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PREFAŢĂ 

Scrii aceste rînduri din inima Doldovei, nu 

departe de locuri unde acum patru veacuri a 

văsunat glasul războinic al lui Ștefan-cel- 
Mare. Și cînd crivățul trece vuind prin dum- 
brava de stejari din apropiere, ades îmi pare 
că răscoală tropot de cai, și strigări de răniţi, 
şi zgomot de arme. Simţirea aceasta mă ur- 
măreşte mai ales de cîte ori aud buciumul în 

munții şi văile Moldovei, 'cari mai pastrează 
Barcă un tainic fior din acele vremuri eroice, 
după cum şi figura legendară a viteazului 
Domn trăeşte încă pretutindeni în amintirea 
poporului, ca şi în aceste părți.



Aşa, de pildă, pe Valea-Berheciului cutare 

moşneag povesteşte că Ștefan- Vodă ar fi biruit 

nişte Tătari; în comuna Ţăpului se spune 

ceva la fel despre o samă de Turci); mai 
încoace, în Buciumeni, flăcăii aut auzit şi ei 
din bătrână că în fiecare primăvară cucul îl 

strigă pe Ștefan... 

Las gîndurile să mă poarte spre acele zile 

mari, cînd steaua Moldovei se ridicase aşu de 
sus şi strălucea aşa de măreț... Visez. Din 
cuibul mezi de pe deal, la umbra nucilor bă- 

trîni în cari cîntă privighitorile, am o largă 

şi bovată privelişte ce se încheie în apus cu 
munții Vrancei, vestiții munți ai babei Tu- 
dora, cari sprijinesc pe umerii lor vineții 

cele mai fantastice palate de nouri ce arm 

văzut vreodată... 

1) Vezi S. Teodorescu-Kirileanu: «Amintiri ale 

poporului despre .Ştefan-cel-Mare». Ed. 11, pag. 
30 şi 62,



Visez. Sgomotul lumei de azi rar pătrunde 
Pînă la mine, — şi cu atît înai puţin răutatea 

ei zădarnică. | 

Pubdlicînd însă această carte, am crezut că 

datoresc totuși o lăâmurire cititorilor mei 
cinstiți, 

În curînd se împlineşte anul de cînd po- 

mtenirea marelui Voevod a fost sărbătorită 
cu evlavie în toată fara, şi în Bucovina, şi 

în toate inimile româneşti. În legătură cu alte 

dispoziții luate din vreme, d. Spiru C. Haret, 
ministrul Cultelor din acele zile,. mi-a dat şi 
mie însărcinarea oficială de a scrie un poem 

despre Ștefan-cel-Aare. Ca un ecoti îndepărtat 

al acelor serbări înnălțătoare, aş dori deci să - : 
fie socotită cartea de faţă. 

Dar o sfială lesne de înţeles mă cucereşte 

astăzi, cînd ridic glasul meri de smerit rapsod 

spre a cînta isprăvile şi înţelepciunea celui 
mai desăvirşit Donm din câți ni i-ar dăruit



veacurile. Și mai bucuros aş fi păstrat în 
sertar, încă multă vreme, acest fragment epic, 
căci aşa cum se înfăţişează acum, e numa? 
sîmburele poemului visat de mine. Îl public 
totuşi, cu gîndul de a reveni şi a-l continua. 
Îmi va ajuta Dunmnezeni să-l duc pînă la 
capăt 7. Nu ştii. 
Fără 'ndoială însă că, darii odată sar mai 

putea închega un mare epos naţional, figura 
lui Ștefan-cel-Mare ar trebui să fie centrul 
în jurul căruia să graviteze toate celelalte. 
Și din vasta comoară de legende, tradiţii, 
Poveşti şi cîntece cari ne vorbesc de El, — cine 
ştie 2 — sar putea presupune că a existat chiar 
o epopee întreagă, dar pierind coesiunea dintre 
diferitele ei elemente, acestea sari desvoltat 
apoi singure, în crîmpeie, şi multe din ele 
sor fi pierdut înnainte de a fi culese; — sasi 
Poate era încă în stare de formaţie ş şi a fost 
brusc întreruptă de noile împrejurări ale vieții 
noastre moderne ? În acest caz cîtă dreptate 
avea Eminescu, atunci cînd tocmai către Ștefau- 
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cel-Mare se jeluia în Doina lui, împotriva 

străinilor cari 

„cu vin cu drum de fier, 

Toate: cîntecele pier... 

Ani îndelungaţi de studiti şi de reculegere, 
şi un talent fără seamăn, fireşte, sar cere 

pentru o asemenea operă. Fiecare însă e dator 

să săvîrşească atit cît îl iartă puterea, — şi 
împrejurările. 

| * 
* * 

Cit priveşte forma pe care am ales-o, am 
căutat să mvapropiii cît mai mult de versul 

simplu al doinelor noastre, care este şi al 
eroicului «romancero» spaniol. 2li sa părut 
mai potrivit cu firea subiectului, dar mam 
păstrat versul acesta peste (ot. 
Wam adaos nici o notă la sfârşitul cărei. 

Pentru popor — pe seama căruia ar scris — 

mi Sa părut” înulil. Am citit însă cu mare 
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folos strălucita «Istorie a lui Ștefan-cel-dlare» 
scrisă pentru poporul românesc de d. ÎN. loroa, 
Drecun şi toată literatura istorică românească 

şi străină privitoare la marele Voevod. Un 

cuvânt de amintire închin şi « Uncheşului Sfă- 
tos», neuitatului Petre Ispirescu, din a căruia 

"povestire publicată în «Convorbiri Literare» 
prin 1875, am împrumutat două momente. 

În sfîrşit, ţin să ahulțumesc din toată inima . 
bunilor Români din Bucovina, cari anul trecut, 

în dai, cu deosebită dragoste nai călăuzit, 

arătîndu-mă monumentele istorice, mai cu 

seamă Prea Cuvioşiei Sale părintelui Egumen 
al Mănăstirii Putna, T. Patraş, graţie căruia 
mi-a fost dat să petrec cîte-va zile de linişte şi 
îundlțfare sufletească în preajma n:ormâîntului 

luă Ștefan-cel- Aare. 

Tecucel, în 925 Prier 1905, 

SE 
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VISUL LUI PETRU-ARON.



I. 

sa 

da castelul din Suceava 

Pacea nopţii e stăpînă. 

Nu se mișcă nici-o umbră, 
Nu s'aude nici-un pas, 

Numai candela veghiază 
În capela mohorită, 
Aruncînd lumină ?n preajma 

Vechiului iconostas, 
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Cînd şi cînd străjerii numai, 

Deșteptînd din porţi boltite 
Liniştea pe strimte uliţi, 
Amuţesc pe urmă iar. 

In castelul din Suceava 

Singur Petru Aron-Vodă, 

Chinuit de ginduri negre, 
Stă în jilţu-i de stejar. 

— Pentru ce, o Petru-Vodă, 

Chinuit de gînduri negre, 
La o vreme-aşa tirzie 
Ochiul încă mai închis? 

Dormi, căci iată, la fereastră 
Zorile mijesc albastre: 

Primăvara-i noaptea mică, 

Scurt e al Domniei vis! 
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II. 

Crunt în jilţ stă Voevodul, 

Crunt priveşte ochiu-i ţintă... 
Truda însă îl doboară 
Şi de somn e înşelat.. 

Vis cumplit i se arată 
Minţii sale tulburate — 
In castelul din Suceava 
Sfatul 'Țării e-adunat. 
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Boierimea, dregătorii 
Cei înnalți, bătrînii sfetnici 
Sint de faţă — Petru, însuşi, 
Şade 'n scaunul domnesc. 

Toţi cu frunţile plecate, 
“ Parc'ar fi bătuţi de brumă,- 

Stai boerii, — şi spre dînsul 
Cu sfială, trişti privesc, 

Şi deodată printre rînduri 
Trece un fior de spaimă: 
Umbra lui Bogdan-Viteazul, 

Cel ucis la Răuseni, 

- In mijlocul lor răsare 

Intro mantă 'ntunecată 

Şi spre tron înnaintează 
Printre sfeinici şi curteni... 
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Neagră-i şi scăldată ?n sînge 
Fruntea sa, ca 'n noaptea nunţii, 

Cind cu mîna ucigaşe 
Petru îl lovise ?n somn, — 

Ingroziţi se dai în, lături 
Ca să treacă BogdanVodă, 
Toţi boierii, — şi se ?nchină 
Fostului stăpîn şi Domn. 

Şi cu mare glas, acesta: 
<A sunat acuma» — strigă 

<Ucigaş de frate, ceasul 
Răzbunării celor morţi! 

«Dă ?nnapoi coroana Ţării - 
Ce cu sînge ai pătat-o 

Şi-ai furat-o mişeleşte : 
Nu eşti vrednic tu s'o porţi! 
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«Un copil viteaz, arată 
Zodiile, c'a să vină 

Îmbrăcînd în slavă nouă 
Scaunul acestei Ţări: 

«Spada lui va fi un fulger 
Care va orbi pe neamuri, . 
Strălucind nebiruită 
Către cele patru zări! 

«In zadar cerca-vor craii 

Cei mai mari să-l înjosască, 

In zadar flămînde horde, 
In potop cutropitor, 

„«S'or porni fără-de număr 
Din pustiuri depărtate ; 

EI va pune piept de stincă 
Impotriva tuturor! 
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«El a fost ales de Domnul 

Să înnalţe steagul Crucei 
Şi să poarte biruinţe | 

„Pentru Domnul Prea-Mărit! 

«Şi cinstit va fi de-apururi 
Numele-i din gură 'n gură 
De creștinătatea 'ntreagă 

" Din Apus şi Răsărit !...» 

Astfel strigă, — şi întinde - 
Mîna ce purta odată 
Schiptrul.,. 

Aiurit de spaimă 
Petru tremură pe tron. 

Grei în somn se luptă Petru, 
Vrea să strige slujitorii, 

Vrea să fugă... şi deodată | 
Tot palatu-i plin de svon. 
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«Doamne! Ştefăniţă-Vodă 
Vine-asupră-ne cu oaste! 
Vlad, cel înfrățit cu iadul, 
Insuşi Vlad i-a dat lui steag !> 

«Doamne! Ştefăniţă-Vodă 
-E Ja porţile Sucevei! 
Toată Ţara se închină 
Tînărului prinţ pribeag !»



PE CÎMPIA DIREPTĂȚII.



Î. 

“Bucură-te azi, Moldovo, 

Şi de nuntă te găteşte! 

Bucură-te şi zimbeşte 
Cu întregul tăi norod. 

Primăvara, maica noastră, 

De pe plaiurile tale 
A gonit cumplita iarnă 
Şi pe cruntul Voevod. 
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Primăvara, maica noastră, 

Îţi deschide veac de aur 
Şi-ţi aduce mire tînăr 
Şi frumos, în zi de Paşti! 

Ci îmbracă tu şi zale 

Că te-aşteaptă lupte grele —- 

Grele lupte — pentru ele 
Mulţi viteji ai tu să naşti!



II. 

Bucură-te tu, Suceavă! 

Sune-ţi clopotelen slavă, 

Falnică cetate sfîntă 
A străbunului Muşat! 

Şi deschide-ţi poarta largă 
Unde gloatele aleargă 
Ca un rii ce se revarsă | 
Sgomotos, de ploi umflat, 
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Bucură-te azi şi saltă! 
Că-ţi răsar doi sori de-o-laltă: 
Mîndrul soare sus în ceruri, 

Stefăniță pe pămînt: 

Stefăniţă, prinţ de viţă, 
Fiu lui Bogdan şi nepotul 
Vrednic al lui Alexandru - 
Celui bun şi drept şi sfint! 
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UI. 

Pe un cal pieptos şi mare . 
Ce aruncă foc pe nare, 
Ştefan-Vodă e călare 

Îmbrăcat în fir şi fier. 

Joacă plete inelate 
Peste: umerile-i late 
Şi-i frumos ca un Archanghel 
Pogorit acum din cer! 

— 97 — a



Pana-i de la coif străluce 

Filfiind în vînt vioae, 

Flutură în cute manta-i 

Prinsă ?n bumbi de mărgărint, 

Mina-i dreaptă stringe frâul. 
De argint; — cealaltă pala 
Cu miner de pietre scumpe— 
Scări şi şpori sînt tot de-argint. 

Astfel trece Ştefan-Vodă 

Pe Siret în sus. — Aprozii 

Călărind în juru-i strigă: 

«Să trăeşti Măria-Ta !» . 

Şi popor de pretutindeni, 
De pe şes, din văi şi dealuri 

Curge ?n jos pe drumul Ţării— 
Cine-acasă ar. mai sta? 
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Toţi aştern în ţernă fruntea 
Şi-i aruncă flori în cale-i 

Şi-l întîmpină 'ntrun strigăt: 
«Să. trăești, Măria-Ta !2 

Toţi aleargă, — şi se 'nchină 

Girbovii moşnegi în cale-i: 
'<Mulţumescu-Ţi; Doamne, Ţie, 

Pot de-amu să mor voios!» 

Toţi aleargă, — lung oftează 

Fetele cu ochii galeşi: 
«Doamne, mîndru i se şăde! 
"Ai jura că-i Făt-Frumos !>



IV. 

Saltă flamurile ?n aer, 

Spumegă ?n zăbale caii, 
Suliţele scînteiază, 
Sună surle zgomotos. 

Pe cimpia Direptății 
Ştefan-Vodă se opreşte. 

Ţara-i adunată-acâlo 
"Să-l întîmpine cu-alaiu, - 
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Episcopii 'n mantii scumpe 

Şi. cu cîrjile a mînă, 

Între ei Mitropolitul 
Teoctist, cu mitra ?n cap; 

Preotul purtînd 'nnainte 
Evanghelia şi Crucea 
Şi diaconii "n stihare 

Cu 'cădelnițele 'n mini, 

Şi citeţii ?n două laturi 
Cu făclii aprinse ?n două 
Sfeșnice de-argint,—în urmă 
Vin boerii mari şi mici. 
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V. 

Tot norodu 'ngenunchiază, 

Nici un murmur nu s'aude. 

Ştefan-Vodă 'nnalţă fruntea 

Şi se 'ntoarce spre popor: 

— «Este dintre voi vre unul 

Care nu mă vrea? Răspundeţi! 
Ad cu voia tuturora 

Pa ales Moldova Domn 2...» 
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Ca o mare în răscoală 

Chiuind tresaltă gloata, 

Scuturînd bogate plete, 
Braţe tari 'nnălțind spre cer: 

Și din mii de mii de piepturi 
Isbucneşte-un singur strigăt: 
«În mulți ani, mulţi ani cu pace 
Să domneşti, Măria-Ta !+ 

Voevodu-acum coboară 

De pe cal. Înnaintează. 
Se descoperă, se 'nchină. 
Şi smerit, în svon de psalmi, 

Evanghelia sărută 
Şi 'ngenunche Voevodul. 
Teoctist Mitropolitul 
Unge fruntea, lui cu mir!



SFATUL ȚĂRII.



ÎLefegii copii de casă Cs LI ? 

Seimeni înarmaţi cu arcuri, 

Armăşei cu bărbi stufoase, 
Darabani pletoşi, panţiri 

Şi războinici de-alte neamuri 
Îmbrăcaţi în coif şi zale 
Umplu văile Sucevei 
De strigări şi zîngăniri! 
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Căci de lupte mari şi grele 
Se gătește Ştefan-Vodă 

Şi împarte ?n' oaste steaguri 
La hotnogi şi căpitani. 

Ştie bine ce-l aşteaptă, 
Ştie bine că în juru-i 

Pretutindeni stai la pîndă 

Şi prieteni şi duşmani: 

Turcul groaznic şi puternic, 
Leahul cel viclean şi mîndru, 
Ungurul fălos şi crincen 
Şi sălbatecui Nohai: 

Toţi s'aţin pe la hotară, 
Gata să întindă ghiara 

Spre Moldova cea frumoasă 
Şi bogată ca un rai!



II. 

Întraceea la Suceava 
Se adună Sfatul Ţării. 

„Intră ?n sală, după ranguri, 

Toţi boierii din isvod, — 

Şi cu frunţile plecate 
Toţi s'așază, după ranguri, 
După ce sărută mîna 

Tinărului Voevod. 
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Opt boieri bătrîni, de frunte, 
“Toţi cu bărbi şi plete albe, 
“După ei trec alții, şase: 
Pircălabi, juni căpitani. 

Vin apoi diregătorii, 
Şase la numărătoare; — 
Iar pe tron, ca un luceafăr 
Mindru strălucea Ștefan, 

— 40 —



III. 

Voevodul se întoarce 
Spre boieri şi le grăeşte: 
«Dragii mei boieri ai Ţării, 
Stilpi ai Sfatului mărit, 

V'am chemat în adunare 
După datina străbună, 
Căci primejdii ne-amenință 
Din Apus şi. Răsărit, 
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Voi cunoaşteţi ca şi mine 
Pe vecini; ştiţi ca şi mine: 
Toţi ai gînduri necurate, 
Lupi flămînzi ; vicleni vulpoi! 

Ci vă ?ntreb pe voi: mai bine-i 
- Să-i lăsăm în bună pace 

Iar să-şi facă rîs şi-ocară 
Şi de ţară şi de noi? 

Ori în luptă fără preget 
Să păstrăm moşia noastră 
Lăudată şi cinstită, 
Cum din zile vechi trăia 2...» 

Astfel zise Ştefan-Vodă .: 

Şi-aştepta acum răspunsul; 
Însă din boieri nici-unul 
Pe 'ndelete nu grăia. 
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"Ei ştiau că Vodă-i Vodă 
Şi ce vrea aceea face. — 
Cind de-odată se ridică 
Pircălabul de Hotin: 

«Pururea şi 'n veci cinstită 
Fie, Doamne, luminata 
Faţă a Măriei Tale 
Căreia plecat mă *'nchin, 

Dacă însă Domnul nostru 

Ar voi să ţină seamă 
Şi de sfatul mei nevrednic, 
lată-l], ori-cum îl socoţi: 

«Doamne! maştepta să cadă 
Peste noi vrăjmaşii Ţării! 
Nu le da răgaz, Stăpine! 
Dă cu praştia în toți!» 

= 
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LUPTA DE LA BAIA,



I. 

Ş "a jurat pe Sfinta Lege 

Craiul Mateiaş, măreţul, 
Sa jurat sănveţe minte 
Pe viteazul Voevod, 

Ce-a 'ndrăznit să calce-Ardealul 

Fără teamă, şi să cheme 
Fără teamă la răscoală 

Pe smeritul săi norod. 
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Nici nu vrea s'asculte vorba 

Sfetnicului, înţeleaptă: 
«Sire, sînt vicleni Valahii 

Şin primejdii mari te-arunci !» 

Ura-i clocoteşte!n suflet: 
«În genunchi să-l văd 'nnainte'mi, 
Poate-atunci să-i dai iertare, 
Poate-atunci, — şi nici atunci !». 

Cu puterea lui întreagă 

Deci, spre munţi porneşte Craiul, 
Petru-Vodă ţine-alaiul 
Şi de Petru nu mă mir. 

Nu mă mir nici de Magnaţii 
Cari, în oarba lor trufie, 

Se asemuie ?ntre dînşii 
Cu eroii lui Omir. 
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Între ei ce şi Vlădica 
Papistaş, de Cinci-Biserici: 
Bardul Curţii, care ?n versuri 
Latineşti e ne'ntrecut. 

Nu se duce doar să lupte — 

Alţii "'ncrucişeze spada! — 
Ci cu ochii lui să vadă 
Şi să cînte ce-a văzut.



II. 

Filfăie duşman în steaguri 
Crivăţul. Oştirea trece. 
Tunuri uruie greoaie 

Pe îngustele cărări. 

Negura se risipeşte, * 

Soarele răsare falnic, 

Îmbrăcînd în za de raze 
Plaiurile mîndrei ţări.



Mateiaş în scări sennalță, : 
Şi-arătînd cu mîna 'mtinsă 
Spre cîmpiile Moldovei, : 

Se întoarce cătră bard, 

Astfel se uita pe vremuri 
Hannibal, cartaghinezul, 
De pe Alpii albi de ghiaţă 

La” bogatul rait lombard. 

Dar, foşnind grecii din aripi, 
Drept prin faţă-i trece-un vultur 
Şi-i întunecă o clipă 

Soarele, — ca şi'n adins 

Se roteşte-apoi, şi urcă 
Tot mai sus, pîn' ce se pierde 

". Cantr'o mare de lumină 

În albastru necuprins. 
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III. 

Curtea toată en mişcare, 

Trîmbiţe vestesc solie, 
Stefan face-un semn, — şi solii 
Țanţoşi înainte-i vin, 

«Palatine al Moldovii! 

Marele şi strălucitul 
Domn al nostru — al tuturora, 

Riga Mateiaş Corvin. 
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«Îţi trimite vorbă ţie, 
ă'ţi va da iertare poate 

Pentru multa stricăciune 
Ce-ai: făcut-o în Ardeal, 

«Dacă vii cu-alaiă şi daruri 

Să te'nchini Crăiiei-Sale, 

Cum se cade să se'nchine 

Unui Craiii ori ce vasal!» - 

Zise solul, — şi tăcere 
S'a făcut adîncă'n sală. 

Şi aşa răspunse Ştefan, 
Neclintit în scaun stînd: 

«Mergeţi înnapoi şi spuneți 
Craiului, stăpînul vostru, 

Că Moldova nu-l cunoaşte 

De stăpîn, — şi pănă cînd, 
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«Capul mei va sta pe umeri, 
Pănă cînd această mînă 
Va putea să poarte paloş— 

De stăpîni nu mă'ngrijesc! 

«Vină, de pofteşte daruri 
De la noi, să şi le iee, 

Că avem săgeți destule 
- Chiar şi pentru trup crăiesc!» 
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IV. 

Neagră-i noaptea de Dechemvre, . 

Urlă crivățul prin codrii, 
Pe cîmpiile 'ngheţate 
Pirjolite şi pustii, 

Neagră-i noaptea de Dechemvre 
ȘI în zeghea ei cea neagră 
Numai bine se ascunde 
Ștefan cu vre-o zece mii... 
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Dar în sala luminată, 
Sub înnalte bolți, la Baia, 
Miîndră masă e întinsă, 

Mîndri oaspeţi o cuprind. 

: 

"Sună vesele fanfare, 

Spumegă în cupe vinul... 
Încrezut şi vesel, Craiul 
Se ridică hohotind: 

«Cum asvirl această cupă, 
Ast-fel am sasvirl coroana 

„De pe capul tău, Ştefane! 
Şi-am să 'mi ţin cuvîntul dat !> 

Zice, — vrea: s'arunce cupa 
Cu dispreţ — dar nu sfirşeşte: 
Lung răsună fiorosul 
Gias de bucium depărtat! 
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V. 

«Alergaţi! La arme! Arme! 
Vin Valahii! Vine Ştefan !» 
Răcnete înnăbuşite, 
Tropot şi nechez de cai 

“Năvălesc tot mai aproape, 
Şi ferestrele deodată 
Strălucesc în zori de pară: 
Vine Ştefan «cu alai /» 
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« Daţi-mi scutul! Daţi-mi spada !» 
Strigă Craiul. <«Da-ţi-mi calul !» 
Arde Baia — limbi de flăcări 
Pretutindeni o închid. 

Val-vîrtej pe strîmte uliţi 
Pilcuri de oşteni aleargă 

Şi cu chiot Moldovenii 

Sfarmă, rup, lovesc, ucid! 

În zadar vitejii unguri 
Dirji la luptă se 'ncleştează: 
Beţi de vin, orbiţi de flăcări, 
Se ucid ei între ei! 

Iată, Craiul se' răpede — 
Zid de lăncii '] împresoară, — 

Moldovenii daă în lături; 

Lupta ?ncepe cu temei. 
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Groaznic însă Ştefan-Vodă 
În mijlocul lor răsare, 
Într'o roată de văpae 
Ca un duh răsbunător, 

Furtunos, măreț, puternic, 
Strînge ?n pinteni bidiviul, 
Paloşu-i străluce 'n noapte 

Ca un fulger prins din sbor! 

Armele sclipesc în juru-i, 
Caii sforăe sălbatec, | 
Joacă flamurile, — urlă 

Buciumele de măcel, 

Şi cu coase şi topoare, 
Sguduind, călări, pămîntul, 
Năvălesc de pretutindeni 
Moldovenii după el! 
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VI. 

Unde "ţi este fala, Rigă? 
Unde-i lauda deşartă ? 
Cine trece, dus în leagăn, 

Sub o glugă de cioban? 

Cine trece trist Carpaţii 
Pe poteci ascunse ?n munte, 

Cu-o săgeată. "'nfiptă 'n spate: 
«Dar» primit de Ja' Ştefan. 
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Nici-odată Craiul tînăr, 

Cel vestit ca bun din fire, 

N'a purces cu-ai lui mai crincen 

Şi mai neînduplecat, 

Şi de ciudă că-l bătuse 
Ştefan-Vodă în Moldova, 
A zăcut mai multe zile 

Pănă-ce... sa vindecat. 

Dar pe Ştefan-Moldoveanul 
L-a lăsat de-atunci în pace — 

A simţit că e mai bine 
Să "şi atîrne spada ?n cui, 

Şi că Ştefan-Moldoveanul 
Nu prea ştie, zău, de şagă: 
Cit p'aci era să "şi lase 
Oasele 'n Moldova lui! 

oz 
Sr



ŞTERAN-VODĂ ÎNFRUNTĂ 
PE PĂGINI



I, 

“Riidicaţi-vă odată 
Crai şi împărați puternici 

Şi-apăraţi cu braţul vostru 

Legea sfîntă-a lui Christos! 

«Ridicaţi-vă, căci Domnul 
" Dumnezeii va să wajute, 

Dacă veţi purta răsboiul 
Pentru Legea Domnului! 
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«Ori s'a stins în voi credința 
Ce vă 'nsufleţea odată? 

Unde's zilele măreţe - 
Ale Cruciaţilor? 

«Tronul din Bizanţ se surpă 
Geme ?n flăcări Răsăritul, 

Turcii vor peirea lumii — 
Și voi staţi cu mîna "n sîn 2...» 

Astfel propovădueşte 

În pustiu măritul Preot 
Al Apusului... Şi nimeni 
Nu ascultă glasul lui!. 
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II. 

Surzi, îmbătriniţi în rele, 
În zavistie şi ură, 
Se mînîncă între dinşii 

Marii împărați creștini. 

În zădar pribegi călugări 
Chiamă la răsboiii norodul: 

Solul noi al mîntuirii 

Nu s'arată nicăiri. 
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Nu mai este lancu-Vodă 
“Hunniade, steagul Crucei! 
Cine oare se 'mcumete 
Să înfrunte pe vrășmaş? 

Cine ?.., 
| Ştefan-Vodă singur! 
Ştefan-Vodă al Moldovei] 
Numai cu un pumn de oaste, 

„Dar cu suflet-uriaş! 
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III. 

La Vaslui, la Curtea-Nouă, 

Lîngă scări aşteaptă Şargul. 

Bate Şargul din copită, 
Doi aprozi stau lingă scări. 

Unul. coama-i netezeşte, 
Celălalt de frîu îl ţine, 
Iară steagurile joacă 
Filfăind .vioae ?n zări. 
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În armură strălucită 

Ştefan-Vodă 'n prag păşeşte. 

Doamna, gingașă şi crudă 
Ca un flutur de April, 

Vine şi căzînd la pieptu-i. 
Nu se ?ndură să-l mai lase 

Şi cu lacrime bogate 
Plînge-amar, ca un copil... 

(Ştefan-Vodă grăeşte:) 

Dulcea mea stăpînă, svîntă-ţi lacrimele de pe-obraz! 
Nu se cade-aşa să plîngă, Doamna unui Domn viteaz! . 

- . 9 

Că mă duc la luptă cruntă, de mă 'ntorc ori mort, ori 
[viu ? 

N'o să ne "ntiîlnim în ceruri mai curînd sati. mai 

[tîrziă ? 
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Dar datoare e Moldova, pentru Legea lui Isus, 

Chiar cînd toţi creştinii] uită, să ridice spada sus! 

Căci Moldova-i poarta sfintă a Creştinităţi 'ntregi 
In aceste vremi cumplite, pline de fără-de-legi! 

Fii dar mîndră, dimpotrivă; nu mai plinge în zădar, - 
Ci ?n iatacurile tale du-te şi te 'nchide iar. 

Cu domniţele, acolo, la icoane mgenunchiaţi, 

Şi în rugi evlavioase zi şi noapte să veghiaţi, 

Pănă-ce-om stirpi Păgînii ce 'neac acest pămînt - 

Şi altar măreț 'nnălţa-vom întru slava Celui-Sfint!



IV, 

Astfel zice Ştefan-Vodă 
Şi pe Șargul lui s'avintă, — 
Vesel trimbiţele cîntă, 
Darabanele vuiesc, . 

Însă Doamna ?n turn se urcă, 
La fereastră se aşează 
ŞI, privind în zări, oftează 

Ochii ?n lacrimi îi lucesc, .



Vede cum supt deal coboară 

Oastea cu Ştefan pe cale, 

Schînteind în albe zale 

Dintre suliţi şi săcuri. 

Şi din ochi îl urmăreşte 
Pănă 'n fund de vale-adîncă, 

* Unde-l mai zăreşte încă 

Răsărind la cotituri... 
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RUGĂCIUNEA LUI ȘTEFAN.



I. 

[az] 

Ta poiana-ascunsă ?n codrii 

Doarme tabăra întinsă. . 

Pace-adincă străjueşte 

Taina nopţii lui Ghenar. 

Ici-colo, doar printre corturi, 

Focurile potolite 
Mai deschid în întuneric, 
Slab clipind, vrun ochii de jar.



Pe pămîntul gol, sub scutul 
Cerului spuzit de stele, 
Dorm oștenii, — dulci icoane 
Le-amăgesc truditul somn. 

Dar în cortu-i de mătase 

Ştefan-Vodă stă de veghe... 

Stă de veghe și se roagă : 

În genunchi, viteazul Domn: 

«Tatăl nostru-A-tot-puternic! 

. Dumnezeule prea-mare! 

Cela ce stăpîn eşti singur 
Pe pămînt ca şi în ceriu, 

«Tu cel care spre-a înfringe 
Oarba răilor trufie 

Şi spre-a ocroti dreptatea 
Celor fără de puteri, 
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« Pusu-ne-ai în mînă paloş; — 
„Tu ce-ai poruncit lui David, 

Serbul Tâi, să biruiască 
EI, cel mic, pe Goliat, 

<Şi lui Iuda Macabeul 
Să zdrobeasc'acele neamuri 

Care Te huleau pre Tine; — 

Fii de-apururi lăudat! 

«Doamne! iată, îngenunche 

Înnainte-Ţi, plin de rivnă, 
Astăzi şerbul Tăă nevrednic! . 

Iată! în cumplit puhoiiă, 

Tot Aliotmanul astăzi 
Şi-a pornit asupra noastră 
Seminţiile spurcate! 
O priveşte către noi! 
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«Varsă ?n noi virtutea sfintă 

Ca să-Ţi apărăm credinţa 
De păgîni ameninţată... 
Doamne-al bătăliilor ! 

Dă-ne sfînta-Ţi biruinţă! 
Fă ca azi şi ?n veci, Prea-Bune, 
Intru slavă-Ţi să răsune 
Bolţile tăriilor !..»



II. 

Astfel se rugă fierbinte 

Voevodul cel cucernic: 

Cerul i-auzi cuvîntul, 

Dumnezeiă l-a ascultat. 

Spulberate şi zdrobite 
Zac mulțimile păgine: 
Cu credinţa şi cu braţul 
Ştefan-Vodă le-a sfărmat! - 
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In învălmăşagul luptei 

Spun calăturea de Ştefan 
Ce tăia 'n duşmani năpraznic 
Şi sbara din loc în loc, 

Mihail Archistrategul 
Se ivi d'asupra oastei, 
Apărîndu-l de "primejdii 
Cu o sabie de foc...



RĂZBOIENII



I. 

S , 
aa jurat pe-Alah bătrînul 
Padişah, Cuceritorul, : 

S'a jurat şi-a doua oară 

Pe Profet şi pe-Alcoran, 

Că va da pedeapsă aspră 

Voevodului Moldovei, 

Ce-i câlcase în picioare 
Oştile-i de jaf mai an. 
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Spune, Dunăre bătriînă! 

Ce-ai văzut umplînd cinci poduri 

Cetele înfricoşate 
De Azapi şi Ianiceri, 

Spune tu, cu ce urgie 

Năvăli atunci Sultanul, 

Cum al armelor grei vuet 
Străbătea pînă la ceriă! 
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IL, 

Stăpînea p'atunci în Ţara 

Muntenească, Laiot-Vodă 

Basarab, un domn nemernic, 

Slab de înger şi viclean, 

El uită credinţa sfintă 
Către Neam şi către Lege 
Şi s'ajunse cu Păgînul. 

Împotriva lui Ştefan. 
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Astfel răsplătea acelui 
Ce-i pusese n mînă schiptrul— . 
Blestemată ?n veci săi fie 
Pomenirea de mişel! 

Blestemaţi și toți aceia 
Cari, în ceas de grea nevoe, 
Nor ţinea la frați ca fraţii 
ȘŞi-or lucra așa ca el! 
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INI. 

Negre stoluri mari de pradă 
Trec spre zările 'nroşite 
Şi de vaet şi de vuet 
Tot văzduhu-a tresărit, 

Olăcari pe cai în spume 

Vin şi-aduc cumplita veste 
„Că Tătarii ard şi pradă, 
Năvălind din Răsărit,., 
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Greu oftează Moldovenii: 
Desnădejdea cucereşte 
Inimile oţerite 
Ale bieţilor hînsari, 

  

Ştefan vede cu durere 
Cum pe zi ce merge-i scade 
Tabăra; pe zi ce merge 
Numără mai mulți fugari. 

EI, viteazul, ce 'nnălţase 
Steag atitor biruinţe, 
Părăsit acum rămîne 
Chiar şi de vitejii săi, 

Şi de nicăiri nu-i vine 
Ajutor! De pretutindeni 
Creşte-asupra lui potopul 
Cutropind cîmpii şi văi...



1V. 

Încărcaţi de plean, Tătarii, 
Biciuind din urmă robii, 

Spre hotar zoresc în goană 

Val-vîrtej, cum a venit. 

Fug, se duc mîncînd pămîntul, 
Spaima morţii îi alungă, 
Căci în fruntea oastei vine 
Ştefan-Vodă cătrănit. 
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Fug nebuni, şi lasă robii, 
Lasă prăzile în cale, 
Chiar şi armele le-asvirle 

Ca să treacă apa 'n not. 

Hei, dar Ștefan îi ajunge! 
Şi năpraznic îi loveşte, 

Şi mi-i sfarmă şi-i alungă 

Şi mi-i spulberă de tot. 
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vV. 

Pi!curi-pilcuri sgomotoase 

Se întorc voioşi cetaşii 
"Şi se'mprăştie prin sate 
La neveste şi copii. 

“A rămas dar Ştefan-Vodă 
Singur numai cu boerii 
Şi copiii lui de casă — 
La un loc, toţi, zece mii...



Zece mii — dar fiecare 

Hotărit să ?nfrunte moartea 

Pentru Lege, pentru ară, 

Pentru Domnul lor iubit. 

„Slavă lor şi închinare! 

Vrednică de ei şi mare - 
E credinţa pentru care 
S'aă luptat şi aă murit! 
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VI. 

Pildă vecinic'a măririi, 

Sfînt altar al Nemuririi, 
Unde s'a jertfit podoaba 

Celor mai viteji oşteni, 

Ce Romin nu îşi înclină 
Fruntea trist, şi nu suspină 
Cînd rosteşte-aceste nume: 
Vale Albă — Războieni! 
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Doar aici e îngropată 

Bărbăţia strămoșască... 
Fiecare fir de iarbă 
E 'mchegat din sînge sfint. 

Fiecare strop de rouă 
E un diamant din sînge — 
Vai, aici nebiruitul 
Voievod a fost înfrînt! 

O, de ce nu sunt furtuna 

Care 'n nopţi tîrzii de toamnă 
Geme, hohotind sălbatec, 

Printre codrii seculari: 

Poate-atunci m'aş încumete 
Să răscol ţărina sfintă, 

Preamărind: cu vrednicie 

Umbrele acestor Mari!



VII. 

Stă pe deal cetatea neagră 

Şi Domnița la fereastră 

Şade plinsă, — ochii-i galeşi 

Cercetează zarea-albastră. 

În zădar şi azi l-aşteaptă ; 
Ca şi ieri, pustie-i zarea... 
Murmură Uzana ?n vale 
Şi-i îngînă trist cîntarea: 

= 97 —



(D mniţa cîntă) 

«Ozană, drag părău, 
Pe malul tău a stat: 

Ştii tu unde-a plecat 
„Ştefan, stăpînul mei? 

«De trei-ori a bătut 

In poartă la castel, 
Dar maica, vai! n'a vrut 

Să-l vadă 'nvins pe el ? 

«O de s'ar fi îndurat 
Să-l cheme lîngă ea! 
Cum "l-aş fi sărutat 
Şi cum l-aş mîngăia... 

«Dar de mănie-aprius 

Sa dus, — n'a mai venit, — 
Şi poate-i grei rănit 
Sărmanul Domn învins! 
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Cum nu-s o turturea! 

M'aş duce, duce 'n sbor, 

Să'mi scald aripa mea 

In apă de isvor, 

«De-aș şti că-l aflu iar 
M'aş duce pînă la 
Sficşitul lumei chiar, 
Şi rana i-aş spăla... 

O, Doamne, 'ndurător 

Arată-te spre noi! 

Şi dă-mi-l înapoi 

Că fără. Ştefan, mor...» 
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VIII. 

Insă Ştefan rătăceşte 
Singur-singurel prin codrii, 
Părăsit de toţi, în voia 
Amăritei lui restrişti. 

Pe poteca nebătută 

Urcă trudnic Voevodul 

Şi copacii ?n semn de milă 
Clatină din virfuri trişti, 
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EI, invins! EI, stilpul lumei, 
Pavăza creştinătăţii, 
Braţul Domnului din ceruri, 
Ingerul răsboaelor, 

Astăzi trece singuratec 

Nimenea nu-l împrejoară — 

Numai paloşul, tovarăș 

Credincios, i-atîrnă ?n şold. 

Numai sufletul lui mare 
Mai străluce în privire-i — 
Suflet, vai! aşa de mare 
Şi atit de obidit!. 
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VIII. 

Noaptea tainică scoboară 
"De prin scorburi, de prin peşteri 

Şi se ?ntinde în adincul . 

Codrului străvechi şi mut. 

Cind şi cînd o ciută sare 
Speriată, şi s'ascunde — 
Ştefan nici n'o ia în seamă, 

Gîndul lui aiurea-i dus... 
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Gîndu-i sboară la oştenii 

Lui, căzuţi pe cimpul luptei, 

La curtenii lui cei falnici, 

La ţăranii lui pribegi... 

La Moldova lui iubită 
De Păgînii. crunţi robită: 
Inima-i îndurerată . 
Sîngeră: din mii de răni! 
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IX. 

Trist, cu capu ?n piept, cu fruntea 
Increţită, dus pe gînduri — 
Astfel trece Voevodul 
Pe îngustele cărări, 

Soarele-a apus acuma, 
Parc'ar fi apus de veacuri — 
Noapte neagră-i pretutindeni, 
Noapte neagră şi pustiu. 
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Dar din cind în cînd o rază 
Tot străfulgeră în treacăt 
Prin frunzare şi 'nsenină 
Fruntea domnului pribeag. 

Căci un înger merge 'n umbră 
„Nevăzut şi îi arată 
Pas cu pas poteca 'ngustă, 

Lunecînd la dreapta lui. 
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X. 

In chilia lui de piatră 
Şade Daniil Sihastrul, 
In genunchi, în fața Crucei | 
Răstignitului Cyistos, 

Zi şi noapte el se roagă 
De la cer cerşind iertarea. 
Sufletelor păcătoase 
Cite sînt pe-acest pămînt. 
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— «În acest pustiă sălbatec 
Unde rar străbate numai 

Buciumul de vinătoare, 

Glas uitat, adus de vint, 

Cine oare, eşti, străine 

Ce nevoi te-aduc la mine?» 
— «Ştefan-Vodă al Moldovei 
Cere-o noapte adăpost». 

— «Ştefan-Vodă, mai aşteaptă 
Pin” să'mi mîntui rugăciunea...» — 
Și tăcut îngenunchiază 

" Voevodul lîngă el. 

+++ Multă vreme se rugară 
Amîndoi aşa 'n tăcere, 
In genunchi, în fața Crucei 
Răstignitului Cristos, 
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Paşnicul Sihastru-alături 
De. cumplitul Domn războinic: 
Rugile impreunate 
Se urcaă măreț la cer. 
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XI. 

In chilia de Sihastru 

Doarme Ștefan şi visează. 
Pentru-ce în somn deodată 

Faţa lui se luminează ? 

Vede ?n vis pe Sfintul Gheorghe: 
Se făcea că vine parcă 

Lîngă el. şi cu blîndeţă 
Să-l îmbărbăteze cearcă : 
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«Fiule, viteze Stefan ! 

Pentru-ce oftezi tu oare? 

Cum de'ți laşi moşia 'n prada 
Hordelor năvălitoare ? 

Scoală de'ţi adună gloate 
Şi din bucium dă de veste — 

Căci tăria nu-i în braţe, 
Ci în inimi calde este.” 

Nu te teme că vrăjmaşii 

or putea să te răstoarne— 

Zimbrul falnic al Moldovei 
I-o lua pe toţi în coarne! 

Dumnezei ţi-a pus cununa 

Astei mîndre ţări pe frunte 
Și de ai credinţă 'n Domnul, 

Poţi mişca şi deal şi munte: 
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De-i striga, stejarii, brazii - 

S'or schimba şi ei în oaste: 
La un semn al tăi, porni-vor 

Năvălind în jos pe coaste... 

O, aleargă dar şi 'ncepe 
Lupta fără preget iară, 

Să te văd, ca şi 'nainte, 
Călărind viteaz prin ţară !...> 
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XII. 

Ca o mare ce revarsă 

Valuri negre peste valuri, 
Astfel pe cîmpia arsă 
Şi pe văi şi peste dealuri, 

Curg, şi 'nneacă tot, Păgînii, 

Pină ?n marginile zării 
Sfişiind cu mii de ghiare 
Trupul istovii al Ţării. 
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Dar precum un roiii de-albine 
Abătute de furtună, 

Împrejurul mătcei vine 
Iar, şi zumzănina s'adună, 

Tot aşa de prin poiene, 
Din păduri adinci coboară 

După Ştefan Moldovenii 

Și cu drag îl împresoară. 

Buciumul răsună iarăşi — 
Vii răspund din văi ecouri — 

Şi rîzînd, în zări, înnalță 
Munţii frunţile din nouri: 

Văd cum, alungaţi din urmă, 

Fug Păgiînii spre hotare — 
Mulţi găsesc în voi mormîntul, 
Dunăre şi Neagră-Mare ! 
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Văd cum însuşi Împăratul 
Mohammed, Cuceritorul, 
Cu oştirile-i rămase 
Grabnic îşi întoarce zborul, 

Și se duce ?n goana mare, 
Crunt scrîşnind, ca scos din minte,— 
Iar în urmă-i stă Moldova 
Slobodă, ca şi "nainte! 

  
— 14 —



DUMBRAVA ROȘIE.



IL. 

E : 
Sa jurat şi Craiul Olbriht, 
Sa jurat în mare taină, 

Îmbrăcînd a vicleniei 
Prea puţin crăiască haină, 

Strînsu-şi-a el oşti bogate, 
Chip păgînii să-i înfrunte, 
Socotind că Ştefan-Vodă 
l-ar putea sluji drept punte. 
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În zădar cu sfat de pace 
Cearcă solii să-l desmînte, 

De solii cu vorbe goale 

Tocmai el să se 'nspăimâînte ?... 

Dar cînd intră în Moldova, 

Calu-i, poticnit, tresare — 

Şi cu glas de spaimă-i strigă 
Un nebun pe drumul mare: 

«Du-te, du-te spre peire! 

Tristă soartă te aşteaptă...» 

Însă Craiul spre Suceava 
Cu oştirile se 'ndreaptă. 
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Il. 

Nouă săptămîni de-a surda 

Bate falnica Suceavă — 

Ruşinat acum se 'ntoarce 
Craiul fără de ispravă. 

Ştefan-Vodă face pace, 
„Nici-o vorbă rea nu-i zise: 

Ci îl roagă să se ducă 
Tot pe calea ce pornise. 
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lar de codrii să se teamă 

Că foiesc de duhuri rele.., 

W'a voit s'asculte Craiul 

Nici de sfaturile-acele, 

Şi călcîndu-și iar cuvîntul, 
Strică ţara, arde, pradă — 
La Cosmin l-ajung din urmă 
Toate gloatele grămadă:



III, 

Printre rîpe 'ntunecoase 

De bătrîni copaci umbrite — 

Fără griji coboară Leşii — 
Noaptea codrului i-nghite, 

Nici prin- minte nu le trece 
Că pe dealuri stai la pîndă 
Moldovenii, să le iee 

Viaţa, pentru prăzi, dobîndă. 
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Şi deodată creşte-un uriet 
Ce din mii de guri răsună, 
Şi se 'ntunecă văzduhul 
Şi trosneşte şi detună! 

Groaznic în virtej de chinuri, 
Cad, mormane prididite, 
Svîrcolindu-se în singe 
Trupurile schilodite: 

Urieşi copaci de-avalma 
Năruindu-se din stincă 
Vin, rostogolind cu huet 
Tot mai multe trunchiuri încă, 

Şi desprind şi rup şi darmă 
Tot ce întîlnesc la vale — 
Iadul peste ei le pare 
Leşilor că să prăvale!.., 
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În zădar s'abat în lături, 
În zădar vor să se ?ntoarcă, 
Căci asupră-le o nouă 

Vijelie se descarcă, 

Căci din arcuri nevăzute 
Curge ploaia furtunoasă 
De săgeți — de pretutindeni 
Vine moartea mănioasă...



IV, 

Pe un armăsar sălbatec, 

Parcă zarea vrea s'o soarbă, 

Alb de spaimă, Craiul Olbriht 
Trece văi în goană oarbă. 

Oştile-i înfrînte-aleargă 
Isgonite în risipă — 
Paseri mari de pradă ?n stoluri 

Sboară ?n urma lui şi ţipă. 
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Şi femei, copii şi fete, 
“Plîng şi-l blăstămă pe cale — 
Din Polonia întreagă 

Creşte-un freamăt grei de jale: 

«O, unde ţi-e, Craiii-Olbriht, măreaţa ta oştire? 
De Ştefan al Moldovei ai nu aveai tu ştire? 

Nu-ţi povesteam că Ștefan nu e deprins să. 
| [ierte 

Pe cei-ce, ca şi tine, hrănesc dorinţi deşerte 

Nici ' cîntecul nu-ți spuse, de cînd erai de-o 

[şchioapă, 

Că de miînia-i cruntă nici un vrăjmaș nu scapă 

Și-ai vrut să frîngi Stejarul, tu, tînăr uşuratec, 
Cînd n'a fost chip să-l frîngă Tătarul cel săl- 

[batec,



— 

Nici Ungurul cel mîndru, nici Turcul cel pu- 
[ternic? 

Ce-ai căutat în ţara Moldovei, craiti nemernic? 

Nu-ţi proorocise oare atîtea semne rele 

Ruşinea ce te-aşteaptă în văile acele? 

"Şi ne-ai luat părinţii, copiii, fraţii, soţii, 
“Ca să-i îngropi în codrul Cosminului cu toţii: 

I-ai dus în gura morţii, i-ai dat corbilor pradă, — 
Blăstem, blăstem, Craiui- -Oibriht, pe capul tău 

[să cadă!» 
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V. 

Însă pe cîmpia întinsă, 

De cu zori şi pănă 'm sară, . 

Măre, cu ciudate fiare 
Moldoveanu” astăzi ară! 

Nu-s doar vite cari -domoale 
S'opintesc, trăgînd în pluguri, 

Ci sînt Leşi robiţi ce 'şi pleacă 
Umiliţi grumazu 'm juguri, 

— 127 —



Sint odrasle strălucite, 

Sînt vitejii prinşi din fugă — 
Azi blăsteamă ei şi ţița 
Mamei, că le-a dat să sugă... . 

Şi gemînd amar, înclină 

- În pămînt trufașa frunte 
Supt lovirile de tbice 

Şi ?n batjocurile crunte... 

Creşte brazdă după brazdă, 
Soarele 'n apus coboară... 
Zile 'ntregi de-arîndul vede 
Singeroasa muncă iară. 

Harnicii ţărani îngroapă 
Ghindă ?n ţerna desfundată, — 

Căci aşa-i poruncă aspră 

De viteazul Ştefan dată, 

— 128 —



„„Şi aşa "ncolţi ?n Moldova 
Ghinda plămădită ?n singe... 

— Freamătul Dusbravei- Roşii 

Pină azi pe Leşi îi plinge! 

 



ZILE DE PACE.



l. 

TD) upratitea mari războaie 
Cu izbîndă şi cu slavă, 
Înfloreşte iar în ţară 
Pacea plină de belşug. 

Pe ogoare unde-atîta 
Singe-a curs, răsună iarăşi 
Strigătul cinstit şi vesel 
Al plugarului la plug. 
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Rîurile se desghiaţă 
De zăpor şi ploi umflate, 
Florile 'şi desfac mireasma, 
Ape dulci murmură 'n lunci — 

Cîntă ?'n crîng privighetoarea; 
Ciocîrlii nenumărate 
Ciripesc din înnălţime 
Biruinţa sfintei munci... 

Căci era pe la 'nceputul 
Lunei Maii, cînd firea 'ntreagă 

Înnoită, uită parcă 
Tot ce-a fost cumplit şi rău. 

Intro zi aşa senină 
Ştefan-Vodă ţine praznic, — 

Nu mai încăpeaii de lume 
Curțile vechi, la Hirlău... 
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II. 

Vieriţa cea frumoasă 
Toarnă vin în cupa de-aur: 
Miîndrul soare al Moldovei 
Şade n fruntea mesei mari — 

Nins de vreme-i Voevodul, 

Însă ageri ochi de vultur 
Sub sprincenele-i stufoase 

Strălucesc adinci şi clari, 
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Răzemat stă în spetează 

Sub umbrarul de verdeață, 
Lîngă el, Bogdan sfiosul, 
Fiul său cel mai iubit — 

Luca Arbore, bătrinul 

Înţelept, şi mîndrul Şendrea 
Stai alături cu Tăutul, 

Logofătul cel vestit, 
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III, 

Ca un stup în neastîmpăr 

Sgomotă grădina mare, 

Plină de boeri şi oaste 
Și nenumărat norod. 

Nouraş, copil de casă, 
Scutură bălae plete, 
Şi ?nstrunînd lăuta veche 
Cată dus la Voevod... 
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«Cintă» — zice Ştefan-Vodă 
Cu blindeţă, iar rapsodul 
Tresărind uşor, se 'nclină 
“Şi începe ?ncetinel. 

Cu evlavie ascultă 

Toţi boierii în tăcere, — 
Şi, furat de amintire, 

Ştefan asculta şi el: 

CÎNTECUL DESPRE PREA-STRĂLUCITA IZBÎNDĂ 

DE LA PODUL-ÎNNALT. 

  

Ştefan-Voevod, 

Slăvit de norod, 

S'a sculat în zori, 

Pe la cîntători, 

Şi s'a mînecat 
Măre, şi-a plecat 
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Cun pilc de: curteni, 

Falnici Moldoveni, 

Şi s'a dus, s'a dus 
"Prin 'Ţara-de-sus, 
Şi-a ajuns voios 
În 'Ţara-de-jos. 

Jar dac'a ajuns, 

I-a venit răspuns 

Că duşmanii Țării, | 
Cit nisipul mării, 

Năvălesc grămadă, 

Pustiesc şi pradă... 

Ştefan Voevod, 

Slăvit de norod, 

Nu s'a 'nspăimîntat 

De cite-a aflat, 

Ci din bucium sună 

Şi gloate 'şi adună, 
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Iar în Cel-de-Sus 

Nădejdea şi-a pus, 
Unde e nădejde 

La ceas de primejde. 

Domnul s'a 'ndurat 
Şi l-a bucurat, 

Şi-a trimis o ceaţă 
Către dimineaţă... 

Ştefan cînd văzu 
Ceaţă ce căzu, 
Repede-a ?'nţeles, 
Repede-a ales 
Pe cițiva viteji, 

- S'aştepte prilej 
n crîng nepătruns, 

De ceaţă ascuns, 

Dincolo de vad 
Mai sus de Birlad; 
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Cînd o da el semn, 

Să'şi facă îndemn, . 
Să strige, să urle 

Din tîmpini şi surle, 
Tobele să bată 

În goană turbată, 
Ca să zăpăcească 
Tabăra turcească, 
Să creadă că 'm coaste 

- Vine mare oaste, — 

Iar Domnul viteaz 
Cel de-apururi treaz, 
Păn' o prinde ştire. 
Turceasca oştire, 
Grabnic s'o lovească 
Şi s'o dovedească... 

Şi aşa a fost 
Gindul lui cu rost: 
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Tiîmpinele-ai prins 

Să ţipe "'nadins, 
Tobele să bată 

În goană turbată, 
Buciume şi surle 
Să strige, să urle, 

Turcii călăreţi 
Alergînd orbeţi, 
Cum aii auzit 
Sau şi repezit, 
Dar de după pod 
Ştefan-Voevod - 
Pe neaşteptate 
Li-a sărit în spate! 

Turcii daii de crîng, 
Şirele se fring, 
Repede se *'ntoarnă, 
Caii se răstoarnă, 
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Şi mereă se 'ndeasă, 

Prin negura deasă, 
Prin smârcuri şi sloată 
Se ucid în gloată, 
Pe pod se răpăd, 

Loviţi de prăpăd, 
Se isbesc în” dos 
De malul rîpos: 

Podu-i frînt în două, 
Săgeţile-i plouă, 
Coase şi topoare 
Cad fulgerătoare! 

Şi lovit de-o rază, 
Ce i-e dat să vază 
Paşa Soliman ? 
Vede pe Ştefan, 
Cum venia, curat 

Ca un lei turbat, 
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Cu coama în vînt, 

Dus de Duhul Sfînt, 

Cu oştenii săi — 
Ceata lui de lei! 

Spulberă şi taie 
Paloșu-i-văpaie, 
Unde trece El — 
Groază-i şi măcel! 

Nebunii de spaimă, 

«Alah!> Turcii 'ngaimă, 
Şi se stîng şi pier 
Cu ochii la cer; 
Alţii fug să scape, 
Fug peste hîrtoape, 
Fug, se duc orbeţi 
Vinaţi de săgeți! 
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Ştefan cu ai săi 

Sboară după «i, 

Şi mi-i căsăpeşte 
Şi mi-i risipește 
Şi din goană mînă 
Liota păgină, 

Şi spulberă toată 

Păgîneasca gloată! 

Ştefan-Voevod, 

Slăvit de norod, 

După ce-a sfirşit, 

Trei zile-a postit 

C: pîne şi apă, 
“Lumea să-l priceapă, 

Mulțumind supus 
Tatălui de sus. 

Şi cu toată slava 
S'a *ntors la Suceava, 
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Ca un mîndru craiu 
Cu mare alaii, 

Şi cu multe steaguri, 

Rupte din şireaguri, 
Şi cu prăzi bogate 
De la Turci luate, 

Iară Doamnei-Sale. 

Ce-i ieşise 'n cale, 

I-a adus o salbă 

Din Cetatea-Albă, 

Însă la. cocon 

I-a adus plocon 

Sabie turcească 

Să mi-o mînuiască, 

Şi-un arc, să-l deprindă 

De mic să-l întindă... 

lar la 'mpărăţii 
A trimis solii, 
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Tuturor să spună 

Multă voie bună, 

Pre-cum-c'a purces, 

De Domnul ales, 

Şi sa bizuit 

De a biruit 

Din sus de Birlad 

Şi-a timis în iad, 
Pe cel-lalt tărîm: 

O sută de mii 

De -Turci-Osmanlii... 

lar Papa din Rim 
Pe loc ce-a aflat, 

Poruncă a dat: 

Călugări şi clerici 
Să cînte ?n biserici 

Rugăciuni spre slava 
Celui-ce ?n Suceava 
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E scutul dreptății 
Şi-al Creştinătăţii, 
Cărui azi mă 'nchin 
Ca un bun creştin: 

Domnul să-l trăiască 
Şi să-l miluiască, 
S'apere moşia 

De toată urgia, 
Mîndru să 'nflorească 
Viţa Bogdănească!,.» 
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IV. 

Astfel a cîntat rapsodul | 
Şintrun glas: «Amin!» strigară 

Toţi boierii, iar norodul 
Repeţi prelung <Amin>! — 

Însă Ştefan dus pe gînduri 
A rămas, Apoi ridică 
Glasu-i dulce de părinte, 

Înnecat de un suspin... 
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(Ştefan-Vodă grăieşte): 

«O, fiule Bogdane! 

Şi voi, boieri ai ţării, 
Ce-aţi împărţit.cu mine 

Atitea mari izbînzi ! 
Azi mă vedeţi aproape 

De marginele gropii, 
Şi-a vieţii mele slavă 

Îmi pare o nălucă, 
Ce tot se depărtează, 

Pierind în întunerec... 

«Simi căm curînd veni-va | 
Să'mi ceară, moartea, birul; 

Dar nu mă înspăimîntă 
Şi nici nu mă'ntristează: 

«Ştiă bine doar că clipa 
Cînd am venit pe lume 

A fost şi-aceea?n care 
Pornit-am către groapă... 
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<O grijă mă munceşte | 
Pe mine, zi şi noapte, 

Un gînd amar pre care 

Nu-l pot goni din minte: 

«Că las în preajma voastră 

Pre acel lei năpraznic, 

Nesăţios de sînge 
Creştin, — pre Soleiman! 

«Pre Soleiman, cel care 

Vrea să ne ia moşia, 
Ce noi, cu braţul nostru 

Viteaz am apărat-o, 

«Şi mulţi viteji ai noştri 
Luptînd cu rîvnă sfîntă, 

Atiţia ani de-arîndul 
În sînge ai scăldat-o! 
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«Pre Soleiman, cumplitul, 
Pre acest soare-al nopții, 

Ce'n preajma morţii mele 

Ameninţind răsare, 

«Şin marea lui de flăcări 
A înghițit Ardealul 

Ş'Ungaria o parte, 
Şi-a 'ngenunchiat chiar Crimul, 

Ce nu mai cunoscuse ” 
Nici un stăpîn străin! 

« Cetatea-Albă oare, 

Mărgăritar al nostru 
Pierdut, prilej al pizmei 

Şi-al luptei dintre fraţi, 

«Şi fraţii noştri înşişi, 
Munteni,—creșştini de-un sînge— 

De şi duşmâni, — n'ascultă 
De el, — de Soleiman? 
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«Noroadele Asiei 

Şi multe-ale Europei, 

Se'nchină fără murmur 
Tot lui, — lui Soleiman ! — 

«Ci nu se mulţumeşte 
Să stăpînească tronul, 

„Să poarte'n mînă schiptrul 

Chesarilor Romani, 

«Nu'şi pune frîu Păgînul 

lubirei lui de slavă: 

Visează cucerirea 

Pămîntului întreg ! — 

«Şi socotiți voi oare 
Că va cruța Moldova, 

Împrejmuită astăzi 
De ţări birnice lui? 
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«O, fraţilor, mai grabnic 

Vă temeţi dimpotrivă 
Să nu sarunce hulpav 

Asupra-vă, cu toate 

Puterile, căci dînsul 

Uraşte pre creştini, 
Şin inima-i de fiară 

Isvor îşi are ura 
Pe care Alcoranul 

I-o poruncește lui.... 

«Nw'mi pociii întoarce ochii 
Nici spre vecinii noştri 

Făr'a jeli amarul 

In care ai căzut: 

«În Leşi nădejde nu e, 
Că-s răi şi nestatornici, 

lar Ungurii, ei înşişi, 
S'aii aruncat în fiare; 
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Nemţia-i prea departe 
Să ţie piept cu Turcii 

Şi geme sfăşiată 
De lupte între fraţi)... - 

«Atunci, — ce ne rămîne? 

Puteri avem puţine, 
Primejdia e mare 

Şi ajutor, de unde?!... 

«Să îmblînzim mai bine, 
Dar fără fățărie, 

Pe acest lei sălbatec 

Ce vrea să ne sfăşie! 
Căci închinarea noastră 

Va fi atunci o apă 

Ce-o să potoale focul 

Cumplitei sale uri... 
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«De-aceea, ca un frate 

Şi ca un bun părinte, 
Vă'ndemn în aste zile 

Din urmă-ale vieții: 

«Siliţi-vă a face 
Cu Turcul dreaptă pace, 

Ca să vă lase vouă - 
Credinţa strămoşească, 

Şi legea pămîntească 
Așa precum le-aveţi, 

«Plătind haraciă cu cinste 

Ca unui mai puternic; 

Cercind mai bine mila, — 

Decit sabia lui!,.. 

«Dar dacă, dimpotrivă, 

Vă cere alte jertfe 

Ds cit aceste-aduse . 

Cu inima pe faţă, 
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«Atunci pieriţi mai bine 
"Cu sabia în mînă, 

Credinţa apărînd-o 
Și Ţara, păn' la moarte, 

«Decit să cadă'n prada 

Ruşinei şi-a robiei, 
Decit să vi le calce 

Vrăjmaşul în picioare! 

«Şi maveţi îndoinţă 
Că Dumnezeul nostru, 

Acel ce singur poate 
Minuni să săvîrşească, 

«Din cer n'o să se'ndure 
De lacămile voastre, — 

Şi no să vă răsară 
În noaptea suferinţii 
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«Un soare noi, un mare 

Îndrumător de neamuri, 
Care va 'nfringe — odată 

Trufașa Semilună, 

<Şi-o să vă mîntuiască 
Pre voi ori poate-urmaşii 

Și-o să vă dea puterea 
Şi slava cea dintăiă !...» .



V, 

Astfel a grăit Monarhul, — 

Şi în vreme-ce pe dealuri, 

Imbrăcind în purpur zarea, 

Craiul zilei se stîngea, — 

Supt sprincenele stufoase 
Două lacrimi mari luciră — 

Şi-un: fior trecu prin inimi: 
Ştefan-cel-Bătrîn plingea !



CÎND A FOST SĂ MOARĂ ȘTEFAN... 

n



IL. 

(Vina a fost să moară Ştefan, 
Multă jale-a fost în Ţară: 
Cite braţe 'n desnădejde 
Către cer nu se 'nnălțară? 

Cite jertfe la altare, 

Cită smirnă şi tămilie, - 

Pentru ca viteazul Ştefan 
Vii şi teafăr să rămiie! 
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Se părea că nici pămîntul 

Nu se "'ndură să-l primească 
Pe acel ce-a fost prea vrednic 

Peste tot să-l stăpînească. 

Şi de groază şi durere 
S'a cutremurat pămîntul, 

Ca în ziua răstignirii 
Celui ce-a vestit cuvintul... 
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IL 

Cînd a fost să moară Ştefan, 
Multă jale-a fost în Țară — 
Cine ar putea să spună 
Cite inimi sîngerară ? 

Iarnă grea ca niciodată 
Și o foamete cumplită 
“S'abătură ?n anul cela 
Peste ţara lui iubită. 
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Insă nici pe patul morţii 
Nu putea s'o dea uitării 

Cela-ce pe drept fusese 
Poreclit: Părinte-al "Ţării... 

Lângă patul său chemînduii, 
Mingăe pe toţi sărmanii, 

Plîng şi îi sărută mîna 

Văduvele şi orfanii, 

Plîng şi-l binecuvintează 
Şi se ?'ntorc pe la căminuri, — 
lar boierii zi şi noapte 

Staă la patul său de chinuri... 

— 166 —



III, 

Cînd a fost să moară Ştefan, 
Multă jale-a fost în Ţară: 
Lîngă patul săă de chinuri 
“Toţi boerii sadunară. 

În ceardac cerînd să-l ducă, 

A luat în mîni ochiana, 

Să mai cate înc'odată 
La Moldova lui — sărmana ! 
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Şi de ce-a văzut într'insa 

L-a cuprins întăiu fiorul — 

In ochiana fermecată 

El cetise viitorul ! 

Veacuri negre de urgie, 
Şi de lupte şi de jale 
S'arătară, întro clipă 
Fulgerînd, privirii sale... 
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IV. 

Vis e însă, ori aeve? 

Din spre Olt, urcînd, zăreşte 
Un vultur măreț ce ?ntinde 
Aripele, — şi-adumbreşte 

Toată Țara Muntenească 

Şi Moldova şi Ardealul... 
"Vai! dar noapte şi mai oarbă 

Işi aruncă ?n urmăsi valul! 
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Dintr'odată, făr' de veste, 

Faţa iar i se 'nsenină: 
Picla grea deschide iarăși 
Gene-albastre de lumină. 

Pe cîmpia dunăreană 

Vede oşti romîne ?n zare: 
Mîndru prinţ din ţări străine 
Merge ?n fruntea lor călare... 

Cîntece de biruinţă 
Cresc şi umplu tot văzduhul, — 
«Şi zîmbind, cu pacea n suflet, 

Ştefan Vodă *şi dete duhul!.. 
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V. 

Dar cu dangăt plin de jale 
Mii de clopote dau veste: 
«Ştefan Vodă al Moldovei, 
Ștefan Vodă nu mai este!» 

Tristă-i Mănăstirea Putnei, 
Porţile-i deschise-aşteaptă 
Strălucit convoiii ce vine 
Şi spre ele 'ncet se "'ndreaptă. 
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Este Ştefan. Azi străbate 
Cel din urmă drum prin Țară, 
Dar pe unde trece-acuma 
In măreaţa zi de vară, 

Plînge dealul, plinge valea, 
Plîng pădurile bătrîne | 
Şi norodu ?n hohot plinge: 
"<Cui ne laşi pe noi, stăpine 2...» 
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EPILOG



Batru veacuri de durere 
„Ai trecut, — şi ?n noapte-adincă 
Doarme Ştefan, dar şi astăzi 
Neamu ?atreg îl plinge încă. 

ȘI-L vor plînge codrii vecinic ! 
Fremătind duios din ramuri, 
Cit vom fi 'n cuprinsul nostru 
Tot iloți ai altor neamuri! 
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Jalnic apele l-or plinge; 
Şi zădarnic, multă vreme 
Din adînc de văi pierdute 

Triste buciume-or să-l cheme... 

Insă cînd suna-va ceasul 

De dreptate pentru Ţară, 
Din mormîntu-i va străbate 

Virful sabiei de pară... 

_Și va fî răsboiul-mare 

Între neamurile toate; 
Caii în potop de sînge 
Pin' la coame or să 'nnoate... 

Peste noi atunci pluti-va 

Duhul lui Ştefan-cel-Mare — 
Şi vom rumpe orice lanţuri, 
Vom sfărma orice hotare! 

VA S 
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