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- Notă. Sau ţinut trei conferinţe în Iași in luna April, pentru a contribui 
la suscripțiile ce se fac in favoarea eliberării teritoriului fran- 

"cez: cea ăntei de D. Iorgu Vărnav Liteanu asupra poeziilor: 
Doine și Lacrimioare; cea a doa, de D. N. Ionescu asupra Nă- 
vălirelor 'Tatarilor.-—In cea de pe urmă D. V. Alecsandri au cotit 

- poemul: Dumbrava roșie, : ” 
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DUMBRAVA ROSIE.



FISUL LUI ALBERT. 

„Albert, craiul Lehiei, făcut-au un vis mare, 

Un vis de năvălire, de'nvingeri” glorioase ! , 

El se văzii puternic, pe-un armasar calare, 

Infiorănd cu spada-i popoare numeroasâ; 

Din Miază-zi ferbinte in recea Miază-noapte,: 

Din Răsăritul măndru !'Apusul lucitor- 

EI auzi prin visu-i.mii, mii de mii de şoapte - 

Crescând i in sgomot falnic, gigantic, imnător, 

Un uragan de glasuri ce elocotea prin lume 

Purtănd, nălţiind cu fală un nume,..... al'seu nume! 

Albert, craiul Lebiei, trufaş, sumtţ, ușor, 

Adimenit, se crede stăpiin pe viitor, 

- Șaruneă ochi de pradă pe ţerile vecine: 

„Care din ele, zice, mi-ar cuveni mai bine?% 

EL'stă puţin pe gănduri, apoi cu mare glas: 

„Moldova, este pragul ănttiului meu pas!  



DUMBRAVA ROŞIE, .  .- E 

„In'acea ţeară mică ncincetat lovită 
„De dușmani fără număr șin veci nehiruită, 

„In care, toţi barbaţii sunt zmei ce s'au liiptat 
„Cu Leabhul, “cu Maghiarul, “cu 'Tareul ineruntat, 

"- „Și unde pe sub earbă cămpiile frumoase 
„Ascund troene albe. de-a duşmanilor oase, 
„Un Domn viteaz, un Stefan, adună de mulți ani 

, 20 glorie ce-i demnă de-ai lumei: suverani, | 

| „Voiu merge'la Moldova, la Stefan drept voiu merge 
„Și luciul de pe frunte-i cu spada mea voiu şterge, : [ 
„Ear lumea ingrozită, „privind spre resărit, 

„Vede-va “n loc de soare al meu a chip străliicit 1 

Au zis, şin nerăbdare:i pe lingă el in grabă 
Adună-a lui armată deprinsă la omor, . 
Urdie numeroasă de feare, "ce se'ntreabă : : 
„Spre care orizonuri salta-vom noi in sbor ? 
„În care parte-i hoitul' promis «Va noastre „Shiare 
„Să-l sfăşiem in clipă, să-l roadem,- inghiţim? 
„In care ţeri : toutone, romăne Sau maghiare 
„Vrea Albert, Craiul nostru, pustiul să-l lăţim?6 

Astfel zicea cu fală a lui Albert: oştime: | 
In cete adunată: pe, câmpul din Dombrova, 
Cănd prin văzduh deodată o' gură din mulțime 

- Rosti cu glas de taur sclbatie: la Moldova ! 
Ura! strigâ, Lehimea intocmai: ca un tunet, * 

- Şi văi şi munţi şi. codri respunseră ?n resunet 
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DUMBRAVA ROȘIE. 

Ura!. "gin dor de singe armata crunt aprinsă 

Ca un șioiu de toamnă „pe drumuri se intinsă 

Cu tunuri largi şi grele, cu finte lungi, cu spade 

Ce străluciau la șolduri şin teacă zingheniau, 

- Cu. armasari sburdălnici ce vesel necheziau; 

Mergtnd toți, cai şi oameni, să calce şi să prade. 

In fruntea lor magnații măndri, bătrini şi tineri : 

'Toporski veteranul ce poartă barbă albă, 

Incungiurat de neamuri : feciori, nepoți şi gineri 

Formăndu-i o vitează şi glorioasă salbă, 

Grodeck zis falcă-tare, cen găndul lui se. jură 

Atăţi Romăni să „pearză căţi are dinţi in gură. . 

Zeiusko neimpăcatul cu braţe lungi şi tari 

Care ?n Bugeac ucis-au trei sute de 'Tatari. . 

Bicla, cel nalt, subțire ca trestia, de baltă, . : 

Ce ?n lupte săngeroase ca dănsa se mlădie 

Cu sabia-i turcească tăiend in carne” vie ” 

„Pe. cănd fugariu-i -i sprinten nechează, „mușcă, saltă. 

Gorow şi Zablptowslki, amici - juraţi. pe moarte 

Să "mpartă soarta bună, să 'nvingă rele soarte : 

Şi care in trei rânduri scapat-au din robie. 

Prin degetile morţei trecând cu vitejie. 

Bi.sbor pe doi cai gemini, rizănd in hohot mare 
Cu alţi ca dănşii tineri, baroni, comți Palatini: 

Glence din Pocuția, Zbuloş Litfan ce are 

Un. cărd” “pletos de zimbri in codri de arini. 

„Gavril de Moraviga, fraţii Grotov, :Huminski, 

Mardela Veneticul, Tecclski și Pruhninski, 
. 

. 
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Iarmerie - Mazovitul şi Kozjatie Ucrânul 

Ce creşte cai selbatiei și prinde cu arcanul. 
Ei mer 8 bătând din pinteni; sburdalnica lor ceată 

Străluce de departe in haine strălucite: 
- Dulămi eu flori de aur la pept impodobite 

Și'ncinse cu paftale de peatră nestimată, 
Ciapce purtănd un Vultur şi pene la mijloc, 

Incălțăminte roşii de piele de Maroc, i 

Și frăe ţintuite, şi argintate şele 

Şi armorii cusute pe colţuri de harşele. 

Ei merg jucăndu-şi caii, şi vesel intre ci 
. Vorbind de cai, de lupte, de-amor şi do femei, 

Tot ce-i mai scump in lume şi dă un farmec vieţii 
> Pe timpul mult ferice şi viu al tinereţii. 

Ei merg precum ar merge la simplă vănătoare 
Glumind in nepăsare de moartea ce-au se 'nfrunte, 
Urmaţi de steaguri multe, urmănd in foc.de soare. 
Pe hatmani, capi de oaste, cu Albert Craiu” n frunte..... 

Și astfel in Moldova ei dau cu toţi navală ! 
- Dar cănd trecă hotarul; al Regelui cal tare - 

Se potieni... O buhă ţipă in zioa mare ; 
Şi moartea, *şi găti coasa in acea zi fatală ji



II. 

_ȚEARA IN" PICIOARE. 

Ce vuct lung de carre, ce tropot surd de vite, 
Ce: freamăt de suspinuri, de glasuri nădușşite 

S'aud in 'sinul nopţei prin neagra "ntunecime | 
Și cătră munţi se 'ndreaptă Va codrilor desime? 
Din cănd în cănd sub nouri trecănd că o Săgeată 

 Olipeşte o urină, şi ca prin vis arată 
Bătrîni cu fruntea, goală plecată spre pămăni, 
Femei cu prunci in braţe şi pletele in vânt, 
Copile spăimănțate mănănd turme de oi 
ȘI. flecoaşi in fugă mănănd cărduri de boi. 
Pe Jos, pe cai, in grabă toți părăsindu:și satul, 
Fugind cu vaet, lacrimi, căci i-au ajuns păcatul 

"Se due pribegi şi palizi să cate- -adăpostiri 
In fund de codri ?n peşteri, in sin de monastiri. 

2 

Dar unde sunt barbaţii, voinici, Junii, tarii 
Să- şi apere părinţii, nevestele şi “pruncii ?. ” 
Cănd suflă grea furtună pe ramurile luncii 
Ş'o sgudue ș'o darmă, ah! unde sunt stejarii ? 

- 

? 
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Stejarii sunt ]a locul lor, față cu fortuna ! . 

Acum de zece zile şi zece nopți tot-una 

Din munţi şi piin la Nistru, pe culme şi pe dealuri 

Sun buciume de armă dănd tainice semnaluri, .. 

Şi calaraşi din fugă prin sate, prin orașe 

Crăinese : Săriţi cu toţii pe Litfele” trufaşe ! 

„Viteazul Stefan Vodă vă chiamă *n vitejie. 

„Cine-i mişel să fugă, ciie-i Romiin să vie [4 

Toţi au respuns: „trăească Moldova !* și s'au dus. 

„Pe loe tot'omul verde ce poartă capul sus * 

* Şi- au sărutat otorii, şi-au ascuţit toporul, 

Și-au prins dia cămp fugariul ce-i sprinten ca a) ciută, 

Apoi ficăndu-și cruce, zicănd un Doamue-ajută! 

Ca șoimul de la cuibu-i voios şi-au luat sborul, 

Astfel din ţeara ?ntreagă plec cete inmiite |! 

Cu arce, barde, coase: şi. gioage ţintuite, 

„Purtănd. căciuli: de oac, mintenem flori cusute: 

„Și barbe neatinse, al bărbăţiei semn. 

Ei merg de-adrept prin codri, pe lungi cărări perăate 

Calări pe şele goale cu scările de lemn, 

"Și trec in sbor prin arbori ca demoni de urgie, 

Și umbra schinteiază de-ai ochilor mănie; 

Tot astfel şi boerii, stăpănii de moșii, . 

Incunjuraţi de gloată, las Casele și plec 

Privind cu mulțemire sbardalnicii lor fii



„Dar ei i alerg orice la cămpul de onor. 

- DUMBRAVA ROȘIE, cu | 

Cum ştiu să- Și poarte caii, şi'n salturi se intrec. 
: „| Soții, surori i mame suspin in urma, lor . aj 

” | 

| 

Coman de la Coroana, un urieş de munte - 
Ce intră prin bărloage şi prinde urșii vii, ! 
Aduce după dânsul mulţi venători de frunte 
Născuţi pe plaiuri nalte, trăiţi i in vijelii. 

Balaur de la Galu, Ciolpan din Pipirig, 
„Rid şi de frigul morței cum'rid de-al ernii frig ; 
Și mulți cobor din „munte ca lava din volean, 

„De soiul Iai Balaur, de soiul lui Ciolpan. 

Velcea, bastard „ui Şerpe, 'ca şerpele pe apă 
“Aluneci prin duşmâni și mult cumplit -ii mușcă, 

Ta luptă cănd i-e sete, cu sănge se adapă 
Şi drept potir el are o ţevie de puşcă, 
EI vine din Hirtoape cu Purice-alovilă 

- Și cu Roman-Pribeagul ce nu mai ştiu de milă, 
„ Skeeanul: şi Mircescul, vecini de pe Siret NE 
Ce s'au. bătut cu Hroiot, san prins cu jurământ. | 
Nici chiar sub braţul niorței să nu dea indăret | 
Păn n'or intra cu: Leahul pe- -al Leahului pământ, e i 

“ Şi Zimbrul de la See şi, Zimbrul din Mircești : Mai | | 
E Se due să ice ?n coarne pe vulturii Leşeşti.: |. | i 

 Băttinul Matei Cărjă are 'mprejurul lui - 
- Cinci sute de naprasniei ce vin despre. Vaslui, 

Toţi Racoveni !.. car Cărjă; om inţelept şi harnio 
E'n floare cănd se simte calare pe Șargan. 

+    
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Glumeţ, ii place-a zice lui Negrea, viteaz darnie, | 

„Am să mă fac, nepoată, din Carjă buzdugan 1% 

Negrea zimbind, respunde: „Ai cărja bătrineţii 

„La Sfaturi, ear in luptă ai braţul tinereţii. / 

Şi” ajungând cu toții la Racova de vale, 

O cruce luminoasă li se-arată in cale. 

Astfel, cu mic, cu mare, apărătorii ţerii 

„ Eşiţi ea frunza "n codri la vântul primăverii, 

Din văi adănci se urcă, din piscuri se cobor, 

- Tree ripile in salturi, trec riurile ?n not 

Ş'alerg fără odihnă, voinicii, căt ce pot 

La, glasul ţerii scumpe ce-i cheamă ?n ajutor, 

„Merg unii cu grăbire spre codrii” Bucovinei 

Unde s'adun in cete la strimtele potici, 

Pndind ca vânătorii mișcările jivinei, 

- Și tot rugănd: „Fă Doamne, să treacă pe aici ! j 

Merg alţii la Suceava să facă pe Albert 

A pierde oaste multă şi mult timp in deşert. 

Ear alţii la Cotnariul iubit şi podgoriu E 

„Undeii aștept eu oastea, „Bogdan, domneseul fiu, 

Tăutu cu mintea coaptă, Costea: cu ochiu sumeţ, 

Și Trotușan şi Boldur cu suflet îndrăsneţ, 

Şi unde Stefan Vodă infipt-au steagul sen 

Strigănd la cer: „Ajută-mi, o! Sfinte Dumnâzeu!



IL 

- TABĂRA .LEŞEASCĂ, 

- 

  

Pe-o culme prelungită ard mii și mii de focuri 

Ca stele semanate in numeroase locuri. 

Se pare că tot cerinl căzut e pro pământ 
Și cau remas in urmă-i un haos, un mormânt, 

Atăta intristare, gatătă "ntunecime 
Imprăştie pe boltă-i a norilor desime. - 

Un sgumot lung s6 malţă din culmea “larainak 

Unindu-se in aer „cu tunete cereşti, 

E sgomotul orgiei |... ear zarea departată 

Roşeşten foc de codri și sate romănești. 

„Aici beţii .și danţuri şi chiote voioase, 
Iu fund suspinuri, vaet și plingeri dureroase ! 
Aici de pofte rele sunt ochii toţi aprinşi, — « 

„Acolo curge sănge, acolo's ochii stinşi, 
- Căci astăzi celebrează Lehiznea'n serbătoare 
Victoria. dorită a zilei viitoare!
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- Ostaşii pretutindeni formaţi in dese grupe 
Frig boi intregi, rup cărnuri ca lupii Aiimănziţi, 
Desfund balerei, antale, beu lacom fără cupe, 

Se cert, și rid în hohot” şi urlă reguşiţi: 
Ca dănşii, căni de lagăr. la praznie luănd parte 

„ Schelălăese selbatio,. rod oasele deoparte 

In mijlocul orgiei turbate ce tot creşte, 

Ear pintre căni şi oameni pe earbă stau căzute 
Femei, prada, orgiei, cu mințile perdute. .. . 

Și ănsă vântul nopței prin lagăr.vijieşte 
un glas din umbra neagră la toţi strigă de- arăndul: 
nOrbi! orbi! la masa raorței voi vă măncaţi comindul ! je 

Magnaţii uni, sub corturi, pe perne de matasă - 
Deşert cupe de aur cu vin'de la Cotnar, | 
Căntănd cu. fericire : „De viață rea nu-mi pasă ! 
„Tubita'mi e pe braţe; iri Viaţă np-i amar !&. - 
Și fie-care stringe la peptu-i cu focare 

"O fiică de-a Podolii frumoasă şi balae, 
Cu buze părguite la foc de sărutare, 
Şi ochi ce'not, albastri, in galişă văpae. 
Şi fie-care simte că mintea se desfrănă, 

E Simţind lăng'a să gură o gură voluptoasă, 
Și'n braţe-i -l 0 copilă luptăndu-se-amoroasă |. 
Ș'un sin vioiu, ferbinte săltănd sub a sa mănă, 

„Ferice mult ferice de dânşii !... faţa ride, 
Inima, sboară, raiul in cale-i se deschide,



DUMBRAVA ROȘIE... B 

. Şi ănsă vântul nopţei prin corturi vijiește, 

De tunete cumplite văsduhul elocoteşte a 

Şun glas perdut in umbră tot strigă re *ncetat : 
„Orbi! orbi! moartea Vaşteaptă cu'n ultim sărutat! 

Cortul regal e, splendid ! Duzini de candelabre 
Revars'a lor lumină pe-o masă ce se'ntinde | . 

"Sub table mari de aur! purtănd scumpe merinde 
Și sticle largi cu vinuri spanioale şi calabre. 

„In mijloc sta iveală un cerb de patru ani, 
Incins pe-a sale laturi cu șiruri de fazani, 
Și doue piramide de fructe mai alese A | 
In Asia "'nflorită crescute și. culese. | 

; 

Art i in . fruntea mesei luceşte ca un soare 
Incungiurat de oaspeţi in haine de splendoare. 
-La dreaptari i, al sei frate mai June, Sigismund 
Apare 'ntr'o, dulamă de Toş postav de Lund. 
La stinga- al Cameniţei episcop vechiu, Lonzinski, : 
Ș'alăture cu dănşii se văd Sbignew "Penczynski 
Cu Herbor Lucasievitz, Padlowski. Castelanul 
Radomiei, și Creslau Roza, numit Decanul, 
Şi graf Ioan de Tiffen, magisterul Prusiei 
Care-au adus la luptă cinci sute de Cruciaţi, 

Şi falnicii Toporski, vechi neaoși de-a Lebhiei, 
Şi alţi de frunte nobili, din cei mai insemnați. 
Toţi gustă din merinde, voios deşert pahare 

“In sunetul metalic de vesele e fanfare; |
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Vivat ! Ura! trăească Albert. mult glorios!“ 

„EI spre Albert ţintește privirea-i rătăcită, 

DUMBRAVA ROȘIE. - 

- Și săngele prin vine se scurge mai ferbinte,- , 

Ș'avăntul crește'n suflet. şi nebunia'n minte. 

Cănd regele redică, o cupă de vin plină 

Și-astfel cu glas puternic toastul seu închină : 

„Eu Albert, Domnul vostru, şi al Lebhici Rege “ 

„Intrat-am in Moldova ca leu invingător | 

„Măni este zioa luptei. . „ Nimic nu s'a alege” 

„De Stefan a Moldovii şi de al seu popor. 

„Cum beu această, cupă, aşa măndra, Lehie : 

_ „Se'nghită-această ţeară! Aşa, să fie!“ - 
i « „Fie! 

Respund mesenii „aprigi cun răcnet sgomotos 

Şi lagărul resună in lungă depărtare... 

Dar ceată că la uşă un om străin apare 

Cu peptul gol, cu perul în vănt, cu ochiu focos, | 

Face doi pași şi strigă: „Deşartă-ţi' cupa gios 

„Albert ! de soarte rele "ţi-e cupa otrăvită & 

Toţi se reped cun urlet şi măna, pe el pun. 

„Liisaţi-l, zice craiul ; e Sropski cel. nebuna! 

Și ear. inalță cupa rizănd de-o aşa larmă,... 

Dar cupa lăngă buze-i in măna lui se sfarmă, 

Şun trăsnet lung deodată in ceriuri bubueşte, 

Șin cortul plin de umbră furtuna năvăleşte, - 

Şi masa se restoarnă, și cortul se urducă... 

Ear pe cămpii, sub fulgeri, aleargă o nălucă. 
 



IV. - 

TABĂRA ROMĂNĂ. 

O tănără pădure de ulmi şi de stejari . 

„ Aseunde-oastea română prin junii sei tufari. 

„Misterul și tăcerea in sinul ci domnesc; 

Dar marginele sale sunt palid luminate 
De flacările triste ce pălpîe in sate 

Și veselele focuri din lgărul--leșese. - . 

Pintre copaci şi'n ramuri, din vărfari păn! in poale 

Din cănd în cănd luceşte "oţel de săbii goale 

Și ochi de lei, de. vulturi, de leoparzi selbatiei, 

Ce ard-sub vălul nopţei ca nişte roşi jaratici, 

Căci ei se primblu cu jale. şi. se opresc cu ură 

Din zarea, 'nflacarată pe lagărul vecin, 
Și tot Romăawn suflot pe sufletu-i se jură 

Cu-al dușmanilor sănge să sting-al țerii chin. 
Dor crunt de resbanare ! Crunt, aspru jurământ 
Ce sapăn intuneric un larg, profund mormânt | 

Der 7 ea 
Uaisotoltară | 
Ooesresti .
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"Iei, colo, prin poene stau păleuri de oșteni : 

Areaşi de la Soroca, naprasnici Orheieni, 

Aprozi, Copii din casă, Curteni şi Lefecii, 

Toţi, oameni tari de.vănii și oțeliţi în foc, | 

Deprinşi a-şi trăi traiul în timpt de voinicii.. 

Ş'a da măna cu moartea făra mișca din loc, 

Ei port pe a lor frunte, pe a lor braţe groase * 

Şi'n pepturi brazd6 multe, hieroglife sfinte, 

Cu paloşul sapate, ce spun aduc aminte 

De lupte uricşe, de fapte glorioase ! 

Şi ficcaren vieață și-a căștigat un nume, 

O falnică poreclă, un titlu de stremoş:, 

Mihul, Păun de codru, Balaur, Alimoş, 

"Ursul şi Pală-dalbă, Grozan și Sparze-lume ; 

Eroi de vechi balade ce s'au pastrat in minți 

'Trecănd in moştenire la fii de la părinţi. 

Lungiţi pe mușchiul verde şi domolind fugarii 

Ce sburdă pe ?ntunerie şi desfrunzesc tufarii, 

Voinicii buni de luptă şi bucuroşi de glumă, 

Astfel grăese: 

| —  Grozane ! ce-o fi zioa de măni ? 

— 0 fi la unii mumă, o fi la alţii ciumă, 

„Amară pentru Litfe, şi dulce la Romăni. 

— Amin! să dee. Domnul! 

— Va da, măi Pală-dalbă! 
„Ş'o. fi precum la Baea, '0 fi can: Valea- albă 

„Unde-am vizut- pe Ursul gonit de şese Turci, 

— - Gonitu-m' au ps mine, dar i i-am urcat in furci.



- DUNIBRAVA ROȘIE. 

— Va fi precum la Skee unde-ați văzut in silă 
„Maghiari schimbaţi în epuri, gun Purice'a Movilă. * 

„Va fi precuna la. Lipneţ cu dumbravioara; verde, 

“»La Racova pe unde: şi azi Turcul se perde, 

“La Grumăzeşti pe maluri unde Cuzacul Jară 

„Pe mine, chiar pe mine nau increstat la gură. 

— 'Te-au increstat păgănul, dar cănd el vru de viu 

pln not să treacă Nistrul, o păţi rău, fărtate, 
„Căci de pe mal in fugă tu i-ai sărit .pe spate” 

„Și l-ai trimis sub Nistru să-şi cate un secriu. 
— Bine-i făcuşi, Grozune! E scris in cele sfinte 
„Chiar apele să fie vrajmaşilor, morminte! . ) 

— Așa e ţeara noastră,.. e bună pentru vii, 

„Și pentru morţi e bună. | 
- — De-aceca'n astă ţeară 

„Vecinii dau năvală. cu sutele de mii. 
„Urănd vieaţă la dânşii, le placo-aici să peară ! 
— Le place dar, Păune, și noi le facem placul. 

„Bi cred ca-aici e raiul Şaici găsese po dracul. 

— Şi cum să nu-l găsească urdiile nebune 

"„Cănd Stefan en picioare, cănd versul lui ne spune: 

Stefan, Stefan Domn cel Mare - 
Seamăn pe lume.nu are 

Decăt numai măndrul Soare! 

Din Suceava, cănd el sare, 
| Pune peptul la hotare 

Ca un zid de aparare! 
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Braţul lui făr' incetare, 

Bate ordele 'Tatare, - 

“Bate cetele Maghiare, 

Bate Leşi din fuga mare, 

Bate 'Turci pe zmei călare 

Şi-i scuteşte de 'ngropare'! 

- „Lumea ?ntreagă stă 'n mirare! 

Peara-i mică,-ţeara:i tare 

Și vrajmaşul spor nu are! 

— Trăcască Stefan Vodă!... Mulţi dușmani vin la noi, 
„Dar căt vin. de naprasnici, puţini fug inapoi. 

— Păcatul lor ii mănă, sermanii, că pe-o turmă, 
„Și moartea, le stă"n cale, şi moartea le stă'n urmă. 

— De-aceea la. Moldova: vezi floare lăngă foare. | 

„E ingrășat pămăntul cu sănge. 

„Dar crese bujorii, măndri din. sănge de romina 

"Și pălămida neagră din singe de păgăn!e . 

Sub ceriul ce s'aprinde și'n clipă: car se stinge 
Vărsănd pe a lor feţe lumini fulgerătoare, 
Astfel grăesc barbaţii ce somnul nu-i atinge 

""In aşteptarea vie a zilei viitoare. 

Și poalele pădurei sunt palid luminate 

De flacările roşii ce pălpie în sate, 

— Aşă-i, frățioare, ; 
i 
i 

| 
H 
i



DUMBRAVA ROȘIE. | a 

Și'n tabăra vecină orgia cea nebună 

Ca marea departată, vuește sub furtună, 
Ear in frunziş Romănii topoarele “şi descănt, 

“Și uni-și dismierd caii, şi alţii vesel cănt : 

„Sînt Romăn cu patru măni, 

„Și am leacuri de pagăni: 

„De Tatari am 0 săgeată,. - 

„De Turci pala mea cea, lată, 

„De Litfeni-un buzdugan 

„Și de Unguri un arcan !



V. 

STEFAN CEL MARE, 

In mijlocul pădurei este-o poeană lungă 
Și lârgă, ce foeşte de oameni ca, un roiu. 

| La capătu-i din dreapta se prelungeşte- -0 sirungă 
Prin care osteşimea, curge ca un șioiu. 
Ea intră în poeană și sc aşează 'm r&nduri 

Privind la 'o colibă, de ramuri de stejar 

In care-o umbră mare de. om plecat sub gănduri . 
Stă pe genunchi, se 'nchină in față un altar, 

Deodată, o lumină fantastic isbueneşte 
Din zece nalți mesteacăni aprinși cu toţi do-odată; 

- Coliba se deschide, umbra, se scoală, creşte 
Și splendid maiestoasă la oaste se arată! N 
„Un lung fior “pătrunde mulțimea, ? n admirare. 

Toţi zic: E Stotan:! Stefan! 

— Dar, Stefan e cel Maret 

Eată-l cărunt, dar ăncă barbat intre, barbaţi 

Ca muntele Ceahlăul prin munții din Carpaţi! -
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- „EL intruneşte 'n sine o triplă maiestate: 

„Acea, care-o dau anii la conştiinţi curate, 
Acea care resfrănge a tronulni splendoare, 

_.Ş'acea intipărită, de faima 'nringătoare. E 

Timpul i-a pus coronă de-argint, ţeara, de aur, 

„Și gloria măreaţă i-a pus cununi de laur, 

Pe falnicii sei umeri, cu anii, :sunt clădite 
Neperitoare sarcini de fapte strălucite, 

“Dar, ani şi fapte, Stefan nu simte- a lor povară 

Căci dragostea moşiei, ca sfintă primăvară, 

In sinu-i infloreşte şi il intinereşte 

- Pentru salvarta ţerii cănd „ţeara păitimeşte. 

Erou plin de lumină, el e menit in lume - 

Pe secolul ce-l vede să sape al &cu nume 

Şi să respănde raze pe secoli viitori . 

“Precum un soare splendid ce sparge deșii a! 

Fiinţă de-o natură gigantică, divină, 

El e de-acei la care istoria se'nchină, 

De-aeei, care prin lume, sub paşii «lor, căt merg, 

Las urme uricșe ce ?n veci nu se mai şterg, | 
A cărora legendă in depărtări se ?ntindo | 

| Şi'nchipuirea, lumei fantastic o apriude, | 

Măreţ, in a sa unibră un timp intreg dispare 
Căci Dumnezeu pe frunteii a scris: Tu vei fi mare | 

In mijlocul poenii el se inaintează 

Se urcă pe-o movilă şi astfel cuvăntează:
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„Romăni din toată ţeara! Boeri, vechi Căpitani, 
„Și voi, feciori de oaste. Sunt patru zeci de ani, 
„Moldova, la Dreptate, pe soarta, ei stăpănă, 
phli-au pus pe cap corona, şi buzduganu ? n mănă 
„Prin cel a-tot-puternie ce apele incheasă | 
nPăstrat-am pănă astăzi-corona mea, iutreagă 
„Și buzduganul teafăr,. de şi pe mulţi duşmani 
„l-au doborit, lovindu-i, in patru zeci de ani! 
»Duşmani din fundul lumei, păgăni, dușmani vecini 

"3 „ȘI, cine-ar putea crede!... chiar duşmani fraţi, creștini! - 
„Trufași cu toți, selbatici, lacomi, vicleni şi orbi, : 
nCare 'mprejurul ţerii, precum ua cărd de corbi 
„Sta gata s'o sfășşie... dar nau vrut Dumnezeu, 
nNVau vrut Moldova, jeara vitează, n'am vrut eu !.. 

„Pe Radu, Aron Petru, şi 'Pepeluş hainul 
„l-ain frănt!. Maniac Tatarul şi Matias Corvinul 
pl-am frănt !. chiar pe sultanul Mehmet-Fatih Para 
„Ș'alți mulţi care perit-au ca pulberea in vânt. 

„Voi ii cunoaşteţi bine, vitejii mei oșteni, 
- „Voi, pardoşi de la Lipneţ, Vultani, din Resboeni, 

- „Zimbri fioroși din codrii Racovii, aprigi Zmei 
nDin -Soci, din. Catlabuga, din Baia, de la Șkei.. 

„âpărători a Crueei, voi ii cunoaşteţi bine . 
„Căci pentru=a lor risipă aţi resboit cu mine 

frănt! 

„Prin șesuri, munţi și codri, pe carnă, toamnă, vară, 
„Făcând din peptul vostru un zid; hotar de țară, 

2
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„Roşind cu-a vostru sănge ferbinte, plin de Yieaţă, 
„Siretul, Prutul, Nistrul şi Dunărea „măreaţă, ; 
„Stănd vecinic in picioare, in veci ncodihniți, 
„De arma, sora voastră, in veci nedeslipiţi, 
„Fără copii, soţie, o! dragii mei vultani, 
nȘin luptă, tot in luptă, de patru zeci de anit 

- „acum cănd armasarii Osmanului mărit 
părune nechezuri aspre din măndrul Răsărit, - 
„Cănd Mohamed pe ceruri şi-au asvărlit hamgerul 
„Ce, ca o semi-lună, cutrieră tot cerul ; 
»Cănd noi oprim cu, peptul furtuna, păg AIR 
„Ferind “de-a. sale valuri amvona Creştinească; 
„Acum cănd toţi Creștinii, Regi, domnitori, popoare, 
„Ar fi, ca fraţi de cruce, se "mparte- acelaş soare, 
nPriviţi!. .. Pe cerul negru se 'ntinde-un roş de sănge, 
„Din departare suflă un "vânt ce: geme, plănge 
„Şi spune tă -in zare ard sate şi orașe, 
„Că. feare fără nume ucid copii in faşe, | 

„Că ţeara e ?n nevoe, că mor Romăni sub chinuri, o 

g fete mor sub silă, c că pruncii mor in sinuri !.. 

„Şi cine oare face aceastii îrdeiezo? 2 
„Un Domn vecin, prietin, un Domn Creştin, un Rege! 
„Albert, Craiul Lăhiei 1... 

- “ „Albert, de cap uşor, 
„Făcut-au un vis mare de rege 'nvingător, 
„Dar nare el, sermanul, aşa de largă mănă 
„Să poată 'n ca cuprinde o patrie romănă!
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„Nici au ajuns Moldova de risul mişeliei 

nCa s8'o răpească 'n gheare-i un vultur de-a Lehiei! : 

„Căt va fin cer o cruce Șun Stefan pe pămănt 

„Nime nu va deschide Moldovii un mormănt! 

_nCăt vor calea, duşmanii -in “ţeara de Romăni . 
„Ei robi. vor fi 'n ţeară, dar vecipie nu stăpăni |: 

„Decăt: Moldova "n lanţuri mai bine ştearsă fie! - 

„Decăt o văeați moartă mai bine-o moarte șie! ; 

„Romăni din toată ţeara, Boeri, vechi Cipitani, 

nVoi toţi ai mei tovarăși de patru zeci de ani, 

„Cănd Albert ne meneşte robie, rele soare, 

„Respundeţi, ce se cade lui: Albert ?.. 

— Moartă, moarte! 

Strigă poeana ; Moarte! pădurea 'elocoteşte, - - 

Ș'un soare roş in ceruri de-odată se îveşte, 

„— Fiel le zice Stefan, fie cum cezeţi voi. 

„La arme, şi pe moarte! căci. Domnul e cu noit
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Gonise vântul nopței' furtunele cereşti | - 

'Lăsănd acuma r&ndul furtunei omeneşti, 

Și soarele ?n splendoare din neguri răsăiriso, ! | 

Părea că vrea s'admire pe-acel ce se filise 

„Că- lumea îngrozită, privind spre răsărit, 

n Pede-va m loc de soare al scai chip strălucielie 

EI primbiă ochi. de aur pe tabăra Leşească 

Superbă!, . imprejuru-i avănd ca s'0 'ntărească 

Un lung ocol de carre legate străns cu Ianţuri, 

Ocol armat. cu tunuri și ncunjurat cu şanţuri. 

"Armata e în picioare! Puternica armată 

Cu:a sale lungi seadroane în lung cuadrat formată 
Ocupă după şanţuri al tabării cămp nalt 

Stănd “gata să respingă Romănii din asalt." 
„Mii, mii de lănci cu flamuri se mișc, fălfăitoare, 

Ca trestiile dese din bălți, cănd suflă vântul. 
"In aer sbor nechezuri, comănzi resunătoare, 

Şi cai 'n neastămpăr frămănt pe loe pim&atul, 

- Ear Albert, măndrul Rege, in mijloc pe-o nălţimo - 
Priveşte cu măndrie frumoasa lui oștime,
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Calare pe-un cal sprinten din stepele Ulkrane, 
EI are lăngă dănsul un grup strălucitor | 

De Palatini, de Hatmani sleiți pe caii lor, 

Și inainte-i steagul cu semne suverane, 

La, dreapta, sub pădure, oastea romănă-apare 
In pălcuri și in cete pe cămp orănduită, 

Și fie-care ceată de luptă pregătită 

Cun tan cu şepte ţevii purtat pe Toți uşoare. 

Hotnogi numiţi de “Stefan comandă Calarașii, - 
| Aprozii, Lefeciii, Curtenii și Arcașii. 

Ear Stefan stă pe-o culme cu-0o ceatii arătoasă 

De boerime-a erii și, de Copii din casă, 

Sub dânsul are' Domnul un zmeu, ih Moldovan, 

In stănga lui pe Boldur, in dreapta pe Bogdan, 

In mănă-i buzduganul, domnese care 'n resboae 

Ca braţul care-l poartă in veci nn se indoae, 

Și pe de-asupră-i steagul, ameninţănd furtuna, 

Cu Bourul, cu steoa, cu 'soarele şi luna= 

Precum doi nori pe ceriuri stau faţă ? ntunecoși i 
Și s6 atrag la. tunet, dănd fulgeri luminoși, 

„Astfel ămbele-armate crunt-amenințătoare / 
„Arune din ochi, din” arme, luciri fulgerătoare. 

: Și Litfii şi Romănii privesc in nerăbdare 

Unii la Rege, alţii la Pomana, şi fiecare, 

Dorind, păndind semnalul resboiulai. 

| Deodată 
” Stefan” redică, steagul dănd semn Pa lui armată.
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Pe loc trei pălcuri dese de cei mai buni arcași 

Plec iute și se 'mprăştiiu in grupe "de hărţaşi. 

Voinicii merg in fugă spre lagăr, indrăsneți, 

Din arcele lor nâlte trăgănd mii de săgeți 

Ce văjie 'm desimea scadroanelor Leşeşti | | 

Și prind răsad de moarte in pepturi omeneşti, 

Dar tunurile-aseunse in lagăr, după care 

Saprind, scoțănd pe gură mortală detunare, 

„Și mulţi dintre areaşii pe cămp inaintaţi 

Cad morţi in a lor sănge, de glonțuri fulgeraţi. 

Tovarăşii lor grabnic atunce se adun, 

Dau semne de 'ngrozire şin fug să toţi se pun 

„ Cercănd atragă. Leşii din tabără afară, 

Dar Leahul nu-i. urmează, cercarea le-i zadară ! 

— Vezi Litfa! zice Boldur, stă 'nchisă la ocol. 

„Nu vrea, nu indrăznește să casă "n cămp, la. gol. 

— Vom: merge noi la dănsa! Romănul Domn respunde. 

„În tabări lănţuite știm noi cum se pătrunde. 

„Tu, Boldur mare Hatman, şi tu Coste- “paharnic, - 

„Precum se cade voă, irai place a, fi darnic 

„Făcăndu-vă cu mine partași la zi de fală. 

„In dușmanii Moldovii acu săntrați navală 

„Cum -intră leu ?n turme şi paloşul in coaste !& 

Pe lo& sumeţul Coste și Boldur, capi de. oaste 

Sau dus, s'au pus in fruntea Romănilor, strigănd: 

„La foc; copii 14 şi srabnic plecat-au alergănd. 

Sun buciumele 'n aer şi armele resun, 

Și tunurile crunte ca tunete detun.
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O grindină de glonțuri fatală- -ucigătoare 
Iu cetele romănie due moarțe 'ngrozitoare ; 
Dar ele, ne 'ngrozite, fă” a ?neeta de loc, 
Pășesc tot inainte sub viscolul de foc - 

Mulţi le remăn in urmă, rupţi, morţi, căzuţi po brănei ; 
Ei sbor şajung in număr la şanțurile-adănci, 
„Naval cu toţi in lagăr, naval!“ oastea răeneşte, 
„Domnul de sus ne vede și Stefan ne priveşte !4 

Și toţi s'arune in şanţuri, dau unii peste alţi, 
Cei mici, uşori, ingrabă, s'acaţăr de cei nalţi 
Le sar pe umeri sprinten, ca, tigri se 'isbesc, 
Cu unghile de maluri se prind, se opintese, - 

„Se urc, s'apuc de lanţuri, de-a. tunurilor buze . 
Şi pintre mii de săbii şi mii de archebuze 
Ce-i “tae şi-i restoarnă în şanţuri, fărimaţi, 
Ei pun picioru'n.- lagăr, puternicii barbaţi ! 

Zadarnic Ceremişii dosiţi pe după carre, 
“drept sincțe, tunuri, le'ncare ȘI le descare; 
Romănii ca, săgeata isbită dintrun are 
Intr Enşii dau isbire cu-o aprigă turbare, 
Ii pun sub coasa morţei, in tabără-i resping, 
Și grabnic, carre, tunuri, in şanţuri le imping, 
Și fac podişuri late cu trupuri Săngeroase 
Ce pintre nmiorți se vact în chinuri dureroase. 

Atunce Craiul zice: O frate Sigismund ! 
„Zăreşti tu Moldovenii in lagăr, colo 'n fond? | 
— Dar! Sigismund respunde; Zărese o biată turmă,
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„Nei unul ănsă teafăr nu-și va, călca pe urmă! 
„— Nici unul .viu, nici unul! strig Leșii imprejur. 
Far Herbor Lucasiewitz, viteaz cu ptrul sur, 

Se dace se avănte scadroanele ce- aştept 

„Şi cu Romănii aprigi cumplit se "dee pept. 

Ca nişte mari balauri cu lungi coarne-ascuţite, 

Scadroanele.in sgamot de tropot sunător 

- Se Mişe!.. apoi in copee,, apoi luăndu-și sbor, 

Cu lancele „plecate la fugă 's repezite. 

Dar Costea şi cu Boldur, tovarăşi de isbăndă, 

TPinănd i in frău avântul Romănilor sumeţi, 
 Strig: „Staţi pe loc aice!: staţi după cai, la pănaă, 
ȘI se: ploați in duşmani o ploae de săgeți 14 - 

Și cum veniau grămadă scadroanele sonoare,' 
Arcaşii toți” descalec, gătese arcele lor, 
Trag, strunele. de sirmă. resun sbărniitoare, 
Mii de săgeți trec iute sub soare ca un nuor 
Și întră prin scadroane cu- -0 aspră văjiire, 

, Ducănd cu ele groază, durere „Şi peire. 
| „Intregi şiruri de „0ameni din fugă săgotate, 
Se plec gemtnd pe coame, cad, se restorn pe spate: 
Mulţi cai se cule pe coaste şi mulți, atinşi la nări, 
Fug, tăriind cadavre cu un picior in scări. 
Dar Herbor Lucasiewitz răcnește : inainte ! 

„Și lungele' seadroane se “naintez gramadă, 
Păn' ce. topor cu lance, şi buzdugan cu spadă - 
Satin in zinghenire sub soarele ferbinte, 

si,
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Atunce măndrul soare ce spre apus plecas 

“Oprit în a sa cale, văză cu ochii roşi, 

- Un furnicar de moarte ce aprig se 'ncleștase, | 

Un cad grozav de demoni selbatici, furioși, 

Sărind, urlănd că feare, mușcăndu-se scrişnind, 

Rupănd, lovind orbește, dănd moarte şi murind! 

Romăni in scadroane intrau ca, 'ntr?o pădure 

-Olădind movili de leșuri sub sdravenul topor. - 

Și coasa ne-obosită, şi harnica secure 

Sburau abătănd caii sub călăreţii lor. _ 

Ear ulii din Soroca, și sgripţorii din Vrancea 

Cu lancea cănjuită in gloată pătrundeau, 

Și resturnau, cu cangea, şi strepungeau cu lancea, 

Şi trupurile moarte cu trupuri le-ascundeau. 

„Dar şi Lehimea cruntă făcea, părte grozave 

In cetele romăne trecând. ca “prin troean. 

.Bravi, ne'mpăcaţi, teribili, sub armele lor brave . 

Curgea o dără lungă de sănge pământean. 

De- odată prin ostime' o veste a trecut: 

| „Hotbor sub buzduganul lui Boldur a căzut tt. 

"— Herbor e mort!— strig Leşii de groază "neremeniţi, . 

Şi incetănd resboiul, prin ranguri resleţiţi, 

“ Perd cumpătul, perd capul, svărl armele'm visdub, ' 

Dau dosul, şi plec iute, goniţi de-al spaimei duh. 

Ear Craiul trist, cu palma lovindu-se pe frunte, 

Suspină: o! Toporski, o! veteran cărunte! 

„Priveşte, fug mişeii! fug toți; fug mic şi mare! 

,„ „De-acum in tine sivgur e singura-mi' sperare!“ - 
 



VII. 

LUPTA, 

“Toporski veteranul vu-o ceată mai aleasă 

Lui Albert se inchină şi pleacă la resboiu. 

Pe loc bătrînul Cărjă in cale-i vrănd să easă, 

De lăngă Stefan pleacă cu buni viteji de soiu. 

Ei merg călări in copee, apriuși de resbunare, 

S'apropie; car Cărjă sburănd in fuga mare 

In faţa lui 'Toporski opreşte, astfel zice : 

„Toporski ! din doi unul, e scris să peară-aice : 

„Ori tu, ori eu; sus pala, şi vin' Ja luptă dreaptă!“ 

— Cărjă ! respunde Leahul, ai minte ințeleaptă, 

„Dar inimă nebună. Eu te cunose pe tine, 

" „Bati leu năprasnic, ănsă şi tu mă ştii pe mine 

„Căci in mai multe r&nduri luptat-am inainte 

e. „Pe cănd urem braţ verde şi inimă ferbint Dă A S
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„Nici tu, vechiul meu duşman, nu m'ai invins po mine, - 

„Nici eu n'am avut parte să te inving. pe tine, 

nCe dar n'am putut face in focul tinereţii 

„Pute-vom face oare sub carna bătrâneţii ? 

„0! Cărjă! barbe albe purtăm acum noi. doi, 
„Și lupta, draga luptă, nu mai e pentru noi. - - 

„Priveşte! alţii, tineri, stau. imprejurul meu,. 
„Demni adversari acelor de pe *mprejurul ta. 

mA.lor acum e rEndul, frate. Noi, veteranii, 

„Şoimi invechiţi, de-oparte se stăm privind şoimanii. 
„Vin! cole lăngă mine, și nu fii dușman mic 

„Căci vărsta intre oameni stănge-ori ce dușmânie!“ 

— Respunde-atunce Cărjă : 'Toporski, ai dreptăte; 

"„Ades e“rece peptul şi inima tot bate!« 
Apoi, mărindu- -şi glasul, el strigă la ai sei: 

La luptă, voi șoimanii, la luptă feţii mei 1% 

„La luptat strig să insuşi 'Toporski n. mare.- glas, 

Și amăndoi bătrânii de-oparte s'au retras.- 

Po loc ambele cete aprins electrisate 

Scot paloşele 'n soare cun freamet de oțel. 
Ochirile prin acr se 'ntimpină-incruntate 

Căci fiecare-alege un dușman pentru el. 

Pornind « cu toți de- odată: Jas friele, dau pinteni, 

În sprintene desghinuri işi salt fugarii sprinteni, 
Șin sbor, po-aripa urei, se duc voinicii, due, 

Şi intră ceată 'n ceată șin luptă se apuc.
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Pământul ropoteşte sub tropot de copite, 
Văsduhul străluceşte de arme ascuţite, 

Ear paloşele albe ciocninduse'n loviri . 

Dau foc, dau moarte cruntă, dau crunte zingheniri. 

În clipă cad sub ele, străpunşi, scaldaţi i in sănge, 

Iarmerie Mazovitul ce'n două părţi se frănge, 

Și Buhtea parcalabul cu-o largă brazdă 'n pept, 

Și tănărul Cozjatic lipsit de braţul drept. | 

Grodeck, zis falcă-tare, in erudul scu avint, 

„-Precum un vier de codru, se'naintă prin gloată, 

Și sabia 'mprejuru-i făcea o .largă roată 

Ce senvărtea la: soare Şi şuera in vânt, 
Cădeau victime multe. sub arma ce sbură, 

Și Grodeck: in turbare pe rănd le numeră 
- Qălcănd tot inainte pe victimile sale. | 

Cănd eată, din mulţime apare drept in cale” 

Balaur de la Galu ce poartă ușurel 

O ghioagă monstruoasă cu dinţii de oţel. 
" Grodeck răpede spada-i in peptul lui Balaur, 

Săngele curge; peptul greu muge ca in taur, 

Dar ghioaga se abate!.. sub crunta-i lovitură 
Sbor .crierii Iui Grodeck, şi dinții toţi din gară! 
Far Leahul, cladă moartă, greu cade pe păm&nt 
Ne'ndeplinind in vieaţă grozavu-i jurămănt. 

Coman de la Comană cu “Velea, şerpe iute, ' 
Priveso din departare cum vine Și cum saltă
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Un. eal de soiu ogarnie deprins a văna ciute 

Cwn 'voinicel supţire ca trestia de baltă. 

""— Cine'să fie oare cel căpitan frumos ? 

— E Biela, păr de aur, cu mijloc mlădios, 

„—' Vănat de soiu e, frate ? 

| „o — E puiu de Palatin, 

— Comane, mt aţin. 

E: amendoi la păndă se pun in a lui cale, 

Coman cu braţe goale, şi Velcea, cu- o coasă. 

Venia fagariu!n salturi sburlind coama-i pletoasă ; 

Venia voiosul Biela pe cămpul cel de jale, ” 

Și pala-i cănd de-o parte, cănd ear de altă parte 

'Păind în carne vie făcea ochiuri deșarie, 

De- odată Veleca sprinten sub cal se repezeşte, 

Şi calu'mpuns la glezne din fugă potienește 

Purtind sub el pe Velcea; ear. măndra-i căpitan 

“11 svârle peste capu-i in peptul lui Coman. 

— Bine venişi la mine! îi zise urieşul, 

Şi'a prațele-i de schijă, rizind, grozav il stringe 

Cat peptul ii sdrobeşte şi oasele ii frănge, 

Apoi intre cadavre, pe cămp, aruncă leşul.. 

“Gorow şi “Zablotovski combat de laolaltă 

Cu Stroe Vlad, Hotaiogul, şi cu Şoltuzul. Daltă. 

Umer de umer, coastă de coastă, om şi cal - 

Se string, se prind cu ură in cleștet infernal
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Vroind.a se absoarbe de pe a Tumei faţă 

Cu partea lor de sâare, cu partea: lor de vieaţă..” 

Și săngele din pepturi, din frunţi, mereu se scurge 

Și pe sub cai de -alungul el gălgăe şi curge. | 

Crăncenă luptă! Moartea de- -asupra se arată, 

Face „un semn, alege, şi cleştetul de-odată 

La semnu-i se desprinde, lăsănd pe cămp se cadă 

_Goreyr şi Zablotowsksi; amici, a morţei pradă! 

„Ear caii lor ca dănşii nedespărțiţi, cu dor, 

Alerg nebuni prin lagăr, chiemănd stăpănii lor. 

Glence din Pocuția sub Udrea se doboară. | 

„Udrea e „prins de Oziusko dar singur se onioară 

Strigănd in desperare: ah! zece morţi” mai bine - 

„Decăt o vieaţă lungă şi zile cu ruşine 1% 

„ Corbaci rătează, capul baronului Huminski, 

Ciolpan apuca'a braţe-i pe junele Tenezynski 

Şi merge de] depune lui Stefan, la picioare, 

Apoi se ?ntoaree iute la nouă vânătoare. 

Zbaloş pe-un cal de cămpuri,. Negrea pe-un cal de munte 

Se intălnese cu ochii și sbor ca să se 'nfrunte. 

Isbindu-se'n mulţime cu-avănt. spăimântător 

Crunt se lovesc din fugă cu paloșele lor. 

Lovire fulgerăndă şi Leahului fatală ! 

EI cade jos!.: in măna-i se frănge a sa pală; 

Dar Negrea, viteaz darnic, îi zice : Frate Sbaloş ! 

„Pe-un om căzut-nu "mi place se cadă al meu paloș. 

.
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„Te scoală, mergi in pace cu zile de la mine. 

“Ar fi păcat să peară un bun" viteaz ca tine!“ . 

A zis, calwşi intoaree şin foc car se răpede 

Lăsănd in urmă'i Leahul; ear Cărjă care'l vede, - - 

li strigă de departe: Ani mulţi, Negreo, nepoate! 

„Braţul ce nu dă moarte cănd poate, multe poate!“ 

Și glăsuind, el vede a lui 'Toporski ceată, 

Ciuntită, răsipită,. şin tabără-alungată, 

Fugănd cum fuge spaima lipsită de ruşine. . 

Și simte măndrul Cărjă o mare vilfă'n sine. 

Ear cainicul - Toporski cu fruntea -obosită, 

">. Şopteşte vărsănd lacrimi : O! soartă mult cumplită ! 
„Eu, tare-odinioară, vechiu arbor a, Lehiei, 

„Perdut-âm frunzi şi ramuri sub văntul vijeliei ! 
„Eată-mă "nvins.. O! Cărjă, de-acum sunt robul tău !&. 
— Rob, tu? nu mi-ar erta-o prea sfîntul Dumnezcu ! 
„Cănd un popor de oameni se'nchină ţie,- mie, 

„Un bu, pun eu, Toporski, nu cade în robie!i 

Astfel 1 grăește Carja, bătrănul aţelept, | 

Și singur, merge vesel la Stefan Domnul drept 
Ce-i zice: Ani mulţi, Cărjă! tu fală mi-ai făcut! 
„Ca tine fieţi neamul viteaz și Priceput!* 

Apoi cătră oşștimea pe lăngă el remasă; 

„Acum e r&ndul nostru, boeri, copii: din casă!
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„Să dăm zorul din urmă, curoplitul nostru zor 
„Ce trece şi restoarnă ca trăsnet răsbitor. 

„Daţi vănt armelor voastre| pe cai, şi după mine! m 

 Precum- -un cărd de vălturi din sferile senine 

Sabat. „cu sbor de fulger pe-o ptadă ce zăresc, . 

| Romănii. duşi de Stefan, in lagăr se isbese. 
Nimic nu le resistă, nici tunuri, nici desime, 

Nici şanţ, nici zid de carre, nici deasă călărime, 

Căci ei restorn in treacăt, şi dara şi sfârmi în clipă 

Scadroane, tunuri, corturi, și pun tot in zisipă. 

 Pug Leşii, fug Cruciații şi fuge insuși Craiul ! 
Ii duce Domnul Stefan cum vântul: duce paiul, 

Și tabăra Leşască un lung pustiu remiine 

Sub apriga furtună a cetelor romăne ! 

Cănd suflă văntul toamnei prin. codrii vestejiți, 
Copacii. plini de frunze sunt astfel sguduiţi, 
Şi crengile căzute, şi frunzele uscate 

„Pe cămpi in departare sunt astfel sămănate. -
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ARATUL 

Armata glorioasă e frăntă, răsipită ia 

Ca munţii de năsipuri in africe pustii. Aa 

Intrun vărtej de spaimă din urmă-i fugărită * 

Prin văi, prin munți, prin codri, prin rîpi şi ps cămpii. 

“Ear Craiwn desperare, din dealul Catilinei 

Priveşte pintre lacrinii frumoasa lui armată: 

Ieri floarea vitejiei, azi, vai! prada ruşinei, 

Cum sboară ca un nour sub zare nprăştieată, 

Ş'acum- el se găseşte cu adevărul fața! 

Slab, mic, fără prestigiu, vezăndu-și inainte . - 

Spectacolul peirei ce-i dă fiori prin minte 

Și'n urmă-i alt spectacol ce sufletu-i inghiață. 
ÎI 

* . . . .
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Pe-un şes intins şi galbin, sub arşiţa de soare 

” Cinci sute pluguri ară pământul ţelinos, 
Și Domnul Stefan- insuşi, cu fruntea în sudoare, 

Asistă pe-un cal negru, sub un stejar franzos. 

Opt mii de Leşi de oaste, legaţi, cu. friwn gură, 

In: loc de boi, la ginguri se opintese trăgănd. 

Ei trag mereu, şi ferul greu muscă'n bătătură, 
Şi unii gem, și alţii câd pe genunchi plăngănd! | 

Dar biciul ii loveşte şi lancele-i impung;... 

- Sescol pe brănci şi carăși trag brazde pe pământ, 
Mulţi dintre; ci, sermanii! in capăt nu ajung 
Şi chiar. în a lor brazde -păsese â lor mormânt ! 
"Romănii cu glas aprig indemn ca se intindă 

Strigănd: Hăis, ţa, Litfene! băis-ţa, haram de plug! 

„„Twini pregătise-şi giugul, eu mi te-am pus în giug. 

„Ilăis, fat. “ Apoi din urmă arunc pe brazde ghindă, 

Ear Stefan la tovarăşi le zice cu glas: taro: 

“şa scrie Romănul a sale fapte mari, 

„Cu feru n brazdă neagră !. Romănul astăzi are 
„Pămentul seu drept carte şi pluguri cărturari. 
„Aici pe unde astăzi e numai cămp, otavă, 

„Umbri-se-vor urmaşii .sub Roșia- Dumbravă | 

Trecut: -au patru secoli din acea, zi fatală 

Cind se ngropă m țerină a dușmanilor fală | 

4
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Și faptul cel istoric, sub formă legendară, 

Din neam in neam Romănii il povestesc în țară. 

Priviţi! lăng”o. dumbravă stă tabăra de carre. 

Fiecăi voinici * şed roată pe lăngă un „foc mare 

Mirăndu-se: "ntre d&nşii cum vrâascurile'n foc 
„Ca şerpi se mişe și şuer suindu-se in loc. 

— „Ştiţi voi de ce stejarul arzănd plănge şi geme 2% 

(Intreabă-un Romăn ager pe'care-a nins de vreme.) 

nCole'n astă dumbravă copacii urieşi | 

„Sunt locuiţi, se spune, cu suflete de Leși. | 

"umPe timpul bărbăţiei: au prins Stefan cel Mare 
„0 oaste de năvală au pus-o ca să are; 

„Ear in pămăntul negru cu sănge-amestecat ; 

nSpre lungă pomenire el ghindă-au semănat!. | 

„EI zice şi dumbrava se pare că roșeşte 

Ș'un aspru glas de Vultur in noapte se , irezeşte.. 

EI zice, focul arde dumbrava luminănă.; 

Prin crengile frunzoase trec umbre guspinănd ! 
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Nora: 

Regele Albert, după cum se invoise cu fraţii sei, regele Ungariei şi du ele Litvaniei, în couferinţa de la Leutschau, cercănd a-şi implini găndul asupra - domntilui Stefana Moldovii (conferinţă in care se desbătu despre stirpirea -Ro- mănilor: super extirpatipne Valachi); chiamâ la arme tăată Polouia,. Galiţia, Mazovia, pe loan de Tiffen magisterul Prusiei, ear mai ales pe Alecsandru du- cele Litvaniei cu toată nobilimea Litvană, Deui cu multă oaste de mercenari pedestri şi călăreţi el -plecâ de la Leopol spre Moldova la 26 Iunie, ” 
„Acea nefericită espediţie fu preinaintată de următoarele prodigii: Două - sute de boi, apucăndu-i un 'virtej infricoşat la eşirea din Leopol, se imprăști- 

cară in toate părţile; unii căzuă în sanţurile suburbiei, car. ceilalți cu greu se putu. găsi şi aduna, Cănd Regele trecea, un riuleţ, calul seu de mănă se po- ticni și se inecâ. Un oare care Sropski, nobil de neam, dar cam nebun, de 
„mai multe ori strigă in Leopol cu spaimă. prevestind peirea. Polonilor, Fulge- * rul căzănd asupra taberei, ucisă pe un nobil şi 12 cai, Preotul servind dinain- 
ca Regelui, scăpă gios sântelo Taine... ” 

Și cu toate aceste inspăimăntătoare intămplări,.departe de a se lăsa 
de păcate, oastea petrecea în libertate cu mueri, și insuși şefii nu numai noap- 
tea dar şi chiar la lumina zilei se desfătau în baie și în beţie, dismierdăndu-, 
se in braţele femeilor, 

o 
"" Creslau Curozwanski, nobil de Roza, decan de Cracovia, şi Padlowski de Przştyk, castelunul Nadomici, au fest trim'şi soli cătră Stefan Vodă, pen- 

tru ca să ceară libera trecere priu ţeară a oastei Leșeşti, cercănd a-l înșela că 
espediţia Iui Albert ar fi menită in contra Turcilor. Asemine misie au arut şi Matei Louzinski, episcopul Cameniţei. 

NE "Albert incepi resboiul asediend și bombardănd Suceava, ăusă nu reuși A lua orașul, ci perdu multă oaste şi timp în zadar, 
N Ostea, Leșaşcă se retrase prin codrii Bucovinei, avănd în mijloc pe re- gele bolnav şi dus pe un Icagăn; însă acolo Moldovenii ascunși intre copaci, se - isbiră ca, lupii asupra Leşilor şi le făcură multă stricăgiune; Periră atunci mulţi din neamul lui Toporski (unul din cele mai vechi din Polonia), doi Ten- 

czynsli, Nicolai palaţinul Galiției, şi Gabriel de Moravica. ete. .
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Tot atunce un contingent de Cruciaţi Prusiani, urmăud după armâta 
regală fură atacați de hatmanul Boldur,. risipiţi, şi căți seapară de moarte 
fură robiţi. | - - | " 

Acea oaste regală in care se aflau magnații Podoliei, fu reu vatamată de 
"oamenii lui Stefan.  - , - . 

Mateiu Miechovski zice: „O! Stefan, barbat triumfal şi victorios, care 
„biruiși pe toţi regii invecinaţi! O1 om fericit care te bucurași de toate da- 
"„rurile căte natura le dă altora numai in părți, unii fiind inţelepţi cu viclenie, 
„alţii viteji cu sublima virtute a dreptăţei, alţii earăși norocoși contra, duşmani- 
„lor, tu singur le avuși hărăzite ţie toate de odată: just, prevăzător, viclean, 
„biruitor asupra tuturor adversarilor! Nu degeaba, cată a fi numerat intre eroii . 
secolului nostrulit ete, . : „a 

i (Arhiva istorică a Romăniei.) E 
, Aceste fapte sunt relatate de Mateiu Miechovski în isțoria lui Stefan 

Vodă; ear prinţul: D. Cantimir adeverind legenda, poporală, zice: „Stefan V, 
„prinţul Moldovii, bătind oastea Leșașcă la Cotnar, unde crește vinul cel lău- 
„dat, cu totul o au stius; numai 15000 au prins vii, pre care i-au pus în giug 
„Și i-au silit de au arat în lung două mile, in lat o milă de pămănt, în care 
„ârătură.tot prin Leşii aceia au samanat două păduri ce şi plină astăzi se nu- 

- „mese de Poloni Bucovina, ear de Moldoveni, Dumbrava roşie, sau păduri 
„roșii pentru că s'au sămănat şi sădit cu sănge I,eșoşe,it " 

Ss 

  

„__ Familia Negre este una, din cele mai vechi din Moldota. Chiar pe la 
inceputul secolului XIV, un Negre Vornicul figurează in istorie, timp de 24 . 
ani, adică de la 1402 pănă la 1496, intre cei 12 boeri mari, consilieri a lui 
Alecsandru cel bun. : ” 

La 141, Paharnicul Negre au fost descăpăţinat în Vaslui din ordinul 
lui Stefan cel Mare, fiind că a fost de părere a nu se resboi in contra lui 
"Radu a țerei Munteneşti, ca unul ce era Creştin și Romăn. 

Un alt Negre, Patrasco, ginere lui Petre Vodă Schiopul, a urmat în ec- 
sil po socrul seu, a fost inseris'in: cartea de aur din Venezia şi a murit la 
Barcelona, ete. ete, | - - - . 

"In hronicele și hrisoavele remase de la strebuni, numele de Negre | 
apare ades ca proprietari de moşii Negreşti, ca oameni insemnaţi pe timpul 
lor, şi udes că victima a urgiilor Domnești.” - 

Locul pe care Stefan a fost. proclamat Domn Moidovii, purta numele 
-de Dreptate. Ă - - 

. 

Numele Puricestilor a fost schimbat în Mosilești pe cămpul luptei de 
ia Skce. (Vezi poemul lui C. Negruzzi: Aprodul Purice.) 
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