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PREFAŢĂ 

«Luptător pe câmpul vieţei, 
«Tu ai drepturi mari și sfinte; - 
» Eşti în culmea tinereței : 

«Inainte /» 

(„Din Vravuri* de Alin) 

Pentru a satisface un gol simţit în sînul po- 

zesiei populare, D-niăă editori Ralian şi Ignat 

Samitea, au luat în editură acest înteresant vo- 

huon de Doine olteneşti. 
Tot Românul ştie ce e «Doina». Ea e cîntul 

dragostei, al bucuriei şi al suferinței. 

Alin,—fiul unii țăran din Burlani (Gorj), 

— cu un spirit original, a scris o serie de 20 
de doine fermecătoare. 

Cite-va din ele, publicate prin Adevărul 

Iustvat şi alle reviste literare, au secerat o 

mulțime de laude și au atras atențiunea publi- 

cului iubitor de literatură.



Subiectul doinelor e luat, parte din dragostea 

ţăranului, al cărei simbol e <Mândiă»j; iar 

parte din «lupta» pentru ciștigarea drepturi- . 

lor li şi pentru schimbarea actualului traii în 

altul mai bun. 

In aceste doine vedem clar suferința ţăia- 

nului iobag, care sătul de a mai tremura de 

biciul ciocotului și a se mai injosi a-l lua cu 

binele pentru a'şi cîştiga o traistă de mălai, ori 

de făină de la cute, își ridică puternic glasul, 

cerînd de la cer îndurare, iar de la ai sei spri- 

jin, pentru a putea lupta mai cu tărie contra 

acelo; cari i-au cotropit toate drepturile. 

Viaţa [ăranului e un șir nesfirsit de suferinţe. 

Mereu amăgii în speranţele lui, mereu plingin- 

du-și soarta între cei patru pereți goi ai colibei 

vuinate, care stă să se mdirue pe el la cea din- 

tii bătae "n uşe a crivățului. Mereu ars de ar- 

şița soarelui pe cimp, bătut de ploi și de sint, 

bătut de puternicii zilei... bătut chiar de Dum- 

nexeu?! Zilele luă de bucurie le poți număra pe 
degete : namta şi botexul, Paştele şi Crăciunul; 

dar şi astea cînd vrea cel “de sus. 

Cit nu-și dau socoteală orășenii, cu cite su- 

dori se fabrică o pîine! De var fi acest rob 

al pământului, vecinie biciuit și desprețuil de 

nişte stăpînitori nendurați, ca să stea la coa- 

nele plugului, tar în cax de primejdie, colo la 

  

 



frontieră, sentinelă neadormită, war mai fi: nici 
Patrie, mici Tron ! 

Să nenchinăm dar martirului-erou ! Cică el 
e talpa ţărvei şi ca atare, în zile mai se- 
nine, să căutăm s'0 curăţim de noro- 
dul, în care zace, această talpă așa de trainică. 

Admir, cu entuiasm inițiativa Editorilor Sa- 
mica ; ei au ridicat prin întreprinderea de edi- 
tură în Oltenia un far de lumină, care de aci 
îşi împrășhe vaiele binefăcătoare în tot popo- 
rul românesc. Mă bucur, că au ştiut să aleagă, 
printre tinerii scriitori şi pe Alin, fiul țăra- 
nului govjan, care promite mult în viitor şi face 
onoare -litevaturei romîneștă. 

Un asemenea gen de poiezii apare arare-ori 
şi sunt încredințat, că prin aceste doine, scrise 
cu atita duioșie, Alin ne arată o adevărată e- 
popee a viefei țărănești. 

Cred deci, că «Doinele oltenești» vor fi 
bine venite, 

N: 
București, Ianuarie 12, 
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Doina 

Frunză verde flori de fragă, 
Doină dulce, doină dragă, 
Cite doruri nu se leagă 

Printre văile *nflorite, 
Peste ape adormite, 
Tu treci codrii şi răsbaţi 
Piîn'la cei nemingiiaţă! 
Doină dulce, doină sfîntă, 
Tot Rominul mi te cîntă, 
Mi te cîntă'n duioşie, 
Cind el dă de-o bucurie, 
Mi te cîntă cu *nfocare, 
Cind el dă de-o întristare;



Mâîngiierea lui întreagă: 

Numai tu eşti, doină dragă!... 

Numai tu eşti cîntul lui, 
Cintul drag Rominului!... 
Cit oi fi pe ăst pămînt, 
Eu vă las cu jurămint, 

Ca bun frate ce vă sînt: 

Că de-oi cobori 'n mormint 

Să cobor cu-al doinei cînt, 

Şi de voi sbura la rai, 

De pe-al vieţei jalnic plai, 

Am s'o duc la stele sus, 

Unde doine mindre nu-s; 

S'o duc prin pustia lună, 

Unde doina nu răsună.... 

Şi apoi la Dumnezei, 

Să “i-o cînt în rai merei, 

Pot aşa precum o cînt 

Vouă astă-zi pe pămînt, 

Cu grai dulce, cu grai blind,. 

Doina tristului meii gind!



Doina Alinei



   



Doina Alinei 

Frunză verde şo sulfină, 
Lună plină, lună plină, 
Lună plină ş'aurie 
De ce nu'mi dai haina-ţi mie, 
Să mă duc la mîndra mea, 
Să fac dragoste cu ea, 
Tot în aur îmbrăcat, 
Ca un fiu de împărat. 
Şi să-mi dai stelele'n sîn, 
Chiar de-ar fi rob să-ţi rămian, 
Numai să le fiu stăpin. 
Şi s'ajung în pragul ei, 
S'o 'ntreb:—Mindro, ce mai 

vrei?... 
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Cit eram de zdrenţuit 
Ş'azi cit sint de strălucit, 
Nici azi nu-s bun de iubit?... 

Ş'apoi capul să i-l cei, 

Să-i fac din stele cercei; 
Salba de la gitul ei, 
Numai din luceferei, 

Din luceferii cei mari, 
Nişte nestemate rari, 
In cosiță-i să le-anin 
Şi să-i zic: mîndruţo, vin, 
Pururea să ne iubim, 

Trai ferice să trăim, 

Să nu ne mai despărţim! -



Doina ochilor 
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Doina ochilor 

Frunză verde trei zorele, 
Ochi ca ochii mîndrei mele, 
Nici o fată n'are 'n sat, 
Să caţi satu 'n lung şi 'n lat. 
Cind ne-am întilnit pe-o punte, 
Eu din vale, ea din munte, 
Tocmai la mijloeul ei, 

Mă uimiră ochii săi 

Bată-te norocul, fată, 

Că d'abia cătai odată 
Drept în ochi-ți—ş'apoi hai,— 
De pe punte lunecai! 
Apa repede şi mare, 

O trecui prin înnotare;
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Dragostea, în al ei foc, 
Innecat mă ţinea loc... 
De scăpat să n'am noroc. 

 



Doina puicei



 
 

   



Doina puicei 

Frunză verde flori de nalbă, 

Ochi albaştri, faţă albă 
Şi cosiţă aurie; 

Iată tot ce-mi place mie. 

Puica mică, durdulie, 

Cu catrinţă şi cu ie, 
Betele cu flori şi fluturi, 
Flori de prin cosiţi să-i scuturi, 
Cu cămaşa borangic, 

“Sin şi buze cu lipic, 

Gitul cu mărgean frumos 

Şi mijlocu-i mlădios; 
Iar sub pasu-i uşurel, 

Să răsară flori sub el...



Puică, puică... cine ştie, 

Al tău care o să fie! 

„Dar din o sută şi-o mie, 

Numai tu mi-eşti dragă mie!



Doina împăcărei 

 



 



Doina împăcărei 

Frunză verde ghiocei, 

Ce folos că-s tinerel, 

Dacă mindra-mi nu mai vrea 
Nici în ochi a mă vedea! 
Mindruţo cu ochi”'n jos, 
Să te mînii nu-i frumos; 

Vin” mai bine să vorbim, 

Iar ca ?nţiîi să ne iubim. 
Cam furat două-trei flori 
De la alta... ce,—o să mori?... 

Las'că şi tu ai furat 
Florile unui băiat; 
Ba mai mult, că te-am văzut, 
Cind i-ai dat şi un sărut.
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Un sărut cu-atita foc, 
Cam spart horatunci pe loc... 
Şi-am fost bun, că te-am iertaţ 
Şi nu m'am mai miîniat. 
Am plecat oftînd mereă... 
Ştie numai Dumnezei! 
Şi tu nici că mă vedeai! 
Cum rideai, aşa riîdeai! 
Cu altu 'n horă jucai; 
Eu tot nu mă mâîniai. 
Miîndruţo cu ochii'n jos, 
Să te miînii nu-i frumos; 
Vin” mai bine să vorbim, 
Iar ca ?'ntîi să ne iubim!



Doina pribeagului 
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Doina pribeagului 

Frunză verde flori de crin, 

Rău e de omul străin, 

Fără sat, fără cămin!... 
Doar atit cu ce-i pe el... 
Cuc pe creacă singurel! 

Dacă bate 'n uşi, pribeag, 

Nimeni nu-i ese cu drag, 

Să-l întimpine din prag! 

De trece prin sat 'nainte, 

Casele îi par morminte; 

De iese afar din sat, 
In al ciinilor lătrat, 
Nebăut şi nemâîncat, 
O apucă pe cimpii,



Pare'ar merge în pustii; 

O apucă pe cărare 

Intr'un plins şi'ntr'o oftare! 
Şi nici apa riului 
Nu-i alină setea lui, 

Nici aripa vintului 
Nu svintă lacrima lui, 

Nici arşiţa soarelui 
Nu'ncălzeşte sînul lui, 
Nici pasărea codrului 

Nu-i alintă dorul lui!.. 
Numai umbra-!l însoţeşte 
Pe pămint cît mai trăeşte!... 
Şi nică umbra nu-i a lui, 
Ci-ă tot a pământului!



Doina lunei 

 



 
 

 



Doina lunei 

Frunză verde de ştejar, 
Lunan cer răsare iar, 
Gindul noaptea-i mai amar!... 
Că sint dat din casafar; 
De perceptor şi primar. 
Vai de bieţii mei pereţi — 
Iar hirtii şi iar peceţi! 
Şed în tinda casei mele 
Și mă pling, golan, la stele, 
De le fac de rid şi ele, 
Rid de lacrimile mele!-— 
Prunză verde ş'o alună, 

De ce nu te'nduri tu, lună, 

Să-mi mai dai o soartă bună;



Să mi te cobori în jos, 
Să te schimbi în pol fiaumos, 
Pol de aur, zimţuit, 

In chimiru-mi cel pirlit: 
Pol de aur sunător: 

Plata datoviilo», 

Alinarea—aleanului 

La casa sărmanului 

La uşa ţăranului! 

 



Doina săracului
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Doina săracului 

Frunză verde de dudăă, 

Cine-o mai ţinea la cruce, 

Ca crucea să se usuce! 

Că primarul de la noi, 

Ne înjugă ca pe boi, 
Numai pentru un leu-doi, 
Şi-şi ară cimpul cu noi, 
De riîd şi boii de noi,-— 
Şi'n bătăi ne svint'amar, 
Blestematul de primar, 

De primar şi de notar! 

Frunză verde de mohor, 

Nenduratul perceptor
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Bate toba *'ntruna 'm sat, 

Somnul de ne-a speriat; 

Toată noaptea Pam visat 

Şi 'n zori ochi cu el am dat, 
Sfinta—Aranghel ne 'ndurat! 

Nu'mi văd capul din belele, 

Vai de păcatele mele!.... 

Să-i dau birul, dar cu ce, 
Cind nimic în cas'nu e, 

De cît patru pereţi goi 

Şi cămăşile pe noi? 
Toamna, iat-o; iarna vine, 

Sînt sărac şi vai de mine; 
Munca mea, ce am muncit, 

Altuia a folosit, 

Eu rămas-am tot pirlit! 

Frunză verde arţăraş, 

Din moşnean și din clăcaş, 

M'am dat rob la arendaș, 
Braţele mi le-am vindut 
Şi tot nimic n'am făcut, 
Sufletul mi Pam dat lui. 
Dar mai bine iadului, 

Iadului şi dracului 
De cit arendaşului!



Doina visului aturisit



 
 

 



Doina visului afurisit 

Frunză verde de secară, 
M'am culcat de vreme-asară; 
Peste noapte am visat, 
Că la curte-eram argat 
Şi robiam neîncetat, 
Și aveam stăpini atiţi... 
De nici eu nu mai ştiu ciţi; 
Mulţi ca frunza şi nisipul 
Şi'nfiorători cu chipul. 
Şi-mi dedese 'ntr'un bordei, 
Noaptea să dorm cun boldei, 
Un boldei nestîmpărat, 
Cu păr roșu-alb-bălţat. 
Şi pe zi aveam o piine 
Ca s'o'mpart cu al lor cîine, 
'Ciine rău şi blestemat,
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Co ţinea întrun urlat 
Şi de fel n'o contenea 
Pină piinea-mi n'o sfirşea; 
Iar eu rămineam flăminăd 
Şi priveam la el oftind 
Şi el mă privea urlina, 
Că tot nu era sătul. 

Il dusei drept la pătul, 

Ca să-i dau porumb uscat, 

Să măniînce din-destul;-- 

Mirosindu-l la lăsat. 
Il dusei drept la hambar, 
Ca să-i dau făină, iar 

El să urle a 'nceput 

Şi 'ntr'un drac s'a prefăcut 
Şi 'ncepu să ţipe-odată: 
— «Bu voi piine frămintată 
Numa'n lacrime şi siînge!... 
Iar eu 'ncepui a plinge, 
Nemincat şi nedormit!... 
Vai, ce vis afurisit! 
Zău, de nu m'aşi fi trezit 
Cînd tu, mindro, mi-ai şoptit, 

Soarele ca răsărit, 

Chiar în somn aşi fi murit.



Doina iobagului
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Doina iobagului 

Frunăz verde de pelin, 
Doanine, ţie mai mă'nchin.., 
'Mi-arde sufletul în chin! 
Vezi, cu cită nedreptate 
Tot ne-apasă, tot ne bate 
Şi ne tot atîrnă "n spate 
Biruri grele, blestemate. 
Şi cu guri înveninate 
Ne sug sîngele din vine: 
Aştia mari, trimişi de tine! 
Frunză verde măr sălciu, 
Un” mă duc... de unde viu— 
Doamne, nici eu nu maj ştiu! 
De mă bate vint de vară,
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Eu, din zori, trag brazda 'n sară, 
De mă bate vint de iarnă, 
N'are nevasta să cearnă 

Nici fărimă de mălai... 

Copilaşi-'mi fac halai!— 
Pentru vite... nici un pai!... 
Doamne, Doamne... milă n'ai! 
„Frunză verde samulastră, 
Bate crivăţu ?n fereastră... 
Şi fereastra mi-e lipită 

Cu hirtie tipărită, 

Ce pe ea scria o dată: | 
«Daţi ţăranului răsplată !...» 
Ce răsplată!... Ce răsplată, 

Cînd mi-e casa ghieţărie, 
Iar fereastra jucărie 

Crivăţului din pustie! 
Şi ciocoiu ?n refenea, 

Toacă, toacă munca mea! 

Munca mea din mai anţărţ, 

El mi-o svirlen joc de cărţi, 
Că-i ciocoi, cumplit vrăjmașş, 
Pătimaş şi nevoiaş. 
Gura lui ca de balaur 

Cere 'ntr'una aur, aur,
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Și urlînd nesăturată, 
Viaţa, de i-aşi da-o toată 
Ca s'o 'mpac, tot n'o să pot.... 
Noi: nimic... Ciocoiul totţ! 
Frunză verde matostat, 
Doamne, dă un vînt turbat 
Prin tot omul ne'ndurat 
Şi cu coasa ta cea sfintă 
Zvintă, Doamne zvintă, zvintă, 
Pin:oi auzi că-mi cîntă 
Cucu 'm codru liniştit, 
Că neghina a pierit; 
Iar ţăranul fericit, 
Să'ţi aducă slavă ţie, 
Ca scăpat de iobăgie. 
Iobăgie pe vecie!..... 
Doamne,—ajută tutulor, 
Fraţilor săracilor! 
Că săracii toţi sînt fraţi, 
Fraţi de-un chin cumplit legaţi, 
Pe pămînt împrăştiaţi.... | 
Doamne,—ajută tutulor | 
Şi-mi ajut'o-dat' şi mie— 
Doamne, Doamne, slavă ție!
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Doina dragostei dintii
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Doina dragostei dintii 

————_— 

Frunză verde foi de duă, 
Miîndro, prea ai suflet crud, 
Suflet cruq şi nendurat, 
La inimă mai secat. 
Dorule nestimpărat, 
Fire-ai, fire-ai blestemat, 
Că nu pot să-mi viu în fire 
Din pîrdalnica iubire. 
Trecui ape, trecui punți, 
Trecui dealuri, văi şi munţi, 
Trecui codrii cei cărunţi. 
Şi îmi fu peste putinţă, 
Ca să uit de a ta fiinţă, 
Că din ce mă depărtam, 
Tot mai mulţ eu te doream, 
Tot mai aprig te iubeam.
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Văzindu-mă 'nstreinat 
Şi de dor nevindecat, 

M'am întors iarăşi în sat, 
Şi iar-ochi cu tine am dat; 
Parcă m'am mai vindecat. 

Puică vindecă-m'odată!... 

Nu mai fi neindurată, 

Şi iubeşte-mă dWast'dată, 
Tot cum te iubesc şi eu, 

C'aşa zisa Dumnezeu 
Lui Adam, semenul seu: 

— «Dragostea dintii vă fie, 
Dragoste pentru vecie. 

Ia-ţi pe Eva, mergi cu ea, 
Lumea toată fie-a ta, 

Eva te va asculta: 

De-ţi păzi porunca mea, 

Eu vă las cu jurămiînt, 
Că tot raiul meu cel sfint, 
Vi-l dau vouă pe pămint!»



Doina mioriţei



 



Doina mioriţei 

Prunză verde de urmuz, 
Puica-mi stă cu ochii uzi, 
Torcind lină pe sub duzi,. 
Toţi flăcăii-i par ursuzi. 
Frunză verde ş'o lalea, 
Cind trecui pe lingă ea, 
Cu grai dulce o'ntrebai: 
—«Spune-mi, puica mea ce ai? 
Ţi-a murit vre un părinte, 
De il plingi aşa ferbinte? 
Ţi-a murit vre-un frăţior, 
De îl plingi cu-atita dor? 
Ţi-a murit vre-un Făt-Frumos, 
De îl plingi aşa duios?..»



Puica 'n faţă mă privi 

Şi din gură—aşa grăi: 

O de-ai şti ce pling, bădiţă!... 

Mi-a luat lupu-o mioriţă!.... 

«Xa taci, puică!... Na guriţă, 

Ca să-ţi uiţi de mioriţă.



Merele mîndrei
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Merele mindrei 

Frunză verde de neghină, 
Nemerii într'o grădină, 
Numai de pometuri plină. 
Şintr'un măr înalt, bătrin, 
Am văzut al mîndrei sin... 
Două mere-avea în el 
Și frumoase la un fel,— 
Mere mari împărăteşti, 
Să dai mult şi nu găseşti 
Nici:la Vodă'n Bucureşti. 
Mindro, îi zisei atunci,— 
Ce să-ţi dau, ca să-mi arunci 
Doar un măr din sînul tău?.. 
Ea-"mi răspunse:—«Dragul meu,
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Nu mai sta cu sînul gol, 

Tot dind mărului tircol; 
Uite-ţi scutur, tu adună, 
Să nu zici că nu sînt bună; 

Merele din sinul meu, 

Sînt doar ale cui ştiu eu... 
Şi nu fac de nasul tău.



Doina şipotului



a
e
 

E A 
DD. C
i
t
i
 

DIE Ce Aa 
ace 

tii 

 



05 — 

Doina șipotului 

Frunză verde salbă moale, 
La Paringu plinge 'n poale, 

Plînge-un şipot vioriu, 

Cu-apa ca-argintul viu. 

Dac'o bei mai ostenit, 
Lîngă el ai adormit 

Somnul morţei fericit ; 

Dar de-o bei mai odinit, 

Te simţi treaz şi răcorit 
Şi'n puteri mai întărit. 
Frunză verde de gorun, 

De trei zile cat nebun, 

Dorul cui-va să mi-l spun; 

Că de lam spus florilor,



Apelor şi codrilor, 
Urşilor şi şoimilor, 
Ori privighetorilor, 
Azi în murgul zorilor, 
Nimen seamă nu ma luat... 
Şam rămas pustiu, uitat! 
Ah! Frunză verde iasomie, 
Ce-am văzut, floare să fie?... 
De-ar fi floare-ar sta pe loc, 
War veni doinind cu foc; 
Parcă-i zina din poveste... 
Nu-i nici zina... Mindra-mi este!... 
Este miîndra-mi: stea'ntre stele, 
E norocul vieţei mele!



Doina fetei
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Doina fetei 

Frunză verde de răchită, 

Mindruliţă mult iubită, 
De ce dor eşti ispitită?... 
Eşti de dorul de iubire, 
Să-ţi alegi pe lume-un mire?... 
Ori de vre-o nenorocire, 

De-o apuci spre minăstire?... 
Nu, nimic nu vrei a-mi spune?... 

Ce dor pe ăst drum te pune? 

Drum de care neumblat, 
Drum de lume necălcat, 

Drum de iele doar umblat, 
Fermecat şi blestemat?.. 

—«Eu ţi-aşi spune, măi pandure,
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Dar dă-mi voie în pădure, 
Ca s'adun ceva surcele, 

Să-mi fierb burueni cu ele, 

Burueni d'alea de leac, 

Toţi flăcăilor să plac!“ 
—Zăi te las, puicuţă dragă, 

Dar să-mi dai şi mie-o fragă 
D'astea de pe buza ta!... 

—<0O, nu mai pot aştepta, 

Ți-oi da cînd m'oiii înturna; 
De-o cam dat'vrei salba-mi?... Na, 
Eu ţi-o dau cu bucurie, 

Fie cui ştiu eu, să fie!..... 

Prindă-ţi binen pandurie.» 
—Bine, — atuncea du-te dar, 

O să-ţi ies în cale iar, 
Cu vin vechi colea 'n ploschiţă 
Şi cun zimbet pe guriţă. 
a... Calea ei după surcele 
Fu ?n desiş de rămurele, 
Să se spinzure ntre ele. 

Dar pandurul mi-o zărea, 

Cavea ochii după ea, 
Ca un vultur s'arunca 

Şi de moarte o scăpa.
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—Pastea mi-ai fost, puiculiţă, 
Ca, să scapi de dat guriţă? 

—<Abh, tu ceri guriţa mea,... 
Insă nu mai faci de ea... 
E pirlită, —'nveninată 
De sărutu ?ntii, ce-odată 
Şi cu inima mea toată, 
Mi-a furat lifta spurcată 
De ciocoi!.... Şi 'nsărcinată 
Ma svirlit şi m'a lăsat 
C'un copil de lepădat, 
Cold "n gîrlă aruncat!..... 
Dar să nu mă spui în sat, 
Că-i ruşine şi păcat!.... 
De te'i însura vrodată, 
Cată, măi pandure, cată, 

De-i fi tată ş'ai vre-o fată, 
Vezi de ea cît vei putea, 

Să n'o laşi ca să ţi-o iea 
Ne'nduratul de ciocoi, 

Să ţi-o svirle la gunoi, 

Cum ar asvirli un cîine.... 
Şi s'o lase, de-azi pe miine, 
Fără milă, fără piine!»



 
 

 



Doina inimei



 



Doina inimei 

Foaie verde bob de mei, 

Pe la mindra-mi iar dedei, 
Că ardeam de dorul ei. 

Ş'o găsii bolnavă 'n pat 
Şi zăcută de vărsat 
Şi-o ?ntrebai: dacă-i mai bine; 
Iar ea, tristă, 'n către mine, 

Ochişorii 'ndreaptă plinşi 

Şi pe jumătate stinși.... 

—«Dragule, drăguţul meu, 

Noroci-te-ar Dumnezeu, 

Vezi cit de urită's eu?.... 
Tu rămas-ai tot frumos, 

Tot iubit.... dar ce folos!...»
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—Mindro, ori şi cum ai fi 
„ Pentru tine mi-aşi jertfi 

Tinereţea, viaţa *'ntreagă.... 
Eşti urită; dar mi-eşti dragă! 
Frumuseţea este-o floare 
Ce se scutură şi moare; 
Insă inima-ţi blajină, 
Schimb'a ochilor lumină,— 
Şi te face să-mi rămii 
Tot frumoasă ca şi'ntii!



Doina răzmiriței
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Doina răzmiriţei 

Frunză verde de alună, 
Măi ţigane, zi din strună, 
De-mi mai fă inima bună, 
Să-mi mai piară ăl necaz, 
Că nu'ş ce-am pe ziua de-azi!.... 
Ion Fîvtej, din Duşumea, 
Bine vorba nu sfirgea, 
Că un vifor sauzea, 
Cum vuia, aşa vuia, 
Satul tot se răsvrătea, 
Că de foc nu mai putea. 
Şintr'un gînd şi'ntr'o suflare, 
S'avinta cu mic, cu mare, 
Să se plingă la Domnie,
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De-a ciocoiului urgie. 

Frunză verde barlaboi, 
Căpcăunul de ciocoi, - 
Glonţ fugi la stăpinire 

Şi îi dete 'mdată ştire, 
Că-i tot satu 'n răsvrătire ; — 

Iar un colonel, vestit 

De om crunt şi ponegrit, 

Cu-ordin straşnic întărit, 
Inainte le-a eşit, 

Două vorbe le-a vorbit: 

—«Ce vreţi voi?....» 
-- Noi, ce vrem noi ?...» 

«Vrem dreptatea de apoi! 

«Vrem să ştim dacă'n război, 

«Duşi ca turmele de oi, 
«Pentru cine ne-am luptat, 

«Singe pentru ce-am vărsat? 

«Ca să facem pe ciocoi, 

«Să ne 'ngroape în nevoi?... 
«Pină cînd să fim neghiobi? 

«Pînă cind să fim tot robi? - 
«Pină cînd nedreptăţiţi ? 
-Luaţă-în ris şi umiliţi ?—
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“Vrem dreptatea să ne daţi!.... 
“Şi tot satul cercetaţi 
“Și pe dat dat'o să aflaţi 
«Că mai toţi am fost soldaţi! — 
«Vrem dreptatea...» 
a... —cAşa vreţi? 
In curînd o so aveţi, —> 
Zise crudul colonel. 
Către-oştire el se 'ntoarce, 
Diînd poruncă să'şi incarce 
Armele. Oştirea, 'ncarcă, 
Focuri oarbemn vint descarcă. 
Ion Virtej, stînad nemişcat, 
Din mulţime a strigat: 

—<Nu vrem plumb j 

Ci vrem porumb !» 
-<Nu vreţi să vă potoliţi ?....» 
-<Nu!.... Vrem dreptatea...» 

«Aşa, voiţi... 
Incărcaţi cu plumb! ochiţi! 
Fără milă-i nimiciţi !» 
Iar povunbul sboară ?n vînt, 
Mulţi flămenzi cad la pămînt!,.. 
Ah! răcneşte Ion Virtej, 
Fost viteaz printre viteji; 

|
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Şi sărmanul cade, moare 
Pe pămiîntul, pentru care 
Viaţa 'ntreagă a robit, 

Fără să-l fi stăpiînit!... 
Răzmiriţa-i toată stinsă 
Si'ntre baionete prinsă, 

Şi cu lanţuri ferecată, 
Toată'n temniţi aruncată! 

Ion Virtej, sub cer de plumb, 

Doarme-al morţei somn de veci; 
Ochii lui deşchişi şi reci 

Par'car zice: — «en porumb!» 

| |



Doina haiducilor



 



— 85 — 

Doina haiducilor 

Frunză verde foi de plop, 
In nevoi mereu mă 'ngrop; 
Apă n'am în ca un strop.... 
Să mă duc, ori nu, să ieau?.. 
Dar n'am după ce so beau! 
Doar cu zile şi cu apă, 
Viaţa de nevoi nu scapă; 
Dar mai bine-ar fi să ies, 
Să vorbesc cu codrul des, 
Vr'un haiduc de m'o vedea, 
Şi pe mine să mă iea. 
—<Cine eşti?... aud. un glas, — 
—<Cin' să fiu?.... Ia, om rămas 
Fără nici un căpătii



— 986 — 

De la nevasta dintii!-—» 
—<Vrei cu mine să rămii ?...» 
—«Dar p'aici tu ce-ai cătat?...» 
—«Ce să cat?. Ia, un bogat.» 

—«0O fi al nostru din sat, 

Arendaşul nendurat, 
„Caţaonul cel spureat ?-—-> 
—«Da, chiar el.—» Aidem cu mine, 
Să-ţi arăt calea mai bine; 
Dar de vrei să-mi faci plăcerea, 

Să mă faci să uit durerea, 
Să nu-l omori. ca pe vită, 

Ci cu moarte siluită! 

Răstignit pe cruce sus! 

Tintuit ca pe Isus! 

Că. Isus de-a pătimit, 

Omenirea-a mâîntuit; — 

Dar noi dacă pătimim, 
Cu ce foc ne folosim: 

Pe ciocoi că'mbogăţim?... 

Pentru-ori câţi noi ne-am jertfi; 
Ori cît de Isuşi am i... 
Cît ne-am. cere noi răsplata: 

E tot sapa şi lopata!



Doina Ciupelei
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Doina Ciupelei 

—Fruunză verde mărgărit, 
Puică, fă,-—ce ţipi cumplit? 
De ţiţă că te-am ciupit, 
Codru'ntreg a hăuliţ.. 

— Cum de nu aşi fi ţipat, 
Dacă rău ma usturaţ? 

—Ei, şi ce,—pentr'un ciupit, 
Poznă mare,—ai fi murit!... 
De la Vodă, la opincă, 
Toţi ciup aşa, fa, Tlincă; 
Unii ciup ţiţe de fată, 
Alţii ciup ţara bogată, — 
Şi de ai acuma minte, 
Spune-mi în două cuvinte, 
Ce ciupeală-i mai cumplită >... 

—»Para, cînd o fi ciupită.«



 



Doina lui Vodă
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Doina lui Vodă 

Frunză verde măr domnesc, : 
Intru'm codru şi doinesc, 
Inima să-mi răcoresc, 
Că destul de cînd robesc! 
Codrule cu frunza deasă 
Şi cărarea nealeasă, 
Lasă-mă să-mi fac toiag, 
Să pornesc ca un moşneag, 
Să mă duc la Vodă 'n prag; 
La Vodă să mă pling lui, 
De ciocoiul satului! 
Că din una, ne ia una 
Şi ne lasă cu nică una; 
Ba, chiar şi din ce n'avem,



Vrea hambarul să-i umplem. 

De lam spus notarului, 

El Va spus primarului, 

Şi-ăst'a spus zapciului, 

Şi-ăst'a spus.... pustiului ! 

Chip, aminte mi-am adus, 
Că mai este pină Sus, 
Că mai e şi Vodă pus, 
Doar la el mai am de dus! 
Frunză verde de stejar, 

Pin” la Vodă: chin şi-amar; 
Dar şi eu m'am stricorat, 

Cum nu m'aşi fi aşteptat.— 
Vodă, între sfetnici stină, 

L'auzii aşa'ntrebind: 
Ce e "n ţară ?.. Este bine ?.,. 

Iară ei, făr' de ruşine, 
Ii răspunseră:—,„Cu Tine, 

Să trăeşti, Măria 'Ta, 
Ori cit timp pe tron ai sta, 
Tot popovu-i fevicit > 

—„Nu cumva maţi linguşit“? 
Zise Vodă-atunci răstit. 

—„Te-au minţit, da, te-au minţit!.... 

Din popor eu am venit, 
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Să vă spun că's împilat 
Şi'n zadar dreptatea-mi cat. 
Tot poporul plinge, plinge, 
Cu lacrimi de foc şi singe, 
Căm cas nu-şi mai poate stringe 
Piinea, pîinea cea de miine; 
Iară 'Ţie-ţi zice „câine,“ 

Care stă pe demiîncare, 

Surd şi orb şi'n nepăsare! 

Frunză verde de răsură, 

Sfetnicii tac toţi din gură; 
Iar eu spui tot ce m'apasă.... 
Vodă ca să spun mă lasă, 

Care inimă miloasă, 

Are minte sănătoasă, 

Şi îmi dete din belşug 
Bani să-mi cumpăr boi şi plug; 
Şi mi-a dat pămînt să ar, 
Să mă scap de trai amar. 

Şi mi-a spus:—Ciît o mai sta, 
Pe supuşi i-o asculta 

„Şi cu drag i-o ajuta. 
Aşa Vodă zic şi eu, 
Să ni-l ţie Dumnezeu! 

SFÎRŞIT.
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