră. A ei dulci suvenire
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AU deşteptatii în peptu-mi o sacră datorie. 
Voescii să pleci, Zuleima.* | 
— „Să pleci! esclamă 'ndată Zuleima 'n disperare. 
Dar eii ce mă voiii face ? ce-am să devii în urmă? 
De când eşti lingă mine, hai înţelesii tu 6re 
Că trista-mi existenţă de tinei strinsă legată? 
Nu vegi că tu eşti viaţa-mi? că sufletu-mi departe 
De dulcea ta, presenţă, se va păli-ca florea 
De ventulii caldă, uscată în asprele deserturi ? ! 
"De ce-ai întorsu la viaţă o inimă decisă 
Să trecă neştiută pe astă tristă teră? - . 
De ce în al mei sufleţii ai semănatii speranţa * 
Divină-a fericire, şi-acum arunci într'ensulii 
Veninuli disperării? O nu, scumpulii meii Stroe, 
Mai multii:nu poti ascunde fatala pasiune 

" Ce dulcea ta, vedere făcu să nască? n peptu-mi, 

Când pentru prima 6ră eii te-am. priviti în faţa. 

Pe câmpulii de ondre, încrucişat-amii ferulii 
Și vreamu a te ucide, ca să impacii mânia 
Prea, scumpului mei tată ce mă privea din ceru, 
Setosii de răsbunare. Dar ună misterit fatale 

"Şi-o tristă presimţir e, făceaii ca al' mei sufleti 
În taină să dorâscă scăparea vieţii tale 
Saii mârtea pentru mine. Misterulii e amor ul 
Ce adi ţi se revelă ; iar trista-mi presimţire 
Este ingr ata-ţi voe să m'abandoni durerei |. 
Şi disperării crude. Ce caţi în a ta ţeră? 
Averi, mărire, ranguri? Dar ei cu abondenţă - 
iţi potii da tâte astea. Uneşte a mea sârtă 
Cu scumpa ta, viaţă, şi vei avea indată, 
Domenii fără margini, vei comanda 'n bătae 
“Vasali viteji şi falnică ; mii sclavi se voră supune



ve 

CÂNTULU IX [(2
] 

în
 

  

La absoluta- a voe şi vei avea acilea 
Comori nedesecate,“ 
— „Ce gici, dulce Zuleima, eii să-mi reaegii cr edinţa, 
Religiunea- -mi sacră! Bi să comandă în aptă 
Pe Ianiciarii voştri, să-i ducii în a mea eră e 
Să, verse cu crugime al-fraţilorii mei sânge. 
Oribilă idee ai conceputii, Zuleima, 
Şi nobilulii teii sufletii amarii te rătăceşte!.. 
O nu, scumpă Zuleima, fatalitatea crudă 
Săpă "ntre noi abisulii ce- -eternii ne va desparte. 
Al meu sufletii ardente eternii va. purta 'ntw'eEnsuli 
Imagin6-ţi divină şi sacra-ţi suvenire. 
Dar nu poti sta acilea; o sântă datorie 
MB chemă ?n a mea ţeră. Şi daca "n aste locuri 
E respectati uni 6spe ; şi dac astii raiii terestru - 
Ce am aflatii acilea nu este o nchisdre, 
O temniţă ascunsă, apoi, scumpă Zuleimo, 
„Respectă-mi libertatea, redă-mă iar virtuţii 

„Şi datoriei sacre, ce am uitatii o clipă !..€ 
Zuleima, înecată de crude- -amari suspinuti- 

Ce-i sfişie crunti peptulii, nu pote să vorbâscă. 
Ea își înclină fruntea şi unii torentii de lacrămi, 

„Inundă recea pâtră pe care stă Buzescu, 
Apoi şi 'ntorce faţa şi şovăindii pâşaşte, 
„Se perde prin' alee, mai tristă de câtit n6ptea 
Ce-şi întinsese văluli pe d6luri şi colnice.
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Buzescu provocatii la dueli de către Osmanu, adoratoruli Zulei- 
mei. Udrea întrerupe lupta. Buzescu şi cu Udrea fugii pe o barcă 
spre a se inturna în ţeră. Osmanti desvăleşte Zuleimei pasiunea: ce 
are ventru densa Indiferenţa Zuleimei. Zuleiina zăreşte cadavrulii 
lui Osmanu în mare ceea ce face să ia o decisiune misteriosă. 

Bălaia, faclă-a nopţii se 'nalţă, cu încetulii ' 
Pe bolta azurie şi palida-i lumină 
Proiectă graţidse, misteri6se umbre D 
Pe mare şi "n, boscheturi. Mişcatit Buzescu "n sufletii 
Pale Zuleimei lacrămi, îşi rătăcea vederea - 
Pe increţita mare și mutii fără mişcare, 
Nu ştie de se află cu vit sai cu morţii. 

De-o dată-apare "n faţă-i uni turci vitâzit şi june. 
Eli e "'nvestitii în haine de catifea verdue, 
Cusute 'n firii de aurii. Durbanu-i albi străluce 
De pietre nestimate; iară la copsa stângă 

Jiaceşte-o mândră pală 'muiată 'n diamante. . 
— „Ghiauri fără de sufleţi ! răcneşte la, Buzescu, 
Îr. fine eşti în faţă-mi. 'Ți-arată iute spada 
Şi-o "nerucișâză 'ndată cu agera mea pală. 
Misteri6sa lună ne va servi de martorii: 
Sau tu-mi redai viaţa cu inima Zuleimei,
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Sai cruda- -mi suferinţă se va, 'neca ?n  spumosuli 
Şi argătoru-mi sânge. ” 

Buzescu alță capul. Mări inimosuă suflet 
 Sdrobitii  temoţiune la numele Zulemei 
Se simte-n nepăsare pentru a sa viaţă. 

- Ba âncă o secretă dorinţă parcă châmă 
La, eli cumplita mârte să-l scape din o cr udă, 

" Fatală sbuciumare în care- -li aruncase 
Ale Zuleimei lacrămi. Eli trage iute spada, 
Și agerii se aşedă in faţă cu păgânulu. 
Se ncrucişăgă ferulă, schintei scapări aprinse, 
Și mârte-acum pândeşte să 'nhaţe-a el victimă. 
“Dar Udrea ce soseşte aci pe ne-aşteptate, 
Își trage iute spada şi c'unii curagii eroii 
Se interpune "'ndată între feroşii tigri 
„Ce vorit să se sfişie ; şi lupta se suspendă. 
'—0 nobili cavalere! Îl dice badea Udrea, 

| “Te rogi infrină-o clipă turbata ta mânie 
Şi spune-mi ce te face să cerci a răpi ! viaţa 
Acestui mândru june ?...% 
— „Ghiaurii haini la suiletii, a mea pal: -ar răspunde 

“La marea- “ți cutezanţă ; dar vreau să Ştii şi însuți 
„Ce causă aprinde legitima-mă mânie ; 
Suntii duoi ani de când paşa, parintele Zuleimei, 
Îmi promisese mânai. Ea nu vru să cedese 
La părintâsca voe, nici flacării ce arde 

“În peptu-mi pentru dânsa. Dar n'am perdutii speranţa; 
Şi dupe cruda morte a nobilului. -paşe, 
Creâmit fără, "ndoială că nobila Zuleima 

„Va accepta voi6să a mea protecţiune. 
Infernulii însă scâse p'acestii ghiaură 'nainte-i ! 
Şi dulcea mea speranță cu totulii fu perdută.“ 

*
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— „Te amăgeşti, respunde îndată badea Udrea, 
Îţi jură pe a mea spadă c'alit meă patronii nu cată, 

„Nici gândi avu vre-o dată ca să "ți repâscă-amanta. 
A sa, inimă- - plină de dorulii d'a, se 'ntârce, 
În țra lui amată unde-li aştept'o scumpă 
Şi sacră dătorie. Dar nobila Zuleima 
Nu-li lasă ca, să plece şi-lit ţine fără voe . 
Într”o sclavie dulce. De-am fi avută vr'uni medii 
Să părâsimă acâstă funestă, închis6re, 
De multi am fi făcut'o 1.,% 
O ragă d'alegreţe iluminâsă faţa 
Păgânului feroce. Eli îşi înareptă braţul 
De către partea mării Şarată-o barcă, g6lă, 
Ce-lii adusese-acilea. 
— „De nu este minciună aceea ce-a ta buză 

- A cutesatii să-mi spue, plecaţi ; barca aceea 
Vă va conduce "ndată în partea und'se află 
Mulţime de corăbii ce-sii gata de plecare, 
Voi veţi străbate liberi amara, undă-a mării 
Şi veţi ajunge siguri în țera-vă ghiaură.“ 

Atunci bătrinulă Uar ea, tresare de speranţă, 
Apucă virtosii braţulii lui Stroe şi-l atrage 
Spre barca cea, deşar tă, - | 
—sUni ângerii ne trimite astă, mijlocii de scăpare - 
Aidemii unde ne châmă a nâstră datorie.“ ' 

„- Buzescu mişcatii tare de a lui Udrea voce,: 
Paşaşte: către țărumli unde-i aşteptă barca. 
Dar sufletu-i se pare că-i fi ămentatit ter ibili 

„„ De cugetări diverse, căci paşi-i cu-anevoe 
Se deslipesei de solului unde-a, gustată atâtea 
Plăceri încântătâre. În fine el s'aruncă aa 
Cu Udrea de o dată şi barea, spărgândit valul,
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Ca ventulă sbâră 'n portulii măreţei capitale. 
"Păgânu-i tot urmeză cu agera-i privire, 

Pin'ce disparii în luciă, şi sutletu-i se *mbată 
De- -0 vie fericire. 

“Luna-şi făcuse calea apr ope jumătate 

Și blândele ei rage se scalâii c'unii dulce farmecii 
În unda cristalină a măriă celii calme. 

/uleima, abătută de via lovitură 

„Ce-a primiti în sufletă, nu pâte gusta somnulit. 

A ei inimă arde de-o flacără nestinsă 

ŞI-alergă, în plini aeră să-şi răcorâscă foculă. 

Ca umbră diafană a viselor de nspte, 

- Multi timpi ea, rătăceşte prin largele alee. 

AL ei paşi fără voe o duce către loculii 

“Fatalii inimei sale. Ea stă multi timpu în faţă 

Cu granitosa, stâncă de care se spărsese 

A ei dulce speranţă, ca valurile 'n spume 

A. mări 'nfuriate. Ea par'că vede âncă 

Sedendă pe ea Buzescu şi pare aude âncă 
'Peribila-ă -i sentinţă. 

Dar care-i e mirarea, când o streină voce 

Deşteptă pe Zuleima din cruda-i rătăcire ! 

Osmanii, ce 0 adoră şi arde pentru densă, 

Apare, înainte-i ca vidiuni de n6pte. 

Cu-o voce dulce blândă; 

—/ uleima, elii il dice, Alah ce-are 'ndurare 

De animile pure, eternii să te protâgă ! 

„Prefiduli teii amante a dispreţatii amoru-ţi. 

Elu străbătu Bosforulit pe o uşră barcă, 
Ş'acum pote pluteşte pe o creştină navă 

Spre ţermuri depărtate. 

— „Dar cum ? de unde barca cela răpitii d acilea,
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Răcneşte ca leoaica, Zuleima ?n disperare.e 
— „Le calmă şi afla-vei îndată totii misterulti : 
Zuleima, divin angelii descinsă p'acâstă teră 
Ca, să-mi turmenţă viaţa, tu nu ai uitatit âncă, 
Ţi-aduci bine aminte că nobilul teii tată 

„Te destinase mie să-mi fii dulce hanimă, 
Rebelă la voinţa-i, ai refusatii amoru-mi ; 
Dară, refusu- “ți, crudo, avut'a elu putere 
În peptuli meii să. stingă cea, flacără ardentă, 
Ce o speranţă vie aprinse *n al mei, sufletii ! . 
O, nu; cu câtă retusu-ţi era mai persistente, 
Cu- atat flacăra ?n peptu-mi se aprindea mai tare.. 
În crudele resbele ce-avurămă cu ghiaurii, 
La dunărea cea lată, adesea căutat'am - 
Să stingii în al mei sânge ardenda-mi pasiune ; 
Dar mortea ca ş'amoru-ţi,. fageaiă cumplitii de mine 
Căci Iadu-mi destinase dureri cu multi mai crude 

„Ne 'nt6rcemii Vale nostre căminuri desolate ; 
Speranţa- -mi pentru tine în peptu-mi nu perise - 
Voescii să vii acilea din noă să îți ceri mâna, 
Cregdendii că pote timpul ţi-a pr efăcutii voinţa. 
Dar potii 6re a-ţi descrie dur erea, disperarea 

- Ce-ai uruneatii în mine, când am v&dutii de-o-dată,. 
P'acelii ghiaurii ce Iadul iți scOse înainte?!,, | 
Poţi tu Gre 'nţelege oribila turbare 
Ce s'aprindea în peptu-mi, când te priv6mii în taină, 

- Ascunsi între boscheturi, cum rătăceaj pe lună 
Alături cu ghiaurulă prin vastele alee!.. 

„De mii de ori Zuleima, turbatii de gelosie,. 
„Am vrutii să'sării ca tigru, să sfâșii pe ghiauru 
Ce imi repise-amorulă. cu inima- -ți de-o dată! 
Dar temerea fatală ce-aveamit de a-ţi displace 

4
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Îmi lănţuia turbarea şi, laşi pentru amoru-ţi, 
“N'aflamiă în al meii sufletă curagiulii disperării. 
„Continui eii acilea ven&mii să te contemplu 
Sub tristuli vălii al nopţii, lăsândii colo ?n stufişe -! 
Ascunsă a mea barcă. Ghiauru ?n astă seră 

“Plimbându-se pe ţărimuri cu-al sei bătrinii tovarăşi, 
V&dii barca-mi părăsită. EI se oprescii în faţă-l, 
Apoi s'aruncă *ntr'ensa strigindi: „E ânsuşi Ceruli 
„Ce vrea ca să ne salve din aste triste locuri. 
-„Aidemi“. Şi sbori ca ventulii pe unda cr istalină, 

Zuleima, cufundată în cugetări disparse, 
Nici nu aude vocea, nică că 'nţelege sensulii 
-Ouvintelorii perfide ce-Osmanii îl:adres6să. 

"Ea stă, petrificată, lovită ca dunii tră sneti; 

Apoi redeşteptată ca dintr'uni somnii letargicii, 

“Cu mintea rătăcită şi cu priviri sălbatici, 
Se perde cu încetul prin lungele alee. 

Osmanii rănit în sufletii, perdendii ori ce speranţi 
D'a poseda, vre-o dată acea frumâsă Zină, 

'Vinteşte-asupră-i ochii şi-o urmăreşte în- cale-i 
Pin” ce dispare 'n umbra. boschetelorii de rose. 
„Apoi, victimă tristă a pasiunei sale, 
Lipsiti de rațiune, se "ndrâptă către:mare 

:ȘI paşi-i fără voe-i il ducii pe verfuli stâncei 
Unde şeduse Stroe. Multi: timpii elu se priv eşte 

„În unda cristalină în care-a lunei rade 
__ Refletă-a lui figură, Multă timpi elti vede 'n umbra-i 
Uni altii Osmani ce-i pare că-lii chemă către densuli, 
„Multă timpii el se *'ntreţine cu ast'amică umbră 
De via lui durere. La crudele-i lamente 
“De care răsunit ţermii, vai! nimeni nu r&spunde, 
„De câtii sgomotulă mării ce-şi șparge-ale ei valuri 

-
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De granitâsa stincă !... 
Dar stă orizontulti se *mbr acă plină de graţii 

Cu manta“ alburie, şa lunii blonde rage 
Pălesci, disparii, facii loculi la ale lunei rade 
Ce-anină Universulu cu o viaţă nouă. 
Zuleima, tristă pradă a: unorii delirante 
Consumătâre friguri, işi r&tăcise paşii . 

- Pre deluri, prin boscheturi, prin lungile alee, 
Şi &t'o iar în faţă cu stânca cea fatală. 
Printr'o mişcare bruscă şi fără cugetare, 
E susii pe verfulu stincei, cu vasta mare 'n faţă. 
Ce cugetări sinistre str ate a ei minte!... 
În unda cristalină a mării cel profunde, 
Ea par” c'ar vrea să 'nece, să stingă-acele- accese, 
Ce-i ardi şi peptii şi ereeri. Dar sârbădă-i privire 
Pe ţărmuri rătăceşte, şi-unii ţipătii de durere 
A scosi din peptu-i fragetii. Ca fulgerii ea al6rgă 
Pe ale mării ţermuri, şi 6t'0 faţă ?n faţă, 

„Cu-alu lui Osmanii cadavru. Asti durerosii spectacolă. 
Se pare co deştâptă ca, dintr'unit somnit letargiciă. - 
Ea stă multă timpi ţintită asupra, lui cu ochii ; 
Apoi, privindii la stânca, ce sta în a ei față, 
Murmură cu durere: 

— „Cumplită, negră stincă, în astă tristă nâpte, 
“Tu fuşi unii rece martorii a duoă mari victime...“ 

Apol, ca inspirată de-o stranie idee, | 
Zuleima abandonă şi marea ş'a-ei ţărmuri 
Şi iute, cu paşi repedi, străbate prin alee | 
Și intră în castelu-i.
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Stroe şi Udrea descindu pe pămentulii României. Mihaiu meditez 
să unâscă Moldova și Transilvania „cu țera Românescă Sigismund 
Batori abdică la corsna Transilvaniei în favorea lui Rudolfu împă- 
ratulu Germaniai. Sigismund revine în Transilvania și prin surprindere 
işi reia tronului. Eli cere alianța și ajutorul armată ală Jul Mibaii 

„în contra Tureilort. Mihaiu sfăramă aprope de Nicopole o mare oştire: 
„ otomană comandată de Haviz-Mehemet. Sangeculi Vidinului ese cu 

oste numerosă in contra lui Mihaiă. Mihaiu este învingotorii, Preda 
Buzessu şi frate-stii Stroe scapă viata lui Mihaii dinti'unti pericolu 
eminentu po câmpulii de bătae. Sigismund Batori cedsză - tronului 
Transilvaniei vărului sei, cardinalul Andrei Batori. Mihai proiecteză, 
luarea “Transilvaniei. Traiană imploră pe Creatorului în favorea lui 
Mihaiu. ! 

De cinci ori aurora şi-a răvărsatii lumina 
„Preste mânsa ţâră a lui Mihaiti Erouliă, 
De când Buzescu, Stroe şi Udrea-al seii tovarăşi 
AU părasitii cetatea mărsţ'a Semilunei. 
Acum ei revădi liberi a lori amată ţsră, 
Şi liberi se coboră din nava, ce-i aduce, . 
Şi plini de unii dorii sacru sărută cu căldură 
Pămentulă lorii natale |... | 

Ce varii suvenire, impresiuni măreţe, 
Animă, al lorii sufletii !... Dar o *ntristare crudă 

„Le turbură-alegreţea, când cugetă că denşii 
N'ai fost ca să ia parte la luptele măreţe,
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La luptele din urmă ce-ai liberată Românulii 
De pala Semilunei şi-au ştersii dup'a lui fe unte 

 Stiematulă umilireă : Călugărenii, Giurgii, 
Nu "Tai v&duti în lupta, căci o fatală sorte 
l-a reținut departe în senulii moliciunei !. | 
Dar marele lori sufletii se-consola că s6rta 
Le va deschide âncă unii câmpă întinsă de lupte. 

Prin faptele din urmă, măreţele victorii - 
“Ce-ai repurtati Românii în contra Semilunei, 
Mihaiii asigurase independinţa, țării ' 
Şi sacrele ei drepturi. Al seit valorosii nume, 
Coragiuli lui eroicii, devotamentu-y sacru, 
Umpluseră-Europa, de spaimă şi aâmirare: 
La .Orienti, Sultanii, tresară în seraiuri, 
Stamboluli se 'nfidră de eli ca de uni demonii !... 
La Occidentii toți Prinții şi-Arhipăstorulii Romei, 

- Pătrunşi de admirare, Îi gicii că e unii genii 
Trimesă directii din ceruri să salve: cr eştinismuli 
De furia păgână. Iar sufletele rele : 
Polonulă şi Maghiarulii, Germanulii celt astute, - 
Greloşi de a lui famă, Padmiră cu turbare, 
Şi vorit a lui peire. 

De mulţi timpi Țera 'ntrâgă en plină sărbătore, 
omânuli este veseli şi fericitii şi mândru, 
Că e stăpânii la densulii că are o avere. | 
Familiaă, căminul, acum nu mai sunti pradă 
La lifta cea păgână ; elii are templuri sacre 

„Și pte-adora liberii în libera lui Teră 
Pe Dumnegeuli păcii. | 

Dar numai Mihaiu singuri nu pote gusta pacea, 
„Nu simte fericirea, ce- animă *ntregulii popoli !... 
Treci gilele, treci, anii şi increţita-i frunte
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Nici cum nu se 'nsenină, şi nuoriă îngrijire 
Neconteniti l'apasă !... Ce demoni îl turmentă, 
Ce cugetări măreţe: frământă al lui suflet ?1... 
Indarn-a lui soţie, cu dulcea ei blândețe, | 
Indarn boerii "Ţării şi-ai lui credincioşi sfetnici, 
Se 'ncârcă să pătrundă adâncele-i secrete !.. 

Adesea ori în casă, închişi cu Ban Mihalcea, 
"T-apucă megdulii nopţii şi câte-o dată dioa; 
Dar nimenea nu ştie, dar nimeni nu cundşte 
Ce causă-i uneşte, ce sfatii ținii împreună. 
Mihaiii dicea adesea bătrinului Mihalcea : 
— „Cătii e de inconstantă a popolilori sortă!.., 

Adi gloria, mărirea, independinţa sacră 
Şi dulcea libertate, depună mândră cunună 
Pe fruntea ţării n6stre. Păgânulii ne respectă 
Şi geme de turbare; Maghiarulă şi Polonuli,. 
Austriaculii perfid, toţi ne suridă în faţă, 

„Ne jură amicie; dar toţi nutrescii în sufletă 
O ne 'mpăcată ură şi. ar vrea ca să ne 'nghiţă, 

” Iar Turcul cel feroce, răniti amari în sufletă, 
Aşteptă să-şi întreme puterea-i sdruncinată, 
Pândeşte să-și deschidă, prin intrigi şi comploturi, 
Urgite chiar d'ai noștri, o largă cale m Țera, 
Cu gândiă ca să ne pârdă ! 
„Cati e de plinsii o ţeră, ce-i mică şi puțină 
Și frămentată ?n întru de conspirații dese, 
Ş amenințat'afară de inemici puternici !., 
A ! daca toți. Românii, pătrunşi de foculii sacru 
Divinei abnegaţii, ar vrea ca să formese 
Uni Singurii stati puternicii, o-Dacie măr6ţă, 
Aşa cum se crease de divuli Traiani Cesaril, 
„Atuncea umilirea Și jugul tiraniei, 
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ŞI temerea da perde a n6stră esistenţă,. 
ar mal bătea la uşa Românului ferice!.. 
Atunci vecinii noştri, lăsândii ori-ce orgoliii, 
S'arii crede chiar ferice d'a ne întinde mâna, 
De-a ne lega cu dânşii în strinsă alianţă.!.. 
Dar egoismulii negru, şi pasiuni comune, 

„Şi "mpărecheri funeste, şi desbinări fatale, 
Ne ţinii în slăbiciune şi ne aruncă pradă 
Nemicului ce tinde de totă să ne distrugă!.. 
Discordia atâta asupră-ne domneşte, 

C'adesea din noi face chiar tabere dumane. 
Uitândii că suntemi fiii unei aceiaşi mame, 
Uitândii sorgintea, n6stră, ne sfişiemii ca fâre, 
Vărsămii frăţesculii sânge pe brasda abondentă 
A scumpei n6stre patrii! Ah! uni blestemi se vede, 
„Amarii ne persecută şi vrea peirea nostri |..* 

Apoi pătrunsii d'o vie durere ce-lii apasă, 
: Mihai işi plecă, fruntea şi sufletu-i s'afundă 

Înti”o tăcere n6âgră. Mihalcea nu cutâsă 
_Să întrerupă astă tăcere durerâsă 

Şi muti, el respectesă a lui Mihâiti durere. 
Dup'unii momentă, liroulii, își alţă grava frunte 

Şi aţintindă în faţă, pe bunuli sei Mihalcea, 
Îi dice: — „Știi, Mihalcea, c'a desea 6re spada, 
Purtată cu tăria unei credinţe forte, 
Putu schimba destinulii ce-apasă pe unii popoliă. 
De-am încerca cu arma să cucerimă la viaţă 

- Surorile vecine ce zacii sub jugulii barbarii !.. 
Momehtulii mi se pare propice şi curagiu-mi, 

„E gata să incerce asemenea *ntreprinderi. 
„Prin emisari ce meriti deplina-mi confiență, 

li am sondatii tărimuli în ţâra Moldovenă.
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Moldavii detestâsă pe Domnulă loriă Movilă, 
Ce-i închinatui cu totulii la lifta cea polonă, 
Ş'a cărui tiranie "%-a dusi în disperare. 
De multă şi-ati pusti speranţa în noi, şi cu credinţă 
Așt6ptă: mântuirea de l'ale n6stre braţe. 
La unii semnalii d'al nostru, ei toți suntii în picidre; 
Și Dommnulă Ierimia, işi va căta de cale 
În ţera, cea Polonă să- -ŞI plâng'amarulii vieţii. 
Atuncea Moldovânuli Şi frate-sei Munt6nulii, 
Vori da mâna frăţiei, se vorii lega în sortă 
Şi voră forma o ţeră puternică şi demnă 
De-a inspira respectulii Şi-a cugeta la alte - 
Măreţe întreprinderi !.. 

„Ştii iară c'Ardelenulii de multi, geme sub juguli, 
Infama iobăgie, cea făcutii dintr'ensuli 
O brută degradată, să, serve lăcomia | 
Maghiarului cel barbarii. Tu ştii în câte tinduri 
Acestii torturatii popolii s'a resculaţii cu arma, 
Ş'a stinsă a lui mânie şi setea resbunării 
În sângele cel - negru tiranilorii sei barbari. ID - 
La vocea libertăţii, vorii alerga cu toţii 
Sub stsgulii liberării, plântatii de a mea, mână 
Pe creştetulii gigantecii al Alpiloră Carpatici. “ - 
— „Măreţii iţi este planulii, sublimă cugetarea, 
Prea strălucite Dâmne, prorupe Ban Mihalcea ; 
Dar grave, maul pericoli iţi pote atrage-asupra . 

  

1) Românii din Transilvania, apăsaţi de unt întreitiă jugii : reli- 
giosu, politici şi sociali, se revoltară în mai multe rînduri în con- 
tra Ungurilorii, apăsătorit loră; v&rsându şiroe de sânge: La 1437 — 1436 
ei se resculari sub căpetenia loră Antonie Magnu. La 1514 fu crân- 
cena revoluţie de sub Daja. La 1597—1541, fu rescâla condusă de 
Stefan Mailatii, română din Fogăraşii. La 1573—1575 rescdla lu) Gas- 
par Becheş. La 1586 rescola lui Pavel Macikaş.
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Înalta-ţi cugetare! 
— „0 ştii; dară curagiuli unei credinţe forte, 

- Una tactii plinii de prudenţă şi-o fină dibăcie, 
Sunti arme "'nvingătâre ce nu mintii nici-o dată. 
Deja, spre a fi siguri din partea dunărenă, 
Am şi încheiatii pace cu Turculii !). Iar Polenul 
Îndarn se totii încâreă, prin mişel6se intrigi 
Ca să-mi creese vrajbe cu Turculii Şi Germanul, 
În tarea mea credinţă, am şi dispusii a face 
De luptă pregătire ; şi dulcea primăvară 
Ce aşteptămii să vie, ne 'va vedea *n Moldova, 
C'ai ei liberatorii!* 

Cu astii-felii de măreţe şi cugetări er cică 
Mihaiti nutrea-al seti sufletii când, pe ne aşteptate, 
Novele forte triste sosescii despre fruntarii: 

Trufaşulii prinţ Batori?), multi ușşureli la, minte 
Și slabi tare ?n caracterii, sedusii cu măestrie 
Dă al seii confesoriă ageri, Carilio, strumentulii 
Politicei Germane, decide să, abdice 
Cor6na Transilvană, să-şi. abandone TŢera, 
În mâinile lui Rudolf 3). Multă s'a luptatii noblețea, 
Să scape a ei ţeră din g&hiara-Austriacă ; 
Dar intriga, corupţii şi până ?n fine tema, 
Făcu ca să cedese voinţei arbitare. 
Dieta convocată la Alba $) recuudşte 
Tractatuli lui Batori prin care "nchina Tera, 
Şi jură-a ei credinţă lui impăratuli Rudolf, . 

1) Acestă pace a Încheiat'o Mihai în vara anuluf 1597 și chiar: 
dupe solicitarea sultanului, 

” "2. Sigismund Batori, principele Transilvaniet. 
'3, Rudolf al II, imperatorele Germaniei 
4. Alba Iulia, capitala Transilvaniel.
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Aceste-evenimente atâtii de ne-aşteptate, 
Ai nimiciiii cu totulă măreţele proiecte 
Ce urmărea, Erouli, Şau turburatii puternice 
Politica-i dibace. Acuma elii se vede - 
Silitii să s'aliese cu impăratul Rudolf, 
Spre-a garanta, mai bine independinţa “Ţării, 

Sultanulă în seraiuri tresare de mânie 
Aflându aste novele; şi “ndată se prepară . 
Să intre cu armata în ţra Ardel6nă, 

„Precum şi n România. Dar alte-evenimente, ! 
Ce vini ca prin surprisă, prefacii, schimbă cu totulii 
A. lucrurilor fasă : Austria, dibace 
Nu apucase âncă să 'nfigă piciorii stabili 
În ţâra Ardelsnă, şi Sigismuna Batori 
Revine la ideea să-şi ia înapoi tronulii 
Şi țera delăsată. Eli, secundatii d'aprâpe 
De partisani puternici, ce suntii duşmani de morte 
Politicei germane, reintră n a sa eră, 
Furişi şi prin surprisă ; recuperă iar tronulii.. 
Dar armele-otomane lameniţă d'aprope * 
Şi Sigisimund nu are destulă forță-armată 
Să "'nfrângă musulmanii. Atunci el s'adres6să 
Şi châmă 'n ajutorui pe Domnul României, 

„" Cerândii să renoiască tractatulii d'alianţă. 
Mihaiii nu stă la gânduri, şacceptă alianţă, 
Propusă de Batori, căci t&ma-i era mare 

- De-a nu-lă sili să cagă în braţele “Turciei, 
Ş'apol să aibă luptă cu Turcii 'n duo laturi, 

- La munte şi Danubii. Eli dar subserie 'ndată 
“ Tractatuli d'alianţă, şi ajutorii de 6ste 
Trimite lui Batori. Apoi în frunte-armatei 
Porneşte la Danubii, spre-a stăvili oştirea
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A lui: Hafiz- Aehmete, ce vine să-şi dea mâna 
Cu oştile Silistrei şapoi să intre "n 'Ţeră. 
Mihaiii străbate Istru cu armia română, 
Şi dă pepii cu păgânii aprâpe de Nicopolă. 

 Elă sparge, risipeşte a lui Hafiz oştire, 
Şi tabăra nemică, şi tunuri şi bagage, 
Cadi tâte ?n a sa mână; iară Hafiz-Ahmete 
Abia scăpa cu fuga, perdendu. -Şi chiar durbanulii 
Şi hainele-i lux6se. 

Mihai, dupe trei dile, în fruntea, 6stei sale 
Către Vidinii porneşte, unde-lii aşteptă lupte 
Cu multi mai sânger6se: Sangâculu de acolo 
În frunte-a-mii resbelnică, întâmpină armata 
Eroului celii mare, nu de Vidinii departe; 
Aci se 'ncinge-o luptă teribilă şi lungă 
Și forte sânger6să. Dar până ?n fine Turculii 
E"nvinsi, şi mândra-i ste a pardositii pămentulii 
Și dace 'n nesimţire. Puţini abia mai scapă 
Intrândii iute 'n cetate; iar alţii puşi pe SSnă, 

"se risipescii pe deluri. 

Aci Mihaii Eroulii îşi pune în pericolii 
Viaţa-i preţiosă : Aprinsu de foculii luptei, 
Pe nesimţite-ajunge departe de armata-i 
Şi isolatii cu totulit. Atunci o numerâsă 
Şi "nverşunată cetă de turci cade: asupră-i. 
Mihaiu cu lata-l spadă se luptă 'n disperare ' 
Şi-ucide mulţi dintr'enşii ; dar lupta-i inegală, 
Pericolul e mare. Uni turcii îndrâpt'asupră-i 
O suliț'ascuţită şi punta-i se înfige | 
Puţini în al săi pîntecii. Mihaiii în disperare, - 
Apucă iute ferulii cu-o mână vigur6să 
Şi luptă să-lii poprescă de a-i străpunge corpuli,
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Cătăndi cu ochii 'n giuru-i să vadă de îi vine 
În ajutori vre-o spadă. Momentele-sti supreme; 
Dar sânta Provedinţă îi destinase viaţa 
La alte mai mari fapte, Şi nu vrea ca să pră. 
Buzescu Preda "li vede şi fratele sei Stroe 
Şi sborii în ajutoru-i. Cu-o ageră lovire 
Trunchiasă *ndată capulă păgânului ce lasă, 
Din mâni săi cadă lancea ; apoi ef mat dobră 
Caţi-va din nemici alţii şi viaţa preţiosă 
Eroului celi mare salvată-i de la morte. 

Aceste strălucite victorii ce Erouli . 
A repurtată la-Istru, avură mare echo, 
Şi 'nspăimentară forte armata musulmană, 
Ce se lupta puternicii în ţâra Ungurâscă: 

„ Mehmet-Satirgi-Paşa curmâză ori ce luptă, 
Ridică a lui 6ste şi spre Snlnocii se trage. 
Atuncea şi Batori, scăpatit de ori ce grige, 
Se ?ntârce'n Cluşii, ş'acilea licenţiază 6stea. 

Mihaiti credea acuma c'a revenită momentulii 
Să pâtă cu credinţă să pue în lucrare 
Măreţele luj planuri, de a uni Moldova 
Cu Târa Romândscă. Fatalitatea însă 
Îi stă mereii în contra şi-i pune grele pedici: 

Molateculii -Batori iar e coprinsii în sufleti 
De slăbiciuni nedemne, ce suntii forte fatale 
Şi lui Mihaiă şi “Perii. Elă iar vrea să abdice 

„La tronii, să lase ţâra. De astă dată insă 
A. lui decisiune e âncă mai fatală | 
Prumâsei ţări Române şi lui Mihaii-Vitezulă, 
Căci elii cedâsă, tronuli frumâsei Transilvanii 
Lui Andreas Batori, al seii vară, Cardinalul, 

„ Acâsta-i A cer eatură damnată a Lehie),
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Uni partisani ferbinte al 'Purcului celia barbari, 
Amicii prea de aprâpe cu Domnului Ierimia - | 
Și inemicii de morte al lui Mihaiii Erouli. 
Acum încurcătura cu multi e mai fatală: 
Mihai prin ajutorulă ce dase lui Batori, 
Nemulţumise tare pe Rudolf împăratulă 
Și atrăsese-asupră-i mânia musulmană. 

 Elă ştie că Andreas se v'alia cu Turculii, 
Cu L6huli şi Movilă spre-a “nvinge România 
Şi-a resturna din tronu-i pe Domnitoru-i măridru, 
Mihaiii în disperare, nu vede mântuire 
De câtit în a lui spadă: Eli vrea să cucerescă 
Moldova mai 'nainte ; acum siliti. se vede 
Să "'ncepă cu Ardsluli, 

Multi îşi frământă capul şi multi se -rătăceşte 
În variate planuri, ce vasta-i rațiune: 
Concipe şi delasă, tot cumpănindi mijlce 
De certă reuşită. În astă-feli de turmente 
Şi cugetări givanteci să rătăcea, Erouli, 
Şi n6ptea *naintase. Sunase meguli nopţii, 
Îl coprinsese somnrulii Şi ochii se 'nchisese. 

Dorme'n tăcerea nopţii Erouli României ; 
Dar marele lui suiletii nu dorme ci planâză 

- Prin sferele Eterici şi-şi urmăreşte-ardente 
Măreţele-i proiete. În visi, el s 'adres6dă 

„Către ceresculii 'Tată, şi cu adinci Ssuspinuri, 
Şi cu ferbinte lacrăm, imploră aiutoru-i. 
Apoi elii mai invocă pe divuli nostru tată, 
Măreţulii “Traiani Cesară, a cărui sacră umbră 
Părea c'o vede n faţă. 

Traiană, din înălţimea în care Creatorului 
A pusii măreţu-i sufletii, aude rugăciunea
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Ce-i adres6ză în lacrămi al seii strănepotii mândru. 
Atinsit d'a lui măreţe, sublime aspiraţii,- 
Ridică a lui frunte mai șus spre Empirenliă 

„Şi astă-felu elii imploră pe Creatorului lumii: 
„Cerescule Părinte, fiinţă creatore, 

Tu care din nimica ai disti să fie lumea, 
Şi la suprema-ţi voe ea şi-a luatii fiinţa; 
Tu care prin voinţa-ţi ai suspendatii în spaţiu 
Atâtea lumi măreţe, ce se conduci! de secoli 
Prin legi nestm ămutate ; tu ce-ai creati lumina, 
Principiul vieţii, şi-aă semânatii cu stele 
Locaşulii nemurire, al populatii cu fâre 
Pădurile eterne, cu peşti mările vaste, 
Cu fructe profumate grădinele edemici, 
Cu flori odorifere, poetice colnice, 
“Cu plante nutritive câmpiele măn6se; 
Tu ce-ai creată în fine pe omi cu-o simplă vorbă, 
Dotati cu rațiune să pstă să 'nţel6gă 
A tale măreţi fapte, c'unii sufletii să te-ad6re, 
Și să aspire liberi la diva-ţă nemurire ; 
Tu care în clemența-ţi etern nemzărginită 
Ai întrupat pe Fiul şi Vai trimesit pe teră 
Să scape din tortură, din negrele tartare, 
"Din ghiarele Satanei perduta omenire, 
“S'o facă să cunâscă divină veritate ; 
Ascultă umilita şi multi ferbintea rugă 
A unei creature ce luptă pentru sănta 
Şi drâpta ta credinţă. Tu ai dotatii Părinte 
Umanu-i, slabu-i sufletii cu cugetări măreţe 
Şi elii demni se arată de graţia-ţi divină. 
Umbr eşte-lu dar stăpâne cu diva ta privire, 
Şi fă-li să triumfeze în marele proiecte,
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Să, scape: din peire a lui amată Târă 
Ce este-o veche fiică a decăgutei Rome. 

» Din vastul mei imperiii ce Tu mi-ai datii o dată, 
Din mândrele provincii ce-am cuceritii cu arma, 
Din fiicele-mi de arme, şi cea maj prediletă, 
Fu Dacia măndsă, edemti de desfătare. 
Dar s6rta-i fu amară, căci deslipită 'n urmă 
De câsta mumel sale, ș'abandonată în voia 
“Torentelorii de barbari, trăi o viaţă dură, 
Împărtăşindi locaşulii cu fârele selbateci. 
Cu tote astea densa, ca granitosă stâncă, 
Ca vie sentinelă, a mamei sale Roma, 
N'a contenitii o clipă d'a stăvili cu peptu-i 
Cel oțelitii şi tare torentele de bar bari, 
Ce se spărgeait de densa ca, valuri spumegse. 

“Ea conservă în senu-i tradiţii, obiceiuri, 
Virtuţile antice ce se perdeaii în Roma, 
Prin intrigi Şi corupţii. Aci mărite Dâmne, 
Divina- ţi sântă- ți lege, amarii persecutată 
D'ai Romei corupți Cesari, află uni sânt asiliă, 
Se desvoltă în pace, şi prin credinţă tare, 
A scosă din rătăcire atatea: n&muri barbari ! | 

„Când apoi mai în urmă Arabul celt fanatecu: 
Voi cu pala ?n mână să *mpue omenirii | 
A sa păgână lege, să 'mplânte Semiluna 
Pe templele creştine, toti fiii scumpi ai Romei 
Aduşi de mine n Dacia, luptară cu putere, 
Opuseră-a lori pepturi şi stăviliră-aventulă 
Acestei crunte rase, d'a inunda- - Europa. 

“'Torente mari de Sânge vărsarâ-ale lori pepturi, 
Şi legea fu păstrată, şi sacra libertate 
Multi timpi domni în Teră, Acum Mihaiii Eroul,
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Piosulii servii al legii, aspiră să 'ntrunâscă | 

Sub singurulii seii sceptru uni stati măreţii puternicii, 

Cea Jacie antică ce fu scutulii de arme, 

Ce a pututii resiste la năvăliri barbare, 

La asupriri nedrepte. Ascultă Mare Dâmne 

A lui ferbinte rugă ș' asupra lui trimite 
Din graţia-ţă cerâscă o radă de lumină! 

4
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Geniulii României pe o colână de foci, descinde prin spațiu în ca- 
mera lui Mihaiu. Mihaiti aşegatii pe carul de focii al Geniului Romă: 
niei, străbate prin sferele cereşti la reședința lui Traiani Mihaiu, 
ajunsu pe limita sferii pământeşti, adrestsă Geniulul mal multe ces: 
tiuni. Geniulu României, dupe cererea lui Mihail, se opreşte în pra-- 
puli locaşului cerescu al lui 'Traianui, ca să-lii admire. 

Divinuli Creatore, atinsii d'acestă rugă, 
Din tronu-i de mărire, îndreptă-a sa vedere 
La Mihail Arhanghelii, ce stă de sentinelă 

„La porţile mărirei, şi elii pricepe 'ndată 
Înalta sa voință. Arhanghelulit la sine 
A şi-chemati îndată p'al României genii. 
El îi transmite iute voinţa cea supermă 

„A divului Părinte, iar geniulii se "'nelină, 
„„Dispare ca nălucă. 

Îndată dup'aceia prin sferele eterici 
Se vede o col6nă de foci care străbate 
Ca fulgerulii prin spaţii. Pămentulă ea atinse, 
Şi s'a opritii d'asupra locaşului în care | 
Se află Mihaiu-Bravuli. Dar nici uni umani sufleti. 
Nu pâte ca să vadă celest/astă lumină. 
Satanii ce stă la pindă, veghindă în permanenţă 
Şi spionândii d'aprâpe intimele dorinţe:
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De care se nutrește Mihaiti, piosulii Duce, - 
Spre-a dejuca prin intrigi a sale întreprinderi, 

“Nu pote să supârte apropierea, astei 
Lumini ce îl orbeşte şi fuge multi departe, 
Serinşnindii din dinţi oribilit urlândă plini de turbare. 

Trimisuli cerescii iute pătrunde ?n larga stanţă. 
În care stă Erouli, s'apropie de densuli 
Şi 'ntinde-asupră-i drepta. Mihaiii deschide ochii, 
Pr esare la vederea, acestui divină angeli 
Şi e coprinsi cu totulii de o terdre sântă, 
Căci serafimulii mare ce vede înainte-i, 
Encongiurati de rade ce lumin6să stanţa, 
ŞI o transformă asti-felii întrunită locaşii celestii. 
Prumosuli, blândulii genii nu vrea să lase "n dubiti 
Multi timpi erouli sufletii ; şi cu-o umană voce: 
— „Mihai, el blândă îi dice, Traiani divulă părinte, 
Atinsi d'atale lacrămi, s'a, îndreptatii cu rugă 
La Creatorulă lumei, cerându-i. pentru tine 
Să sprijine a tale inalte aspirații. 
Părintele luminei acilea mă trimete 

"Să te conduci în ceruri la divulu Traianii Cesari, 
Să-ţi dea al sei consilii, să pue ?n al tei sufletă 
Credinţa reuşitei. Vinii dar în ceri cu mine.“ 
— „Blândi serafimu, frumuseţea-ţi mă "ncântă mă 

” uimeşte ; 
Angelica ta voce r&varsă "n al meiă sufletii 
Uni farmecii ce mă face docilă la sânta- ți voe. 
Fă. dar ce vrei cu mine !. 

Atuncea Serafimuli atinge lata-i-frunte 
Cu degetu-i de flacări, şi graţia cerâscă 
Se varsă peste densulii Şi astil- felii elu se 'mbracă 
Cu-o forţi ingerescă,
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Întregit câţi e de mare, cu anima şi corpulii, 
Mihaiu urmesă paşii seraficel fiinţe, 
Și 'ntocmai ca şi umbre străbaâtii prin sentinele 
Şi esi în larga curte. Aci elit vede?n faţă 
Col6na ardstore, unii carii de focii ce-aşteptă 
Ca să-l conducă 'n spaţii. Eli fără şovăire 
S'aşedă lingă blânduli şi 'ncântătoruli genii, 
Căcă graţia divină acoperise 'nti'ensuli 

„ Natura lui umană. O clipă abia trece, 
“Şi-au strebătuti in spaţii teresta atmosferă, 
“Şi 6ta-l pe limita care desparte globului 
De alte lumi celeste. Acilea bunul genii 
Opreşte cu-a sa voe al seii carii de lumină. 
Mihaiu priveşten giuru- şi nu pote să vadă 
De câtii unii negru haosi în care nu. distinge 
XNimici din ce cunâşte. În marea lui mirare, 
Se 'ndreptă cu sfială, şi adresândi cuvântul 
Către ceresculii genii : | 

_—„Blândi serafimii, îi dice, de-mi e permisii să aflu, 
Misterulii ce 'nconj6ră întrega mea fiinţă, 
Aşi vrea, să ştiii acilea in ce regiuni suntemă, 
Căci mintea-mi nu nțelege nimicit din: ce-mi vădi 

| ochii.“ 
—,„Aci ne- aflării pe cercul, pe ultima limită 
A sferei cei tereste, respunde bunul genii. 
Aci se limitâsă in spaţii atmosfera 
Ce înconj6ră globulii din care Creatorului 
Făcu locaşuli vostru. De-acilea înainte 
Sunti alte lumi măreţe, cu altă-fel d'atmosferă, 
ȘI alte legi celeste ; dar care formesii tâte 
Goncer tului d'armonie de care se conduce 
Într egii totii Universului.“
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— „Dar globulă nostru unde-i, -căci uu-lii mai vădă, 
Îmi scapă la slaba mea vedere. 
— „Priveşte.colo ?n spaţii, îi dice blandulii geniă. 
Nu vedi tu ună puntă negru ce-abia e perceptibilă ? 
— „Cum ? Ce-felă ? divin angelă, acela-i globulii nostr u: 

“Atâta de gigantică, când îl priveşti d'aprâpe, 
Ornatii cu 'măestrie de Creatorului lumii ? 1 
— „AŞA, unii micii grăunte care se perde "n spaţiiă,. 
În universulă lumii. Acela e Jocaşulii 
În care Oreatoruli a pusă umana rasă, 
Ca rege peste tâte ce elu conţine-asupră-j, 
Spre-a-i face fericirea Şi-a, adora în pace 
Pe Creatorului lumii. Dar omuli, creatură 
Ingrată- -ambiţiosă, orgoliosi şi mândru 
D'a sa inteligenţă, d'acea divă schintee 

- Ce "naltulii Creatore a aruncati intr” ensulii, . 
Spre a-i face fericirea, mecunoscândii cu totulii 
Natura sa finită, a vruti ca să str ăbată, 
D' incolo d'a sa sferă, a vrutii ca să cun6scă 
Pe divulti Oreatore, şi *n Grba-i vanitate, 

„A vrută să-şi pue tronulă alăturea cu Densulii.. 
Acesti funesti i orgeliii, acâsta, vanitate, 
Făcu din el subiectulit unel derideri triste, 

„Și Va perdutii cu totuli !..* 
„Învan se luptă omul, cu slaba-i rațiune 
De- -a releva misterulii cr eaţiunei sale, 
De a cundşte âncă destinulii sei finale. 
Finita-i rațiune nu pote să, coprindă - 
Pe divulu Creatore, nici legea-i infinită. 
De-ar fi studiati omulii umana lui natură, 
Şi legile-i finite de care Creatorulti | 
A vrutii să se conducă! De ară fi pustii măsură.
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La patimi egoiste ce-li perdă Şi ili degradă, 
Elu ar fi fostii ferice!... Dar nu ; tristulă orgoliu 
Ce i-a 'nsuflati Satana; îl turbură "lă turmentă, 
Elă vrea din elu să facă uni zeii şi: să preside 
“La legile naturei. Fatală nebunie |... 
Ce sunteţi vol în faţa puterii Oreatore ?1... 
Fiinţă peritâre ce v'a creatii cu-o vorbă 
Şi care cu-o suflare vă pOte-arunca ?n spaţii, 
Pe vol şi globul vostru şi-a -vă sdrobi "ntr”o  elipă, 
În slaba-vă turbare, vă Svircoliţi ca vermii, 
Ve sfâşiaţi ca lupii cei turmenţaţi de tome. 
Uitândii legea morală, vă incarnaţi cu totul 
În egoismul lacomii, făceţi dia fraţii voştri 
Fiinţe degrudate, îl înjugaţă la carulă 
“Ambiţiunei vostre şi-i chinuiţă. ca demoni 
Până ce-şi dai sfârşitului! Şi care este fructulii 
Finalii ce voi culegeţi din tote aste rele? 
Când sună ora vâstră, ce duceţi pe cea lume ? 
Şi ce lăsaţă în urmă? Dureri şamăriciune, 
Eternă vemuşcare, dispreţuli şi blesteme ! 
„A patriei iubire şi practica virtuţii 

Poti împăca pe omul la ultima sa oră; 
Căci, liniştitii în. cuget, îşi pote alţa fruntea 
„Către ceresculii Tată, îşi pote gice 'n pace: 
„Cum şi de unde nu ştii, mă aflu p'astă teră 
„Şi mai puţină poti ştie ce am să devii mâine, 
„Când diva ta suflare ce.al depusă în mine. 
» Va părăsi cadavru-mi de lută în nesimţire. 
„Dar ce ştiii însă este că m'am silită in viaţă 
„S'observii legea morală, să mă conducă în bine. 
„Acura fie-a ta voe fiinţă Creatore 1... 

Mihaiu, pătrunsti în sufletii de aste adevăruri, 
ser 8 -
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Şi 'nclină grava frunte, percurge n a sa minte 
'Trecutulti vieţii sale şi află consolare 

.Îa ale sale fapte. 

Dar urlă admosfera d'unit sgomotă fără semă. 
Era carulti angelicii ce străbătea ca fulgeri 
“Pin sferele eterici. Mihaiă, alțându-şi fruntea 
Zăreşte n depărtare uni munte- argendiă în flacări 
Şi plini de admirare, întrebă: „Divin angelă, 
Ce e colosii-acela ce luce *'ndepărtare 2% 
— „Acela e locaşulii ce Creatorul lumii, 
În 'nalta sa clemenţă, a destinati lui Cesarii. 
În viaţa lui terestă elii n'a cunoscutii âncă 
Divina veritate şi a muritii în legea 
Păgână *ntunecâsa. Dar sântulii Creatore, 
Atinsi d'a lui virtute, să indurat a-lă sodte 
Din tartarulii celă negru şi "n sferele eterici 
Ta destinati locaşulii. Acilea eli ne-așteptă 
Încongiuratii de curtea-i.“ 
— „O scumpi şi divină zenit, a-Şi vrea să stauo clipă 
În faţa astei umbre, dar nevă&duti de nimeni, 
S'admiri diva-i figură, să-mi potolescii ardorea 
Ce-aprinde ali mei sufleti“« 

Şi Serafimuli dulce ascultă a lui rugă, 
Şi îşi opreşte caruli la pragului vastei cinte 

"În care sta Cesarulti,
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Geniulii României, stândui cu Mihaiu po prazuli cintei lui Traianu, caracterisă în trăsuri generale pe Demnii marcanți al României, ale ! | cărorii umbre stai d'a drepta lui. Eli espune pe scurtui faptele lori cele măreţe și face diferite reflesiuni. Între acoste umbre, geniul arată lul Mihaiii umbra tatălui. sei Pâtrascu Ă 

“Mihaiă, plini de uimire, se află înaintea 
Unei imense cinte creată ?n formă-ovală 
De nuori măreţi, giganteci, aprinşi toți de lumină. 
În sustii acoperişulii, înaltă câti vede ochiul, 

"Era d'azuri şi totulii perseminati de stele, 
Lucindă de o lumină necunoscută âncă 
I”a omului vedere. În josii era abisuliă, 
Unii negru întunerecii in care figuri triste, 
Sinistre şi hidose abia se zăreati âncă 
La, sarbăda lumină a, unorit triste flacări.: 
În capuli astei cinte era ună tronă gigantecii 
Formată totii din colâne, d'unui foci aprinsă, purpuriu. 
Pe eli sta maiestâsa figură a lui Cesarii, 
În drâpta și în stânga, de giurii în giuruli cintei 
Stai diferite umbre pe jeţuri transparinte ; 
Dar în mat multe planuri, formândi tote "mpreună, 
Unii vasti amfiteatru.
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Mihaiii, coprinsi în sufletă de o uimire sacră, 
Stă mutu, în admirarea măreţului spectacoli ; 
Apoi alţându- -Şi fruntea, întrebă cu sfială 
Pe divulii conductore: 

„Ce suntii aceste umbre ce stati cu maiestate 
În astă sacră cintă ? Îmi pare că din ele 
Am cunoscutii o dată în lumea cea, ter estă, . 
Sai le-am vădută figura pe stampe colorate 

_Deo maiestră mână. 
— „Aceste mândre umbre sunti Domnii ce stătură 
Pe tronuri, în Moldova şi 'n- mândra Românie, 

_—„Dară de ce, blând genii, nu-si toţi p' aceiași trâptă 
“Şi numai din ei unii ai fruntea adornată 
“Cu div! aureolă $* 

„Justiţia divină i-a aşegatii acilea 
Gradatii dup'a lori fapte. EI pari a fi cu totulă 
În carne şi în 6se, aşa, cum fură-o dată, 
În lumea trecătâre. Dar nu, aceste forme 
Nu 'suntă de câtii o umbră in care-acum residă 
Al fie-cărui sufletii, acea divă schintee 
Ce-a animatii o dată o mâmă de tărină, 
Ş'apoi s'a întorsii iară în lumea nemurirei. 

» Vedi colo stând d'a drâpta măreţului Cesare 
O umbră maiestosă ? Acelai Radu-N egru, 
Fiii credinciosii al legii cei drepte şi curate. 
Elă, străbătendii Carpaţii, din mândra Cisalpină, 
Trecu în România, fondă aci o ţeră, 
Unii troni gloriosti, mândru, pe care straluciră 
Mulţi Domni ce îi urmară. Acestii tron mai în urmă, 
Cădutii pe mâni nedemne, fu maculati oribilă 
De intrigi şi trădare. E tronuli ce cu arma 
Ai reconchis la viaţă din mânele păgâne,
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Şi pentru care-acuma voeşti a 'ncepe lupta 
Dificilă şi mare, spre-a-i garanta o lungă 
Și liberă durată în viaţa omenirej. Ă 

„Mai d'incolo stă bravulă, celui Bassarabit al doilea 
Mihaiu! ), faimosul Duce ce-a 'nfrinti pe Carol-Robert, 
Şi i a sdr6bitii cu totulii: semeţa lui oştire ?) 

„Şi-a veştejitii trufia ce -orbeşte pe Maghiaruli. 
Din astă-sângerdsă, distrug&tore luptă, 

„ Semeţuli maghiară rege, abia scăpă cu fuga, 
Urmatii de-o mică trupă. A lui Bassarabă frunte 
E “ncinsă cu cununa ce pârtă *nvingătorii.. 

„=. „Priveşte acum colo puţinii mai înainte. 
O'umbră gloriosă ce calcă în picidre 
O semilună fiintă. E Ladislavu sai Vlaicu. 
„Unitii în alianţă cu Ludovicii întâiul, 
Vitezuli maghiarii rege, ai străbătutii Danubuli 
Şi-aii sfărimati cu totulit armatele păgâne”). 

„Victoria acesta fu prima ce creştinii 
„Ati repurtatii în contra superbei semilune, 
Ce se părea ne 'nvinsă, de când ea străbătuse 
Bosforii 'n Europa. Eli pârtă cu mândrie 
Pe frunte-aureola vitejilorii resboinică, 
Apărători ai crucei. 

„Dar cine e, bunii genii, figur'acea mărâţă 
- P'a cării dalbe plete tempestele şi anii 
Îşi însemnară cursulii ? Ea portă p a sa îrunte 

1) Mihail II Basarabii, al cincilea Domni! ali României, dupe SŞineal, 
care a domnitui do la 1329 -1340, 

- 2) Astă sângerâsă bătălie şi strălucită victorie pentru Români « sa 
întempiatii în anul 13902 

3) La 1366 Ludovic | regele Ungearier, aliatu cu Ladislav Domnulii . 
României, at sfărîmatiu cu totulu armatele musulmane care, de când 

„trecuseră în Europa | nu suferise âncă nici 0 învingere.
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O dubPaureolă., 

— „Acela-i gloriosulit faimosului Duce Mircea, 
Vitâzi multi în resbele şi inţelepti în pace. 
Decimi de ani eli stete pe tronul României, 
N econtenitii în luptă cu inemicii Ţării 
Ş apărătorii legei. Al seii gloriosi nume 
E scrisă cu lunga'i spadă la Rovine, la Dristori, 
La Dobrogea, Nicopol ; şi Amurad al doilea, 
Vitezului Baiazede şi Mahomed al doilea 
Şi Sigismund maghiarulă *) Vai cunoscutii d? aprope. 
Dar marele lui sufleti, către finitulii lungei, 
Splendidei cariere, a, fostii atinsii d” ovie 
Şi crud'amărăciune: Vegi colo josii în haost 
O umbră disperată” ce spiritele rele 
N econtenitii afundă întruni torenti de flacăni? 
E Vlad, fiiuli lui Mivcea ce-a captivatii satana 
În calea celori rerle. Elia tentată să surpe 
Din ironii pe al sei tată, şa meritati infernului. 
A sa frunte e 'ncinsă cu şerpi şi cu vipere, 
Cunună destinată la trădători de țeră. 
Eli espiasă astii-felă oribila trădare. 
Jar gloriosulii Mircea, încinsii de Creatorul 
Cu-o dublă-aureolă, ce represintă înt'ensulii. 
Virtutea şi bravura, se bucură acilea 
D'eternă fericire.“ 
— „Dar cine e, buni geniu, acea figură tristă, 
Posomorită cruntă a cărei conştiinţă 
Se pare torturată de suvenri sinistre ?! 
— „Acela e, Vlad Ţepeşii, omii crudă fără de S6măni ; 
Dar drepti pin'la escese. Eli vru să 'ndrepte ţera 
Prin morte şi terdre. Era coruptă lumea. 

  

2. Sigismund, regele Uugarei.
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De când perise Mircea, tot reti mersese V6ra ; 
Și legea şi morala, şi datini, instituţii, 
Patriotismulii sacri erati date uitării, 
Călcate in picidre. Ambiţii criminale, 
Dăneşti, Drăculeşti, trădai a Țării drepturi 

„La Musulmani şi Unguri; călca peste cadavre 
„De fraţi ce-şi dati viaţa în luptele civile, 
'Vintindi care de care s'apuce tronulă ari Îl. 
În astii-felii de epocă de frămintări Oribili, 
Se urcă Domnul 'Pepeşii pe tronulii Romaniei, 
Și geniulii Vendetei se pare că-l ajută 
Să ia frinele "Ţării. 

„A reuşitii Vlad 'Tepeşii, cu paloşulii şi ţepa 
Să, facă-a domni 'n Teră dreptatea şi morala ; 
Mii capete trunchiate ai inundatii pămentuli 
Cu trădătorulii sânge. Dar multe-amari blesteme 
S'ait inălţati la ceruri din buze inocente, 
Ce au peritii' victimă crudimei sale Grbe. 
E bună şi terorismul în timpuri de cor upții, 
„Căci curăța cangrena ce infectâsă cor pulii, 
Ș'aduce pe mulţi lacomi la curup&na cea dreptă. 
Dar astă cruntă armă multii timpi nu pâte face 
A popolilorii lege, căci ea ucide ?'n sufleti 
AI libertăţii germenii, şi dreptulă cade lesne 
Victima tiraniei, capriciuli sortej. | 
Perfid'acestă armă atrase pe Vlad Ţepeşii 
Pe panta rătăcirei, şi Va perdută cu totuli.€ 
— „Dar cum dupe atâtea, nelegiuite fapte, 
E li este pusi acilea în raiulii nemurirei? ! 
— „Înaltul Or eatore, în drâpta lui balanţă, 
A cumpănitii d'o dată atâti faptele-i crude 
Cătii şi cele măreţe şi-a patriei iubire.
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Tiranulii Vodă Ţepeşii a fostă crud cu supuşi-i ; 
Dar nimeni pîn” la dânsul. n'a apărati dreptatea 

„Şi-a "Ţării sânte drepturi cu-atâta "nverşunare : 
„„Când Mahometii al doilea, acel sultanii potente 

Ce-a, cucerită cu arma măreţa capitală 
Lui Constantin celă M are, a.vrutit să violese 
Tractatuli d'alianţă ce vs lega cu Turcului!) 
Când în trufia-i Grbă, trimise lui Vlad 'epeşu 
Firmani să mârgă însuşi la Pârtă să se 'nchine 
Şi să-i aducă âncă, pe anii copii cincă-sute, 
Pe carii să-i tureâscă să-i facă ianicearii, 
Vlad 'Tepeşii îi respunse cu pala si cu spa. 
Eli bate şi sfăramă oştirea musulmană 

» Ce din Vidin venise să-l prindă, să-li omore. 
„Jar cei ce cadi în mână-i, învinşi din astă 6ste, 
Cu Hamza al lori pase, suntit toţi trecuţă prin țepa. 
Apoi elii mai străbate Danubulă Şi devastă 
Provincia d'a lungulă acestui mare fluvii, 
Trăgândii mil turci în ţ6pă. 
„'Turbâsă Padişahuli Vatâta cutesanță, 

Şi "n fruntea unei 6ste de sute de mii Gmeni*) 
Ce însuşi el comandă, străbate "n România. 
Vlad 'Ţepeşii se retrage cu 'ncetulii către munte, 
Totii hărţuindiă pe Turcului, Apoi prin loviri dese, 
Eroice atacuri, lui Mahomet inspiră . 

  

  

1. La suirea lui ""Pepeşii pe troniui, domnea la Constantinopoli Ma- homotii al 1], cuceritorulu acestei cetăţi mărete, încongiuratu de o putere formidabilă. În Ungaria era rege Matias Corvini, fiiulu lut I6n Corvinii care, deşi români, Tepezi nu putea aștepta nimici de la densuli. De aceea Tepeşu află prudenti a reînoi cu Turcia trar- tatuli de alianţă al lui Xlircea. Ela fu norocitu a-lui dobindi ini con- dițil si mai avantagidse pentru Ţeră 
2) Armata lui Mahomet al Il era de 250,000 pomeni. 

N
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Descuragiarea, tâma !) şi turculi abandonă 
Proiectulii sei celii mare de cucerirea feri, 
Se "'ntorce peste Istru. 
"Acesti curagiii eroicii ce-a “nsuilețiti pe 'Lepeşii 
În apărarea Perii şi sacrele ei drepturi; 
Măreţele victorii ce-a repurtatii în contra 
Trufaşei Semilune, i-a meritatii corona 
Ce portă 'nvingătorii. Eli este-aci pe planului 
Al doilea-al astel cinte ; dar nu pote să guste 
Eterna fericire a inimelorii pure, 
Căci conştiința-i este oribil frămintată 
D'atâtea crude fapte: O crimă urmăreşte 
P' acela ce-a comis'o chiar dincolo de viaţă-i. 
Se pare că. Vlad 'Țepeşii eternii vede 'nainte-i 
Acele mil victime cădute *n ecatomba 

 Mâniei sele Orbe. Se pare c aste umbre - 
Perpetui îi impută barbara sa cr udime, 
Ş'acesta-li torturâsă şi nu-lii lasă să guste 
Celesta fericire.= 

Mihaiti, surprinsi cu totulii de cele ce aude 
Şi vede inainte-, şopteşte blând în sine: 

„Divină Provedinţă! de ce 'n acelaşi sufletii 
Ai semănatii de-o dată virtuțile sublime 

ŞI pasiuni oribili; de ce-ai creati pe omul 
| Supusti la contradicții. “ 

  

1) Pe când Mahomet al Ii urmărea pe Tepeşi către Tirgoveşte, 
dete peste o pădure de duo&-geci de mii de țepe în care fuseseră 
traşi 20 de mii de turci. În midlocultă lorti se "distingea, prin înălii- 
mea țepei sale, Hamza-Paşa, în vesminte roşii. Mahomet remase în- 
mărmuritii Ja vederea acestui oribiltă spectacolă și suspinândii disc: 
„Nu pote cine-va să cueerescă o feră care este apărată cu atâta cru- 
dimo şi cu atâta devotamentu.* Curândi dupe aceea, Mahomet, des- 
curagiati de câte veduse și pățise, se întorce „Peste Dunăre, 

,
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Iar Serafimulii angel ce-a inţelesii îndată, 
Intima-i cugetare: 

„Perfecțiunea-i -l ice, nu este atributulii 
E iinţeloru ii finite. Destulii este ca omulit 
Să practice virtutea în lumea trecătore, 
Căci astit-felii elii se 'nalţă spre divulă Creatore 
Şi merită, o sârte beată-aci în cerură!,.* 

„Apoi divinulu genii, cu blânda-i, dulcea-i voce, 
Deştept” atenţiunea eroicului sufletiă 
ŞI-I face să ţintâscă vederea-i rătăcită 
Asupra unei umbre măreţe, gloriose. 
— „Priveşte-acum, îl dice, pe planu ?ntâii din drepta 
O umbră maiestosă. P'angelica-i figură 
Sunti scrise toţii de-o dată bravura, abnegarea, 

„"Tăria şi virtutea. Acela este Radu 
Al optulea ce fuse adusi pe tronulii ţării - 
Din Afumaţi, în grele și aspre circumstanţe. 
"„Murise Bassaraba, piosulii duce Negu, 

„ Lăsândiă pe tronulii 'Terii pe fiului set 'Pudose, 
Minore de ani septe. Dar criminale-ambiţii 
Aprindi îndată "n popolit discordia, fatală. 
Și luptele civile, vărsândi frăţesculă sânge, 
Aduci peire 'n 'Ţâră. Atunci Mehmet- Beg-Paşa, 
Vestitulii din Nicopolu, care pendea, cu sete 
Momentul favorabili să cucer 6scă Tera 
Și paşalicii s'o facă, străbate 'n România 
Cu 6ste numerâsă. Eli intră sub pretestulă 
Cu arma-i să protâgă a lui Tudose drepturi. 
Dar dupe ce învinge partidele opuse, 
işi dă pe faţă planulu : Eli se declară paşe 
În mândra Românie, or ganis6să 'Ţera 
Ca paşalici şi 'n.urmă de Ja Sultanului cere



Li 
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Insemnele domniei. 

Era perdută 'Ţ6ra şi sacrele ei dreptură!.. 
În faţastul pericolii şi spaimă” "ntricoşată, 
Românulii se deștâptă. Din marele lui sufletii 

Alungă egoismulii, rechiamă iar în sine 

Patriotismuli sacru. Dupe indemnulii grabnici 

“Lui Stoica Logofătul !), boerii in unire, 

Alegi de Domni al 'Țerii din Afumaţi pe Radu, 
Și pună în a lui mână stindardulă mântuirei, 
ȘI-I juriu a lori credință. Mărinimosuli Radu 
tespunde cu tărie la *nalta sa chemare : 
De trei ori elit invinge cu armele române 

Pe Dbeiulii din Nicopol, şi Dunărea cea lată 
Devine ja hotarulii ne ?nvinsi al României. 
În eră, nu mai este piciorii de turcii, tot pere 

Sub sabia creştină. Românuli acum este 
Deplină stăpână la densulă ; dar 'nalta ! nţelepciune 
Îi cere să previe mânia furi6să 

Sultanului potente. Măreţulii duce Radu, 
„Veghiati duşmanii de morte trufaşei semilune, - 
Se "ntrarmă cu curagiulii sublimei abneganţii 
Şi merge in persână la Portă, la Sultanul 

- Să-i cră-a-lii recunâşte de Domnii alesii al Perii. 
Sultanul cu turbare admiră-a lui virtute, 

- Curagiulii seii eroici, şi capulii îl respectă: 
„Caracterulii celii mare, virtuțile sublime, 
„Găsescii adesea, eco în inimile barbari.” - 
Elu nu îl rezunâşte de domnit al României, 
De câți tărgii în urmă, când vede că nu-i midlocii 

» Acesta se afla atunci representantiu al Ţări la Constantinopol. 
"Ela, aflânâui de cele ce se scrisese Sultanului de către Mehmet: Bes, 
scrie îndată. boeriloră să al6gă. Domnă pe Radu de la Afumaţi.
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Să liniştescă Ţera de câtii dându-i pe- alesul, . 
Pe bravulii ei Domnii Radu. 

Mulţi ani domneşte Radu în mândra Românie, 
Și se păr ea că Cerulit asupră-i întursese 
Divina sa clemenţă. Gelosi insă Satana, 
D'al omeniri bine, în contra lui aprinde 
Invidia şi ură: Duoi fii perduţi ai Ţării, 
Urzescii contra lui Racu o nâgră conspirare, 
Și elit cade victimă, blândeţii de caracteri, 
Căci nu sfăramă capuliă, la timpă, Spurcatei hidre. 
Elu e ucisă la Rimnicu de aștă fii ai perdării. 
Iar divulit Creatore a pusi mărâța-i umbră 
Pe planii 'nteiti al cintei şi-a 'ncinsu regâsca-i frunte 
Cu triplă-aureolă. Ea represintă 'ntr'ensulii 
Curagiulii celi eroici, patriotismul sacru, 
"Virtutea şi martirulă, 

Mihaiii deschide-asupră-i ochi mari și în estasulu 
Divinei admiraţii contemplă multi măreţa, 
Angelica figură ce'nspiră ?n el vespectulii 
Virtuţilori sublime. 

Apoi Mihai îşi plimbă vederea rătacită . 
Prin umbrele măreţe, şi fără să voiască, 
Ca printr”o inspirare el îşi opreşte ochii 
În laturea cea dreptă asupra unei umbre 
Modestă multi și blândă, dar plină de mărire. 
Eli cu sfială 'ntr6bă pe dulcele sei mentorii 
De numele acelii multi venerate umbre 

„Si Serafimulă dice: 
— „Acela e Pătraşcu. al teii bună genitore.“ 
— „Părintele mei, Dâmne! Mihai suspină "n lacrămi, 
ŞI sufletu-i eroicii voeşte ca să sbore, 
Să "mbrăţişede- ardente acea, celestă umbră.
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Dar Serafimti 'ngată P opreşte şi îl dice: 

— „Tu nu poţi să te-apropii, s'atingl acestă umbră, 

Caci ea nu are 'n sine substanţa corporală ; 

_ Unui fumi este, vapâre ce represintă forma, 

Ce a purtatii o dată, şi nu se pste-atinge. 
Prin graţia cerâscă tu- eşti adusi acilea, 

Cu animă şi corpul şi nu poţi să comunică 
Cu aste sacre umbre ce suntii-de o substanţă. 
Cu totulii d'alta fire. Când vei lăsa viaţa 
'Terestă, trecătore şi vei veni acilea 
Adusii de Creatorulii, vei fi destulii de liberii 

„Cu elii ca să comunici, să-ţi satisfacă dorinţa 

Ce-aprinde al teu sufletii.“ - 

— „0 scumpuli mei! Părinte, suspină-adâncii Erouli, 

Ei n'avuii fericirea să te cunosci în viată. 

Eram copilii atuncea, când mâna trădătre 

Te adăpă cu fere!) şi îţi răpi viaţa, 

Lăsândă unii troni în doliii, unii popolii în durere, 
Ce te plângea în lacrămi, pentru a ta biândeţe, 
ȘI mare bunătate.“ 

Curgi lacrimi în şirie, ca.roa abondentă, 
Din ochi umbroși şi negri, şi peptu-i se sfaşie | 
De crude-amari lamente. 

, 

  

1) Pătraşcu a muritu, la 24 Decembre 1557, otrăvit de către ami- 
cul seu Socol vornicului, care aspira să-l ia tronului.
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Geniulu României atrage privirile lui Mihaih de partea stingă a 
lui Traiani. unde se află umbrele mirețe ale Domnilorii cei glorioşi al Moldovei, pe care îi caracterisă în trăsuri generali, spuindi şi u- 
nele din faptele. lori glorivse. Geniulă iluminesă 'Partaruli cu o radă 
din ochiulu seii și permite lui Mihaiu să vedă înt'ensulii pe toți Dom- Nil cei trădători al României şi ai Moldovei, 

„Destuli ii dice blânduliă Şi grațiosulii ângeri ; 
Aci nu suntii permise durerea nici lamente 
Unii alţii scopi te aduce în sferele celeste, 
Şi anima ta cată să fie la 'nălţimea 
Chemării cei inalte, 

- Îmtâree-a ta vedere spre laturea cea stângă 
A marelui Cesare; priveşte lângă dânsulu . 
Cea maiestosă umbră, frumâsă.cu lungi plete. 
Acela 'este Dragoşii, ună fiii de mare duce 
Ce-avea ună tronă şi-unii sceptru în mândrul Mar- 

e 2 mureşă, 
Din vasta Cisalpină. Atrasui de seductorea 
Plăcere-a vânătârei, eli străbătea adesea 
Carpaţii în Moldova şi rătăcea prin plaiuri 
Măn6se 'ncântătâre. O dată elii s'opreşte 
Cu mândra lui escortă în loculi ce se chiamă
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D'atunci câmpii lui Dragoşi. Aci, atraşi cu toţii 
De frumuseţea țării, dotată de natură | 
Cu câmpuri largi miăn6se, cu munţi umbriţi de dese 

„Și grandi6se selbe, cu dâluri îmbrăcate | 
De 6rbă abondente, cu ape curgătore, 
Decidii să abandone frumosulit Maramureşi şi 
Să fondese-acialea o ţeră *ntinsă. mare. 
EI voriă totii de o dată să scape "n aste locuri 
De desele incursii a ordelori tatare ; 
Iar mai cu s6mă âncă de grele persecuții 

„ Ce sufereau teribil din partea, altori barbari, 
Ce vreati să le impue papistăşâsca lege. 

Măreţuli duce Dragoş străbate în Moldova 
Urmati d'a sale rude, de mulţi boeri de frunte, 
Ostaşi viteii în lupte, amici, numerosii popoli. 
Aci, toță în unire, Palegi de Domni al "Perii 
ŞI-I dati, spre-a-li recunâşte de suverană potente, 
Sigilulă, marca ţării, formată dupe figura 
Acelui capii de zimbru ce a ucisi el ensuşi 
La vinătdre-ăltii-dată, pe riul dis Moldova. 
Apoi eli în Sucâva işi pune reşedinţa. | 

Nu este anevoe vitezului Domnii Dragoşu 
Să "ntemeese-acilea uni statu întinsi, puternici, 
Căci ţera este plină de vechile colonii 
Ce locuiaii retrase în părţile de munte, | 
Sub duci aleşi de ele. Aşti fraţi d'acelaşi sânge 
Cu toţii alergară sub celă stindardă puternicii 
Ce ridicase Dragoşii, şi astii-feli se formâsă . 
O ţâră mândră, tare, spre a putea să 'nfrunte 
Nevoile teribili de care fârte-adesea . 
Era ameninţată. Aşa se formă mândra, 
Moldova cea vitâză, menită la mari fapte.
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Mulţi domni se succedară dupe-a lui Dragoşii morte ; 
Puţini însă dintr'enşii au fostă la înălţimea 
„Măreţei lorit posiţii !.. Nu trecii mulţi ani la midloci, 
Şambiţii criminale, rivalități funeste, 
Dividi teribilu Ţera şi o espune pradă 
La inemici puternici ce vorit a ei peire. 
Dar Cerulii destinase acâstă mândră ţ6ră. 

„ La gloridse-fapte, şi no lasă să pâră. 
Adesea îi trimite pe tronit bărbaţă puternici, 

* Viteji şi cu prudenţă. 
„ Priveşte colo-o' umbră pa căria figură 
Suntii scrise totit d'o dată bravura şi blândeţea. 
E bunulă Alexandru. În lunga lui domnie », 
Eli organisă ţera şi clerulii şi armata 

“Şi o dotesă astii-felu cu bune instituţii. 
Tar când Maghiaruli rege voi să esecute 
Tractatulii ce 'ncheiase cu Vladislav polonulii, 
Să "mpartă chiar Moldova ?), vitezulii Alexandru . 

“Ştiu să le impue a renunța la astă 
Infamă nedreptate. Virtuţile-i distinse 
L'aii pusi în astă cintă, purtindi pe a sa, frunte 
Aureolă sântă.“ - 
— „Dar cine e, buni genii, acea mărâţă, br, 

  

1) “Alexandru JI cslă Buni, a domnitii 32 de ani și 8 luni, de la 
1401 - 1433. 

2) La 1412 Martie 15, Vladislav Tagelo, craiul Poloniei şi Sigismund, 
craiul Ungariei, întelnindu-se la Lublin, aii convenitii” îi privinta, 
Moldovei ca, daca Turcii sar scula cu resbelii în contra Ungariel 
sau chiar daca Sigismuna ar declara resbeli Turciloră, atunci Vla 
dislav să vestâscă îndată pe Alexandru al Moldove! ca să iasă în 
contra turciloni cu tâte forțele sale armata. lar daca Alexandru nu 
ar fi următori la asemenea înştiinţare, atunci el să scotă pe Ale- 
xahdru din domnie; iar tera lui, Moldova, s'o imparță între Polonia, . 

“și Ungaria (Şincal 'Pom. I pag. 318, dupe Duglos, Rromer și Eogel). 

e. 5950 - | a9
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A căria figură e plină de splend6re, 
"De "naltă, maiestate Şi fruntea radiasă 
De dublă-aureolă?!.. - 
— „Acela este Ştefan al cincilea, cel Mare; 

„E gloria Moldovei şi spaima musulmană. 
Maghiaruli şi Polonuli, Tătarulii, chiar Muntânuli, 
Amarii simţit'aă lunga-i şi ascuţita-i spadă. 
Măreţe, numerdse resbele elii purtata, 
Câtii a domnit aprope o jumătate secolii, 
ȘI tâte 'ncoronate de splendide victorii, 
_"„Corvin, Maghiarulii rege, ce a voitii să scâtă 
Din tronii pe mândruli Ştefan şi ?n loculi lui să pue 
Pe Petru-vodă Aron, plătit”a scumpi nebunaii, 
Ne drâpta-i cutesanţă; în câmpii de la Baia, )), 
Căci a lăsatii în luptă trofee numerâse 
Şi morţă dece mii unguri, chiarii elă scăpândii cu fuga, 
Răniti greii în trei locuri. 

1 Stefan V_celi Mare, a domnitiă | pe tronulu Moldovei 36 de ani, 
de la 1458 —1504. În cursulă domniei sale, la 1167, Matias Corvinulii, 
craiulii Ungariei, a voitii să-l dotronese si să pue în locu-i pe Petru 
Vodă Aron. Cu o 6ste de 40 do mil omeni, Matias a plecati din Ar- 

„delii şi trecândă munţii şi plaiurile, a sositii mai antcii în Trotuşii, 
„apoi în tirgului Romană şi Neamţu, omorânâii, ardendu şi pustiindă 
totu ce-i eşca înainte, 

Ștofanii care avea o 6ste puținii numerosă, sa mărginită. de o cam 
dată să-lă urmărescă de aprâpe și să-lă hărțuiască continui în cursii 
de 10 de dile, intrînindu-lă do la jafuri şi onoruri. Matias soseşte în 
fine la oraşul Baia, pe care îl întăreşte cu şanţuri şi lingă care Ste- 
tanu se aşedase cu 6stea sa între riurile Moldova, și Sameşuli. Eli 
crede acum că a veniti timpulii să lovâscă do față pe Matias. Îşi 
lasă, dar caii şi tâto bagagele în tabără, plecă cu stea pe jos şi vine 
în Baia. Aci, în noptea de 15 Decembre, Ștefan aprinde oraşuli de 
mai multe laturi şi cade cu furie asupra Ungurilorii pe care îl mă- 
celăreşte pină la r&vărsatulă dioriloră. În acestă bătălie au peritit 
ca la gece mii unguri; iar -Matias Corvini, rănită în tre! locuri, abia 
a putută scăpa din câmpuli de bătae și ajutati de uni românii; a 
trecutii în Transilvania.
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„O armie-aliată de turci, tătari în numării | 
Spăimentiătoriă de mare, a pardositit pămentuli 
Cu mii de mii cadavre în codrii Rahoveştii 7), 

„ Lrufașulii Mahomede, a Europei spaimă, 
AN vrut ca'să resbune imensa desondre | 
Ce-a suferitii armata-i în codrii Rahoveştii. 
Dară vitezuli Ştefan, cu singura-i armată, 
(Căci Ungurulii, Polonuli, geloşi peste măsură 
De gloria-i de arme, nu vrură să-l ajute 2 
În astă mare luptă), şi animatii în suflet 
De vorbele eroici unei virtudse mame 2) 
Triumfă 'n Valea-Albă Mal sei nemicii puternicii. . 

  

1) Mahomed II, care protegea si ajuta. fârte multii pe Radu 1V 
celu frumosti, Domnuli României, -a cerut de-la Stofan YV ca să-i 
dea cetatea Albă şi Chilia de bună voe şi să-l plătâscă tribută. În 
urma refusului hotăritorii din partea lui Ștefan, Mahomed a si tri- 
misi în contra lui 120,000 6ste sub comanda lui Soliman Paşa (1475). 
Stefan avea abia 40 „000 ostași și aceștia âncă forte puţinii esercitați 
la arme. Lupta a fostii crincenă şi sângerssă la loculă numiti Ra 
hoveştii, lîngă riul Berlade Oştirea lui Ștefan fu amenințată de a fi 
strivită de numărului celui mare al turcilor; dar Ştefan se aruncă 
“singură în mijloculi turcilorii și prin ervismulii seu le smulge vic: 
toria din mână. h esultatele și trofeele acestei victorii au fostii i imense 
pentru Moldova. 

2) Mahomed, pentru a-şi resbuna în contra, lul Stefan de învinge- 
rea ce suferise în câmpuli Rahoveştii numerâsa lui oştire de 120,000 
Gmeni comandaţi de Soleiman Paşa şi pentru a lua din mâinelo lui 
Ştefan cetățile Alba şi Chilia, se hotăraşte a merge în porsonă cu 
armată în contra lui Stefan (1470). 

Ştefan, neputendi dobinai nici unt ajutori din partea Ungurilor 
sau a Poloniiori carii erau: geloşi de gloria lui de arme. alârgă cu 
dstea sa la Dunăre spre a opri trecerea turcilorii în țeră. Dar so vede 
siliti a lisa lupta do la Dunăre pentru a alerga în contra, tătariloriă 
carii inundaseră, țera din altă parte. Stefan a bătuti po tătari și i-a 
alungati până la Nistru. În timpulă acesta Mahonied a, intrati în 
Teră cu o 6ste forte numerosă. Stefan, în urma consiliului cea avutu 
cu boerii săi, ne avândă 6ste destui do numerâsă pentru a da peptu, 
cu turcii în câmpie largă, s'a trast spre munţi într'o strimtore ce se 
numia Valea-Albă, unde este acum satulă Răsboenii, numită astu-
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„Polonulii rege Albertii se 'ncârcă prin trădare 
„Să îi răpescă tronul. Dar codru lui Cosminii 
Vădut'aii sfărimate oştirile polone - 
De optă-deci de mil Gmeni. Iară Dumbrava Roșie *) 
Stă gastădi în fiinţă ca monumentă giganticu 
Al gloriei de arme ne “nvinsului. Domni Ştefan: 

„În lunga sa domnie, ţinut'a sus şi ţare 
Drapelulă mânâru-ai 'Terii; ş'acuma se desfată 
În raiul nemurirei, încinsii cu- “aureola 
Virtuţei şi bravurei. 

„ Priveşte-acum la vale atâtea mândre umbre 
Ce gustă 'n astă cintă eterna fericire: 

felu din causa acelui resbeli. Aci, dupe o luptă, erincenă şi sânge- 
rosă, Ștefan a' fosti învinsă de mulțimea, turcilori. 

Unii istorici spun că Stefan, descuragiatii de perderea bătăliei. a 
venită să afle aziliii în cetatea Neamţu. Dar mamă-sa care se afla 
acoo, i-a refusati intrarea, spuindu-i că nu pote intra acilea de câtu 
vietoriosii. Atunci Ștefan, îmbărbătatii de cuvintele eroice ale mamei 
sale, şi-a adunati din“nuoi 6stea risipită și a reinceputii lupta cu 
turcii. Eli a reușitii a-l învinge cu desăvirsire şi a-i eoni până la Du- 
năre, omorândă fârte mulţi dintr'enșii și Inându-le înapoi tote pră- 
dile ce ei luaseră din “eră, 

Fapta eroinel mamă a inspirati pe nomuritorulă nostru poetii Di- 
mitrio Bolintinânu de a scrisă frumssa lui pocsie intitulată + „Ana 
lui Stefan celi mare“. - 

1) I5n Alberti, regele Poloniei, doria prea multi să detronese Io 
Stefan şi să pue Domnă in Moldova pe frâtele sei Sigismund, 
de aci înainte să se bată mai cu înlesnire cu turcii. Elu nu cute 
însă să atace d'a dreptu pe Stofan, ci a alergati la o înşelăciune, ca 
sa hi.potă învinge prin suprindore. A porniti dar din Polonia cu 80.00 
dste şi cu 20,0.0 care dicendă că merge asupra turcilor, Stefan insă 
înţelegendii cursa ce i se întindea, şi-a adunati îndată ostea şi i-a 
eşitu inainte. Dupe mai multo hărţueli păgubitore Pulonilorii, sa 
dati o mare bătălie la Cotnar, unds armia polonă a fost sdrobita 
cu desăvârşire, Aci s'ati robitu 15,000 poloni. Aceşti prinsi de res- 
beli s'au înjugată ca vitele şi au fosti siliţi a ara unu terenă lungu 
de ducă nile şi lati de o milă. Acestă arătură. sa semănatu tot de 
poloni cu ghindă din care a crescutii pădure. Acâstă pădure se nu- 
mește şi astădi de Moldoveni Dumbrava Roşie, care stă ca o dotadă 
vie despre acea, mare victorie u lui Ștefan în contra Polonilorii. 
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Colo-i Bogdan al treilea ce-a succedatii pe tronulii ! 
Măreţului Domni Ştefan. Eli demni fu d'al seii tată 
Căci i-a urmatii dorinţa, consiliul ce-i dete 
La ultima sa oră. De libera sa voe 
El ancheiatit tractatulii cu Baiazetiă al duoilea 
Şi-a garantatii printir”'ânsulit a Ţării sale pace 

| Şi sacrele ei drepturi. 

| „Mai incolo e bravulii, vestitulii Petri u Rare 

Vlăstară rătăcită a marelui Domnii Ştefan, 
"Ce se perdea în. rindul pescarilori din 'Ţeră. | 
Eli fu 'nălţatii pe tronuli celi mândru al Moldovei 
De toţi boerii Ţării; şi marelei talente, 

Lnergica-i voinţă, îl pune la “nălţimea 
„Măreţii lui posiţii: Multe şi mari resbele 
Purtat'a.cu Polonuli, Maghiarulă şi Germanulă. 
De gece ori străbate în ţera Ardel6nă, | 
Și pradă şi ucide pe Saşi, Săcui şi Unguri, ... 
Şi astiu-felii elu se face organii de resbunare 
În contra tiraniei cu care aste naţii 
Martirisaii oribli pe fraţii lui de sânge. 

„Aceştia sunti Domnii măreţi ai României 
Ş'ai falnicei Moldove ce-ai menţinută cu spada, 
În lungi şi grele timpuri a. patriei loră dreptu, — 
ȘI i-au lăsaţi uni nume neştersi în cartea vieţii !.. 
_Voeştă acum cu mine să-ţi rătăceşti veder ea 

În a durerii vale? Aruncă- ți puţinii ochii: 
În negrele abisuri.« 
-A gisii, şi Serafimuli din ochii-sei i de flăcări. 

Aruncă o schinteie, o radă de lumină; 
Și vastele caverne, deplin iluminate, 
Permită a vedea ?n ele spectacole oribili 

” Ce *nghiaţă de terdre, .Mihaiti vede acilea
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Cum vermuescii prin flacări mil umbre disperate, 
Figuri sinistre, paligi ce spiritile rele 
Menţină înti'o eternă durere Şi turmente. 

„Al sei eroicii sufleti tresare la vederea 
Acestui tristi. spectacol şi cade într'o tăcere 
Profundă de durere. . | . , 

Puţini, şi Serafimulii cu-a lui cerâscă voce 
Deştâptă-atenţiunea-i. 
—- „Aşa se recompens6să acei ce în viaţă 
Mecunoscură legea morala şi virtutea.“ 
— „Dar cine suntiă buni genii, strigă coprinsi de 

Me spaimă 
Eroulii României, acele duoă umbre | 
Pe care-unii negru spiritii goneşte de pe urmă 

„Cu bici de foci prin flacri. D'asupra lorii se vede 
Planândi o sântă cruce ce străluceşte ?n negură 
Ca, şi-un luminosii sâre ?4 
— „ceia 'sii Mihnea Vodă.) şi Iliaşii al doilea A 
Doi renegaţi ai legii. EI fură crudi. şi barbari 
Ca Domni în a lorii şeră ; apoi, seduşi în rele 

  

1) Mihnea Vodă IV, turcituli, a domniti în România în duok rin- 
duri: intâiii de la, 1577—1583 si al duoilea de la 1585—1590. În amen- 
duo domniele sale el a fostii tirant şi hrăpitoră. În prima domnie, 
spre a-şi plăti datoriile ce contractase la Constantinopol pentru a 
căpăta domnia, puse asupra poporului imposituli numiti găltta. În 
a doua domnie, înființă unt impositii numit năpastea. „2 

Crugimile, jafurile şi tiraniile esercitate de acestă Domnii, duseră 
plângerile Ţării până la Constantinopol. Sultanuhi scâse pe Mihnea 
din domnie și îlă condamnă a fi spinduratii, jAMihnea, ca să scape 
de morte, se lepădă de religia lui şi îmbrăţişo islamismulu, dupe 
care deveni uni inemicii zelosii al creştinătăţii. 

2) iaşi al 11 este fiulă lui Petru Rarezi și a domnitii în Moldova 
de la 1546—1:155. [liaşă a fostă unt Domni tirană desfrinatii şi ne- 
legiuită. Elă a omoritii în sâmbăta dupe Paşte pe Vartik Hatmanul, 
Eli era cu totuli pentru turel, şi pină în fine a lăsatii domnia ti 
sa dusi la Soliman II, unde s'a turcitii. .
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De geniulii Satanei, abandonară crucea 

Şi "mbrățişeră legea păgână-a Semilunel. 

invan acum își 'nalţă a lorit uscate braţe 
Către ceresculi 'Lată, şi ceri a lorti salvare, 

Căci graţia divină, nu cade. -asupra-acelorii 

Ce îşi trădâsă legea. 

„Acum îţi rătăceşte vederea, mai departe 

- Prin negrele caverne şi vegi acea mulţime 
De umbre disperate cu corpuri de scheleturi, 

Cu craniele g6le, hidose şi oribili. 

Eterni aci'sii muncite de spiritele rele, 

Prin flacără şi tortură. Aceştia suntii Domnii 

Cei trădători ai 'Ţării, Dăneșştii şi Vlădeştii!). 

1) Dănoştii şi -Vlădeștii sasi Drăculeşitii ati fosti duoă facţiuni eark 

au luati naştere indată după mortea lui Mircea celi mare, şi care 

dupe istorie se esplică astu-felui : 

| Radu Îl basarabi, care a domnitii de lă 1373— 1578, a lăsatii dol 
- i, pe Danii Basarabi, care a domnit de la 1378—13$3 și pe Mircea] 
_celă bătrîni care a domnit de la 1383—1119, Din rivalitățilo crlmi- 
_nali ale urmașilorii, legitimi şi bastargi, a acestorii dor frați, luară 

naştere acele duos facțiuni cunoscute sub numele do Dineşti și Vlă-. 

deşti sai Drăculeşti, cari sfişiară 'Țera atâta, timpă. Cei ce se trăgea 

din Dan ll. se numiati Dânezti; acei ce descindeai din Mircea, se 

numiaii Vlădești sau Drăculeşti. Să 

În decurs aprope deduoi secoli, de la mortea lui Mircea 1 celui 

mare şi pînă ja şuirea lui Mihaiu bravulii pe troni, Ţera a fostii | 

oribilu sfişiată, de spiritului ao părtidă, de invasiunile streinilor, de 

crâncenile şi  sângerâsele lupte intestine. -Drepturile cele sacre 

ale “Ţării, au fostii cu desăvirşire trădato și sacrificate mai cu s6emă de, 

către ambiţiunile Dăneștilor şi a Vlădeştilor cari, ca să potă pune mâna 

pe tronului ţerii,. se aruncă fără nici unt scrupulii, când in brațele 

turciloră, când în braţele Maghiarilor, | 
În acesti lungii și durerosii interval (1415—1592), 'Pâra ar fi pe- 

Titi cu desăvârşire, fără, patriotismulă celii energică al lui Vlad V 

'Țepeşii; fără guvernarea cea înțelsptă a lui Radu V celii mare; fără 

pacinica şi pi6sa domnie a lui Neagoe Basarab; fără ominentele ta- 

lente militare, patriotismului -celui sublim şi virtuțile colo distinse 

ale marelui și în eternii nemuritorului Domni Radu VII de la Afu:
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Împinşi de Grba sete de a domni pe tronuri, 
Îşi sfişiară 'Pera aprope de doi secoli, 
Prin uri neîmp&cate, vendete săngerâse, 
Împărăcheri civile. E | 

Mai dincolo priveşte pe Iliaşi şi Ştefan %) | 
Fraţi vitregi ce 'mpărţiră Moldova 'n duoă trunchiuri. 
„Apoi priveşte âncă pe crudulii Lăpuşnenu 2), 
Numitit ciuma oldovei, căci mutilă. poporulii 
Și sărăci boerii, Pe Despotă Eraclidulii, - 

„ Ce despue altare de sântele od6re, 
Le transformă ?n monedă, spre a-şi plăti pe sbirii 

  

maţi, care a reconchist Țâra diu paşalieii la drepturile ei imprescrip- 
tibile, fără domnia cea blândă a lui Pătraşcu 11; în fiino fără patrio- 
tismulă celi sublimii, devotamontuli celui -plinii de abnegare şi 
coragiulii eroic al măreţulul Domni Mihaiii V Bravuli, care a ri- 
dicată cu credință stindardult renașterii: sale, a umplută de spaimă 
pe inemicii Patriei sale, a atrasi admirarea tuturor suveraniloru "creştini din Europa şi a realisatii unu moment măreţulu şi fericitulu 
vis, de a întruni sub puterniculii sei sceptru vechea Dacie Traiană. 1) Rivalităţile 1a tronuni Moldovei cari au deschisi: Polonilorii mai 
cu semă calea în "Moldova, ati .inceputu mai cu osebire în anulu 1433, 
dupe mârtea lui Alexandru celu Buni, între cei doj fii vitregi ai sei Iliaşi sai Elias Vodă şi Stefan vodă III, Luptele, dintre acești doi fcaţi carii alergau la ajutorii streini. nu s'au terminatu de câtă în anulă 1436, prin împărţirea Moldovei intre denşii. Ştefan a luati partea de josii de lingă mate, care se chiamă Basarabia și unde suntu Bialo- gradului şi Chilia. Iar partea de sus ce este mai vecină cu Rusia şi care avea cetatea Sucâva Sa dati lui Iliaș. 

- Moldova - şi-a redobinditi unitatea de mai 'nainte în anul 1447 priu „Romanii fiul lui Iliaş care a resbunatui: mortea tatălui sei, omorindu .” pe unchiului sei Stefan şi luindui tronuli, 
Atragem atenţiunea lectorului că Iliaș vodă care a domnitii peste jumătate Moldova în anulti 1436, a fostii fiulă lui Alexandru celu Buni şi nu trebue să: se confunde cu liaş |, unui din fi lui Petre Nareşii care a domnitii de la 1546-1551, şi care s'a turcită, | 2) Alexandru 1V Lăpusnânu a domnitii de duot ori: de lu 1552—1561 şi de ia 1561 —1566. Elia fosti Piosu şi a zidită mai multe bisericl; dar a fosti totii de o dată crudii şi tiranii. Eli a slutitii mii de Mul- doveni şi a sărăcitu pe boerni.
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Ce-i sprijinea, domnia şi sugrumaiă poporuli. 
Apoi mii alte umbre de demnitari ai Ţării, 
Care-şi trădară Domni prin negre conspirații. 
În fine-aci ?n locaşulii durerei.cei eterne 
Dacii toţi acei ce 'n viață, aii dispreţatii virtutea - 

| Şi legile morale. 

În faţa-acestorii scene oribile şi crude 
Mihaiit se rătăceşte pe gânduri lungi şi triste, 
Şi tenărulu sei sufletii este. -mişcată cu totulii. 

“Dar serafimulit ângerii, voindiă să pue capătii 
La aspra lui durere, clipeşte linii din ochi-i: 
Şi înfocata radă ce lumina Infernuli, 
Se stinge ca uni fulgerii, Şi nearele abisuri. 
Aii dispărutit cu totulu.



- CÂNTULU XV, 

Mihaiu, presentati lui Traiani de Geniulii României, este pusti la 
drepta sa pe Tronulti de onore. Traiani invită pe Fama ca să cânte in ondrea lui Mihaiu vro una Qin victoriile sale strălucite, 

„În ceste Mihaii-Bravuli, tăcută, în nemişcare, 
„Părea că vede âncă sinistrele spectacoli 
Ce-lii atinsese 'n sufletii. Dar de o dată pare | 
C'aude şi-lu deşteptă ca dintr'unii somni letargică,. 
Cer6scă armonie de coruri invisibili, | 
Din mintea-i risipește a visurilorit neguri, | 

"„Ce-lii turmentati ca demoni. El își ridică fruntea, 
Deschide iute ochii ; dar nu vede nimica, 
Căci aburi deşi şi negri întunecă vederea-i. 
De-o dată Serafimulii cu o suflare lină. ” 
Împrăştiasă nuorii ce-li încongiorii cu totulii 
Şi-uni răpitori spactacoli apare înainte: : 
Mărâţa, vasta cintă în care. staii pe tronuri 
Augustulu 'Traianii Cesar şi alţi Domni mari ai Ţării, 
Acuma, străluceşte de o splendâre nuoă. | 

Mihaiii şi Serafimuli apari în praguli cintei, 
De laturea opusă augustului Cesare. ! 
Eroulii României e plinii de maiestate,
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Şi. umbrele străbune ţintesci asupră-i ochii 
Și”să pline d'admirare. "Traiani Îşi manifestă 
Augusta sa dorinţă de a vedea d'aprope 

“Pe fiulă României, şi Serafimuli genii, 
P'unii nuoră linii de lumină străbate lunga cintă 
Și se opreşte ?n faţa măreţului Cesare. 
— „A ta pi6să, rugă ii dice Serafimulii, 
A str&batuta în ceruri la tronulii nemurirei. 

:Şi divulii Creatore prin mine-ţi satisface, 
„Ardenta ta dorinţă.“ 

Mihaiu, pătrunsi în sufleti de- -0 sântă maiestate, 
„Îşi plscă jos genuchii şi vrea să se prosterne, 
“Şi umile s'aducă omagiulă filiale : 
Augustului Părinte. Traiani, cătându la dânsul, 

„Tealţă, blândă îi gice, demnia strănepoti al Romet: 
ȘI fară de sfială, în sfera nemurirei, 
Priveşte cu amâre pe-al teii strabuni Părinte. 
A tale gloridse şi imortale fapte, 

„-Oe-mi fură raportate de vigilenta Famă, 
-.M'aă consolatit adesea d'atât” amărăciune 

Ce mi-ati vărsatii în sufleti al mei urmaşi la Roma 
-Şal tel predecesorii în Dacia-mi diletă. | 
“Făcut'ai să r&sune pe țărmurile vaste 
„Bătrinului Danubii virtuțile antice 
“Ce s'aii perdutii la Roma. Dar ceea ce atinse 
„Mai multi sdrobitu-mă suflet, fu marea cugetare 
“Ce-ai conceputii. cu mintea de-a reuni sub sceptru-ţi 
“Trunchiatele provincii ale anticei Dacii, 
Danubulii cu Carpaţii, antice stăvilare 
La năvăliri de barbari, şi a-i reda fiinţa. 
"Te-apropie de tronu- -, te pune lingă mine.“ 

A gis, şi Mihaiu-Bravulă pe tronul goli din drepta
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Măreţului Cesare timidi, modestii s'oşâgă ; 
Tar Serafimulă angeli, p "Ji seii: nuori de lumină, 
Se pune lingă densul 
—- „Ei am doriti dV'aprâpe să te privescit în față, 
Îi dice- Augustuli Cesarii, să-mi delectesii vederea. 
Cu dulcea ta presenţă, să-ți întărescii curagiulu, 
Să punit în tine ferma cr edință- a reuşitei 
Măreţei întreprinderi. Prin graţia cerâscă 
Tu eşti adusii acilea cu anima şi corpulii 
Al mei „prea diletii 6spe. În scurtele momente 

- Ce poţi pe rece-acilea, voescii spre delectarea- ţi 
Nemuritârea Famă să cânte din a, tale 
Victorii strălucite. | 

A isi, şi diva Famă, cu fruntea 'ncununată 
De verdi, imortali lauri, docilă la dorința, . 
Mareţului Cesare, îşi ia în braţe lira | 
Și maiestosii pâșeşte şi se opreşte *n faţa 
„Augustului seii 6spe. Apoi cu fruntea 'ncinsă - 
De-o divă i inspirare, cu 0 sonoră, dulce, 

” Armoni6să voce, la care se uneşte 
Accente r&pitâre de coruri invisibili, 

Începe-a ei narare. 

— „Voescii să cântii, ea dise, Călugăreni, valea. * 
Îterni ne muritore ce a vădută măteţa, 
Trufaşea Semilună pălindă în faţa crucii, 

„Și fu mormântuli negru Osmanilorii fanateci 
Și piedestalii falnicii de glorie neşiersă 
A arimelorii Române... 

„Abia o primăvară cu 'calde şi dulel rade 
Încununase fruntea frumoseă ţării Române | 
De cândă Mihâii Erouli își împumnase spada. - 
Și ridicase sacrului stindardi al libertăţii,
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Când nâgră de'o dată tempestă se ridică, 
Și-ameninţă să sfarme Românii n a lui Târă. 
În patru luni de dile, Mihaiii, destructorii fulgerii, 
Răstârnă, arde, pradă cetăţile osmane 
Din drâpta şi din stinga bătrinului Danubii, 
Şi duce spaima morţii departe pină ?n giurulii 
Tvemendului Bizanţiu. În patru luni de dile 

„Mihaiă, în capulii 6stei despreţueşte mortea, 
Şi asprulă geri al iernii. În dece lupte crinceni, 
Înfrânve, nimiceşte mulţime de armate 
Osmane şi tătare. Pe 'oţelita-i spadă 
Victorie elu scrie, şi numele atâtori 
Cetăți semeţe, falnică; Rusciuculii, Turtucaia, 

“Și Hârşova, Silistra, N icopole, Vidinuli, 
- Suntii tâte în ruină şi porti pe a lorii trunte 

« Stigmatulă umilirei, săpată adinci cu spada. 
„Se turbură, tresare Sultanulii în seraiuri, 
Şi vrea să se deştepte din traiulti seii molaticii. 
Eli vrea să pue capâtii lă, astii-flageli teribelu 
Ce a umplutii de spaimă suflarea musulmană. 
Dar altii-felii decisese destinulii d'a lui sorti: 
Murat al treilea more de-o crudă întristare, 
Şi crudulii Mahomede e proclamatii în locu-i, 

Se mișcă Orientulii ; suflarea musulmană! 
Din patru părţi s'âdună, porneşte în torente 
La Dunărea cea lată să cucerescă crucea, 
Yerhatii are comanda supremă a oştirei, 
l'erhatii şârpele negru 3), şi sute de paşale, 
Viteji, ageri şi falnici carii conducii în luptă, 
Ca nuori de locuste, armatele-otomane, 
I se supuni orbeşte. 

1) Characlan
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„Deja se decisese de sorta, creştinâscă, 
Căci în trufia-i 6rbă, Viziruli şi numise 
Unii paşe în Moldova şi altu 'n România. 
„Dar armele păgâne, nici marele lori numeri 
Ce-ai inundatii pementuli, nică turia turbată 
Cu care vinii să sfarme creştina omenire, 
Nu înspăimântii Eroul. Aceea ce desaustă - 
Mărinimosu-i sufletii, e laşea vanitate 
Lui Sigismund Batori ce-a violatii tractatuli 
De triplă alianţă şi în secretii nutrește 
Arcane, rele gânduri %); e nâgra perfidie 
Boerilorii din "eră carii conspiră *n umbră. 
Cu inemicii Țării: La Dunăre cu Turculii 

  

1) Când Mihaiii, în tâmna anului 1394, se deciso să ridice stindar- - 
duli liberării naționale în contra Turcului, eli avu prudența dea se | 
întări cu alianța vecinilori sef, Sigismund Batori, principele Transil- 
vaniel şi Aron-Vodă, principele Moldovei, carii erati de o potrivă ame: | 
vintati de armele otomane. 

„În 5 Noembre 1594, dice eminentuli nostru istoriei N. Bălcescu, 
unu tractatii formali de alianță defensivă şi ofensivă se iscăli in Bu- 
curcşti între Mihai și plenipotențiarii Domnului Transilvaniei și 
Moldovei.“ - | 
-Dupe acâsta, Mihaiti, în cursii de cinci luni, luptă vitejeşte în con- 

tra stoluriloră de turei şi de tătari, mai multi cu forțele sale pro- 
prii, de câti cu ajutorulii aliaţilorii sei; elu repurtă dece victerii stră, 
lucite şi cuceri'o mulţime de cetăți şi oraşe. Dar. când mai 'tirdii 
elu simţi nevoe de ună ajutoră seriosi din: partea. aliațilori sei, Si” 
gismund Batori, cu caracterului seii vanitost și inconstantii, a înce- 
putii a concepe veleităţi perfide şi infame în contra aliațiloru sei şi 
a țărilori lori, 

„Sigismund Batori, dice Bălcescu, nestatornică şi zadarnici, se 
trufi şi se înălță cu mintea, de când trată şi se înrudi prin că- 
sătorie cu imperatuli nemţescii şi începu de o dată, prin usur- 
pare, a se întitula prinți al ţerii Româneşti și al Moldovei, art- 
tându prin acesta dorinţa sa de a schimba tractatului de alianță 
co făcuse cu Domnul României întruni tractatii de suzeranitate a 
lui asupră-le,
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Din scauni să-li r&storne *); la Alba cu Maghiarult 
Ce vrea să-l umilâseă, ă Ia 

O grea, cumpăn? apasă pe capulii: invincibilă 
Eroului cel mare: Căci a subseri tractatul 
Cel incheată la Alba de trădători ţării, 
Ar fi sadmită însuşi a Ţării înjosire ; 
A nu-lă ţine în s6mă, e a sfida la luptă 
Cu singurele-i forţe armatele păgâne, | 
Ce “n numără formidabilă stati gata să inunde | 

- Pămentuli României. Mihaiu “să "nghite-amaruliă, 
Gemândii rănitii ca tauri de-o dardă 'nveninată, 
Acceptă şi subscrie tractatulă lui Batori *) 

  

1) Dupe terminarea gloricsei campanii din iarna aniloriă 1594—1%95, 
care se inchee cu coprinderea Brăilei (10 Aprilie), parte Qin boerii 
terii începură a complota în contra lui Mihaiti : Unii se. temeau că 
Mihaiui, îngânfati. de eroismul și triumfurile sale militare, să nu de. 
vie tirani; alţii erati ingrijâţi ca resboluiti - începută să nu fie toti 
asa de norocitu ca pina aci şi să atragă urgia 'Turciloră asupra Ţerii; 
alţii, în fine, împinși de ambiţiune si de ură personală în contra lui - 

- Mihaiă. - 
„Lote aceste facţiuni, dice Bălcescu, în capulii cărora era Banulu 

Manta, se uniră și complotară, ca să dobore pe Mihai şi să cheme ve Turei.* Mă | 
Mihai descoperă: acesti complotii, sboră ca fulgerul la Craiova, 

unde ii avea căminul, sdrobeşte stea de mercenari ce "conspira- 
torii adunaseră în contra iui şi, mărinimost ca Augustii Cesar, îi 
iartă pe toţi şi-i porneste în bătălie, : . 

2) Mihaiu, în fața pericolului eminentă co ameninţă 'Ţâra, căci o - 
„armie turcescă de 180,000 smeni se apropia de hotaie, și în urma 

sfatului ce ținu cu adunarea ării, trimise o deputaţie de boerj şi do 
prelați în Ardei ca să închce tractatului de alianță cu Sigismund 
Batori, dândă insă instrucţii deputației de a conserva neatinse tote 
drepturile suveranităţii şi veniturile Teri. ” . 

Majoritatea acestei deputaţii ca să-și resbuno în contra lui Mihai 
si ea să-lu umilâscă, trădă drepturile sacre ale Patrici și la 20 Maiu 
"1295 închee. la Alba-Iulia tractatui prin caro se răpea Domnului Ţi- 
rii tâte drepturile, sale de suverani, reducându-li la rolului simplu 
de locotenenti princiarii al lui Batori: iar tera Romănescă se intrupă 
cu Ardelulu. |
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Dar jură 'n al lui sufletii că are să-l sfişie 
Cu oţelita-i spadă. ii 

Între acestea, 6stea, cea, mare musulmană 
Soseşte la Danubiii şi se aşadă *n lagări 
Lingă Rusciuci aprope. Ferhati S'apucă 'ndată 
Să construâscă podulii peste gigantulii fluvii, 

"Pe care-avea să trâcă mărâţa, lui oştire, 
Dar nu-i fu datii să vadă dorinţa-i împlinită, 
Căcă întrigi de seraiuri, alungă, îl demite 
Din "nalta-i funcţiune şi ?n loculii lui se pune 
Bătrinuli Sinan-Paşea, o feră insetată 
De creştinesculi sânge, ce-i arnăutii de rasă 

„Şi a juratii să pâră ghiaurii de ori unde. 
„* Sinan sosindii la Istru în tabăra păgână, 
Dă ordine energici ca să termine podulii. . | 
„Ei vrea să-şi trâcă-armata spre-a nimici Românul, | 
„Apoi multii mai departe să ducă ?n Europa 
Flagelulii Semilunei. 

Pericolul e mare şameninţă d'aprâpe 
A României sârtă ! De multi Mihaiii se uită 
Necontenitii în cale să vagă ajutorulti 

  

Acestii tractată, care era resultatuli trădării, şi pe care Mihaiv, 
silită de nevoia în care se afla, a trebuită să-l consfinţescă, n'a fost 
nici ună moment pusă în lucrare, căci îndată dupe subscrierea lui 
Mihaiii a reinoitii lupta cu turcii care a început la dece Iunie 1595 
cu bătălia de Ia Nicopole şi s'a terminată cu luarea castelului Săn- 
Georgiii de la Giurgiu la finele lui Octombre, când superbulă Sinan- 
Paşea, care abia avuse timpi a trece Dunărea pe malul drepti, 
privia cum i se sfărâmă la trecerea Dunării numerdsa lui armată, : 
şi când Ţera fu mântuită cu totulu de furia turciloră. 

Sigismund, în urma atâtorii victorii strălucite, plini de temă şi de 
" admirare pentru Mihaiu, i-a declarati că tractatulii de la 20 Maii ro- 
mâne nulă şi neaveniti, că Aihaii se va bucura ca şi pină aci de 
tâte prerogativele unui adevtrată suverani independinte, nereser- 
vândă pentru sine de câtii titlu onorifici de suzerană, 

C. 5951 . i „10
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Promisii de la Batori. Dar vanitosulii ungurii 
Se'ncântă multii de nunta ce-l l6gă "n alianţă 
Cu împăratul Rudclţii 3) şi nu-şi mai aminteşte 
De sacra-i datorie, nu vrea ca să mai ştie | 
Ce se petrece-afară. 'Târdii când ia de ştire 
Că foculii. ce s'aprinde pe ţermuri dunărene, 

„Curend are să sbore peste Caipaţă în ţsră-i, 
Se mişcă, se deşteptă şi lui Mihaii trimite 
Uni micii numără de 6ste ce are la ndemână. 

Multi timpii Mihaiă luptase să 'mpedice pe Turcului 
De a străbate Istrulii, şi multă stricăciune, 
Şi sângerâse perderi ii causâsă ?n 6ste,. „- 

  

1) Împăratului Rudolf al Austriei care, ca şi predecesorii 'sel, vina 
cu ardore incorporarea Transilvaniei la imperiulă seu, credu unu mo- 
mentii că va putea realisa ardenta sa dorință, 
Profitând de slăbiciunea de caracteri a lui Sigismund Batori, prin- 

'cipele Transilvaniei, imagină ună planii prim care să-și ajungă per- . 
fidulu set scopii. i 
Sigismund Batori. împinsii de nemărginita lui vanitate şi uşurinţă 

şi Incratii îndirectii şi de iesuiţi, instrumente ale împeratului, trimite | 
la Viena pe Părintele Alfonsii: Carilio, confesorulii seu, să câră dela 
Împăratulii în căsătorie pe Principesa Maria Cristina de Austria, fiica, 
arhiducelui Carol, unchiulă Împăratului. Împtratuli se arată favara- 
bihi dorinţelorii lui Sigismund, şi îl acordă consimțimântulu seu pen” 
tru acâstă înaltă alianță. 

Dar îndată dupe aceea se inchee la Praga uni iractatii de alianță 
(12 Ianuarie. 1595) între Împoratulă Rudolfă şi Sigismund Batori, re- 
presentatu printr'o ambasadă. Acesti tractatu în aparință, revărsa 
multă generositatedin partea lui Rudolfi asupra lui Batori; dar în 
fondii elti conţinea o clausă perfidă, care ducea dreptu la câștigarea | 
Transilvaniei. Acestă clausă era: „Că daca Batori va muri fără copii 

„Parte bărbărescă, Transilvania şi ţerile ce se ţinii de dânsa vor re” -. E 
mânea pe sâma Împtratulul şi a urmaşilori sei; şi că Batori, cum 
și staturile provinciei vori fâg idui printr'uni jurămentă solemn în- deplinirea acestui articol.“ . 

Or, Rudolfi ştia în modă positivi de la Carilio și de la alţi iesuiți carii îl vindea casei Austriei, că Sigismund era impotenti pentru Că. sătorie şi că nu va avea nici o dată copil,” N 

N
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Dar brava lui armată, puţină multi la numără, 
Nu pote face faţă la numărul celi mare 
Al 6stei musulmane, pe țărmurile 'ntinse 
Acestui măreţă fluvii ; şi tâma, este mare 
Ca turculii fără veste să nu-li ia pe la spate. 
Atunci, cu prevedere, Mihaiii lasă Danubuli 
Şi se retrage 'n cale s'aştepte inemiculii 
În loci mai favorabili de luptă pentru densulii : 
„Alege strimta vale cu cringuri mocirlsse 
„Ce Neajlovulii străbate şi vrea din ea să facă 
A ţări Termopile. Aci d'a stinga, văii 
Aş6dă a lui 6ste de şăi-spre'ce mii 6meni, 
Ce ardi de nerăbdare să 'ncâpă lupta mare.



CÂNTULU XVI. 

Pama, încununată cu lauri şi acompaniată de lira sa, narâsă glo- viosa bătălie de la Călugăreni, 'cu diferitele și variatele oi fase. 

Sinan trece Danubuli şi plină de îngânfare 
Pâşeşte 'n fruntea 6stei spre capitala Ţării, 
Căci nu 'ntâlneşte *n cale nici umbră de obstacolii. 
Mulţime de pașsle, toţi veterani de frunte, 
Toţi fl6rea, 'mpărăţiei, formesi cortagiu-i mândru: 
Mehmet-Satirgi-Paşea, Hasan beiuli Rumeliei, 

_ Giafer-Paşea-enunculii, maghiarii de nâmii 
Ce fuse şi paşe de Torida, Haidar-Paşea vitezuli, 
Ce "'ndatoră Polonulii să dea tributi Turciei, 
Apoi Mustafa- Paşea, şi Husein famosulă, 
Şi Caraiman celui falnică, şi ?n fine Mihnea- Vodă, 
Ce legea renegându-şi, lupta în contra crucii. 
Mehmet-Satirgi-Paşea, ce pare 'n câmpulu luptei 
Ca destructorulii genii, comandă avan-guarda. 
„Aşa Sinan ajunse cu 'ntrâga lui armată 

La valea cea menită să-i vadă, umilirea ; 
Şi 'ndată elu aș6gă oștirea de bătaie: 

„Segban-Başi ce'n luptă comandă Tanicerii, 
Pătrunde în pădure ş'aci ocupă multe
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Şi impor tante posturi. Eli ârică mai aşedă 
| Şi multe tunuri grele p'unii dâli. înalții, propice. 
Hasan înaintegă cu armia-i şi tunuri 
Și se aș6gă 'n stînga, pe când Sinan în fruntea 
Spahiiloră se pune pe-o mare înălţime, 
Aprope de strimtre. Mihai stă cu armata-i 
În laturea opusă pe-o altă înălţime, 
Ş'armatele nemice se măsura: cu ochii, 
Pin” lupta să încâpă. 

Mihaiii în diori de gioă se află 'n câmpulii luptei 
Și işi dispune 6stea duşmanul să atace : 
Eli pune la intrarea pădurei celii dese 
Din stea lui pedestră, ş'aşdă-a sale tunuri 
Ascunse pe-o colină. Iar Turculii i ia  posiţii 
Şi podulii vrea, s'atace. 

Mihai îşi'nalţă, ochii către ceresculii Tată 
Şi 'nv6că ajutoru-i. Apoi se adresâsă 
Catre al sei, resboinici şi cu 'nfocate. vorbe, 
Animă al lorii sufletii cu uni curagiii energicii. 
lu le-aminteşte "n trecătii mărețele victorii 
Ce-ai repurtatii sub dânsulii în contra Semilunei; 

„Le pune în vedere că de la astă luptă 
* Depinde s6rta Ţării, Soldaţi 'ntr'o unire 
“ŞI plină de înfocare, respundă a, sa chemare 
Prin strigăte viteze, Şi ceri să 'ncâpă lupta. 

În fruntea unei trupe de optii mil bravi de frunte, 
Mihaiii străbate podu şi cade ca, tempesta 
Asupra numer6sei armate musulmane ; 
Pe când puşcaşii ageri, postați în cea pădure, 
Şi tunuri ghintuite de sus de pe colină, 
Aruncă lavă-aprinsă în oştile păgâne, 
Şi seceră ca mortea prin desele lori rinduri.
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Îndarn - mai multe cete din armia turcâscă - 

Se 'ncercii să stăvilescă aventulii ce Românii. 

Luase "n bătălie, căci ei isbescii, restârnă 

„ Armata, inemică şi-o "'mpingil inspălmântată 
Departe pină 'n lagăriu. 

Dar numerosii Păgânulii, curend își vine ?n fire: 
Sinan aruncă ?n luptă a Siriei armată, 

Condusă 'n bătălie de patru mari paşsle, 
„Și Ianiciarii falnici ; atacă cu putere 
„Armatele creştine şi treci d'a lungulii podulă, 

Și-o luptă "nverşunată începe pretutindeni. 
Dar armia română.-energică, tenace, 

Opreşte "n 'locii aventuli armatei musulmane, 
E Şi luptă multi timpi astii-felii. Sinan in disperare 

„Că numersa-i 6ste nu pote da 'nainte, 

- Îngidta, lângă dânsulii oştire forte multă, 
Adună împrejurui toţi paşii bravi şi falnici, 

Şi'n capu-unei colâne teribilă de mare, 
Eli face o năvală in armia română | 

Şi reuşeşte ?n fiine a 'mpinge stea crucii | 
Aprâpe d'al seii lagării; şi-"i ia ş'a sale tunuri. 

Mihaiii nu se *nspăimentă de astă grea lovire. 

Elu stea îşi adună şi dă din noi năvală | 
„Asupara păgânimei şi tae şi doboră 

Mulţime ?n a lori rinduri. Iar Kiraly vitâzuli, 
Cu rara-i energie, recăpătându-şi ducă 
Din ale sale tunuri, le-aş6dă pe-o c6lină . 
De unde-apoi trimete ucigătârea morte 
În armia păgână. În trei.rinduri creştinii” * 
Împingi pe câmpulii luptei armatele păgâne; 

„De trei ori iar păgânii împingii creştina: 6ste. 
Aşa se urma lupta cu fase schimbătâre,
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Din răsăritulii dilei aprâpe de apusui: 
Când turcii, când creştinii aveati suecesi în luptă: 
Turbarea era, mare din aniânduoă latini, | 
Şi-al biruinţei lauri stai multi timpi în balanţă. 
Luptaii 'Turcii teribilă cu numerulă celt mare ; 
Românii, cu tăria ce 'nspiră eroismulii. | 

Dar în sfirşitii se pare că Turcult va învinge, 
Căci armia română, strivită sub povara 
Mulţimei musulmane şi-oribilti decimată 
De tunuri numer6se ce-aruncă des asupră-i 
Ucigăt6re lavă, începe-a se retrage: | 
Da, se retragi Românii! Dar lupta nu "ncetâsă: | 
Retragerea lorii âncă spăimentă inemiculi, 
Căci armia română, formindi unii ungiit strategici, 
Presintă păgânimei nestrăbătute ziduri 
Și-unii eroismii puternicii de care se sfăramă, 
Ca şi de-o stâncă tare, nenumărate stoluri 
De călărimi păgâne ce 'ncârcă s'0 distrugă. 

Continuă dar lupta cu furia turbării. 
Dar armia creştină ce se lupta continuit | 

:Şi fără de repaos din începutuli dilei, 
Și nu avea de unde împrospăta, ca turculă 
A sale stârse forţe, putea-va multi timpi âncă 
Să ţie "n locii aventuli aceloră nuori de barbari 
Ce cadii plini de turbare, aduşi ca de tempestă 
Peste româna 6ste?! De-oru reuşi păgânii 

„Să scâţă din strimtore armatele creştine, 
Să le lăţescă ?n câmpuri, perdută-i bătălia 
Şi causa creştină. Mihaiii cundşte bine 
„Imensa catastrofă ce plană peste capu-i; 
Dar liniştitii şi mare în migloculii tempestei, 
Eli nu-şi perde curagiulii. O radă de speranţa
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Aşteptă să-i lucâscă, să-i luminese calea 
Cea strimtă şi obscură : Să-i vie elii aşteptă . 
O câtă de pedeştii ce rămăsese 'n urmă, 
Departe de armată. Sosi-va ea la vreme, 
Cu noi forţe ş'anime armata obosită ? 
Victoria-i cu densulu ; 3 ps -va ea să vie?! 
Neantulii şi peirea !..
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Sinan se prepară să dea ultimulu asalt, spre a scote pe Românt 
din strimtâre. Mihaiu dispune 6stea-i spre resistenţă, îşi devotesă . - 
viața şi repeste victoria din mânile lui Sinan. Eli trunchâsă capulii . 
lui Caraimanu şi-l smulge stindardulă sacru din mână. Mihaiu în-- 
fruntă, ultima năvălire a lui Sinan. Turcii înspăimântați iati fuga. Si- 
van cade cu calulu în Nâjlovă. Românii goneseii oștile otomane. 
pină în ordia cea mare. Traiani congediasă pe Mihaiu încredințându-lu 
că va îi triumfători în marea sa întreprindere. Mihani transportati. 
de geniulii României în camera sa. - , 

Mărgţa facl'a gilei ce luminase ?n cale-i 
O luptă-atâtii de mara şi-atâtă de sângerâsă, 

Stă gata să apue, când aerulii de-o dată 
Răsună de mil glasuri ce varsă ?n câmpulii luptei,. 

” În inima, acelorii-ce se bătea ca smeii, 
Curagiuli şi speranţa unei victorii certe, 

Căci armia română credea că îl sosise 
Mii fraţi în ajutoru-i. e 

Mihait ageri la minte, profită de credinţa 
Ce-animă-a sa armată, şi cu puţinulii numării 
De trei sute pedestri ce-i mai sosescii în luptă, 

Voeşte să intârcă, să smulgă de la 'Tureulii 
Victoria perdută. Ca acvila ce'cată 

„O pradă în turbare, Mihaiu îşi plimbă ochii 
"Pe câmpul de bătae şi vede că păgânulii 

Acuma se dispune să-şi coronese fapta: 

Sinan, vEdendi creștinii sleiţi în a lori forţe,
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Ș'animă şi de-o-dată incontră-le îndreptă 
O ultimă lovire. În fruntea numeresef 
Armate de reservă, elii vrea, atace ?n faţă. 
Armătele române şi să străbată podulii; | 
Pe când Hasan şi Mihnea; vori trece prin pădure 
Cu alte oşti păgâne, să-i ia de pe la spate. 

Mihaiă dispune stea aşa cum să oprâscă 
Mişcările păgâne. Cu mica-i bravă câtă, 
Sosită-acum în luptă, S'aşsdă "n capulu punţii, 
Să 'nfrunte iute-aventulă viziruluy puternică. 
Trimite cu cazacii pe căpitanului Cocea 

„-ŞI ungurii pedeştri duşmanulii să atace, | 
Să-li-ia de pe la spate. Iar Kiraly vitezulu 

* Şi-aş6dă duot tunuri, ce desrobise *n luptă 
Din mânele păgâne, pe-o mică înălţime, 
De unde să trăsnâscă duşmana cutezanţă 
“Ce-ar vrea să trâcă podului. 

Momentuli este criticii, căci sârta creştin6scă 
Stă *n cumpăna peirei. Mihaiti cugetă 'n mintea-i 

„Că numa! eroismulă unei sublime fapte 
Mai pote să atragă victoria în parte-i, 
-Să scape România d'a Turcului urgie. 
„Eli se decide "'ndată a duce pe altarulă 
Amatei sale patrii ofrand'a lui viaţă. 
“Sublimi în abnegarea-i, își 'nalţă la Cerii ochil 
"Şi ch6mă ?n ajutoru-i protecţia divină. 
Aprinsu de focul sacru ce 'nsuflă eroismulii, 

„Elu smulge o secură din mână soldăţescă, 
"ŞI, adresândă cuventuli către oştirea-i bravă,: 
„Acum oră nici o dată copii să scăpămii Tera.“ 

"ȘI, ca teribilă trăsnetu, elit sboră p'armăsarui, 
Și sparge şi străbate în migloculi col6nel |
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Ce-avântuli îşi luase ca să străbată poduli. 
Doboră "n drâpta *n stinga la capete păgâne, 
Ce cadi sub. braţu-l agerii ca spicele 'n câmpie, 

" Sub secera, tăi6să. Ajunge de pe urmă 
Pe Caraiman, şi capu-i trunchiată jos cade 'n sânge.. 
Din mânăi smulge stegulii celui sânti al Semilunei. 
Mihaiit apoi se 'ntârce în centruli 6stei sale 
Şi-o ch6mă ?n lupta mare. 

Aceste strălucite, eroice succese, 
Pe dată suntu purtate cu sunetulii d'aramă | 
În totii câmpulii: de luptă. Creştinii se animă, 
Saprindi d'unii foci eroicii Şi-sii gata să sfidese 
Întreg'armată turcă la luptă, la, peire. 
Coprinsi este păgânulu de spaimă şi d'unii tremură. 
Ce-lu pune în uimire ca şi-unii miracol mere. 

Sinan, văgendi aceste surprindătâre fapte 
5 aprinde de turbare şi vrea ca să-şi resbune. 
În fruntea 6stei sale porneşte ca tempesta, 
Voinâii să trecă podulii. Dar de-o-dată 'n faţă-i 
Apare Mihaii- Bravulti ca granit6să stâncă, 
Şi el şi-opreşte- -aventuli. Din spate'i lovitii tare 
De căpitanului Cocea. Iar Kiraly vitezulii,. 
Cu cele duoă tunuri ce-si puse pe-o colină, 
Trăsneşte "n a, luj costă şi duce pustiirea 
“Şi mortea ngroditore în aripa din sâtnga. 
Sinan.se obstinâsă, în cruda! disperare, 
Și reuşeşte âncă a-şi întocmi oştirea. 
Dar serisii era pe fruntea-i că dioa-acea măreță. 
Era predestinată să-i vadă umilirea, | 
S'asiste la triumfulii creștinului ce luptă 
Să salve legea sântă. 

Mihaiii în fruntea 6stei l'atacă cu putere. |
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În spate Cocea "1 face mari perderi sângerâse; 
Pe când micele tunuri creştine cu-a lori focuri, 
Sdrobescii 6stea duşmană. Păgânulu nu mai pote 
Să stea, să lupte ?n faţa atâtorii grele-atacuri, 
Şi "nspăimentatii ia fuga. Mehmet-Satirgi-Paşea, 
Rănitii cumpliţii în luptă, a dată semnalului fugi, 
Şi "ntr6gă-armată turcă se 'ntorce spre Danubiu 
Și fuge în desordinii, trăsnită "n dosti şi "n coste 
De armia română. Se 'ncârcă Ianicsrii 
Semeţi să stea, în faţa armatelorii creştine 
Şi să susţie lupta ; dar cele alte cete 

Ca unii torentii puternici, 

Ce tugi înspăimintate, îi-ducii cu ele *n fugă; 

Îndarn Sinan voeşte, cu vorbe 'njuri6se | 
Şi cu loviri de morte, p'al sei ostași să 'ntorcă 

“ În câmpulă de bătae, căci panica intrase 
Adincă în a lorii pepturi. Dai unii pesta, alţii 
Şi se "*mbulzescii teribilii, şi nu mai poti să atle - 
“Scăpare nici cu fuga, căci calea le e 'nchisă 
De tunuri grămădite, de cal şi de cadavre. 
Păgâni ?n disperare s'aruncă cu grămada 
În balta mocirlâsă să scape-a lori viaţă; 
Dar află-aci o morte cumplită, ruşinosă. 
Haider, Husein paşea şi Mustafa vitezulă, 
S'aruncă toţă în Nâjlovi şi morii de-o crudă morte. 
“Sinan Paşea, elii ensu-şi tiritii d'ai sei în cale 
Și vulnerată de lancea unui creştini în fugă, 

„E prăvăliti cu calui în balta mocirlosă, 
De siguri elii acilea, şi-ar fi aflati mormântulu, 
Daca Hasan vitesulă oştânii de Rumelia 
„Nu Var fi scosă afară, purtându-lii pai sei umeri, - 

Electrisaţi Românii de gloria de arme,
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„. Gonescii cu mârtea "n mână armatele păgâne 
Pin” ce le ducii departe în marea lori orâie. 
Hasan Paşea şi Mihnea, inspăimentaţi la “vestea, 
Car fi periti vizirul, iai fuga şi se 'ntornă 
În tabăra păgână. De n'ar fi veniti n6ptea . 
S'ascungă sub a sale multi negur 6se umbr€. 
Armatele duşmane, măcelii-ar fi fostii mare. 
Din armia păgână puţini abia cu fuga 
„Ar fi aflatii scăpare departe spre Danubii.. 

Armatele. Române se 'ntorcii- triumfătâre 
În tabăra creştină, purtând pe a lori umeri 

; Prăgi multe şi bogate. 'Trofeele măreţe 
Ce ati luati creştinii în astă mare luptă, 
Suntii multe, variate Şi forte preţios: E 

„Multi aură, multe arme, cai, tunuri şi bagage; 
-Mulţime de diapeluri, în care străluceşte 
Măr eţuli stindard verde ce chiar Profetulii dete 
'Osmanilori o dată ca.:să le fie ?n luptă - | 
“Uni talismanii puternicii de 'nvingeri glorise. 

„ Miiturel măreţi şi falnici zaciimorţă pe câmpul luptei. 
„Iar N6jlovuli ce-i roşu de multele torente 
De sânge ce 'nghiţise, abia îşi duce unda, | 

- Abia se mai strecoră prin desele cadavre 
Ce-sii grămădite 'n vadui şi cursulă îi opr eşte. 

„Aşa fu astă mare şi sângerâsă luptă 
Ce a, remasii esemplu în cartea omenir ei, 
Aşa Mihaiu Eroulu, demnii strănepoti al Romei, 

 Făcu să triumfese măr€ţa sânta cruce 
Asupra ingănfatei, superbei Semilune.* 

A disi, şi diva Pama se “nclină şi paşaşte 
La locui de ondre. Iar umbrele str ăbune; 
Ce-sii pline d'admirare penru eroul 0spe,
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Tresarii pe a lori tronuri şi radiasă tote 
De-o sântă alegreţe. 'Traianii, divulii Cesare, 
Se 'ntârce-apoi cu faţa către augustu-i 6spe: 
— „Presenţa, ta, îl gice, ne-a delectată o clipă 
În lumea nemurire ; dar a veniti momentulii 
Ca să.te 'ntorci la tine, în lumea, cea teresta, 
În cae Creatorulii ţi-a datii o-misiune 
Spion6să, dar mărâţă. 'Te du dar, şi cu tine | 
Du ferma, 'ncredinţare că Domnuliă te protege. 
Fil tare in voinţă, mergi fără şovăire 
Pe a virtuţii cale, şi faptele-ţi măreţe 
Vorii fi încoronate de imortalil lauri 

- Ce te aşteptă-acilea în raiul nemurirei 1..« | 
A isi, şi Serafimulii îl smulge de pe tronuii, 

Îl pune lingă dânsul pe caru-i de lumină, 
Și pere ca năluca din maiestosa cintă. 
Ca meteorit străbate prin sferele eterici, 
Şi-ajunge într”o clipă în lumea trecătore 
De unde îl luase diviniuli mesăgere. | 
— „Deştâptă-te acuma din visuli fericirei, 

ÎI dice Serafimulii, şi viguros pâşaşte 
Să-ţi transformedi în fapta măreţa cugetare. 
Triumful te aşteptă 1..* | | 

A gisi, şi Serafimulii dispare ca unii fulgerii 
Care se stinge ?n spaţii !.. 

Mihaii, în nemişcare, sta muti țintindu-şi ochii 
Spre partea ?n care blândulii Şi dulcele seii genii 
Îşi îndreptase sborulii. Dar negrulii intunerecii 
Domneşte imprejuru:i, Şi-a inţelesi că este 
Abandonatii cu totulit în sfera sa umană.
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Mihaiu spune Banului Mihalcea, și Arhipăstorulut ceca ce i se în-” templase - îu n6ptea miraculosă ce-trecuse. Eli dă ordini lui Banu, Mihalcea ca să adune ostile la Ploeşti  Mihaii primeşte jurământul de credinţă de la căpitanii armate! sale moercenare, Satana descopere boeriloru proiectele lui Nihaiti şi-i ațiță în contra lui. Dâmna Stanca, | „Se încercă a întârce pe Mihaiii de la planurile sale. Mihaiti convinge pe Domna Stanca că „este organulii boeriloriu, a 

„ -Se revărsa de dioă, păleait stelele nopţii 
La rumenele rade a blonde, aurore 

Ce-aprindă toti orizontulii. Mihaiii se deşteptase 
Din visulă lui celii stranii ; dar toti i se mai pare 
Că vede înainte-i acele strălucite, 
Feerice tablouri ce-lii fermecară-atăta 
În n6ptea ce trecuse. La radele- alburie 
A giorilorii ridente ce-ai străbătutii în stanțai 
Prin crăpături înguste şi se îngâni timide. 
Cu palida lumină ce mai aruncă âncă | | 
O lampă ce se stinge, elă. recundşte ?n giuru-i -- 
„Obiecte ce-lii deșteptă din celui estasti celestii 
Şi-lu facii mai clari să vadă că: este: în palatui, 

“În lumea, cea terestă, 
Mihaiii își şterge ochii Şi cată împrejuru-i ; 

Deschide uşea stanţei şi vede sentinela 
Veghiândi la a, sa portă. Atunci pe a lui mână 

C. 692 a , , 11
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Îşi plâc argendai frunte, ce este inundată 
De o sudore rece, şi cată să-şi recheme 
În minte-i suvenirea divineloriă mistere, . 
„Ce Pai umpluti d'o dată de spaimă ş'admirare 
În n6ptea 'ce trecuse. De-o dată înaintea 
Iconei ce-i stă "n faţă, îşi plâcă linii genuchii . 
Şi cu-o pi6să voce: 

— „0, nu Mărite Dâmne, nu-i visă, nu-i viziune 
Aceea- -ce vederea-mi a admiratii în sfera 

- Îmaltă-a nemurirei! O! nu, cerescu-ţi angelu, 
Pe caru-i de lumină ma transportatii în ceruri 
Unde-am vedutii pe divulii, străvechiulii mei părinte 
Încinsi cu-aureola beaţilorii din ceruri, | | 
Şi "ncongiuratii de curtea-i aprinsă de splenâsre. 
Elu mi-a *ntăritii curagiulă şi a plântati în mine 
Credinţă reuşitei. Aşa dar de acuma | 
Bu poti fără sfială să întreprindii măreţa, 
Dificila mea, luptă, căci Cerulă secundesă 
A mele slabe forţe.“ . 

Şi inspirati de-o sântă, cerâscă 'ncuragiare, 
Se alţă dreptii şi chemă să-i vie şefului guardei. 
O clipă, şi 'naintei stă 'naltă plinti de sfială 
Unu căpitanii de 6ste ce-aştâpt'a sale ordini. 
— „Mergi iute şi îmi ch6mă aci pe Ban-Mihalcea 
Şi pe Arhipăstorulii ; voescii indată-acilea 
A cuvinta, cu denşii.“ 

„A dgisi, şi căpitanul ce-aude al sei ordinii 
A şi sburatii ca fulgeri. Puţini, şi Ban Mihalcea 
Ş Arhipăstorulii legii păşescil pragului Domniei 
Şi intră cu sfială insala *n care Domnulii 
Impacientii “-aştâptă. Pe faţa lori se vede 
“Surprinderea şi tâma, căci nu potii să-şi esplice
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Cea stranie chemare, atâti neusitată. . 

— „Trăeşte, Mihaiu strigă, cu faţa strălucindă . 
De-o sântă inspirare, tiăeşte, e viii âncă .- 
Al României genii! Şi 'n lupta grandi6să 
Ce ea are să 'ncâpă va fi triumfătâre, 

Căci Domnulii o protege !* | 
Și elu le strânge mâna, îi pune lingă dânsuliă. | 

- Mihalcea şi Păstorulă, asiguraţi în sufletii 
Prin astii augurii de bine, se umplu d'alegreţe 
Şi "mpacienţi aştâptă s'asculte pe Eroulii. 

Mihai le spune-a sale turmente 'ngrozitsre, 

Pericolulă teribilă ce-apasă p'a lori eră. 

Peirea-i personală, de când Andrei Batori, 

Duşmanuli seii de mârte s'a ridicatii pe tronul 
Prumosei 'Transilvanii. Eli le espune planuli 

Ce-a conceputiă în sine de-a "'nvinge pe Batori 
„Şi-a cuceri Ardâluli. Pericoluli n'ascunde 

Și le arată t6ma ce-i deşteptase 'n sufletii 
Mărâţa-i cutezanţă. În fine le narâsă 
Miracul6sa n6pte cu sacrele-i mistere 

„Cemn peptu-i semănase credinţa, reuşitei. ÎN 

— „Acum, le gice dănsulii, la lucru fără t6mă, 
“Căci ochiului Provedinţei veghiasă-asupra nostră. 
Mihalcea, te animă de mărea-ţi energie 

"Şi dă ordini severe ca oștile de 'Ţâră 
Şi oştile în 16fă să se adune tote. 
Și fără 'ntârdiere lingă Ploeşti aprope. - 
Iar dumnâta, Prea Sfinte, arhipăstori al legii, | 
Te 'ntr'armă cu puterea divinei inspiraţii 
Şi s6mănă în popolă coragiulti şi amoruliă 

„Ce datorâsă "Țării. Iar mai cu s6mă cată 
A ţine în credinţă pe toţă boerii ţării,



“ DACIADA -- 
  

„164 

Max “Pe carii Necuratulu îi cârcă mai cu sâmă, 
“Și "n sufletii ispiteşte, când 'Ţâra ni se află 
În cumpenile grele. 

A isi, şi Ban:Mihalcea ş “Arhipăstorulii leg 
.Pătrunşi de gravitatea măreței într eprinderi, 
Alergii plini de credinţă să- -Şi facă datoria. 
“Puţini, şi "n toti oraşulii se simte-o agitare 

„Care destepti: n inimi surprinderea, şi tâma. 
Armatele s adună, se echipesii în pripă 
Pornescii fără să, ştie de loculii întrunirei, 

„Nici causa, plecării, nică ce-ati d'a intreprinde. 
„A duoa di suntii tâte în întru şi *mprej jurul - 
Oraşului Ploeştii, stând gata *n aşteptare ă 
Şi pe piciorit de luptă. 

Mihaiă, mai înainte de a porni oștirea 
Voeşte toţi să-i 'jure că ai ca să-lii urmese 
Ori unde elti va merge, să lupte sub stindardu-i 
Cu zel şi cu credință, şi fâră ca să Ştie, 
Să afle inemiculii ce vrea ca să combată. 
Mihai nu se 'ndoeşte d'a 6stei luj credinţă 
Şi-nu ei vrea să-i câră solemne jurăminte. 
Căci Gstea românscă şi căpitanii mândri, 
Urmati orbeşte paşii, orl când şi *n orl ce locuri, 
Vitezului lori Duce. Dar nu era tot astii-felii 
Cu stea mercenară, compusă din mulţime 
De nsmuri variate, Bulgari, Sârbi” şi Polonii,. 
Maghiari, S&cui şi Sașii, care veneau în: stoluri 
Să serve sub stindardulii unui puternicii Duce 
Ce *ncorona cu lauri, cu glorie mărâţă - 

„A lorit eroici fapte, şi 'ndestula cu pradă 
- Avută, preţi6să a lori aviditate. 
Astii-dată mai cu semă,. când lupt'avea, să fe



CÂNTULU XVI ed 
  

Cu rasa cea maghiară, elii vrea să fie siguri * 

„De zelulă Şi. credința S&cuiloni şi Unguri 
„Ce se luptat sub stâgui, N 

Mihaiii châmă 'nainte-i pe bravulii Gheorghe Mako - 
Ş'alţi căpitani .de 6ste: 'Tascuni, Tamsfalvi, 

Pe Ghiorhge. Rişşi alţii. Mihai le stringe mâna 
Şi - pune ca să jure că-li vorii urma orbeşte 

Oră unde-i va conduce, şi nu-i vorii trăda stegulu. 

Ti jură toți credinţă şi se întorci la ste. : 

“Mihaiii apoi aduce pe Stefan Petnahazi, 

Ce comanda beşiii, o câtă călărsţă 

Ce însuşi Mahaiit- Bravulii înființase "n Gstea-i 
ŞI care era, spaima nemicului în luptă. 

„Apoi mai chiamă âncă pe conduetorit mândri 
Maghiarei cavalerii : Dimitrie celt A Mare, 

„ Horvat Gheorghe şi Kidel,-Ion Rişi şi Sinoli. 
Aceştia asemeni făcură jurămentuli. 

Mihaiii şi Ban Mihalcea ş Arhipăstorulii legii, 
Țineaii tare secretului măreţei întreprinderi. 

- Boerii în uimire, cătaii ca să-şi esplice 

Cea stranie mişcare ce-agită națiunea 
Şi nu potii inţelege ce planuri concepuse 
Vitezulă Domni al 'Țării. 

 Satanii, Plinii de turbare, veghiase de departe E 
La cele petrecute în n6ptea de miracoli, . 

“Când Angelulu din ceruri descinse în locaşulii 
„Eroului celii Mare. Dar gr aţia divină, 

“"Ţiindu-lii la, distanţă, eli n'a putută să afie 
- Divinele mistere de care se 'nspirase 

Eroulii României. Când mai târgiu Satana 
“Descopere secretului şi 'nalta hotărire 

A lui Mihai Eroulii, aprinde iute torţa 
,
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„ Discordiel fatale, şi-o portă, o agită 
Printre boierii "Țării. Eli âncă mai cutâsă 
De-a ispiti în sufletu și chiarii pe Dâmna Stanca. 

S'adunii boerii Ţării şi ţinu sfată între denşii, 
“Şi toţi se înspăimântă de marea cutesanţă 
Ce-animă pe Eroul, şi toţi aruncă culpa 
Asupra lui Mihalcea, că, "mpinge la perire | 
Pe Domnii şi a lori 'Ţâră. EX caut'apoi medii | 
“Ca să congiure rgulii. Dintre boeri s'alege | 
Tudose Logofătulii, bărbatit distinsii, în virstă, 
Și priceputit în sfaturi. Eli, profitând de lipsa 
Bătrinului Mihalcea ce e trimisi de Domnul 
În ţera Ardelenă, lingă Andrei Batori, 
Cut6ză să încerce de-a deturna pe Domnulii 
Din "'nalta-i hotărire de-a cuceri Ard6lulă. 
Eli ia în ajutoru-i pe ensăși Domna, Stanca, 
Cării deştsptă 'n sufletii presimțimente triste 
Pentru augusta viaţă, a scumpului consorte, 
Pericole imense pentru peirea Ţării... 
Fii încă-ă mai inspiră o ură ne "mpăcată 
În contra lui Mihalcea. 

Măreţa Domnă-a "Ţării, soţie graţi6să, 
Şi mumă blândă, dulce în timpii cei de pace, 
Distinsă eroină în timpii grei de luptă, 

„Se "'ntr'armă de curagiu-i şi merge lângă soţu-i 
Și Suveranulă "Ţării se "ncerce să-l întârcă 
Din calea temerară pe care apucase. 
C'unii aerti suplicante, dar plină de maiestate, 
Ea, apărândi în faţă: | 
— „De când mărite Dâmne, îi dice cu o voce 
Şi dulce şi severă, de când a ta consârte 
Nu-i demnă că să ştie, nici merită să afle



  

" CÂNTULU XVIUL - "> 487 

Înaltele proiecte ce pieptulii ţei animă? ! 
De când a Ţării Dâmnă încrederea-ţi nu are 

Şi marele-ţi proiecte nu potii vedea lumina?! 

Vădii 'Ţâra în picidre, armatele 'n mişcare, 

Şi nimeni nu cunâşte voinţa-ţi absolută. 
Misterii mare domneşte în tot ce se petrece! 
Consilierii W'aprâpe nu aj la ori ce faptă 

De câtii pe Ban Mihalcea, astii r&ii şi perfidi genii, 

Ce-aprinde ?n al teii sufletii ambiţiuni fatale, 
Ce te vorii perde-o dată, cu Ţâra d'impreună. 

Nu eşti destulii de mare? n'a câştigatii cu spada 
Atătea strălucite şi splendide victorii | 
Ce-atraseră asupra-ţi a lumii admirare? ! 
De ce voeşti acuma să întreprindi o luptă 
Atăti de-aventurâsă atâta de nedreptă ? ! 
De ce voeşti prin sânge să cucereşti o ţeră . 

D'amici şi de protectori în care-aflaşi o dată 

Asilii şi ajutâre? ! De ce vrei să iei tronului 
„Lui Sigismund Batori, ce 6stea lui ţi-aduse 

Şi îţi ajută d'a scâte din Ţeră păgânimea ? 
Imgratii eii nici-o-dată nu te-am ştiutii, stăpâne, 

Şi nobilulii teii, sufletii- n'a inclinatii la-fapte . 
Nedrepte, odiose! De ce tocmai acuma 

Voeşti să-ţi espui viaţa şi-a Ţerii scumpă pace 

Spre a satisface-o 6rbă şi vană-ambiţiune !...4 

— „Destulii, o bună Dâmnă, destulit! aste cuvinte 

Eu ştiu, fură *ncuibate de alţi 'n al tei sufletii ! 

Tu nu eşti înainte-mi de câtii espresiunea,. 

- Acelorii ce-abusără de anima-ţi credulă, 
- Acelorii ce n'aspiră de câtii la răsturnare, 

Şi cari conspiră 'n umbră, nutrindu-se continui 

Cu fapte criminale! O! scumpa mea, consorte, 

fr
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Nu vana-ambiţiune mă'mpinge a ntreprinde, 
"În aste îriste. dile, -o luptă atât de mare ! 
Nu fără cugetare ei m'am decisii a trage . 
Din tâcă lata-mi spadă, A “Ţării siguranță 
Imperiosii mă chemă din noi pe câmpul luptei. 

Am reuşită cu spada a desrobi pămentulu 
Celii sacru-al României din mâinile păgâne; 
Am dată fiilorii Țării o patrie, căminuri, 
Avere, templuri sacre, în care fără temă, | 
În pace să adere pe Creatorul lumii, - - 
„Să fie însă *nchisă aci sacra menire 
Ce am pe astă, lume?! O, nu; ei simţi în peptu-mi O misie mai mare, şi era de la mine 

„Reclamă ş'alte fapte, 
Abia "nfruntaiii tempesta, ce deslănțatii pornise „Din Orientul lumii să pârgă creştinimea 

Și astădi o tempestă iînaf negră, mai fatală, 
'Tempesta perfidiei, din Occidentii s'ardică | 
Cumpliti asupra n6stră. Încai te lupţă cu 'Tureulii 
Pe faţă şi știi bine că ai duşmanii unii barbari. | 

„De poţi invinge forţa-i, elii geme de turbare, 
Dar îţi. respecă dreptului. De. eşti învins. de densuliă, - 
Eli nu-ţi atinge legea, nici datine, nici limba ; 
Şi tot mai poţi recurge la 'nalta, lui clemenţă, 
Căci 'Turculi în triumfu-i e generosi ca leuli,. 
Dar nu este tot astii-felă cu gintele creştine, 

Ce ne "'ncongidră ra: Austriaculii este 
“Ingratii, ascunsi, astute. În elii cavalerișmuli 
E pura viclenie, Şi cu acâstă armă, 
Ce-i gicii diplomaţie, se 'ncârei să domine . 
Întrega omenire, voeşte-a pune ghiara 

„Pe tota Românimea, Polonulii e uşure, 
3
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„E fanfaronii; şi forţa-i stă "n intrigi şi cabale. 
Trufaşii este Maghiarulii, şi 'n egoismui barbari, 
În rbai nebunie, ar vrea, lumea intregă, 

Maghiară ca să fie! 

Aceste nâmuri rele aii pusii ochi răi asupra 
Amatei nostre Patrii şi vorii ca să ne piardă; 

Iar instrumenti servile acestei negre crime, 

- Este Andrei Batori. Unită cu Ierimia 

Movilă al Moldovei, şi sprijinită puternicii 

De armele polone, elia vrea, ca să mă pârqă 
Şi să- mi răpâscă Tera. Îar vulpe-Austriacă 

Pândeşte în tăcere ca, să-i răpescă prada, 

Cu ţera-i d'impreună. 

Acesta e motivulă ce m'a decisii a *ncepe 
A 

.. O lupt'atâtii de mare. Nu-i vorba de ambiţii, 

De vanităţi uşere, ci de salvarea Ţării. - 
În catii despre Batori, de Sigismund trufaşuli, 

Şi-a mea r ecunoştință, tu aj uitat-se vede? 

Ca elii veni în 'Teră cu armele să lupte o 

Alăturea, cu mine în contra păgânimei, | 

Ca să: 'ncongidre răulii, tempesta. musulmană ! 

Ce-ar fi ti ecutii Carpaţii în ţera-i Ardelână.” 

Apoi, ai uitati încă infama-i conduită Ra 
“Când, în momente critici de cumpănă supremă, 

A sfâşiatii tractatuli ce îl lega cu mine, 
Şi vrea să pue-asupră-mi stigmatulu umilirei. 

Cu tote astea, află, nu setea răsbunării 
Intr armă-a, mele braţe: Românulii nu e siguri - _ 

De scumpa-i existenţă, de câti' când sub uni sceptru 

Va nfiinţa, sub sâre unii stati măreţii puternicii, 

Cea Dacie Traiană. Acesta este țelulă O - 
Ce'mi într'armsză braţulii şi îmi conduce paşii.
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E mare cugetarea ce-animă al mei sufletă, 
E grandiosă lupta, ce ami a întreprinde! 
Te calmă însă, stâoa ce mi-a lucitii în cale 
De când ceresculii Tată a, pusi pe a mea frunte 
Cor6na României, va lumina, şi-astii-dată 
Anevoi6sa-mi cale, căci Domnuli e cu-acela 

| „Cu care e dreptatea. Te calmă, dar, şi-aşteptă 
Cu "ncredere deplină a mele 'nalte ordini !« 
—Mărite, scumpe Dâmne, Şi al meii dulce consor te, 
Ei m'ara venitii acilea să- ți contragicii voinţa,; 
Tu ştii că a ta voe e lege pentru mine. 
Dar astă, dată-o nâgră, sinistră, presipmţire 
ME turbură, m'agită şi 'n sufietu-mi deşteptă 
Mari temeri pentru tine. Ce faci tu este mare, 
Sublimii şi admirabilii, căci sufletu” ţi eroicit 
Nn p6te să concipă de câti fapte măreţe, 
Și tarea ta voinţă ţi- asigură triumfulii. 

| Dar nu uita că-adesea măreţele triumfuri 
Ascundă în ele-unii germeni de pasiuni infame 
Ce aii de consecinţă... Nu vreaii să pronunţii vorba; 
Dar n6gra-mi presimţire mă turbură m” apasă 
Și simţit că mă ucide!...« 
— „O suflet de femee! răspunde blândă eroulii. 
Dar temerea de morte credi tu că se cuvine 
P'unii Domni, pe capulii 6stei, ce luptă pentru Teră 
Și sacrele ei drepturi, Şi gloriaă măreţă, 
Săli facă-a sta pe gânduri în calea ce-i prescrie 
Ondrea, datoria ?! Oribilă, idee 
'Ti-aii inspirati în sufleti cei trădători de Ţâră 
Ce vorii a mea, peire şi-a Ţării umilire. 
Când aşi cun6şte sigurii că ?n capulă carierii 
Ce. amintreprinsii, în Domnuli, m 'aștâptă cruda, morte,
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Ei n'aşi şovăi ancă de a-i opune peptu-mi, 

Căci mai presusii de viaţă, in omă e datoria... 
„.— „Mai multi, Mărite Dâmne, nu voiii a contra-gice- | 
Inalta ta voinţă ; dar tu numi vei respinge 

O cerere modestă: In dile fericite, - 

Ca şi "n timpi de restrişte, în pace şi 'n resbele, 

Tu m'ai veduti continui lipită la ta costă. 
Iţi ceri ca şi astit dată să te "nsoţescii ori-unde, 

„Să *mparţi deplini cu tine şi binele şi răulii 1?...* 
— „O blândă şi nobili sufleţi, angelica'ţi dorinţă. 

Deplinti ţi-e acordată. Presenţa ta, în luptă, 
Și-al tei eroicii sufletii, îmi va 'ntări curagiulă, 
Victoria mai certă va, face pentru mine. 

Mergi dar de te prepară spre-a mă "'nsoţi în cale.“. 

A isi, şi cu amore o strânge blândii la peptuii,. 

Și pe augusta- frunte depune-o. săruiare. 

“Iară mărâţa Domnă. voi6să, fericită, 
Pășeşte să dispue de scumpa.le plecare. |
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Mihaiti trece cu 6stea prin munţi în Transilvania. Secuii se resedlă. 
si se înroleză sub stindardele lui Mihaiu. Mihaiii supune Braşovului. 
și-i lasă garnisonă. Andrei Batori, aflând de trecerea lui Mihaiti, plecă, 
din Alba,.si merge să se întărescă la Sibiu. Mihaiu so-ascdlă în la- 
gări, cu tâte ostile sale, la satului Destinulii.. Stroe Buzescu cade 
captivă în mâinile unul căpitană maghiarii, şi este dusi sub tenda sa. 
Zuleima care era sub forma căpitanului maghiară, se descopere lul 
Stroe şi-i declară că amoruli a înviuso âncă o dată şi nu pâte si'și 
resbune. Zuleima și Stroe îmbrăcați în uniforme maghiare, fugi din. 

“lagăruli ungurescii. Stroe și Zuleima, gonit de po urmă de o 
trupă maghiară, se pordi într'o pădure, Zăleima. şi. Stroe la o 
o tirlă pe oi. Dupe o cina frugală ei se culca pe &rbă sub unii ste- 
jară. La lumina tocului Zuleima și Stroe își spunii suteriuțele amo- 
rose şi jură unulă altuia do a nu se mai dospărți-nici o dată. 

La pslele întinse a munţiloră gigântici 

Cari despartii Ardâlulii de ţera Românsscă, 

E tăbărită Ostea Eroului celii Mare. | 
Regina blondă-a nopţii, păşinăt cu maiestate. 

În caru'i de lumină pe bolta azurată, 
Aruncă blânde rade asupra mândrei ste 

Ce stă "n profundit repaosii sub albe "ntinse tende. 
-Dormii oştile române Şi 'Şi intărescii puterea, 

- Să 'nfrunte greutatea în lupta ce-i aştâptă. 

Dar căpitanul mare nu dorme; eli. veghiază, 

Şi-cugetă continui la planulii d'operare, Di 

„Lă' strategii abile, ce ai să-i garanteze
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O certă reuşită. 
Mihaiii vrea să străbată în ţera Ardelână 

Prin pasulii disi Buzuli şi saşi aşede 6stea - 
Între Sacsoni şi Secheli, spre-ai ţine 'n ascultare 
Sau a'i atrage ?n parte-i ; vrea âncă-a tăia drumului 
La oştile polone ce ar voi s'aducă E 

» Dorite ajutore lui Andreas Batori. 
Dar mai "nainte însă de a porni d'acilea, 
Eli spediază ordini în mândra Oltenia 
La, marele banii Udrea, şi la Buzescu Radu, 

“Să iasă, să se scdle cu oştile Craiovei, - 
„Din Mehedinţi şi Jiului, să-i iasă înainte 

În luncile întinse ce înconjori Sibiul. 
Se lumina de diuă, şi-o blândă auroră 

'Ce-aprinde universuli cu rade purpurine 
Anunţ'o gi splendidă. Natura se deștâptă 
Din somnulă cel letargiciă, şi pasările”n crânguri, 
Şi fsrele prin selbe, salută fie-care 
În limba-i naturale pe împăratul dileă 
Ce-animă Universulii, Mihai ordonă dată 
La coricerii 6stei să sune deşteptarea. 
Acum mânâra oştire e tâtă în picidre 
“Sub armele-i de luptă, şi-aştâptă cu ardâre 
S'augdă "naltul ordinti măreţului lori Duce. 

Mihaiit vrea să pătrundă în ţera Ardelenă 
Cu multi maj înainte ca "'naripata Famă 
Să p6tă duce vestea lui Andreas Batori 
Că a plecati din Ţeră. Eli Qă ordină prin crainici 
În tot lagărul 6stei ca nimeni să nu pârte a 
Cu sine de câtii arma şi micele bagage. - | 
Întrâgă brava Gste să facă pe josit calea: 

“Soldaţii, căpitanii, să mârgă toţi alături.
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"Ca nişte fraţi de arme. Pe cai uşori de munte 
Să se incarce tunuri şi alte necesarii 
De lagării şi de luptă ; femei şi avuţie 

„Şi grelele bagage să vie mai in urmă. 

Pe cat şi în căruțe. | 
Mihaiii, în prevedere d'a nu 'ntempina n cale 

'Vwunii neplăcutii obstacolii din partea inemică, 

Pomeşte înainte o bună avan-guardă | 
Să garantese calea armatei ce-i urmegă. 

Eli vine "ndată ?n cale, gapoi întrâgai 6ste 
Pâşeşte dupe densuli. Ră&sună codrii, munţii 
Şi văile profunde de sgomotulii de arme, 
Şi tropătulii copitei fugacilorii în spume, 

De strigătele celori ce meigi voioşi la luptă. 

Fugi fârele selbateci, răcnindi pline de spaimă 
Şi se ascundi prin peşteri, prin viduini obscure, 

Ca *n dile de tempestă, de uraganii teribilă. 

E 6re r&uli geniii ce Creatoruli lumii | 
În drâpta sa mânie a deslănţati din Iaduri 
Şi Pa trimisi pe teră să peaepsâscă lumea - 

De multele-i păcate ? O! nu ; este nenvinsulă 
Apărătorii al crucii, e strălucitulu genii 

Al mândrei Românie ce-a priimitii din Ceruri 

Mărâţa misiune de a salva creştinulă 

Din ghiarele păgâne ; e Anibalu Românulii, 

Mihaiti, marele Duce care-şi conduce 6stea, . 
Prin mânârii Alpi Car patici în ţera Ardel6nă, 

S'o scape de sub aspra, maghiara tiranie. 

O di şi-o n6pte-ajunge oştenilori cei falnici 

Ca să străbată-acestă, selbatecă grea cale, 

Şi 6tă-i pe pămentuli frumsei 'Lransilvanii. 

Aci, pe o câmpie mănosă şi plăcută -
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A tăbăritii oștirea Și gustă ?n libertate 
| Repaosulii ce simte uni fii la senulă mamei. 

Mihaiu porneşte "ndată pe Tamasfalvi, Maco, 
Pe Hauli şi pe Domis, secui n6oşi de rasă | 
În centrulă s&cuimej.ce locuieseit Cikudulti 
Şi scaunulii Gherghiuli să-i cheme la revoltă 
În numele dreptăţii ş'al libertăţii sacre. 
Sătui de tirania lui Sigismund Batori, - 
Și ne-aşteptendi nimica de la Andrei despotulii,. 
Secuii nu esită a se 'nrola sub stâgulti | 
Unui puternicii Duce, Dar mai “nainte insă 
De a coprinde arma, ei ceri liberă voe 

| “Să ardă, să sfărame Orheuli, cetăţuia . * 
Ce Sigismund Ioane, tiranul maghiarii: rege, 
D'asupra lori didise, spre-a-i ţine *n apăsare. 
Mihai voiosii le-acordă ardenta. lori dorință. 
Și Sechelii, ca ventulă, teribili în mânie, N 
S'ardică în mare numără și ardă, dărimii cu totul Cetatea cel. domină şi pradă şi devastă ' 
Mulţime de casteluri şi mulţi magnați cadă pradă . 

... Vendetei sângerose. Apol mergi cu grămada, 
În tabăra română. 

D'aci Mihaji se scâlă şi-aşedă a lut castre 
Mai spre Braşovii, la Preşmăriă, oraşii din țera Bersei. 
Mihaiii nu vrea să lase în urma, lui Braşovulii 

"În libera sa voe, căci-astii oraşii puternică 
T'ariă fi isbiti din spate la uni momentă propice. 
De-aceea îl supung, şi-i lasă garnisonă. 

În nptea, viitâre, Mihait porneşte 6stea 
„Și pasă înainte şi "n Codlea se opreşte. 

_Aci puţină aşteptă şi trece la Șercaia ; 
Apoi cu multă grabă străbate Pogăraşulii,
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| S'ajunse n Cârtişora. Mihai pune prea multă 

Celeritate "n cale, spre-a nu da pasii duşmanuli 

Oştirea să-şi adune şi planul să-i dăreme. 

Între acestea 'n Alba dieta adunată 

Se ocupa cu chestii de mică importanţă 
Fără a şti nimica ce:se petrece "n eră. - 

„Dar de o dată fama nefericitei sârte 
Aduce în cetate teribilu novelă, - 

ŞI tâtă Ungurimea se turburii se mişcă, 
Andrei chiamă sub arme pe toți ostaşii Ţerii, 

- Şi-ordonă să s'adune în lagării la Sas-Sebeşiu. 
Se portă ?n t6tă ţâra o sabie 'ncruntată 
În negru "nchegatii- sânge, ce-anunţă tot WVauna. 

Omorulii. şi peirea, şi se invită lumea 

A se scula la arme. 
„Andrei lasă in Alba pe fratele sei Ştefan 

Și Ladislav -Gyulasi şalârgă la Sas-Sebreşi 
Unde s'adună 6stea. Eli nu stă multii acilea, 

„Cacă află că, duşmanuli s'avintă cu paşi repedi,. 
Și vrea, să-i stea 'mpotrivă. Porneşte iute Gstea. 
Şi paşii îndr eptâsă către Sibiulit mândru, 

Unde "ntăreşte castre. - 
Mihaii înaintesă către Sibiii cu 6stea-"i, 

Sp6rendii s'ajung'acolo "*naintea lui Batori. 

Dar ţălu-i mai cu s6mă era să-şi îimpreune 
„Puternica lui 6ste cu oştile Oltene, | 

Aduse de Ban Udrea şi de Buzescu Radu, 
Prin pasulii Turnu-Roşu. Dorinţa-i se "mplineşte, 

Şi oştile unite -paşescii mai înainte 

-Şi se orpescii în lagără la satulă disii Vestinulii. 

Nihaiii nu vrea să iasă cu 6stea-i la lumină, 

Ci se opreşte âncă în curmături de munte, 
-C, 6968 | 12
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Pin' va sosi momentulii s'o scotă la câmpie. 
Dar oştile duşmane erai atâtii d'aprpe, | 
Că strejile opuse se vădi una pe alta. - 

„Nu pote căpitanulii ca să deschisă lupta, 
Căci tunurile sale rămase suntii în urmă. 
Elă are dar nevoe d'o di de *ntâr diere: 
Spre a-şi atinge scopulii trimete lui Batori. 
Cuvinte dulci de pace, pe care Car dinalulă, -- 
În marea-i: îngrijire, căcă nu sosise âncă 
Doritele-ajutore din diferite locuri, 
Le-acceptă şi desclide negocieri de pace. 

Andrei trimete > solii în tabăra română, 
“Ce-aducii lui Mihaiii vorbe de plină îngânfare. 

„ Erouli se arată dispusii ca să primâscă - 
Propunerile-aduse, şi 'nchee armistiţiii 
Cu solii lu Batori, şi se trimitii ostatici 
Din amânduoă taberi. În tâtă diua-acea . 
Se faci cercări de pace; dar fă a satisface 
Ardenta aşteptare a lui Andrei Batori. 

_” Între aceste-armata cea brav'a României 
Şi căpitanii mândri ard toţi de neastâmpării i, | 
Tot așteptând momentulti de a intra în luptă. 
Către apusul gilei Buzescu, bravuli Stroe, 
Aprinsii de nerăbdare, încalecă-armăsarulii 
Şi însoţită d'o câtă de bravi dai sei resboinici, ' 
S'aventuresă-a face.o mică scursiune; 
Depar te multă de lagăr, spre-a, recunâşte loculii 

“Ce are să le serve de teatru 'n marea, luptă. 
În fugă-i, cursier ulă, îl duce prea departe. 

De mica lui escortă ce-l perde din vedere, 
"Căci a, cotitii in dosulii unei coline "nalte 
Ce se vedea 'riaintei. Aci nefericirea
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Ce însoţeşte paşii vitezului resbelnicu, 
ÎL face ca să cadă pe ne- aşteptate "n cursă: 

O câtă călărâţă din armia maghiară 
Ce poposea în dosulii acelii verdi coline, 
Îndată ce-l dăreşte, îl ocoleşte, "ii stringe 
„D'aprâpe cu-a lorii arme. Buzecu *n disperare, 

Se uită imprejuru-l şi nu vede nică unulit 

Din brava lui escortă. Eli înţelege "ndată 
„Că nu este scăpare şi cată-a-şi da viaţa 

Ca, bravii, cu arma 'n mână. Își trage iute spada 
Și resemnatii aştâptă a sârtei lovitură. 

Se tot strimtâsă, cerculii maghiarei cavalerii | 

- Șintuni momentii, Buzescu, era să cadă pradă ' 

În luptă neegală, când de o dată-audui 
E deşteptatii Gunii tropătit ce vine de departe. 
Toţi îşi întorci privirea, de către acea parte, | 

Şi vedă sburândi ca vântului unii căpitanii de arme 
Ce dă semni de departe maghiarei cavalerii 

Ce *nconjura pe Stroe să nu încâp'ataculii. 

- Întrună momentii e ?n faţa lui Stroe ce-lii priveşte 

Şi nu pote să-lii vagă, căci faţai e ascunsă 
Sub viziera cascei ce stă mândru pe capul. 

Ca statui imobile, maghiaruli şi Buzescu, 

Privescii unulu la altul şi nimeni nu 'nţelege 

Ce cugetări frământă pe căpitanulii unguri. 

Buzescu, în turbarea mâniei ce-lii aprinde, 

Rupendii tăcerea dice: 
— „Ce stai în nemişcare, viteze căpitane ? 

Fortuna îți suride ; tu ai în a ta faţă. 
O victimă mărâţă ; ridică-ţi dară spada. 
Iar de te temi cu mine să "nerucişedi adi ferulii, 

Retrage-te, mă lasă să lupti cu "ntrâga-ţă trupă.
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Eu voii Ca Să dati mor ţii câţi-va din ei acilea, 
Ano să scapii de-o viaţă -ce- mi este odi6să.. 
— „Presumţiosti resbelnicti,. respunde căpitanulii - 
Cu-o voce înnăsprită, de multii a ta viaţă 
Îmi este reservată, şi numai ei am dreptulă 
S o smulgii din pepiu- ţi tenării, spre-a stinge » n alu 

teii sânge 
"O'sete ce mă arde de multi, fără, remedii !..= 

„_ Aceste-accente aspre deşteptă de o dată 
in suiletulit lui Stroe unt: simţimântă teribilă ; 

: Fiorulii rece-al morţii străbate prin a sale - - 
Multă ardătore vine, nu pentru tema morţii, | 
Ci penti”unii misterit stranii ce se revelă 'nt” ensuli ; 
Paldrea mor tii crude k-acopere figura, 
Din mâna-i cade spada. Atuncea căpitanulii 
Dă ordinii Pa sa tr upă Să desarmese iute 
Pe valorosulii Stroe, pen” nu- -Şi revine ?'n sine, 
ŞI cu respecti să-lii ducă sub tenda sa, în lagării, 
l se supună oştenii, Şi esecutii îndată 
Imperiosuli ordini. 

Sunase meduli nopţii, se potolise foculă 
Pe câmpuri şi sub tende şi totii era "n tăcere 
in castrele Maghiare. Sub o frumâsă tendă, 
Abia se mai zăreşte o licărindă lampă. 
Aci, 'n tăcerea nopții, veghiadă bravulit Stroe 
Profundi în cugetare. Eli îşi frământă mintea 
Spre a ghici misterulii ciudatei aventure 
Din qioa ce trecuse. De- -0 dată iînainte-i 
Apare căpitanulii ce pr eocupă mintea-i, 
Aşa cum îl veguse cu faţ'acoperită 
Sub larga-i vizieră. Elu sta măreţii în faţa 
Captivului Buzescu, menințătorii ca mârtea,
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Şi cată multi asupră-i. Buzescu dupe-o scurtă 

Şi crudă aşteptare, îşi alţă măreţii fruntea, 
Se scolă în picidre şi aţintindi cu ochii 
Cea stranie figură, îi dice cu putere: 

—— „Eşti mesagerulii morţii, tu care vii 'nainte-mi 

„La astă tristă oră, saii eşti însăși căliulă 
Cere! să-mi răpeşti viaţa, p'ascunsii, în umbra nopţii? 

Vorbeşte, ei sunti gata să n fruntii a sortei voe!.. 
— „O! nu, respunde 'ndată-superbului belatore, 

Caci Cerulii sai Infernulă, ună demoni sati unit angelii 
""Te ai sub-a lori pază, protegii a tale ile. 

Axrcana lori putere înlătură tempesta,. . 

Îmoaie 'n ori ce inimi a furiei turbare 

Şi "n faţa, ta sfăramă a r&sbunării armă.“ 

Şi căpitanului june, trăgenaii' din tecă spada, 

O frânge Ş'o aruncă în pulbere Şi O calcă 
Sub ale lui picidre. 

„Venisemi, gice densuli, Să catii o resbunare 

Ce nici însuşi Satana nu a: pututii concipe. - 

Dar cruda ta vedere mă 'nvinge, mă desarmă, 

Căci suntii vitâzii îu luptă, dar slabi în faţa celui 
Ce "n peptu-mi de femee lăsă o rană-adincă.*. 

Şi ridicându-şi mâna, aruncă din capi coifulăi 
Ce-i ascundea, figura. şi nobila Zuleima, a 

Cu. străluciţi-i carmeni, apare înaintea 

Vederilorii lui Stroe, pătrunsă Vunii dulce far mecil. 

Buzescu stă o clipă uimiti şi 'n nemişcare 
În faţa astui stranii, surprindătorii spectacolii. | 

Apoi, şterg gindu- -ŞI ochii şi apntindă în fața 
Frumosa viziune : “ 

„Zuleima, dice densulu, cu-0 voce "măbuşiti ; 

VA Zuleirea, eşti tu ensă'ţi? sait e cum-va vre-o Umbră,
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A visurilorii. mele, din dile fericite!!.. 
— „Aşa, (ice Zuleima ; aşa, eu suntii o umbră, 
Unii visit de fericire ce-ai spulberatii ca fumul 
În cruda-ţi nepăsare din somnulti fericirei. 

“În care împreună ne desfătamii o dată |.. 
Aşa, o crudă sortă necontenit mă 'mpinge, 
M'aduce înainte-ţi spre a-mi nutri durerea 
Ce peptu n veci mi-apasă !..« pr 

ȘI cuni transportii freneticii s'aruncă ca victimă 
În braţele lui Stroe şi-lu stringe multi la peptu-i, 
Fară-a putea nici unulii să mai profera-o vorbă. 
Dup'uni momenti, Buzescu, se smulge de la peptulii 
Celii argătoriă şi tenari-al nobilei Zuleima, 
ŞI în delirulii straniti unori ardente friguri.. 
Ce aprinsese 'n Sufletii ne stinsa pasiune: 
Ce-avea pentru Zaleima, s'aruncă la picicre-i 
Și c'o "'nfocată voce: 
— „De ce uni fatală genii necontenitii te-aduce - 
În faţă-mi, în momente de exudă încercare? !.. 
Zuleima, tu poți astăgi să cruţi dilelori mele 
Amara sufesință ce-oribilii mă turmentă 
Şi să te scapi uni demonii ce-ţi turbură viaţa, 
Ia spada mea din tâcă şi-o "mplintă-adinci în peptu-mi, 
Ucide ?n elii amorulii ce arde pentru tine 
Şi mă redă virtuţii ce uită când suntă în faţă-ţi, 

| — „Aşa dar al tei sufletii, respunde blândă Zuleima, 
A "mpărtăşitii amorul ce peptulii meii consumă. 
Şi vrei să-ți curmit viaţa ? voeşti a mă desparte 
Etern de al teu sufletă?!,. O! nu, amate Stroe, 
Amoru-mi pentru tine a "'nvinst cruda mea S6riă: 
“P'acum, în rei şi'n bine, în ceruri sai în jaduri, 
Vomă fi tot împreună.“
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A isi, şi se îndrâptă către intrarea tendei 
La care stă de pagă al ei sclavii de credinţă. 

Ea, iute ii şopteşte vre- -0 eâte-va cuvinte, 

Şi el aduce "ndată trei forme militare . 
Ce poriă cavalerii maghiari pe câmpuli luptei. 

— „Să ne "mbrăcămii îndată, şopteşte "ncetii Zuleima, 
Caci timpuli shoră iute şi mortea ne pindeşte“ 

Puţini, şi printre tende se vă&dii trecând ca ventulii 

* "Trei cavaleii de frunte. Ei întâlnescu în cale 

Deştepta sentinelă ce vrea, ca să-i oprâscă, 
“Zauleima însă ?n trâcătii pronunţă cuventi magică, 

ŞI pasă înainte. Deja ei străbătuse 

În lungi întinsul castru, şacum suntă în câmpie, 

Şi sborii pe cai ca ventulii. FPugeaii bravii resbelnici 

Făva căta în urmă şi fără să cutese 
A scote vre o vorbă. Dar trista lorit tăcere 

„ De-o dată e 'ntreruptă d'ună tropătiu de copite 

Ce vină din depărtare. Ei capulii îşi intârnă 

Şi vădit sburândii spre dânşii, pe cursierli ageri, 

O trupă de resbelnici ce-abia, se. vedii-la raza 

- Unei nor6se lune, ca umbre diafane. 
Pericolulii e mare, căci mortea îi goneşte. 
De-aceea ei dai pinteni fugaciloru în spume 

Ş'alergu în gona mare. 

Spre: -a-Şi perde a lori urmă, fugaril pătrundii iute 

Într'o obscură selbă ce se afla *nainte - 
Şi se afundii înti”ensa, şi fugii fără 'ncetare, 

Ne mai ştiindii pe unde îşi rătăcescit ei paşii. 

Fugiră multi timpi asti-feli, şi caii d'ostenslă 

Se domolescu din fugă. Eraii scăpaţi acuma 

> 

- Din ori şi ce pericol ; dar nu ştii und'se află, 

Nici unde aii s'ajungă, căci în pădurea, desă 
pi
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Nu v&dii nică o poteză să le indice calea. 
Ei abandonă friulii fugacilori ce-i pârtă 
ȘI lasă n a lori voe. Cursierii şi "ndreptii. -paşii 
Puţinii în partea drâptă şi mergi fără de pregetu. 

“Dupe puţină cale, s'aude ?n depărtare: 
„Lătratulă unui câne şi vădu slaba lumină 
Unei timide flacără” ce-abia pte străbate | 
Prin dâsa umbră-a nopţii. Pâşesci plini de speranţă 
De către parte-aceea Şi dau peste o stină. 
I'a lori apropiere se întărită cânii 
Ş'alii lori lătratii deşteptă păstorii din răpaosil. 

“Celti mai b&trinii dint”enşii se sc6lă în picicre 
Şi resematii în bâta-l elă ăținteşte ?n faţă .. 
Pe cei trei feţi de arme Şi d gice * n a limba dulce - 
A patriei române : , 
— „De unde *n aste locuri şacu 'n puterea nopţii 
Voinici ce purtaţi arme ? Venit'aţi voi acilea - 
Să turburaţi odihna unorii păstori de turmă ? 
„Sunteţi fugari de 6ste? sau rătăcit'aţi calea 
Pe care vreaţi. să mergeţi ? ? 
— „Trăiască Mihaiit- Bravulii „respunde- atunci Buzescu, 
Şi 6stea-i ce se luptă a libera Aralului | 
Din ghiarele.maghiare, D'ai lui ostaşi noi suntemi, 
Şi-o *mprejurare tristă ne rătăceşte paşii 

"Prin astă, n6gră selbă.* 
— Trăiască dar, respuhde 'voiosulii baciii al tarlei, 
Şi Ceruli să 'ncunune măreţele lui scopuri 
Aşa precum gândeşte. Descălecaţi în târlă 
Și v'odihniţi acilea ca şin căminul vostru, 

“Si 'mdată capuliă stânei Pai sei ciobani ordonă 
Să dea caii Ja 6rbă, să mai aţite foculu 
„ŞI masa lori frugala la Gspeţi să întindă,
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Căci Domnulii îi trimite. Cin6să bravil Gspeţi 

Ia focului lumină şi-şi capătă puterea. 
Buzescu "n: cursul cinei se ?ndrâptă către baciu 

Ce sta la foci cu denşii şi 'ntrâbă de-i departe - 
D'aci românului lagări şi care este calea 
Ce duce dreptii la dânsulii.: 

- — „Pentru voinici de 6ste, cu cai ageri c'al voştri, 

Destulii suntii vre-o trei ore; iar drumulii e poteca 
Ce plâcă chiar d'acilea din ţareulii stânei mele.“ 
— „Îţi mulţumescă, bădiţă, de buna ospătare 

Și iţi urămii ca turma mereii să-ţi totă sporâscă 

"Sub ceruli unei patrii de-apăsători scăpată.“ 

— „Amin, Qice ciobanulii, şi armele române, 
Domnindi victori6se peste Carpaţi şi Istru, 

Să ţie susă stindarduli măreţii, vechii Dacii!“ 
„„ Apoi cel doi juni Gspeţi se tragii ceva în lături 

Şi se lungescii pe 6rbă să ia puţinii repaosii : 

Iar altulii nu departe veghiasă cum pascit caii * 

Pe plaiii în libertate. | 
La palidele flacări a focului ce arde, 

Zuleima şi cu Stroe privescii unulii Ja altulii, - 

Şi somnulii nu s'atinge d'ai lorii echi ce schintee . 
Ca nişte vii luc6feri, şi suntii perduţi cu totuli 
În suveniri trecute. Zuleima întrerupe 

În fine-astă tăcere printi”uni suspinii ce scâte 

Profundii din peptu-i tenării. Buzescu cu o voce 

"Pimidă şi duiosă:. 
— „De ce, scumpă Zuleima, ală tei peptii se sfişie 

De crude-amari suspinuri? Presenţa-mi lingă tine 

“Să nu fie 'ndestulă a-ţi face fericirea?! 

— „0, da, amate Stroe, presenţa ta e raiulii - 

„Ce 'neongiură fiinţa-mi cu ale lui delicii.
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Dar tocmai astă dulce, imensă fericire 
Deşteptă ?n al-meii sufletii vii temeri ce-l sfişie, 
Rechiamă 'n a mea minte, ca ?ntr'uniă tabloi feericii, 
Acel visii delirante ce am gustatii cu tine 
În raiuli fericirei, A nâstre- ardente inimi, 

„Gingaşe, inocente, se desfătaii ca florea 
În roa dimineţii, pluteaii în fericire 
Ca fluturii pe zefiri. Dar o suflare rece. 

„Păli suava fl6re şi-un venti tempestosii, iute 
Goni zefirulii dulce Şi ori ce mângâere. 
Suflarea cea de &hiaţă ce-ai indreptati asupră-mi 
În nâptea de durere, dupe faiala stincă, 
A veşteiitii pe faţă-mi al tinereţii carmeni 
ŞI-a omoritii cu totulii feericele aripi 
Ce- amorulii îmi dedese cu visuri aurite. 
Şi vai! căduiii victimă în valea disperării ; 
Decepţiunea crudă a omoritii în mine 
Credinţa ?n fericire |.. 

„Tu nu ştii, scumpe Stroe, ce-am suferitii în urma. 
“Plecări tale crude; tu nu poţi înțelege 
'Turmentele oribili ce mi-ai lăsat în sufletii ! 
Atâta disperare al aruncată în senu- -mi, 

"C'am vrutii să-mi repul viața în nGptea chiar aceea... 
„Dupe fatala stâncă, am vrutii să stingi in'valuri 
Unii foci ce-ardea în peptu- mi; dar uni spectacol 

str aniă,. 
ȘI fior osii, sinistru, al lui Osmanii cadavru 
Care plutea- pe ţă&rmuri, împinsii d'a mării valuri, 
Victima sventurată amorului ardente ! 
Ce-avuse pentru mine, schimbă a. mea voinţă, 
Și deşteptă în peptu-mi uni simţimenti de ură, 
De crudă r&sbunare. Nu maj trăiamii acuma
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De câtii pentru vendetă. 

„Alflaiii despre resbeluli ce se agită astăgi 

ȘI alergaitt ca vântulii în fruntea trupei mele, 

Să-mi satisfacii dorinţa. Fortuna îmi surise, 
Te dste 'n a mea mână. Ei mă păştemii în sufletii 
De setea resbunării: Venisemi înainte-ţi 

Sub tenda mea din castru decisă-a te ucide 

Şi-am satisface astii-felui cumplita mea mânie.” 

Dar vai! nu cunoscusemii puterea pasiunei 

Ce aj plântatii în peptu-mi. Când te vădui 'nainte-mi; 

Sublimii în resemnarea-ţi, mi se păru în chipu-ţă 

Că v&du chiar paradisului ce Mahometii reservă 
1/ai sei fideli în ceruri ; se stinse "n pepti turbarea * 

Vendetei ne 'mp&cate şi "n inimă-mi s aprinse. 

Antica pasiune, fatală vietii mele. 

„Acum decidă Cerulii în viitorii de sorta-mi, 

Căci m'abandonit cu totulii la "nalta lui voinţă !..% 
A disii, şi e 'necată în lacrămi şi "n suspinuni. 

Buzescu, cu sfiala. unui amorit din sufletii, 

S'apropie de densa ; cu buze ardătore, 

Culege de pe faţă-i ferbintele ei lacrămi, = 

Ca fluturele roa dupe suava îldre. 

Apoi, luândii de martori bălaia lampă-a nopții, 
Ce străbătea prin frunge cu raze amorose. 
Şi stelele luci6se dupe-azurata, boltă, | 
Îi jură cu 'nfocare că de acu 'naintc * 

Aci josii sait în ceiuri vorii fi inseparabili. 

__ Morfeii se 'ndură *n fine şi-atinge cu-a sa vargă. 

Perechea, amorâsă, şi ei adormi în visuri 

De fericiui celeste !.. |
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Buzescu și Zuteima i în pădurea seculară. Zuleima-rovelăză. lui Stroe 
planul a câtor-va căpitani maghiari prin care voiau să asasine pe Mi-- 
haiu. Stroe și: Zuleima plâcă cu iuţâlă în tabăra la Mihaiii, să previe 
trădarea. Mihaiu înapoiasă lul Batori pe ostaticii ser, somându-lă .. 
să-i abandone Ardâlulă. Andrei Batori, perdendui speranța de pace, 

"use în câmpulii de bătae si-si întocmeşte ostea pentru luptă. Mihaiii.. 
vine cu ostile sale în faţa dusmanului şi le înşiră în rinduri de bă-. - 
tae, dupe unui planu strategicu. 

A nopţii valuri negre cu: "ncetulii dispăruse, 

Colinele-aurite salută cu-a lori frunte 

"A zorilorii ivire. Mii rage căldurâse 
Pătrundu printre ştejarii pădurii seculare, 

anunţă o gi nuoă la tot ce are viaţă. 

| Se deştepiase turma, şi câinii şi păstorii, 

__ Şi tât era "n mişcare. 
Buzescu şi Zuleima gonesci de la ei somnului, 

Deschidii ochi mari şi cată duioşi unulii la altuli.. 

„Păreaii că se deşteptă ca, dintrunii somnil feerici. 
Si-abia şi-aducii aminte de cele întemplate 

În nâptea ce trecuse. În fine ei se scolă, | 

Şi rătăcindii ca cerbul, găsescii sub umbra d6să. 

Fontâna ce ţişneşte o apă cristalină. 

Aci s'oprescu pe dată să-şi răcorescă faţa .
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Şin peptii să-şi stingă setea. S'aşedă împreună 
Pe trunchiulii unui arbori trântită de vijelie, - 
Ş'acilea, în tăcere, ascultă-armonidse 
Concertele de pasări ce le desfată-audulii ; 
Privesciiunulii la altulii pătranşid'unii secretii farmec, 
Şi nu cutesi nici unulă a, profera o vorbă. 
Sublimi în inocenţă, păreaii Adam şi Eva 
În raiulă fericirei în care Creatorulii | 
A aşegatu dileta-i, superbă crâtură. - = 
'Țăcerea uimitdre în fiine fu "ntreruptă : | 
— „Ei sperii, dise Zuleima, să nu ne mai despartă 
Nimicii pe astă lume. Permite-mi, scumpe Stroe, 
Ca "n lupta ce S'aştâptă să fii tot lingă tine; | 
Voesci cu tine-alătiiri să "nfruntă ori ce pericolii, 

„Voescii ca peptu-mi fragedă să fie pentru tine 
O pavagă-oţelită.“ | | 
„O! scumpa mea Zuleima, respunde "ndată Stroe, 

„În luptă lângă tine voii fi unu leii feroce. 
Trufia ungurâscă va încerca daprâpe 

- Teribela-mi mânie.“ 
— „Cunoscii amate Stroe, maghiara sumeţie, 
Ce n'are-asemănare cu-a luptei vitejie. 
Maghiaru-adesea-alsreă la "nşelăciuni perfide, 
La avmele trădării !.. Cât faiu cu €i in lagări 
l-am cunoscutii d'aprâpe. În noptea precedentă 
În tendă-mi sadunară şi lungii ei discutară. 
Mii planuri ei făcură cum ar putea să ?nvingă 
Nemiculii ce-i spăimântă. Din ei unulii propuse 
Un medii înfernale, degrădători perfide: 
— „Spre-a 'nvinge pe Românul şi aspra-i cerbicie, 
Cu ori ce preţii noi cată Sabatemii capuli mândru 
Superbului lori Duce.
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— „0 ştimii, respundii cu toţii ; dar care este omulii 
Şi braţul acelit tare ce-arii cutesa s'abată | 

Pe leului celii săibatecii ce portă 'n a lui mână 

Flagelulii morţii Ensu-şi, şi este ?n bătălie - 

Unii destructore demonii?!“ 

— „Prea facilă, dise altulii. Aceea ce nu pote 
Bravura militară, va face-abilitatea : 

Noi nu putemii ucide pe astă fiorosii taurit 

__De câtit prin stratagemă, şi 6tă-a mea idee: 
Caţi-va din bravii noştri, vre-o dol-spre'ce la numării, 

Vori îmbrăca, costurulii românei cavalerii 
Ş'apoi vorii sta la pândă. În ferbinţela luptei 

La unit momentii propice, ei vorii eşi n câmpie, 

"Se vorii preface ?n luptă cu alţii tot d'ai noştri, 
Şi "ncetii se vorii retrage spre tabăra română. 

Din partea inemică nu vorit avea vre-o temă, 

Căci, sigură, îi vorii crede voinici din a lori 6ste. 

Când apoi bravii noştri vorii fi destulit d'aprope 

De tigruli celii feroce, vorii năvăli cu toţii 
Asupra lui cu lancea şi 'ndată, 'lii: vorii da morții, 

Cu mare "ntusiasmi aplaudă, toţi planulii 

Deja, se felicită de certa reuşită. 
Ei singură "ntre dânşii staii rece, în reservă. | 
Suprinşi d'a mea tăcere, cei alţi mă "ntr6bă "ndată 

De nu aflu proiectulii ingeniosii şi siguri, 

De nu voii să iai parte Va lui esecutare. 

„În ţ&ra mea natale, respundii cu îndignare, 

tu se usesii d'asemeni midlâce 'n bătălie. E 

Ei am veniti acilea să apti ca bravii pe faţă, 

Dar nu să culegii lauri cu armele tradării. 

Nu poti să fiii dai voştri. * 
-„Roşescii plini de mânie Maghiarii şi se scolă, 

,
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Şi esti din a mea A tendă f 1ră-a mal dice-o vorbă, 
Căci ei simtii desondre ce-apasă a lori frunte. 
— „Dar p'ai aflati în urmă, într6bă- -agitatii Stroe, 
De-aui renunțatii la astă infamă -hotărire ?% 
—„Ximici, căci deatuncea eă n'am dati ochicu denşii, 
— „Zuleimaă, dice Stroe, aceşti mişei resbelnici 
Mi "nspiră mare temă, şi o pr esimţire tristă 
ME face ca să tremură da lui Mihai viaţă. 
Să alergămii îndată în tabăra română, 

“Să prevenimii trădarea ce- -ameninţă d! aprope 
-P'al nostru mare duce.“ 

A. gis, şi sbâra *ndată la târla ciobăn6scă, 
Şi-ordonă să le-aducă mai iute armăsarii, 

„” Assan se şi presintă cu-ai lori cursieri ageri - 
Ce bate din copită, ardendii de "mpacienţă 
D'a se porne pe cale. Buzescu strânge mâna - 
Stăpinului, de turmă Şi-i mulţumeşte. amabili 
De buna lui primire. Îndată cei trei Sspeţi 
Încalecă-armăsarii şi sboru ageri. ca ventulii 
Pe 'ngusta potecuţă ce duce dr eptiă în castru 
La armia română. Ciobânulă îi priveşte | 

„Până ce-şi perdu de urmă, disparii în dâsa selbă. 
Între acestea ?n castrulii Eroului celii Mare 

Soseseti ostaşi cu tunuri. Acuma totii e gata 
Ca, să se 'ncâpă lupta, spre-a nu da, pasii, Batori, 
Să-şi întărescă 6stea cu nuoi soldaţi ce- aşteptă.. 
Din di de diminsţă, Mihaiii inapoiasă 

„Lui Andreas Batori pe. Moise S&cuiulă . 
Şi pe Melchior Bogati. Eli spune lui Batori 
Prin aşti. maghiari ostatici, să-i lase 'ntregi Ardslulii 

„Deplinii în a sa voe, să-i abandone Tera, 
Căci altă- tel va, coprinde- -0 cu spada, vitejeşte.
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Andrei pricepe-atuncea că trebue-a se bate, 
Şi napoiadă "'ndată ai lui Mihai ostateci ; 

Dar cruda presimţire necontenit il dice, 
Ca să evite lupta ; de-aceea elii trimite 
În tabăra română din nuoii pe Malaspina 1) ' 
Ca să tentese âncă de pote-a 'ncheea pace. 

Mihaiu, în hotărirea-i nestrămutatii şi tare, 
Nici vrea să mai asculte pe solulă lui Baturi. 
Elu merge dreptii în lagării, îşi întocmeşte 6stea, 
Porneşte cu iuţelă spre câmpulii de bătae, 
Andrei aştepta âncă pe solu-i cu respunsulii, 

Când de-o-dată ?n faţă-i apare-unii mândru crainici 
“Trimisă de Mihaiu Bravuli. Eli spune âncă-o dată 
Lui Andreas Batori să abandone ţâra; 
Şi să depue arma, de vrea ca să evite 
A sângelui vărsare ; iar la din contra, densuli, 
Va fi gonitii din urmă cu focul şi cu spada. 

Andrei la aste vorbe semeţe, tunătore, 

“'Turbâză de mânie, încalecă-armăsaruli: 

Şi ch6mă înainte-i pe generalulii 6stei, 
Gasparii Cornişi vitezulii, şi-i dă ordini pe dată 

- Să întocmeâscă, 6stea în rinduri de bătae. 
Gasparii conduce stea pe o câmpie lată ” 
Și astii-telii o înşiră : 

În centru eli aş6qă frumâsa călărime 
Ce se comandă 'n luptă de Moise S&cuiulii 

S 

1) Malaspina era umi episcopii trimisi de Papa ca nunţiti al sei 

lângă Andrei Batori. Andrei îl trimise în tabăra lui Mihaiu să mig- 

locscă de pace. Malaspina, ca să reuşescă în misiunea lui, cuteză a 

spune lui Mihaiu că este trimisii de impăratula Rudolfii să invite pe 

Mihaiu să părăsescă  Ardelulti. Mihaiă îl dovedeşte mincinosi şi-l, 

goneşie rusinatu din tabără, 

2) Câmpia dintre Sibiu şi Sclimberg, 

(. 979 . : ! „BB
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„Şi de locotenenţii Franciscu Sevri, Beez 
"Şi Toma Czomortany, săcui viteji de frunte. 

“ Alăturea cu denşii era stea, polonă, 
„Cu arcuri, puşci şi săbii, avendii. în capi uni nobilii 
Polcni, distinsă în lupte. 5 

La aripa din drâpta, e armia pedestră 
- Și âncă saşi o mie. “Comanda astei aripi | | 

Se dă lui Stefani Lazării, deprinsii multi! în vesbele 
- Și care avusese victorii str ălucite 

În multe alte lupte, I se mai dete âncă. 
Ca ajutori, „Aradi, uni bravă căpitani ungură. - 

În aripa din stânga, veneaii întâiii albaştrii, *) 
Pretoriani pedeștri, voinici, viteji de frunte, 
Ce se comandă *n luptă de Per eşetz Mattheea 
Şi de Franciscu 'Turi, al seti locotenente. 
Venea apoi în urmă armata, de reservă, 

Pe care o' conduce Huszar Petre şi Tahi, 
Maghiari ambii de rasă şi ageri în resbele, 
Husar are întregă comanda astei aripi. | 
Alăturea cu 6stea din aripa cea stângă, 
Vin nobilii, magnații, Melchior, Bogati Ş'alții ; 
“Apoi la stâng” acestorii era banul de Lugoşă, 
Andrei Barcsai cu-o br avă, vitesă călărime, . 
Gaspar Sibrik cu ste de călăreţi pretorii. 

În linia a duoa venea corpuli reservei 
„Formată din nobilime, bărbaţi din comitate. 

În capulii lori se află I6n Iflii celt june, 
Senatorii Ravasdi şi Toldi şi Rodohi, 

„Și alţi viteji din nobili. Sennyei are comanda 
Acestei mândre trupe. La spate venea âncă 

  

- . Ă - ._ „ - 

2) Acestă trupă se numea astu-feli dupe uniforma el albastră. 
. - . : + - ! .
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Călări vre-o şese sute, ce comandaii Mendzenti 
Szeinere, Volfaung Pethki şi cu Ştefan Beseni. 

Aşa 'ntocmită stea, Andrei adună "n giuru-i 

Pe capii ce-o comandă şi vrea să-i stimulese 

La luptă, la bravură. Dar patima "li orbeşte 

Şi-lă face ca să uite şi rangulii ce elii portă, 

“Şi buna cuviinţă. Eli multi se 'nfuriasă 
Ş'aruncă calomnia, şi njurii nesfirşite, | 

Cercendii să înnegrâscă pe bravuli Mihaiii vodă 

Şi naţia română, Apoi p'unii calii de rasă, 

Se pune, iși ia Jocul la dr spta strălucitei 

Falange ce comandă, p: unii puneti inaltii de unde 

Să pâtă să observe ori ce mişcare-a dstel. 

Mai stai pe lângă densulii Ştefan Ciaki, Palătici 

„Şi mulţi alţii din nobili. | 

"Mihai vine cu 6stea în faţa inemică 
Şi cu unit ochii de vulturii, observă intocmirea 

Armatei lui Batori. Eli vede partea stângă 

Prea bine întărită, asemenea şi centrulii; 

Dar aripa diu drepta o află multii mai slabă. 

El cugetă o clipă şi stabileşte ?n minte . 

Ali sei plană de bătae: : 

Îşi concentrâsă dară. în faţaripei dr epte 

„Sa centrului puterea, vitezei sale-armate 
„Şi nu vrea să atace armatele din stinga. 

_ Mal întocmeşte bine a sa aripă stingă, 

Punând aci haiducii și călărimea, sirbă. 
Şi cetele Moldave şi altele cazace. 

Baba-Novacii comandă aceste brave trupe, 

- Baba-Novaci vitâzulii, faimosulii generale. | 

La centru-aş6dă unguri, având de capii mai mare 

“Pe bravulii Gheorghe Mako ; iar capii de cohorte |
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Erait Franciscu Lugaşi, Dimitrie celti Mare, 
Horvati şi Mihaiii Gyulai. La spatele acestorii 
Eraii trupe polone Şi altele cazace; 

. Apoi venea româna, viteza călărime, 
Ce are la comandă boeri viteji d'aj Ţării 
ŞI încercaţi în lupte. În fine Mihaii bravulii | 
Venea cu strălucita, vit&za lui falangă. 
Apoi boerii "Ţării cu mândrele miliții, 
În care se distinse mai multi bravele cete 
Ce portii numele falnici „Buzeştii şi Răţeştii.« 1) 
Apoi 6stea Craiovei, din Mehedinţi şi Jiulă, 
Ce ait în a lorii frunte pe bravulii banulii Udrea 
Şi pe Buzescu Radu ; şi alte strălucite 

“Romane căpetenii, 
La, aripa din ârâpta, Mihaiti aşăg t trupe 

De diferite arme, menite să ocupe, 
Să ţie "n observare armata inemică 

„Din aripa din stinga, spre-a nu putea să vie 
În ajutorii la cel. Lalţi. a 

i 

1) Cetele de miliții Buzeştil și R ăţestii, se chemaii” ast-felă dupe 
numele căpitâniloni lori, fraţii Buzeşti și Gheorghe Naţu.
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Bătălia decisivă de la Selimbergii. Baba-Novaci atacă ânteii armia 
maghiară. Mihai luptă în personă şi atrage în parte-i victoria care . 
sovăia. Tentativa câtorit-va căpitani unguri de a ucide pe Mihaiu prin 
trădare. Stroe şi Zuleima salvă Viața lui Mihaiu. Stroe străpuns de 
lancea trădătore care era să ucigă pe Mihai. Fama falsă că Mihaiu 
a muritii. Oştile române iati fuga. Mihaiu îşi readună stea. şi revine 
în luptă. Oştile maghiare bati în retragere. Gaspar Corniş genera- 
lismulu “maghiarii, cade prizonierii, Armatele maghiare iat fuga. An- - 
are! Batori. fuge cu o câtă, de devotați al sil ca să-și salve viaţa. 
Mihai impinge înainte armatele sale şi are victoria complectă. - 

N E 

N 

Era la dece ore. Unii s6re caldă şi dulce 

- Luceşte peste 6stea cea mândră şi frumosă 
Din amenduoă lături. De-o-dată, 'n semnii de luptă, 

„ Răsună lungi trompete şi strigăte r&sboinici ; 

S'aude pân la, ceruri a tunului trăsnire, 

Sinistra, şuerare a bombelori ce sboră 
Şi ducii foculi şi mortea în ambele armate. 

Se 'ncrucişeză ferulă, şi ţăcănitulu. groznicii 
„Al spadei sângerânde, şi gemetele surde | 

A celoră ce-şi daii viaţa, şi fumuli desi şi negru 

Ce *ntunecă-atmosfera, pătrunde cu terdre | 

În inimile slabe. Acesti vastii câmpii de luptă 

Părea însăşi infernulii, în plina lui turbare. 
Româna vitejie învinge groza, morţii.



DACIADA 
  

Silitit este Maghiarulii avântulă să-şi oprescă 
Şi pasulii să-şi retragă. 

Baba- Novaci „e *nteiulii viteză care cuteză 
A da prima lovire. În fruntea numerssej, - 
Vitezei cavalerii, atacă pedestrimea 
Lui Lazări ce-i stă "n faţă. Dar dupe-o luptă cr untă 
Și forte sângersă, elii îşi opreşte-avântulii 
Şi. ȘI 'napoiasă pasului. Mihaiii trimite "ndată 
În ajutor pe Maco cu-o trupă călărâţă, 
Liănceri, vitâză câtă. Aceştia animă, 

“ Imbărbiitâsa Gstea puţinii descuragiatii 
A lui Novacii şi cade cu toţii de-o-dată. 
Cu furie nespusă, pe oştile lui Lazăr . 
Şi-a lui Andrei Batori. Aşa câtii-va'se luptă. 
Apoi se dividesă in duoă strinse corpuri. 
- Atacă unulii aspru vit&za pedestrime 
Ce comandsă Lazăr, o calcă în picidre | 
Şi o străpungii cu lancea. Aci cade şi Lazăr 

“ În centrulă Ostei sale, victimă strălucită 
Unui curagiii eroicii. Cel Valţi cor pi cade iute 
Asupra mândrei 6ste lui Moise S&cuiuli, 
Ce-i stă semeţii în față. Aci lupta-i tenace 
ŞI forte sângerosă. Aci e principala 
Posiţie-a bătăii, şi amândoi nemicii e 
Se lupţă ca s'0o posede. Mihaiii Vai sei trimite 

"Şi alte ajutore; şi Moise Sscuiului 
PP mpinsti de Gheorghe Maco. El perde multă oste, 
Şi-uni stâgii ce port'asupră-i insemnele Batori. 
“Din aripa din stânga Huzar vede peirea, . 

Lui, Moise Săcuiulii, bătaia, mai perdută, 
Ş'alergă ?n ajutorui cu-al sei lăncerl de frunte, 
Şi alte multe trupe. Eli cade ca tempesta



_ CÂNTULI NL 499 
  

Asupra bravei 6ste triumfătâre "n luptă 

” Şi care totă resistă, şi "n contra, astorii trupe. 

Dar până 'n fine forţa începe s'o- abandone, 

Şi bate în retrageri: 

Ca vulturulii de munte, Mihai, pr cumblii ochii 

„Pe cămpulii de bătae, și vede că desastru 

„ Ameninţa lui 6ste. Eli nu vrea ca să-i scape 

Victoria din mână. Pe dată la, elit chiamă 

Pe căpitanii Raţu, Buzeştii, Banulii Udrea - 

“Cu bravele lorii trupe; apoi adună ?n giuru-i 

Mai totă călărimea română şi maghiară; - 

“Ta cea mai mare par te din 6stea de reservă, -, 

| Yalerg gă în pers6nă la loculii de pericolu. 

Aci, ca leii teribilii. purtândi în a sa mână 

Îngrozitârea-i pală, străbate pintre rânduri, 

i Doboră ? n drâpta "n stânga nemiculit ce cutâză 

„Săi iasă înainte. Se face măcelii mare 

Şi sângele roşeşte pământul sub picidre. 

În fine elii tr iumfă ; respinge ?n apoi tote ă 

Oştirile pemice: Huzar îmăr muteşte, 

D'atâta vitejie !.. 

Perduseră, Maghiarii bătaia şi a- lori trupe 

Se risipesc în fugă. Dar 6tă că apare 

Şi corpul de reservă ce sta mândru n picidre, 

Şi nu intrase n luptă. Eli vine ?n ajutorul 

Armatei risipită, opreşte a eifugă : 

„Şi o sileşte-a merge din nuoi în câmpuli luptei. 

Baresai, Huszar şi 'Pahi şi Moise Săcuiulii 

Şi cei alţi capi d'armate, s "ad ună, se stimulsă, 

Spre- a reîncepe lupta. Îşi întocmescii armata 

În rânduri de bătae, se punii în a ei frunte. 

Lăncera călărime şi t6tă.pedestrimea - 

1 Ii
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“Înverşunatei guarde, s'aruncă cu tărie 
Asupra îndirjitei, triumfătârei 6ste 
A lui Mihaiu Eroul. 

Se reîncepe lupta mai crâncenă, turbată 
Din amendiioă laturi. Maghiarii şi Românii 
Se sfişie ca tigrii cel turmentaţy de fâme, 
Căci prada loră e mare, avută şi fr umOsă,. 
Ardlulă mândră, Ţeră. Victoria, resistă 
Și stă multi în balanţă; dar o trădare nâgră 
Preface- -a luptei sortă: 

Acei ofiţeri unguri ce conspirase *n contra 
Eroului cel Mar e, găsesc acumil momentului 
Să-şi esecute planul. Aci "n virtejulă luptei 
Apariă toţi la lumină dividi în duoă cete 
De 6ste călărâţă, ce simulesii o luptă 
Între români şi unguri. Acei ce portii costumulă 
Românei cavalerii se totii retragi spre partea 
În care stă Eroulii. Când sunti destuli d: aprâpe,. 
La o distanţă mică de prada ce vinâză, 
Ei se intoreii ca fulgerii spre 6stea românescă, 
Ochiesci a lorii victimă şi se pornescii ca ventulii 
Cu lăncile- -ascuţite, ce duci o morte certă | 
„Eroului celi Mare. 

Dar-de-o-dută 'n aerii s'aude tunătore 
Şi disperată voce ce strigă la trădare. 
Mihaiti şi 'ntorce capuli şi vede cu mirare 
Venindi spre elii ca ventulii trei cavaleri de arme, 
Din care unulii portă româna uniformă, 
Iar doi pe cea maghiară. Eli n'avusese timpului 
A înţelege astă misteriosă faptă, 
Şi cavalerii ageri suntii câte trei în faţă 
Strigandi: , „ Trădare n6gră !..€
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Sosescii totii atunci însă şi asasinii mârşavi, 
Şi daii năvală 6rbă, tentându ca să-şi consume 
Oribila lorii crimă. Mihaiu erouli însă, 

E garantati în faţă de paveze-oţelite, 

Trei pepturi ce înfruntă ale trădării arme : 

Buzescu- abate capulii acelui ce-i aprope 

“Ca să str pungă peptulii vitezului seii Duce, 

Cu *nveninata-i lance. Assan şi cu Zuleima, 
„ Ucidă câţi-va din cei-l'alţă și 'nlătură tempesta 

Ce- -ameninţa ca trăsnet niște auguste dile. 
Era salvată Eroulii ; fatalitatea însă 

Nu vru ca bucuria deplinii să 'ncoronese 

Triumfulu vitejiei: Pe când Buzescu ?n faţa 

„ Măreţului seii duce loveşte *n peptii pe unulii 

Din asasinii unguri, elii e străpunsă din laturi 

De-o lance oţelită, şi cade josti în sânge. 

Aceste crude fapte se faci numa ?'ntr'o clipă 

Și nu dai pasii la nimeni! misterului să 'nţel6gă. 
Mihaiii transportă *ndată pe devotatuii Stroe 
Sub tenda sa din lagăr şi îşi urmâsă lupta. 

„Între acestea însă armatele maghiare, | 
Din nuoi împrospătate, profitii de turburarea, 

Ce se urmase 'n partea armatelorii române, 
Şi luptă cu tărie. Se respândeşte fama 

În totii câmpulii bătăei că a peritii Erouli | 
Celui Mare-ali României, străpuns d'o crudă lance. - 

Acâstă falsă veste animă pe Maghiarulii 

Şi duce desolarea în inima română. 
Se luptii Maghiarii crâncenii ; iar stea românesca 

Slăbită, sdruncinată, descuragiată ?n sufletă, 
Se sparge şi ia fuga. 

Mihaiu, plină € de mânie, p'ună armăsari de rasă
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Ce 'nstă totii în spune, alârgă întrun suiletii 
Ca să-și recheme-ostaşii coprinşi de-o spaimă Grbă, 
Năluci imaginare. Eli merge în toţii loculii 
Strigândii cu voce tare: „E vit Ducele vostru ! 
De ce fugiţi din luptă, da ce lăsaţi în mâna, 
Maghiatilori i cei lacomi victoria. mărâţă !. 
Aşa elii, cu îndemnul Ş "ameninţări teribil 
se» ncercă să oprâscă p'aj sei din a lorii fugă, 

„Dar spaima este mare şi surdi la a lui voce, 
Fugi oștile departe. În fine reuşeşte .. 

„Să ţie 7 loci stegarii cu stâgurile Gstel ; | 
„Apoi adună ?n giurulii astorii embleme sacre; | 
Oştirea *mprăştiată. Eli întocmeşte ndată 
Armata de batae şi-şi îndreptâdă faţa - 
Către nemica 6ste. - 

Maghiarii nu ştiură a profita la, vreme 
„De marele-avantage ce dobândise n luptă. 
Ar fi pututii prea facilă, deplin să Tisip6scă 
Oştirile române şi să oprâscă astii-feltă 

„ Pe marele lori duce a le "ntocmi de luptă. 
Dar armia maghiară m avea unii Mihaiti- -Bravulu, 
Şi Andreas Batori, mai multă vitâzii în vorbe, 
Şi 'njurii grosolane, n'a cutezatii să, iasă ” 
In fr untea. ostei sale. 

Mihaiă din nuoi en faţa nemiculut tenace; - 
Pe câmpulii de bătae. indat'aruncă ? n luptă 
Oştirile oltene, în capii cu Banul Udrea 
Şi cu Buzescu Radu, şi cetele viteze 
Din 6stea, de miliții, Buzeştii şi Răţeştii,, 
Şi alte duoă cete de bravi poloni ce âncă, 
Nu înfruntase lupta. Ei cadă plini de turbare: 
Pe oștile lui Baresal şi Moise S&cuiulii ; 

N
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Ucidii, reştârnă totulii cevede inainte, 

RBaresai resistă astei tempeste "ngrozitore; - 

Dar tema îl coprinde şi se retrage iute it 

La corpulii de reservă. 

Între acestea 6stea scadrânelor moldave, 

- Care luptaii sub stsgulii celii mândru-al României, 

Faci uni captivi ilustru : Gaspar Cornis tentase. 

Să facă recunşteri în drepta Sstei sale, . 

_Sprea vedea ce este de intreprinsii în starea 

” Dificilă de lucruri. Dar "li încongiori îndată 

SŞcadrânele moldave, îl prindă şi-lii ducii 'maintea. 

Vitezului lori Duce. Mihaiii cunoşte bine 
Virtuţile distinse acestui bravit resbelnică. 

il pune dar sub pasă, tratându- li cu "ngrijire. 

»„.. Retragerea *n desordinii a oştilorii lui Barcşai 

şi Moise-Săcuiulii ; căderea în robie 

A lui Corniş ce-l sefulit armateloriă maghiare, 

_ Înmărmurescii de spaimă p'Andrei şi a lui ste. + 

Mai multi ei nu cutză ca să susţie lupta, 

Pe când Mihaii-Vit6zulii, re'mbărbătându-şi 6stea,- 

Păşeşte inainte, ucide şi restornă 

„ Armatele maghiare, le-alungă în desordinil.. 

Anâr ei, dupe colina pe care s'aşegase 

Din gi de diminâţă, vădu, dupe o luptă 

Aprope de cinci ore, armata în risipă 

Şi fără de speranţă de.a putea s'o 'ntârcă 

În câmpulii celii de luptă. Eli cugetă atuncea 

"La propria» i salvare. În grabă părăseşte. 

Şi postuli şi ar mata şi fuge "nsoţitii numai 

| De peste-o'sută 6meni, tot călăreţi de frunte, 

„Şi mulţi din căpitanii ce-avea mai de aprope. 

“Oştirea-abandonată şi fără de comandă,
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Mai întreţine lupta pin']a sosirea nopţii, 
Spre-a se putea retrage în plină securanţa. 
-Mihaiii aflândă de fuga lui Andreas Batori, * 

Voeşte-a pune 'capătii, să 'ncoroneze lupta. 
Acestei mândre ile. Împinge dar :nainte 
Victori6sa-i ste şi sparge, risipeşte 
Armatele-maghiare, ce fugii în disperare 
Ori unde v&di cu cchii, lăsând întregulii lagării 

„Armatelorii române. 
Ostaşii, în beţia victoriei măreţe, | 

i Pradi tabăra maghiară, se'ndestulest cu aură, 
Arginti, haine bogate. Trofeele culese | 
Din astă mare luptă .suntii multe, preţi6se. 
Mihaiii află în castre vre-o patru-deci de tunuri, 
Stindarde numerdse şi totii felulă de arme, 

„„. „Pe care bravii unguri le aruncase ?n fugă: 
„Apoi peste o mie prisonieriă de luptă. | 
Dar premiuliă cel mare, trofeulă celi ilustru, 
“Ce compensa Erouli d'a sale sacrificii, | 
-Exa &nsuşi Ard6lulu, pe care-lii dobândise 
:Cu armele în mână.
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Mihaiu în tenda lui Buzescu. Buzescu, în agonia morții spune lut 
Mihaiu că Zuleima i-a scăpatu viaţa şi o pune sub protecția sa. Zu: 
lsima în renda lui Mihaiă. Ea narâsă lui Mihaiu şi Domnei Stanca 
istoria vieţi! sale şi aventurile ce. a avutui cu Stroe. Zuleima se de-. 
cide a se converti la creştianismu. 

pă 

Se terminase lupta ş'armatele române 
Se desfătaui in nâpte în castrele maghiare, 

Unde aflară multe rmâncără şi băutură. 
Mihai alergă iure sub tenda lui Buzescu, 

Să vadă ce se face cu astii eroicii sufletii 
„Ce îi scăpase viaţa cu preţulii vieţii sale. 
„Eli află lingă densulii pe tenăra Zuleima 

-- Şi chiară pe Dâmna Stanca care veghesii în lacrămi 

„La cruda-i agonie. Pătrunsii este d'o dată 
De duo simtimente ce mişcă ali lui sufletii :» 

Priveşte la Zuleima, şi recunoşte 'ntr'ensa 
Pe căpitanul ageri ce şi-a espust viața | 
„Alăturea cu Stroe, spre a-lii scăpa de morte. 

Elă nu pâte "'nţelege misterului ce "'ncongidră 

„Acesti personagiil. stranii. Se uită-apoi la Stroe; 

Şi lacrămi ardătore inundă a lui față. 

„El îngenuche ? n faţa v irtuţei cel sublime,



7 "206 , o DACIADA 
  

Depune-o sărutare.pe recea. asudata 
„Şi palida lui frunte, şi stringe a lui mână. 

| Buzescu se deştsptă din somnulii-s i letargicii, 
Tintește drepti în faţă pe”marele seii Duce, 

„ ÎN recunâşte,-aude armoni6sa-i voce. 
O ultimă sforţare elii face de s'ardică IE - 
Pe patu-i de durere, Şi cu o voce stinsă 
pP Dapropiată morte: 

„Inalta Providenţă, r&spunde blandui Broulii, 
UN e-a dati şi astă dată victoria întrâgă.« 
— Aşa dară acuma, şopteşte viii Buzescu, Să 
Cu faţa radi6să, ei potii muri în pace. 
Divinulă Cr eatore deplină mă compens6să 
La ultima mea oră 1...% 
„Apoi dupe-o tăcere solemnă, durerosă. 

— „Priveşte-acuma, Dâmne, cătândii la alti sei Duce, 
PriVeşie- -astă fecidră ce a venită acilea | 
Din locuri depărtate să- -ȘI veştejescă. crinii: e. 
Suavi ai feţei sale 1...« . . 

Acestea, dise Stroe privinai către 7 uleima, 
Şio lacrimă se scurge din ochi-i stinşi de morte. 

„Ba e uni divinii angeli, perfecta creatură 
A divului Părinte, descinstă aci din ceruri 
Să salve-a vâstre dile. Ea mi desvăli misterului. 
Că relele ursite ati: conspir atii în contra 
Vieţei tale-auguste; eii n'ami fostii de câtii braţulii 
Ce-a 'nlăturati lovirea, ce se “ndrepta asupră-ţi. 
O lasii dar sub înalta protecţiune-a: vostră, 
Şi mori în liniştire 1...% 
„A gisi, şi capu-i cade pe perna. de sub densulă, 

Şi morti, fără suflare!.. ..
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-Zuleima se aruncă pe recele-i cadavru 

„Şi vrea, să-lu incăldâscă cu-a ei ardende lacrămi. 
"Mihai şi Domna Stanca, atinşi amari în sufletii - . 
“D'astă dui6să scenă, consolă cu dulci vorbe 
„Amanta desolată, și-o iai la ei în tendă. 

Apoi dă "ndată ordini să se ngnijescii corpul 

Vitâzului Buzescu, 
Mihaiii şi Dâmna Stanca şi nobila Zaleima, 

„ -Suntii câte trei sub tenda Eroului celii Mare. 

Zuleima se sforţâgă să-și năbuşescă plânsulii ; 
Dar peptu-i se sfişie de lungi şamari suspinuri. 

- Mihaitt şi Dâmna Stanca: privescii la ea ?n tăcere ; 
ŞI-I respectesii durerea, Dujie o lungă oră. 

De tristă suferinţă, Eroulii s adresesil 
„Da nobila Zuleima: 
— „Frumsa mea copilă, îi dice cu blândeţe,- - 

Eu înţelegi lovirea, ce îţi trimete sorta. | 
Tu ai perdutii uni sufleti ce îţi dedea viaţă! 

„Dar perderea, mea. âncă e forte simţitore 
„Căci amii perdută cu Stroe o animă vit6dă. 

Elă a muritii ca. bravii, făcându-și datoria + 
- Pentru-al seii Domni şi 'Târă, acuma ne. priveşte 

De susii din înălţimea etericelorii sfere, 
Din raiulii nemurirei, în, care Creatorul 

A pusi nobilu-i sufleţii; Aşa fu înalta voe 
Divinului Părinte, la care fără murmurii 
Noi cată-a ne supune. Dar buna mea copilă, + 
Poti ei 6re a-ţi cere să-mi satisfacă o drptă, - 
Legitimă, dorinţă ? Pe ce ţermuri divine | 

„ Vădut'aj tu lumina? De cândi cunoşti pe Stroe? 

- Ce stranie- aventură te-aduce 'n aste locuri?!.. 

—„Deşi-i durerosii fârte da rescoli trecutului
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În fundulii unei inimi sdrobită de durere ; 
Dar totuşi a mea voce deplinii va satisface 
 Augusta-vă dorinţa. [ii ami v&dutit lumina 
Pe țărmurile calde Bosfor ului feericii, | 
Ş-al mei părinte fuse de 'naltit şi nobilă: sânge. 
Resbelele purtate de voi cu vitejie 
La Dunărea, cea lată, r&pi de lângă mine 

„Pe scumpu-mi genitore şi devenii orfană. 
„Atundă închinaiit viaţa-mi la, zeulă r&sbunării, 
ŞI n'aspiramii la alta de câtii să împaci umbra 
A matutulit mei tată, vărsândi pe câtii se pote 

„Aai multii ghiaurulii sânge! Dar ce pote voinţa 
Umană-a unui sufletit în contra hotărirei 
Fatale ce destinuli a, scristi pe a sa. frunte!.. 
O tristă aventură îmi 's6se înainte 
Pe nobilulii Buzescu, şi sârta-mi se preface ; 

„Destinulii mă aruncă în sferi necunoscute, 
Patale pentru mine. 

Zuleima se 'ntrerupe de crudele suspinuri 
Ce-i sfişie-amarii peptulii,-şi o tăcere tristă 
Domneşte 'n larga tendă, Apoi forte mişcată, 
“Cu-o voce tremurindă, Zuleima povesteşte 
Cum cunoscu 'n bătaea de la Rusciucă pe Stroe, 
Cum s6rtevlă dete în mână-i -i, cum l'a condusi cu densa. 

„Pe stâncele *'nilorite Bosforului albastru, 
Cum. petrecu cu densulii în celă castel feericii, 
Edem ce pste "'ntrece p'acelii ce- -aştâptă drepţii 
În sfera nemurirei. Şi tot narindii cu farmecii 
Trecuta-i fericire, se perde, se transpârtă, 

În timpul şi în loculă în care fericirea 
A legănat'o- data în carulii ei de rose. 
Apoi ţintindi în faţă augustele persâne,
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Gu- -0 agitata voce: 

— „Ştiţi voi ce este- amorulii care-a pututii invinge 
O inimă rebelă c'aceea ce în peptu-mi 

Nu a pututii vre-o dată să facă să palpite?!.. 
Puteţi voi înţelege acelii vulcanii în care 
S'a aruncati schinteea ce-aprinde şi consumă . 
O lavă ardătore ce elocoteşte 'nchisă, - 
Sub stânca granitâsă ?! Acesta e amorul | 
Ce-a aruncatii în peptu-mi viteduli mândrul Stroe 
La prima sa vedre!.. P'atunci am uitati totul ; 

„Vendeta mea jurată s'a risipitii ca fumulii, 
S'a consumatii de focul văpael ardătore 
„Ce s'aprinsese "n peptu-mi. Eu nu maj ştiam âncă » 
De suntii în cerii pe teră sau de planezii. pe venturi, 

Căci visuri Waurite mă legănaii pe zefiri, 

Și "ntrega-ni. existenţă era unu visă. feeri ici | 
„Veni însă o oră fatală "'ngrozitore, 

Ce spulberă ca fumuli divina-mi fericire, 

Și maruncă victimă in iadul disperării: 

Buzescu se deştsptă din somnul moliciunei 
În. care s'atfundase cu mine Vimpreună, - 

Revine la, virtutea-i şi plecă, fără voe-mi, . 
M6 lasă desolată în ghiara disperării !.. 

O! nu vă potii descrie durerea şi turbarea 
Ce am simţitii d?o dată în argdătoru-mi sufletă !,. 
Ali mei peptă era 'ntocmai ca unii vulcanii în puntul. 

D'a face splosiune, de-a-şi rupe gr6sa câje, 

Spre a deschide-o pârtă prin care, Să arunce 

Multi ar dătârea-i lavă !.. 

„Am vrută a mă ucide, spre a scăpa d' atâtea 

Dureri sfişiitâre ; dar o 'ntemplare tristă 

Îmi prefăcu voinţa, şi am juratii pe teră, 

C. s9s0 A 14
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Luândi de martori cerulii, să nu mai ami repaosi, 
Să nu-mi mai opresei paşii, pin'ce voiii da, de Stroe, 
Să-mi stingii in alu lui sânge turbarea-mi ardătore! 
Dar astea erai spasme a slabei mele inimi !.. 
Eu lamiă aflati în fine; unii demonii sat unii angeli 
L'a dati iară în mână-mi! Dar când venii 'naintei 
Să-mi satisfacii vendeta, energia mă lasă, | 
Turbarea mi se stinge şi frângii în față-i spada-mi. 
Uitândă a mele sacre, solemne jurăminte, 
Devii fără de voe-mi a lui perdută sclavă!.. | 
Amii tremurată ca var ga să-l v&di scăpatii din ghiar a 
Maghiarilorii cei barbari; /amii smulsii ca prin minune 
Din tabăra duşmană şi ami veniti acilea, -- | 
Să-lu văgi murind în faţa-mi, străpunsii de-o crudă 

| lance, 
Să-li perqu pentru vecie !.. 

- Şi nobila Zuleima, sfirşindă a ej narare, 
Versa lacrămi torente... 
— „Copila mea, îi dice mărâţa Domna Stanca, 
A vostră despărţire e numai momentană ; 
Viaţa p'astă teră e tristă t rectore 
Şi plină de durere. Dar o viaţă nouă 
Aşteptă sus în ceruri pe animele pure, 
Ce-ai practicati virtutea. Acolo poţi cu Stroe, 
Să guşti adevărata, divina fericire!“ 

Zuleima-şi 'alţă fruntea, ţinteşte ochi ?n lacrămi 
Asupra Dâmnei Stanca, şi c'o tremândă voce: 
— „Mărinimosă Dâmnă, o 'ntr6bă cu sfială, 
AI tei prea nobili sufleți nu credi că vrea să- -ȘI facă 
O tristă jucărie “unii sufletă în durere, 
Voindii ca să-lii console! Vorbeşte-mi adeverulii, 

"Căci nu pote minciuna să-ţi veştejâscă buza,
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Religiunea vâstră permite la aceia 
Ce-aii fostii legaţi pe teră d'uni purii amorii angelicii 
A se vedea în ceruri?! Poti eii spera vre-o dată 

„Să văgii pe scumpu- mi Stroe, să fiă cu el alătuni ?!* 
— „Aşa, respunde Dâmna, ţi-ami spusti chiar ade- 

v&ruli, 
Şi astă fericire depinde d'a ta voe.“ 
— „Vorbeşte, ce potii face spre-a fi admisă n ceruri, 
În raiulii nemurirei, alăturea cu Stroe ?1« 

„Cu inima voi6să, respunde Domna Stanca, 
Să Să mbraţişegi îndată, religia creştină, 
Şi raiulii se deschide.“ 

„0! umbră strălucită a scumpului meii tată!.. 
Sopteşte tristi Zaleima. Tu mă aştepţi în raiului 
Ce Mahometii promite la credincioşii legii, 
Să gusti cu tine-alături divina ferlcire 
Dar Stroe nu-i acolo şi nu potă fi ferice!.. 
O! Mahometii, pardonă o animă fidelă, 
Ce astăgi te ren6gă.!.. O pasiune crudă 
A r&tăcitiu in cale al mei simţitorii sufletă, 

-Şi nu potii fi în raiulii în care nu e Stroe!..“ 
O pausă solemnă urmegă dup'azeste 

Înflăcărate vorbe. Zuleinv apoi se scdlă, . 
Stă, dreptii, pi6să "n faţa auguştiloră ej 6speţi, 
Mihai şi Dâmna Stanca; ; apoi cu-o voce fermă, 
C'o animă convinsă, c'o frunte radisă: 

„Acum sunti fiica vâstră ! Sublimele cuvinte 
Unei virtOse Dâmne mai transformati cu totulu! 
Ce ami acumil a face să potii merita Cerulă ?: 

„Vei însoţi cadavrulii amatului teii Stroe, 
Răspunde Dâmna Stanca, la Cozia, locaşulii 
Ce însuşi elii şi-alese, pentru eterna-i pace.
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Tu vei afla, acolo pe Dâmna 'Teodora, 

Pisa Domnă, mama Eroului tei Duce. 
Asti blândi şi nobilii sufletii îţi va conduce pașii 

„Pe calea mântuirei şi-ţi va deschide raiulii 1“ | 
— „0! da, dise Zuleima, coprinsă de estasuli 

Eternei fericire, îmi pare că vădii cerulă 

Deschisii în a mea faţă, imi pare că Buzescu 
"Mi 'ntinde-a sale braţe, şi uiti puţinii durerea 
Terestă ce m'apasă !...“ 

Dupe-o tăcere scurtă, Zuleima reincepe: 

— „Acum, Mărite Dâmne şi nobilă femee, 

Permiteţi-mi a merge sub a lui Stroe tendă. 
Voescit pân'la plecare să stai totii lîngă densuli. 

Vederea lui de siguri îmi va 'ntări credinţa, * | 

Speranţelorii divine ce-aţi semănatii în peptu-mi.* 

A disu, şi se înclină. Când vru să se retragă, 
Mihai şi Domna Stanca, depuni pe a ei frunte 
Dui6să sărutare și-o lasă ca să plece!
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Ceremonia funebră. Pornirea, corpului lui Stroe Buzescu la Cozia. 
Sărutarea cea din urmă. Mihaiu porneşte la Alba Priimirea entusiastă 
a lui Mihaiu pe cale și în Alba. Tâte cetăţile si orașele Ardslului se 
închină lui Mibaiti. Zuleima la Cozia Îmmormintarea lui Buzescu. 
Zuleima. convertită la creştinisnui, mâre pe mormântulii lui Stroe. - 

Cu fruntea-i aurie, unii s6re caldă şi dulce 
Se 'nalţă cu încetulii şi plinii de maiestate 
Pe bolta azurie. Din carui de lumină, 

"De susii din iinălţimea atericelorii sfere, 
Contemplă cu durere mulţimea de cadavre 

Ce-ai pardositii pămentulii şi zacă fără suflare 

„Pe câinpuli de bătae.. 
Mihaiii se deşteptase din scurtulii s seil repaosii. 

Eli iute trimesese mai multe. cete-armate - 

Ca "ndată să ia 'n g6nă nemiculii dupe urmă 

Să "mprâştie ori unde s'arii încerca sadune 
A sa sdrobită 6ste şi arii voi să 6să 
Din nuci în câmpii de luptă. Trimite numerse 

„ Ise6de în totii loculii, jar mai cu semă n calea 
„“Ce duce către Alba. 

Mihaiii apoi se duce în tenda lui Buzescu, 

Casă prepare tâte pentru a lui pornire.
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Eli află lângă densuli pe nobila 7 uleima, 
Deşteptă sentinelă care veghiază-asupră-i, 

„Eroii-adună 'ndată pe căpitanii 6stei 
Şi-ordonă să se cânte funebra rugăciune, 
În faţa?n asistenţa acestori fraţi de arme. 

Dupe aceea face a s'aşeda sicriuli 
“În care e pusă corpului defuntului ilustru, 
P'uni carii făcutii a nume spre-a-lii tr ansporta pe cale 
La Cozia, locașulii eternului răpaosti. 
Mai e ânc'o trăsură ce-i destinată-a duce 
P'Assan şi pe Zuleima. O câtă călărâţă 

“Cu căpitanw'n frunte, ce cată să *nsoțâscă 3 3 

Cadavru ?n a sa cale, stă gata de plecare. 
Batii tobele, răsună de trâmbiţe-atmosfera ; - 

Trei salve tunătâre de arme şi de tunuri, 
Dai semnulu de plecare. Cortegiuli se porneşte. 
În frunte este o câtă de armie pedestră. 
Cu căpitani-alătură în plină uniformă ; 
Urmesă apoi clerului, apoi carulă funebru. 
Îndată dupe densulii venea măreţuli Duce 
Cu nobila sa Domnă, ce are lângă densa 

" Pe tenăra Zuleima. Assan urmâsă paşii 
Stăpânei desolate, ia parte la: durerea-i. 
Apoi vine mulţime de căpitani de ste, 
Şi ceta călărgţă. 

Aşa merge cortegiulii până ce ese-afară 
Din lagărului armatei. Aci s'opresci cu toţii 
Spre-a dice unii adio eterni, plinii de durere, 
Şi-a da sărutulii ultimi vitâzului Buzescu. 
Mihaiă şi Dâmna Stanca, îndeplinescii intâir 
Pi6sa datorie, apoi fraţii de arme 
Urmesii dup'a lori grade. În fine suveranii 

> . 
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Mihaiii şi Domna Stansa se "ntorci către Zuleima, 
Şi-i daii curagiii in sufleti prin dulce mângâere, 

Şi-o s&rutare caldă depusă p'a ei frunte. 

Zuleima-adânci mişcată, de pompele pi6se 

A legii ortodoxe, se simte tr anspor tată 

În sferele celeste în care par” că vede 
Pe scumpuli ei amante. Îi pare c'aste sacre, 

Divine ţeremonii serbâsă a ei nuntă!.. 
„Dar cruda detunare a salvclorii de arme 

Ce-anunţă despărţirea, a deşteptat'o 'ndată . » 

Din dulcea-i aiurare, şi cade 'ntr”o profundă, 

Mortală întristare !.. 

Pe când tristă 7zuleinaa, urmâsă cu durere 

Convoiulii care duce în cale pe Buzescu, 

Miliaiii şi-ardică castrulii și se porneşte 'n cale 

Spre Alba, capitala Ardslului celă mândru, 

Aci Ștefan Batori şi Ladislau Gyulasi, 

Pe cară Andrei lăsase ca să guverne ţsra, 

Cum află că Maghiarii perduseră bătaia, 

Iaii totii ce poti cu dânşii şi fugii peste hotare. 

Îndată ce Albenii aflară de plecarea 
„Li Gyulai şi Batori. pornesci la Mihaiii bravuli 

Trei soli, bărbaţă de frunte, cu daruri preţiose, 
Să-lu roge ca, să cruţe a lorii veche cetate, 

Să n'o dea în prada, 6stei, căci ei îi jurii credinţă 

Şi-sii gata-a se supune la ori ce sacrificii. - 

Mihai calmâsă "ndată a lurii temere vană.: 

— „Ei n'am venită le dice, ca să distrugi cu armă. 

Cu foculii astă ţeră ce e o scumpă parte 

Din corpul mamei n6stre, din corpulii vechei Dacii. 

Bu am venitii din contra s'o scapi de asuprirea 

Sub care-o ţinii Maghiarii, s'o pună în libertate,
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S'o vădi țeră prosperă. Fiţi dar fideli Pa vâstre 
Solemne jurăminte, şi. depăr taţi din sufletii 
Ori ce "'ngrijiri deşarte!.. 

„Mihait înaintase cu "ncetulii către Alba... 
În cale-i esii ţ&ranii şi cetăţeni mulţime, 
Din sate şi oraşe, ş'aclamii buna-i venire 
Cuni vii entusiasmii. Locuitorii Albei 
"L'ântempină o leghe afară din cetate, 

„ Cu torte mari onoruri. În fruntea lorii-se află 
. Dimitrie Naprazdi, episcopulii catolici, 
Încongiuratii de clerui. Eli, cu-o solemnă voce, 
P elicită sosirea Eroului celti Mare. 
"I-ur6să-o glori6să îndelungată viaţă, 
Eternă stăpânire asupra ţării mândre 
Ce-a cuceritit cu arma. Apoi cu-o strălucită, 
Ne mai vădută pompă, Mihaiă intră n cetate. 
 Urmânaii esemplulii Albei, oraşele din ţeră 

Trimitii soli să salute pe *nvingător ulă Duce, 
Să-i jure-a lori credinţă, să-i ceră-a le protege. 

„Cetatea Cluşului âncă se "'nchină şi primeşte - 
Română garnisonă, ce-i pusă sub comanda 

" Bătrinului Mihalcea. | 
Aşa, întregii Ardsluli supusii îşi recundşte 

_De suveranii putinte pe Domnulii României. 
Cu:o blândă gener6să şi nobilă purtare, - 

: Mihai atrage "n parte-l într egii poporulă ţării. - - 
Eli reuşaşte âncă să ? moaie duşmănia, . 

"A nobililorii însuşi, ce speri numai înta” ensulu, 
“Spre ai cruța de ura, mânia ne "mpăcată, 
„Ce face ca poporulii să ceră r&sbunare. 

| Pe calea cea petrâsă, dificilă şi strimtă 
„Care străbate munţii galătura cu Oltul .



„CÂNTULU XXIII Aa 247 
  

Descinde ]a locaşuli celt sfântii în România, 
Înainta cortegiul care ducea cadavrul 

" Eroului Buzescu. Dupe mai multe dile 

De cale elii soseşte la Cozia, azilul 
[ternului repaosi. 

„Acilea Teodora, bătrâna Dona mumă, 

Cu câta monacală şi clerulii în veşminte, 
i esii cu toţi 'n cale. Pi6sa, Teodora 

- Pusese prevenită câtil-va, inai înainte | 

De însăşi Dâmna Stanca, de toti ce se 'ntâm piase, 
Şi cunoştea prea bine funesta aventură 

- A nobilei Zuleima, pi6sa, ei dorinţă, 
De-a 'mbrăţişea credinţa religiei creştine. . 

R&sună duiosii valea de clopote şi toca 
Ce-anunţă-apusulti dilei cu care, vai, Buzescu. 

- Descinde în mormântu-i. Pi6sa 'Peodora, 
„Cum vede pe Zuleima, se duce dreptii la. dânsa 
O strânge blândit la peptu-i, depune-o sărutare 

Pe palida ei frunte. Zuleima recunâşte 
În- ea, ună nobili sufletii, şi pare răcorită 
Ca, d'o cerâscă roă; ăpoi, mute-amânduoă, 

Urmeâsă, de aprope cortegiului mortuale. 

Sicriulu se depune în spaţiosa curte, 

În faţa monastirei. Iar esta monacală. . 
Cu cleruli d'impreună întână imnul morţii 
Care deşteptă ?n inimi credinţa nemurirei. 

Trei salve-apoi de arme anunţă durerosulit 

Momentii al despărţirei. O grâpă stă deschisă 

Si primâscă 'nti'Ensa, pentru eterna” pace, 

Uni lutii fără simţire care purtase 'ntr'ânsuli 
"-Celă mare, nobilii sufletii ce- acum se strămutase 

În lumea cea eternă.
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Zuleima, în delirulii unoriă  ardente friguri, 
S'aruncă preste corpulă amatului ej “Stroe 
Şi vrea cu elit d'o dată să se cobore "n grGpă. 
Dară pi6sa Dâmnă deşteptă ?n al ei sutietii 
“Credinţa resemnării. 

„Uiţă tu, îi dice dense cu-o.voce înger 6scă, 
Uiţi tu că al teii mire e susii colo în ceruri 
De unde te priveşte, te. aşteptă lângă dânsul | 
Cu braţele deschise; uiţi tu că legea nâstră 
Îţi va deschide por ta în raiul nemurirei 
Unde vei fi cu densulii în lumea cea eternă ?|.. 

„Te resemnesă dară, desbracă alti teii suflet 
„De pasiuni comune Şi te prepară demnă. 
De viaţa cea eternă!..: 

„ Zuleima-adâncii pătrunsă de sacrele cuvinte 
Ce-i reanimi vointa, curagiuli resemnări;, 

„Se scâlă şi 'n tăcere urm6să dupe paşii 
Piozei Teodora. 

D'a duoa qi Zuleima, cu o credinţă tare,. 
„Se pune să obser ve, să, “ndeplinâscă tote 
Cannele ce legea, prescrie pentru-aceia 
Ce vorii să "*mbrăţişese religia creştină. | 
Câtii ţine "ndeplinirea acestoră for me sacre, 
Nici cum nu se nutrește şi somnulă nu: 'ntăreşte. 
Slăbitele ei for e. Catu e: de mare n6ptea, 
Necontenitii veghiază lângă mormentulă negr u 
Amatului ei mire. Părea că e o umbră 
Tăcută, solitară, ce-şi rătăceşte paşii 
Pe tristele mormente. Nimică nu o deşteptă 
Din trista ei veghere ; nici cobea cea de nopte 
Cu ţipătu-i sinistru, augulă nu-i atinge. 

-Ea  Singură cu noptea se crede lângă Stroe,
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Cu care se *ntreţine da lori apropiată 

Divină 'ntrevedere. " 
Dar în tăcerea nopţii, sub negrele ei umbre, 

Uni sufletii în durere veghiază de departe, 
Deplinii împărtăşșeşte a ei tristă durere. 
Assan ce în fuleima credea că vede raiul 
Şi-o adora cu foculii celi vii al ţării sale 

Se consuma in taină de-o crudă întristare. 

De mii de ori elit vruse s'alerge lângă dânsa, 
S'o smulgă din durerea de care e sdrobită, 

Si, cerce a o duce în (6ra ei: natală ; 

Dar nu are curagiulii s'apără nainte-i 

Şi plini Wamarăciune respectă-a ei durere. 
Zuleima petrecuse indelungate dile 

În postiă şi rugăciune şi se făcuse demnă 

De-a priimi botezulu religiei cei drepte. 

Al ei naşii este Dâmna piosa Teodora. 

Maria-acum se chiamă, şi îngerii în ceruri. . 
Serbâsă-a ei mărire. 'Transfigurată pare 

Creştina musulmană, şi in estasulii misticii 
În care-acum planâsă, îi pare-a vedea cerulii - 

În tt'a lui splendâre, deschisi ca, s'o primâscă ;: 
li pare că zăreşte, în raiulii nemurirei, 

Pe scumpulu ei amante. Acuma pentru densa 

„Viaţa-l o povară, obstacolii ce o ţine 

Departe de cerâsca. eterna fericire. 

Mistificatii de tâte ce se petreci în giurui,. 

Assan abia 'nțelege că nobila-i stăpână 

Își renegase legea ; dar nu are curagiulii 

A desvăli misterului care ținea sub vălu-i 
O crudă veritate, În îlne se într'armă 

De uni curagiit eroicii şi 'n n6ptea viitore-
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"Se hotăraşte-a rumpe tăcerea 'ce-lu ucide. 
Elă află pe Zuleima lângă mormentulii rece | 
Al scumpului ei Stroe. Străbate cu încetul 
"Prin umbrele nocturme, s'apropie de densa, 
Voeşte să-i vorbescă ; dar niște şopte stranii 
Ce i-ai isbitii auduli, îi amuţeşte vocea. 
Zuleima în delirulă unoră plăcute visuri, 
Nu simte-a lui presenţă. Assan în fine rupe 
Mortala lui tăcere, şi cu-o tremendă voce: 
— „Alah să te protegă. prea scumpa mea stăpână. 
Să-ţi trâcă cu vederea impia pasiune 
Ce-ţi rătăceşte mintea şi perde al tei suflet /..: 

Zuleima-şi alţă fruntea şi cu-o privire tristă, 
“Ca n6ptea ce domneşte pe negrele morminte : 
— „Assan, ea blândii ii dice, destinulit meii fatale 
Legă trista mea sârtă de celii ce gade-acilea | 
Sub astă rece pstră!... Putâmii eu dupe mortea-i 
“Să mă despartit de densulii?! Religiă cr eştină 
Îmi promitea eternu viață lângă densulu; 

» Mi-am renegatii dar legea şi m'am facută creştină. 
"Tu nu blasfema fapta-nii; şi dacă pietatea 
Mai pâte în fav6rea-mi s 'atingă al teii sufletu, 
Ascultă a mea rugă: Când vel lăsa pămontulă 
Şi vei afla în ceruri pe scumpulii mei părinte 
Sa. li rogi să nu blesteme nefericita-i fiică, 
Căci chiar Alah permise a se *'ncuiba, în peptu-i 
Punesta pasiune ce m” aruncă în sânuli 
“Religiei shiaure!..* ” 

Şi cu fiigur: aprinsă de-o divă estalare, “ 
Cu ochi ce-arunci schintee prin dâsa umbră-a nopţii, 
De totii transfigurată !.. 

— „Priveşte, ea îl dice, nu vegi tu Gre colo
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Cum se deschide cerulii şi cum lucescii aprinse 

Mii facle ardătore !.. N'audi tu armonia 
Seraficelorii corui şi nu vedi cum descinde - 
A ângerilotu câtă spre-a mă r&pi d'acilea 

Şi ?n ceruri a:mă duce lângă amatulii Stroe 1..« 
Şi în delivu-i placidii, şi-inalţă la -cerii ochii, . 

Întinde-a le ei braţe către "nstelata boltă 
Şi vrea ca să-şi ia sboruli spre raiulii nemurirei ; 

Dar lutu-i o atrage şi cade pe mormântul 

-Celă rece de sub dânsa!.. Aşsan, în disperare, 
O strigă cu putere, se 'ncârcă s'0 ridice 

„În braţele-i tremende, voeşte s'o reînvie 

Cu-ardenda lui suflare. Zuleima însă-i rece, 
E mortă fără sufletă |... a 

Aşa plăpânaa flore din clime căldurâse, 

 Adusă de virtejulii unei tempeste crude 
Pe ţermurt inghiețate, îşi perde totii par fumulii, 

Se veşejeşte, more !.. 
li
să
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Mihaii trimite soli la împtratulă Rudoltii să-i spue că voeste să 
ție Ardsluliă pe sema sa, recunoscându-li numai de Suzerană. Mihaiu 

„ respnnde solilori împeratului că nu lasă Ardelu și că-lu va ține cu 
sabia, precum Pa cuceritii, Sigismund Batori aliatu cu lerimia Vodă 
în contra lui Mihaiii. Ostea lui Mihaii străbate munţi! Moldovei şi 
cade fără veste asupra 6stel inemică adunati la Trotuşu. Sigismund 
Batori şi Ierimia Vodă fugi înspăimentaţi cu stea lori. Mihaiu ur: 
măreşte dusmanului până in cetatea Hotinului. Lupta teribilă şi sân: 
ger6să înaintea Hotinului. Mihaiu deplin vietoriosu. Mihaiu, pe tiv: 
nulă- Moldovei. primeste jurământului de credință a! Ţării Mihai 
primeşte în Alba, în midloculi dietei, pe solului imperatorulii Rudolfii, 
care-i aduce titluli de Locotenenti asupa Ardelului, recunoseendu-i 
dreptulă de a-lii stăpâni ca suverani. i 

Mihaiu -realisase o parte însemnată 

Din 'nalta-i cugetare. Stăpânii p'Ardslii, âcuma 

Eli îşi forma proiecte cum ar putea să aibă 

Moldova, cea viteză, unindi sub sceptru-i mânâru 

O Dacie Traiană, ideea ce-lii domină 

- Şi sufetu-i nutreşte! E 
Dară Satanii ce fuse învinsii până acuma, 

Şi-aridică semeţii capului ca o tempestă negră, 
: Şi vrea să nimicâscă proiectele măreţe 

„A unui creşținii sufletii. De patru părţi întinde“ 

„Batanicele-i curse: Aprinde gelosia 

"În sufletulii lui Basta, ce arde de turbare .
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ȘI ne "mpăcată ură în contra-acelui mare 

| Vit6zi căpitană care coprinse tot Ardeluli IE “Cu singurile-i forțe. În împăratului Rudolfă i Deşteptă mir prepusuri despre Eroul Dice, . „Că vrea să aibă-Ard6lulă cu totulii pentru sine “Să nu-i mai recundscă de suzeranii a] Țării, Lui leremia-Vodaă insulă temeri grosnici | - Că vrea să-i ia Moldova. Iar Sigisrnund Batori, "Ce se afla *n Lehia, e-aprinstă de'o vie sete | Ca să r&sbune mortea lui Andreas Batori, - Și să revie iară pe tronul ţării sale. . - „Aşa, din Patru laturi, oribila tempestă S'ardică cu putere, ameninţă triumfulă *. . Eroului celă mare.. Dar tare în credinţa “Frumsei sale stele, Mihai se înti'armssă D'al sei curagiii eroici ȘI-I gata să infrunte, “Să "nvingă ori ce pedici. i Mihaiii trimete 'ndată la Rudolfii împă&ratu Si Dui soli, din înțelepţii Şi nobilii sei sfetnici, Pe bravuli Ban Mihalcea şi Logofătul Stoica. | Aşti soli mergi la Monarhulă, îi ducii mândre trofee. "ȘiT'Spunii că al lori Duce, cu Sfatului ţăriy sale, A hotărâtii să ţie Ard6lulii pa lui S6mă, Plătind către Monarculii tributi, spre-a-lă recunâşte D'al seti Suzeranu numai. o » Cezarulă priimeşte pe soli cu mari onoruri î „Ascultă-a lori solie cu multă deferinţă ; a | 4 Dar nu le dă respunsulii, ci la Mihaiu trimite _ | Doi comisari să spue, prin carte "mpărătescă, Să părăseșcă-A rdeluli, să-l lase ?n'a lui voe - Și să se 'ntârcă 'n 'Ţeră, o i Mihaiti, plini de mânie, respunde că 'mpăratulă
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Nu-i justă a-i face astit- felu o cerere nedreptă, 

Că elă nu las” Arddluli şi că va şti sălu ţie 
Aşa cum îl luase din mâna lui Batoti. 

Acesta e respunsulii ce ducii ei la 'mpăratu. 

Mihaiă acum cundşte voinţa cea nedrâptă, 
Ingrată şi penfidă ce-animă pe Cesarulu 

De-aceea eli incârcă, voește să se "'mpace, 
Să intre 'n armonie prin.nobile alianţe !) 

Cu-al sei duşmani de mârte, cu Sigismund Batori 
Şi Domnulu lerimia, spre a putea să 'nfrunte 

Germana nedreptate. Dar Sigismund trufaşulă | 

Aprinsii iară de pofta de-a reveni pe tronu-i 

Şi-a resbuna d'o dată şi mortea lui Andreas, 
g ardică ca o stâncă fatală ?n a lui cale. | 

Elă trage în favâre-i pe bravulii Zamoiski 3) 

Ce-i dă concursă puternicii de armie polonă, 

Spre-a-și cuceri Ard6luli. Batori-acum e 'n fruntea 

A patru-deci mii oste de Polonezi şi Unguri, 
Moldavi, Tătari. Iar 'Turcii suntii gata-a da, năv ală - 

În ţera Ardel6naă. 

„Mihaiu nu se 'nspăimentă vădendii negra tempestă, 

Ce se ridică-asupră-i. Din contra ea deşteptă | 

În valorosui sufletii dorinţa ardătore 
De-a cuceri Moldova cu multi mai înainte 

De câtu avea speranţă. Eli vru să realise 

1) Mihaiu propuse lui Ierimia ca să dea po fie-sa de soție dupa 

Pătraşcu fiuli stii, să lase Moldova pe sâma lui Mihai; iar eiu să 
se retragă de buni voe în Polonia. Asemenea propuse lui Sigismund 

" Batori să iu de suţie pe fie-sa Florica, şi elii îi va lăsa Ardslul, pâs- 
trând pentru sine numai Braşovului și Fogărașulti. Amânduoe aceste 
propuneri remaseră fără cfectii. (Bălcescu pag. 425) 

2) Ion Zamoischi era cumnatii lui Sigismund Patori și mare cau- 

- celarii âli Poloniei. | ” 
: . , | 15
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Mtreţui visit de aură, şi să sil6s că. 'n urmă 
Pe împăratul Rudolf să-i recunbscă dreptul 
Asupra Cisalpinei. Aşa dar se prepară 
De a începe-o luptă teribilă şi aspră. | 

Duşmnaniă mulţi la număr inaintesii grămadă 
Și-sii gata să străbată fruntarele- A r delene, 
Spre a lovi puternicii Eroul Românie. 
Mihaiii n'are-alianţe în astă mare luptă ; 
Dar baza lui cea forte suntit oştile viteze 
Din ambe ţări române, deprinse în resbele; 
E 'ntusiasmuli sacru aprinsii de elii în peptuli 
Într egului sei popolii ; în fine: afecțiunea 
Ce a ştiută să "nsufle în popolulii Moldovei, 
Care ura de morte pe Ierimia- Vodă, 
Privindă în Mihai Bravulii ună genii salvatore. 

„ Mihaiti ese din Alba şi se aşsdă n lagări 
Lângă oraşul Preşmări. 1) Aci işi impreună: 

" Oştirea cea în I6fă cu armia- Ardelână; 
Apoi se6lă sub arme întregă săcuimea, 
Ca să-lii urmese *n luptă. Eli are- acum sub stegui, 
Aci şi 'n România ca cinci- deci de mii ste, 
Și se dispune-a trece hotarele ? n Moldova, 
S'o scape vrendu de jugul unui tirant ce-o storce, 
Prin dăjdii odisse. O parte din oştire, 
Şi cea mai numerosă, căta să se cobdre. 
Pe la Trotuşă ; iar alta, din ț6ra Românsscă, 
Pe la Pocşârii sa intre în ţ6ra Moldovenă. 

Mihaiu vrea să. ajungă în scumpa lui Moldovă 
Cu multi! mai înainte de câtu fama sosirii. 
De-aceea nu urmâsă pe calea cunoscută . 

  

1) La 1 Maiui 1860.
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“Pe unde îlu aşteptă duşmanul sei de: "morte. 
Eli îşi alege-o cale dificilă ŞI aspră 
Prin care numaj. densuliă, cu 6stea lui de vultuni 

- Pote străbate * n ţcra ce crede să coprinqă. | 
Prin văy „Prin munţi gigantici, prin stinci, poteci: Tip6se, 
Elă pasă, sbâră iute ca 'mpinst de vijelie . 
Peste hotarul țării. El nu dă resuflare- 
Oştirei sale ageri, Lipsiţi de ori-ce hrană, 
Nutrindu-se cu frunze de arbori de prin codri, 
Aștă minunaţi resboinici urmâsă fără murmuri 
Eroului lori Duce, cacă au credinţă 6rhă 
În stâoa lui ne'nvinsă; Şi 6tă-i pe pămentulă 
Ce vorii să cucerâscă de Sub tirana mână. 
E mare, e nespusă terdrea ce coprinde 
Oştirile duşmane, ce “ncongiuraii spre pază 
Înalţii munţă Carpatici. Vădendu-se de-o-dată . 
Că-si ocoliţi de Ostea ne'nvinsă-a României, 
Ei fugit, se tragi în grabă spre tabăra cea mare 
Din şesurile ţări! . 

„Cine pâte descrie : şi spaima şi mirarea 
Ce ai coprinsii d'o-dată pe Terimia- Vodă 

"Și Sigismuna Batori, la ne- așteptata veste 
"Că oștile ne'nvinse a lui Mihaiii Eroul 
Intraseră ? n Moldora!.. Nepăsători Şi siguri 
De uni triumfă ce sorta credea ca le Teservă, 
Se desfă tai în prânzuri gustâse ș Şabondente, 
Şi inecai în vinuă turmentele viețit 
Dar când sosi novela că neînvinsuli. Duce 
A străbătutii Car paţii și întocmită cu stea 
În rinduri de bătae, s'aprapie de denşii, 
Uni: tremurii îl apucă şi nu cugetă alta 
De câti s'o în la fugă. În fruntea dar a 6stel
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Şi cu iuțelă mare, ei fugii către Sucâva. 
Mihai, ne-aflândă în faţă-i armatele duşmane 

Nu vrea nici cum să ştie că 6stea'i obosită, 
Ci merge totii "nainte spre-a le agiunge 'm cale. 
Ş'acum are să lupte cu lipsa de provisii, 
Caci inemiculii âncă arsese, pustiise 
Toti ce aflase ?n cale, spre-a 'ntârdia avertuli 
Oştiriloră viteze. Mihaiu silind in fine 
Ajunge de pe urmă. duşman” arieri-guardă 
Şi o sileşte 'ndată să stea cu eli la luptă. 

Mai multe regimente de armie polonă 
Formatii arierit-guarda oştirilori nemice 
Care lovescii puternicii româna avan-guardă, 
Puţină multi la numeri. Mihaiii aduce-o s6mă 
"Din armia-ardel6nă şi o aruncă ?n'luptă. 
Polonii dupe-o scurtă şi vigurssă luptă 
Se risipescii în fugă, lăsândi pe câmpulă luptei 
Dai lorii mai multe sute, şi între carii zace 
Vitâzulu Dydyniski. 

Mihai dup'astă scurtă, dar sângerâsă luptă, 
Goneşte de aprâpe duşmanuli dupe urmă, 
Pân” ce-l soseşte "n cale. Armatele dușmane, : 
Din care face parte Şi armia moldavă, 
Acum suntit față ?n faţă. 'Tăcute, imobile, 
Privescii una la alta. Ce cugetări secrete | 
Frămaântă şi insuflă armata Moldovenă?! 
Ea stă în rendi de luptă să sprijine *mpreună 
Cu armia polonă p'unit Domniă impusă de mâna 
Streină a. Lehiei, pe tronulă mândru-ală Țării. 
Ea e chemată astii-dată să. verse generosuli, 
Frăţesculu română sânge, luptândi în cont” -acelui 
Vitezi ce era fala Româniloră în lume! . . 

-
.
.
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Grea cumpănă-ă apasă ! .. Dar o cerâscă radă 
Inspiră alii lori sufleti Și le arată, calea 
Ce trebue s'apuce: 

De- -0- -dată urlă câmpuliă de str igăte de ura, 
Şi oştile Moldave, puindă cuşmele ?n lance, 
Treci tote, se 'mpreună cu-a lui Mihai armată. 
Tiranulii Teriniia, lovitii ca de unii trăsnetă, 
Ia fuga plinii de spaimă către Hotin cu stea 
Ce vrea să-lii mal urmede. Mihaiă tot dupe dânsuli 
Goneşte fără pregetii. În trâcătu elii coprinde 
Şi Nemţuli şi Suceva, cetăţi în care lasă 
Ostaşi în garnisonă, şi sbâră, înainte. 
Vit6za-i avan-guaraă ajunge de pe urmă 
Duşman'arierii-guardă şi dupe-o scurtă luptă, 
Aprâpe de Jijia, o *mprăştie, 0 sparge. 

În fine Ierimia soseşte lângă Nistru, 
“La fortea lui cetate de margine, Hotinul, 
Aci eli hotăraşte ca să-şi oprâscă fuga, 

„Să dea peptit cu duşmanu, sdrobitii d'atâta-cale, 
Sperândi că-li va învinge. Armata lui e âncă 
Destul de importantă, căci are 6ste ?n luptă 
Trei-deci de mii la numării. Mihai nu întârdie - 
De a sosi cu 6stea-i pe câmpuli de bătae, 
Şi 6tă-lu faţă 'n faţă cu Gstea, inemică. 
Elu nu stă multă la gânduri, şi ca tempesta, cade, 

„incepe cu turbare ataculii celi teribilă. 
Este semeţii duşmanulii şi pare că bravegă 
Cu multă nepăsare a lui Mihai atacuri. | 

Gemii codrii şi pământulii de. sgomotulii de arme, 
* De ţipătulă lugubru a celorii ce cadi pradă 

În ale morţii ghiare. Nech6ză armăsarulii 
Ce 'n6tă ?n a lui spumă şi bate din copită,
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Tot frământândă ţărina muiată în torente 
De vitejesculii sânge. Se 'ntuneci- atmosfera 
De gl6nţe şi ghiulele ce "mprăştie cruntii mortea. 
C'unii şueratii sinistru. Nuori deşi de fumit ce lasă 
Silitra mor titeră, oprescii dulcele rade. | 
A unui luciosii sâre d'a lumina. "p'aceea 
Ce luptă ? n disperare. Confusia, turbar ea, 
Domneşte. în totii câmpulii |. Oştirile dușmane, 
Setose de dorinţa victoriei măreţe, 
Se sfişie ca fâre, îşi dati loviri de morte: 
Sataniă părea c'acilea îşi deslănţase fiii, . 
Ca să distrugă ?'ntrâga creştina omenire !.. 
O di întrâgă ţine acestă:mare luptă 
Şi mii de mii cadavre ai pardositii pămentulă 
Celii purpuriă de sânge. Dar pină "n fine. stea 

„Lui Terimia-Vodă şi Sigismund Batori 
1 perde-a ei vigore, coragiu-o abandonă, 
„Nu pâte-a mai sta."n faţa vitejiloră resbelnică 

Ce suntii conduşi în luptă de neînvinsulti Duce, 
Mihai alti României: Ea abandonă lupta - 
Şi fuge în risipă, fără să ştie unde 
Îşi indreptedă paşii. Optii mii Polont și Unguri 
Zacii reci, fără suflare pe câmpul de bătae: 

- Mulţi alţi îşi perdiă viaţa, voindi să trecă Nistru, 
Spre a scăpa de morte. Pe cei rămaşi cu vi aţă 

- Din 6stea inemică, Hotinul îi ascunde 
În ale sale ziduri. | 
„Aşa fu bătălia, măreţă, strălucită, 

Care uni Moldova: cu dragele-i'surore 
Sub mâna cea vitedă a unui Mare Duce !.. 

Mihaiii asediasă Hotinulă şi îl lasă 
“Sub pasa ostel- sale, ce-i bine comandată. E 
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„De chiari hatmanulti Udrea, Baba: Novacii şi alţii; 
Apoi "şi 'ndreptă paşii spre mândra capitală; 
La Iaşi, unde-li aşteptă. poporulii. şi boerii 
Cu pompă strălucită, spre a-l sui pe tronuli 

„ Celi mândru ală Moldovei. Acilea elă primeşte, 
Cu o solemnă pompă, credinţa ce ii jură 

“Întrâga boerimea şi tot poporulii Teri. 
D'acumii elă şi incepe să pârte mândruli titlu 
De Domni alii României, Ard6lului, Moldovei. 

Nemuritârea, famă a buciumatit cu vocea-i 
În patru părți a lumei mărețele triumfuri 
Acelui mare duce ce sbâră, ca vulturulii 
Din munţi către câmpie. A sale ageri trupe 
Își ridi cu nepăsare de f6me, (V'ostenslă, 

D'a timpului asprime. Ca smei fără de pregetii, 
„ Risbori prin stânci „prin d6luri, „prin văi adânci ripâse , 

“ Străbată rîuri profunde cu undele 'nspumate 
“Și "nlănţuescit la carul vitezului lorii Duce 
Victorii numerâse. Acumii întregii Ardelulii 

„- Și totă România serbâda "n veselie. 
„ Măreţele-i triumfuri, acea sfintă Unire | 

Ce aii visatii de secoli Şi face-a lori tărie!., 
Deja tâtă- -Europa e plină d'admirare | 
Pentru româna- armată şali ei neînvins Duce, - 
Unicii în acel secolii. Deja lumea, creştină, 
Ce zace sub: Păgânulu, înalţă osanale, 
V&dondii în Mihaiă Bravuliuni salvatorii ali crucii !.. 

| Mihaiti trimite 'ndată la împăratului” Rudolfă 
Trei soli carii săi spue c'a cuceritii Moldova 
ŞI-I gata să i-o 'nchine, păstrând însă pe sâmă-i 
Și-a fiu-seii Pătraşcu deplina-i stăpânire. 
Chematii apoi d'afaceri de mare importânţă 
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În ţera Ardelenă, eli lasă în Moldova 
O parte din oştirea-i şi patru capi de ste, 
Ca so guverne ?n locu-f. Cur&ndii insă în-urmă 

Mihaiu trimite ?n locu-i, în ţera Moldovână, 
Pe Marcu, descedinte din Petru Cercelă-Vodă. 

Nultă turbură pe Rudolfi a lui Mihai triumturi, 
Căci eli presimte bine că ars să-i cedede, 
Să-i lase 'n stăpânire deplină ț6ra a-Ardelnă. 
Dupe mai multe lupte şi încercări deşarte, 
Rudolfă, marele cesari este siliti să 'ncline 
Multi cerbicâsa-i frunte şi: să cedede voiei 
Acelui mare Duce ce îşi crease însu-şi 

Uni pedestalii puternicii în țările Române. 
Mihaiii se atla ?n Alba, în mijloculii dietei 

Ce îi jura credinţă din nuoii şi-i da resurse 

Spre-a merge înainte pe calea ce-și crease, 
Cand află că sosise unii solii de Ja Cesarulti. 

Mihaiă primesce 'n pompă şi cu distinse-onoruli 

P'acesti trimisi ilustru !) şi-l introduce "'ndată 

În strălucita sală-ă palatului din Alba. . 
Aci solulii i-aduce, cu daruri preţi6se, 

Măgulitâre vorbe, şi titlulă ce-i da dreptul 
De-a stăpâni Ardelulă c'ali seii Locotenente ; 
Avendii Mihai asupră-i putere suverană. 

D'acumii Mihai comandă popârele române 

Ce locuescii pămentulă .mănosii ali României, 
Moldova cea pletâsă pâră 'n spumosulii N istru 
Şi cuibulii vechii în care Augustulii Traiani Cesarit. 
A duse "ntâiași dată străbunele colonii, 
Araetula mândra ţsră. 

  

   
SILIGIEZA 1) Doctorulii Bartolomei Petz.    (EilizrĂ rr „SaSIrAzĂ 
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Aşa Mihaiti cu mintea-i şi arma vitejescă, 
Prin lupte glori6se şi fapte minunate, 

Atinse apogeulit măririlorii umane, 

Văgu o clipă "n faptă mărdţa-i cugetare, 
Acelii ideali mare: „Unirea-a totii Românul 
Sub gloriosu-i sceptru, în Dacia Traiană“ ... 

Dar scrisit era în cartea, destinului fatale 
Ca fapta-i colosală, gigantulă edificii 

Ce-a ţimentatii cu-atâtea şirâie lungi de sânge 
Să cadă iute prada trădării cel infame!.. 
Acel căpitanii mare ce "n lupte uriaşe Ă 

„Atâţi duşmani învinse, sburândă din Istru "n munte: 
Din Pruti până la Dnistru, peri ca şi unii fulgeri, 
Lăsendi ţării unii nume, o glorie neştârsă 
Ş'uni idealii ce fiii neperitori ai Romei 
Nutrescu în a loră pepturi şi urmărescit de secoli 1... 
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