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CĂTRE LECTORI. 

Avuseiii ideea d'a scrie în versuri câteva 
fapte memorabile din Viaţa lui Michai Vitea- 

„zul, eroul Românilor din seculul XVI, pe care 

le am întitulat precum se arată. 

Scopul nu 'mi a fost d'a face o epopee o- 
merică ; aceasta, va fi reservată vre unei s0- 

mităţi în litere; dar am căutat a presinta pu- 

blicului o poemă originală în versuri, în care 

m'am servit cu o limbă de tot populară, con- 

servând şi chiar ritmul poesiilor d'asemenea. 

lebăda când vede terminul ei cântă. — 
Acest cântecii este profetică precum e visiu- 
nea celor cari se despartii de viaţă, sai cauă 
confesiune la ora din urmă. 

Tăcerea, dar întreruntă, după un lung timp, se 

aseamănă une ori cu scăparea gemătului de- Pe
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spre trecuti, sai ca un sunet ce prevestesce 

viitorul: ca și mugirea uraganului mai'nainte 

da fi sosit în sînul muntelui. 

Asemenea acestora, după un lung timp de 
tăcere, am căutat a descrie compatrioților 

mei trecutul ţerei n6stre, cu t6tă strălucirea 

Famei Române și detunarea vijeli6să a u- 

nei epoce... 

Mam întrodus, consultând cronicari și isto- 
ria, în această epocă, al căria tabloii ne a- 
minteadă nevoile și greutățile cu care sai 
luptat străbuni nostri, pentru a garanta şi a 

conserva această patrie, România, vergină 

posterității și încununată de laurii eroismului 

din trecuti... 
Eroi ei, fii patrii nu lăsai armele de cât 

după mari succese; numai lor dar datorim 
viața politică și essistența iubitei n6stre țeri... 

Cată dar a ne iubi patria!.. cată a citicu 

plăcere istoria eroismului Românii, — cată 

a sanctifica numele bărbaţilor ei celebri!



UN DOCUMENTU 

Sânt câţi-va ani, trimis. fiind de guvernă cu uă 
misiune archeologică, d a cerceta monastirile din 

districtele Buzei, Romnicu-sărat, Ialomiţa şi Foc- 

şani, merseii a visita şi monastirea Măcsinenii, 

situată l6ngă apele Siretului, între Focşani şi Bră- 
ila: una din numerdsele fundaţiani a le lui Matei 
Basaraba. 

Biserica şi casele acestui sânt stabiliment toc- 
mai se reparat sub egumenia cuviosului ieromonachă 

“Chiprian. ” 

1 Meşterii surpaii tâncuiala cea veche din întrul 
bisericei pentru a o înci. — În altar ei nu intrase- 
ră încă. 

În cercetările ce făcuiii asupra monumentului, ob- 
servândul bine de tâte părțile, aflaii la proscomi- 
die, în altarii, un pomelnicii ctitoral care aprâpe era 

uedescifrabil, de înegrirea și mucigaiul ce timpul 

pusese d'asupra murului. 

Curăţind  acâstă negreală, am găsit în ordin 

cronologicii, numele a uă serie de Domni, cu D6-
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mnele sâţele lor, din genealogia Basarabă, înce- 
pend cu Neagoe V.V. și terminând cu Metei V.V, 

În rândul acestora este numit şi Michai dinpre- 
ună cu Dâmna sa. 

Câtă bucurie simțiiă că cu acâstă ocasiune eșiiă 
din erdrea în care mă aflasem și ei dinpreună cu 
mai mulți alți, despre numele acestei Dâmne, so- 

ţia lui Michai Viteazul. Ea nu se numea dupe 

cum 0 arată istorografii, FlOrea, ci Stanca Dâmna; 
aşa este numită în pomelnicul ctitoral aflat la a- 

cea mstre., negteșit pus pe pereţii proscomidiei din 

timpul fundări ei. 

„Acâsta sa constatat încă şi prin publicarea u- 
nui documenti găsit în archivele Statului. 

Pentru re care autenticitate am inserat aci 

numitulă pomelnicii- 

lată de ce mare servicii este conservarea mo- 

nastirilor si monumentelor din ţeră! Să se con-, 

serve dar şi să se regulede lă vocaţia lor, căcr 

ele înfăţișadă istoria şi trecutul patrii nstre... 
Tot asemenea, Români, nu pr6 vă depărtaţi și: 

de datinile cele vechi salutari a le Țerei *), adu- 

”) Şi chiar în Regulamentul Organic era unele legiu- 
ini ce le putem numi salutarii pentru poporii, şi pen- 
tru ţeră. — Daca institţiunea pătulelor de reservă, în- 
ființate prin tote satele, essista şi astădi în realitate, 
am fi simțit şi mai mult în ani acestia bine facerea unei 
asemenea legiuiri, n'am fi vedut murind de fome până 
la esterminare districte întregi de locuitori...
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ceţi-vă aminte de legile şi dreptatea profesată de 

străbuni vostri, cari sai ilustrat prin inima lor 

cea mărinimâsă, cât și prin celebritatea eroismului 

lor. 

Fundarea monastirilor a fost tot-d'auna ocasio- 
nată prin câte una din faptele lor cele distinse; 

şi d'aceea presinţa lor, ospitalitatea ce aă dat că- 
lătorului 6ape, era tipul mărinimiei șal pietăţii, im- 

primat la un be cu numele pre fericiţilor se! fun- 
datori... 

Monumentul dar și instituţiunea trubuescii con- . 
servate ca uă imagine a istorii patrii. 

Am dis totul ce privesce prefața, restul îl veţi 
găsi În poema presentă.



„POMELNICU OTITORAL DE LA MONASTIREA 

ppt MÂCSINENII. 

Neagoe Voevod. 

Despina Dâmna. 

"Teodosie vv. 

Radu w. 

Moisi vv. 

Viad vv. 

Pătraşcu vv. 

Alecsandru vr. 

Miloș vv. 

Petru vy. 

Michuil vw. 

Stanca Dâmna. 

Necula vr. 

Simeon vv. 

Marghita Domna. 

Șerban vr. 

Elena Domna
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Loan vv. 

Elena Dâmna. 

Gavriil vv. 

Stefan vv. 

Radu vr. 

Arghira Domna. 

Alecsandru vv. 

Ecaterina Dâmna. 
Matei Basarab vv. 

Elena Dâmna. 

Grigorie v. 

şi cu tot n6mul lor.



Kai i goi aură Moiga, Orois Emeainei "Azile 

Teiyei 1no Tawiuv Evyevtay anoitoSar 

Homtre. 

Subt al treile-Alessandru, 

Mergea Țâra spre cădut; 

Umbre mari ca Mirci și Radu 

Din morminte aii v&dut... 

Datorii pe eră multe, — 

Jeafi, peire, jele grea, — . 

Îi făceau străini "m sulte, 
Şi chiar tronul i '] vindea.., 

Sclav un popul care plânge, 

" Cădut sclavă, de drept lipsit! 

Tremura cum n” avea sânge 
"N veea, Sâriei părăsit. — 

Mousulmanul cășunase 

Crudu, barbar, ce timpi! — ferosă, 

Câte ?n cer el caiitase 

La Români găsise jos...
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Cu masacru şi rușine 

Şi despreţul pentru Viach, — 

Înainte Jată-o ţine 

„. "Nehinătorii la! Alach! 

Țâra-uă vită spre junghiere ; - 

Drept, tractaturi nu dura; = 

Înecândă amarii, durere, 

Tot Românul tremura. — 

Duce, merge tivga l'apă, 

Dar se sparge cetinel; 

Cel ce grâpa altul sapă 

Cade 'ntrinsa însuşi el... 

Atunci jugul, grea nevoe 

Şi ruşinea, suferinţi, 

A "nsuflat uă sântă voe » 

1? at Românilor părinţi... 

Al Craiovei Michai Banul. 

Vădând fâra-i cum perea, 

De durere că tiranul 

Alessanâru 0 vindea, 

A plecat din Oltenia, 

“Ta Sultanii a protesta, 

Pentru tâtă România 

Care m jâle una sta— -
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Alessandru cum aude, *) 
G6nă i dă de mârtă aprins. — 
Pe Michai saruncă crude | 
Lanţuri, fâre: — -zace prina..: 

Sosi diua, — şi 71 condamnă 
Ca rebel, ca criminal, 

Mârtea sa curend o: 'ns6mnă 
Pe al Dimboviţei mal. — 

Târât Banul la perdare,: - : 
Într'un loc: s'a. fost oprit, 
Să se 'mchine cu 'nfocare :- .? 
Dumnegeului mărit... 

Bucurescii ca să 7] vede 

Hauia, a alergat. — 

Un altar gătit de grâză 
Sta şi godea înarmat... 

Gâdea, omul cel de sânge, 

Pe Michai când Pa văgut: . 
Cum era; că ochi 'nfige 

Pe el crunt de necregut,  -:: 

Nici cutâgă să 1] măstre: .: 
Cât îi fu de: uriaşă; | 
Tremurat-a pe picidre: 

Al seii gâde ucigași.
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Și securea trântind tare: 

. Din mâini, dise spăimântat: .: 

Ca să taie nu e m stare. 

P'un asemenea bărbat... 

O! minune! ce minune! 

Toţi se duseră la Domn... 
Si boiării umăr pune 

De iertarea astui omiă. — 

Prin purtare-i și sfârșitul 
Alessandrului veni ; — 

Când de osii a dat cuțitul 
Însuşi Porta "1 mazili... 

Întrun salt obştescă boiării 
Ungii la tronii pe Ban Michaiii; 

Român, sciind rana erei 
Ș'al poporului greă traii... 

Se unescii a sdrobi răul 
Prin bărbatul cel alesii, 

Cară a spăimântat calsul 
La supliciu. când a mersu... 

O! tu gre al dreptaţii 
De lumină dătător! 

Și tu fiiă a libertăţii 

Pentr'un suferind popor, ..
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Musă ! spune măr'nimâsă 
Cine sânt acei bărbaţi , 
Cu o inimă focâsă, 
Fii ai patrii devotați? 

Iată nume respectâse 
De Români până la Ban, 

„Cei ce patria o scâse 
De. la jugul musulman: 

Cel de frunte Manta Banul, 
Și Michalcia de pe Jii, 
Banul Udrea, capitanul 
Renumit de vitezii, . 

Şi un Vornicu Dumitru 
Și spătar Preda; Crucer. 
Cu ăi frați şi renumita - 
Buzescu : Inimă de fer!:., 

“Fraţii iar Calomfirescii, 
Radul, june între ei: 
Tot asemeni ca Buzescii 
De Români, la inimi lei; 

. Logofeţi: Iisar, Vintilă, 
Teodose şi Bercan,; 
Hierea, Șerban cu Mirilă; 

„Vistieri Pană, Mitrea, Dan.;.
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Răul dar să curme 'n ţâră, 
Stelpi ţerii aii lucrati ; 

Ca din somn se desceptară, 

De la mârte sai sculatii. 

Dar Miehai unde statut-a, 

Cu credinţa 'n Dumnedei, 
O biserică făcut-a, — 

Dându-i chiar numele seii. 3) 

Căldurâsă, înfocată, 
Şi credință Domni având, 
Purta inimă de tată 
Și la fapte şi 'n cuvint, 

Provedinţei celei Sânte 
Ce tot binele ne dă, 

La al Cerului Părinte 

- Michai Unsul se rugă: 

„Păsul ei, Pre Sânte Dâmne! 

„România n mină a pus, *) 

„Spră ai conduce legi6ne 

»La. victorie m'a unsă! 

„Braţul T&i pre totii e Tare, 

„Ochi-ţi tâte 1 a vegut, 

„D6mne! adu îndreptare 

„Celui slab, celui căţut!
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„Oh! căci numai de la Tine . 
„România, ţ6ra mea, - 
„Cu dreptate se cuvine 

„De sub jugu-i a scăpa! 

„Ea cunâsce a ta lege, 

„Pentru crucea ta luptând, - 

>La nedrept ea este rece , 

„Pagân paloşu a 'nfrânt. —., 

„Dâmne! Sântă e chemarea 

» Creştinescului poporiă! 
„Năadormită i e rugarea . 

„Ca să i fii în ajutoriă! 

„Totu-și, Dâmne! Tu voit-at 
„Pre cel slab a rediea, 
„Și bătaia Ta pornit-ai. 

„Ca să cerci credinţa sa. 

D
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„Creştinesca caiisă dreptă 
„Tot Românul a atins; :. 
„ Vocea sântă îl deștâptă.. 
„Dintral morții grozav vis. 

„Cată Dâmne din 'nălțime 
„La cel drept şi apăsat! 

„Curm” a lupului crudime 
„Care turma-ți a călcat!,.. 

cuci tă
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Astă rugă Domnul ţerei ). 

Spre icâne proferind, 

Se r&dică... Murgul serei 

Grăbia n6ptea rouărind. - 

Din profundă cugetare, 

De la rugă înspirat, 

Michai merse la Ban mare 

Unde fuse aşteptat. 

Acolo în megiul nopții, 

Boiări, clerul, — bravi Români, 

Aii jurat fruntarea morții 
„Cu făclii şi că arme 'n mâini... 

Și uă splendidă reiinire - 
Cu desbateri pe ton Jargă 

Facii boiării, spre mărire.— 

Între ei Eftimie, Lerarchiă - 

Al Târgoviscei pr Sântii, - 
Le vorbia, — Metropolit, 

Că evangeliu cui cuvîntul, 

Şi din cuget nâ! adormit. 

Jerarchii acel înspiră - 

Pe Românul cavaler, - 

Cărui ochii vii luciră, 

Ținând pumnul strâns pe fer.
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Ăsti boiări purtati vestminte : 

Argint , firuri p'înprejar, - 

Dulămi lungi, — cu 'ncălțămiute 

Cavaleră, —- blăni samur; — 

La căciuli tremurătăre , 

Rubini, până ?n diamant; — 
Şi paftale 'ncingătâre — 

Ci argint flori, — preţios smarand; == 

aveai spada pre tăi0să, 
D'oţel crucea “către mâni, 
Armătur” aveaii focâsă , 

Cât şi inimi de Români! 

Între dinşi Michai vine 
Cu uă frunte ce lucra, 

Palnicii, şi 71 prindea pre bine 

Gugiumana , manta sa. — - 

Vă figură pr6 mărâţă, 

Care aspră: impunea , 

Însă plină de dulceaţă 

A sa busă când ridea. 

Ageri, ochii cătână fârte, 

Forţa lui o învestia; - 

Uitătura-i dedea mârte , 

Pe culpabil ameţia..,.
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Cum uă stea pe cer pâşesce 
_- Încărcată de lumini ,. 

El părea că incâldesce 

Viaţa ş inima 'n Români, 

Jar Tirgoviscea faimâsă 

De speranţe-a tresărit , 

Ca vă mamă pre voi6să 

Pentri fiul ei iubit ; 

Pentr' un fiii cară o rădică 

La viaţă, la măriri, 

Dându-i strălucire-antică 

Pe un drum de fericiri, — 

;Da boiări! o! da, părinte! 

El vorbi la patrioţi, 

„durămii ! patriei ferbinte 
„Braţal, viaţa să dămi toţi!.. 

„Să luptăm cu inemicii... 

„Fie Turci, ori cină o fi. — 

„Să trăiască dar voinicii 

„D'a învinge şa muri! 

—- „Jurămi ! juramă !.. Românimea, 
C'uă speranță, un a dis, 
„Să invingemii păgânimea !!. — 

Toţi boiării spadă a 'ntins...



Şi când s6rel!e mărirei 
Orisontii a "'nseninat, 

Fapta patrii — Unire. 
Într'un câmp s'a luminat. 

Oste multă românească 

„La Târgovisce campa, 

Cuă "nsuflare îugerească 

Cerând patria a scăpa... 

Precum muguru 'nvergesce 

"În timp bun primăvărosă, 

Pe Român întineresce 

Şi îl face mult voiosi, 

Suflă vântul de la munte 

Redicând ţărina "m nuorii, 

Fâra ?n vizuini s'ascunde, :— 

Suflă ș austrul uşorii ; 

Suflă vântul, sciri aduce 

De la baltă spre cătun, 

Iar al iernei viscol fuge, 

De voinici e timpu bun!... 

Cei Români căpitănime 

Viaţa "suflă pr ferbinţi ; 

Şi ostașii, din vechime, -- 

din dise de părinți, 
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Că "n a iernei tristă stare, .. 
În sclavie Şi n jug grei, 
E a morții sugrumare , 
Pe pământ ce e mai reiă. 

Ostea dar campat ascultă | 
„Scirea erei ș ori ce vânt, — 
Prinde paloșul: cu multă 
Energie şi avent... 

Sbori vulturii pe stindarde 
Fâlfâind peste oșteni ; 
Grupele se ?ntind departe 
De armate de Olteni. — 

De pe Demboviţă, Vede, 
De pe Argeşi, Jii, Buzei, 
De la margini sc repede  - 
Cătănime, curgă mereiă 

Călăraşi şi pedestrime, 
Vinători, străini fustaşi ; 

Se adună uă mulţime 
De mazili şi boiărnași. — 

În entusiasmă și m flacări | 
Toţi Români acum trăescă, 
Îşi dai mârni frăţesce 'n lagări 
Și la suflet se măresci! — 

aa a
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A lui Michai lucitâre 
Uă egretă 'n vânt cădea, 
Un diamant precum un sâre 
Peste frunte-i. se vedea ; - 

Ș oţel6sa-i armătură, 
Scînteindă spada sa, - 
Uimi capii ce ”1 vădură 
Pun cal alb ce ?n foci sbera... 

Vorba lui detunătâre! — 
Dă de Marele Crucerii; 
A Buzescilor ard6re 

I Sarată pân: la. ceri. 

Generalul Manta Banul, 

Boiăr bătrân chipzuit, 

D' aurit purtând minteanul 
Bine "i sta pe cal gătit; — 

Și *mpregiuru-i dalde Radul 

Junele Calomfirescii , | 
Mulţi voinici, voinici ca bradul 
Pentru luptă se "ntrunesciă. 

Tot asemeni şi Michaleia” 
Banul şi mulţi căpitani, 

Chiamă Varme pân' la Salcia 

Mebedinţii şi Gorjani, —
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Spada 'ncinge cu iuțială 

Şi chiar popa din Farcași, 

Pentru ţ6ră, pentru fală, 

Cu un pept de uriași. 

Şi mai mulţi, mat mulţi veniră 
Sub stindardu lui Michai, — 

Şi de bani se pregătiră 
Și de arme şi de cai. — 

Domnul falnic sus se pune 

Ca Pionul în Carpaţi, 
Munţi cei-lalți apune 

Mititei şi ne "nsemnaţi. 

România, t6t 'armeadă 
Balta , câmpul, Oltul, munţi, 

Cu putere înfrunteagă | 
Inemiei ei cei mulţi. 

Uă suflare, un corp era 
Si un suflet r&dicând, 

Să lovâscă ?n cruda fâră, 

Toţi Romanii ai un gând. 

Un om mare le sta 'm minte, 

Un eroii, un Semidei. 
Să 16 arate înainte - 

Calea prin curagiul sei.,,
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Vocea astui omii s'aude 
În tot locul pr mărit, — 
Naţiuoei să prelude 
Eroismul ei doritii. 

„Mircea Domnul la Rovine 
Osman Fulger umili... 

Și puterile Creştine 

Întun sânge oţeli. 

Apoi Vlad prânsia sub ţepe, 

Pentru Turci îngrozitorii ; — 

Pentru Tătari de la stepe 

Făceud una pân” la nuorii... 

Nu puţin urma ast-dată 
Și pe Radul d Afumaţi, 
Când cu mâna sa armată 

De la jugii scăpă pe fraţi. 

Cu pumnalul plin de sânge 

Mâna 6atei conducea, 
Sigur, sigur da înfrânge 

Pe barbari ce i nimicia. 

Năvălind cu uă strigare, 

Michai , calcă pe barbari; — 

Sa vărsat fără cruţare 
Sânge greii şir6ie mari!



A LUI MICHAY VITEAZUL, 

Fapte mari înaiigurase 

Michai Domnul de atunci, 

Lupta cruntă meditase 

Mai cu furie cu Turci. 

La un semn din t6tă ţâra 
Neamicii a fost lovit; 

Sânge negru scâse feara —- 

Șerpelă uriași sdrobit...



NOTE LA CÂNTUL ÎNTIY. 

) A domnit la 1591-—93. România subt acest Domni 
ajunsese într'o stare de complectă miserie și suferință, 

2) Ca Ban (guvernator) al Craiovei, Michai plecă la 
Constantinopole să arate nefericirile de care gemea pa- 
tria sa sub Alessandru IIL. Acesta aflând, trimise după 
el Gmeni sei să '] prindă și săl aducă în Bucurerci, unde 
îl și condamnă la mârte. Gâdea destinat să ' taie capul, 
spâimântânduse de statura eroică „şi căutătura înfrico= 
şătOre a lui Michai, aruncă securea din mână şi fugi 
strigând că el nu e în stare să ucide un asemenea bărbat;, 

3) Monastirea Michai-Vodă,: în Bucuresci, în care a- 
stadi s'a instalat archivele Siatului. Că e fundator al a- 
cestei mstr. constată chrisovul sei ce ?] posede numitele 
archive. 

4) Michai V Viteazul, se sui la tron la 1593, cerut 
fiind de boiări cât și ajutat de unchiul seă Vistiernicul 
Joan, bărbat fârte acreditat la Constavtinopole. Din mi- 
nutii ce el priimi învestitura proiectă în cugetul sei, 
măreţul scopă, d'a impune Turcilor cu armele *n mâini 
respectul patrii sale,
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Leul deşteptat uădată , 

Caută a nu | lăsa, 
Că te sfişie pe dată 

Între ghiare prada sa. — 

Astfel Michai împumnase 

Leii teribil Agareană, 

Din a căxul ghiară trase 

Prada fii lui Traian. 

Lucrul însă vrea să "1 facă 

Sigurii, ca eroi, — nu mică; 

EL cu patria nu calcă 

Peste scânduri de nimici. — 

Solemnel tractatii legat-a 

Cu al Moldovei Domn Aron; 1) 

Batori, — Ardeală e gata 

A da sacrul legion...
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Ia putere uă alianță 

D'ofensivii şi defensivă ; — 
Bucurescii a dat viaţă 
La tractatul respectivi. 

De ajunul Mari Archangeli, 
Deputaţi ?n mare di, 
Înspirați de Sânţi Angeli,: 
Jurămintul săvirşi... 2) 

Între delegaţii care - 
În Bucuresci sai găsit, 
Un Bogdan, un Duce mare 

De la Criși a fost sosit; 

Pentru Batori Sigismundul, 

Principele de Ardeal, 
Să tractede legămintul 
Cualiţii amical. 

Bogdan, bătrân cii albe plete, 
Duce Crișan şi Român , 
Pentru. Români cum se vede 

EL lucra cu focu 'n sin. 

La Michai când se presintă, 
Ca oştean, ca căpitan, | 

Vorbi mare pentru gintă, 

Ca un Duce, ca Crișan,
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Presintă cu el pe Radul, 
Junele : Calomfirescă ,: 

Ce a mers la împeratul, 

1? Archiducele nemţesci... 

Michai Domnul mâna *ntinde 

Astor regesci comisari ; 

De la Crişul el pretinde 

Amicii şi fapte mari. — 

Avansat ci a lui etate - 

“Și cu ?n suflet; forte viă, 

Ca ?n srtăbun' antichitate, 

Sta bătrânu ci al seii fii. 

„Mare Michai Basarabe! 

Bogdan Ducele a dis, 

„Închin ţie plete albe — 

„AL mei suflet-pept deschis ; 

„De la tine toţi Crestinii 

„Pace bunul traii dorimii ; 

„O, cunâscemit noi Românii 

„De lung timp ce suferimă! 

„Eii me "ntorc cu "nsărcinare 

„Împlinită, cum gândescă, 

„Către Batori la care 

„Prin convenție servescii.
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„Cred a ţine cu dreptatea.“ 
„Acest tractatii ce legămii, 

„Să saltămii crestinătatea 

„Pentru care ne luptămi. 

„P'acest june aci față 
„Vi 11 arăt să 'mbrăţișaţi, 
„E de laud a lui viaţă: 
„Viteaz, sincer între fraţi. 

„Să 'mi ajute Sânta Cruce! 
„Acum plec merg înapoi, 
„Și aminte: "mi voiii aduce 

„În curând să fii cu vol. 

„Da-mi-vei trupă de comandare 
„De ostire ce 'mi vei da, 
„Să mă lupt cu profandare, 
„Și în foc-:a te urma. 

„Batori m” aşteptă pote, 

„Către dinsul acum merg, 

„Cu tractaturile cu tâte 

„Care urele ne ştegr, 

„Sănătos te las bun Dâmne! 

„Căci eii adi mă depărtedi;. . 
„Ș iarăși timpul să mă 'n t6rne 
„Către tine curînd credii... : -



A LUI MICRAT VITEAZUL, 

Dar plecară delegaţii 

Ce ?n primiri s'aii bucurat, 

După 'mbrăţişări cu fraţii, 

Încheind formal tractat, — 

lar Bogdan când fu să plece 
Lui Michai aşa vorbi: 
„Nici un an dacum n'o trece 

„Şi cu toţiiar vom fi!.. 

„Şi Michai din a lui parte 

Strânse mâna lui Bogdan. — 
Ei acuma se desparte 

Pentru timpu de un an. — 

Aron ţine, Domnitorul, — 

La un simţiment frăţescă : 

Și trimite ajutorul, 

Contingent moldovenescii, 

De la principe şi rege 

Două mii oșteni d' Ardeal 

Cu Michai Chorvat și trece 

Munţi, hotarul de la deală. — 

Sângele Osman roșise - 

„Locu ?n Jaşi şi 'n Bucuresci, — 

Michai ţâra curăţise 3) 
De beşlii, d agaii turcesc...
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La crudimi crudime varsă !,. 
Michai cu osti năvăli 

Peste Giurgiu ca să "1 argă, 

Val-virtegiu ţi 71 rescoli... 

Dar castelu-i armat forte 

Nu 1 putu curând lua; 
Turcii se bătea pe mârte 

Și pr6 bine "1 apăra. 

Lupta dar de loc se curmă ; 

Se rentorniă ai ţerei fil. — 
Trece Dunărea pe urmă 

Un cadiii cu Turci doi mil. 4) 

Musulman, trimis de Portă, 

miri , trage 'n Bucuresci, 

Blând p'alocuria se pârtă , 
Ipocrit, cu ochi şerpesci. 

Pe Michai ca să "1 bravegde, 
LI însoţia delii călăi; 
Venia gicând să iernege 
L'a imperiului cămări, — 

Dar cum vină o plâie rece, 

Din nouri fulgerii p'orisontiă , 

Oţelitul paloşii trece 
Drept în sin, — ucide toţi!
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A TAI MICHAI VIPEAZUL 

“Michai Domnul, cu osti gldte, 

Ti % urmâgă, nu "i lăsa; — 

Mi ţi-i calcă într'o nopte 
Și îi are prada sa... 

Ast-fel rumpă uă vijelie 
Mârte în năamici ducând; 
A Româvului mânie 
Trăsnet pal lor cap trecând. 

În grea cursă dă emirul, - 
Cum se prindă un şoricel : 
Aman! strigă mort spahiul, — 

Perind cruntul ianicerii !.. 

Michai fulgeră mai tare , 
Că ajutorul ce i veni; 

Bate cetăţi cu turbare 

Şi ?ntăriri le demoli... 

Capitanii Albert Chirale, 
Cii Ardeleni ce comanda, 

Ia pe Ialomiţă ?n vale, 

Turci, cetăți a mătura; — 

Ca uă bombă aruncată 

La de Floţi cetate stă: 
O lovesce dintr'odată . 
Și castelu-i asată.., . -
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Michai Domnul chiar pe iarnă 
În Rasciucii a năvălit, 5) 
Căută ca să "1 așternă 
Numa ?n flacăzi şi cuţit. — -: 

Verşunaţi Români ?n sânge 
Ce ?n tot locul şiroia, 
Chiar charemuri care plânge — 
Inima nu 18 o'moia... - 

Dunărea & uă ghiaţă "ntreagă, 
Tună de viscoli şi nemeți , 
Ș6pte mii de Turci atacă 
Pe Românii îndrăsneţi. 

Ei se bată ca ?n ceri Archangel , 
Acarnaţi și peptii la peptă ; — 
Michail rebeli Angeli 
ÎL înviuse Şi şta dretă; . 

Pre Lucifer cum “| alungă 
"Un Archangel strălucit , 
„ Ostea “avinge şiar saruucă 
Pe Rusciucii nefericită, — 

Pulbere ici nu ş'alege  - 
De ast furnicar tureescti ; 
Ce el pate, se 'nţelege , 
Sub asalțul româneseii, ==
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Michai merge înainte 

Şi pe Dirstorul cădu, —: 6) 

Timpi nenumărați aminte 

Își vaduce ce vădu. 

Fortereţa-i renumită, 

Cării mulţi s'a închinat, 

La pamânt fu demolită 

Stingerea i a destinat... 

Porta spăimântată vede 

Al Românilor avânti, 

Şi mai multe ostă repede 

Să n'ajungă la morminti. 

“Multe chipuri. se gândesce , 

Se gândesce la trecut : 

Şi un Domn ca ea numesce, — 

Ca să luere pe tăcut... 

Un Domn român pe cutare: 

În asemeni încercări ; 

Va să gică pașă; stare 

De miserie pe eri. — 

Din Stambul dar plecă Domnul 7) 

Ocolit d'ai sei recruți; — 

Mustafa paşa e omul 

Ce”l susține cu Turci mulți.
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Tot uădată ia şi Chanul. 
Ordine de a pleca: 
Trei-deci-mii 'Tătari firmanul 
Să r&dice îi dicta, - 

Michail, Românul mare, 
Cum d'aceasta a 'nţeles, 
Contra hordelor tătare 
Pe Buzescii. a trimes. 

Mantei Banului uă parte . 
De Români colână i dă, 
Să se lopte intruă parte, 
Și spre Dunăre plecă. 

În curînd Buzesci atacă 
Pe Gherai Chan-tatari ; 
Cu Români dar se freacă 
Verşunatul adversarii. 

Când Michai, spre 'ntâmpinare 
Musulmanilor eși, 
Cu ostirea sa cea mare, 
Peste Dunăre pâşi; 

Tătar. sângele. scăldase 
Putineiul și Stănesci, 8) 
Prin conflictul ce urmase 
Între barbari şi Buzesci.
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Ghiar de donă ori în larţă . 

Sânt Buzesci ?nvingători — 

Fiul Chanului înhaţă 

Dintre mii de luptători. . 

Banu ”n Serpătesci mi ţi bate, — 

Peste Dunără aruncând 

Gl6tele nenumărate, — 

Morți, răniţi pe. câmp zăcând.. 

Ia Michai lovind în centru 

Cu armata cea dântiiii, ! 

A şi dat cu pasa peptu, 

Dând la ceartă căpătiii. — 

Mustata şa dat sfârșitul, 

În dureri pr& chinuit; 

Beiul seii uită 'mpeţitul 

Pentru tron cară a venit... 

Îndărăti la sănătâsă 

Torei şi Domnul drumu ia 

Nu e: nu ţâra lăpt6să 

Vacă, pentru cină. 0 vrea le 

Arde focul tot 'nainte!,.. 

Ban Michai Calomfirescii .. 

Caleă Hirsova ardinte, - 

Sparge lagărul turcescii, —
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Dunărea trecând Chirale, 
Dobrocea -t6t' a supusii, 

Prin Bulgaria la vale 

Gheţi cu Români s'a dusi... 

În Balcan' Michai pătrunde 
Ca un Șoimii din stânci în stânci, 
Vocea-i ca-uragan respunde . 

- Cu resunete adânci, — 

Un miraclu se lăţesce . 
“Vorba de presința lui ; 
De figura-i se 'ngrozesce 

Cei mai maturi. Osmanlii.. 

Pretutindeni avea nume, 

Nume forte 'ngrozitori, - 

Pentru fii şi pentru mume 
Când vorbeai către ai lorii: 

„Musulmana, — Michal, — morte, 

„Portă spada lui de foci; . . 

„E teribil şi crudii forte 
„Pân' P-al ochilor sei joci! 

Îl deserie Musulmanul 
Car odată la ntilnit; 

- Şi femeia şi imamul 
De ființa-i e 'ngrogit. 

9
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Pre Balcani Michai ?nainte 
Prinde drumuri şi stremtori: 
Părea braţu-i că coprinde 
Întreg Emul pân” la nuori. 

Toem” atuuci dia întâmplare 
Pașa Sinan se 'ntorcia 
Din Ungaria cea mare . 

Care ?n ghiare o storcia. 

Îşi ducă Turcii prădi luate, 
De tesaure *acărcaţi, 
Michai, acuila —- îi bate, — 

Rămân prinşi și despuiaţi. 

Detă uă Juptă sângerâsă 

Cu acest numit Sinan, 

Cea mai cruntă, durersă 

Pentru Turci peste Balcan. — 

Tâtă Tracia percurge - . 
Cu vulturii românesti, 
Michai Domnul care .duce 
Gr6za faptei vrăjmăşesci. 

Chiar și numele-i însuflă 
Uă terâre, un mormintii; — 

Dinaintea lui nu suflă 

Musulmanul pe pământ,
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Cetăți, sate i se 'nchină, 
Fără nică a murmura, 

Capitala Bisantină 
_Începusă a tremura... 

- 
E £ 

Taul 

da



NOTE LA CÂNTUL AL DOILEA. 

1) Michat Domnul l6gă alianță cu Domnul Moldovi 

Aron şi cu Sigismundu Batori, principele “Transilvanie 

ca al cărora concurs să potă lupta - contra Musulma- 

nilor. 

2) La 5 Noembre 1594 se sevîrși încheierea tracta- 

tului şi depunerea jurămintului, in “Bucuresci, între ple- 

nipotenţiării Transilvanii și Moldavii. 

: 3) La 13 Noembre, acelaşi an, s'a ucis toți Turci a- 

flați în Iaşi și ?m Bucuresci. După două dile Michai 

calcă Giurgiul. 

4) Către finele lui Noembre, tot acei an, veni un pașă 

cu două mii Turcă călări în România, dicând ca voesce a 

negoția cu Michai. E! îi isbesce într'uăn Gpte lengă Bu- 

curesci şi-i ucide pe toți. 

5) La 1595 în luna lui Ianuarie, Michai trece cu 6stea 

pe Dunărea îngheţată şi bate Rusciucul care era apărat 

de ostire turciască numerâsă, 

6) Silistra. 

7) Porta trimite Domn în România pe Bogdan fiullui 

Ioan Sasul care domnise în Moldova. 

8) Fraţii Buzesci se bătură cu Tătarii la Putineii, 

în districtul Teleorman, aprâpe de Turnu, pe când ostea 

lut Michai trecu Dunărea de a se bate cu 6stea lui 

Mustafa. |



UI. 

Aron Vodă chiar cu t6tă 

Tirania că ecsersă , 

Ori ce literă tractată 

Ne "mplinită nu lăsă. 

Curăţi, bătu Tighina, 1) 

Și Cetatea-Alb” a arsi ; 2) 
- Până chiar şi de rugina 
Musulmană locii a rasii. 

Dară râu se resplătesce 
Zelul săi de căaliatii; 

Recă un muritor privesee 

S6rtea omului trădati. —- 

Cu uă dreptă socoteală 

La rând tâte desvălind,, 

Adevării fără sfială 

ÎI vomii spune noi vorbind.
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Adevărul cum se spune 

Domnă Aron brav s'arătă, 

Pentru Creștini peptul pune , 

Cu Tătari, cu Turci luptă... 

Batori prin încuscrire, 
Cu 'mpeţită imperial, -— 

Casa d' Ausburg la 'nsoţire 
Îi dă titlu sei regal; 

D' Archiduce Carlu fiie, 

Cării titlu ”] reflectă, 

Cu Maria d! Austrie.: 

Maritagiu contractă. — . 

Și apoi supremaţia 
Pe trei state el visa: 

Pe Moldova, România 

Și cii Ardealul ţera sa. 

Însuflă şi desbinare, 
Cu tot actul solemuel, 

Și Româna năatârnare 
Vrea, gelos, a smulge-o el... 

Michai Domnul, de şi forte. | 

Cu resbelul încurcat, . 

Ecuilibru cât se pâte 

Între Gmeni a păstrat,
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Aliatii Aron se pleacă, 

De abusi se legăna; — 
Un Stefan Răsvan să “i facă 

Oposiţie s ardica,: | 

Ajutor Aron şi. cere 
De la Principă Ardelean; 
Dar acesta dă putere 

Conspiraţii lui Răsvan, 

Ajutârele intrară. — 
Pe Răsvan Pa susținută, — - 
Şi trădarea fu amară. - | 
Pentru ?n principe cădută. - 

Prisoner Aron se dete. 3) 

Trădătorii "1 duci la Vinţi, 
Unde terminul îşi vede 
Plin de lacrime ferbinţi: - - 

Stefan Răsvan se proclamă 
Princip p'al Moldovei tron; -- 

Creaturele "1 aclamă 
Pe ruina lui Aron... , 

Răsvan , mară acum și tare, 

Principeiui Transilvau 
A jurat cu devotare 

Pentru statul“ Moldovan. -—
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Michai însă 'n România 
Seama lucrurilor ia , 
De pretenţii, de mania 
Astui Ungură se mira. 

Dară bine se goudesce, 
Cugetă ca om de stat , 
În ce stare se păsesce 
Cu resbelul încureat : ; 

Apoi simte şi mirâse 
Un complot şi 'n statul seii; 
Cearcă , pipăie, descâse 
Pe tot omul bun şi: reii. 

Lucru ?nţîiii a fost prudinţă. 
Câţi-va nemeşi de Ardeali , 
În prepusii despre credință , 
Îi trimise peste deal. — 

Căci, precât se înțelese , 
Cu Chorvat câţi-va d! aici 4) 
Uniţi, câstele didese 
Pentru bani cu inemici. == 

Pe Chirale îl opresce 
Ca p'un valoros maghiari ; 
Capii ceilalți pornesce 
Înapoi către Ardealiă.
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Și așa de-uă-camdată - 
Spiritele sai muiat. — .. 

L Albu lulia îndată 
Câţiva boiări ai plecat. 

Către Batori Sigismundul 
Sai trimis acesti Români, : 
Să tractede cu cuvîntul, 
C' onorate condițiuni. — 

Pre Eftimie Chiriarchul 
Metropolitii, 'Teoâl 
Episcopul şi israrchul .-- 
De la Râmnicii (Severin.) --. 

Și pre Luca fericitul 
Episcopul de Buzeii, 
Și pe Vornicu Dumiteul, - 

- Cristian, colegul set, 

„ Logofeţi, pe Dimitriu . | 
Și pe Preda și pe Bercii, 
Pe Vistiarul Dan șaşiu, — - 
Teodose, cu toţi mergii ; 

Și pe Radul, pe Stamate, . 
Toţi Postelnici boiări ; 
Pe Vintilă și cun frate 
Radu, cu rang de Cruciărţ,., :
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1: Alba lulia merseră, 

Acesti boiări. deputaţi, 

Ș'ai lui Răsvan ajunseră, 
După principe 'nsuflaţi. 

Ce făcură, ce tractară, 5) - 
Unii deputaţi din plan 

Aii eșitii, —, întitulară 

Sigismundul suveran: — 

Batori a pus seminţa. - 

De discordii de la Iad, 

Armonia şi credința  - 
De la Domni 6 atacat. 

Prin acea împregiurare, : . 
Către uri ce domnitori, 

Sigismundul nume are 

De spergiuri şi trădători. — 

Mahomet, $) hrănind veninul — 
P'al sei peptii jăratecă, spini, 

Bucurosii: vâdu desbinul 

Între principi crestini. 

Ceareă iarăşi c'o armată 
Sub comanda lui Ferchat. — 

Paşa c' 6ste echipată : 

Către. Dunără a plecat,
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Căută în mediul verii, 
Cu Tătari a ataca :  - 
Pe Michai, pe Domnul ferit, 
A "1 constrângă, al fereca. - 

Curgii Tătarii mare sumă, 
Ca și valuri în ocean, 

Și aşa cam nu e glumă, 

Cu Ferchat, Tătari cu Chan: 

Michai stând precum păstorul, 
|: a sa turmă priveghind, 
Dă la intrigi cu piciorul, 
Spre n&amicul seii pornind, 

El imparte 6stea ?n două, 

Oste frunte de Români, 
Cum ş adunătură nuouă, 
D'a înfrânge pe păgâni. — 

Capitanii bâtând vatră 

Turtucaia, — demolesciă 
Ai Brăili muri de peatră; =- 
Spre Nicopoli se 'atilnescii... 

Pe când bietul capitanul 
Farcaşi Stoica, pe "trecuti, 
A păţit-o cu aianul, 
a Vidin când șia bătut. 2



50 A LUI MICHAI VITEAZUL, 

De serviciu lui Chirale, 
Ce e drept mult preţuită, 
Domnul strânge a le sale .:: 
Mâini, frăţesce, mulţiămită. - 

Un Maghiar, iubite frate, ... : 
Ce 11 stima Vodă Michai, 
Căută de a se bate 

Și cu barbari Nogat. — 

- Michai paloșul ascute 
Mai €ntii pentru “Tătari; | 
Bate Chanul cât matiute -; 
Cu armate forte tari. 

lar Ferchat nică nu apucă 
Cu Tătari a. se 'ntr'uni, 
Și speranţa sa nălucă 
Ca un fumă se TiSipi ... 

S'a luat apa la mâră 
Musulmanilor şi acum ! 
Pas cu pas Ferchaţ măâs6ră 
Timpul pus de la Batum; i 

Căci Tătarii mai departe, 
De Români fiind loviți, 
Cete cadii, — sânt cete sparte, 
Din nainte asrîrliți. —
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„Ca torent Michai % ajunge,..* 
I a bătut ca vai de ei! 
Forţa lor Români o smulge, 
Și Tatari advin pigmet. 

Acel colos d'acidie - 
Ce Europa spăimântă , 

Român-braţul mi ţi 7. râdie, 
Sub lovirea ce îi dă; — 

Și espiră monstru "n sânge, - 
Desarmat şi jos târât," 
Cutezarea i se 'nfrânge , -- 
Dintr' uădată doboritii. 

Nici nu & chipii să se ?ntruniască 
Tătari horde cu Ferchat; 

Nevoit fu să primâscă 
Pașa lupta isolat, 

Ostea turcă gldte şiruri,... : 
Uă mulţime de călari, 
Are. paşi muiați: în firuri 
Și cu ageri. armăsari, . 

Câmpul verde se confundă .. 
Cu turbanele de şali,. 

“Blăni pe ei îmbracă bundă 
Co cul6re de şacalii; -
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Raza s6relui Juciadă 
Arcă oţelul înfocat , 

Și Cuă lance scînteindă 

Beduinul e armat. 

Fulgerând aceste trupe 

Darme luce fiorosi , 

Purtând trăsnetu din grupe, 

- Purtând ferul veninosi. 

Și Românii d'altă parte . - 
Sbâră“inima în ei,'. 
Vitezia . focii îi arde 

“Cu mânia unor lei. 

Braţul lor se oţelise ; 
Hotărirea le granit, 

Îndoiala le .perise, 
Voind lupţi_necontenit. 

După ce Michai tătare 

Bătu osti cum. să. cădut, 
Ca un vultur. pe pradi, tare 

Peste Ferchat a cădut.., 

Verşunată bătălie 
Şi 'ucairări de trupe mari 
Sa urmat. — Chiar nu se scie 
Câţi cădură adversari. .
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Tunetul detunând fârte 

Mult departe saudit; 
Vocea Angelui de mârte, 
Musulmanii a 'ngrozit. 

Desfăcută armata fuge 
A lui Ferchat cel bătrâni; — 
Paşa la Stambul aduce . 
Plângere pentru Români. 

Cu Michai la cap n'o scâte 
Nimeni !.. dise desperat. — 
Turcii credi pe ei că pâte 
Alachii este mâniat. 

A perdut şatunci bătaia 
Turcul, cât s'a fost sumesă, 

Ca un puii când îl ia gaia - 

De la cloşcă, pe un şesiă!..



NOTE LA CÂNTUL AL TREILE! 

1) Partea despre răsărit a Moldovi, cu cetatea Bende- 
rul, situată pe țermii Nistrului (în Basarabia.) 

2) Achermană, tot în Basarabia, lEngă sînul Nistrului, 
în faciă de Ovidiopoli.. 

3) Gaspar Corniși şi Franţise Daţo imtrară cu trupe 
în Moldova de susţinură pe Stefan Răsvan şi facură pri- 
soner pe Aron. . 

4) Michai Domnul a fost nevoit să trimiţă înapoi, lui 
Sigismund Batori, pe Michai Chorvat şi pe Stefan Be- 

cheşi, despre care simțise că făceaii intrige în armată, 
şi ţinu la sine pe Albert Chirale. 

„__5) Câţi-va boiări fiind în contra lui Michai, precum 
Dan Vistierul și alţii, voiră a da Domnia ţerel lui Şi- 
gismund  Batori.— Unindu-se pe lângă acestia şi depu- 
taţii trimiși de Rășvan, cel ce era ma! mult un adio- 
tant al aceluia ; chipul cum e! tractară, fusese cu totul 
umilitor pentru ţerile Române, întitulând pe Batori su- 
veranu lor. 

6) Machomet III, succesorul lui Amurat IL 

7) Fiind tras în cursă prin Aga de la Vidin, căpita- 
nul Farcași, pe la fevruarie, trecu Dunărea în partea a. - 

ceea și fu bătută de un corp de 30,000 Turci.



| IV. 

Întruă luptă necurmată - 
Curse timpu de opt luni, 
Neputend şi Turci . odată 

Să învingă pe Români. 

Semiluna cu 'mp&ratul 
Se pălescă în agonii, î) 
Paşii unul „după altul 

Cadii și perde bătălii... 

Mahomet c'uă rădicare, .. 

Concentreadă după sfat, — 
Formidabili trupe: care 

Îi dă starea de 'mperat... -. 

-Misirii, Tunisi, ţeri supuse, 

Crimii ,. Egipetul, Damască,, 
Beilicuri câtă avuse: . .. 

„.. Energik şi forţe Ă nască, .
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Face t6tă datoria 
Pân" la beiul cel mai mică, 

Cu ranforturi, România 

Să o facă pașaltcă. 

Căci resbelul cu Românii 

Se lăţesce seriosă ; 

Se abatii Mahometanii 

Din prestigiul gloriosă, 

Și ostili Români trecură 
Dunărea ca nisce ' Smei, 
Şi Rusciucu îl avură 

Jeafii, în ţipetă de femei. 

Ș'apoi Dirstorul ca dinsul 

Lai bătut, li s'a 'nchinat, — 
Și singeacurile dintr'însul 

De ghiauri s'a fost luat, - 

Mustafa paş a paţit-o 

Cum vr& odată nu visa; 

Un dervişi i a tălmăcit-o 
Când cu stea lui pleca. — 

Ş'apot Hirsova la vale 
Cât Balcanul a căţut;: 
Şi chiar Diiul ci a le sale, 
Vergin nu s'a mai credut.... —
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Ș'apol Chanul cu Tătaril, 
Inondaţi în sânge, riii, 
Rușinaţi cădeau călarii 
Cum cadă spicele de griă. 

Săgeţi, arme, topuzii, lance 
Fermecate par” că-era ; 
Musulmane bairace 
În ţăr6nă se tăra. 

R&ă păţiră Turci delii 
Și beșlegi, mulţimi de Paşi ; 
Ca Emirul cu spahii, 
Vrând să facă ş' el cevaşi... 

Nu e glumă că aste multe 
Întâmplări de 'nfiorat, 
Ne vrând Vlachul să asculte 
De firman şi de "mpărat! 

Padişachul, descendinte 
Din ilustrul Mahomet, 
Ş'a adus curând aminte 
D' Alcoran și de Profet 

Tte forţele îşi pune, 
De afront a se scăpa, 
Tot imperiul: s'adune, 

YJach vulcanii-a asțupa,
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Padişachul dă comandă 
Lui Sinan vizir ce fu, 
De răspundere înaltă 
Preţul capului i ceru. 

Visuri fârte 'ncântătâre 
Ce viseadă un Sultan ! 
El sencrede pe valdre 

Amiciei lui Sinan. —— 

Căci Sinan fu mâna dreaptă 
Celui falnici Padișachii, 
Să arate lumi m faptă 

Că cu el este Alachii! 

Si de mii ma! multe sute 
A sa 6ste numărând, 

Ş' amintegă lupţi trecute, 
Întregii globul tremurând... 

De conchistă, r&sbunare 

EI nimică mai jos nu va; 

Un vlachiă beiă ş' Europa mare. 
Jugu-i cată a purta. | 

Precum nuorii tot stadună 

„Grei cu trăsnete 'mcărcaţi, 
Prevestind uă rea fartună 

Peste câmpt întubecaţi ;
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Precum dar se mişcă nuorii 
Despre baltă de ploi mari, 
Ast-fel curgi închinătorii 
Semilunei crud şi tari. Ş 

Cum cânta-vom dar, o! Musă! 
“Pregătirilă. ostăşesci.! Să 
“Și mişcarea cea produsă: - 
„Pentiu inimi românescă? = - îi 

Cum cânta-vom desvoltarea . .. 
Celor fapte, — geniu rară? 
Pe Michal şi *mbărbătarea 
Faţă 6stea cii adversarii? 

„' ale Țerei lungi confine, 
Ostea pusă pe piciorii 

"De resbeli, părea că i vine 
Toţi Archangeli ajutorii. —- 

Sunetii agerii de victorii 
Pe tot bravu 'nflăcăra, 
Și în Domnul luptătorii 
Țera, drepturi apăra !..,



NOTE LA CÂNTUL AL PATRULEA. 

1) „ Nu şi va cugeta 6re fiă cine, că ostirl nenume- 
„tate caută să trămită în contra unui: inimicii care cu 
„puteri atât de mici repurta învingeri atât de nesufe- 

„rite asupra puterilor Padisiachului şi Imperatului Impe- 

„raţilor 2% 
Baltasar Valter, Tesaură de mon. ist. P. ILAR.



V. 

Michai, Vodă ş a 'sa;dâmnă, 
Purtând titlură strămoşesci, 
Se umbrescă subt uă corână 
A puterei românescă. . 

| Oc în” ochi priviri senine 
Străluciţii soţi avea ; 
Domnul liniştit se ține, 
Stanca D6mna îi vorbea. 

Dâmna Stanca ş a sa fiică 
Fl6rea, voevodii fi, — 
Întruniaii virtută antică 
Frumuseţei celei vii. 

—-„Grele gânduri te muncesce 
„Soţul meii, stăpânul. mei! 
Dise -ea, nădăjduesce, 
„ste mare Dumnedeă !
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-—Aşa, sânta datorie 
„D' a lucra până "nsferşit 
„Este, a dis la soţie 
Michai Domnul cel mărit. 

- -Dară suferi ! cunosci bine , 
„După cele ce mi ai spus; 
„O durere simţi în mine, 
»Ori şi cât te afli sus, 

. —Ce fel nu? Michai apasă 
Vorba; este între crestini 
» Vingători, — de care?ţi pasă, — 
„Îutră ai tei ca şi ?n străini... 

» Turcul este leii și fâră, 
> Mahomet înfuriat, 
>Ca să stârg” a nâstră ţeră 
„Din fiinţă s a jurat, 

„La gis Domnul :: Stai pagâne! 
„Biciă”, voinţa-mi te a ales ; 
„Către vetrele române, 
»Stai! opresce al teii mersi! — 

»Espiend aşa păcate 
„Ce strămoşi ai sevârşit, 
»Vetrele nă a fost călcate, 
„Essistenţa o am cerșit. —
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„Dar trecut-a anatemul! — 
„Prin Angelici arătări, 
„»Desfăcutu-s-a blestemul | 
„De barbari şi de călcări. — 

>De la morte la viaţă 
„era mea a râdica, | 
„Să "'ncăldescă inimi de ghiaţă, 
„Suflet, glorii îi voiii: da. 

„Toţi Românii una ţine, 
„Braţul lor e braţul meii : 
„Ei daii sânge pentru mine 
„Să scăpăm din tot ce & ret, 

„La nevoi de ajutâre 
>Am tractat şi că aliaţi: 
„Legături mântuitâre | 
“Pentru cei ameninţaţi. — | 

„Am jurat ca Crestinismul 
„Să oprâscă fera ?n loci ;. 
„Să nu 'mparţe Islamismul | 
„Mârte, sabie și foc... . 

„Dar ruşine ce vădurămă ! 
„Gându lor era spureaț. == 
„Când mai mare foc avurămii, 
„Jurămintulă s'a călcat ;
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„Batori în legătură | 
„Ascundea un mârşav scopi, 

„Ca să “mi facă "'ncurcătură, - 

„Să m” arunce într'un hop. 

„Și Rudolfo împăratul 

„Ca şi Ungur una e; 

„El respect” atunci tractatul 

„Când câstigă vre un ce... 

„Ca săşi facă dresuri gata 
»Vorba 1 e de galantomii; 

„Nu mă "'ncredi şi chiar în tata, 
„E vicleană vulpea omi ! 

„Ca lumina mi este era 
„Scumpă, scie Dumnedeii ; 

„A vindării crudă fera 
„O urescii ş o blestem r&ă!... 

„La acei ce îmi făcură 

„Rei şi curse mi ai întins, 
„Le plăti-voiii e uă măsură, 

„Până unde m' ai impins. 

„Dar în Domnul am credinţă, 

„Și mă râdem pe Români; 

„În a patriei fină 
„De a "'nvinge pe păgâni.
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»În vitezii Bani, Spătarij, :: 
»Căpitanii, boiări frunţi, 
» Vinătorii şi călarii 
„Oste, steagurile 'n lupţi !.. 

„Acum dulcea mea soţie 
„Și pericoli se “nmulțescii, 
„Mii de lupte grozăvie | 
„Timpii grei ne grămădescii. 

„Așa dar mi te gătesce 
>Cu domnița a pleca; 
„Din pericoli te feresce , 
„Tu în luptă a nu sta, 

„În Ardeal e uă cetate, 
„Al Creștinilor domniat, 
„Mergi acolo, cât se pâte 
„E Sibiiul apărat ; 

»Până lupta terminată 
„Scopul meii va 'ncununa, 
„Și atunci pre lăudată “ 
„S6ţia mea t'ei înturna. 

„— Oh! că cugetul imi dice, 
„Soţiul mei ! Măria ta! 
„Un minut pr6 neferice - 
"Pentru când tă viii asculta ; =
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„Al meii cuget dice ?n mine: 

„Lucruri ce mă 'nfioredi ; 
„Să te las, să plec! nu ?mi vine, 
„»M& tem Domne că te perdă!... 

- -,Nu, soția mea, ia seamă, 
„Inemicul estă aci! | 

„Trompa luptei adi mă chiamă, 

„Spada ?n sânge voiii roşi. 

„Destinata-mi este mare, 

„Lot aşa este ş a ta; — 

„Oh! iubito ! "n lăcrimare, 

„În resbelură nu poţi sta, 

„Ci în strămoșesci palate, 
„IL! al Mailaţilor cămin, 
„Sufletu- ţi de pietate 

„Şi de pace va îi plin. 

„Râgă Sânta Născătre 
„Cu căldur a nă ajuta; 

„Ea, ne e mâutuitâre 

„Ori şi când o vomă ruga... 

— Cerule! că augii? Părinte! 
„Cum lasa-voiă soţiul mei? 
„M& coprinde j6lea, Sânte! 

„Îndurate Dumnedei !
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— Dulcea mea scumpă soţie ! 

Cu blândeţe ela dis, - 

„Timp pr6 lungi nu o să ţie, 

„Astădi vitezii mi e scrisă. — 

„Adă-mi spada şi-mi o 'ncinge 

„Ci a ta mână, 'n cătărămi 

„Pune-mi zaoa, și nu plânge! 

„S6ţia mea, cel paloşi dămi! 

„Adă-mi scumpă bărbăţie 
„Și 'nfocate sărutări! 

» Dumnedeii să mi te ţie 

„Prin tot locu 'n Qepărtări !..— 

Două raze de lumină 

Strălucescii în ochii lor, 

Bate n sînul lor divină 

O scînteie de amorii. 

Ochii lor gărescii pe dată 
Voivodi' ai lor copii; 

La domnuiţa Fl6rea cată 

Ochii mamei de pe fi, 

Ca uă rosă suridândă 
Și Florica lăcrima, 

Stanca Dâmna tremurândă 
Către soţu-i se ruga.
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Dară soțu-=i, omul mare, - 
Cu un ochii înflăcărat, 

Privea cerul cu ?anorare, 
D' a sa ţeră pr&ocupatiă... 

    

   
   



VI. 

Hai! băiete ?n bătălie ! 
Haideţi fraţi ! haideţi Români! 
Voi copii cu vitezie . 
Să dim peptul cu păgâni!. 

Că sânt dulci aste minute 
Care sufietul mărescii; 
Sânta Cruce să ajute 
La tot neamul creştinescă !!: 

T6tă 6stea 'n Românie, 
Cu un focii așa cuntând, 
Pune multă bărbăţie 

- Malul ţerei apărână, : 

Cu boiări și mică şi mare 
Datoria ş'au făcut, 
Scutul lui Michai e tare, 
Ostei peptu nestrăbătut. —
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Michai face să oprâscă 

Lupta în Giurgiu, că n'a 'nvins 
Năvălirea cea turciască 

Malul stângii ce a coprins. 4) 

Un mai sigurii Jocii el cată, 

“Să se lupte pe câmpii, 

D'a învinge cea armată 

De atâtea sute mii... 

Dar vecini. puteri aliate , 

Ce mai gicii? ce socotesci ? 
Nu şi el amenințate O 

Ca Românii se găsescii ?, 

Ungu:i , Nemţii de departe 

Cam pe mânic' 0-a băgat: 

La vecinii când casa arde 

Focul trece peste sati. — 

La Ungaria se uită 2) 
Toţi, Germani a tremurat ; -- 
Soleiman... 3) ca cine 7] uită 
“Când Viena. 'ncongiurat ?.. 

Că şast-dată, mverşunare 

Luând Turci acest avânti , .. 

În tot locul subjugare | 
Vor aduce pe pămenti.
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Haide dăâr! -se hotăriră i: 
Pe tractată oştiri a da: * 
Ca să scape, se gândiră, 

Fie care vatra sa. :. . i: 

Pen. atunci dar:că. o să fi? 
E periclu mare, grei! —.. 
Ajutori când o să vie. : - 
ÎL naai scie: Dumnegeii. 

„Români! dise Michai Unsul, 
„Cină asteaptă la :străin 
„Ajutorii, e. vai de densul, 
„Nare viaţă, nici cămin !.. 

» Mult mai bine e-.d'a 'și tace 
„Fie care: lucru luj; 
"Lasă pe străin în pace, 
„Chip și miţlocă altul nu-&! 

„“Țină- consilii căpitanii 
Pentru luptă cum vor sta . 
Sfătuitu- s'a şi Banii, 

Și pe Domnul asculta. 

Mai mintoși Michalcea Banul 
Şi cu Manta chipzuia, 
Preda Spatar, Fărcăşanul 
Popa , Buzesci se unia ; -—
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Sârbul , Gheorga, mulţi la număr 
Capitani, ș Albert Chiral 
Cu a atilă d'a umăr: 
De 'ntrecea un general; 

iară Radul, cel mai june 

Dintre fraţi, Valomfirescu, -- 
Pumnând. spada la toți spune 
Focul seii cel românescă ; - 

Radul cărui nume "1 scie 

Praga şi 'mpăratii German : 

Salută 'n casătorie 

Pe principel& Ardelean. — 

„Bine dar, copiy, pe binel.. 

Michai Domnul 18 a vorbit, 

„Să veniţi acum cu mine,. 

„Acel locă & nemerit! — 

„Mai pe Neajlof la strâmtre , 
„Intre codri și ?ntre mal, 

„E bun locă de vinătâre 
„Pentru turcii lui Sinan, 

„ Aşeţlend peste colnică 

„Ostea, la podi şi 'n câmpii, 
„Precum nucrul saridică, 

„Yomnii da grâsnecj bătălii!,.
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DE uă păreră, uă cugetare, 
“Toţi ascultă pe Michai, 
Ș'a mugit în depărtare 

_ Câmpul d 6ste şi de cal, 

Precât timpul dar îi cartă 
Ei pe Neazlof se 'ntăreseii, — 
Ostea tabără, — cu artă 
Șanţuri, tabii pregătescii. 

De şi braţe sânt puţine 
Lângă Turcii ce sosiaii, 
Ș'ajutârele vecine 
Tocm' atunci întârdiaii , 

Trompa falnică resună 
Că momentul a sosit, 
Bate inima română 
De un focii neobosit, 

Pe stindarde strălucesce 
Crucea și acuila în sborii; — 
S6rele d'August isbesce 
Armă un câmp scînteitoră, 

„Podul gârlei ocupară 
Cătănime, vinători , 

Și la spate se *ngrupară 
Verţisori și Roşiori; — | 

78
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Câţi pe josă şi călărime 
De judeţe dorobanţi, 
Caii mici dar că agerime , 

La bătaie ca turbaţi. 

Cursierii rodii zăbala , 

-Bată pământul şi ninchedii ; 
Surle ostăşesci chimvala 

Cântecă aspru repetegiă. 

Când tempesta se arată 

Întruă clipă schimbă tot, 
Vintu cepe ca să bată, 
Dese fulgeri nuorii scotă, 

Codri vijie de spaimă, 
Pasări , fearele alergi, 

Riurile mai cu seamă 

Unda turbură când mergi. 

Căci conflictul este tare, 

Supuşi morţii adversari ; 
Precum e nisipu ?n mare, 

Turci vină, ca valuri mari. —. 

Călărimea otomană 

Renumită pe atunci, 

Îşi prindea giretu ?n goană, 
Ca uă pastre pe stânci,
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Lengă luptă şi deprinsă 
Cu mulţimi de prădi partând, 
Pân' la Neazlof fu întinsă, 
"Grupă enorme rând la rând. 

Oiomana”avangardă 
De mai multe deci de mii, 
În posiţie de gardă, 
Stă pe maluri și 'n câmpii; 

Ca locustele când vine, 
Rele, fâmetă aducând, 

- Tâte locurile sânt pline 
De turbane farnicând. 

Michai Vodă îi privesce 
Tăbăriţi unde era ; 

Numai apa "i despărțesce, - 

Dar nu % pâte număra. — 

Adversarii fațiă ?n faţiă 
Se găsescii şi se măsorii 
Cu despreți, dar în speranțiă 
Aştept lupta, scopu lori. — 

“Iar Românii de cea parte 
Guri de focuri ascundea, 
Gata sânt s'aducă morte : 
Ori și unde vor cădea. 

| 3%
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Și "ncărcate topchanele 
Turcii nu l& aveai mai josă, 

Purtănd cară cu ghiulele 

De calibru monstruosii. 

Și aşa păduri d'armate 
Lungul apei ţermuiai , 

Una Turcii peste sate 

Către Neajlof tot roiaii.. 

Aripi ţine călărașii 
Moldovenii d'ajutorii ; 

Chiar sosiră şi cazacii 4) | 

Când a fost mai mare zurii. — 

Până ?n diuă, cum se spune, 

D'ambe părţi lupt: a 'nceput ; 

Ş'uă pi6să rugăciune 

Michai Domnul a făcut... 

Până stra diua 'ntreagă 

Michai stea "'mbărbătă ; 

„Pe spumat cursier aleargă ,. 

Focul barbar înfruntă, 

Când doi nuori purtați de vânturi 

De uă-dată se 'ntilnescii, 

Se ajung în multe rânduri , 

'Se isbescii și se ciocnestii ;
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Români astfel năvăliră 
Atacând pe inemică ; 
Dintr'uă apă şi voiră 
Ca să 7] facă de nimici. 

Feru 'acrucişând Românul 
Cu al celui musulmanii , 
Și "ncrantând pe armă : pumnul 
Rist făcea de: -iatâganii. 

Inemicului respunde . 
Trimiţându-ă i plumbu ?a peptiă, 
Și cu junghiul îl pătrunde 
Să “i dea partea lui pe drepti. 

Mii de arme se redică ! .: 
Care morte trimitea, 
Mii: de trăsnete despică 
Nuorul ce le înveliaii. 

Urlă aerul, detună, - 
Dealuri, codru tremura, 
Pun vitează cu. toți mână - 
Patria a uşura.. — 

Cine însă hotărasce . . 

Lupta bravilor cu “Turci ? 

Cine gloria renasce 

Pe românul câmp atunci ?'
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Cine , cină opri roirea 

Musulmanului ferosă ? 

Cine îi sdrobi pornirea 
Şi îi dete planul josă 2. 

Când fu diua mai trecută 

Cu ?n succesii necunoscută , 

Gemea podul & 6ste multă, 

Subt al focurilor scuti. 

Călăreţi roiai pe punte 

Să resbune sântii ogeacii ; 

Tanicerul Paşă 'n frunte, 

Purtând verdele singeacă; — 

Ci al seă feră tăiosii ca focul 

Al seă fulgerii scăpăra, 

Lasând mârte pre tot locul 

Și stindardul apăra... 

„Bateţi pe neamiti în câste! 

„Daţi pe ei! îi dumicaţi ! 

A dis Michai către 6ste. 

„Acum, copii, mă urmați!! 

Și aşa pe tot oşteanul 

Inimândul cât dură, 

“ Trase spada căpitanul, 

Lovi calul și sbură.
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Când se surpă vre vă stâncă: 
Dintr'un munte detunândă , 
Plouă petre ?n valeă adâncă 
Ș'o preface în mormintă, 

Astfel Michai'; în mişcare , 
Purtând trăsnetul în sboră, : 
Mi-ţi ficsa ăi Paşi călare. . .. 

- Cu un ochiii hotăritoră. — :, 

Cu un braţii'a smuls eroul, 
Ianicerului drapel, 

Și cu stângul sparse nuorul 
Ce da focuri către el. 

Aman! strigă dând pe spate, : 

Lovit d! arma lui Michal; . . 
Garaiman Paşa se bate. ; . 
Până ?n baltă de pe cali.: 

„Şi un negru sânge curge 

P'a sa urmă un şioiă, . . 
Barba nesimţind el;smulge,: . | 

Mușcând balta de. noroi; 

Prinde spaimă; cei. de Înțiă psi 

Caii sărit, se ?ncurcă , lovescii, 
Nici de fiii nu iai povaţă, : 
C6ma ?n fruntele sburlescil. 
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“Gapitanul înainte - - 
Trăsnetul sei repeta, 

Și în lupta cea ferbinte 
„Pe Vizirul căuta, . 

Pe Vizirul ţi-l zăresce : 
Spătosă, crudul renegat , 

Care pe podii se silesce 

A da ordini desperat. 

Dară Turcii nu "1 ascultă. — 

Michai şi lui îi gătea - - 
Morte ce 'ngrozi pe multă 

Seamă d 6meni mai colea. . 

Astfel termin puse ndată 
--Pe n&amicii descuragând , 

La uă luptă 'nverșunată, 
Michai victimi semănând. -— 

Dar Sinan, Sinan ce fuse 
Comandant nenorocit , 

Dinţi "n gură şi "i perduse 
Că în Neazlof s'asvârlit. 

Când ai morţi fură pradă 

Uă mulţime luptători; 
Ca şi umbre pere "'ndată 

Planul celor trădători,
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Lepădatul de credinţă , 
De un Paşă strâns legat 

„Trâtor cu umilință 
La Turci, Michnga renegat ; 

Trece cu — aripă turciască 
Malu *n jos, — stejari bătrân, 
Căutând ca să lovâscă 
De la spate pe Români, — 

Dar r&maseră 'n ruşine 
Prin păduri, ca şi Sinan, — 
Ca dichoru 'n mărăcine, 

- S'ascundii Michnea şi Hasan... 

Două tunuri puă colnică , 
Comandate de Chiral, 
Varsă trăsnet, mare frică, 

Și Tartariă aprins pe mal,. 

Estasiată e turcimea 
D'ast crater fulgerător, 
Prinde inimi Românimea, 
Subt cel scut triunfător. 

ori ce inimă vitează , 
Ș'ori ce suflet cu avent, 
Concură atunci să vâdă 
Pe năamicul ţeri 'nfrânt,
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“Turcii fugi mâncând pământul , 

Azrael. îl spaimânta ; 

Mulţi delii şaflai mormîntul, 
Care 'n fruate se lupta. | 

După cruntă bătălie 

Ce ţinu numai vă di, 
Lâng” a morţilor făclie 
„Bucurie s'audi ; 

Surle resunaii famfara 

De victorii la Români, 
Resunat-a t6tă era 
Că învinse pre păgâni! 

A Crestinilor salvare, 

Prin aceasta aclama, 

A Românilor purtare 

Timpi eroici rechema. . .. - 

Pe Michai îl încunună 

De succesii nemărginit, 

Fama, gloria străbună 

Pe eroi. P acoperit. - 

N6ptea. însă pr6 gelosă 
„VEli atârnă "ntre oşteni; —: 
Bătălia sângerâsă 
Încetă ?n Călugăreni... 5) 

 



„NOTE IA CÂNTUL AL SESELEA. 

- 1) Pe când Michai se lapta cu ai sei Ja Giurgiu, d'a opri trecerea Turcilor, află că un corp dintre ei tre- - cuse pe la, Călărași, ce căuta să ia pe Români de la spate; prin acâată stratagemă Michaj fu silit să lase marginea Dunării. - 

2) Ungaria a fost mult timp sub dominarea Otoma- nilor; Buda feşidința regilor ei, fu ocupată de 'Turci la 1530 și o ţinură până la 1686, când atunci intră sub dăpendința Austriei. | 
3) La 1529 Soliman H. conchistând Ungaria, prin ne- fericitul xesbcl pentru Crestin la Mochaci (1526) merse cu 120,000 de oştire și împresură Viena. 

4) Nisce escadrâne de cazaci” Români aii sosit în aju- torul armatei lui Michai ; tocmai la timp când ea, stă- tută din luptă, avea nevoe de ajutoră ». pentru ca apoi să pot& face a se decide victoria pentru dînsa. 
5) Acâsta fu renumita bătălie a lui Michat cu Turcii, la 13 August 1595, la Călugăreni, în drumu Giurgiului. 

eee
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Uă tempestă cum se trage 
De la câmpii pe culmi înalți, 
Prin consiliu, se retrage 

Totă 6stea la Carpaţi. 

Acolo şi Ardelenii * 
Ajutâre ai sosită, 

Osebit de Moldovenii, 

Fraţi Români că ai mai venită. 

Între Rucării, pe frumâse 
Dealuri cu păduri și stânci 
Şi pe văile umbrâse 
Sint Creștini aliaţii strânși. 

Curtea d' Argeşi, capitală 

A lui Negru din'ceputii, 
Tresări ca ?n di de fală 

Pe Tătari când a bătuti;
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Câmpu-Lungu de uă parte 
„Și 'Tergovistea p'aci, 
Munţi și rîuri ce desparte 
Cu mirare îi privi. ă 

Curgii stindarde cară aduce 
Ajutorii pentru Crestini, 
Cavaleri de Sânta Cruce 
Bat în pinteni, de feri plini, 

Chiar ducatul de 'Toscană 
P' Archiduce a trimis, — 
Și din liga cea germană 
Contingentele ș a 'nscris. 

Unguri, Nemţii, Româvime , 
Popul, nobili armați, — 
Concura cu cătănime Ă 
Căpitanii cei cercaţi. — 

Un corpi mare desvoltară 
Peste munte coboriţi, 
Văi și dealuri ocupară, 
În col6ne tăbăriți, 

Michai Vodă ia de mână 
Găpitanii şi oșteni; - 
Fruntea 6stei cea română 
Salută pă Italieni,



86. 
A LUI MICHAI VITEAZUL. 

Aliaţii vin în frunte 
Cii amicale detunări, 

lar Românii le respunde 

Gu ferbinți îmbrăţişări. 

Întiuă gi de dimineaţă 
Tot oşteanul se gătia, 

Căpitanii plini de viaţă 
Planul luptei pregătia. 

Cavalerii la sorți trage 15 
Ei voind a concura, 

În Tirgoviste să bage: 
x Iasc' aprinsă ş a d. mina. 

Recunscere să facă . 

Peste Turcii Ianiceri, 

Înainte ca să trâcă 
Vre unii corpii de cavaleri. 

Turcii mult înaintase 
Gu oştire de ajuns, 
Centrul ţerei ocupase 
“De Tirgoviste mai sus. 

Bucurescii îl. făcură 

Magasini de zacherea, 
Monastirile umplură 

Cu muniții de gemea.
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Iar Tirgoviştea 'ntăriră:: 
Ga mari şanţuri şi cu muri ; 
Parapeturi construiră, i 
Şi cu tabii p' împrejurii. 

Dese ei făcând eșire 
Până n munţi înaintaă, 
Cu Creştini întâlnire - 
Dese lovituri aveati. 

Cavalerii s* aprind tare 
Şi: se dispută la sorţi, . 
Sedte -sorțiul. fie care 
Pentru glorie şi forţi 

Ese in june blond ea crinul, 
„Svelt și agerii întocatiă, 

Cn despreţiă privind scrutinul, 
De loci sorţiul n'a luat. 

El pășesce cu mândrie, * - 
- Trage spada 'nfiorândii : 

— „Cavaleri, vă 'ncredeţi mie !* 
A. vorbit la toţi de rândă, 

„Cine viaţa îşi iubesce . 
„P6tă aick a remânea,. 
„Cine nu, şi dar voesce  -. 
„Vie! — - Jur pe spada n mea
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„Că în frunte şi la mârte, 
„Cavaleri, eii gata sânt, — 

»Âm un sânge nobil fârte 
„Din al Crișului pământiă, 

„Buni, străbuni mei uă-dată 

„Lăie calea la Tătari, 

„Fără cară Europa tâtă 

„Era "'nviusă de barbari ; 

„Radul, Dragoşi, nobil sânge, 

„Din străbuni mei ai fostii; 

»De viaţă nu m' oiit plânge, 

„Ca ostaşi voiii fi la postă; 

» Vitezia caut parte 

„În tot locul s'o găsesciă , 

„Setea luptei peptu 'mi arde 

„Pentr' un nume strămoșescii ! 

„Cavaleri, cu min& acuma !.. 

»D' al de sorți ei nu viseţi;. 

„Să dămi Turcilor de urmă, - 

„Să X învingemi asta credi ! 

Acest june se avintă 

Până 'n cortul lui Michaii. 

Palosul în jos implântă 

La piciorul unui plaiă.
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— „Domnul mei! acesta dise, 
„ Basarabe mare Domni! 
„Găsescii porţile deschise 
„La on6re pentru omii! 

„La bătaia ce re'acepe 
»Cu Sinan, teribil Turcă, 

„DE astă dată voii începe 
„Eil. — în frunte să mă ducă: 

» Vii a "ţi cere învoire 
„Şi oşteni mai inimoşi 
„A sfida cu hotărire . 

„Prin tot locul Turci feroși, 

„Apoi 6stea numerâsă 

„În campanie va intra, 
„Mare luptă sângerâsă 

„Cavalerii. vor afla. — 

— »Daca vrei cu stăruință . 
„Recunâsceri și cercări 
„Și învingeri cu putință 

„De a face, ia călări 

»Din catane; mergi cu Domnul! 

Cestui june Voda dis; 
»Nici un picii să te ia somnul, 

>Fil prudentii, viteaz deschisă !*,.
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Cavalerii. 'nmărmuriră 

„De ast june, un omi .nuoi,. 
De curagiu-i amuţiră ; 

Toţi ţină ochii pe flăcăi... .. 

Disputele cavalere 
De la sorţi a contenit; 
Fără loci de 'ntârdiere 

- Mulţi cu Junel& a pornit. 

Dar câţi-va. Maghiari. se ceartă 
Că onârea sa călcatii, - 
Pentru ce în avangardă * 

Să comande -un băiată ? 

Acest lucru nu le place, :.. 
Sânt atinşi la suflet chiar: 
Bortitură ?n. ceri se face, 

Ca cum Zefs ar fi Maghiar!. 

Cine: însă, & acest june -: 
Care minţilă a ocupat ? 
Despre el mai mulţi ne spune 

Ca de fătă fromosirîn. sati... 

“ÎL cunâsceţi camarade ? 
Vărule Transilvăneanii ? 

Ia ne spune şi tu frate. 
- De. pe Putna Moldoveană?
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Acest june, ne respunde -. 
- Mai de colo un oştașă, 
Se amestecă ori unde 
Varsă sânge cinevaşi. 

E ființă pr ciudată: 

Nu e Nâmţi, nu e Maghiar, 

“E un june ca uă fată, 

„ÎL scimă noi de la Chiuar. 

Ș” oră şi cumel se numesce, 
E d'un sânge cu Bogdan; 

Jicmont pe el îl iubesce 

Ca pe cel dântiii Crişan, | 

- Augiţi acu ori cine! 
Un copil, ia ! cavaleri; 

V'a făcut colea ruşine, 
- Comandând alibarderi ? 

Deci ondrea astei lupte 
Numai dânsul va lua, 
Ca sciut a merge "n frunte 
Cu năamici a se lupta, 

Idar tătâni-seit ce face? 
Unde e? cum n'a venit? 

EI cu Jicmont făcu pace 
După sfăgi necontenit,
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Jicmont bietii fusese mire, 
Căci. abia sa însurat, — 

C'uă regească încuscrire , 
Luând fată de 'mpărat. — 

EI bietii, de! alene vine, 

Nu "i prâ arde de răsboii,, 

Pe Bogdan. cu el îl ţine 

Vrând să vie amândoi. 

_Dară Batori s'aşșteptă , 
Jiemont, principă Ardeleană ; 

El sosasce pentru faptă 

De resbelul musulmanii... 

Ast-fel mi-"ţi vorbea oștenii 
La piciorul unui plaiă, 

La un loc Transilvănenii 

-Ca Români lui Michai, 

Trompele saudii famfară, 
Pomposii , falnice resunii; 

Aliaţii se mișcară,, 
Căpitanii se aduni; 

Pe principiul saluteadă 
Sigismundul Ardelean ; 
1 Archiduce 'nainteadă 
Renumit Massimilian. —
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Și Michai şi Sigismundul, 
De neroe înfrăţiţi, 
La un loci % adună viutul , 
De restriște ocoiiţi. _ 

Di de glorii! de 'nfrăţire - 
Pentru Creştini aliaţi ! 
A Buropei strălucire 

Reunită sub Carpaţi! 

— „Te găsescii acu cu bin6! 

» Mare Domne Basarab! 

„ii am spus-o pentru mine 

„Că voii fi aici îngrab... 

Pe Michai strângea Crişanul 
Bogdan, cărut 1 a respuns 
Michai Domnul: „este anul 

„De la noi de când tă ai dus!.. 

După multă curtenire 

Lui Michai că Turci a 'avins, 
Pregătit-aii la oştire 
Un ospăţii de drumi întins.— 

Falnic cupa curonată 
- Mară ospeţu ocolea, 

Pân' la rege înfocată 

Uă urare toți scotea.
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Dar pre lung” ospăţul ţine . 
> Cu danţă, mese şi urări; 
Diua trece, n6ptea vine, 

Ardend focuri pe cărări. 

Luna splendidă ocolesce 

- Firmamentul seninosii , 
Și pe trupe răspândesce 

Focul ei vălbeniciosii, 

Inimi june şi 'nfocate . . 

Bucuria desvălea; | 

Mai târgiii , târdiii în n6pte 
Michai cupa 'm mână ia : 

— „Căpitani cu voe bună! -- 

El a gis, Românul bravi,, 

„În victorii viața & bună , 
„Dar amară pentru sclavii! |. 

„Să fimă bravi! Creștini -una 

„Ce dorimi să apărămi;... 

„Pe nesspii, tot- Vauna , 

„Țerei nâstre , s'alungămiă !..- 

„ Vedeţi tirguri , cetăţi, sate . 

„Ce-fel suferii, cu ce jugi, — 
„Plângeţi creștinesce state , . 

„Ce masacre li s'aducă!
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„Să nu stămi în nelucrare, 
„Pentru crucea că. uă mărimă, | 
„S'alergămi. cu micii cu mare” 
„În păgân ca să lovimii... 

— Ura! ura! 6spi Țerii, 
Ţis-aii. faluică ăi vecini, — 

„Mâine resbelii , cavalerii ! 

„Mâine glorii la, Creștini !,, 

Și resunetul se duce 
Prin tot locul. de meseni, 

Veseliă era pe. buse 

Zugravită la oșteni. 

Șteaoa dilei nu 'ntârdie _ 
Orisontele roşind , - 
Munţii iaii culdre vie, - 

„Groşii aburi. risipind. 

Iară acuila, simbolul 

De putere pentru sfădi, | 

De pe culmini îşi ia sborul, 

Să să avinte după prădi. 

Un străin 6spe pe dată 

A sosit parlamentarii ; - 

Domnului Român sarată : 

Un Turcii mare, saii Tătarii, —
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P'impregiurii Cvă furișare 
De ochii tâte vrea a sci; 
Ochiul lui prepusuri are 

De spion de pe aci. 

— „Cine esci? şi cum te chiamă? 
„D'unde vii? vră uă carte ai?. 
„Poţi vorbi fără de teamă. —. 
La 'mtrebat Vodă Michai, 

— »Biint trimis de Sarascherul , 
„Al meii nume Abdalachii, — 
„Cele bune să dea cerul 

„La raiele, la beiii Vlachă! 

Și Cuă lungă reverinţă, 
Mâna ducând pe turbani, 
Salută cu umilință, 

Ca credinciosii musulmanii. 

Uă pădure de armată, 

Lancele în sus luciud, 
Împregiuru-i înș:rată 
Ostea de creștini privind, 

Și Români şi ajutâre 
Volontarii. cavaleri , 

Trupe încă fumătâre 

D'acel sânge vărsat eri, --
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Voia totul ca să vâdă - 
Ast străin cu ochi lui, 
Despre !6te să se "ncrâdă , 
Și sătul părea că nui. 

Dar şi Gştea cea creştină | 
Cochi de Argos îl privea: - 
Căitătura lui străină 
Îndoială că dedea. 

Și 'ntr'acest chip musulmanul, 
Când mesagiul seă a dis, 
De trei ori șatins turbanul, 
În satanicu-i surisii. 

— „Padişachul dă ertare, 
El vorbi, la că — a trecut; — 
„Padişachul plânge tare 
„Pe acei ce aii cădut; 

„Padişachul dice pace 
„La raieli supuşi sei; 
„Pe Michal Domnu il facu 
2Cel potint al. Țerei bei; 

„Dar oștirile străine 

„Să se 'ntârne înapoi, — 
„Numa! astfel nodul ţine 
„De tractate între voi...
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— „Padişachul daca eartă, - 
„Nu putemi și noi erta, 
„Padişachul daca ceartă, 
„Noi cu armele scimii da!. 

Scurtă răspunsii îi dete Domnul, 
Forte scurtii dar sănătost. 

„Mesagerul luând tonul 
Unui omi necăjiciosă : 

— „Pote-se să nu vrei: pace 
„Cu Sultanu "'ndurătorii ? 

„ Lributar. vei a te face 

»Cerșind străin ajutoriă ?.. 

„Află dar șaceastă parte : 
„Oştile ce -aii pornit 
„Spre Văleni, și nu departe 

Musulmanii 18 a "ntâlnit, 

„Forte puţin se ținură 
„Acei frumoşi cavaleri ; 
„Morți ca muscele cădură, 

„Cei mat mulţi sint prisoneri,: 

Bogdan tresări. îndată: 

— „Fiica mea!. vai! prisoneriă ?,.% 

Dise cii inima 'mtristată 
Acest nobil cavalerii.
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»Oh! amoral! ce durere 
-_ Despre fiica-mi mi-a lăsaţ ! 
Adăogă după tăcere 
Bătrân omiă essasperat. 

Şi Bogdan şi Sigismundul , E 
Amici buni ca nisce frați, 
P'amândoi *% ocupă gândul, -. 
D' Angusta prăocupaţi,. 

La nuvela n&așteptată 
Bietii bătrânul se jelea, 
Se bocea plângând ca tată 
Pentru fiica ve perdea. 

Sigismundu "1 indulcesce: 
Promiţându-i. ajutorii, 
Că la Turci el pregătesce 
Focii și trăsnet ardătorii, == ; 

Și Bogdan lipsită de pace 
Dusu-s'a la primi Duci, 
„Domnul ţerei de a % face. -. 
Uă dreptate chiar atunci,  . : 

D'a constrânge cu tortură :.; 
Omul care a venit, : 
Întemplarea că a lui gură :: 
Ca să spue deslușit..
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Dar în astă 'mpregiurare 
„Mesagerii a dispărut, - 
Și 'ntr'un nuoriă fagind călare 
Se făcuse nevădut. 

După dinsul se luară 

Cavaleri vre uă câţi-va ; 
Pe Christosii ei se jurară 
De a "1 prinde ş' al lega. 

„Ca virtegiul se tot duse, 

De gonaci urmat merei, 

Blestemat de trei ori fuse 
Şi bătut de Dumnedeii... 

Într uă clipă toți sciură, 
Dar atuncia prâ târdii, — 

„Bine uni "1 cunoscură 

Cină a fost acel beșliii 

Care Domnalui vorbise, 
Ca trimis de l' adversari, 

Și în tabără venise, | 

Ținând capu-i gonduri mari... 

O! ai nostri tot-d'âuna, 
Instrumente la străini, 

Şi cu Iadul șa dat mâna 
Să 'mpilede pe Oreştin!.
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Mihnea ! Mihnea renegatul'! -. 
Iar un aspirantă la troni, 
Era Mihnea lepădatul 

Ce venise. ca spionii, 

Dar atuncia şi mai tare, 
Cu un suflet amărită,, — 

A părintelui 'ntristare 

Pasii armati a hotărită, 

Resbunare mai ardândă 
Cap și inimă n' atins, 
Precum ura înferbintă = 
Capul junilor aprins ; 

Ascultând pe acest tată 
Care cere ajutorii, 
Pentr” eroica sa fată 
Sa atins ondrea lori, — 

Precum tigru mugind forte, 
Văgând puii sângerână, a 
Se aruncă pâw la mârte, - i ---i: 

* Însăși carnea lui rupând, | 

Pe năamicul sei îl cată 

Ca să "1 p6tă sfişia, 

'Turburat, furios d'uădată 

După vrma lui se ia.
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Astfel: arme-le resună, 
Ostea din munţi spre câmpil, 
Coborându-se 'mpreună, 
Peste şese-deci de mii. 

Turcii dar cât iai de saire . 
De retragere se "'ncercă, 

Şi Creștini în unire, 
Să "1 atace, spre ei mergi... 

NOTE LA CÂNTULAL ŞEPTELEA 

1) „Ostaşi Creștini care era mai mult adunătură, ne- 

„Obicinuiți cu resboiul și având temere. de vitezia şi 
„numărul 'Turcilor,  începură cu încetul a se deprinde 

"ai vedea mai fără frică şi a lua curagiii. În tote 

„dilele se întilniaii cu Turcii ete. 
“ Magasinul ist. Bălcescu, 

Camp. Românilor de la 1595. 

 



VII, 

În Septembre cu recâre 
Florile mai ridi pe plai, 

Viile se coci de s6re 

Cu al doilea timpii Mai. 

Munţii învăliți de ceață: 
Redicii fruntea pân la nuoră; 

Văile de dimineaţă, 
Scotii un sunet mugitorii. : 

Subt a 6stei grea călcare 
Ori ce sgomotă amuţescii, 

Chiar şa acuilei strigare 
Dintre neguri care cresci. 

Principii uniţi sub steaguri, - 

Oştile le a împărțitii 

În col6ne de atacuri, 

Subt un- capii mai renumită.
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Sub Michai români lăncerii, 
Călărimea şi pușcași, 
Să atace Ianicerii 

Facă uă frunte de 6stași; 

Bocceai cu Secuime 
Cei cu cose înarmaţi; — 
Sigismundul, nobilime 

Lengă dinsul adunaţi ; 

Mai era Picolomini - 

Comandână Italieni ; 
Răsvan Vodă cu vecinii 

Cu călării Orcheieni. 

Treci colânele "nainte 
Qa troieni nenumărați , 
Oştile mergând putinte 
P'între şiruri de Carpaţi. 

Rîurile făcând sunetă 

Peste. prunturi şerpuesci ; 

Celă armate cu resunetă 

Vr' un obstaclu nu găsescă. 

Unul lasă după altul 

Dealurile înapoi, 

Înainte aliatul . 
Trece luncă, colnice, văi.



EPOCA GLORIOASA - 105 

Spre Stănesci și Dragoslave, 

Pe la Rucări trupe urcă; 
Și putinte și mai brave, 

Spre Tirgovisce se duci. 

Iatăi ajunş-tpe câmpie! i 

Lunci, păduri ostaşi umplând; 

Pentru Turci uă vijelie 
Vintul despre munţi suflândă. 

Iar Sinan făcendu-şi prânsul 
De pă uă culme îi privea; 
Mivhnea era lângă dinsul 

sa Au Și consiliuri îi dedea, 

Michnea cel ce 'n viclenie 

Pe Creștini a spionat, 
Cu movilă Ieremie 

Un complot a conlucrât. -: 

Căci el Domni ca să se facă 
Cu Satanii era ajunsi: 

Nu era turcit de clacă, 
Nici & un simţimânt pătrunsă... . 

Pe Creştini văgând cum vine, 

Turcul este în estasii ; 

Sub pretecst că nu X convine 
Locul, oștile şa trasă.
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La Tirgoviste el lasă 
Pe Ali din Trapesunt 
Cu puteri, cu bani în casă 

Arme, provisiuni ; pe pant 

Promițându-i ranforţare , 
Îi ordon' a se lupta; 
Șa lupta cu forță mare, 

Patru mii Turci Pasculta... . 

Astfel Sinan se retrage 
Către Bucuresci în jos , . 

În speranță de a trage 
De la locuri -un folosi. 

La Brăila sta putere 
Trupe Turci că o ocupa, 

La nevoe le va cere 

De năamică a 'l descurca. 

Promitea Pai săi de scusă, : 

Sigură un măreţă succesă, 

Că va trage întruă cursă - -. 

Pe Creștinii mai la șesiă. 

Bogdan merge chiar în frunte 

Cu ?n avânt şi cu în focă rară, 

Ține una de pe munte | 

Cătând c ochiu-i p'adversarii.
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Puşi în linie de luptă 
„Şi m colâne aşedaţi, 

Vocea trâmbiţi o-ascultă 
Cei ostași îmbărbătați. 

Precum cadii de lei uă turmă 
Pe uă pradă însferșit, 
Cu putere de pe urmă : 
Pe ntamici sai repedit, 

Dar minune, întâmplare ! 

Ei în lagărul osmani 
Nici un omii pe jos, călare 
Nu găsiră după plană. : * 

Rămân priuși destasiere, 
Câmpi acesta 1 mărmuri; 

Ei se temi cu prevedere 
Vre uă curs'a nu găsi. 

DE uă camdată hotăriră 

A sta locului cum sta, 

Peste câmpu tăbăriră 

Cară al Turcilor era. 

Ai rămasă uă di ş uă n6pte. 
Ș' îar uă di mereii lucrând, 
Ai veghiat precât se p6te, 
Ș iar uă n6pte de pe rând,
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Uă col6nă Turci sosesce 

În amurgii pe înnoptat, 
Nici prin gând nu le plesnesce 

Despre câte s'a urmat, 

Ei. făcând diversiune, 
De la prădgi se întorceaii; 
Prăqi aducă ei de minune, — 

Către fraţii lor trăgeai. 

Când în castre ei intrară, 

Pe un timp neaşteptat, 

Târdiii seama îşi luară 

Că în cursă ai intrat. 

R&splătirea ș' o avură : 
Prin al faptelor decret; 
Lângă prade se perdură 
C' ochi ?n cer pe Machomet. — 

Debutară dar Creștinii 
Pringend două mii de Turci; 
Și Bogdan şi toți străinii 

I a trimis la Hurii: (furci)!.. 

Apoi planul şi îl trasară 
Duci armatei plănuind, 

Uă col6nă o lăsară | 

La Tergovisce suind;
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„Michai ia pe Turci în gână, 
"Bate feru până e calăii. 
Și îndată se întârnă 
IL” al Târgoviscei asaltă. 

Sigiemundul chiar comandă 
Al Tergoviscei acediii, 
Și începă uă canonadă 
Turnând focuri peste redii, _ 

T6tă 6stea se. 'ndrepteadă 
Cu asalt a năvăli | 
Pe Tergovisce s o radă, 
Garnis6na a i strivi, 

După vorbe înspirată, 
Garnis6na de Sinan, 
Aştepta ranfort d' armată, 
Ca să ţie lupta îin an. 

De la 'ntiia îmbrâncesce 
Al Creştinilor asalti, 
Forța ci o renoesce 
Și "n atacul celălaltă, 

Și mai multe Sigismuandu 
Încercări essecuta 
Ca să intre înlăuntri, — 
Iiystrarea “și căuta,,,
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Șanţuri căi apă p' oraşii, — pline, — 
Muri de lemne 71 încingeaă; 

Și cadavre nu puține 
În totă locul se lungeai. 

Se ţinii Turcii cât se pote, 
Ocoliţi de adversari, 
Şi P atacuri, după tote, 

Ei răspunde tari și mari. 

Campu-ducele "ntreiesce 
Artileria lucrând , — 

Şi oştire grămădesce 
Ca să termine 'n curând. 

Însă vede cu mâhnire 
Că "ndeşertii e lupta sa, 
A Tărgovisci 'ntărire 

Nu prâ lesne pote liia. 

D'a o ţine 'ncongiurată 
E părerea «tutulor, a 

C' uă lucrare regulată | 

A constrânge o Ducii vor, 

Dile multe ocolită 
Ei Tergoviscă a ţinut, 

Sârtea ei nefericită 
Î: gătea nn tristă minut,
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„Focurile şi facii stare 
D'a ploua în încrucișii ; 
Ostea de încongiurare 
Stă campată pe costişii. — 

Bogdan tras cu Sigismundul 
Subt un arbure umbrind, 
Își alină puţin gândul 
La Târgovisce privind. 

Mai €ntii şi 'ntii de tâte 
Bogdan nobili. Român Criş, 
Către principe el pâte 
Vorbi multe şi făţişii, 

Sigismundul, ginerelul, 

Liniştit când se găsia, 
Dese ori privind inelul 

La Soţia lui gândia. 

După ce d! acediere 

Ai vorbitii ei de ajuns, 

Bogdan scapără 'n durere 
Focul ce ”] ardea ascunsi. 

— „Spune dar, Bogdane!“ dise 

Principele jos trântit , 

Uude ochiu-i aromise 

Jumătate adormit. 
ak-
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— „Da, să spuiă, Bogdan răspunde, 

„Despre fiica-mi să vorbescii, 
„Şi mai mult ce mă pătrunde 

„De tot neamul românescii. 

Sigismundu nu "1 prâ-ascultă ; — 

El visa Samosii castel, 

Tinerică s6ţia-i , cultă 

Flâre, — Angel pentru eli ; 

Care fuse refugită , 

Precum Stanca "n Făgăraşi, — 
A lui Michai Domnu, scutită 

De resbelul uriaşii. 

„De Români voescii a spune , 
A dis nobilul Crişan, 

„Prin bordee, prin cătune 

„Fii marelui Traian. — 

„Numă uă fiică îmi rămase, 
„Augusta fiica mea, 

„Pentru Român se armase, 
„Pentru omul ce inbia. 

„Ei şi fiica-mi uă suflare 

„Și uă inimă avemii, 

„Şi pătrunşi de întristare 

„Privimă cele ce vedemii.
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„Dacia țâră strălucita, 
„Roma! Roma, Sârtea ei!, 
„E imaginea "ndeită 
„Și Românii fii mei ! 

„Că uă. mare nedreptate, 
„De la nobili isvorând, 
„În Ardeal atâtea sate 
„De Români împovărând.. 

„Scii, o! Principe ! pr bine, 
„Sunt Român de sânge ei; — 
„Crişii Ardealul una ţine 
„Cunoscut de Dumnedeii. 

„Și să "ncepemiă mai departe 
„De la Ungurul Arpatii ; 
„Bătăliile în parte | 
„Cu Român Menomorati ; — 

„Peste Crişii se retrăsese 
„Tot bătenduse pe pasă, 
„Ducele Român fusese 
„Neînvins și pr6 viteazii. — 

„Bine, el avusă uă fie; — 
„Bolta , fiul lui Arpati, 

„Â cerut-o de soţie, 
„Ș'ast-fel lupta s'a curmat; —
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„Cum Augusta , fiica-mi , cere 

„Co ?n Român a se 'nsoţi; 

„Ca să fie mângâiere 

„Unui mire că o *mpeţi. 

„Dar acea împregiurare 

„Transilvania făcu 

„Subt a Zoltei dominare ; 

„Sub Maghiari c'atunci trecu... 

„Deci Românii protestară - 

„Sub Geloii şi sub Claudii; 

„Timişanii repurtară 

„Vigurosii al armei studii ;... 

„Până ce, fatalitate! 

„Al sei, — Optumu, — nepotiă ; 

„După Claud se mai bate 

„Și subt arme cădu mortii... 

„Sântul Stefan, prin credință, 

„Pe Români cât i a supus, 

„Pipăi uă influință 

„A bisericei d' Apus. 

„Cei Români ce se chinară. 

„Misionarului Stăpânii 

„La nobleţe se 'nălțară , 

„Cei-Lalţi ca servi rămâni...
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„Dar acâstă preferinţă 

„A credinței de Apus, 

„Pe popâre ?n neputinţă 
„Și în certuri le-a adusă... 

„Nisce 6spi apoi veniră, — 
» Transilvania “i priimi 

„Ca pe 6spi. — Ei se lipiră: 
„Ci indigenii a trăi, — 

„Acordatu-li-s'a dreptul, 

„De la regii ce "i scutia ; 

„Eă puindu-se cu peptul 

„Cetăți, tîrguri, pământ ia. 

„Lângă dînşi indigenii 

„Ai rămas ca suferiţi; — . 

„»Românimea şi sătenii 
„Cu durere sânt striviți! — 

„De atuncia tot într'una 

„Păminteni ai protestatii, 
„Și n revolte tot-d'auna 
„Frăţescu sânge s'a vărsatii. 

„Unguri, Sassii se acârdă 

„Pe săteanii a fereca ; 

„Facii ei legi şi punii pe râtă 

„Pe cei capi ce protesta,
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„Anton Magnu şi consoții +), 
„Capi Românilor sculați, 

„Si cu Dozsa, s'aii dat morţii, 

„Cum mai barbari torturați... 

Sigismundul ochii face 

Ca şi cum sar deştepta 

Dintr'un vis teribilă ; tace, — 

EI conclusiă aştepta. 

Fruntea-i e posomorită, 

Ca un omi nemuițiămit, 

Aspru la Bogdan se uită 

Puțin ş iarăşi "adormit. 

Dar înfipt Bogdan îi spuse 

Suferințele, torturi, 
Ce Românilor se puse: 

„'Ţeapa, ștreangul, roți, săcuri... 

„Din acea impregiurare 

»Românimea s' a r&snit, 

„Aii trecut peste hotare, 

„Subt alţi Domni sai reunit... 

„State nuoi constituiră 

>Asti vitedi, vitedi Români, — 

„Ei cu peptu lor opriră 

„Roiul barbarii de pagâni...
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„Al Ungarii Huniade, 
„Acel rege lăudat, 

“„ Consângean fu cum se cade 
„Din tulpina ce 11 a dat... 

„Într'aă luptă desperată , 
»Ca şi adi cu Turci, cum vegi, 
„ Creştinimea fu scăpată 
„Prin Români cei vitegi... 

„Când a dis şi Matia credul, 
» Bătând Turcii prin Români, 
„Ca s&lbatecă Paul Chinezul 2) 
>Mânea carne de păgânii... 

„Fără Români Semiluna 
„Locul Cruci ar fi ţinut, 
„Fără Români tot-d'auna 
„Populi mari ar' fi cădut, 

„Dar un pică de simpatie - 
>Pentru Români să aveţi! 
„Pentru multa-i bărbăţie, 
„Pentru fapte ce vedeţi! 

Sigismundul se deşteaptă, 
Îi păruse că visa, | 
Că Tergovişcea Laşteaptă 
Pentru lauri ce 3 da.



118. A LUI MICHAI VITEAZUL. | 

Pe Bogdan ţi 71 mai întreabă: 
— „Hei! îmi spune de femei! 

„Fiica ta că atâta grabă 

>S'a bătut cu Turcii lei ? 

— »Filca mea e ca şi mine, 

Bogdan dise; noi avemi 

„Uă voinţă pentru bine, 

» Viitorii la populi vremi!.. 

„Şi apoi că ea trăiesce 
»Pentr” un june, cum spusei; 

'»Radu junelă o iubesce, 

„E-a lui viaţă, viaţa ei! — 

> Michai Vodă îl trimise 

>” al Germanii împerat, 

» Acest june împlinise 

Câte sarcine i s'a dat. 

»Chiar P a vâstră însoţire 

„El cu frate-său veni, 

»Salutări de fericire 

„Pentru, Domnul seii vorbi. — 

„Toţi. Românii, toţi îl scie 

„E un Angel de. om bunii ; 

„A cerut pe a mea fiie, 
9 

„Dupre lege să i cununii, —.
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»Multă pedică ne fuse 
„Ast resbel mahometaz, 
„Lia dorinţa. ce avuse 
„dunele, d'acum un ani, 

»El pe Domnul sei si Țeara 
„0 servesce de atunci, 
„T6tă iarna, tâtă vera | 
„Sa luptat merei cu Turci. 

„Panica ce ş' altă dată, 
„De barbare năvăliri, 
PA coprins pe lumea tâtă, 
„Ș a dat grâsnici Ssguduiri ,. 

„A chemat pe toţi la arme, 
„Penă chiar și pe femei, 
„Ca să 'nsufie, să întrarme 
»Creştinescile idei. / 

„Toţi Creștini ?n Cruciată. 
„S'aii armat pentru păgâni, 
„Și uă fiică şi un tată 
„Să ajute pe Români. — 

„lată dar ca ce iubire : 
»P' Augusta a 'nflăcăraț!,. ) 
Sigismundul nesimţire 
L'aste vorbe arătat,
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Mai pe urmă ce îi vine: 

Omuleţul răsuflână: 
— „Vomii vedea, ei bine! bine!.. 

„Vomi vedea la tâte 'n rând! 

Bogdan însă îl cunâsce, 

L'inţelege, dice des : 
— „la aminte și încâce; 

„Fă dreptate mai ales!. 

Sigismundu colea dise: 
„= = „Destinate de poporii 

„De la cer fiind prescrise , 

„Populi pârtă crucea lurii. — 

— „Prescript ginteie nu are!.. 

A răspuns Bogdan da drepti, 
„Dreptu estă al celui tare 

„Ce şi 1 apără cu peptiă.!.. 

Astfel ei din căiitătură 
Aprinseser” un vulcan , 
Şi "ntr'uă dispută cădură, 
Cu tot păsul lui Bogdan. 

Detunări atunci de armă 

Ce 'mpregiură sa audit, 

Da în tabără alarmă 

"La 'Târgovisce sub zidă,
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Sigismundu e 'm picidre ; 
Michai Vodă mai deşteptii, 
Între 6ste veghetbre , 
Stă marțial cu focu ?n pepti... 

Bogdan însă se pătrunde 
Din cătrău a resunat 

Detunări care răspunde. 
Lungind echo ' depărtat, -— 

Se întinde vă pădure 
Pe un loci monastirescii, 

Ea protege loviture 
De ntamici când se 'ntâlnescii, 

Doi ne6spi ca să se bată 
Locă ma! bun nu convenia. — 
Fruntea unui e legată | 
Pentrii uă plagă ce avea. — 

Pr6 aprinşi şi multă ură 
P'adverșarii călăreţi; —- 
Unul Turcii, cu grâ-armătură, 

Altul Creștin din băieţi, 

Celui Creştin sângereadă 
Fruntea-i , Turcul e turbat; — 

Amândoi se 'mbrăţișeagă |. 
Cu isbiri de spuimântat,
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Lancea 'Tureul ș'o repede 
D'a'l străpunge ca pe câini, 

Junele minut nu perde 

Și'i o apucă cu tari mâini, 

Încleştaţi ei tot se bate, 
Se impingi și se lovescii ; 

A lor arme descărcate 

“La nimicii nu folosescii. 

În curând era să cadă O 
Cel mai slab la un asaltă; 

În curând era să vâdă 
Unul mârtea celui-laltii. — 

Bogdan pinten" atunci calul 
Dai ajunge mai curendă. 
Sigismundul urcă malul 

Demboviţei că ai sei rândi. — 

Ce uimire? ce mirare 

Pe Bogdan şi luptători? 

Cunoscu pe fie care 
P'amândoi gladiatori. 

Renegatul Michnea fuse 
Turcul care se lupta; 
Pe Creștin îl cunoscuse, 
Tocmai Radu ce '] căuta,
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„Blestemat spion Şaicia ?,. 
„Stai acum că te găsescii ! 
Strigă Bogdan, pân” aicia 
»Ți a fost vacul teii drăcescă ! 

Atunci Michnea când se vede 
De mai mulţi amenințați , 
"Câne tunâsce că va perde | 
Ori ce chip de câştigată | 

D'adversară se degageadă 
Ce la luptă îl ţinea; 
Nici pe Diavoln să] v6dă 
Și nici cruce a și făcea, 

Peri Michnea ca nălucă. —- 
Radul nici car fi putută 
Cu năamicul seii so ducă , 
De dureri fiind bătută. 

Bogdan: „fiule! îi dice, 
20 minune! Dumnedeă ! 
„DPunde vii până aice ? 
»Ești rănit şi forte reii. 

„Fiica-mi, spune unde este? 
„Prin tot locii 5 am căutat? 
„Poţi să dai o bună veste 
„Unui tată întristatii ?
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„— „Oh! da, da! r&spunde Radul, 

„La, un schit de maică pe plaiii, 

„De cât prinsă la 'mpăratul 

„Necreştin, sclavă *n seraiii. — 

— „Cine 6re îmi cuteadă 
„Cii acest gândi? Bogdan strigă. 
—- ,Michnea! Radu repeteadă, 

„Cel ce patria "şi trădă. 

> Daca eii nu lam de scire, 

„Prisoneră acum era. — 

— „Fiica mi? o! nefericire ! 

Bogdan tatăl murmura, 

Și atunci cu "mbrăţișare 
Părintesce Pa priimit, 

Îi dă dulce sărutare 
Că de bine 11 a găsit. 

-— „Care? car a mănăstire 

„Unde fiica-mi se umbri ? 

„Radule, de fericire 

»Nu scii cum a “ţi mulțiămi, 

. Întrebă Bogdan pe june 
Care sta ca ameţitii. — 

„ Câte una una spune 

Radul t6te că a păţiti.
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Bogdan plin de nerăbdare 
LI” ascultă, se bucura; 
Și "'ncurînd ei de plecare 
Pe doi cai încălica, 

Diua, n6ptea tot suiră 
Drumu 'm sus p' un plaiii vecină. — 
P' Augusta o găsiră 

Bravă, sântă 'n loc creştin... 

Pentru tată şi cu fiică 
Și cu Radu ai lui fii, 

Monastirea se r&dică 

Pân' la eerii de bucurii. - 

Ș' Augusta ca uă fldre, . 

Eroină de princip, 

Ca un crin învolt la s6re, 

Rumentla p' al ei chip, —: 

Pr€ senină, inimâsă, 

La ea Radul cât privi, 

O găsesce mai frumâsă, 
Mai frumâsă d'a-o iubi... 

— „Dumnedeii ne ţie seamă! 
A is Ducele Crişan; 
„Plecămii fii mei, ne chiamă 

„Mare luptă cu duşmanii.
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Iar de luptă când îi spune, 

„Ochii fiicei s aprindea, 

Ca să pâtă să 'și r&sbune, 
Să și resbnne tot gândea... 

— „Vră uă trădare, fiică bună, 

„Îmi dici tu vi s'a 'ntâmplat? 
Pe cât merseră 'mpreună, 

Bogdan iarăși a 'ntrebat. 

—. „Vistierul Dan, răspunde 

Radul, intrigi a ursit, 

„Dan şi Michnea ori si unde 
„Bani la 6ste a 'mpărțit. 

„Dievolii ba multe -bagă 

„Acesti 6meni în Creștini; 

„»Michnea Domn ca să se facă, 
„Dan ia bani cu pumnii plini; — 

„Pe Michai pe Domnu ?n curse - 
„Să 71 încurce cii aliaţi, -— 

„Și p' Augusta o vinduse 

„De peşcheşii la împărați. — 

—- „Bine dar, a dis bătrenul, 
»P' acest Dan Poii învăţa; 

„Și pe Michnea, pe păgânul, 

„Limba 'n gringi i-0i acăţa,
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Cii așa fiică eroină 
Bogdan mândru se ţinea ; 
Și la tabăra creştină 
Ca și vintu în jos venia...—



NOTE LA CĂNTUL AL OPTULEA. 

1) Scene durerâse, scene tragice s'a petrecut în ne- 
numărate rânduri între Români din Transilvania cu gin- 
tele conlocuitâre aci, și mai ales cu noblețea maghiară. 

Anton Magnu, uă căpetenie al Românilor resculați, ce 

cereaii drepturi în această țâră, după drept cuvînt pa- 
tria lor; — fu prins și tăiat în bucățele de Unguri, și 

consoți sei torturați și essecutați pe dealul de lângă 

Turda, — 
Dar după t6te concordaturile şi tractatele legate în- 

tre Secui, Sassi și Unguri, d'a apăsa pe săteni Români, 
revoltele se suceseră mereii până mai în anii din urmă... 

- Un Dozsa fu conductorul ţerânilor la Temişora. El sa 
luptat cu loan Zapolia, pe lângă care luă parte şi Ro-' 
mânimea din Mara-Mureșii. Cădând el prins, fu esse- 

cutat puindu-i-se uă corâna de fer ars pe capi etctr, 

Nici nu sântemă apostolul discordii ş'al vărsărilor de 
sânge uman, nici nu putemii privi fără a cerca uă pro- 

„fundă durere de câte or! istoria ne represinte atâtea 

calamități petrecute între populi unui stată... Dorimiă 
însă din tot sufletul ca prin uă măsură a dreptei împăr- 

ţeli: măsura dreptului ş'a înţelegerii între ginte, — să se 
stabilâscă armonia, frăția , buna petrecere ce sunt atât 
de necesare pentru fericirea populilor și libertatea lor.— 

2) Paul Chinesu, contimporan cu Matias Corvin, e- 

roii celebru Român, nimici la anul 1479 stea lui Ma- 

chomet II. de uă-sută de mii Turci ce intrase în Banat. 
Descendinţi a! acestui faimos Român se află încă Chinesi 

de la Craiova.



IX, 

Ne oprimii acilea fiică 

Lângă Oreştini a lupta! 

Ia! cum s6rele s ardică 

Pe ceţii, neguri a 'nfrunta, 

Crucea splendidă s avântă 
Între fulger şi oţel ; — 
Trompa inima 'nferbintă 

La oștiri pentru resbeliă !. 

În ilustra capitală 
Să -vedemii pe Mircea, Vladu ; FI 
Memoriămii uă di de fală, 

Cu concursul nostru cald, — 

De Osmani ș' a lor crugime, 
Nedreptate și martiri, 

Uşurămii altari creştine 
Delăsate ?n pustiiri. —
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Iată-i dar la peptă Creştinii 
Cu Osmani 'ncăirați i | 
Pe Tergovisce Românii 
Se aruncă 'nfuriaţi.., 

_ Principii se ducii 'naiute, 
Credii momentul favoritii, =- 
Pregătiri de focii s aprinde 
Peste șanțuri asvârlitii, 

Michai Domnul, despră uă parte 
Fortereţa ?n sus bătea, 
DP adversari unde "1 desparte 
Un rii iute ce curgea. „—. 

De la vale Ardelenii 
Ca să intre se sileaii, 
Și Săcui cu Moldovenii 
T6te forţele și puneaii. 

Capitala 'ncongiurată 

Un lagunii având secret, 
Uă speluncă 'ntunecată 

Din oraşii în munți da drept, 

Monăstiri la capet leagă 
Prin profunde reeşiri ; — 
La speluncă 'Turei aleargă 

Să s' ajute la eşirl.
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Dar d' afară se observă 
A le Turcilor mișcări, 
Și oștirea: de reservă 
ÎI îa n gână 4 a călări,., 

Focii orașu 'ntregii încinge, 
Arde, fumegă plesnind ; 
Turcii se luptă de a 1] stinge 
Cu grămegile venind. 

" Desperaţi pe parapete 
Neamicului ținii pepti ; 
Ca din cer plouând rachete 
Peste dinşi veniaii drepti. 

Muri uă facără lătiţă, 
Case cu 'nvelişii cădea, , 
Canonada prâ iuțită. 
Din afară le-aprindea. 

De asaltii, — vulcan, creștine 
Pregătiri irumpii măreții, 
Cu scări, birue şi machine 
Alergi oștile "ndrăsneţii. 

Daii asaltă Creștini tare 
Peste şanţii, pe muri s'a atins ; 
A desordinei suflare 
_Garnisâna a coprins,..
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Crucea falnică ia locul 
Şemilunei. pe orași, 
N'o atinge pe ea focul, 

Nici o surpă cinevaşi... 

“Comandanții d apărare 
Și cu Paşa lor Ali, 

Chiamă, strigă ?n desperare 
Pe spăriații Osmanli. 

Cu Profetul să "i ridice, 

Îi congiură & ajutorii, 

Paradisul le predice 
Ca să ţie rându loră. 

Însă nu; nici stă chemării 
Garnis6na a lupta; — 
Ca şi valurile mării 
La asaltii Creştini urca. — 

Cea din urmă desperare 
Cu _măcelul ce dedea, 

Cea din urmă detunare 

Fu castelul ce cădea. 

Sute guri de focuri bate 

De uădată n parapeti 
Undă ascunși sta în cetate : 

Ali, Hasan și Mehmet,,,
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Tremură din temelie 
Edificiu acel grosi, 
Cade părţi din zidărie - 
Cu un urlet fiorosă. 

Esplosiune face mare 
Magasinele argând, 
Lasă toti 'n sfarâmare, 
Stânci pe 'ncongiuraţi căgând. 

Și aşa t6tă silința 
Garnis6nei e "n deşertii, 
Plini de grâză, şi credința 
Musulmani atunci perdii. — 

Bătuţi, striviți cu durere, 
Pe pământ, prin focii tereţi, 
Graţie la creştină cere 
A nu fi măcelăriți... 

lar Tergoviscea ruinată, !) 
Porţile şi le-a deschis, 
Sângerândă, incendiată 
Cât nu este de descris. 

Sus creştinele drapele 
A le celor naţiuni! 
Predaii Turcii zacherele, 
Arme, tunuri, munițiuni,.,
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Sus stindardele române ! 

Pe cetăţi, pe dome *'n susii! 
În sus fama ce rămâne 

A lui Michai mai presusi!!, - 

NOTE LA CÂNTUL AL NOULEA. 

1) Fonrtereţa Târgoviscei, cu fortificaţii de lemne , ce 
Turcii construiseră, spre a se. putea apăra în contra 
Creștinilor, fu luată. de Michai şi puterile ce veniseră 
în ajutoru-i, la 18 Octombre 1595,



X. 

De Creștini cetatea lăată, . 
În lăuntru ră&spândea 
Buciumările Yarmată , 

Și desordinea cădea. 

Musulmanii se închină. 

Prisonerii la Creştină : .. 
Ei sorbeaii din cupa plină 

Cu amar şi. cu veninii. 

Principii şalegă cartierul, — , 

Ali Paşa , find prins, 

“Aruncă din mână ferul 

Ca un omi ce este 'nvinsii. 

Pergând. Turcii a sa: trufie, ... 

Lăngă Creștini se târa ;  ...: 
Din creştina datorie 

Ajutorii  clement; spera,
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Cel puţin compătimire 
La uă Srtă așa de plâns; 
Principi întruă unire 
Mâna lui Âli a strâns. 

Duci ci așa mărinimie 

Michai , Batori, Răsvan, 
„- Chiar Bogdan cu a sa fie 

L? întrebară de Sinan ; 

De campania aceasta 

Şi de ori ce plan făcut. 

Ali tristă , în starea asta, 
Spuse totul că a sciut. 

Că ?n Moldova un Movilă 

„Gu Polonii a intrat, 

Sa urcat pe tron în silă, 

Și cu Turci e aliati. 1) 

De Ja dinsul ajutâre 
La Târgovișce spera, 

Pentru lupta  fiitore 

Când Creștini o "'ncongiura. 

Răsvan faţă , mai cu seamă 
Tronul seii că i sa răpit, 

Pe Movilă îl blesteamă 
Ca p'un trădători cumplit,
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Batori veninu 1 sterge 

Promiţendu-i ajutorii , 

În Moldova că va merge 
Să dea jos pă usurpatoriă, 

Ali spuse câtă aflase; . 

Că și: Mihnea cum lucra 
Cu boiării, —complotase 

Pe Michai a r&sturna. — 

Radu cărui sângereadă 

Plaga sa mai de curând, 

Atunci părea că turbeadă , 

De la Michuea suferind. 

Răilor pe Michnea "1 dase,. 
I? al Satanei Negru fii , 

Și Bogdan dar se jurase 
Să "1 jupoie chiar de vii. 

Augustei , pr6 iubită 

Fiica nobilui Crișan, 
Șa lui Radu împeţită, 
Bătu peptu-i de oșteanii;, — 

Lengă principi, generâsă, . 

Ba Gun ochiii de vulturelă, 

Privea starea sânger6să 
Unei cetăţi în măcelii.
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În măceluri și ?n durere 
Eroismu-i s'a născut, 
Pentru ginta sa plăcere . 
Ca să pârte arme, scută ; —- 

Cuă tunică d'alba I6nă, 
Românescii alesul portii, 

Purtând spadă și pe mână 
Cu muscheta se 'n acordi. — 

Călăria aşa de bine 

Ca cel mai bun cavalerii; 

Sângele i curgea prin vine 

lute ca un foci pe: ceri. 

Ochii fulgere revarsă , 

Mintea ei purtând cununi, 

Vanitatea 'n 'ea nu varsă 

Vinovate pasiuni. 

Geniul Daciei creștine 
Sar fi dis că este ea, 
Cu armatele străine 
Care ?n luptă le 'nsoţia. — 

Pentru patrie, credinţă, 

Şi fecidrelă aii luptat, 
De româna essistinţă, 
Brațul, sufletul șa dat. —
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O! Michai-! ca ce bravură! -. 
Unde astă-di timpi acei? 
De virtute ce călduiă : 

Pe Românele femei:2 

Uji aseni6nea 'essermplu'  *: 
A'dat mama lui Stefan, --.. 

Care a'"nsuflat: din templw:: 
Vitezii la Moldoveanu... :* . 

Augusta: 0 cugetare, ai 

Pentru vitezi cavaleri, - -î 
Spera a 'da liborare '- 
La creştinii prisoneră ; : 

Cei 'ce că arnăele în mână. 
Într'uă cursă ai cădut, 
Şi în” patria vomână i i 

Sufeința ai vădut. --: 

Cugeta Augusta forte : :-:: 
Iaraşi armelă a luă, 

Sai pe viață, saii pe mârte . . 
Pe cei prinşi a libera: *> - 

— „Radule ? tu suferi: tare:? - 
„Sângele cum curge , ia ri 

„De la frunte ? căutare: 

„E nevoe da avea?
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A dis Bogdan către Radul ,. 
Plaga-i cu 'n ştergar legând; 
Alt-fel voinică ca şi bradul, 
Spătosă , braţe tari având. 

El respunde: „pică de sânge 
»Penă când în vine-mi simți, 
„De atâta nu, voiii plânge, 
„Nici copil sâat ca să minţă.. 

„Înainte, fraţi, cu bine! 
„E de lucru "n Bucuresci, 
„Și la Giurgiu adi ori măine, 
„Și pe malurile turcesci |. 

„O! pe Michnea adă-mi Sânte! 
Dise ăl Calomfirescă, 
„Saii mă ?'nghite tu pământe 
„Neputând să 7. mai găsescii ! 

„Căci al Michnea multe rele 
„Tot-V'auna nă a făcut, 
„Să 4 plătescii dar pentru ele 
„Câtă avemi de desfăcut... 

Principi, în astă stare . 
Reuniţi pentru. lucrări, 
Lui Ali dă ascultare. 
LI” a le lui solicitări,
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Chiar şi "1 plânge despre Sârte, |, 
Însă captiv ei îl ţină; 
Îi promite pân” la mârte 
Tratament blând şi creștină, . 

Cât ostașii 'r&suftară 
În Tergoviscă aii şedut ,.. 
Prinşii Turci se r&dicară, 
Peste hotar i. ai trecut, 

Monastirile primiră 
Pe răniţi și pe bolnavi, 
Ajutre oferiră | 
Pentru 6meni cei slabi; — 

„Pentru morţi, după credință, 
Dat-aii tribut pe pământă, 
Ș'a temiei preferință | 
Arse la toți pe mormiîntii. 

„Precum sufletul impinge - 
Gândurile pân” la cerii; 
Precum inima în sânge - 
Bate n pepturi eare speră, 

Precum fulgerul străbate 
Spaţiul nemărginită, -- 
De speranţă adevărate -.- 
E Românul ocolită,



Pez
ă 
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Așadar în frunțe merge. . 
La victoriei semeţii ; ai 
BI, Românul care: sterge -...: 

Doliu:. patrii, ndrăsneţii. 

Michai Domnul e în frunte, 

Cu armatele plecând. .. 
Din Tergovisce, să 'nfrunte...: 

„ Cursele,?pe: Turci. călcând,;; 

EI ce cugetă.a Ţeră  -..i 

Limpedit” -a :0: vedea, Si 

Să alunge acea feară. „ris 

Ce ne'nvinsă; se :credea ; i: 

Chiar şi-nume să audă... 

De acel năamică espert, .....ij 

Ca şi urma să și ascundă + 
În al :Asiei :desertă; 

Face a: suna: trompete, | 

Ca şi vântul resunând, 

Bucurescii să 'l aştepte -....: 

larăşă liberă-remânând. - ... : 

Curseră cum curgă șirâie „..„.; 
De pe munţi către câmpii, + 
Şi cădură-oşti ca ploie. , 

Pe spăriații Osmanlii.
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Dar Sinan ice :Bucureseii !::" 
Ținea, Giurgiu ?n ghiara sa; 
Monastirea! Văcărescii, “+. 
Radu Vodă: îl mina; i 

Și la: vale multe sate: -:ii 
Cu oştiri a ocupatii: :.: : 
Prin a Giutgiului. cetate, " 
Dă uă flotilă ranforțatii ; —4 

Bucurestii: părăsesceiî? 
i: 7 

Cum Tâigoviscea căqdi;i --! 

Frigusi, friguri îl găsesce: * : 

Pentru câte le văgu.. i îi 

Trupele Creştine dară; - i. 
Lângă Bucuresti opresti; — 
Înlăuntru nu intrară, 1) 
De vre uă cursă se.ferescii.:t— 

Radu 'Vodă prin 'ibare: îi: 
Arse ?n focă, se. risipi; i 

Esplosinneă efecti: n'âre 1: 
Căci Oreştini o ocoli; îi: 

  

S augit aturici departe:.: 

Mare urlet :tunătorit: — 

S'a vădut de 'ceea parte --: 

Sburând casele în 'huobiă, —:
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Fraţilor! şi mai “nainte 
Pe Sinan să năvălimi|.. 

Diceaii trupele. ferbinte, 
Liberi, oravi să ne fălimi. 

Oştile se duci la vale; 
În falange se desfacă 
Cu energie pe cale 
Și ?n col6ne de atacă; 

Și cii asemenea iuțială 
Cât n'ar crede cine-va, 
Ca un leii. făra 'ndoială 
Care prada își căiita. 

Către Giurgiu o! minune! 
Un convoiii venia turcesciă , 

„_Cară cu provisiune 
De ascheri se însoţescii, 

Mai aveaii un deal să urce, 
Apoi văi de scoborit 
Până când era s'apuce 

Unde 6ste-a tăbărit. 

Dorobanţii s'avântară 
Să atace ast convoi, 

lute el se 'ncăjrară |. . 

Și luară cară, boj,,,.
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Mai în centru peptul pune, — 

Se repedii din cavaleri ; 
Tot în rând cu provisiune 

Mergeai creştini prisoneri, 

„Aci, Radule, pe dinşi !“ 

Augusta a strigat. —. 

Ca uă acuilă întrinși, 
De Turci rânduri ei străbată. 

Augusta înainte , 

Ca şi fulgerul pe mări; 
După dinsa mai ardinte 

Bogdan, Radu d a călări, 

Apucar! uă furi6să 
Luptă peptii cu ianiceri, 

C -uă călcare viforâsă, 

Da opri pe prisoneri. 

Lovescii ei, se bati, împumnă, 

Sparge-un rând numai de cât, 

Mi-ţi răstârnă şi sugrumă 
Neamicul strâns de gâti. — 

Sint acestia cei de frunte. 
Şi vitedi dintre Creştiui, 
Ce plecaseră din muste 

Cu avânti, cu curaji plini,
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Săcul, Nemţi și Românime, 
Lângă junele eroii ; 
Radul a condus mulțime, _ 
Comandaţi de omul nuci; — 

Strecuratu-s'a cu dinşi 
Atunci chiar Vistiărul Dani, 
Care i duse ca pe dinşi 
Drept în cursă pentru banii, -- 

Ce de lacrimi —- bucurie 
Pentru bieţii întristați! 
Când scăpară din sclavie, I 
Prin Augusta ajutaţi! - 

Lovitura fuse iute; :* -:. f 
Cavalerii se grăbiai ; —.. 
Fraţi pe frate ca s'ajute, 

* Prisonerii inimi iai. 

Pun ei mâna p'a le arme 
„A le 'Furcilor căduţi ; 
Pun ei peptul să înte-arme 
Pe cei prisoneri făcuţi; - 

"Ca uă undă, peste unde 
Peste victimi r&dicaţi, 

„Prisonerii le răspunde 
Când se vădă prin ei Scăpați,
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Angel Serafin s arată 

Eroina cum 'ajunsă : 

“Prin ea s6rele îndată 
Şi în temniţe-a pătruns, 

Contingentul, Turcii care 
La Tergovisce sai prinsă, 

"Au fost cei ce prin trădare 
Cursa la Creştini a "atins. — 

Dar această hărțuială, 
Între dealuri spre Frătesci, 

i "nceput fără 'ndoială 
Celor faptă uriășesci. 

Ostea creştinâscă vine 
Scoborâtă de pe deali ; 

- Musulmanii peptu “1 ţine 
Lângă Giurgiu şi pe mală... 

5*



NOTE LA CÂNTUL AL DECELEA. p- 

1) În timp când Răsvan se afla în campanie în Țera- 
Românâscă, se formase vă partită în Moldova. Zamoischi, 
cancelerul regelui Polonii, ocupă țera cu Poloni. 'Tru- 
pele ce Răsvan l& a fost lăsat de observație în diferite 
puncturi a le ţerei, se retrăseseră, Boiări aleseră Domn 
pe Ieremia Movilă. Zamoischi și scrisese lui Sinan de- 
spre nuoul Domuii în Moldova... 

9) Armatele Creştine prinseră, 1ângă Giurgiu, uă sumă 
de prisoneri căduţi la Turci dinti” aj lor, pe cari îj 
luă înapoi; precum şi uă mulțime de bagage.



XI 

Aurora focii aprinde 

Arătând măreţii paşi ; 

Ea suride mai 'naiute 

Bravilor în câmp ostași, 

Pe un brații al apei care 
Curge 'm valuri rii spumând, 
Peste: Giurgiu ea apare: 

Giurgiu de oștiri gemând. 

Intrepidul Sinan scie 

Pe Michai în fața sa, 
El cunâsce ş'uă fășie 
Din bravura ce purta, 

Iute-uă punte construesce 

Care ţermii l6gă 'n loci, 
Peste: punctul ce domnesce - 
Fortereţa. din midlocii.
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Se asigură din spate , 
Prin ai Dunărei recursii , 
Când n&amicul va străbate 
Peste 6stea cea din sustii. 

Ager Michai împresâră 
Giurgiul cu tot că a găsit, 
Și cu Turcii se măs6ră 
În tot locul nelipsit. 

Turcii 4 opunii resistință |, 
La al focului semnal ; 
A Vizirului fiinţă. 
Trecu puntea peste malii. —-... 

Capul -puntei baricade _; 
Și cu trupe îl păzia , 
Cară şirii cu lanţ legate, 
În trei rânduri se "nţesea.. 

Citadela acea tare, ui 
Fortu ?n. insulă, roman; — .. 
Veniaii vase despre mare 
Protegând pe Musulman. —.... 

Fortereţa înarmată , 
Puntea , însule legând, 
Braţii puternic pentr armată 
De la Dunăre făcână.-
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Până Batori să vie 

Ce "'ndărăt s'a fost luptat, 
Michai detă uă bătălie, 
Până 'n Giurgiu 'naintat; 

Și aprope ca trei dile 
Generală lupt” a "atins; 

Prădi de arme şi cămile 
AI lu Michai ai coprius. = 

Lângă Giurgiu ?n sus pe maluri, 
Prindi un locii Românii crunți : 
Ei domină peste valuri 

Fortul , insula şi punți. — 

_Ciă Aurora până ?n diuă 

Musulmanii podii umpleaii , 
Repediţi ca dintr'uă piuă, 
Peste Dunăre treceaii. — 

Desperarea cea amară 
Se desâmnă ?n ei ca morţi; 
Când oraşul deşertară 
Întuă n6pte s'aă dus toţi... 

Michai dară isbutesce, 
Când şi Batori a sosit, — 
Predomină şi lovesce 

Osman pasul de dosit..,
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Chiar şi vasele armate, 
Pentru Turci de ajutoră , 
Sânt ajunse,, sfărâmate 
De un focii sfâşiitoră. ' 

Astfel Mithai de pe. maluri - 
Fortereța domina ; - 
El cufandă puntea 'n valuri 

Și pre însuli detuna. 

“Bate puntea drept în două - 
Pe când 'Turti *n jos trecea ; 
Desvălind uă lună nuouă - 

La mormint îi și ducea. 

Cu un țipătă Puă strigare -- 
A acelor înecaţi , | 

Cât e Dunărea de mare, - 

Sânt în valuri aruncaţi. 

Reii lui Sigismundu % pare 
Pentru timpul cel perdut, 
Că Sinan cu 6ste mare 
Peste Dunăre-a trecut. 

Căci şi gloria faimâsă 

Sigismundul o: perdea, 
Prin a fugă ruşin6să 

Unde Sinan s'ascundea. 

du
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Giurgiul devastat de, multe .., -: 
Lovituri că-a suferit... ..: 
De bătăile trecute, . . 

Sta ruine grămădit.... 
! e 

Dar oștirile: creştine... : 

Nu -] putură ocupa,.: . 

Căci cetatea focuri ţine, 
Bateriile ploua, 

7 

Turcii insula cea mare i, 

De la Giurgiu ai umplut; 
Facii cu muget aclamare, .. 
Btrigii: Alah! Alah! pe prunt... 

Citadela construită . 
De Romani cei vitedi, | 

Mai târdii reconstroită 
De măestrii Genovegi: .: 

Posiţiune, turnuri, — trage . 

Muri, de pâtră, — baterii; == 
În al Dunării curs face». 
Mare-obstaclu 'n bătălii. — .. 

Garnis6na-i. de opt-sute .- 
Ianiceri. şi bină armaţi, | 
Sânt în stare să se lupte, ..; 
Pân' la unul devotați. —..
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Dar Michai o tot lovesce: 

Cu granate peste tot; 

Pe Sinan Vizir silesce 

De a trece apa 'n notă. 

Sinan lasă ?n citadela 

Pe un Agă comandantii; 
Trece 'n' insulă pe schela 

Puntei — capul celă-lalti. 

Batori se pune ?n față, 
Umple câmpul marţială ; 
Cu putere, cu viaţă 

Bate Dunărea din mal; 

Fortereţa de departe: :- 
Întrun foci o-a bombardat, 
Chiar cu tunurilă o arde : 

Din 'Târgovisce că a luat... 

La cetate se văduse 
O spărtură cam în peptii, !- 
D' a le bombe ce căduse 

Ca uă grindină şi dreptă. --. 

Ungurii fără răbdare 
Se grăbescă a da asalti; 

EX s aruncă cu 'nfocare | 

Peste fortul acel "nalt. —



EPOCA GLORIOASA 155 

Renumiţi virtoși cătane, 

Spre asalt un pas ducenă, 

Lângă cetezitaliane , 
Îşi bati pintenii călcând, — ; 

Puntea rând de vase prinse, ; 
Braţul Dunării unind, 
Ajuta col6ne strânse 
La spărtură năvălind. 

Sub lovirile pr&- multe - 

Ce cetatea repedia, 

Bi atacă făcând frunte -. 

Și curagiul i "ncăldia. 

Ca uă apă turburată 
Furi6să sarunca , 

Fi strigând cu toţi uă- dată * 
Începă muri a scalada. 

Dară furia musulmană, . 

Desperarea P aşa locă, 
Dă puteri la garnisână 

Ș' o aprinde mai de foci. 

Încăiraţi cu ?n ferbintare, 
Dup' uă luptă, Maghiari sânt 
Îmbrânciţi, bătuţi pre tare, 
Morii în sânge fraţi lăsândi,
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“E atins, e revoltati.“ 

A LU MICHAI VITEAZUL, 

Garnis6na, îi silesce: 
Spatele că: aii -întorsii, 
Şi Maghiarii părăsesce 
Locul. luptei 'sângerosii..  - 

Gensrosii Picolomini, : 
Când vădn ce s'a. 'ntâmplatii,: 
Pentru luptători Creștini. -: 

Ci artilerie sub mână, 
Spre cetate:0: ?mdreptă;:: - : 
Ci ajutor 'la îndemână 
Pentru Maghiari alergă.: —.. 

Iar concursul este mare 
Ce Românii Pai” adus ;; -. 

Cu 'mat multă “uverşunare 
Bombarda fortul de susii: 

Și din insula vecină  :::: 
Lovescii- 'Turcii -p' adversari; 
T6tă tabăra creştină 
Pune pept pentru Maghiari. -. 

Încurând dar citadela Ă 
Muniţiune -a sleită, - 3 
Încurând în timpii acela 
Focurile șia răriţă,
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Şi cu pâtre începură - - 
Musulmani 'a arunca, 
Precât timp ci se vedură 
Că neamicuil îl călca. 

De la insuli întraă nopte *' 
Muniţiune a primit, | 
Citadela iarăşi pote 
Să se lupte dia granit, - 

Dar Maghiarii 'să se spele 
De rușină, — afrontu lori; 
Înc uădată de pe schele '': 
Spre cetatea merge voră. 

Tar Săcuil fraţi de! sânge 
Cu Maghiarii, se opună, 
Ei cetatea vor a strânge: N 
Pentru ?n nuoii asalt s aduni, 

Drept, spărtura se mărise:: - 
Dup atâtea' bombardări ; 
Adversarii şoţelise  - * 
Furia de r&sbunări. 

Şi Săcuil iai avântul ” 
Înarmaţi până la dinţi., 
La cetate mergii ca Vântul, 

Sâ ngeroși și pr6 ferbinți,
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Când ajuns-aii la spărtura 
Fortereţei. sânt opriţi ; 
Șovăescii sub lovitura 
Garnis6nei ca uimiţi. 

Mortea caută să nfrunte , .. 
De cadavre ne-având locă, E 
Înlăuntru a pătrunde - 
Se lupt, se lupt plini de foci, 

Grămiidiţi în loc îi ţine- 
Forte Turcii viguroşi, 

Văd atunci Săcuii bine 
Cine sânt victorioși. . 

Rându 'atii cadă jumătate ; 
_Creeri de fraţi stropea . 
“Pe acei de pe la spate 

Cari fruntea își stergea. 

Asudară, de turbare, 
Înainte. grămădiţi; | 
Dar curind, în astă stare, 
Înapoi se 'ntornă siliţi. 

Tragă atunci Picolomini 

Spada sa. P& Italieni 
Îi aventă, ca Creștini 
Să ajute p' Ardeleni.
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Se arunci și cel cu sânge 
AI Italii soldaţi; 
Daii asalt spre a înfrânge - 
Forța celor asaltaţi. 

Sumeţii umeri pun ca fraţii , 
Peste cei caduţi pâșescii:, 
Strigă, ameninţă soldaţii 
Și ntregi rânduri se sferșescii. 

Însă chiar Ș Ttalianii 
Cu Săcui stai pe loci , 
Le răspunde Musulmanii 
Pulgerându-i întrun foci. - 

„Acum cel” din suferinţă - - 
Gari fost-aii prisonert, 
Îşi arătă recunoscință 
Către creştini cavaleri. 

- Rându lor venia acuma: 
La al fortului asalţă;. 
Înspirați sânt tot-d'auna: 
De un simţimânt înaltă ! 

Lengă aculla măreață * | 
Vedii un Angel luptători; 
Simti uă aripă 'mdrăsneaţă - 
Care dă la-glorii sboră, - +=
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Lângă Michii Domnul. mare 
Gel ce fam” a 'nsufleţit,, 
„Prin a. cărui combinare . . . 

Succesii falnică a 'nsoţit , . . C ? 

Ascultând da sa voinţă, 

Şi de ordini ascultând , _ 

Patria din suferință 

Fruntea prin el. redicână; — 

A lui Radu soră, frate, 

Angel , logodita sa , 

Cu ochi dulci, cu sin ce bate, 

Jos Românul nu: lăsa: | 

„Înaintă!.% acum vorbesce 
Celor de ea animați, — 

Înainte ea pornesce | 

Cu Români înflăcăraţi ; 

Înainte ! dintruă undă 

Năamicul a sdrobi! — 

Fără unul să r&spuncă 

Toţi cu inima vorbi. — 

Arma duce fie care 

Transilvan în mâna sa, —. 

Augusta Cuă chemare 

Locul Juptei 1& arăta.
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Toţi atuncia şi grăbiră - 
Să alerge la spărturi ; -: > 
Pi Italii 11 simţiră , 
Ajutorii cer&ud sub muri. —— 

Priviţi însă ?n luptă tare 
Pe: Michai cu spada 'a mâni ! 
Cu a acuilei cătare 
Către bravi sei Români! ' 

Strigând: „Copil! colo iată! - 
„Singurii locă sub leii stăpână!,. 
» Vedeţi, copii! astă dată 

„Ourăţi-l-veţi de păgâni ! : : 

„Pe didii copii! cuă voință, 
„Cu al vostru braţii virtosii ! 
„Sus copii într'uă credință, 
„Resturnaţi cetatea josii !!. 

A lui Michai voce sună 
Astfel către-ai sei oștași ; 
Ea atinge voea bună 

A voinicilor fustaşi. 

Şi I' această năvălire 
De străini şi de românii, 
S'a vădut uă înfrățire 
Pentru Creștini în comunii.
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Căci Unirea e putere 
Pentru populi impilaţi, 

la un păsii, la uă durere, | 

Când se află mbrăţişaţi — 

„Precum pasările trece 

Păduri, riuri, mări şi munţi, 
La aşa asalt se 'ntrece 
Animaţi Creștinii frunţi. 

lar Mehmet Aga se luptă 
: Cu Creștinii ce-asalta ; 

Vitezie ne *ntreruptă 

Din tot Turcul resalta, 

| Și d” uă parte şi de altă 
Verșunatul adversari 

- Respândi de sânge baltă, 
De cadavră un crud altari. — 

Înlăuntru în cetate 
E 'mcăirare, focă, ruini ; 
Turcii sânt coprinşi din spate 

„Și din faţiă de Creștini. 

Îndeșert Sinan privesce 
Şi cu inima turba, | | 
Din ostrovii ori cât voesce . 

„Ajutor cetăți a.da;
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„Căci Chirale căpitanul, 
Ci artileria din deal, 

Îşi constrânge Musulmanul 
A păzi pe dr6pta ?n mală. 

Mehmet Aga imbrâncesce 

Precât pâte un asaltii; 
După ce puteri sleiesce, | 

Se închide 'n turnu malta 

Ca al sei ce încă ţine . 
Lupta cu ?n chip desperat, 

Singură lucru ce i convine, 

levbăria 'mpresurat... 

Formidabil detunarea - 

Esplosiunei când săltă, 

Mehmet plăti r&sbunarea 
Fraţilor ce. ascultă. — 

Bogdan atunci plin de sânge, 

Paloşul sei fumegăndi, — 

Lângă fiica-I care 'afrânge 

Mortea “şi. P asalt mergând ; 

EI şi Radu împreună, 

Acuill cu mâini bărbătesci. 

i “Pe: cetate "nfigă, şi. sună, .. -- 

'Triumfu 6stei- românesci!..
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Mai nenorocit ca Agă 
Mehmet, Sinan lăcrimând, 
Inima în el își seacă, 
Capul sub satirii vădând. — 

Trece Dunărea în câste, 
D' a le lui dureri gonit; 
Din cea sute mii de 6ste 
Diumătate s'a topit. — 

Dar şi ceea ce "i rămase 
„Pentru luptă nici visa, 

De Michai se spăimântase, 
De Creștini, de 6stea sa. 

Ast-fel Sinan şi colosul 
Ce Europ' amenință, 
Termină şi luă dosul, 
Și rușina "i trombiţă, — 

Fortereţa Sântul- Georgiu, : 
Turcii cât 5 apărat, 
La Creștini de la Giurgiu 
Fruntea ci şa închinat. 1) 

1) La 27 octobre 1595 armatele Creștine luară cu 
asalt fortereța Sântul George de la Giurgiu.
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Michai Vodă, unsul mire 

Pentru n6mul creştinescii, 

Repurta cu strălucire 

Triumf mare românescă. 

Mare triumf, mare famă 

Pretutindeni răsuna ; 

Toţi Românii îl aclamă, 

Cu urări 7 încununa. — 

Dară marea sărbătore 

Uă lăţesce îl poporii; 

Bucuria domnit6re 

în trei ţări luase sborii. — 

Năvălirea musulmană 

Care margine n! aveă, 

Prin uă flacără romană, 

În rorunchii uă lovea. —
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Și cu 'nvingerea măreaţă, 
Prin acei aliaţi veniţi, 
Ei pe fraţi sei învață 
Cum se cade-a fi uniţi... 

Din Bucegi până la baltă 
Peste munţi, peste hotari, 
Toţi Români 'una saltă 
Și se râgă la altarii. 

Da, se, T68ă, peiitră aceia 
Cari * n luptă, ai căgut; 
T6tă sora şi femeia 
La uă jertfă, parte-avut. 

Sigismundul chiar ia parte, EI 
La serbarea 'ntregei eri ; 
Și famfara de depaite 
A sunat la cavaleri, 

La Gherghița ei s adună,” a 
Capii se salut măreții : 
Români, străini voe bună 
Ș' împărțeseii la un' ospeţii. 

Archiduci Germani d'a rându, 
Maghiari, S&cui, Itâleni, 
Și cu Batori Sigismundu, | 
Se întornă cu Ardeleni. —--
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Mulţiămiţi cu. bucurie 

Toţi stint. 1) — Între ei Răsvan 

Simte 'n inimă mânie,. | 

Turburat. ca un itan... i 

E! la toţi soliciteagă 

Un ajutorii legiuiti. —. 

De necazii mai lăcrimeădă 

Pentru tronul seii răpită; : 

Cel Movilă Teremie, | 
Carne suflet ca Polonii, | 

A Moldaviei domnie - . 
Usurpatu-i-a. şi tronii., 

Sigismundul j6că, rolă, 

De suprem ce i a plăcut, 
Pentru tron îi dă, parolă . 
Să 11 restaiire ca 'n-trecut. — 

Michai Domnul însoțesce 
Cualiaţii. — Dâmna sa, 
Dulce palpită, doresce, -. 
În Făgăraşi P aştepta... 

Din Şibiii că ea pornise. 
Către Făgăraşi acum; 
Unde soțu- îi promise | 
Să o mtempine pe drum.
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Apoi Bogdan vru so facă. - 
Mai presus în Făgăraşi, 
“Nuntă mare ca să placă :: 
La toţi 6spi şi nuntaşi; 

Michai Vodă, Stanca Domna, 
Să 'ncunune p' ai lui fii, 
Ca să ţie tâtă tâmna 
Serbători şi bucurii. 

Că de Turci nici uă nevoe 
Numai e, sciea Bogdan; 

"EI, bătren ca şi un Noe, 
Vădu multe întrun an. 

Cu trompete, cu famtare ! 
Creștini oștile pleca, 
Bucuria 'n fie care 

Pentru ţ6ra lui mişca. 

“Lut Răsvan, precum % e gândul, 
Ajutor de călăreți 

„1 se dă de Sigismundul 
Oşti Să&cuii îndrăsneți, 

Și c'uă inimă moldavă 
Devotaţi el câţi găsi, 
Vrea a merge la Suceavă, 
Pe Movi! a pedepsi,,,
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A lui Radu: însoţire 

Cu Auyusta "n Făgăraş. 

Fu. asistată..cu mărire 

De. prințipi. şi. de. ostaşi, 

Pe un şesă ce el: domnesce - 
De Carpaţi alăturat, 
Făgăraşu:"ntinereşce 
Basarabilor. domniat,,. 

Scaunul la care vine 
Toţi Români a asculta, -:- 
La un stupi precum albine : - 
Nu se pâte:a'"l'uita..: 

Ast-fel şesul se "nvelesce, 
Dintre Braşov şi Sibii, - 
De serbarea. care. cresce 

D'ai lui Traian voioși fii: 

Mare nuntă românâscă. :: : 

Cu urări,.cu colăceră, - 

Și cu pompă 'mpărătâscă ..-: 

Făceai falnicii boiări,,  -:: 

„Te iubesc! îi dice Radul :. 
S6ţei sale cu :ochi dulci, —: 
Şi de nunt' aduse:bradul::-: 

C'un resunet de: haiduci,“
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„Te iubesc! şramea simţire 
„Fără mârte îmi găsescă;  - 
„Te iubesciă. ca fericire, 
„Ca p'un dar dumnegeesciă! ! 

„Îți iubesc s'a ta virtute , 
„ Tinereţea-un lucru sânt , 
„Ca să-mi dai dile plăcute 
„ Dulce s6ţiă pe pământ, — 

nla "mi vedi cerul diminâța ; 
>la “îmi vedi. tâte pe pământ, 
„În iubire stă. viaţa , 
nFără dinsa e mormint.,, 

Precum focui se 'mpreună; 
Când s'ating două. făclii; 
Radu ş' ea mirsă jună, - 
E un suflet în doi fi, — - 

La cetăţii - catedrală 
S'aă unit iubiții soţi 
Cetătenii în găteală 
Lui Bogdan ură cu toţi... 

Ar î gis atunci ori cine 
Gintele că se mărit 
Pentru pace, pentru bine ; 
Pentru ?n viitorii măriţ,
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Ş'a lui Michai scumpă sâțiă, 
Mama sa, cuconi, batrâni, — 
Casa lui era uă viațiă 

„De speranțe la Români, 

Fericirea astă dată | 
Mai bun locaşi nu găsi 

„ Pentrii 'a fi încununată, 

Să însemnă uă mare di.: 

Chipul Dâmnei de blândeţe . . 
Al ei Suflet descria , 

Suridând cu tinereţe . 
Pietate respândea. 

Căătătura-i rază lină, 1 
Buza ei dedea profum ,. - - 
Ga uă rosă în grădină, | 
Șavea d' Angel suflet bun; - 

Falnică, mărinimâsă ,.. 

Respectată de Români, 

Uă matrână pr6 virtâsă , 
La tot binele da mâini — :: 

Domna. lui Michai iubită ; 
Când pe soțu-i a v&dut,: !. 
Pen! la cer fu fericită, .. 

Peptul tânăr ia bătut, --
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Ce : devotament :simţire  - 
„Pentru “soțul ei :purta! . 
O ia 'n braţe cu iubire: 
EI și fi săruta... 

Mult vorbiră, — Între alte. 
Pe Români da uşura; . :.- 
Ţera din nevoi să salte, - 
Străin jugi a scutura; — 

Monâstirile fundate: - 
D'ai sei fericiți străbunt, . 
Ca, asil de piatate, : Di 
De lumină , 'nchinăciuni; — 

Altar, patrie, credință:si: 
Însuflând aste zidiri ea 
Din lumină, din sciinţă -.. 
Află sufletu 'ntărirti, — 

Și "nstitutele- creştine 
Sub blesteme lega , 

D'a nu cuteza 6ri cine. ..: 
După timpi a le strică... 

— „Oh! părintele mei! disei 
Dâmna , scumpe soțiul mei! 
„Ani să aibi, să: aibi ferice, 
Să-ţi ajute Dumnegeii Ea
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-— „Viaţa, o! a nâstră viață! 
Domnul gise cu 'nsurisă, 
„Faptă să avemii măreaţă 

„Căci altminteri e un visi.. .: 

— „Dar în lumea peritâre .: 

_„Viaţa-e dulce , soțiul meii, : 

„Șuă idee 'ngrozitre 

» MB pre-ocupă des şi grei.— 

_— „Care e? Şi ce prevede . 

„Sufletu-ţi ? Domnu. "'ntrebă. . 

-— Am uă grâză că tă oii perde, —- 

„Minut trist ce Sârtea dă. ... : 

O! destul să se 'mplinâscă. -: 

„Întru. bine: scopul mei, .. 
„Nici de cum să te 'ngroziască 

„Ce e 'seris de Dumnegeii!,. . 

Și din ochi căprui de Dină : 
Giogași !acrime curgea , 
Când uşâra alba mână :: . 
A soției i:atingea,'.: 

Şi un aerii de iubire, 
Cu ?n chip, DOmna, simţitori, 

Respândia cu strălucire :.. -.: 
Pentru soțu-i domnitorii; .
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Într” acestea serbătârea 
Memorabili nsoţiri, 
Făgăraşul și splendârea 
Generalei înfrățiri 

. Termină, şi fie care. 
Ospe, 'conmesean , nuntaşi, 
Se gătea pentru plecare 
La ai sei, ! al s&i lăcașă. - 

Dar cuă datină străbună 
Din cei timpi mai depărtaţi, - 
“Toţi Românii împreună, 
Și în nuouă îmbrăcaţi, 

În triurnfii cerea să pârte, . 
Ca pe Consuli la Romani, 

“Du urări, cu sunet forte, . 
Pe Michai. -- Acei ţereani 

Ca să "1 ducă se gătiră, — 
Aii adus un cară; — Români. 
Cei voinici se rânduiră 

“De a "] trage ei cu mâini. — 

T6tă Ţ6ra dă buchete 
De flori și cu spică de grii ;: 
Întorciăi hora juni şi fete 
Cu cosiţe pân! la briă.
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De la vie lucrătorii 
Târnă mustu 'n- cane nuoj,:: -: 

Și la rând laboratorii. . 
Trag cu plugul: prins cu boi;. 

Păstorelul de la munte - : 
Și ca cel dela câmpii, 

Facii cu fluerul uă frunte - 

În al turmei căpătii. 

Tâte ridi, tâte adâră . . .... 

“În căminul: Strămoşescii ; | 
România, uă feci6ră, -: .: 

* În “triumfă le rânduesciă. .....: 

Pe eroul ei aclamă 
„Că pe Turci a alungat, -. 
Cu cuconii și cu Dâmnă, 
Înti”un carii: pomposă  purtat;.: 

De la: dinsul viitorul pă 
Toţi Români aştepta, 
El e s6rele ce nuorul 
De tirani va depărta ; 

Rane din trecut să lege, 
Suferinţelă a slăbi, 

Subt uă'acuilă, uă lege, 
Pe Români a rentregi.., i“.
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Cu triumfă Michai se pârtă, 
Prin „tot locul cu urări, 

Și la României! pârtă, 
Reincepii din nuoii serbări. 

Cu pără albă bătrâni se ţine 
LEngă caru-i triumfală, 

Jun! sătenii mereă vine 
De pe văi și de pe deali; 

Fiicele cele frumâse 

Cu un portii serbătorescă, 

Cu cununi pe capii, voi6se, 
Împresorii carul domnescii. — 

Se umbrescii și 'psurăţeii 
De mărirea lui Michai; 

Lângă Dâmna, tinerei 

Urcă la munţi, scoboră la plai. — 

Atunci, ochiu-i cât privesce 

Popul mult ce se 'udesa, 
Michai glorios vorbesce 

Către Stanca Dâmna sa: 

„E de lucru mult şi bine 

„Pe Români a re'ntregi, 

„Se astâptă de la mine . 
„St6oa patrii a luci!.. 

 



NOTE LA CÂNTUL AL DOISPREDECELEA, 

Sigismundul, pus în mirare de vitezia şi înțelep- 
a lui Michai, încetă de a face pretenţiuni nebunesci 
incipatul Românescii şi se întârse în Transilvania.



XIII, 

Peste patru mii d'armată 

„Cu Răsvan Vodă mergea; 
Peste Uituz se arată, 

Peste Trotuşii încurgea ; 

Pe la Bacăi, a oştire 
Pe la Roman trece 'n sus, 

Iar Movilă ia de scire 
La Suciava unde & dus. — 

Cât Răsvan călca de siguri 

Cu puterea că aducea, 
Și Movilă nu e singurii, 
Ci aliaţi se înfigea. — 

- Lângă 6stea românească 

El avea Poloni lui, 

Ca să pâtă să goniască 

Pe Răsvan şi pe S&cui...
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Iată ce se: şi întâmplă. 3: 
La Suciava pe câmpii, : 

Unde ochiul îţi contâmplă. ... 
Al cetății căpătii, e cc: 

Între Siret şi Moldova. -.:: 

miuri care se. mpreunii, ..:.; 

Cu :oştire de. Moldovă. : =: 

Stă. Movilă 'ntmun cătunii = 

Ca Moldovei capitală -:. 

Se 'mpres6ră 'către mauţi ! 
De păduri şi munţi:cu.fală-,! 
Spre Siret şi Rădăuţi, . . -- 

Şi Polonil: că.adăstară  : 
Prada, drumurile :”nchidă, - : 

Şi pădurile din-ţeară - - 
Şi potecile coprindi,: —: si 

Cum Răsvan se "ncumeteagă,: 
Num! atâta şi voia .: 
P'adversaru-i :ca să v6dă 
"Tras în ţeapă ce-i gătia. 

Dar d'asemenea minune: -:: 

Mat adesea s'a 'ntemplat; . 
Că nu ese cum propune 
Când e omul supărat, — -:
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De Suciav” aprâpe este 
Lungă vale şi un rii; 

„Răsvan cată fără veste 

„So coprindă pân la brâii.: 

Dar cetatea din Suciava ,. . 

Întărită binişoră , 
Ori şi când putea gâlciava 
A o.sparge pr6 uşori. — : 

La Movilă unde 'n pază 
Și în pândă se ţinea, 
Un dervişă c'uă veche rasă - 

Să "i vorbească,,îl venia. i 

ÎI înșir” acesta multe, 
Cu temei, fără. temei, 
Capul principelui umple , 

Bun limbut precât îl vrei. 

-Dar Răsvan ce îl văduse - 
La Movilă când mergea, 

După chip îl cunoscuse 

„ Cine e şi ce făcea. 

De Michai mereii vorbiră,.. 

Turcul: aspru. 1 înfera ; - 

Pete ?n s6re îi găsiră, 

Înfocaţi cum ei era,
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Că Michai cu ungurime . - 

Precât este aliat . 
Țerile vor fi victime, | 
Vai de lume şi de stat. —, | 

Îi găsise atunci focul 
Pentru ţeri, pentru Români, 

Precum își găseaii norocul 

Teritori pe la păgâni... 

Michnea dar adăogasr, 

(În dervișii Michnea. schimbat), 
Despre Batori c aflase 

Că cu Turcii s'aliat; — 

Pe Michat în curs a 1 duce, 

Va fi lesne-atunci de totii, 

De la uşă să l apuce, 
Să r&stârne pe despotii. — 

Michai singur , numai pâte 

Cu Sultanul a lupta; 

De Poloni urit e fârte, 

N'are cină a '] ajuta; — 

Troni atunci s' asigureadă 
Pentru fraţii Morilesci, 
Cei ce gata sînt să cadă 

Cu armate 'n Bucuresci. — 
6
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Și ?n acestea leremia - 
Cu cel Michnea Domn gonit, 

Partea bună n România 

Dupe placă şa împărţit. 

| 

Michnea la picior o pleacă 
Şi ia drumul spre Buceagii, 
Ca cu Chanul să "'nțeleagă, 
Cu Tătari mai pe largi. 

Răsvan înfocat privesce 

Pe năamicu 'n faţa sa, 
Cel ce 6stea rânduesce, — 

Câmp de Inptă îi lăsa. 

Cu un corp Răsvan d: oştire, 
Nu e lucru de colea: 

A speranţei măgulire 
Suridândă "1 ocolea. 

Cavaler ca să s' arate, 
leremia Pa somat, 

Să desfacă acestă armate 

(le n Moldova a intrat; 

Daca nu, Movilă "i dice, 
Se jura pre legea lui, 
Că "n frigare îl va frige, 
Cum ar trage nisce pui.
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Dar la solu-i nică răspunde 

Răsvan f6rte furiosi : 

„= Yomii vedea!,. cu creţu 'n îrunte 

EI îşi dise mâniosă. 

Şi ordnă la opreală 

De a ţine pe trimis, 

Lui Movilă socoteală 

Să îi ceară i a promis. 

Dar Movilă timp nu perde 

Cât nu vină al seă oștean, — 

Cavaleria repede 

Să încurce pe Răsvan... 

Semnul luptei se începe. — 

Cele oşti sali şi miseat, 

Cu Tătarul de la stepe, 

Prin Poloni amestecat. 

Se încairă de luptă 

P'al Suciavei câmp întins ; 

Ca şi trăsnetul se ncruntă 

Faţa lui Răsvan aprins. 

Tragiă Săcuii lunge spade 

Mânuindule de foci, 

Moldovenii, fraţi cu trate 

Şe ucide la un loci... 6%



184 A LUI MICHAI VI'LEAZUL, 

Și Movilă Ieremie 
„ȘI cu în frate Simion, 

S” opintescii prin bătălie 
Să se-asigure de tron.-— 

De Răsvan ca să se scape, - 
Hatman, căpitani sei, 
Par” că câmpii abea i 'ncape, 
Se repedii ca nisce lei. — 

Tremură oraşul, popul 
Ce 'n Suciava locuia, 
Ieremia 'şi vede scopul 
Jumătate că îi ridea. 

Zamoischi, Hatman Duce, 
Dând Poloni spre ajutori, 
De la luptă ce le-o aduce 
Speră mult şi ?n viitoră... 

De li Batori de 'ndată 
Ce și "1 are de patron, 

Cii a S&cuilor armată, 
Răsvan speră r6dăm — roni. 

La străini cu cât aleargă 
Pr6 'nfocaţii patrioţi, 
Vai de ţâră cum o 'nearcă, 
Vai de fil și strănepoţi |..
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Tunurile dar. detună, - 

Liănci în aer sgomotescii ; 

Urue pământul, sună 

De călăriă ce. se isbescii. 

Dar cu tot avântul mare 

Ce avu de căpitan, 

De a Sârtei încruntare 

Nu scăpă Stefan Răsvan. 

În conflict de bătălie, 

Prin cadavre, sfărmături, 

Da Răsvan, cu 'n pept mânie,— 

Da cu spada lovituri; 

Şi bătenduse se 'mpinge 

În mulţimea ce venia;, — 

Tot lovind spada-i se frânge 

Şi năamicu "1 ocolea... 

Stefan cere-uă spadă, chiamă 

Pe ai set a 7 ajuta, 

Cine însă "i ia de seamă? 

EL striga, el asculta. 

Vai! amară desperare ! 

Chiar Movilă "1 desarmă ; 

Şi lovindu-l forte tare 

Feru m mâini i "1 sfărămă...
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Şi ne-având el ce se facă, - 
Răsvan ori şi cât d'aprins, 
Frântă arma puse 'n teacă 
Şi silit se dete prins... ' 

Dumnedeule Pr6 Sânte! 
Ce durere ? chin ş'amari ? 
Cum i ai destinat pământe 
Un așa cumplit pachariă ? 

Pentru Răsvan omul care 
Ca un ostașii s'a luptat, 
Un orașii, Suciava mare 
CE a vădut sa spăimântat, — 

Stefan Răsvan a păţit-o 
Cum și'n visnu ia trecut ; 
Bătălia a perdut-o 
Cu torturi de necredut. 

Într'uă ţeapă lungă forte, 
Ca 'n frigare a fost tras, 

De-uă teribi! aşa morte, 
Fu -şi populu ?n estas... 

Iarna aspră şi receală, 
În amari dureri coprins, 

Îi svânta fără n doială 
Focul vieții de tot stins.
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Negru, vinăt fără față, 

Ochi eșiţi un cap turtit, 
Plin de sânge, rece ghiață, 

Trăia m morte chinuiti. 

Venind 6meni să "1 vă, 

Crucă ori care îşi făcea, 

De tortură şi de grâză, 
Curând ochi întorcea. 

Ceata lui cea numărâsă 
Munţi Dorni a umplut; 
Desfăcută , rușin6să , 

Neamţu! , Peatra o-a vădut. — 

Și bagage că adusese 

Cu transportul ce i servia, 

Moldovenii le prinsese, 

Prăgi pe tâte le avea. — 

O! Arone! tristă Sorte 
A avut rivalul tei, — 

A plătit cu a sa morte 

- Fapta sa! — trecutul reă!. 

=



XIV. 

În 'Tergovisce S'așeadă 
Domnul cu consârtea sa; 
T6te nuoi se repareadă , 
Din ruini se realța. 

Vede ochiu-i de părinte 
Câte ear” a suferit, 
Căuta Michai ferbinte 

Ai da binele dorit. 

Ca uă ţârină călcată, 
Smulse , rupte plante tot, 

" Țâra-era despopulată , 
Câmpi pustii şi plugul mort. 

Populaţia la munte 
Satele s'aii transpontat ; 
Ș ori ce casă mai de frunte 
Averi, stare șa ?ngropat...
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'Potii era în doliu mare, 

Vii păragini şi grădini, 

Fontâni , arburi în ruinare, 

Pălămidă ?n ogori, spini. — 

Casele, bordei , cătune 

Nici măcar se cunoscea ; 

Arii, grădini şi pătule 

Nici de semn nu se sciea... 

A resbelului 'lovire 

Tot preface, multe peri, 

Supus totul la 'noire 

Unde trece focii şi feră. 

Calcă gl6tele armate - 

Țerivile, orzuri „ pâini; 

Prin focii trece terguri, sate, 

Surpă tâte jos cu mâini. 

Michai Vodă cu durere 

Vede starea tristei ţerj, 
Se silesce din putere 

A "i da balsam — mângâeri. 

Pentru popul ântii vede, 

D' al poporului bun traii, 

Totu ?ntâmpină , prevede 

Înțeleptul Domn Michai.
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Proclamat erou 'n luptă, 
“Un minut el nu a stat ; — 
Cel ce 'ntreamă , cel că ajută 
Este capul la un stat, - 

De la Domn decurge tote 
Reii” sati bine unei ţeri; 
El e medicul ce pâte 
Să o scape din dureri... 

El o caută, 'ngrijesce , — 
De producte umplă ambari ; 
Sărăcimea înlesnesce | 
Dând seminţe la plugari. 

Casele să se repare, - 
Târguri restatorniciud . 
Prin concursul seă cel mare 
Revin tâte strălucind, 

Însă cugetă la-uă lege: 
Să nu pâtă deserta , — 
De pământ pe omii să ”] lege , 
Prin îndatoriri ce “i da... | 

Stergend lacrimi, Suveranul, 
Patrii face bine mult; — 
O asigură 'n tot anul: 
Cu: mărirea de demult.



"EPOCA GLORIOASA 151 

Şi Michai cu tâte, şcie 
Arma jos a nu lăsa; 

Renumita-i vitezie 

A fost, este fama sa... 

Dar discordia n'amână 
Timp să pât& 'nriuri, 

Chiar din ceata cea română 

Tastrumente "și 'făuri. 
e 

Cele intrigi cu resbelul 

Întrun timp sarmoniegi ; — 

Instrument e tot mişelul 

Pentr argint şi interesăi... 

În acel timp cât se scie 

Statele subt arme sta; 

În tot locul pe câmpie 
Roşind sânge abura, — 

De principiu adversarul 

Ce Europa ne-odihuea, 

Era Turcul şi Tătarul 

Ce ?n creştine ţeri domnia. — 

Până la Ocean Creștinii 

Tremuraii, ligă făceaii ; 

Dară Ungurii, Românii 

Avangardă se băteail...
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Se însemn! aicta însă 
Ce Polonia rol juca , 
Pe Creștini, gel6s”, aprinsă, 
Să domniască căuta... 

Machomet ce și duse fatmă, 
P' al Ungariei pământ, 
Și apoi simţise spaimă, 
De Michai fiind înfrânt, — 

Alergă să-și verse focul 
În Moldova năvălind... 
Au întors: Polonii jocul 
L&igă principe fiind. — 

lat' acum că și Movilă, 
Pe când Nemţii îl uită, 
Sati de voe, saii de silă 
Cu Machomet mâna dă, 

Turcul. scopu ce *și propune 
Este scurt și lămurit, 
Pe Michai să nu '$i r&sbune 
El mai bină ar fi murit,.. 

Aşa dar de ceea parte 
E Movilă, Leşi, Tătari, —. 
Cearcă dar și altă parte | 
Să “i creege adversari,
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Lui Rudolfo dându-i gână - 
Ca resbelu 'nfuriat, 

Cel ce 'şi apără corână 
Ce Zapolia f a. 'nchinat; 

Când mai mare foci s' aprinde 

Turci cu Nemţii PAgria ?a pept, — 
Negoţiaţie deschide 
Cu Rudolfo Machomet... 

Pe un pașă să tractede 
De la Buda 'nsărcină,, 

?u 
Avantage să "i cedede 

Pentru pace. destină. 

Se 'aţelege cum vrea. pace 

Ce o cere Machomet, 

Pentru Michal buba câce... 
Dar Rudolfo înţelept 

Îi respingă uă-aşa tractare, . 
D' a jertfi eroi creştini. —: 

Machomet făcu 'n cercare. 
Pân' la.buse cu venini; 

Apoi ochii şi îi rădică 
Către Batori P Ardeal, 

Ca să 1] tragă la uă clică: - 

C un fanatici ideal. —
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Ori şi cum, cât îl găsesce 
" Purtunatecu, schimbători, 

Batori se cam sfiesce 

De Rudolfo-imperatorii. 

Alte cugete apucă 
Pe ast principe 'ntr'uă, di, 
„La chinoviă vr6să ducă, 
Lumea de a părăsi, — 

Machomet în nod nu leagă 
Şi că acesta iar nimică ;. 
Se gOndesce ce să facă 
Cu Românul inemicii,., 

Ha! îi vine n minte una, 
Sare 'n sus dupe sofa; 
Oum se face tot-d'auna, 
Prin Români de a lucra.— 

Prin Romăni, prin bani, — aceste 
Arme sigure credu ; 

Padişachul vesel este 
Câte ?n calcul le vădu: — 

Pe un Agă padișachul 
Chiamă dar pentru a i vorbi, — 
Cu bani, iute ca olacul 

A 7] trimite se grăbi,
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Bani sei ș acea purtare 
Pre omi lacom ce-aţiţa , 

Pasiuni ori cât de tare 
Să aprindă 1 învăţa; 

Să deștepte nebunia, 

D” ai nemulțămiţi găsind, 

Uă revoltă 'n România 

Contra Domnului ursind; — 

Până când ea se va câce, 

Să şi facă pregătiri, 
Peste Dunnăre dincâce 

Ca să intre cu oştiri; — 

Din Moldova Domnul pâte, 

Cu Poloni şi cu Tătari, 
Să 71 ajute întru tote 

Călcând Turcii la fruntari. - 

Ast-fel cugetă Sultauul 

Şi în lucru plană a pus. 

Dete ordine la Chanul 

Ca să iasă pe din sus. — 

Ya lui. Constr” “in cetate 
În mişcare tt era, — 
Cadilicurile din spate 

Înainte le tera;
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Pregătirea 6stei cresce 

Cu ențusiasmu ?n pept: 
Lupta sântă o numesce 
'Temerariul Machomet. | 

Din oștirea cea bătută, 

A lui Sinan r&mășiți, 
La Ungaria permută : 
Chiar pe ianiceri înfipți. 

Aşa dar el recruteagă 
Pân' la'l Africei ocean, 

Și ridică şi 'narmeadă 
Popolul din Turchistan. 

Două cetăţi care ţine 
Lângă Dunăre 'ncă tari, 

Le fortifică pre bine 

D'a respinge p' adversari. 

Din Nicopoli ochiu-i ceată, 
Și din fortereța Dii, 
La Michai, —! a sa armată, 

În tot largul Românii, 

Iarăşi timpul se 'nnoreaă 
Cu 'ntunerică de 'ntristat, 

Iarăși intrige lucreadă, 
Și îţi turbură un Stat...
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Cursă la lucruri însă merge 
Subt un mare domnitor; —: 
Michai lacrimile sterge 

Precât pâte la poporă...:



„XV, 

Uă familie românească 
Se găsia reiinită 'n sfat, 
Întruă cameră domniască, 
LI al Tirgovișcei palat, 

Bolți, pilastri şi sculptura, 
Grădini, fântâni, marmuri — lei, 
Se d aurescii sub cattătura 

Pre frumâselor femei. — 

Iaii femeile cunune 

_ Lângă cămin strămoşescă : 
Calităţi sublime pune 
În ai lor ce le iubescii. 

Ast-fel svelt: Augusta jună 
Fericiri părea . roirind, 
Gii al ei Radu împreună, 

Măritată de curând.
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Ea ţinea uă cruciuliță 
În mâini, sacrul ei odorii, 
Prin a căreia credinţă 
Mult aflase ajutorii. 

Radul de la uă parte cată, 

Cu pept tînăr şi voiosii, 

Spre soţia-i adorată 

Ochi 'n t6rce amorosii. 

Pe un jeţi Bogdan, — e'nstare 

Cu peri albi, ori cât de bătrân, 

A da viaţă, a da stare 
Pentru nume de Român, 

— „Radule, copile, 6re ? 

Dise fiului iubit, 

„Fruntea, spune, te mai d6re 

„Unde tu ai fost lovit? 

— „Ia, nimic! uă lovitură 

„Din greșală ce luai, 

lar cu ochii Radul fură 

Un suris de flori de Mai. 

— „Ba nu, nu, Bogdan urmeadă 

P' a] seii fii a întreba, 

»Voiii să sciii ce se lucreaqă 

„Pe aici şi ?n cătrău-va ?
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„Nu mi ai spus cu dăamănuntul 
„Ca să sciii ce-s'a urmat, . 
„Batăl crucea și mormîntul 
„Pe acel ce va trădat! 

„Și Bogdan ce tată % dice 
Tinerei "nsurăţei, 
Pre" iubitei sale fii iice 
Întrebări făcu şi ei. 

— „Ce să mai vorbimii o! tată! 
„De acele că a trecut ? 
„Să veţi astă- -di ce ne-aşteaptă 
„Lucru trist şi neplăcut !.. 

Radu lui” Bogdan răspunde , 
Creţuri fruntea lut făcând. 

Ce fel, fiule? și unde ?. 
întrebă Bogdan curenă. 

"„T6tă n6ptea , Radul spune , 
„Votă > n gânduri se preiimbla , 
„Na 'nchis: ochit ca mninune , 
„Pânt''n Qiuă 'ntârgă umbla. 

:» Augusta: „Ce e? ce e?a 
Mai curi6să a 'ntrebat. 
— „Nu cum-va se cearc'uă chiăe 
» Dierolească pentru Stat Ph
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Bogdan dice: „se: clocesee 

„Complot , răsmiriță ; jeafti ?. . 

„larăşi ce-va uneltesce 

„Al dușmanului tarafă ?. 

„Tocm' aşa, Radul urmedă ; 

"odă însă le-a aflat. 

„Na vrut vorbelor să creadă 

"Sa nu fie înşelat. 

„Domnul să se 'ncredințede 

„Cerceteagă safle totă; 

„Pune 6meni să vegbede 

„Urmărind acest complotii: | 

— „Bei! băiete, asta sună 

„Ca complotul cu Chorvat ; 

„Cu boiării împreună 

„Cari vodă i a ertat. — 

— „Tocm' aşa: Şacuma este - 

„Cu aceia înţeleşi, — ! 

„Să r&sufle fără veste, 

„Cu plătiți — cu Gmeni dreşi,.. 

„Drace ! Drace i Bogdan srinţă 

„Necăzit înfuriată, Ma 

„Mergi la Vodă” încredinţă . 

„Să trag 6stea la palatii. .:
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— „Lasă, lasă, forte bine 
» Vodă scie lucru lui , 
„Cu boiărul Manta ține. 

“Un consiliu, eă îți spui, 

Radu stă l6ngă soţie ; 
Bogdan lasă p'ai sei fii: 
Batreni arde m bărbăţie 
Şi te sârbe cu ochi vii, 

Merge la palat să scie, 
Chiar pe Vodăa 'ntreba, 
Ce complot , ce nebunie 
Țera iarăşi perturba ? — 

Într'uă largă curte , trasă 
La uă margine *n orașă, 
Se afla uă veche casă 
Unui mazilit armaşi.— 

Ruini, grămedi se văd încă, 
Învălișul arsi, pustii, 
Cu uă pivniţă adâncă, 
Crescu pe dânsa bălării, 

Dosnicii. loci, şuă curte mare; 
Porţi de stejar vechi » — un lacă 
Faţia din ploi ŞI ninsoare; —- 
Și 'nfundat ca intrun sacă,
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Umbră, întunerecii, ghiață 

Mucigaiii pe murii sta, 

Nu s' arată nici uă viaţă, 
Uşi, ferestre nu-essista, 

Pasărea pe virf, în n6pie, 

S'audia de pe ruini, 

De a cobe nimeni p6te 

Să mai dârmă din vecini. 

Astfel era armășascay 
Locuinţă , după foci, 

De la curtea cea domniască 

Mai la vale cu 'nohis locă. 

Dan vistiărul intră, vine, 

Şi pe cer se tot uita; 

Stelele privesce bine 

Precât n6ptea 'nainta. 

Cu uă lampă înfundată, 

În jos treptele pâşia. — 

1? aştepta în beciii uă ceată, 

Când întra şi când eşia. — 

De tot chipul , de tot felul 

Omeni fără căpătii | 

Însoţise pe boiărul , 

Turci cu portul capanlii.
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Adunați. erai cu armă, 
Și un semn num” aştepta 
Ca să dea afar” alarmă „ 
Tot oraşii a revolta. 

Acolo ursiaii complotul 
Contra Domnului Michai, 
La 'ntunerică Incraă totul ; 
„Bani desagi s' aducii pe cai p 

În descarcă şi “i împarte, 
Ochii mart la bani făcând ; — 
Capii liiaii mai mare -parte 
La dulapuri intorcând, 

Argint, aurii, Deii la care 
Clicărași' se. închin, 

/ - Cel ce strigă 'n gura mare 
Patria cu pumnul plin. — 

Căci se scie, trădătorii 
“Cu mari vorbe se servescii, 
Tot-dauna vindătorit 
Ca și Sânţi n cer vorbeseii,., 

Scopul lor acesta, este 
Spaima ?n ţâr” a da de Tunci, 
Ia palat fără de 'veste 
A intra mai mulţi atunci,
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Pe Michai să ţi "1 copringă 

De la uşă, de la pată, 

Cursă mare să % întingă, 

Cum şi altor sa "'ntâmplat, — 

lată tâtă fapta lungă 

Patrioţii ce lucra, 
Şi că aceasta buni la pungă 

Mii de galbeni a băga. 

Michai Domnul tâtE aflase, . 

Avea liste scrise rând, 

Conspirarea ce lucrase, ! 

Ş'ai nsamică că aveai în gând. — 

Tăcu; — fația-era senină; — 

Era liniște ntru totă ; | 

Vrea să iasă la lumină. 

Toţi părtaşii din com plotii. 

Nesmintit, fătă greșială 

Tocm” aşa se şi 'ntâmplă. 

Omeni, larmă, amețială 
Nâptea, târgul resculă... 

Bogdan, plin de somn, aruncă 

Jos din pat numai de câți, 
Se îmbracă și şaruncă 

Spada cu n cordon de goti.
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"Cu făclii, cu masalale : 
i »Turcii vin !.. Tureii striga... 

E 
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Și luase Radul şcire 
Că revolta-a eclatatii. — 
Domnul .Michai cu. oştire 
Era viă și deşteptatii. 

Pune 'ntii de încongiâră, — 
Nimeni a mișca diu loci, 
Piaţa, strade, uliciră . 
Cu oștirea sa de foci. 

Perturbarea “n 'sus și ?n vale 
Prin Tergoviscă: alerga, 

1 

În a nopţii grea putere - 
Cetăţeni s'ai spăriat, 
Unii murind de durere, 
Alţii câmpi ăii apucat. 

Și "n asemenea 'alarmă - 
Și urlăzi, strigări cu foci, 
Jucă ferul, ştreangul, arma, 
Cu ucideri la un loci. —- 

“Adevăr” ast? ameţise 
Pe -ori care cetăţian, - 
Și pe cei care siinţise 
De complot ursit de Dan. —
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Lui Michai veni în minte 

Țepezi, Lăpuşneni români, 

Când făcuse piramide 

De culpabili căpăţini . 

Dar pe când perturbatorii : ' 
Turci vin, Turci sbera, 

Nu lipsi, cum vine nuorii,: 

Turcii la fruntari era, — 

Unii boiări, din oştire, 
Gât sciea, cât nu sciea, 

Spre palat vinea 'n grăbire 

Și tumultul i "nbulzia. 

Vodă dar măsuri luase, 

Braţe-având ce "1 ajuta, 
Pe xebeli îi sub-minase, 
Şi p'acasă i aresta. 

Lacrimi de femei şiroie 
La piciâre curg la Domni, 
A sa inimă îombie O 
J6lea, plângerea la tronii, 

Dâmhe ! Graţie! ertare!.. - 
Mame sţele plângeai, 
Îşi smulgă păru "n desperare ; 

"Pen: la Domn se tot duceaii...
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Ducele pe Radă apucă: 

— Vino, fiule!, i-a gis. — 

Vrea Bogdan ca să se ducă 

A "Şi vedea cu ochl un visii. 

„Nu mă "nșel, tot Turcul care 
„A venit ca sol în plai 

„Ș'a ţinut parlamentare 
»Cu mărirea sa Michai, - 

„Lam văEdut cu ochi, Satana!,.. 
— „0 fi Michnea cel tureit? 
Îşi arată Radul rana, 
Șapoi gisă: „afurisit!... « 

— Hei!... se vede că 'nvertesce 
„Lucru Dracului şacum ! 

Ochi mei nu m'amăgesce, 
L'am vădut umblând pe drum. 

— „N'ai strigat şi n'ai pus mâna? 
Lui Bogdan Radul vorbi. 

— „Batăl t6tă septămâna , 
„Ca şi Diavolul peri! 

— „Haide! că "1 găsimii de sigură, 
„În vre uă casă stă ascunsă. 
— „A! de loiii afla, eii singuri, 
„Uite-mi spada!.. e dă ajunsi, —
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Prin tumultă şi prin oştire - 

Tot oraşii aii traversat, 

Căuta ori ce eșire, 

Stradă , case mai lăsat. 

I'a armaşului cea curte - 

Grămădită cu ruini, 

Unde arse lumini multe 

P'impregiur pe la vecini, 

Bogdan stă, cu deștiii arată: 

— Acolo ? să 1 căutămi!.“ 

— Acolo, ce spul, o tată! 

EI să fie?.. să intrămă.“ 

Şi tumultul, masalale , 

Lumini arde ?n stradă atunci , 

Lefegii mergi la vale 

Aducână pe prinși la munci. — 

Bogdan , Radul căutară 

Beciuri, cave , surpături; 

Ait nimica nu aflară — 

De cât mucigaiu pe miri. 

Când eşiră , ce să v6d5? 

În vecini la-uă cas ardea; 

Masala6 luminâdă, 

Lumea tot se grămădea, —
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Și întruna: „Dan Vistiărul !.« 
Verşunaţii strigii ostaşi. 
Își împumnă Bogdan ferul 
Că "i promise ș? el sevaşi, — 

Își făcură locă îndată , 
La Vistiărul a intra, 
Prin mulțimea adunată 

Care furie purta. 

Ce'să vegă când intrară ? 
Un 'spetaclu fiorosi. -— 
Pe. ferâstră sară afară , 
Un omă în grădini din dosăă; 

Pe divan un altul zace 
Vinătă, mort de sine-ucis. — 
Îndărăt Bogdan se trage 
De uă mare spaimă prins... 

Strigă Gmenilor tare 
În grădim a căuta, — 
Rupe garduri , intrăy, sare 
Omenii ce '1 asculta. 

Se 'ngrozescă şi cei d'afară : 
Dan ?.. 6ri Dan sa omorit ?.. 
Să nu bea din cup' amară, 
Cum și alţii ai sorbit?,.
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Intră unul câte.unul 

Spectatori a 1 privi ; 

Bogdan dise că păgânul 

Michnea pe feresti sări. 

Se părea că îl cundsce,,: 

Fie care murmura : 

Tot Românul recunâsce 

Fapta lui şi o ura... 

Un spectaclu d'așa sânge, 

Pintre flacări şi tumultă, 
Spaima groza ce se strângt, 

I-adunase şi mai mult... .. 

Michai Vodă sta de faţă 
Când teribilul semnal  - 

Care inima înghiață 
Saudi de peste malii. 

Capatele jos sasvârlă 

A le celor vinovaţi; 
Sângele curgea uă gârlă; 

Tremuraii cei revoltați... 

Și pe Dan îl aduseră 
Pe mâini mort precum. era, 

Și p' un Turcii ce îl prinseră 
Legat cobză îl târa.
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Capetele jos trunchiate , 

Adunate la un locii,: 

De la umere se bate, 

Ochi *s ghiaţă fără focă. 

Dan lungit, pârlit tăciune, 

Desformat , îngrozitoră , 

Lângă capete se pune 

De uă sârtE cu a lori... 

Chiar în n6pte cum se dice, 
Pe când torţe-o lumina , 
Timpu ?ncepe să se strice, 
Fulgerul a fulmina. 

Tunetă , nuorii și vijelie 
Turbura seninul ceriă, 

La-orisont era mânie, 

Stelele sascund şi perii 

Elementele ?ncruntate 

De aceasta sarătat , 

Cu n&amicul că un frate 

Contra altui a lucrat. 

Numai slaba dar lucire 
De la fulger mai cădea 

Pe figuri cu îngrozire 

la pământ ce se vedea...
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Turcul prinsii a dat pe faţă, 
La ?ntrebări, ori că a sciut; 

Că promise Domnul viaţă, 

În Ardeal Pa şi trecut, 

El a spus că Michnea fuse 

Cu ?n ciauşii împărătescii 
Ce rebelia făcuse 

Pe pământul românescă. 

Iar acei cari cădură 

Amăgiţi mai mulţi era, 

Pentru bani ei se vindură 

Și la mârte. se târa. 

Găci în ast-fel de lucrare 
Numai cei mici pătimeseă , 
Nu se prinde lesne-ăl mare, 
Cu tot gândul dievolescii.,. 

Bogdan, Radu mâini îşi frânge 
Că iar Miehnea 18 a scăpat; 

Pe vistiărul Dan il plânge; — 
Cu cei morţi sal achitat...
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Când avemi cu 6re cine 

Vre uă ceartă, ca să stămă,- 

Mai ântii ne batemi bine 

Şi pe urmă ne 'mpăcămă. 

"Şi cu 'Țureii astfel fuse, 
Cu 'Tătari de Perecop ; 
Ce Michai iar îi bătuse 
Cald şi iute întrun crop... 

Căci Michai spărgend complotul , 
De -clicaşi se desfăcu ; 
Strânsele oştiri- cu totul 

La fruntarii le trecu, — 

Laurii Michai nu lasă 
Num” aşa a se 'ngropa; 
Cu uă spadă pre tăi6să 

Geniul sei se ?n aripa. —
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Bătut Chanul cât se pâte 

Și mai reii de cât -ori când, 
Sferşi lupta după tâte 
El la pace alergând. 

“Să 71 împace cu Sultanul 
Chanul făcu jurămintiă 

Să "1 aducă cu: firmanul 

Drepturi s amicii, — pământii ; 

Titlu suveran s aducă, 

Făcând Domnii ereditar ; =— - 
Şi tributul să reducă - 
De pe Ţeră cii ori ce dar; — 

Chanul ast-fel îi promite 
Și Michai a consimţit: 
Iiă Sajuugă , facii legăminte 

“Prin un jurămint sânţit... 

Uă condiție-e dictată, - 
Cam la care Domnul sta, 

Să reducă din armată 

Pe străini care "1 costa, — 

Și p* aceasta o primesce. — 
Michai un motiv avea 
Care pr6 mult îl silesce 
Cu Turci pace a 'ncheia. 

'215
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Sigismundul fără seamă 

Egoistă cu păru 'n doii, 

Neiîncredere înseamnă - 

L al creştinilor eroii ; 

Căci ori când gemea pământul 
Că barbari năvălia; 

ÎL venia şi Sigismundul, — 
La pretenţii se măria; 

Când afla că 'n bătălie 

E Michai învingătorii, 

Amuţia acea mândrie 
Principelui schimbătoră. 

Vai de lume! vai de ţeară 

Când îşi ar€ aşa stăpâni! 
Tot Ardealul arde-uă pară 

De un. principe nebunii... 

Apafi şi Galfi care 
Domnitor că "1 aii ales, 
Puteaii simţi remuscare 

Patrii lor cum lucră a mers, 

Chendi, nobilul bătrenul, 

Chiar d'atunci de loc 15 a dis: 
Veţi vedea cine &. stăpânul 
Pentru care a ţi subscris !..
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lojica că '] linguşesce 
Pentr' un post de canţelerii, 1) 
Chiar cu capul seii plătesce, 

_Si Sa dus martir în ceri... 

Din Ardeal magnați vâdndu-l 
Nestatornicii, schimbători, 
La grei timpi şi cunoscându-l, 
A 1 da jos din tron ei voră. 

Batori, cum i se spune” 
Că la Turda s aduna 
Contra-i nemeşi , el și pune 
Jurământ d'a *şi r&sbuna. 

Mai €ntii bolnav se face, 
Apoi plâcă spre Chioar ; 
Varsă sânge când se 'ntoarce 

“AL lui vărul Baltazar... : 

Căgu nobili uă mulţite 
Furi6sei răsbunări, 
ÎN lovi cu uă crudinăe 
Pe la publici adunăii. —— 

După ce vărsă la sânge, 
Prin un partit susținut, 
Pe guvernu-i mâna 'ufige 
Să domine cum a vrut; — ,
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Pe Române Principate: 
„: Puse ochi de suveran; — 

“După ce eu. Turci se bate; 
Lui Aron a fost tiran; — -? 

După ce şi în cuscrie 

Fu cu casa W Ausburgii;..:7 
De IL a Spanii cumetrie - 
Decorații i s aducă; 2) . - 

Se îns6ră a la fine, 
Arde fraget ginerel, 

Și -de-uă-dată ce îi vine - 
De soţie fuge el; : 

Din amor cu tinerețe .: : 

De uă-dată s a recit, 
Simţimentele-i măreţe: 

I s' ai șters, s ai nimicit ;.. 

De soţia-i despărțire -? 
A cerut-o el: formali; -. 
Face Papei curtenire 
Ca șă "1 ung& Cardinal; . 

lat acum de pietate 
Este Batori aprins ! 
Să se spele de păcate 
Consciinţa -1 a coprins;
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Dar entii şi ?ntii îi vine 

“Tureilor a se *nchina, 

Cu Ardealul, cu cât ţine 
Statele ce guverna; 

Îl opresce de. aceasta: 
Ore care *mpregiurări ; 
Să sacrifice cu asta 
Nu îi pasă d' alte ţări!.. 

Cu Germania s'ajunge, 
Cu Rudolfo 'mperator, — 

Cată Nemţii să apuce 

Transilvania c a lor; — 

Sigismundul negoţiagă 
Să abdice, și în schimbi 

Alte state i se cedeadă 

Șuă subvenție lung timpii.., 3) 

Însă, vrea şi România . 

De Germani a atârna; 

Să 'şi împace nebunia 

Cării el se închina; . 

Lăng” acesta fără seamă 

Batori se pomenia 

Pe Michai că îl tot chiamă, 

Giurământ nuoii îi cerea; 
7%



220 A LUI M'CHai VITRAZUL 

I6te-acestea pe Domn face 
Ca să fie îngrijit, 
Căci vedea că are-afacă 
Cu un principe. smintit p— 

Căci Michai nu vrea stăpânul , 
Precum -sclavul a schimba ; 
Drepturi îşi cerea Românul , 
Pentru: care se lupta... 

Mâna dar, după bătaie, 
Chanului Michai a 'ntins , 
Rău vre-uădată să nu i paie, 
La tractare s'a întins, — 

Cele 'n giurămint legate, 
Ori la: care naţiuni, 
Un bărbat cu demnitate 
Împlinesce condițiuni. : 

Michai dar reduce-armata , 
Precum Chanul a dictat; 
Cu Turcia este gata 
Să şi 'ncheiă un tractată. 

Dar ce grea nefericire ! 
Lucrurile s'aii întors : 
Cu Movilă în unire, 
Chanul pune masca josii,..
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Cursă Domnului e *ntinsă! — 
Chanul sigur a credut 
Pe Michat că o să 11 prindă 

Desarmat, în laţă căgut... 

Ca să ţinemă socoteală 
Despre faptă ș adevări, 

Tătară pradă în iuţeală 
T6tă ț6ra pent ?n pări. — 

Cuţit, mârte, agonie, 

Amar ,.stingere cădu 

Pe "ntristata Românie , 

Şi fii mulţi captivi vu... 

Dar precum Cartagenesii 
Contra Romei s'ai armat, 
Michai chiamă pe vitezii 

“Cu un sunet desperat;; 

Sună , buciumă prin ceară, - 
Ştrig' a patrii peiri ; 

Și "n aceasta sadunară, 
Sumă mare de oștiri,;, 

Pentrii a cincia 6ră bate 
Pe Tătari Michai cumplit ; 
Trupele înferbintate” . . . 
Pe spergiuri ai umilit. - —
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Lui Movilă turta c6ce' 
Michai Domnu 'ntărîtat, 
Răsbunarea sa îl face 
Mai aprins şi îneruntaf, 

Cu Movilă dar în urmă 
Socoteli va descurca, 
Căci resbelul nu se curmă 
Si mai reii se încurca. 

Agria bătea ardinte 
Machomet fulgerătorii ; 
Sta aprâpe a conchide 
Lupta , — el învingătorii; 

Şi Ardealul despre-uă parte - 
Se găsia ameninţat ; | 
Între focuri Michai arde, 
Dar arată mai bărbat. — 

După ce că îmbrâncesce “ - 
Pe 'Tătarii înapoi, | 

Îi desface, îi strivesce 
Şi “i înjunghe ca pe boi; . 

Şi ?n ce cursă, cursă mare ; 
Gherai-Chanul s'a fost prins , 
EL cădu ?n disgrațiare O 
La Sultană pe el aprins
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Că la Agria î' aduse” 

Un energicii ajutor ;. 

În pedepsă Chanul. fuse” 
Şi tacsat de trădător... 

Își arunc” ă sale-armate 

Michai , vulturi românescă, -- . 

Peste Dunăre iar bate 

Câte-va cetăţi turcesci. — 

La Nicopoli risipesce 

Pe toţi Turcii ce "i găsi, 

Și cetatea o silesce, 
Ş'o coprinde într'uă di. — 

Re mcepu din nuoi să sune 

Fama 6stei românesci; O 
În terdre iarăși pune + 
Cadilicurile turcesci... 

După ce Nicopoli lasă 
Ca pun arbure uscat., 

Furia în sus şo varsă, 

Ori pe unde a călcat. 

A trecut ca vijelie 

Cu oștirea sa spre Dii; 
Dete-aco!' uă bătălie 

Concentratelor ordii...
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Aci Dei al 6stei, Marte! 

Ce mânie te-a coprins ? 

Uă săgiată de departe 

Sinu lui Michai 'atins. 

La pământ cutedătorul 

În Michai care-a ficsat | 

La pământ săgetătorul , 

Cât de ager şi 'nvăţat! 

Pe un sclav Buzesci zăriră 

Că arcu 'ntins, un African; 

Ei cu spada — şi îi plătiră 

Zelul sei cel musulman... 

Sparge lagăre , ceadire , 

Face - nă sumă prisoneri, 

Caravane prinde; — dire 

Vărsă sânge d laniceri; — 

Bate, calcă, nimicesce . 

Tot avintul musulman. — 

Cât de tare se numesce, 

Diiul cade la aman ;:— 

Strâns ca ?n cercuri, strivit tare, 

Diiul fârte strâmtorat, 

Nici ranforturi numai are, — 

Prin tot locu *ncongiurat
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Halil Paşa ce: comandă 

La osii simte vii cuţit; — 
EL sciea şi daltă dată 

De la Români ce-a păţit... 

Hotări să cruţe-oraşul 
De pr6 mari calamităţi, 

Să nu sufere ostagul 
Întemplari ca d": alte dăţi: 

Adică până la unul 

Toţi sub paloşii a cădea, 

Că sciea, acum Românul, 

Spada morte, focii dedea... 

Mai altminterea cu bine 

Paşa lucru a luat; 
Că vrea Diiul să închine, 
În consilii: a declarat. — 

Cere însuși să vorbească 
Căpitanului Michai. — 
La un locii să se 'ntâlniască, 
Ese Paşa cu alai. — 

Ca de nuntă, cumetrie 

Turcul era învestit ; 

După el veniaii uă mie 

Musulmani ce 7 a "nsoțit;
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3 

Arabi cai şi. preţiose 
Daruri cu el aducea, 
Şi cu vorbe graţi6se, 

Către Michai se ducea. 

Și ce fuse să, 'mpliniască 

Chanul, renuinit Gherai, 
Promitând să învoiască 

Cu Sultanul pe Michai, — 

Acest Pașă giură, face 
Promisiuni pe Machomet, 
Pe Michal pe Domn sa 'mpace 
Cu pre 'naltul săi Devlet, — 

Numa 'm schimb de la deliul - 

- Michal, Turcul îi cerea 

Să desblâce de oşti Diiul 
Care pr6 mult suferea. 

Domnul daruri ia uă sumă 
Bani şi cai ş'argintării,  — 
Prin supunere "i îmbună 
Umiliţii Osmanlii. — 

Numai bine Michai are 
Ocasiune d! a 'nceta, 
Ca să curme lupta mare 

Care Pârtei trompeta...
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Mai ales sciea prâ bine 
Că Sultanul victoriosii 
Cu oştire multă vine 
Din Ungaria în josii. 4): 

Dunărea dar, (se 'nţelege 
Nici că timp mai amână,) 
Ci a le sale forţe trece 
Şi în: âră se 'mturnă... - ': 

Întemplarea "i scâte ?n cale 
Cete n Ţâră de “tâlhari: - - 
La cinci sute Turci cii agale 
Făcând morți şi jeafari mari... 

La un locii oștirea X pune, - 
La un loc % a 'ncongiurat, - 
Le citi uă rugăciune - 

v 
Şi pe toți i-a spândurat... “ 

Domni a mers apoi cu sunet 
Spre 'Târgovisce în susii ; 

AL victorii răsunet , 
Peste Carpaţi a răspuns. — 

Ş astă dată "Țera-aleargă 
Către Domni a se 'nchina: 

În mai bine ca să meargă, 

S6rele se lumina; —
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S6rele dar României 

Plin de viitorii aprins, 

S6rele mă:.nimiei 

Ş'al speranţei a suris ; 

S6rele acesta 'mbună 

Jâlea, inimile ?n dori ; 

Împrejurul seii sadună 
Țâra "'ntregă de poporiă; -- 

Era Domnul Michai care 

De pe tronul strămoșescii, 

A dat famă, nume mare 

1” acest popul românescii! 

Cum uă mamă 'mbrăţișare 
Dă ferbinte L ai set fil, 

La a eri 'nfăţișare 
Domnul cârcă mişcări. vil, 

Templuri falnică sânt deschise, 
Luminate, şi cântări 
Pretutindeni s' audise 

De angelici lăudări; 

În miresme 'şi tămâie 
Lacrimile se 'nmulțesci, 
Lacrime de bucurie 

Într'un sbor serbătoresei.—
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Cine dar Român nu vine 
Lui Michai a mulţiămi ? 
Chiar contrarilor 1aşine 
Despre fapte le veni. — 

Neamicii perdeaii suma 
Banilor ce aii vărsat ; 
Iar n&amicul seii acuma 
Să "1 respecte a 'nveţat.., 

În a tutulor mirare 
La Târgovişce veni 
Un ceaușii turcescii; cu. mare 
Pompă Târa îl primi. 

Pașa de la Diii ţinuse . 
Jurămintul ce a dat, 
Pentru Domnul tot făcuse 
La stăpânu-i Împărat. 

Între Michai şi Sultanul 
Pacea încheiat” a dus; 
Cu steag roşu, Musulmanul , 
La palat întins s'a dus. — | 

A Românilor splendre 
Lângă Domni se reunia, 

De boiări a 6stei fl6re, 
Ochii solului: uimia,. —
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Bani,  Spătari şi Comiși cari. 
Luceaii pepturi argintând , 
Jos în curte-eraii Serdarii 
Și cu oștile în rând; 

Și mulţimi de jupânese 
Cu cuconi aii fost venit, 
Care pânz acasă ţese, 

Având portă pr6 cuvenit; 

Capii clerului, Pr6 sântul | - 
Archereul Metropol, — 
Și episcopi iai cuvintul , 

Al bisericei simbolă, —-' 

Tot această pompă mare. 
La palat se grămădea, 

Şi chiâr Turci 'n adunare 
Cu Românii se vedea... 

Trombiţele scoti afară 
Sunete eroicescă , 
De a diorilor famfară , 
Ca la mesele domnesci. = 

Dar în splendida serbare 
Memorabilă sunând, . 
În această, 'mpregiurate, 

Toţi Românii faţiă stând,
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Uă minune ce nu intră 
Nimului în cap, pică; 
La palat un boiăr intră, 
Ochi ? n sus nu“) rădică; — 

Pe când lumea treburi "nalte 
D'a le Țerei confera, | 
„Omii acesta de departe 
Pe genunchii se târa, 

Către tron înainteagă ; — 
La el ochi toţi privi. — 
Nimeni însă nu cuteagă 
Să "1 întrebe şai vorbi. 

De pe ochi ca cum îi liase 
Atunci pânza , ca un gnomă, 
Faţiă astuia atrase 
Spaimă , tremur în tot omiă: 

Lui Bogdan din toţi, ce- aprope 
Lengă tronii se respecta, —- 
Îi păru eşind din grâpe 
Morţii care. n faţia % sta, 

— „Na cum-va şi ie-ţi pare, 
„Radule ? Bogdan a dis, 
nUn strigoi să fie dre 
»Omiă acesta « ochiul stins ?,.
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„Ce Satana nu vădi bine? 
„Ochi mei saii păinginit? 

„Nu cum-va acel ce vine 

„Este Dan care-a murit?.. 

În jos Radul se apleacă, 
La străin a se uita, -— 

De pumni fruntea el îşi freacă 
Şi cu mari ochi căuta, 

Pe Crişan îl ia d'uă- parte 
Să "i desvălue-un misteri. — 
Strig” acesta d! altă parte: 
„Dan !.. ncisul vistier ?..* 

— „Nu fu Dan, (îşi dă cuvinte 

„ Radul) omu ce-am găsit! 

„ Vistiărul , ţi ad” aminte, 
„Pe ferâstră a sărit; — 

„Ci un omi din închisâre, 
„Prin armaşu lucra dresiă , 
„Semăna leit sub s6re, — 

„Ce muri când '! au ales 

„Și 71 depuseră pre uite, 
„Spre-a se crede că e Dan. — 
„Dan trăiesce, însă, iute 

„Cât perdut fu pentru ban!.
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Între sulițe, sub pază, 
Omiă acesta că venia 
Și 'n genunche vrea să cadă 
Faţa li August d'a vedea... 

Uă murmură ?n larga sală, 
Facând cruci cei mulți mişcă ; 
Și n mirarea generală 
Stinsă vocea-i r&dică : 

— „Fost-am Gia rătăcită, 
»Milostivul mei stăpân! 
„Și mi e inima, sdrobită ; 
„Sufer chinii unui Român... 

„Astăgi cugetul mă bate 
„Pentru cele ce-am făcut, 
» Nelegiuiri și păcate 
„Greii pe suflet mi aă cădut. 

„Nu întârce de la mine 
„Mărinimâsă faţa ta! 
„Este sânt şi se cuvine 
„Pe cel căit a erta! 

„Nu alungă un părinte 
„Fiul seii cel desfrânat ; 
„lar prin lacrime ferbinte 
„Păcătâsa sa ertat,,.
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„Dâmne! îmi cunosti greşală.! 

„Ei plângând mărturisescii ; 

„Omii uă-dată se înșală 

„Din îndemnul dievolescă !" 

„Cel mai credinciosii ei fi-voiă 

„De acum în viitorii, 

„Dator viața-mi socoti-voiă - 

„Unui creștin domnitori. 

„Fapta-mi iartă-o, stăpâne!, - 

„Tâtă rătăcirea mea! | 

„Şi în inimă-mi remâne 

„Lacrimi crima a "mi spăla |.. 

Ast-fel Dan, ca un miraclu, : 

Rugător se audia , 

Domnului, întrun spectaclu - 

Care pe mulți îngrozia. — 

»Fraţilor ! adaos omul 

Ducână ochii spre poporii 

Şi la cei de lângă Domnul, - 

„Precum sânt un muritoră, - 

»Care din voi fie care, 

„De păcat a-ţi fost păşit ? 

„Daţi-mi şi voi, daţi iertare - 

„Unui om care-a greșit !
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„Până astă-gi necredință, — 
„Prepus viaţa mea era, 

„Dar d acum a mea ființă | 

„Pentru TȚera mi-o voii da. 

„Jur! de astă-di inainte 

„Că voii fi şi ei cu voi, 

„Român credinciosii, ferbinte 
„Şi în lupte și ?n nevoil.. 

„Ah! Măria Ta! credință !.. 
Spre Michai se îndrepţa , 

„Voi avea recunoscință, — 

„Pân la mârte sluga Ta!.. 

„Şi în lumea ceilaltă 

„Ei de bine să iți rogi;— 

Fapta mea aci o €rtă, 

„Cu Românii la un locă; 

„Şi în ceilaltă lume, 

Dan mai gise lăcrimând, 

„Vei purta ceresci cunune 

„Cu Archangelii de rând... 

Dan vistiăru 'n astă stare 

Ticăită şi de plâns, 

A mişcat de intristare 

Un palat de popul strâns. —
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Cursul gilei covârșesce 

Lucruri Gun grad secundari; -— 

Domnul scopu 'şi împlinesce 
Primind pacea şi cu darii.., 

Că a Portei amicie 
Îi era mai de folosii 
“Atunci de cât vrăjmăşie : — 

Tâte geniu: său le-a scos! 

Despre Dan eşi vorbire 
Domnul că ! a fost ertat, — 
Dar sa dus la monastire 
Să se spele de păcat. .



NOTE LA CÂNTUL AL ŞESE-SPRE-DECILE. 

1) Cei de mai de sus, nemeși Maghiari, ai participatii 

la alegerea şi suirea, la tronul Transilvanii, a lui Sigi- 

sImund Batori. Stefan Ioșica, Român_magbhiarisat, fu în 

tâte împrejurările un instrument al acestuia; el fu şi 

guvernator în locul lui Batori când acesta lipsi din 

țâra, — Austria avându-l de acâsta în ură, îl ucise prin 

agenţi sei. 

2) Filip II, regele Ispanii, a dăruit lui Sigismund Ba- 

tori mielul de aurii, prin midlocirea împeratului Ru- 

dolto, şi i "1 acăţat pe pept cu mare pompă la Praga. 

3) Sigismundu învoinduse cu Imperatorele Rudolfo, 

se lasă de guvernarea Transilvanii pentru a i se da în 

schimb ducatele Opol și Ratibor din Silesia, precum şi 

uă subvenție de câte-va sute de mii galbeni. 

4) Mahomet coprindând Agria, uă cetate din Ungaria, 

cu preţii de mult sânge vărsat, se "'nturna victoriosă la 

Constantinopole, trecând pe la Sofia cu forţe mari mi- 

lităresci.
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Pe la luna lui Decembre, 

Domnul cu boiări pornia 

“În Ardeal ca să întrebe 
Suveranu-i ce mai vrea, 

Și în capi ce “i mai intrase 
De a face? cum maj stă? 
I! Alba Iulia el trase. 
Unde Batori 11 âdăstă... 

Batori ce tot într'una 
Îi cerea nuou jurământ, 
ÎL primi ca tot-d'auna 
Cu ospeţe, cu chip blând. — 

El atuncia îl şi spune, 

Țera Nemţilor ce” a dat, 
Și "1 înd6mu' a se supune 

Lui Rudolfo Împerat...
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Michai stă şi se gondesee: -- 

(Între Scila şi Oharibd, 1) —- 
Sigismundu ce 4 vorbesce - . 
Ei ascultă,-ascultă 'nfipt: — 

„Bine dar, Michai își gice, - 

Și cu inima turba; — 
» Vrea tractatul ca să strice - 

„Batori ?.. ei! fi5 aşa! & - - 

Cu ai sei Michai se 'ntorce -. 
La Târgovisce mapoi; O 
Însă mintea-i un plan câce: 
Pian de. inimi de eroi. — 

Cu Movilă despre-uă parte , 
Implacabil inemici , 
Batori de altă parte, 

 Iaraşi un om de nimici; — 

Timpu dar acum îi vine - 

Un scop mare a "mplini, 
Avend ochii toţi la sine, 
Din trei state unii a fi... 

Nemţi iar nu întârdie, 
Cum cu Batori tracta, 
Ui comisie să vie 

Statu "n seamă a 1] lua, —
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Ținendi logel provisoriui - 
Li Arch'duzi. Maxim'an, |, 
Ce "1 numise-imperatoriu 

Domn pe tronul Ardelean.— 

Si ?n Tergovişce pe dată . 
Se arată-un comisarii ; 
Cumetrie. Nemțul cată | 
P'al Românilor hoțarii. — 

Multe “i: cântă şi.'i descântă 
Comisarii. austriacă 
Lui Michai, dar nu"! încântă , 

Vorbe grase nu 71 împacă, — 

Câte rade sint în sâre, 
Cât nisip e pe pământ. 
Vorbele lingușitâre 
Cald nu i ţine, perii în vânt. — 

Michai ochi mari îi cască, 

Cel ce ?n trebi sa cunoscut , 

De politica nemţiască 
E sătul, — era cernut!,. 

Lacom acu- şi Sultanul 
Pe Michai în preţii: P avea; 
Nu 'mplinise bine anul | 

Ş iar cu daruri "1. îmbiea, —>
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Iarăşi un Turci se arată 

La Tergovişce sosit, 

Cu Germani de uă-dată 
Într'uă cale s'a găsit, 

Dară ei saveak în ură, 
Pentr'un resbelii sângerosii , 
Nu-şi prindeaă căutătură 
Fără aeră mâniosă. — 

Nemţii de Michai se ţine 

Promitând oştiri şi bani, 

D'a ?l atrage ei la sine 
Într'uă ligă cu Germani; — 

Turcul iarăşi îl cultivă, 
Prin un titlu suveran, 

Și de pacea respectivă 
Îi dă spadă, busdugan. — 

Între Angel şi Satană 
Michai pedestal ţinea ; 
Primiud pacea musulmană 

Pe Germani nu respingea. — 

Prin atâta. curtenire 
Ce îi făcu acei străini, 
A palanţei cumpănire 
Aterna către Creștini...
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Dar maj vine una mare 
Pe Michai' ce Pa: surprins,'! 
Sinonimă cu trădare - -- 
De la omul văi deprins. 

Batori îşi: luă de seamă 
Din Ardeal. pe când: pleca ;: : 
Cardinalii Andrei el chiamă; 

Veru- sei d'a guverna. 2) -. E 

Căci 'cu: Nemţii se: stricase i 

Și cu. “Turcii. saliat, 

Lucru Dracului lucrase * 
Cu Pol6ni întrun sfat, — 

Iar uă nuouă encurcătură ! :- 
Pentru Domnu: cel Român ! - 
lar uă causă de: ură | - 
Între frați pentru păgân |. 

Din Polonia şi vine! 
Noul princip Batorian.; 

Comisari goni:: —— ia frâne - 
Peste statul Transilvan... - 

Vrea şi acesta se refere 
La tractatu legămintii; 

Lui Michai din nuoii îi cere 
De credință -jurămînt,
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Omul brav tace şi face , 
Nică un „Tăspuns .el nu. da: 
De ăi Gmeni ce nu i pie, 
P'al sei suflet peatră îi i sta;, 

Mulţi. din .capt îl şi mtrebară : 
— „Domnul nostru, ei ai. dis, 
„Ce gătire de afară.. i 
»Câmp de 6ste ne-a deschis? 

„Cum ? de ce, și penten cinei: 
» TOte-aceste pregătiri ?,. 

„Ai n' eţi fi şi voi cu mine 
„Căpitan lengă oștiră ?,. 

Num” atâta Domnul spune; — 
La Ploesci şa ordonat 

„Tâte oștile s adune, - | 
Ptr la ora de plecat, — 

Dar şi: Dâmna astă-dată,.. 
Întrebare a făcut. 
Dâmna fase ascultată Ra 
Cu chip dulce şi plăcut. 

Michai spuse la soţie | 
Despre lucruri ce gătia. O i 
— „Cu Creştinii? ah! să fielu.e 
Vorbi ea și 'n gând stătea; —



244 A LUI MICBAI VITEAZUL. 

„Să se verse creştinii sânge?.. ip 

„Oh! Pr6 Sânte Dumnedei! 

„Câte mame vor mai plânge? 

„Câte văduve ? ce grei !. 

— „De Româui să fie bine! 

„Mult lui Batori am vorbit 

„Pentru gintele creştine, 

„Dară Jicmont sta-adormit... 

Adăogă Bogdan cu nume, 

Pre fidelul căpitan ; 

„Las să plângă femei mume ! 

„Bă Român, bătrân Crişan, 

„Chiar pe fiica-mi o jerttisem 

„A muri pentru Români, 

„Din Ardeal când noi venisemă 

„Pentru luptă cu păgâni... . 

— „Pr6 iubite, dice Domna 

Stând alături cu Michai, 

„Vine iarna, trece tmna, 

„Maicei tale ce gând ar?.. 

— „Socotescii la monastire 

„Cozia să staţi a ierna, 

„La loc sânt cu întărire, 

„Din Ardeal pân' ne-om "turna.
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—- „Ah! m' ascultă și pe mine 
»Astă dată ce gândesci! 
„Nu. sciă, nu sciii iei saii bine, 
>D'a le 6stei nu vorbescă, 

»Dar din sincer” amicie, 

„Pentru Sântul Dumnedei , 
„Pentru soții aă pară vie 
>Dogoresce peptul mei ! . 

„Lasă dar buna creştină 
„Maică -ta la Cozi” a sta. 
„Eă te urmegii cu dor plină 
„Pretutindeni, s6ţia ta!.. 

„Prin resbele şi ?n durere, 

„În triumf şi chiar în jugii, 
» Voi învinge cu plăcere 

>Ori ce greutăţi ne-ajungă. — 

»Aşa dar mă ai pe mine 

>S6ţia ta de ajutor; 

» Dumnedeii va fi cu tine, 
„Ci al sei Angel protector !.. 

Un spectaciu de simţire 
Care inim” atingea, 

Un minut de îngeire 

Între ei se petrecea.
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- Michat află 'n a lui soaţă --- 

Însuși al seii elementi ; . :: 

Domnul voiosii o îmbrață 

Şi o strânge al sei peptă. 

Radu la sovranu-i vine - 

Numai firii ş. argint pe el, - 

Cu Augusta lângă sine, —.- 

Fericit însurățel. — - 

Și "şi presintă de ondre' 

Bogdan însuși fiica sa -- 

Suveranei domhitâre, | 

De companiă a "i lăsa. 

Ș atunci mama Domnă pleacă 

Cu cuconi, cu pregătiri; — 

S'a 'nvestit apoi monacă 

Închinată monastiri... - - 

Stanca pe Domn însoțesce, -- 

Precum fuse destinat, -.. 

1" a sa Sârt8 nici gondesce,. 

Ori la câte s'a 'ntâmplat.— : 

Oştile sânt adunate 

Între Ploesci şi Tirşorii ; 

Acuila spre cer iar bate 

Aripi să s avente 'n sbori. —
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Geniu Domnului planeadă 
Pe dasupra mult măreţiă , - 
Cu prestigiu-i iinimeadă 
Pe tot bravul îndrăsneţă. - 

Întriun lagăr fârte tare ' 
Ostea forţa-i desvolta ; 
La a -Domnului chemare 
Pr6 voi6să s'arăta.  — 

Căci Michai avea în truge 
Străini mulţi ca înrolăți: 
Poloni , Cazaci steaguri-grupe, 

Unguri și Bulgari armhaţi, 

Ore ce precaiiţiune - 
- Luă el de căpeteni, — 

Ca să jnre elîi pune - 
Pe credință de oșteni. 

— „Cum? de ce? și: peiitru cine 
„» LOte-aceste pregătiri ?. | 
Înc'uă-dată gicii străine - 
Capetenii de oştiri. 

— „Nu întreabă nici uădată 
„Un ostaşi pe general; - 
„Când trompeta 'sună, câtă 
„A urma după Semnal;
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„Cel ce servă sub stindarde, 

Domnul dise-imperiosă , 

„Sincer cată să ia parte 

„În tot locul credinciosii... 

Celor Buzesci, e uă col6nă 

De oştiri — căpitănii, 

Oltă a trece, le ordonă, 

La Câineni către Sibii; 

Şi acolo să aștepte 

Până ordin le va da. — 

A sunat atunci trompete 

În sus 6stea a pleca. 

Domnul Michai, cuă suită 

Strălucită de boiări, 

Miscă stea sa gătită, 

Ca-un elit de cavaleri. 

Bogdan Ducele răsbate 

D'arme rânduri înfocată , 

Şi pe Radu d' a se bate , 

ÎL avea adiotantă. 

Augusta însoțesce 

Dâmna Stanca lui Michai, 

Care multe îi vorbesce 

De Români, suind pe plai.—
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Ca un fulger Domnul trece | 
L' al Săcuilor pământ , 
Ager şi cu sânge rece 
Ostea. în Ardeal trecând. 

La Săcui chemare face; -- - 
Privilegi le garanta; —. | 
Ca un corp S&cui atrage 
Sub stindardu-i a lupta, 

Tot asemenea: pâşesce 
Şi în scaune săsesci, 
Mai ardintii Michai vorbesce 
La popâpe românesci... 

Dar ca Paşă Cardinalul, | 
Jesuit , sperimentat , | 
Înţeles şi cu Sultanul, 
Plăceri gustă, de "'mpărat; — 

IL” Alba Iulia 'n cetate, 
Pe Sigismund suplanta, 
Că nică capul își mai bate 
După rasa ce-arunca, 

Chipii atuncia convocase 
Uă adunare de magnați, 
Şi desbateri se urmase 
De partituri verșunaţi,
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Nici prin .mințe. nu îi trece, 
Pentru ce l ar supăra,. 

Că Michai cu 6stea trece, —. 

Nare gând de a îi jura... 

Pe Michai din România 

De vasalu-i îl avu; 

Cu Movilă. leremia . 

De acord în tote fu. — 

"Tocma că Michai simţise 

Pactul ce ei și | lega, 

Cu oștirea sa venise, 

De ast nodă a îi deslega... 

Cardinalul de mânie, 

Sare 'n sus, e fârte-atins 

Capu % e uă vijelie," 

Creeri un foc aprins. — -. 

Pune lagăr a se strânge - 

La Sasebeși de oştiri, 

Mâinele. mereii îşi frânge 

În confusie de gândiri. 

Sună ţera de alarmă; — 

Tot partitul batoresccii 

Îşi ia platoșă şi armă. 

Pentru 'n guvern. nem eşescii.
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Fin cu vorba, şi în tot: vhipul 
Popa caut” a lucra: i 
Îşi cunâsce el tipicul + 
După care apuca. ; - :: 153 

Pe Isac Ciaiti 11 mână : 
Înaintea lui Michaiii, . 
Îi dă cartea sa la mână.  : 
Să tractede pân! la-iin paiă, : 

Domnul Român înainte 
Cu oștirea: sa trecu, ; 
Si cu sforța, cu cuvinte -“:! 
Cetăți :sate: 18 umplu.. . . 

La, Braşov când se ivesce, - 
Maghistraţi îi. veni . 
Înainte ; îi vorbeace pi 
Cu buchete îl primi. — 

Satele le ia d'a: rândul, 
Sassi, Maghiari, Românul stat; 
Le citesce şi chiar gOndul 
Pintre dinşi cât a stat, 

Fagărașu îl proclamă. 
Do mnul seii mărinimosit. — 
Populaţiile el chiamă . 
Sub stindarâu-i” gloriosii, —
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Ca un lanţu se ţine una 

Unde forţia lui pășşia ; 

ÎL aclamă tot-d'auna 

Cei ce ?n cale îi eşia... 

Către Făgăraşi cu grabă 

Cardinalului trimisi , 

ÎL întâmpină , :l întreabă 

De ce vine € 6stea 'ntins? 

Spre răspuns, Michai îl ţine, 

Si scrisorile-i le ia, 

După tactică se ţine, 

Cum mai bine îi venia. 

Când trecut-a Făgăraşiul ; 

Ordin la Câineni porni ; 

Cât mai iute la Tâlmaciul 5) 

Ostile a se 'ntr'uni, 

Si 'mpreună să s avente 

Cu putere spre Sibii, 

Acuila măreţă sa 'mplânte 

P'a le-Ardealuiui câmpii. — 

Tot-dauna cel ce-atacă 

E mai tare: ori cât vrei; 

Mare frică Michai bagă 

Cardinalului Andrei.
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Din“ amici puneaii la cale 

Cardinalul a grăbi, | 
Ca un fulgerii, cii a le sale 
Oști, pe Michai a losi; 

Să nu 7] lase să "'ntăriască 

Că atunci va fi mai grei; 

Nepregătit să "| găsiască 

Da ”] goni din statul sei. 

Dar făcând cât pâte face, 
Cardinalu 'ntârgia ; 
Se încearcă pentru pace 

Cii adversarii a negoţia... 

Și Michai, ca să câştige 

Timpul, fârte-era voiosă , 

Penă ce picioru 'nfige 
În lucrarea sa virtosă. 

Se preface că voesce 

În relaţii bune-a fi, 
Eminenţa când vorbesce 
va pe fiii că îl iubi. — 

Ba Michai chiar ît promite , 

Spre bun semn ca nisce fraţi, 

Doi boiări ca i va trimite 

Ostatici delegaţi,
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Și în contră-le asemeni 
Cardiualu a trimis 
Doi maghiari ca fraţii gemeni; 
Să se ţie de promis. — 

Șuă pers6nă clericală 
La Michai se presintă.: 

Sânfuleţui la tocmeală 
Na pr6 mult înaintă. 

Că Michai uă condițiune . 

De pretecstii "i a fost dictat, 
Contra Turcilor da pune 

Peptul că al neamţu împărat. — 

Negreşit , încredinţeagă . | 
Malaspina., 4) ori cât vrei, - 
Tocm' aceasta şi urmeadă 

Cardinalu Domnii Andrei, 

Apoi Michai îi mai dice 
Să aducă-un document , 

Că Sânţia sa ferice 
Nare uu alt simțimânt, | 

Malaspina, se rentârce .. 
Şi nimica nu plini. — | 
Tonul și Mihai întrce, 
Tunuri, 6stea când Veni...
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Atunci limpede pe claie.: . 

Face p' Andrei trădătoriă ; 

Mi ţi "1 sfidă la bătaie | 

Ca spergiurii amăgitorii, 

Cel ce-Ardealul închinat-a 
Turcilor şi Pașă era; — - 

Aibă dar şi destinata 

Pașilor ce "i infera.. —: 

Cardinalii Andreiii perniută 
Din Sasebeşi 6stea ?n josii, 
Se fortifică de luptă | 
În Sibiiă — corp numeroşii- — 

Dar încârcă v-a” 
Nunţiul seii către Michaiă : 
Malaspina iar arată 

Vorbind în Christos din Raiu.., 

Polit Domnul il primesce, 

ÎL salută, i se 'nchină, 

Dar la sine îl opresce 

Pen' ce lupta termină. 

Pe la doă-geci şi șese 
De octombre, — 'n timp uscat, 

Michai 6stea retranșase 
Lengă Şelimberg”, nn sat... 

9: 

 



NOTE LA CÂNTUL AL ȘEPTE-SPRE-DECILE. 

1) Grtoa posiţiune în care se găsia Michai, între a- 
tâți neamici vecini , se asemăna cu aceea a navigatori- 
lor ajunși între acele spăimântătâre şi pericul6se stânci 

din mările Sicilii, cari nu puteaii scăpa de Charybde 

fâră a da peste Scylla... 

2) Sigismund Batori cel ce aci lăsa guvernul Tran 

silvanii ș aci iar îl lua, asedă în cele din urmă pe. 
Cardinalul Andrei Batori , sub patronatul Turcilor, prin- 

cipe al Transilvanii; care acesta nu voi să facă causă 
comună cu Domnitori Creștini, şi lui Michai cerândju- 
rământ de supunere către dinsul... El se legase în re- 

laţiuni strânse cu Ieremia Movilă, şi mai ales că căsăto- 
rise pe un frate al sei cu uă fiică a aceluia. 

3) TElmaciu este sată între Sibiiii și Turnu Roşu, şi 
în Gre care distanța se afla Şelimbergu, unde până a- 
stă-di se cunoscii semnele de retranșementele oştirei lui 
Michai când se bătu cu Cardinalul... 

4) Un personagiă clerical al Papei pe lângă Cardina- 
Andrei Batori.



XVIII. 

Cardinalul trupe forte 

Lengă riă Sibiii campa: 

Baii pe viaţă, saă pe morte, 

Dece mii oști comanda. 

Pe ui 'ntindere pr€ bună, 
Între Olt şi ?ntre Sibil, 
Ostea lui Michai s'adună 
De trei ori atâtea mii. 

Aci locu 'nfăţișadă 
Un şesii falnici şi măreţii ; 
Pe orașii îl variadă 
Maluri și uu rîuleţi. — 

Dominat este orașul 

Despre Nord cu dealuri mari, 

Despre Sud găsia ostașul 
Văi şi codri forte tari.
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Cardinalul își împarte 
La Sibil oștirea sa, 
Ca să pâtă 'ma! departe 

Forţia ei a mâsura: 

Călărimea-era "nainte: — 

Moiși S&cuiul cap; 
Pedestrimea, având fiinte 

Și cu pene verdi la cap. 

În această avangardă: 
Ciomortani, Francisc levai, 
Toma Beţu ţin la gardă 
Cu călăvii, spre Michai. — 

Partea aripei spre dreapta, 

Vînători : Purcu Franciscii, 

Ranforţându-se prin ceatu 

De lanciturm de l&ugă piscii. 

Stânga aripă. compune 

Pedestraşi de Braşovii , 
Ce sau purtat de minune 
Subt un n6mţii a nume Grofii. 

Stefan Lazăr şi Arade, 
Capi acestor pedestrași, 
Se credii descendinţi cii Arpade 
Cel de nume uriași.
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În colâna de a doua”. 
Nobili erai călari, - 
Legiunea acea nuouă | 

Tot de nemeși proprietari. 

Nu lipsimă la datorie 

Vre-uă .câţi-va a şi numi: 
Husar Petru, cap p' uă mie, 
Ciachi, Tachi, Zalajdi; 

Melhior Bogati cel ce 

Cu S&cuiul fu zălogii 

La Michai, când vru să "ncerce 

Pentru pace un norocii. 1 

lar reserva, comitate 

Ce a dat de ajutorii, 
Volontari, pe jumătate. 

Din străini, cu. plata loră. -— 

Şi Poloni formând falange, 

Cardinalul ce-a 'nsoţit, — 
Înarmaţi cu câte-uă lance 
Cu oţelu 'n virf călit, — 

Toldi Stefan, nemeșii frunte, 
Cu Ravasdi facii minuni; 
Ei aducă cu cară multe 

Moniţiune — provisiuni.
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Senatori aleşi din eră, 
Cardinalul ce i avea, 

Se juraseră să pâră, 

Ori românul-sânge-a bea... 

[fiu şi cu Bodoni, 
Şi mulţi nobili, cu Șenei, 

Cornişi , Şivric, Zemertoni , 
Volfgang , Mintzent , Beşenei ; 

Genăralisim peste-armată , 

Gaşpar Corniși comanda; -— 

Ui artilerie-echipată 
Forte bine, la semn da. — 

Dar ori cum Michai aduce 

Număr d' 6ste superiori; 
Cavaleria-i ajunge 
S' aibă nume 'ngrozitoră. — 

Desele loviri de mârte , 

Vărsând sânge tătărescă, 

Ageritu-i în lupţi forte 

Şi "n crudime i 'ntărescii... 

Din boiări sei de frunte 

Advină pr buni căpitani, 

Învăţaseră să 'nfrunte 
Mârtea, — luptă de Titani.
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Lâng” aceasta Michai are 

Și pr multe simpatii. — 

Din Oradia c6 mare 

Până 'n jos de la Sibil, 

Trombiţat-a al sei nume 
De eroii în timpi acei; 

lar Românii, fraţi şi mume 
Rogii de bine pentriă ai săi. — 

Românimea ese 'ndată | 
Ca un corp de la mormint, 
Se ridică, spre cer cată, 
Rogă Sârtea-i pe pământ, — 

Pe pământ ca să se 'ndure 

Pentru cel de jâle plin, 
Care-a dus în lacrimi dure 

Străin jug, dureri şi chin !.. 

Bucuria ?n el vibreadă 

Pentru S6rtă& ?n viitor; 

Aurora lumineagă 

Uă di mare fără nuoră; 

Aurora Românii , 

De la Nistru şi Carpaţi, 
Se redică pentru fii 
Luj Traian de S6rtă-uitaţi,.,
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Dar la Șelimberg oștirea 

Retranșată se ținea, 

Către Roșu-Turniă eșirea 

Trausilvanii ţinea. — 

Lângă sat era uă mâră 

De vint care-atuncă lucra. — 

De pe virfu-l nchii măs6ră . 

"Cât şesu 6stea "1 tăbăra. 

Ostea turnii acest ocupă; — 

Telegraf putea "i servi, 

Către fie care trupă, 

Prin un semni de a vorbi. 

Lanţii şi cară ferecate 
Facii al lagărului zidi ; 
'Tunuri mari, ca în cetate, 

În redute se închidă. 

Fie care cap armată 

Îşi ținea posiţiuni , — 
Veghetâre , desceptată 

Cu sutaşi şi capii buni. 

Lupta a "nceput cu diua: 

Două-deci Brumarii şi optă... 

Resunat-aii tunul, piua 

Pâne *n munţi de peste Oltă.
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Moisi Stcuiu începe .. .... 
Lupta dintre adversa: ; | 
Tunut varsă foci , concepe 

Morte și ravage mari... | 

Mai Entii se batii cu tunuri, 

Apoi cu pusci foc ţin. lovgă ; — 

Colcăea mânia n Unguri, 

Si n curând la snâini s ajungi. — 

Ca uă grindină cadii focuri , 
Pe Români; — morți, Pilneraf 
Ca şi snopii zacii pe. locuri, . 

Sumă mare de bărbaţi... 

A rtileria-adversară , 

Superiră detuna; - 

Ea 'ntindea uă cup' amară 

La victimi ce r&sturna, 

A Maghiarilor iuţită - 
Furia, celor pușcași, 
În curând a fost simțită 
D'ai Românilor ostași. 

Şi aşa ţinând năvală 

Bătălia pe un şesă, 

Eminenţa cardinală 
Era vesel de suecesă... 

m 
,
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Baba Novac, cel cu nume 
Între stea cea dântii, 
Din 'ainte făcea spume 

Strigând: „staţi! să staţi copii !.% 

Căci colâna cea din frunte , 

Uă durere! se trăgea; | 
Nu putea a mai răspunde 
La ne-amicul ce-o stingea; 

Că ?ntregi rânduri se topise , 

D'arse bombe focii plouând, 

Ori şi cât le împlinise 
Nuoi falange alergând. 

Avangarda în derută : 
De ne-amici în jos fugea, 

Sfărâmată și bătută, 
Către centru se ducea. 

A confusiei mişcare 
De oşteni o simte toţi; — 
Isbea centrul; -— fie care 
înlemni Watâţia morţi. — 

Morgul atunci, căpitanul, 
Din oștirea lui Michai, 

Se aruncă cii iataganul 

Pe un ager dintre cal



EPOCA GLORIOASA 5 G 5 

Și aleargă să 'mpreune 
Pe acei descurageați. — 
Banul Michai la Domn spune 
Ce păţiser” ai sei fraţi... 

Michai Domnul ca-iin Achile ; 
După el boiări mai mulți, — 
Banul Manta vechii de ile, 
Au sosit la câmpu ?n lupţi... 

Mare-avânt pentru bătaie 
Adversari ai fost luat: 
Curgeaii trăsnete văpaie, 
Câmpu 'n sânge=era muiat ; 

Fumul în vârtegiu se nalţă , 
Se întinde valuri mari, 
Nu se mai vedea prin ceaţă 
Taberi , 6stea, adversari, — 

Tunetele repeteadă 
Nuoi loviri c un urlet grosă, 
Din când în când lumineadă 
Fulgerul cel sângerosti ; 

Măcel, sânge, văitătură, 
Mârtea pentru adversari, == 
Muge glonțu 'n lovitură, 
Sparge pept de militari,
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Îuti'acestea , ca n cetate, E 

Unde telegraf era, 
Ocolit cu şanţii, cii armate LE 
Lânţuri, cară 1 congiura; 

Acel locii de preţiose 

Lucruii pentru Domnul seii;. — 

Însuşi Dâmnă acolo. sc6se 
Regi ( cu ochi spre Dummnegeii ; 

Rugătre pr6 'nfocată, 
Din preună cu doi fii, 
Și cu curtea adunată: N 

Femei , boiări , visterii ; — 

Acolo era ş lerarchul 

Pre Sânțit Metropolit 

Ce venise cu essarchul 

Credinciosul Ipolit ; 

A le oștilor registre 

Întru care se 'nsemua . 

Fapte: ŞI numiri distinse , — 

Di cu di ce se ntempla ; 

Şi al statului consiliu, 

Portofoliu cel domnescă ; 

Logofeţii cu sigiliu, 

'Tte-acolo se găsescii ; —
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Acest punct voia Sscuiul 
Să ajungă şi să ?1 ia, 
Să lovească drept în cuiul! 
Carul forţei ce "ncheia... 

Și chiar Michai cu boiării 
Spaima' ro putea goni, 
Când la fruntea 'ncăirăriă 
Ca un trăsnet se opri. 

„Staţi inișeilor !.. “ el dise 
Catre cei descurâgeaţi , 
Si ci al spadei lat lovise 
Umăr” unui din bărbaţi 

Care nu puitea a ține 
Al ostașilor moral: 
„Să staţi locului cu mine I 
Strigă firmul general. | 

Și pe când împuşcăture | 
De la adversari veniaii 
Ca nins6rea p' uă pădure, 
Ca uă grindină cădeau , 

Mârtea seceră cu sute 
Indivigi mere ce cadă, 
Acest strigăt se aude - 
În tumultul desperată; —
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Primenind şi forţe "'ndată 
Frontul 6stei fugărită, — 

Intră centrul să se bată, 

Verşunat şi hotăriti; — 

Se rentornii plini de rușine . 
Cei ce spatele a 'ntors, 
Cari n'a putut a ţine 

Cu ne-amicul vigurosii ; 

Ca la în mire roșind fația 

Celora Români bătuţi, 

Când se scâlă dimineaţa 

Şi 71 întreabă multe mulţi; 

Ast-fel cu fruntea la vale, 

Uitătură 'an pământ josă, 

Se întârce iar pe cale 

Mult oşteanul ruşinosii. — 

Atunci Domnul drege lucru 

Pentru perderi simţitorii ; 

Dă la adversarii de lucru, 

Prin al geniului sei sboră... 

Bucuria Eminenţii 

Peste puţin a *ncetat, 

O intârseră băieţii 

Într' un fel de tot ciudat. —
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Vină Buzescii, prindă la luptă, 

Radu marele Cluceriă ; 

Începând c'un D6mne-ajută 
Ca şi trăsnitul din ceră... 

Îi răspunde adversarii... 
D' ambe părţi ei se întrecă, 
Şi pedestri și călarii 

Venin6se arme ?ncercă. — 

EX * ajungi, ca cum se 'mbraţă, 
Sint de morte ?ncăiraţi; 

Lancele lovescă în faţă, 

De săgeți stint încărcaţi... 

Nemeșii concursii aduce 
Aruncându-se ca Smei ; 

Aerul de trompe muge, 

Spadele arunci scîntei.., 

Cea de la Câineni venită 

Oste ţine foci mereiă ; 

Pas cu pas e incâinită, 

Unde locul e mai greii;, — 

Ș' oștile, puteri maghiare, 
Ocolite mai era 

De oştirile-adversare 

Care 'mcepă a "i secera. —
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Pe la Qiua jumătate, 
Corpul acel nemeșesci, 

$ alte trupe desperate, 

De retrageri se gătescăi,. 

Gaşpar Cornişi pre sub seară, 

Genăralisim, cu Maghiari, 

Pe Români să "nfrângă iară, 

Se luptaii virtoşă și tari; 

Dar stindardele 'mainte .. 

Către Sibii se duceâii, 
Româii, oștile ardinte 
De bravuii minuni făceaii. — 

Ca un fulgerii petrecuse 
Atunci falnicul pi bravi, 
Câmpul de oştiri cum fuse; 

Şi călare p” un calu albii 

Alergă prin rânduri ; -— trece. 

Iuucind pâna ?n gugiuman /! — 

Ochiii-i foci !.. cu sânge rece 

Bătând peptu-i de oștean; 

Fi ce uă ageră cătare 
Şi cu strigătă detunând, 
A vădut din depărtare 

C adversarii fugii cădend. —
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Ca un șoimii el se opresce, 

Mai în lungii de a privi, 

Şi ca fulgerul pornesce 

Prada în pept de a lovi; — 

Michai Domnul glonț se duce 

Cu uă gardă dintr” ai sei; 

Pe Corniș Gaşpat ajuuăe: 
—  „Cavalere, “i „dice, stă! 

„Apărăte cavalere ! 

„Spada *n gardă, ș să te vădă! 

„Sârtea armelor o cere | 

„Și al 6stei mare păsii. 

„Capii însuși datoreadă 

„Un essemplu ca să dea, 

„Din doi unul e să cagă, 

„Sângele creştin să stea. — 

„Apărăte generale ! 

„Îne uă-dată ei îți die... 
Cornişi atunci stătu n cale, 
Falnici, săbieră voinici, 

-Pe Michai îl cunoscuse 

Ce putea, cât e la preții, 
N'a voit ca să refuse 

Lupta cu "nbărbat mârețiă;.,
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Dup” a spadei măniere, 

După ochi lui înfipţi, 
Rece simțind ferii ; — îi cere 
Viaţa 'n dară în cânp de lupţi. — 

Virfal spadei el simțise 
Peptul seă că atingea, 

Şi puţin, puţin lipsise 
La rărunchi că 7] petrecea.. 

Michai frunțea şi 'n senină 
Atunci , viaţa “i dărui. — 

Corniși spada sa închină 
Domnului care ?] lovi. 

Gaşpar Cornişi dete-essemplu 
Altor trupe de la rând. — 

Ostea mare umple câmpu, 
Fără capi ea rămănând. — 

Dar durere şi mirare ! 

Însuși Cardinalul Domni, 
Cu câţi-va fugi călare 
Travestit ca un ne omii. 

Ostea ?ntiia curagi6să , 
Delăsată ?n aşa chipii, 
Şe desface ruşinsă,, 
Fuge , lasă totu ?n câmpii.
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Gloria ş această dată 
Pe Michai ! acoperit! — 

Gloria e trâmbiţată 
Pentriă acej cari ai perit!,. 

Gloria dară să resune 

Pentru fapte vitezesci ; 
Gloria să dea cunune 

La armate Românesci!,. 

Dar armatele aprinse 

Dup' uă luptă forte grea, 

Câmpul mare îl coprinse 

Şi "nainte se 'ntăria; 

Percurgii Gmeni pedestrime, 
Înarmaţi un gid de feri, 
Cântă ?n surle călărime 
De Români pe cai ce sberi; — 

Uă-artilerie măreaţă, , 
Multe tunuri ce luă 

Des din gi de dimineaţă 
Până 'n seară cât luptă, — 

Cu bagage cară multe, 
„Provisiune ce avut, 
Și cu prăgi: tesauri frunte, 

Adversari ce-au perdut;
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Lângă, tunuri ce cădură, a 
Mare număr. de stindargi. 

Batoreșci le perdură, | 
* 

Şi le aii smuls Români gardi „— 

Si pe care le luară 

Cei oșteni de prădi setoși ; 
Vite multe le-adunară 
Boi şi vaci şi cai frumoşi, 

În puterea rămân tote 
Domnitorului cel nuoă , 
Ca prin sabie luate, 
De acest măreţii eroii... 

Lupta dar fu terminată 

Si Români mergă în sus, 

La putere de armață | 
TOtă ţâra sa supus!.. 

Si aşa Sibiiul mare,” 
Fortificat, bine 'nchis, 
Porţile “deschise are | 
Pentriă acela că a învins. — 

1) Melihior Bogati și Moisi Săcuiul fuseseră la Mi- 

chai ca ostatici trimiși din partea Cardinalului Andrei 

Batori, pe când acesta se incerca să tractege pentru 

pace cu Principele Român. 
24



Ș6se ani se numărară 

Cu mari fapte şi minuni ,. 
Si pe rând le admirară 

Diferite naţiuni. —_ a 

Terguri, sate şi oraşe 

De nuvele răsuuai; 

Pe la locuri megiaşe 
Locuitorii s'adunaii, 

Și la preuţi ei aleargă, 

Cărţi de ţâră-a le citi, — 
Cu femei, 'copii să meaigă ri 
Noutăţile da sei, - 

Îşi vărsa atunci necazul 

Cel de nobil apăsat," 

Că Michai Vodă: Viteazul 
Cu oştire a intrat, Ş
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Săcuimea în pici6re 

Totă pentru el era, 
Clasele suferitâre 
Un traii bun atunci spera. — 

Partisani şi Sassii iară 
Ci al Germanii împărat , 

Îşi da câtele p' în ţeară 
Că de Batori sai scăpat; — 

lar pe Batori uă partită 
Susţinea. cu forţe vii , 
Dar ş! aceasta risipită 
Fu la lupta din Sibii; 

Nobilime mare parte 
Între dinsa număra ; — 
Populaţia departe, 

Atunci contra îi era. 

Curgând ast alternativă , 

Un guvern ce permuta , 

Și cu legea respectivă, 

De Michai 'Țâr” asculta... : 

Iată ordine primit-a 
Și Săcuii de la Ciucă, 

Să le-asculte, d'a sărita 

Cu grămedile se ducii,



EPOCA GLORIOSA dim 

» Cardinalul fugăresce , 
Cărţile așa seriea ; 
„Spre Moldova pribegesce ; 
„Cu mulți nemeşi drumul ia... 

„Se ordână la ori care , 
„Cine cum îl va 'ntilni, 
„Să îl prindă viu, cu mare 
„Îngrigire a veni 

„La Bălgrad, — şi sigur fie , 
„De la noi, Domnia mea, 
„R&splătire , bucurie , 
„Omiă acela va avea... 

Dai S&cui atunci alarmă , 
Clopotele 'n sate tragă , 
Fie care prinde-uă armă, 
Şi de got pună un dăsagi. 

Înarmaţi Săcuii , cete 
Pe câmpii se răspândescu 
Cu farcie , cu săgete, 
Cu săcure ei pândesci ; — 

Și cu faţia cea smolie , 
Cu un ochiii înverșunatii, 
Era plin de grozăvie 
BEcuii populu armati,
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Cic-Sereda , Sântul-George 

De Ardeal, Sântu Micloși; 
Către Sânt-Lomogoşi merge 

Gidte de Ciucani furioși. 

Prind ei drumurile tâte; 
Şi prin crânguri și "n păduri, 

Și prin văi văgăunate, | 
Prin tot locul iai măsuri ; — 

Şi copaci ei tăiară, 
Chiar potecile le n chidiă; 
Strejuescii în n6pte-afară 

Că nici somnul nu ii prindă, 

Uă cumplită răsbunare 

Îi aţiţă forte-aprinşi, — 
Căutaii cu mic cu mare 

Pe fugari cei distinși... 

lată că din întemplare 
Ei uă ceată cavaleri. 

Întâlnescii pe un deal mare, 
În drept satul Cherestert. 

Acea trupă călăreață 
Purtând pinteni , pene, spaţi, —— 
Uă pers6nă mai măreață 
Însoțiaii ăi nobili garți,
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Cea persână e 'nvestită 
Cu velură, cu bonetii 
Pe cap negru, d'aurită 
Platoşe * lucia pe peptii ; 

Sin armat cavaleresce ; 
C'un frumos valtrap pe cal: 
Ochiu-i sperios privesce : - 
Cesta & Domnul Cardinal , 

Care cât e di şi nâpte 
Merse la drum ne 'ncetat , 
Și pe cal abea mat pâte 
Ca. să stea de fatigat. — 

Cavaleri in mâini cu spadă, 
Lâugă el mergeau armaţi , 
De la Sibii se ţină ceată , 
Spre Moldova îndreptaţi. 

Ca uă haită lupi strigară 
Cei de resbunare beţi, 
Si "n curân:! se aruncară 
Pe asti nobili călăreţi, 

Iuptă cruntă căşunată 
În sub s6ră s'a urmat; 
Stcuimea verşunată 
Mulţi cetași a răsturnat...
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Vânt făcură cavalerii | 
Cardinalului pe loci 

Ca să scape m murgul serii . 

De isbirea cea de focii. — 

Cardinalul, cu un nemeși,, 

Liasând calu-i, se r&sni 

De la ceata din Sasebeşi 

Cu Eminenţa-i ce veni. 

EL cu Nicolae Micul 

Pe ai sei lăsă luptând, 

Ca să scape d inemicul, 

Altă cale apucând,. —- 

Dar ce luptă ? ce crugime ? 

Ce de sânge s'a vărsat? 

Mai mulţi nobili cadă victime, 

Uă mulţime fugii prin sat. 

Cardinalul dă 'ntruă cale 

Mărginită cu păduri, 

Se afundă într'uă vale, 

Cât scăpă prin picături. 

Nptea negru vălu 'şi lasă 

Peste văi şi 7n câmp lăţit, 

Atmosfera rece-apasă 

Un nour negru și "desit,
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EX privescă mai sus departe 
Stânci cu virfari pân” la nuorii, 
Grăbescă pașii spre cea parte 
Ca să afle-un ajutori. 

"Când aprâpe mai sosiră, 
Larm' audă sub deal în josă ; 
A lor feţe 'mgalbiniră, - 
Bătu peptu-ie fiorosă. 

Prin lumin!' abea zărită, 
Nisce focuri ce ardea, 
Ciată d Omeni tăbărită 
Călători ?n jos vedea. 

Nicolae Micu dice 
Domnului sei spăriat: 
—- „Să stămă! să stămi! neamice 
„Bande urma ne-a luat... 

„— „Ce vomii face ? Cardinalul 
Pe Nicola întreba. 
— „S'apucămi la stânga malul, 
Încet Micu repeta. 

—- „Nptea t6tă, apoi bine 
„ Vomii umbla tot r&tăcind ? 
„Încurend şi pl6ia vine, 
„Se vădii fulgere lucind!..
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Cardinal aşa se plânge 
De fatigă mai cădând; 
Micu mâinile își frânge 
P' al seii Domn perit vădând. 

— „Unde dar, oh! Dâmne Sânte 

Micu mintea își perdea, - 

„Vre-uă colibă inainte . 

„De păstori când am vedea? | 

Dicea el, şi Cardinalul 
IL întreba că în ce locii 

ki se află? valea, malul 

Nii ”1 cunoscii pe-un timp de foci. 

Spuse Micu că în minte. | 

Îi venia, p' acolo n timpi, 
Satele de mai "nainte 

Păziai turmi, — făceaii colibi, — 

— „Când ar fi vre-uă mânăstire, 
„Vre un schit sihastru, hei! 

„Pentru noi ce fericire !.* 

Dise Cardinală Andrei. 

Şi aşa ei o luară 
A sui tot prin păduri 

Până când se depărtară 
D' a le stâncelor spărturi.
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În tăcere-adâne noptâsă 
Amândoi ei se -ducea, 
Și uă ploie vijeli6să 
Timpă urit le aducea. — 

Fulgerile -ca minune 
În acel timp fulminaii, 
Călători la drum se pune, 
De pericoli se m chinaă. 

Și ducându-se mainte, 
Mort de frică şi flămând, 
Cardinalii abea deschide 
Ochii, nedormit umblând; 

Cică aprâpe de trei dile, 
Și trei nopți, de la Sibii, 
EI mersese-atâtea mile , 
Ocolind peste câmpii ;. 

Și de ce a fost să tragă 
Totu-și el nu a scăpat, 
Cât voi ocolii să facă 
Și măsuri câte-a luat, 

O! ce bucurii plăcuie ! 
Ochi lor remân ficsați 

"Ca pe focuri apărute 
De licurici admiraţi,
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Ei găriră uă scânteie, 

Dinaintea lor lucia: 

— „Uă colibă e aceie?.. 

Micu lal seu Domn gicea. 

— „Că aşa şi mie 'mi pare, 
„Mare este cel din Ceri! 

Cardinalul dise tare 
Luând inimă de ferii. 

Ei ajungă. -— Nu se 'nșelară; 

Găsescii la foci pun păstori, 

Într'uă mică colibioară 
Ad&post mântuitori. — 

Cardinalul, cum ajunge, 

Intră, pe om salută; 

Jos pe paie să s'arunce 

De repaosii îşi căită, 

Sete-a 'şi stinge, ceru apă 
De la bietul om păstor 

Sărac lipit ca uă sapă 

De lemn; n'avea un ulcioriă 

Să aducă apă în stână, 

Ci uă tivgă de bostan.— 

Un ughiii Domnu % puse 'n mână 

Să se ducă la morman
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Unde e isvorul rece , 
Si mai iute a veni, 
Câ n curând ei ai să plece 
După ce s'or odihni, 

Făcu ochii mari păstorul 
La moneta ce îi dă, 
Îşi iuți curena piciorul 
Din colibă când plecă. 

“ Tunetul nu înceteadă 
A mugi cu asprul timpi ; 
Fulgerile lumineadă 
În colibă ca şi 'n câmpii. 

Abia 6spi cât intrară 
La păstoru, amândoi , 
Plâia şi turna afară 
Lungi torente, mari șioi. . 

Arborii trosneaii de vânturi, 
Urlă fâre fagitivi; 
Călătorii prinşi de gânduri 
Stai tăcuţi şi atentivl. 

Dup” uă mică 'ntârgiere , 
Pl6ia , vîntul când statu , 
În a nopţii grea tăcere 
Larm' audu lor bătu, —
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Încă tot nu mai venise 
Omul trimis la isvoră ; 

Cardinalul adormise 

Adăstând p'acest păstori. — 

— „Ce e? ce e?.“* Micu 'mtreabă 
Pe creștinul ce intra 

Spăimântat şi făr de apă, 

Ei pe care "] aştepta. 

— „Ah! vă caută-uă mulțiine 
„Omeni care m'a *ntrebat; 
„ Vine-uă ceată Săcuime, 

„Lucru grozav am aflat! 

— „De noi?.. ce e?. spus-ai 6re? 

Micu ?ntr6bă pe biat omii, 

— „Că am spus pr6 mult mă dâre 

„Şi mă mustru vai de omii! 

Şi biet tremurând păstorul 
Dinţi ?n gură "i clănţănia. 
Cardinalul perdu somnul 
Şi nici sete num' avea. 

Micu se repede-afară ; 

La colibă străjui. — 

Audia grozava feară 
Încât valea 'n jos mugi.
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Cu injurii, cu turbare, 
Trăsnet, focii Secli sosescii ; — 
Portu lor de urmi barbare, 
Precum Hunii, năvălescă. -— 

Mieu cati. să "i oprâscă ; 
Pr6 frumos el le vorbi. — 
Blaziă- -Bordeg. Cuă câinâscă 
Turbăciune îl lovi, 

Căci acesta cap fusese 
Bandelor ce comanda, 
Cei ce :n urmă și didese 
După prada ce căuta, — 

Micu victimă, şi”cade 
Lovit mort?și sângerat ; 
Cardinalul unde şâde 
Victimari aii întrat, 

Amuţit, perdut păstorul 
Faţia-i $ învălia în mâini,: 
Cardinalul vedând zorul 
Că-e călcat de acesti câini, 

Iute paloşul apucă 
Și voesce-a se-apăra, 
Blaziu % dă uă măciucă, 
Cât şi ochi i scăpăsa.,,
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Atunci măcel, grozăvie, 

Biet păstorul sia tăcut; 

Junghiul taie cu mânie 

Capul celuia căgdut. — ' 

Cardinalului rea S6rt8 

Acesti 6meni “i a prescris. 

Capul seii c uă lance 7] pârtă; — 

Corpu-i zace n sânge 'ntins...
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Trece n sus Michai "nainte, 
Al seii nume trâmbiţând, — 

„Mersul seii era putinte, 
Pe năamici amenințând. - - 

Alba-Iulia pompâsă : 
Clerul, popul și magnați, 
I se 'nchină ; generâsă. 
Ocrotire: % cerii , plecaţi... 

Și teribilă şi blândeţe 
În presinţa lui unia, 
Când cu trupele măreţe 
Pas 'nainte el venia. — 

Comitatele aleargă , 
Recunoscii potinţa lui; 
Transilvania, întreagă , 
Români, Unguri, Sassi , Săcul, — 

9
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Alba-Iulia , reşedinţa 
D'ai vechi principi Trausilvani, 
Se d'aiiresce de presința 
Astor 6spi căpitani. 

În cortegiu-i se presintă 
Tot ce-e mare și pomposi , 

Lucind s6rele 'nargintă 

Trupe falnici sus și ?n josă, — 

Domele cele măreţe 

Și palaturile r&sunii, 

Templuri, turnuri, fortereţe 

Salve , clopote detunii; 

Anunţiând acea serbare, 
Muge aerul : urlând 

Si trompete şi famfare 

Şi cu musicile în rând. — 

Către pârta George-Sântul 
Populu se grămădia, 

Se părea umplând pămăntul , 

Din cer ploie cum cădea , 

Si cu junii şi bătrânii, 

Cu femei, bărbaţi, copii, 
Ca să v6e pe Românii 

În triumf, —- veniaă cu mil.
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Trecii călări boiări în frunte , 

Cu vestmîntul scump pe «i; 

Îndărăi trofee multe 
De la Batori Andrei; 

Mai cu seamă de stindarde 

Ce se portă fluturând, 

Cam plecate la uă parte: 

Semn supunere-arătând., — 

Transilvania supusă 
Michai Domnului că- fu, 

Prin victoria produsă 

De la lupta ce avu. — 

Michai: Domnul apoi vine 

Pe un ager carsierii ; 

Căpitanii lângă sine, 
Cai lor ci argint și feri. — 

Domnii arată dulce față, 

De ondrea ce "i făcu; - 
Ş'ar fi dat curat şi viață 
Pentru planul ce "și avu. — : 

După dinsul trupe-armate 
Ş artileria cea grea, - 
Escadrânele 'nfocate, 
Uă pădure se părea.
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Cu uă mare şi mai mare 
Famă, sunet, ștrălugiri, 
Face Dora a sa chemare . 
În discursu-i la ostiri, — 

Alba falnică i se 'nchină 
Şi pompâsă îl primi; 
Diuă acea era senină , 
Ochiul popului uimi,.. 

Prinde ?n mâini a țărei frâne, 
Pune n prag Măreţi piciorii : — 
Cu dreptatea şi cu bine 
De essemplu domnitori. 

Maghiari nobili "1 saluță 
La palatul priuţiarii. — 
Industria , cunoscută, 
Astei ţări, i *nchină dari , 

Îi depuse-argint și aură 
Aurarele antici; — 
Al lui Baţori teşaur: 
Lucrări -Martă, mari şi mici, 

Numaj: Hustul câte “i dase , — 1) 
Cu desempe flori ajurii, . 
Preţi6se d'argiut vase , 
Cu rubine p' impregiurii ;
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Armării , statui , tablouri 

Se găsia P acel palat, 

Porfir, marihure. de soiuri , 
Tot ce & rar şi însemnat; 

Cai arâbi de bună rasă, 

Cu a lor genealogii, 

Se aflaii; — cra în casă 

Nume scrise ?n vitezii; — 

Tot ce servă curonate 

Căpetenii și magnați, 

Lângă armături ornate , 

Un serviciu de 'mpărați. — 

$ osebit de piaţa forte, 
Fortereţă şi casărmi; 

Ochii aicia vede t6te 
Munţi şi ai Mureşului ţărmi; — 

Depărtată, 'ncântătâre 

Posiţiune dominând, 
Albei-lulii, sub sore, 

Este una pe pământ: — 

Acolo Michai așâdă 
Legitimul seii domniat ; 

EI! Ardealului dicteadă, 
Prin puterea sa luat. —
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Recundsce faptul mare, 
Nobili cu toţi s' adun, 
Și conv6că uă adunare - 
În cel an despre Crăciun ; 

Ei cu toţi, ce uă unire 
Solemnel aă proclamat - - 
Pe Michai în strălucire, 
Domn Ardealului chiămat. — 

În dietă ei proclamă 
P'acest mare domnitor; 
Și n tot modul toți îl chiamă 
Graţiosu Domnu lor... 2) 

Ș un episcopă în primire, 
Presintând clerul papal, 
Îi ură de fericire, 
Îi cântă și triumfal; 

Căci Dimitrie Napraghi, 
Episcopul, . cât vorbi, 
Ca şi nemeșă Săcul. Ciachi, - 
Grandiosu 1 linguși.., 

Ca să "i dispute dar cine 
Dreptul seii aci putea, 
La un drept ce i se cuvine, 
Țera 'ntreagă ce "i dedea?,. -
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Era: splenditii convocarea . 

A dietei de magnați, 

Și mai splendită-adunarea. 

Grandioșilor. bărbați; 

Michai Domnul, ca un s6re, 
Ocolit de sateliți, 
Cugeta. într” uă ardâre 
IP ai sei frați, Pai săi părinţi ; 

Și dreptate vrea a face 
Fie căruia la rând, 
Titlă acesta mult îi place, 
Dreptul patrii apărând. —- 

Dar atuncia, o! erudime! 
Paţiă Domnul -cu toţi ei, 
Blasiu din Săcuime. 
A-adus capul lui Andrei: 

Uă figură disformată, 
Capii acesta presinta - 
Umbra morţii. imprimată; 
Lengă grâza ce-arăta. — 

„Cardinalul ?,. vai! ce Sârte!-- 
Ce sfârşit predestinat ? 
Fu Michai isbit de morte, . 
Vegând capul cel tăiat. —
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Şi a dis: „Săracul popatie - 
-Ș a lui faţiă întoreia; 
Curse lacrime sub pleopa. 

Ochilor ce își stergea. —. : 

Blasiu fără remuscare, : 

Aştepta şi. răsplătiri, 

Când de grâză de mișcare 
Trase-a tutulor privi). — -: 

Dâmna Stanca spăriată, 

Tristă; plânse pe Andrei, 
Vădnd fapta blasfemată, 
Ucigaşii în fața ei. — 

Ucigașii acesta — crudul, 
După legi sa condamnat; — 

I se taie ?n- piață gâtul, 

Michai Domni a ordonat. 

Mormintare eu paradă 

Cardinalului făcu, 

I s aduce corpu 'ndată 
De la Cicii unde eădu. 

Țeremonie pr6 demnă 
De persâna-i ordona ; 

Boiărimea-aici se *nsâmnă, 

Funerariul carii urmă...
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Michai Domni, a sa doţie 

Pii sei, Florica 'sa, . 

Boiări, magnați cii avuţie, 

Cu toți lacrime vărsa, . 

Clerul cu cântări ş' arome, 
Facle-aprinse fumegaii,. —..: 

Și de: doliu sus în dome 

Clopotele lamentaii, —- 

Tunurile :ora spune 

Când îl puseră "n mormânt, — 

În sicriii cu flori-cunune, 
Totul stofă şi cii argint... .3) 

Ast-fel Cardinalul fuse 

La repaos aședat, 

Cu ondre ce "i făcuse, 

Şi cun monument ornat... 

Lăalitatea , de preţii mare, 

Recomandă pe un Domn; . 

Prin acesta titlu are 

Michai Domnul mare omi. ..: 

Tote-acestea îl aclamă . 

Și îl suie pân la ceri; 

Stâoa .lui lucia cu famă 
La voinţa. sa de ferit. —
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Steoa cesta sirălucesce - 
Și 71 conduce la liman, 
Ca p' uă navă ce plutesce 
Peste valuri în ocean, 

Orisontele i e mare, - 
Steaoa dili "1 predomnia ; 
Și n senin pe "'ntinsa mare 
Nava falnică venia. — 

Vent uşor ăi nuori abate 
Dinainte-i spre pământ ; 

Fama velele umflate , 

Gloria al seii avent!. 

Dar un nucră , un nuor- apasă 
Al săi suflet pre: bărbat : 

Uă tempestă aci se lasă, 

Şi un vânt suflând turbat. — 

Acest vânt purta -tempestă 
Ş orisontu-i se în negri, | 
Fii adversaru ce" detestă, 

George Basta, cum veni... 

La nuvela sunătâre, 

Că Michai a triumfat, —" 
Nemţii faci uă serbătâre | 

Praga , Viena-aii luminat. —
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Credii atât că le rămase: . 
Ca să intre a domni , 
Pe condiţii şi pc base 

„Ce cu Batori "ntocmi... 

D' al Austrii Archiduce, 
D” al comand imperial , . 
Basta trupele ş' aduce . . 
Din Casovia 'n Ardeal. — 

Un Neamţii ţanţoșii, curcitură, 
George Basta, — comanda: 
Lui Michai -uă, lovitură 
La :triumfu-i ceare a “i da. 

De P Ardeal ca să abdice .- 
Michai, tronii a părăsi, —- 

Basta . Domnului îi dice, 
Bun și cald cum îl găsi. — - 

Ca de trăsnet lovit pare . 

Michai Domnul supărât , 
Dete omului seii tare . 

Peste nas, și 'nfuriaţ: 

— „La stăpânul tăi poți spune, 
Dice el, e tronii al mei!.. - 
„Căci Ardealu mi se supune, 
„Lam. luat cu spada ei! : :
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„Spunsi iarăși la “mpă&ratul , * 

„Îmi trimite osti şi bani 
„Să "1 ajut să-şi ţie statul 
„Cel constrâns de: Musulmani ?.. 

V&dând, tanii acesta Basta, 
Ascultă înmărmurit : 

Îi căduse îv. jos creasta, 
Ca cocoşul opărit. = 

De atunci ei. arătară 

C'uă, privine Wadversari.,. 
Pe Românul: Domn măsâră 

George: Basta cu ochi mari ; 

Şar fi dis el: pâte multe , 

Dar ale-oşti: ce a vedut 
Stând cu. tunuri gată,-umplute:, — 

Î1 făcură. de-a. tăcut... 

Domnul însă înţelege. 
Că "n. Moldova se. ferbea 
D'ale intrigi: fără lege, — 

Să le stingă se grăbia, — 

Dalde. Batori: ş' Igremie;,, 
Frate vitregi ne:'mpătat., — 
D! ai. de nemaşi ca ui mie, 

De la luptă ce-ai plecat:



EPOC GLORIOSA ..: 30] 

Din Sibiii și de la Turda, 
Emigraţii: adversari ; —— 
Zamoischi. 1 câce turta. p 
Și cuă. parte din Tătar; — 

Spontanei în România ; 
Cualiţia călcă.; 
Fratele lui; Ieremia , 
Simion, Domn se *'ustală . - 

La Târgovişte , Ş ajunge 
Mai întins. în Bucuresei,.. | 
Michai află , — să]. a unge 
A pornit pe. fraţi; Buzesti... 

Căci Michai ţinea Ş Ardealul, 
Cel cu intrige 'nţesat;, 
Intrând Basta până 'n malul 
Mureșului revărsat, — 

Cugetă, Michai. pe, dată 
De a merge ş” ai lovi, : 
D' a le sparge gaşca, lată, - 
Cam pe planul: ce ŞĂ eroi. — 

Negreşit se. scie, -uă fiâre. . Z 
La corâna luk lipsia:,. 
În profunda lui. ardâre 
Pe Molgova..o visa; : -
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Din trei state a fi unul, 
Câte-şi trele Țeri surori... 

Le iubia, iubia Românul, 

Ca uă di fără de nuori. 

EL şi publică ?n lumină 

Manifestul ce-arăta; — 

De trecutu-i 6stea plină, 

Pentru luptă o 'mbărbăta... 

Şi oștirea-i duse 'n dată, 

Ca un lucru de nimici, 

În Moldova, ca să bată 
Pe Movilă inemică. - 

În pretecsti el vorbă portă 

Că r&sbună pe Răsvan, 

Și cu populul se portă 

Ca un falnicii suveran ; —- 

EI cons6lă, îmbuneadă, 

EL și &rtă pe-al căit; 
Din adâncul seii ofteadă 

Că se vede nevoit . 

A veni să se mă&sâre 

Întruă ţâră de Români, 

A lovi sub sântul sore .. 

În Oreştini, ca în păgâni. —
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La Suciava, pe câmpie, 
Inemici se ţină did: 

Batori, cu leremie 
Și cu Michnea cel tureit. —; 

Ostea dar Moldovenâstă, - 
Cum Michai s' apropiat: 
Cu puterea românâscă, :. 
Toţi căciulele-aii săltat, - . 

Și ?n tot corpul uă strigare . 
De oșteni s'a audit: | 
„Să trăiască Michai care 
„Cu Românii a venit!! 

„Să trăiască ! să trăiască 1. 
Moldoveni așa strigaii, - 

„Și cii aprindere frăţiaseă 
Uni la alții alergau. 

Cunoscuseră prâ bine, . 
Fraţii & arme Moldoveni, 
În principii să se 'nchine 
Lui Michai de la Munteni, — 

Atunci Batori ş Ieremie, 
Simior, ca adversari, 
Se retragii pe bătălie, 
Spre Hotin cu forţe tari.
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EX se "nchide în cetate, 

Șe fortifică :cu şanţi ; — 

Începii tunurilă a bate; —... 
Fortul e constrâns, un lanţi, - 

Ai lui Micha! oști. pr6 bine 
Pe Hotinu îl strivi ; 

Bătălie cruntă ţine 

Cii adversari ce % lovi... 

Fortereța Michai arde 

Şi pe loc o răsturnă ; 
Mercenarii de departe 

Se daii prinși şi mulţi scăpă 

Și Movilă scapă, fuge. 

La Poloni refugiat ; 

Şi chiar Batori se duce, 
Sigismundu 'nfuriat. — 

Michai prinde să guverne; 

Se proclamă triumfătorii; —- 

În decretul seii s aşterne 

AL Moldovei Domnitori. — 

Visul s&i acela mare, 

Visul sei de aurit, | 

Prinde viaţă, ia suflare, 
Spre dorinţa-i, s'a "'mplinit...
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„A! Moldovai — România! — 
Transilvania! sana 
Una: Daco-România, 
Subt un Domn ce-o "'mpreuua, 

Subt un sceptru cu dreptăte, 
Având lege și cuvint, 
Ca "n bătrân” antichitate 
Acest clasicii vechii pământ... 

Fama sa se r&spândesce 
Cu Vulturii gi acuşi, .- 
Populi vecini privesce: 
Cazaci, Leşii şi cu. Ruşi, | 

Dar aci stătu la- culme 
Cu Michai, Fortuna. sa! . 
Culme ?naltă pentru nume 
Pentru gloria ce-o visa !. 4) 

La Iaşi, Domn Michai așcdă 
Pe: Necula, al sei fiă, 
Cu trei boiări guvernâdă 
A sa patrie cu ?n dor vii, — 

Și ea fulger cu oștirea 
Se rentârnă în Ardeal; 

“St6oa sa "i purta mărirea, 
Prin tot locul triumfal! —
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1» Alba Iulia când vine, 
Comisari sosescii . nemţesci, 
Cu urări, urări de bine, 
Comisari *mpărătesci, — 

Şi decretii i: aduci numindu-l 
Domn p' Ardeal ereditari, 
Și cu laugi 'curtenindu-l, 
L a ducii aur şi X facă dari. — 

Domni acestia înghețară 

Când vădură ş. un trimis 
- De la Pârtă, — Turcu 'n ţsră: 

Huraia-Aga:Azis ; — 

Ș' acest Turcii firman "i aduse 
“De la Pârtă, semne mari 
De ?ntărire; — ?1 cunoscuse 
Între potentaţi primari. -- 

Daruri scumpe * se presintă 

Spadă, steagii și busdugani, 
Semn de pace între gintă, 

Ș amicie cu Sultană. — 

Între daruri, de bribiante . 
Pe Michai cu spad' a 'ncins; — 

Sceptrul plin de diamante 
Dinaiute i s'a 'ntins, —
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Un cal falnicii, Paâișachul, 
Ce 'n resbele 1 călăria ,. 
Vlură , petre, argint valtrapul 

- Și cu şcoa "i dăruia; 

Ș'astul Domnă i.se depune, 
Pentru stima de eroii, 
Descendinţilor cunune , 
Destinândule-un rang nuci... 

Ochii celora ce 11 vede, 
Uă mulțime adunaţi; 
Pentru darul ce “i se dete 
Și decretii de la *mpăraţi, 

Se isbescii, și gelosia 
Perbe , colcăe prin minţi. — 
Basta 'nneacă ?n el mânia; 

Comisari staii lemniţi ; — 

Numai Bogdan, capitanul, 

Pre viteazii acel Român, 

Acel Crişan, ca vulcanul 
Bucuria 'nti'al sei sin , 

Pân' la ochii se reflectă, . - 
Și plângea adinc uimit, 

Lacrimi inima-i dilectă 
Pentru Domnu-i mulțiămit ; .
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Ci ai.săl fii și ci a: sa fiică, 
Cu Români ce îm bine speri, 

În sus mâinile rădică ,. 
Rugă 'nalţă către ceriă: - 

—. „Domne !: Dâmne . ne 'ajută ! 

„Dâmne-ajută pe pământ! — 

„Dă lui Michat viaţă multă : 
„Să -ne-ardice din mormint !.. 

EI era ca patriarehul - 

-Ţărei sale, brav Românii ; 
“Și cu.sufletul, cu capul 
Ce "i aibise de bătrânii, 

EL opri pe:Nemţi la Hiustu , 

Fortăreţă, cii. avuţii, . 
D':a.intra când le fu gustu.: 

Să s'apuce de beţii. — 

El avuse-uă 'ntrevedere . 

Cu Sigismund -la Hotin , 

Îi vorbise cu durere 
Cu morală, ca Creștin; 

I amintise jurămintul 

Solemnel ce-a fost făcut ; 

l amintise tot cuvîntul 

Ș amicia din trecut: —
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Sigismundul îi răspunse , 
De Bogdan fiind atins: . 
— „Oh! hătrânule! îi spuss. 
Batori, cu fațp aprins,  .:. 

„Pe Michai, eii sciii :prâ 'bine 
„Că "1 iubesci și 7] părtinesci, 
» Dar ascultă și la miiie. 
„Când mă veţi și îmi vorbesc; 

„Nu că m' aflu fără pace, --- 
„Refugit din căpătiiă, 
„Nu "1 urăseii că răi îmi face 
„Ca neamicu-mi cel 'dântiiii;; 

„Dar. urăscă pe Michai însă - - 
„Pentru nume ce Şi făcu, 
„Pentr' al.seii talentă”, -: întinsă 
»Famă, gloria ce-avn ; 

„Sint gelos, mă vedi, bătrâne , 
„Sânt gelos pe acest omii 

„Sint gelos că “îi rămâne -: i 
„Nume strălucit: de Domn ; 

„Că îhvinse'el Ardealul, 
"„Prin' tot locul 'e faimos, '; 
„Că Românu:?n cută calul -: 
„Unde vrea şi cu folos; :
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„Sânt gelos şi uresc de morte 
„Pe ast omă stra-ordinară ; 

„ÎL uresc din cuget forte, 
„Ca p'un gigant adversarii !.. 

Iar Bogdan cu t6tă stima 

Ș' amicia din trecut, 
Bună giua îi a dis prima, 
Şi secundo a tăcut. — 

Umilise Michai dară 

Pe toți ai sei adversari, 
Și puind picioru 'n scară 

A dictat la state mari. — -: 

Comisarii German întrebă , 
Cel Bartolomeu Peţi, 
Ce venise cii aşa grabă 
Cu decret de mare preţiă, 

Ce intimă legătură 

Ține Porta cu Michai ? 
După câte se vădură, 
Dup! al Turcului alai ? 

Că prepunii de necredinţă 
Pe Românul pân! la furci; 
Alt-fel nu e cu putinţă 
A fi bine el cu Turci?
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Lui Bartolomeii , — se cade .— 
Michai gice pr€ polit, 
Pe un 6spe ?n demnitate 
A 71 priimi e cuvenit; 

Că şi Porta, e-uă putere, 
Lângă statul seii creştin ; 
Chiar politica o cere. 
A fi bine € un vecin... 

“Basta c ochiul lacom forte 
Mai gelos, mai înfocat, 
Își făcea venin de morte, 
Între visuri aruncat, — 

Cu surisii de uă rânjire, 
P' al seii Cesar se jura 
C' ar fi mare fericire 
În Ardeal guvernă a % da. 

Și p” ascuns solicitase 
Acest rangi la comisari, 
Și genunchii îşi plecase 
Lengă mulţi magnați Maghiari. — 

Dar ca ultimă 'nvocare, 
„Bogdan una se ruga 
"Către cer cu întocare, 

Când Românul lăcrima :
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= — „Domne! Domne. ne âjută! 
>Dâmne-ajută: pe pământ! 

„Dă lui. Mii viaţă, multă: - - 
„Să ne salte din mormint.!.. 

Dar Fortuna caprici6să 

Începuse-a. se schimba ; 
Din lumina. senin6să,.: 

Diua 'nelină a se 'n norâ... - 

Ceea. ce iar fu fatăle 

Lovitură pentru. tron, - 

Certurile clericale : 
Pune *ncursă p' acest Domni. 

Cel episcop aprins forte 
Pe Creștini Protestanţi, |. 
Acusa pe toţi. la mârte 

Ca eretici apostaţi... 

Vrând Michai să lingușiască 
Pe Napraghi, nunțiu, papal, 
Era-aprâpe, să 'mplinâscă& 

- Voia lui, — un punot fatal... 

Iaraşi cârtă, 'ncurcătură, 

Fulger, trăsnet pe Român, — 

Pentru omul care jură 

A fi blând şi drept stăpân.,.
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De la aste dar greșiale 
Un Dimitre, episcopii 
Orthodocsii, să nu se 'mşiale. - 
ÎI ţina de ! acest scopă: 

—- „E păeat! aşa, nu face! - 
„Nu făcea, Măria ta! 

Dise Sântul omi, cu pace. 
„Cu dreptate ş a ierta, 

„Fapte, — nume: moștenire, 
„De la principe. se: cer; 
„ Vei avea în. nemurire 
„Partea Sânţilor din. cert.. 

Tot asemene % vorbiră. 
Buzesci, Manta. ș' un Grecian; 
Toţi. boiăril se uniră. 
Cii episcopă. răsăritean. 

De la sânge îl opresce. 
D a vărsa nevinovat ; 
Însuși Miehaă se căesce 
Pe Napraghi c aseultat:... 

Mare parte nobilime -. | 
Calyini,. Husiţi, Protestanţi 
Protestară oii: agenime: 
De Michal, —. d! ai dorobanţi ; —
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Căci şi 6stea-i de licenţă, 
De putere de abus, , 

Îşi perdea magnificență,; 
Prin -desordini ce-a adus, — 

Înemici sei dintr' asta 
Bun pretecstii puteaii găsi, . 
Cu ne-amicul seii cu Basta,  - 

Un complot a se ursi, 

La Poloni solicitară 

Domn pe Batori și ajutor; — 

Către Basta s' arătară 
Devotaţi la 'mperatorii... 

Moisi S&cuiu ?n frunte, 

La revoltă ”i învăţa;. 
Ciachi luntre stă şi punte . 

Pe noblețea aţiţa; . 

Ură, patima, mânia 
Între nobili — detuna; 

Se "nţelegii și că Ieremia, . 
În Michai a 'şi răsbuna; —. 

Adunanţă facii de ţcră, 
Clubii deschide, se consultă, 
Cei magnați la Turda iară 

„Jură "n arme,: facii tumultii.. .
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Michat Domnul, cât în 'simte, 
Prin Michalcia le vorbi, . 

- Adunanţa le: închide p. 
Întrunirile goni, — 

Ca un şârpe cu turbare | 
Se “n torcă nobili a muşca,. -: 

„Jur a S6rtei lor schimbare, 
De Michai a se Scăpa. — . 

Mirosleu : câmp, deal, “apă, 5); 
Țermi Mureșului, -— munţi, — 
Alergaiă magnați 'ngrabă, 
S adunau armaţi pr6 mulţi, ; 

Ș” osti acolă austriace 
Retranşate: se găsesc; — . 
Uă putere Basta face 
Cu concursul hemeșescă, — ;. 

A navigatoriilui Sârte. 
Michai Domni acum avea; 
Uă tempestă nâgră fârte 
Orisontele 'nvelia.— . 

Ca în ocean, mari, furi se 
Valuri nava sa isbescii, 
Pe d asupra-i trecă spumâse, 
S'o ingrâpe se pornescii ; —
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Şi cu cât periclii e mare, 

EI căta a se luptă, 

Și tempesta grea pe mare 

Pe ocean a înfrunta. 

Dar Michai cunâsce, vede 

Din cătrăă venia ast nuoră, 

Şi tempesta ce “1 va perde 

Subt un. cer îngrozitoră. 

Basta, Zamoischi, Movilă 
Sânt; ne-amici lui aici. — 

Către Mureși 6stea 'nşiră 
Pept în pept cu neamici. 

Marte ! Deule putiute! 

Vei conduce spada lui? 

Saii tu însuşi în morminte 

-Pe Români tăi îi pui ?., 

O! se cepe luptă raare, 

Măcel, trăsnet... crunte Dei! 

Ce furi6să sbucinare ? | 

Ce detunete mereii?.. 

Basta s arăta că fuge 

Dinaintea lui Michai , 

De retragere că-şi duce 

Omeni , muniţiuni şi cai,.
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Și Michal cu nă iuţială, 
Că energie îl lovea, | 
Se părea ca. ameţială 
Basta forţele ş' avea; — 

Dar strategia isbutesce ; 
Sânt Români ncongiuraţi ; — 
Cât se lupti de bărbătesce | 
Sânţ învinși şi Sfărâmaţi... 

Prisoneri cădă uă mulțime , 
Era prins Baba Novac, 
Bogdan străpuns prin victime , 

“Zacea '9 sânge lengă-un lac. — 

A! Michai acum se vede 
D' a lui Sârtă părăsit, 
Și Fortuna sa îi dete 
Uă lovire de "'ngrozit!.. . 

Perdână oşti şi judecată 
Și familia 'și uita; 
Nu i rămâne astă dată 
De cât curagiii șa lupta!..



NOTE LA CÂNTUL AL DOUE-DECILEA. 

1) Hustu, cetate în care se aflaii depuse tesaurele lui 

Sigismund Batori. | a 

2) Magnaţi Maghiari şi Sassi , în dieta de la Alba-lu- 

lia neincetat numeau pe Michai: Graţiosul Domnul no- 

stru !.. 

3) Andrei Batori facuse un sicriă cu catifea, bătut 

cu flori și cu ţinte de argint, în care să depue osemin- 

tele vărului sei Baltasar; în acesta fu el înmormintat 

4) Michai unind aceste trei Țeri surori, sub sceptrul 

sei, Fortuna sa îl redicase la culmea cea mai înaltă a 

dorințelor sale, de unde apoi începu a declina... 

5) 1600 Septembre 18 perdu Michai bătălia de la 

Mirosleii, lîngă apa Mureșului.
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Mai ântii, mai sus ca tâte, 
Ca femeia, şi copii, 
Până unde se mai pote, 
Este patria dintii, —- 

 Suspinat-a de mâhnire, 
De dureri Michat pătruns, 
Desfăcut' a sa oştire 
Că ?n ce stare a ajuns... 

Unde dar ? unde Fortuna ? 
Și de ce îl părăsia ? 
Care prumptă t6t-d'auna 
În favâre-i se găsia. 

Dar s'acaţă de tăciune 
În incendiu omi aflat ; 
Şi pe şârpe mâna pune 
Cel în valuri afundat.
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Ar fi vrut Michai să stingă 

Gearta e unul din ne-amici , 

Ca să pâtă să înfrângă 

Pe cel greii al patrii bici. — 

Biciul Ţărei Românii 

Nu e Turcă acum Tătarii ; 

Ci Creştinul , şi chiar fii 

Astei patrii în amari. -— 

Dar Michai alergă 'ndată 

Ca să scape ţera sa; 

Uită Dâmna desolată 

N voea Sârtei o lasa. 

Că 'n Moldova Ieremia , 

Cu Polonii înţeles, 

Își essersă lăcomia 
Si chiar ţâra 'njunghe des; 

Cu Poloni el intrase; 

Cu Cazacii cei turbaţi, 

La, străin el închinase 

Şi pământu-i şi pe frați. 

Şi torentul de prădare 

De pe tristii Moldoveni ; 

Ca şi crivățul mai tare 

S'aruncă către Munteni ;
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Și guvernul ce-aşedase | 
Michai Domul, p'_al sei fii, 
De la Iaşi se aJungase | 
Cu desprețu cel maj vii... 

O! Dar unde-e strălucirea 
Lii Alessandru acel Bun ? 
Unde este și mărirea 
Lii Stefan, viteaz str&bun ? 

— „Oh! Michai atuncia dise: 
-„Unde adi ostaşi mei ? 
„Cei eroi cari murise — 
»O! dar fi acuma ef? 

»AgI...străinul!.. o! străinul! 
„Ca un șârpe Veninosi,. 
»Muşcă, muşscă cu veninul — 
» Tot. aşa de ne-omenosii 

„Zamoischi ci a sa elică, 
» Movilescilor patron, 
»Ca un șârpe capii ardică | 
„Și ?mi vis6 al Țărei tron... 

„ Irufașii calcă "n România !,. : 
„Mai trăesce dar Michaiă ! 
Mai trăescii Buzesci ! mânia - 
„Este caldă, sbâră n plajă! —"
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„Manta încă este tare, 

„Și Michalcia este-aci 

„Căpitanul acel: mare 

„Scie ?n lupta Wa muri! — 

„Oh! dar inima îmi plânge 

| "Pentrii acel virtos bătrân . 

„Ce cădu scăldat în sânge: 

Bogdan, brav, câ un Român !.. 

Michai Domnul se grăbesce 

Ci ale oști ce i remânia, — 

“Timpul scump e; râul cresce 

Cu ne-amicul ce venia... 

“La Târgovisce îndată 

Piâcă ; nici privea "'ndăret. — 

De acolo 'e uă armată 

Sa dus drept către Siret. —- 

Şi ?n Moldova el avântă 

Înainte 6stea sa; : 

Inemicul n” 0 mephinitntă 

Găzăcime câtă-era.. 

La Siret sosind oștirea 

Pe picior de lupt a stat. —. 

Zamoischi liase scirea 

Cum Români s” aședat, —



— 
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Se începe-acolo luptă 
Sângerdsă şi de foci; 
Bătălia este cruntă, 
Între dealuri la strâmt; Jocii.. 

Se aşterne câmpu. ?n sânge, . 
Cu victimele ce Morii ; 
Părea cerul. că resfrânge.- - 
Sângele. și famu 'n .noră, — 

Cerul par că decretase 
Al Românului apus; 
Stoa, lui se 'mtunecase . 
De pe orisonte 'n sus. — 

Cu mari perderi se retrage : 
Înapoi: pe drumul sei, 
Pe ne-amicul sei atrage | 
P' a sa urmă-tot mereă. . 

Michai, 6stea se refuge: | 
Din Moldova spre Săcui, — : 
Din Ardeal , prin munți se duce 
Drept. la locul nasceri. lui. —— 

Basta protestă hotarul 
Că Polonii Pa călcat; - | 
Din Ardeal Ş întârce carul. 
Zamoischi, 'atunecaţ.,, _ :
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Michai află ce vorbesce 

De ţări, Basta, de Muntean, 

Că provincii le numesce 

A le-împeriului german. —- 

Mult atins a fost de asta 

_Michai, marele. bărbat. — 

D&du râilor pe Basta, 

“Și din pept la blestemat, — 

Ş iar la luptă el se 'ncearcă, 

Între Ploesci şi Buzeă; 

Tâtă ura ş O descarcă 

Pre Poloni, rivalul sei. — 

Dar cumplita Ursitre 

Contra lui s' a declarat, 

Nici sciuteie de favâre 

“Un minut nu i arătat, 

Semăna. ca jucătorul 

Care ?n jocu-i perde tot ; 

În ocean navigatorul: 

Naiifrângeatu: se luptă 'n not; — 

Nava flacăre-o coprinde, 

Muge trăsnetu şi turment; 

Echipăgiui. braţe ”ntinde 

Peste umidii element;
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Ast-fel Michai perdând . totul, 
De Fortuna-i. părăsit, 
A trecut d acilea Oltal,,, 
Cinci judeţe. augit: 

Vocea lui în astă stare, 
Vocea care. tenguia, 
Vărsând lacrime amare . . 

„: Unseroii. care cădea. — 

Fiul seii Necula fage; — ; 
Buzesci,. 6stea se retragi, — : 
Simion, ca feară “muge, Ii 
Ş ăi Poloni la ţintă tragi 

În Tergovisce, —:  Saştgă . 
Domn Movilă cu. străini; — 
România maltratâdă ; . 
Mi-ţi tortură pe Creștini... — 

Dar când vădii Buzesci crugime, 
Deprădarea țărei lor,: 
De Poloni, de Căzăcime . N 
Fapte barbari, jeafi, omori, : 

Aii trecut pe- dată Oltul, ; 
Chemând P ame pe Roma; _— 
Desperaţi atunci cu totul. . 
Prindii Românii.. “arme: ?n mâini, 

10
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Oi sdrăt și n rece, 
Oltenime de: sub Bani, 

Către. Argeși să încerce” - 

Iarăşi luptă de Titani.. 

Ş' aci perdete' totală 
Se 'nsemnă pentru Români; 

Un mormint ș'aci 'nălțară 

Bravi, cu sânge, ci arme "n mâni!.. 

Trâmbiţata - bărbăţie. i: 

În suspine s'ă schimbat; :-" 
Lauri vergi de vitezie, + "f 

În morminte s'aii uscat. = - - 

Faptele. strălicitâre, "i: i 
A le marelui eroi, if: 
Aste stele peritâre, i -:- 
Ori. lua-vor cuiscu nuoii ?. 

Michat însă mai trăesce! ——: 

Pre remasuri de :catart.: -.. + 

Naifrângeatul 'se silesce - -- 

Ca să iasă la uscat: n: 

"Porti acela de scăpare, - - 

Puntt'ce ?] vede. *n calea sa; — 

Lui Michai așa îl pare 

Si în. Sârte-a se lăsa ,:
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Se gătesce ca să :mârgătoA 
-La Radolfo. ?mperator: cdi 
Prin Ardeal și se. încâică si 
De a ţr ECeiMBĂ UgOr = si f 

Pe Michalcia 1 ia cu: sing; 
Li al-seă scop “ inițiăi, <a 
Corniși:. Gagpar minte: ține. îi 
Că el. viața. % graţiă: pt i 

La Sibiiă în lupt sorin; € „a 
Comandant; fiind: p”.. Ardeal ; 
Lăsă trecerâ-i deschisă ș. £. 

Lui Michat. mat pe. 18. deal) 

În Germania d'a merge, '> ! 
Cu. boiări sei 'din Bani ș ie 
Jar Cornişi, pe ; mâini :se. sterge 
Primind: sumă pungi: cu. ban... 

:Mulţe -pedici, greutațe i: 
Dinainte-ă învingând: ici 
Stări de. lucruri, încureate..- 3 

„ răsi» Domnu, 'n sus mergând; 

    

La Viena când sosese& ui in 
Decăţutii. acest eroii și: în 
Cu political. opreseg.ir:: su) 
Cursy lucrurilor -cel':nugii,ij st 

  

3 

10%. 

-327.
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Acest stât care văduse 

Lângă mail pe Soleiman, — 
Pe Michai aci '] avuse 
N&armat 6spe căpitan... . 

Cabinetu-! tot a mână 
Lui Michai gi după di; 
Ttrece iute-uă săptămână  - 

Și uă lună, şi 'ntr'uă di 

De plecare “i învoesce 

La Rudolfo-Imperator , 
Ce în Praga locuesce, 
Ca supremul Grand-Sinior. — 

I s acârdă-audiință 
Cestui 6spe pr6 măreţii ; 
“Marinimie., cuviinţă, - 
Pompă, lucsă 'aco! ai preță. — 

Bărbat matură , Rudolf vine: 

Faţa sârbădă, e ochi vii; — 
Ecoleii şi manta ţine 
Pe el; — pagi, curtenii mil, 

Și ministrii şi Baronii 
Și Comiţii învăţaţi , 
Consiliari ai curonii 

Caiit la--el cu ochi căseaţi..,
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S adunaseră-aă mulţime, 
Ca” d'um mare fenomen; — * 
Michai stând cu nobilizăe, 
Spună 4 al luptelor domen. — 

Fu primit Michat la curte 
Lui Rudolfo aiitoorat; — o - 
Lăudări îi face multe, | 
Cu ministri *mpresurat. — 

Să se scuse Michai scie , 
Lui Germanu e! vorbind, “: 
Ş6rtea-i lui Rudolf descrie: ă 
Lupte grele "i amintind; 

Că periclu fuse mare . .: ; 
Despre Turci pentru Creștini ; 
Si se plânse de trădare . :.-- 
Ne-omenoșilor vecini ; — 

Ca sa tristă posițiune 
ÎL constrânse de a îi: 
Rei 'cu toți, el jură , spune 
Ce injustiţii suferi... i 

De Polonia se plânse -: 
Ce în drepturi "la lovit, 
Multe , multe *n capu-l strânise 
Lui Rudolto a vorbit...
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Fii Rudolfo-suceesorul. ..:. :2 - 
Al lui Maximilian,  ..:p 

Reşedând imperatorul .. : -. 

Pe imperiul german ; . .. = 

Si a. cărui aplecare 

Nu a fost.de cavaleri -: 

Nici uă-dată ; Praga 11 are... : 

Cărturar cu ochi. pe ceră. —.; 

Ticho Brache.,. astronomul , :.: 
Sufletul i." polei,.. .:. : i 

Si altminteri ca. tot 'omul,: 

Ca cu m frate ei trăi, i 

D'a le lumei el: lăsase .:..: î-.: 

Pe ministri, pe. cabinet; = 

Numai Turci "1 supărase - 

Cu resbelul; lor. în. pepts.:-.-: 

Si mat mult de cât şi asta 

Scire grabnic: a venit: > îi 

Din: Ardeal, că. oști pe.:Basta: 

La bătut şi îl a gonit; — -: 

Că Maghiarii îşi aduse... i 

Domn pe;Batori 'napoi,. -: -. 

Proclamându-l unde. fuse :: 

În Polonia că ai seliiiii i
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Și cu Turci că ŞI. dase! mâna 
Acest principe: din. nnoii,: 
Trădător' ca; tot- dauna. + + 
Sarătat,iar nu eroă.i,; i: «ui 

  

Cu cât sânge-avea de rece,.:.: 
Și cu flegmă filosof, i: i: 
Cum : d'aceste-aide, :'ntrece.. * 
Tigru: -furiosii;* Rudolf, +;::: «i 

Îi: venise. tocmai: bine.:.. -. 
Dar Michat P. aşa: moment...:*: 
Splendid, îl:primi la sine, +: 
Și “n “focat::de! simţiment ++; 

  

„Nu 'ncetă mereă"d' a: dice :: 
Bravul mei! Amicul măi: i. 
La el ochii să "1 rădica,sj-:! 

Cum ar fi:un: Ducmnedeăut, a 

Cu Michal şi ai:sei de:faţă, 
Curtăa casei. de Augsburg," 
Regele simţi :uă viaţă :-...; i 
După scirile ce: i:curgii.:.. ci 

  

Înspirat, Rudolfo pune :'îii.:: 
Mâna p“:umără: lui eroă; +: 
Cugetarea-atuncă îi: spune, ue? 

Garantândui. rangutigeii ; 4-5 
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Principia "i o proclamă, :-. 

Rudolf regele 'nspirat; - 

D' eroismul sei. de famă,.: 

De presinț astui bărbat, 

Ereditar îl. numesce, . 

Potent principe d Ardeali, - 

1? acest titlu .% re'noesce 

De curână-un rang ducală ; —. 

Si pe ţerile Române 
Domniatul, dreptul: sei, 

Recunâsce: el rămâne 

Sacru, scris de Dumnedei !.. . 

Şi mai mult Rudolfo face; 
De familiei a vorbit, —.:. 

Despre fiica-i care "i place. 

Ca un Angel renumit, — 1); : 

CO ar voi ?n căsătorie . 
Sortea sa a 'mpreuna ; —e 

Și părinte el să ă fie,. -. 
În comun -bine-a. lucra — . 

Mili6ne "i: se depune d 

Şi oştiră îi dă d” ajunsă, „. - 

Comandant suprem îl pune 

Peste corpuri de mai susă ..
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Atunci, atunci la soţie, -: 
L'-ai sei fi el cugeta - 
Și cu lacrimi de frăţie 
Michai Domnul se lupta... 

Banul său d” aprope "1 vede, 
Vede ochiu-i lăcrimând : 
— „Dâmne! Cerul nu va perde 
„Pe Român!.* el dise-oftând. 

— „Dâmne! Dâmne îmi ajută 
„Înc' uă dată!.“ fârte-a gis, — 
Cn Rudolfo se salută. —:. -. 
Şi decretul % este scris... : 

Dar Rudolfo îngrijesce 
"Pe doi 6meni a 'mpăcă;: - 
Doi ne-amici ce: se. uresce -! 

La un ospăţi mân a dă. — 

La Ardeal cu demnitate 
Michai vine, vi, deschis. — - 
Peste Oit pentru: armate - 
Marelui Clucer s a scris. — 

Basta și Michai fuseră :. --: 
La Gonzaga invitaţi 2) 
(Generalii), unde merseră 

Pentru prâns mai mulți bărbaţi. -—
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Acolo en mbrăţigare, vina. 
Chiar Gonzaga a;:ștătutie îi 

Să și dea mâini: Si «săruțare:= 
Să se,iptârgă coraatrecnt,iir: 

Du:amicie, de nfrăţire iun. 

D' armonie n viitor: 
3im0ufrancheţă, cu mărire 

„Bemne.dete:?n “faţa; lori. —, 

  

iasă hienă, însă Basta , —. 
„- A'sauză şi "Mal: Teliu on, 

Re'anoitu-a!cu asta și. îi i) 
Un. Satan, Satan: mereii, 1, ji 

- De pr6 multă gelosie,::: -tă 
Și fipaţitişi rodeau.si în, ri 
Îi venia; apoplecsie,ș;. -,i: sui 
Că Românul: Domn, Xedea ls, i 

Și 'n -suris-şi- cu sturhare, „i 
C uărînjireude păgâni ii 
Dete-a. ludei:. sărutare cil 

_Superjorului Român. —ricil 

De la ospăţii sei- rteage, gif 
Pentru opera. cea ;grea:;+! A 

Osteau-1ui.Micbak soseșceș : 

— „ijiPrini VAleanisge desvălia şur
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În seninuii: jena ride; 
Nopți fav6ră::pe Româri 
Marele Clucet ideschide - “i: 

Druni cu' atuele sin mâini, == 

Se ajungi “tu: "mperiali, 
Peste Mureșii'se uneseu;' îi ! 
Bucurie pe Michali 58 

Banul, Mânia” şi Buzescă|.:? 

    

Să lăsămi acu eroul”. 

Că al seii 'geniii :l:a: ter: 
Să privirii atum' 'pe' oul + 

Jugil casi scutura! 

  

„ Forte-a, dată detinare, a 
Ca şi fulgerul: sburând, “ 
S'a întins peste notate -- * o 
Purtând faniă, spaimă dând; 

   
Spalima/'ei pâșia inaite” "Ii 

:5 mă. Ca, şi trăsnetul din nnori;:* 
Și mn al luptei cânp aseute! is 

Paloşul ucigătorii. * ni 

De armate astă 'spâimă | ddeci 
Şi de Domnu lor Michai, Sta 

Români Vulturi iai faimă,



336. "A LUĂ MIOHAL VITEAZUL, 

Și chiar Turcii ce grăbiră | 
Sigismundii a”l ajută, - 
De Michai cât audiră 
Se oprescăi d'a mainta. —,, 

A sa famă tot se duce . . . 
Până merge 'n Făgărași, - 

- Însurgenţilor aduce 

Tristi nuvele de vrăjmaşi... | 

Făgăraşul dar posede 

Ininiastui domnitori, . - 
S6ţa, fii; — el repede. 
Omeni bravi spre ajutori. — . 

A le gemete, suspine. - 

Dintr' acolo le-audia, | 
Chiar şi vintul: care vine 
Par' că -sufletu-i 'ngrozia... 

Într' un vechiu castel duă parte, 
În numitul Făgărași, 
Uă celulă se desparte 

Pentr' un suferind uncbiași. 

Acest omii cu fața stârsă, 
Și de dile mai topit, 

Suferind, zăcend pe c6psă, 

De uă plagă chinuit,
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Din resbel spre căutare 
Acolo lăsat eră,. a 
Ș'ori şi cât bolnav de tare 
Pentru viaţă el spera, — 

EL gicea câte uă-dată, 
Din cchi Jacrime curgând, 
Ca uă rugă înspirată, 
Ruga sa încet și n gând: 

— „Domne! Domne: ne-ajută!: 
„Dâmnă ajută pe pămânţ! — 
„Dă lui Michai viață multă. | 
„Să ne salte din mormint 7, 

— „Ah! părinte, scire bună. 
Uă femeie cât intră 
În celulă, "1 ia de mână, 
Vorbi, dulce îi căută. — 

— „Ce dgici tu,iubită fată? 
O întrebă bătrân uimit, | 
— „Bune sciri, pr6 scumpe tată !« 
Ea respunde c! a priimit, 

— A! pe dicmont ei în braţă 
L'am ţinut când fu copil;- 
Să “mi asculte de povaţă, 
Să 'mi respecte. domici| ; —
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Bătrâneţeaznit respectată ; — 
Pe femei şi pe copii, '— 

Cavaler cine-e-cată - : 7 

Să arate mărioimii. aa 

Mergi eii însumi. pân” la: Dâmaa, 
Slab, neputincios cum sânt, 

Să o apăr tâta tâmna, 

Și ce ic? — pân” la morminti.. 

Dar. acea femeie jună 
Să vardice Pâjută e 
Ca săiiârgă împreună,  - 
Râdem ;:braţul 6i î1'4ă. 

Pe captivi isă cereetede, - 
Se suiră la căstel;:!.-: . 

S6rte-amătă să mbunege 

Mi se luptă: și vrea el. 

Dâmiia Stanca îngrijeatii, - ia 

De la rugă tresărind, 

" Ochi aruncă, spăriată, - 

Către uşa: schirţiind.  * 

Sââte Dumnedei !.. ce vede, 
Buni amici ta! nisce fiaţi.; 
Pe ochi lacrima 'se perde, 
Pe brazii înfocaţi:, : |
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„Ah. Bogdan !&, €a:- ruga 'agână 
și că «ast: nume s'a, sculaţ::) 
— „Aci 6rtă-mă stăpână: 

„Că intraiti ne-așteptat:;.- i 

„Îmi. eşti tată !,.; Domnardise 
Omuluy hătren intrând; "sti 

„Si: dureri Bogdan privise; 
La cuconj. ei de rond. 

Mat cu .s6mă y vede, fica. : 
Mare, jună,-un -chiparosă,:+ 
LEngă mama. sa, Flozica ;-/ 
Sta: plăpândă, şi frumos 7 

Să vorhimi de; frumuseţea; 
Fetei Domnulni Michaiy sui 
Chipul,-ei “şi tinereţea inu 
Surideati. ca flori „din. «Malizi na 

Ea era. renumită; ie sa 

Din virtuţi, cu ::n;; farma TAJ, 
Tot, așa, de. străluciţă istacteă 

Ca lumina în. altar.: înliioaa id 

Michat Domnul, în. tot timpul 
Cum la s6ţa sa. gândea,; i 97) 
Viitorul :în.; tot chipul sii ii 
Fl6rei; şale prezteae i ză
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O! părinţi cu ce simțire! 
Cât pătrunşi sînteţi de dor! 
Este chiar dumnedeire 
Părintescul vostrii amoră !.. 

;. “Dâmna dar privi mişcată , 
Par că nu “i vădu' Gun: an, 

_Cu:ochi dulci privind pe fată, 
Pe Augusta, pe Bogdan; 

'Tocinai vrea că să vorbscă.. 

Dâmna bunului bătrân, 

Nu sciea cum: să găsiască 

Vorbe ce pe busi rămână. - 

Ce: mirare ? uă. armată, — 

La castel ostași răsună, ” : 
Cornul, trâmbița d'uă-dată 
Mugi tare ca un tunii.: 

Si mai tare larma vine. 
Ce isbea audu lori; 

Dâmna Stanca-abea se ţine, 

Si ascultă *nfiorătorii.: — 

A eșit Bogdan să vâgă 
Ce alarmă? cine fu? 

Si chiar el 'se 'nfior6dă; 

Dar baţrânu 'nfipt stătu. - =
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„Jiemont Batori Principul!..& 
Călărimea "1 proclama, 

„Cu famfară, și “n tot câmpul . 
Făgăraşul alarma. -— Să 

Aci. Batori. ajunsese". , 
La castel, ca 'concherant, 

„Şi anume ?] adusese - 
Ciachi, primul intrigant, 

— „Ce vrei principe? vorbesce 
Cel Bogdan ca bătrân fagi, 
Sigismundu când voesce 
Să descalece la pragi. 

„»Neputinţă-aicia slabă . 
„De suferinți, de bolnavi 
„Este locul ; mă întreabă! 
„Sânt femei, copii, nu bravi.; — 

„Deci te "atârnă şi "nainte 
„Mi te du spre vitezii; . - | 
„S6ţa lui. Michai, ia-aminte!: 
„Aici este cu copil... ..... 

'— Sciii, răspunde el, și fie, 
„Un diamant e fiica lui... 
„Mi e promisă. de soție :.. 
„Chiar din Lemberg. unde fu, —
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„Ce fel dar? :ș aici Crișane --- 

„Tot pe tine te 'ntâlnesci ?..- + 

—: Nu te las !.. stai căpitane, 

„Ca un tată să ?ți vorbesc: : 

Sigismundul, ca :Movilă , - -:: 

A suris ca uh'despreță;- -- 

Ar fi vrut să intre în silă! + 

Cu un cuget: îndrăsneță iii 

=Dar' 'gânditu-s'a-şi stete.—. - 

Şi Bogdan cât preţiă “avea, ai 

De virtuţi essemple “i idete, = 

De cavaleri îti'vorbea.'—:> =: 

Batori își 'dice ?nisine : iii. 

Şi Movilă este-aciil i: i ii 

Lucru sigur. pentru: ihine ,:: -: . 

-- Mat târgiă ei potă veni, "e 

„Principe: mai ia aminte !*--.- 

Bogdan iarăși a 'hceput, -! ! - 

„De 'serviciuri 'de w'ainte, ! i 

„D'amicia din trecut! ea 

Şi ostașt''se depărtară; -” : 
Batori iii: fruntea lob.: — 

Se sui Bogdan pe iscară * îi + 

— Călsăititre n! coridâr, îi î«
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Dâmna,: sus înmărmurită' + pi 
“ îngheţată, aui i 
: Convorbirea,' ==. şi :perită! + : 
Astepta-uă: fatală gi. ii i 

  

Augusta 0 conduce i! iii: ; 
Anini cum erai îi, 

„Sciinţi bune :Radă aduce 

“Dârana m6! nu despera?i.. : 

   

Cână Bogdan: intră-o: găseste - 
Amar, pălidă, 'plângend, ! 

Ș Augusta sprijinesca: nica ur 

P' a sa Bâtiiaă lăcrimând! !-, 

Ajutor: vă :c65: 4” atarăt:. 

Stancă, buni mel! le-a: gis, 

„Că barbatul vide iară; 7: 

„Tigru pradă căt” aprins 1.» 

Şi Bogdan-ci“ electrisâre d 
Lacrimilor -ee privia, ti ia 
A zărit plini de: tată ut, 

Că iar Batori'venia, ! iii: 

  

Ci al sef Gineni și cu armâ;l2— 

Stă Crişanul e ameţit; toti 

Era peptu săi Sfarime” ! Bi. 

Sâugelă! '0 “sus "gfăimădit :
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La genunchii. se t&răsce 

- Dâmna care îl ruga, 

- Ea de tot se hotărăsce 
Al sei suflet a mișca. 

„Ajutor ve cer, scăpare, 
„Fraţi mei! mă ajutaţi! .. 

„Nu pe mine, p' a mea Fl6re, 
»Fiica, mea să o scăpaţi! 

„Că barbarul fără cuget, 
„Fără lege, Dumnedei, 

ÎL aud viind cu muget, 
„Și turbat, ca câine r&ă, 

„Me spăimântă, mă 'ngrozesce 
„Uă rea Sârte, tremur, vai! . 

„Uă rea Sârte umilesce 

„Pe soţia lui Michai !.. 

„Îmi scăpaţi copila!.. Sânte!,.. 
„Pr€ Cnrata Maică, cer! 
„Dumnedeule Părinte ! 

„lisase de la Cer!!. 

Spre icâna 'mpărăt6să. 
Stanca Dâmna se ruga, 

Ri de lacrime ea vârsă 
Pentru uă mam” a se "ndura...
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Vii, prin minte uă idee: 
Augustei a lucit, 
„Ea atunci păru uă Dee, - 
Într-un cuget adâncit. * 

— „Dâmnă ! fiica-ţi mântuită 
„De acuma s' o cunosci!. 
„Sint d ai 6meni ce nu uită | 
„Bine facerea ; din oşti 

„Cavaleri rerai uă-dată . 
„La 'Tarcă captivi, victimi rael ; —. 
„Cu uă mână de armată 

„E scapatu-i-am pe ei! . 

„Mai ţrăescii din Gmeni ceia ; 
„Se găsescii şi chiar. aci; 

„Augusta-e tot aceea 

„Sciind lancia a ?nverti!.. . 

„De voesci şi chiar pe tine 
»Dâmna mea te voii scăpa, : 

»Le gătesce, vin cu mine, 

„În vesimînt te vei schimba... 

„Aşa este! aşa este! 
Bogdan ise mal bărbat; 

„Radul vine, trece creşte | 
„De mari munţi, —'e devotat; —



„Când „cu Tureit: noi: luptarămi 
»Către Giurgiu, cum; lupta, 

„De la. jug, pe fraţi scăparămi, — 

„Dar pe:Dâmna lui, Michai ?.. 

„Augusto! Bogdan. dice, . -- 

„Pre-gătesce, totii, feriti: +; , 
„Radul. astă-diz:e , aice, ae e Ă 

„Mai sunt Românișe:n'aă- mbrit !. 

_—-„Timp.au perde;:schmpi Domnă! 
se jÎnu.Neştuninte mocănesti ...!. 

> Te ipreschimbă ;..stămii: uă) (6mnă 

„Pe..hotare românescă, —... 

:Dise- Augusta, :cu ;n. vid sânge, 

Către Stanca Dmna, să: 

“ Dâmna «lui. Michal. nu plânge! 

„Las pe, mine g!-a lucra: 

— E târdit, vai!. că, sosesce 

> Neamiculueeb:tarbat; est: 
„Ah 1...pe “Flţrea mi o: feresce 

„De:păgân nesușinati!,.; | 

Un minat sera;tăcere,, ;,: 

Toti: estas::fu, în palat; 
Se deschide, Porte durere 

„„Neamicul a intrat, PI
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Strigă Stanca, „ah! perdutăl 
„Val! copila mea acum !. 

Batori intră, salută 

Plin de egoismuri — fam. — 

Însă el aci nu vede 
De cât mama cea jelind, 

- Pe Bogdan ce:'melaturi stete, 

Crunt şi aspru și privind. — 

Însă nuera Florica; iși î- 
Nici Augusta pu era; — :..; 
Viînt îşi face.miţitica ,...:: e si! 

Scări din „dos. ea..scobora...: -fi 

  

NOTE LA - CÂNTUL AL 1 POUE- "DECI, și UNU. 
„a 7 Cai 

aa ERE ii venii 

1) Rudolfo vorbesee;; „lui, Michal, „despre, ifiica sa, că 
voesce a o lua în căsătorie, şi. remâind, a consulta pen- 
iru acesta pe mama sa, 

2) Ferdinant, Gonzaga, comandantele trupelor de Un- 
garia, ordonat de: împerătorele  Rudolfoi T[i? “a împăcat 

“pe Michai cu Geoigu Patti la Casovit. ! ) 

 



XXI. 

Să 'ntrebămi dar.pe natură, 
Tot ce-e mare, tot ce-e sânt; 
De a mamei lovitură, —. 
De durerea-i pe pământ 

Când de fiica-i prâ iubită 

Despărţită se vădu , 
Și de sârtea c6 cumplită 
*Mpovărata ea cădu!.. 

Fi6rea însă prâ bărbată, 

După dile trei era 

Întruă tabără armată, 
La părinte însera. 

Și Michai, al ei părinte, 

Cu pun Angel Dumnedeiă, 

A coprins-o pr6 ferbinte 

So lipi la peptul sei.
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De plăcere, fericire 

Al lor suflet e mișcat; 
A părintelui iubire | 
Pân' la cer sa fost urcat. 

Dară cine o conduse . 
La Michat pe timpi acei? - 

Devotaţi Români avuse . 

Și căi Augusta sora ej... 

” Are s6rtea unei fire | 

Cum şi. numele "i era! — 

Pentru oşti uă serbătâre . 

Michai Domnul ordona. —: 

Patru-geci de guri de focuri . 
Ce Michai le-a comandat, ... - 
Tunuri trase pe la locuri, - -: 

Bucurie 'n câmp a dat. — 

Ea veni ca uă-Auroră | 

Dilei, bucurii d' August, 
Ca a Albei dulce soră,. 
Tinerică şi de gust. 

Dar în .ast” avantagi6să 
Stare ce Michal avea, 

Uă măhnire durerâsă . 
Pentru s6ţia-i îl lovea,
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O! pe busa 1at: “gărisul ii su 
Ascundea -uih ce: amară; mi 
Chiar cu Florea lângă 'dinsul , 

Fiica sa 'tu ?0- farmec” rară. “i 

„Vedi! BuzbStuls 1 el, gice 
Orediriciosultt Clucar pi ii 
„Vegi pe fiica-mt1: stat! fevice 
„Că mi-o dete'sântuliicer |: î€ 

  

„Însă s6fia-rht 'se' topesce * %ii. 
„De durere “n :Făgăraşi;? îi! 
„Pentru -Dânina ! te gduideăcă : 
„Cât-n'ar::fate-uni ostași ?:: si 

„Noi pe: Dâmna: vomii: 'soâpa- 04 
„Sail în» Muptă voii cădeai: * ? 

"Voia Sârtei voniii frunta=0. 
„Cât de ciudă, cât de giea!- 

„PEnă 'n giuă mâine dară, îi 
„Penă "n 'giuă, -mă asculţi? 

„» Să: lovimiă p'acâstă, feară - 

"Neamici nostri mulţi... : i i 

„Şi când chiar 'ui 'cradă Sorte: 
„Stă în contra, Sârtea mea, 
„Pentru fiica-mi pen la m6rte ; ; 

4 “Luptă, -0 apără, o ia
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„Și o, du în, „Românie : «sm 
„Maica mea. la (Cozia, Sp 4) 

  

„Si pe.:Drna «om ara T 
„Să ne; jute, Dumnegeii! „ 
d captivă, vomă scăpa. o, ay 

„De, la jugă, cu, fn „nel isa 

„Dinteun sufet,  Salutară, ) 
Pe Michaj,. pe. fiica; Bai. pi 
Frumusețea, ei „cea: rară ia 
Căpitani o Mini, sq. 

    

Şi Cluceru], bray, Buzeseulu 
Credinciosul „boiăin,; “iai af 

„Preda, Stolnicu, domnșseul, ap 
Primi „ordină. e „deplin, ZE 

IL” asti, „Bărbaţi Florica "aspiră 
Cel mai nobil „Simţiment,, aj 
Focul patrii, simţiră, uțetacl 
Ș al pnârei,, „Sânț,  momenţi. fa 

  

   

Uădi, falpică,. străluce, vea tan 
Cerul, limpede, ra; em în 
Un: ferice. ;5re- aduce, văi 
Gloria -ce toţi Speral-=, ca 52
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Gloria Româw ast dată, - 

Când ea sigură ar fi, | 

- Înt uă luptă desperată 

Sar decide într” uă gi; 

Dar Michai aceia ?n spiră 

Pe ostaşi sei, pe jună, 

Nemţi, Belgieni ce '] însoţiră, 

Serbi, Români haiduci buni. — 

— „Ce sfint aste salve ?* dice 

Sigismundu "nsuperbit,” 

EI în fruntea marei clice 

De răsunet e isbit. 

De Sat-Mare nu departe, — 

În ciialiție venia; 

Turcă, Tătari, Poloni iai parte, 

Mare clică '] susţinea... 

Și cu nemeșii, uă-dată 

Înfocaţii părtisani! 
Înprejuru-i i s arată - | 

Corp și suflet Batorianl. — 

Stefan Ciachi, cel de frunte 

Şi mai aprigă, ca turbat, 

A făcut destul de multe 

Să se afle îngâmfat; —
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Cea dântii. și. cea mai mare 
Ce umfla baronu 'ncai, 

Fu celebra -arestare 

A familii li. Miehai... | 

Dar Movilă Ieremia 
Nu remase mai pe jos? -: 
Și Simion din România 
Cii ajutorul numerosă ?.. 

“Dar mai este unul care - 
A -1 uita ar fi nedrepţ,. . 
Cel ce arse de 'nfocare | 
Cu Domnia Teri n pept!.. 

- Din postiă Martie lipsesce ? 
la gândiţi şi judecaţi? .: 
Michnea însuşi se găsesce; . 
Cu monstruoşi aliaţii... 

Numai ceea ce încurcă. . 
Cualiţia cea grea, 
„Nu sânt Nemţii ce se urcă | 
Cuirasaţi de 'nmărmurea; .—= 

De Românul !. de Românul! 
Se temea cu drept cuvint; - 
Și Tătarul şi păgânul ..... 
Turcu, perde ori ce-avântă. =— 

353
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—59fe 'nsemm6dă: cea! strigare, 

„Aste salve:? sărbători? -.) 

Sigismunda: 'n' grijă: tare» : - 
A Întrebă pe:luptătorăi: sii A 

— „E Românultii:se:dice::: 
Convorbind că al. sei: consoţi +. 
»Se vedii castrele- neamice : i 
„El serbeadă cu mari: forți!. ) 

Cu Românu "mpătiuire:. îi! 
Sigismund: "și: propunea: ra 

Ar îi uă'ihare fericire, î: în) 
EI consbților vorbea. ti “-!i îi) 

— Ș0ă fai! Briacipe ? 'iă'istarha ! 1 
Jise Ciachi”: midiios; ie al 

De Michai:0-âvea 'să Toamnă: 

Pentra ?n: fapt: neomânosii,! 

„Cu Romaiiul 'nict-uădătă -:+: 
„Ciachi nu s'a” îinpăca;: ie 

„De Şi"1 lingtişia'?n patădă 
„Şi pre “inalt 'îl- lăuda *- sii) 

    

Și mustață” răsucinduiși- 
Mare aderi îşi! edea;, "vi ? a 
Ciachi pinteni. l6vindu: gi: i 
Un -Atilai sa credea. i tri:
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i ava*isStănâmămă dar. pe Robnult 
„Şi pe. Basta și pe: Nemţii 
Dise Ciachi.:dâng, cu puzanul, 

;-, Bovină tare pe păreţi. — î:.. 

Sigismundul  șovăesce, :... SR 

La răspunsuri șe 'ngâna Pi 
Ciachi multe îi vorbesce ...., : 
Să şi.ia, seama, îndemnă, = - 

S'a dat semnul: de bătaie: 
Crunţ, teribil, sînfocat:...., si-i 
Focul arde uă;văpaie 
Prin conflictu: "nverșunat, =: 

Gorosl&u, spre Sat-Mare. 1 5 
Locii de:oşti; și: renumit, ș 
Dealuri. lungi ş. uă vale maret 
Adversari:.aă. 'coperiti sis isi 

Când consiliu căpitanii: sn; 
Pentru: luptă ai. ţinut ,. : 
Sigismundul; şi; Tătariă ct 
Atacară an :minut;.-- i ii 

Pe la. diva giumttate..: -i ii 
Michai! şi corpul.seă,;.. ii 4 
Sânt sfidaţi de ase: tate, ră 
Între deal „la: Gorosiăn — „ut 

  

853
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— „Ah! trăiesce-mi, Sânte-D6mne'! 
„era, fiica-mi, s6țiă, fiul. 

„Pe captivi ce moră de f6me 

“Sa îi scap, —-- în braţi: să y țiă!,. 

„Adi mi ajută! adi! Stăpâne! 

„Bravi copil cu mine fiţi! 

„ Vedeţi cetele păgâne 
„Bateţi, spargeţi-i, grăbiţi !.. 

Michai gise când văduse 
Peste dealuri. ca un nuori, . 

Cum neanmici. valea-umpluse - 

Să 1 atace 'nfiorătorii ; 

Ş'artileria “"'nfocată, 
Ca curână 'pusă ?n deal, 

Ploua mârte verșunată , 

Prin ostilul ei. semnal. 

Ostea el ş o inimâqă, 

Michai Bravul pr6 aprins ;. -: 

Fruntea oștilor aşedă 
După cum era deprins... 

Pân' la trei-deci mii oştire 

Batori îşi însuma; Ia 

Umple aerii de mugire, 

Oment , caii răsuna...
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Tătărime, Căzăcime ,  -“ 
Unguri, Turci ce 71 susţinea, 
Purtând suliți uă mulţime. 
Acea 6ste ce venia; 

Și ca uă apă 'ntunecâsă , 
Valuri, forţele aducea , 
Şi cii a trăsnetului grâză, - 

“AL seă fulgeră îi lueia. 

Când ne-amicul,  diumătate 
Coborise € Gmeni, caă; 
Pe muchi tunuri aşedate 
Făcea forţia lui Michai, — * 

Dar eroii aci se pârtă 
Pe deplin un Semideii ; 
Prin bravura-i se transportă 
Pen' la cer la Dumnedeii; :* 

Însuşi Joe ce comandă 
Cii al: seă tunetu de la cer; 
N'ar fi 'nfrânt curând uă bandă 
De Titani ca Lucifer» -- 

Si ca ?n timpuri fabul6se 
Brav Michai se pune un didă, — 
Ploând săgeți prâ focâse, 
Acest Ercule-Alcid...:
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" Precum tunurile trase. ;,*: 
Cu, justeţea ce avu; „Pio 
Cum, Michat. şi le-asedase,..:. 
Mari învingeri se: făcu; ;.z 

  

Călărimea-ă, uă: minune, -- n 

- Răspândj , în, “Goroslău:; - 
„Pe Tătar. în, g6nă 11, pune, i 
Nemești perde-orgoliul şeă ; 

Michail.. părea „că: eresce inu: ) 
Răsbunarea pe pământ ji: 
P ersecută „xitezesce iii + 

Pe „ne-amicti. pân" ;la;.mormint.— 

Și ca trâșnetul: când cade i 
Petrecând 'în sus şi “zi jos, sti 
Pe.neamicul săi. străbate ei: “i 

Si 2]; „sdrobeșce furiosă...: 

Focii şi. 'gână îi .presazăzi:cl 
Unde ealcă al: se: pas;i: :: 

fi Bate, "nvinge până:?a' sâră, + 

Mort nesamicul a rămasi—ti 

Si precum secerătorul: <. ii 
“Talie griul:jos culcândi? iii 

Astfel -secâră:eroul. . puii 
Pe neamici: s6i;.călcând. ;:+/.
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Şi "'ntr' “aceste imbidncesco Ho 
Adversarul” înapoi, si-i Dea 

Ca un mântei Când poriiesce mi 

Să se surpe după ploi. 2 
Dece mii trimişi din ude, ii 
Prada morţii :aii cădut:, 
Și trofee-atâtea sume 

- Însurgenţii” aă: perdut.:. 

pa 
imi 

Atunci: 'Neariţul George Basta, 
Bucurie cât avu, tina: o 
D” uă învingere ca asta îi uni 
Fu /ngrozit', gelos el fi; 2 

Și bravura cea măreaţă |! se în 
Reprodusă de Român miha i 
A privit-o“cu roşață 

- Pâw” la frunte, pen& '?0''stn..: 5 

   

EI la tâte dar se ţine : +: . 
Penă fapta s'a 'mplinit ;-:: 
Și ?ntr'uă qi, când lui îi vint, - 
Grozav lucriă “a: ubeltit, .: 

  

41 lăsămii acu: pe! Muse” | 
Despre Michat: a "cânta, coat, 
Ce succese el avuse ,. : 2 a 
Cu ce pași: înainta |”
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Potii ne-amici lui a spune: | 
Movili, Batori,. Ciachi al sei, — 

Adversari cum supune 
Ci a lui spadă ?n Goroslei... 

Aminti-vomii ce adversarii 

Marelui eroi Michai, 

Fugi bătuți cum fugii pescarii 

La bălți paseri, -— cerbi 'nplai; 

Căprioru 'n munți o "atinde, 
De neamicul sei ajuns, 

Se tot duce înainte , 

O uă săgiată 'n pept străpuns ; 

_Coaliaţi așa fugiră - 
Pergând sumă de ostaşi ; 

Ciachi, Batori grăbiră 

Glonţă d' a merge 'n Fagăraşi. — 

Şi ce fapte. de turbare 
Proiectară la Sibii? 
A viola familii care 
Refugiseră cu mii , 

Boiăresci familii sumă 
Acolo s' adăpostiaii; — 
Pe avere şi pe mumă, 

Crudi barbari, ochi puneaă .
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Sibienii, ce e dreptul, 
De acesta revoltați , 
Se opuseră cu peptul 
Astor Gmeni ca turbaţi. 

Făgăraşul căgut însă, 
Ca un Corp paralisat , . 
Nu scuti p” uă mamă Plânsă Și de fii şi de bărbat, 

Dumnegei ay inocinţei ! 
Voi nu furăţi indigoați .. 
D' a le lacrimi a fiinţei 
Mame ce voi patronaţi ? 

Fapta barbară, crudimea , 
Ne-omen6să fapta lor, 
O condamnă omenimea 
Din trecut ŞI “n viitor la 

Oh! Bogdan » Bogdan Crişanul ! Debil , Ierge-abia pe josă ; 
Numai pâte căpitanul 
Să se lupte — credinciosii ; 

Dar într'insul inimâsă 
Amicia, foci cerescii, , 
Arde-uă faclă lumin6să , 
Arde sinu-i părinteseii , 

2
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Şi cu lacrimi şi durerea 

Care adânc îl sfâșia ; 

Îşi reiinesce biet puterea 

Spre Michai când calea ia. 

Şi plângând precum ună mamă 

Ce copilul a perdut, 

1 ajator Creştinul chiamă 

Pe tot omul cunoscut. 

Radii acum îl ţine locul ; 

Mulţi vitedi stima pe el, 

De la Giurgiul , din tot locui 

Scăpând captivi din măcel... 

Si p' Angusta, geniul 'Țerii, 

Care în spiră bărbăţii, 

O ascultă cavalerii 

Pentr un fapt de marinimii. 

Ei cu toți ca frați s adună; 

Lopt să 'și scape DOmna lor ; 

Căci Michai cu oști răsună 

Să le vie m ajutor, -— 

Bogdan Ducele d' aceea 

Cu foc mare s'a și dus; —= 

Radu domină p' acei 

Jurământ ce | ati depus. =
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Planul lor acesta este, 
Din prins6re a scăpa 
Pe captivă, — fără veste 
Păgăraşii a asalta... 

Cum de Ciachi Radi aude 
"Că venia ca un turbat; 
Prinde arma 'n mâini mai iute 

Și în urma-i s'a luat, 

Radul îusă se 'nsoţesce 
De vitegi, armaţi, pe cai;:— 
Prâ târgiă el nemeresce 
L' adversari lui Michai. 

— „Ciachi este sigur! “ dise 
Radul celor ce "1 urma; 

Fulger calu 'şi repedise 
În picire a "] lua. 

„Stai ! turbatule! aşteptă” 

„Să te vădii şi să-ţi vorbescă! 

„Stai! ea jur pe legea drâptă 

„Ca p' un verme te strivescă!.. 

Radii ajunge faţă 'u faţă 

Cu ast tigră a se lovi, — 

WI eși din negra ceață 
Care achi i acoperi, | 1 [2
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— „Ho! voinicule 1% prorupse 

Adversaru-i nemișcat. — 

— „Să ne batemii..“ îi răspunse 

Radi aprins, furios, mișcat. 

Îns aci, pe ne-aşteptate, 
Adversarul îndrăeit, - 

Nu e Ciachi; ci a se bate, 

Dă de Michnea cel turcit. 

Michnea din resbel scăpase 

Și "n Moldova se ducea , 

Şi pe unde cât umblase, 

Cu Movilă se 'ntorcea. 

—,„Acum, Michneo, el îi dice, 

„Socoteală veche-avemi 

„9 o desfacemiă; uite-aice 

„Amândoi să ne bătemiă ! 

„Ne vomii bate noi acumă be 

Și el spada rădica. 

“ Michnea, parcă 1 era de glumă, 

Nică că ?n seamă îl băga. 

_— „Hei! băiete, puneţi minte! 

Michnea Radului a dis, 

„la de vorbă, ia aminte 

„Și mal rece, nu aprins!
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„Pentru ce te baţi, îmi spune ? 
„ Vrei să dici pentru Michaiă 2. 
aMichai nu-e mai mulţ pe lume, 
„El peri... sa dus la Rai! 

„A căgut Michaiii, mă crede , 
„Și femeia-i s'a luat 
„Selavă la 'Tătari!,. băiete , 
„Ce mai vrei ?. e-adevărat,,. 

—- » Cum? ce-ai dis ?.. mai spune-uădată 2% 
Radul fuse spăimântat ; 
Sufletii, inima-i d'uădată 
Cu tot sângele-a 'ngheţat. 

„Ce ai dis ? mai spune, spune ? 
»O! Pr6 Mare Dumnedeii | 
— „Vedi acum ce faci, nebune ?,. 
Michnea gise 'n tonul sei, 

„Pe câmpia de la Turda 
„Zace-acuma corpu lui; 
„Ce te baţi? de ce? de surda ? 
„Michal numai e, dică, nui !.. 

„„Radule, acuma dară 
„Merg, te las, fii sănătosăi ! 
» Când veni-voiă Domn în Țeră 
„Bă 'mi fi mie crediuciosă.
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“Pâşi Michnea înainte 
Fără ase turbura, 

Ș al sei chip și 'nbrăcăminte 
Tot ce-e Diavol arăta... 

—: „Fraţilor! nu! nu se pote: 

„Ce-acest om acu ne-a spus!.. 

Radul gise după tâte, | 
Radu ?n sufletu-i pătruns. 

»Dar d: o fi, făcemii cereare, 

„ Ținemii contra pept ori cui ; 

„Re&sbunămii fără cruțare 
„Ne-omen6să mârtea lui !.. 

Mus acuma! Musă 'mi cânta! 

Pe eroi ce-ai înspirat 

La uă causă prâ sântă, 

Le dași foci, I ai într'armat; 

Cum stătu eroul, spune, 

Când triumfu-i se curmă ,; 

Cum trădarea, "'nşelăciune 

De pe car îl răsturnă? — 

Cel ilustru şi mai mare, 
EI, al Crucei luptător, 
La, Creştini egidă tare, 
Celui drept apărător !..
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Se văd tindele albinde: 

În al 'Turdei câmp, la rând; 
Escadr6nele coprinde : 

Întins spaţiu alergând. 

“ Multe arine uă pădure, —-- 
Stindard --— arbure Creştin , 

Sumă, lance şi căcure 

Sciînteiaii sub ceră senin. 

Cele castre' aședate 
Și "'mpărţite cum era, 

Cu lucrări fortificate 

Și cu capii difera. — 

Spune Dâna pre bărbată, | 

Forţe-acestea: cine sânt? 
S aşegii ele să se bată? 
Na un chip ş acelaşi Sânt? 

De uă parte e Romanul 

Vingătorv m Goroslăi , 

Și de alta e Germanul: - 

Basta comandantul săi. — 

Ce focii tinda-i ? ce pasii o-arde ?,. 
Conferinţe *n ea se treci, — 
Căpitanii cu cocarde, - | 
L'acusări în sus se 'ntreci ; —
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Cât e n6ptea de profundă, 
Câte stele sânt pe cer, 

Din ochi fulgeră, ş uă crudă 

Răsbunare cu toți ceri. —- 

EX mi-ţi judecă, conspiră,-— 
Și ?n. ascuns "| aă condamnat, 

Se aprindă și se roşiră 
Pân la ochi, pentru damnat. — 

Preşediă, Basta opiniagă 
Pe Roman a aresta, | 
Că nu pâte să "1! mai v6dă 
Domn Ardealului cum sta. 

Diseră c uă voce una. 
Cei cu Basta la-un cuvint, 
Să se 'nfrâne tot-d'auna 
ĂI Român e drept şi sânt. 

Acu lupta-€ terminată, 

Ce-ai nevoe de Româul ?.. : 

„La arest !.. P arest !..“ d” uădată 

Strigă Nemţii din plămâni. 

Lui Michai d acâsta 'a minte 

Nu "1 trecea şi nici visa, 

După "'nvingere, ferbinte 

Cugetând ia Dâmna sa;
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Și captivă unde-uă scie 
Cu copilu n Făgărași, 
Se gătia curând să vie, 
Să o scape, cu ostaşi. — 

Spre Cluzii, astfel 6stea mare 
Câmpul Turdei coprindea. — 
La uă mică depărtare | 
Pe deal tinda-i se 'ntindea. 

EI, un Duce, falnic Domnul, 
Al Ardealului suvăran, 
Purta acuila şi tonul 
Unui Rege căpitan. 

Din boiări din tot eoprinsul, 
Banul Manta şi Parcaşi, 
Ban Michalcia, de Ia dinsul 
S'aii pornit spre Făgăraşi, — 

Cu Clucerul convorbire 
Despre Dâmna sa avu, 
De a merge cu grăbire, 
Ca și falgerul el vru ; 

Aștepta şi de la Baata 
Călăreţi Valoni bărdași, —. 
Şessersa un drept cu asta, 
Ranforțând p” al sei ostași.
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De plecare-era momentul 

“Şi el singur se găsia. — 

Cer senin 6; suflă vintul, 

Și nică străji nn îi păzia... 

Dar a vintului suflare 

Al seii suflet săgeta; 

De amor, de 'mbărbătare, 

La trecut nici cugeta ; 

Viitorul, stea polară, 

Pe cer ochiu-i o privi; 

Universul ca uă scară 

Pentru mintea- a sui... 

[lată că-un virtegiii se 'ncurcă 

Din câmpie pân' la nuori: 

Către tinda lui se urcă 

- Călăreţi. pe deal în sborii. — 

—. „Bine-aţi venit, copiil& 4ise 

Către Nemţi ce "i sosia ; 

Şi "nainte le eşise, 

Şi ca Duce le vorbia,. 

Bori Iacob, căpitanul, 

Cu peri roșu şi 'nsemnat; - 

Suflet negru, cât şi planul 

Care Basta i Pa *nsuflat;
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Jos descalică, şi dată - 
Valoni tinda-i 'ncongiraii ; 
Salutaii pe Donn uă-dată, 
Luug la care se uitai. -— 

Plan satanicii, verşunare 
Acesti Gmeni întrunesc; 
Ei ceri sânge, ca şi feare, -— 
Cum ?] ar prinde se gândscii... 

EI învită după tâte 
Capul 6stei d a întra. —.. 
„Nu €ntii eii, nu- se pste!. 
Bori a gis, Măria Tale 

EI spre tinda-i pasu 'ntorce, 
Ca să între liniștit ; 
Dar mârșavul masca scâse: 
Domwnu 'n spate-a fost lovit. — 2) 

Cum se luptă dar la morte 
Un leii falnică uriaşii, 
lute spada 'm loc o scâte 
Răsturnând pe ucigașii, — 

Dar pe el se aruncară | 
Gâini flămânţi — 4] neamţu crud, — 
Și subt arma lor barbară 
Michaj Domnul a căgut,
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Unul lancea ?n el înfige, 
Şi un altul 7] a *mpuşcat; 
Barbari începi să strige 

Triumf! — capu-i la tăiat, — 

Şi tăremul, valea, dealul 
Resunară ; şi 'ncurând 

'Pera „ satele, Ardealul | 
Până ?n Tisa-era plângând... 

Acest turnii măreţi-putere 

Neînvinsei fortereţi , 
Prin vindare cade, pere, 

Cum cadi falnice cetăţi, 

lar Speranţa ce apuse 

Subt un vălă nemuritor, 

Ast eroii cu el o duse 

Să renvie n viitor... 

Ş al seii corp faimos vă-dată, — 

Al seii cap ingenios, 

Ca şi marmora "'ngheţată, 

Sta trunchiat în sânge jos. 

Și 7m a morţii zugrăvire 

Busa lui par' că vorbea: 

Vă5 las Români cu mărire! 

'Te las scumpi Ț6ra mea!,.
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De și Sârtea "1 părăsise, 
Gloria ! acoperi ; 
Când trădarea îl lovise 

La cer ochiul seii privi. 

Numai doliu, totul doliu. 

M6rtea-eroului lăsa ; — 

Se 'nvăli ca în linţoliu 
Crucea care-o defensa. 

Ast-fel termină eroul 

Pentru Creştini luptător, =— 
Plângeţi, Muse, campionul 
Cruci !.. plângeţi-l cu dor! 

Acordaţi a vâstre lire 

Eliconiene și '] cântaţi! 

LI” al seii merită daţi mărire, 
Pân la cer să 7] lăudaţi!!. 

Cine va descrie starea 

Lui Bogdan, amic bătrân? 

Jelea, ţipete, 'ntristarea | 

Pentru Domnul sei Român? 

EL venia cum vine inta 
“Pe Michai a anunţa . 

De barbaru tratamentul 

Ce-a cercat soţia sa;
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Cum ea fuse sclavă lăată 

De mişei adversari, 
Prin Movilă fuse dată 

În mâini barbari de Tăfari.., 

O! ce tristă istorie 
A femei ce avu 
Pe eroul de soție 
Domn Ardealului ce fu! 

Ne-omen6să maltratare 

Pentr” uă biată turturea 

Care cântă, —- *:n depărtare - 

Pentru soțul ei gemea. 

Cum se smulge- uă păsărică, 
Ce durere! ce amar! 
Ca să ia uă rândunică 
Surp” altarul un barbar. — 

Însă ea € uă gr6 ursită 
Numai lacrime vărsa, 

„Mergând tristă, osîndită 
Ca să prdă viaţa sa. 

Ciachi-e mort de bucurie 
Și cu Batori şi S&cuiii; 
De la inimi Ieremie 
Şi cu Michnea scoti un cujă. ==
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Ei luaseră femeia 
Și copilul lui Michai 
Și îi duseră în Crimeea 
Victimi, pradă la Gheraj,,, 

O! dar -cine-ar vrea să redă 
Bogdan câte le-a vădut, 
Precum Basta profanâgă 
Capul Bravului cădut ?. 

„ȘOngheri blestemaţi !. resuflă 
Căpitanul cel debilă , 
„Pripţi mâncarăți şi pe mumă 
„Și pe soţii , şi pe copilă !.. 

„Și ceresca răsplătire 
„Să v' ajungă întruă qi; 
„Focă să v ardă şi peire , 
„Să nu sciți a'vă păzi!.. 

„Voi Români! voi din morminte! . 
„Mergeţi pân' la Dumnedei, 
„Spuneţi, arătaţi ferbinte | 
„Jugul patrii vâstre grei !.. 

„Mergeţi pân” la Sântul-Tată , — 
„Numai el vă va 'mvăţa 
„Să scăpaţi de litfe-uă-dată , 
„ Țâra .vostr” a curăţa!..
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O! dar cine pâte spune 

Şi când Radul a sosit, 

Cât voi ca să 'şi răsbune 

Pentru cele ce-a găsit? — 

Ostea ?ncinge, — Românâscă, 

Câte trăsnete era , 

Pentru fapta dievolâscă, 

Contra Nemţilor sbera ; 

Cu turbare de mânie 

Ş' un blestem al lor cuvânt, 

D' un resbel de agonie, 

Focă aprinşi Români sânt, — 

Ce folos! Michaiii , voinţă 

Între ei numai era, 

Şi a patrii suferință 

Mult pe ei i 'mpovăra... 

Cea din urmă machinare 

Viclean Basta n'a scăpat, 

EL spunea în gura mare, 

Către cei ce 11 a "ntrebat, 

Că d aceia el r&puse 

Pe Românul cei faimosă ; 

Că cu Turci se făcuse 

Una — omii periculos. —
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Cuteza fără rușine 
Omii acesta de-a minţi, 
Către statele creştine + 
Voind crima a "şi sânți. 

De ! acâstă profanare 
Cine 6re a rămas? 

Un om numai t6mă n'are 
De Nemţi, — scie-a “i da pe nas; 

Acest omii era Crișanul! — 

Pe Michai mort rădică,; 

Capul i "1 ceru oşteanul, 

Ori ce-insultă *mpedică. 

Dar Michalcia şi cu Manta 

Sârtea Domnului avut, 

Penă una, până alta 
În tortură s'a perdut. — 

Pevsecuţia, trădare, 

Persecuţia crescând, 

Prin tot locul sugrumare 
Basta ş' ai sâi aducând. 

Dară Radi atunci Clucerul , - 
Credinciosul lui Michai, 

Nelăsând din mâna-i ferul, 

Cu oștirea, peste plai,
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Drept la Cozia se opresce: — 
La loc tare, sânt, plăcut ; — 

Surămintul împlinesce 
Lui Michai ce "1 a făcut. 

O! acum plângeţi cu toţii 

Pe eroul cel cădut, 
Daţi-i , dați tămâia morţii 

N 
Și cununi ce îi sa cădat!! 

NOTE LA CÂNTUL AL DOUE-DECI ȘI DOI. 

1) Gorosi&u, lângă comitatul Satu-Mare, spre partea 

de la Nord a Transilvanii; acolo Michai repurtă 

strălucita victorie în contra unei cualiţii de Unguri, 

Turci, Tatari, Cazaci șcl. . 

2) 1601 August 18 Michai Bravul fu ucis prin tră- 

dare în câmpul 'Purdei, două septămâni în urmă după 

strălucita victorie de la Goroslăii. 

 



CONCLUSIUNE. 

'Ș aducea aminte-ori cine , 
De trecutu-i; de virtuţi : 
— „Unde e că el nu vine?.. 
Se 'trebaă prin ţâră mulţi; 

„Ca-uă cetate întărită 
„Și cu brață armat de fer, 
„De oştire ocolită 
„Și cu fruntea pân” la cer, 

„El, Michai mai bate 6re 
„Turci și Unguri, Leşi, 'Tătart?. 
„Patria “i e mult datâre 
„DY eroismui, — fapte mari! 

Se 'ntrebaă aşa Românii 
De la baltă până 'n munţi, 
Și opinca şi stăpânii 
De moşie cei de frunţi...
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Când Creștini al6să-uă ceată, 
Spre 'Tergovisce venia: 

Un monachiă și cu un tată 
Cu familia ce avea. — 

Cel monachă ducâ-uă lăcriţă 
Învelită cu argint, 
Subt uă rasă de credință, 
Se ruga încet viind. 

lar batrenul, om. de lume, 

Cel ce multe a vădut, 
Cugeta ! atâtea nume 
Care-ai fost și ai cădut. 

Şi monachul cât rădică 
Ochi sei de la pământ, 

Din a Ângerilor. clică 
Se părea precum un Sânt. 

Par ce acesta nu făcuse 

De cât bine "n viaţa lui; 

Cu virtutea se născuse. . 

Spre folosul ori şi cul. — 

Când era pe la chindie 

S6rele apropiind ; 

Pelegrinii staă ; o vie 

Rugăciune întrunind ,
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Ș uă "ntocată rugăciune 
După chipul crestinescti 
Lucia ochit; — ej şi spune 
Misiunea ce "mplinescă, — 

Ei relicue portă cu dinși, 
Resturi sacre d'un eroă ; 
Ca Creștini, cu focu 'ntrânşi , — 
Ca Români ducii un Sânt nucă... 

Acesti Gmeni cine fură? 
Se într6bă. cine-va ; 
Bătrâni are uă figură 
Ce tot omiă o 'respecta, 

Între dinşi ș uă femeie 
Cu ochi vii, cu ochi de foci: 
Însoţia cortegiii uă Dee , 
Cu bărbaţi la un. loci. 

Dar cel june mai cu seamă. 
Ce n adâncu-i lăcrima ? 
Suut amici ca-uă bună mamă , 
Şi simţirea "i anima. — 

Da, Bogdan era și Radul 
Și Augusta fii sei; - 
Întrebaii şi pe monachul , 
Sai vegut vre-nădată ei ?
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— „Spune sânte,-al nostru tată! 

Bogdan ast fel a mceput, 

»Ţi mai aduci aminte-uă-dată 
„De cei timpi care-a trecut ?,. 

„Noi vre-uă-dată împreună 

„Spune , fost-amii unde-va ? 

„Ne-am mai dat, ne-amii strâns de mână?.. 

-— „A răspuns monachul: da! 

— „Dar imi spune prin căinţă 

„Şcapă omul de păcat , 

»Când se 'ntârce la credinţă ?.. 
— „Şi de Cer, el e ertat! — 

— „Spune încă, mai mainte 
„Ca şi fraţi p' uă cale-am mers, 
„Cum mergă morţii în morminte ?.. 
— „Mortea patimi, ure-a şters !.. 

Şi gicând aceste-ardică, 
Ochi ermitul către el ; 
Și ce-ar vrea Bogdan să. dică 
Lungii se uită cătro-acel: 

— „Te cunose! şi cum se pote? 
„Uă minune "m. adevăr !.. 

„Îmi aduc aminte: tote 

„Pân la-uă-iotă, pân' la-in ptr...
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— „ME cunosci? a dis monachul 
„Pelegrinului Bogdan , 

:Lvi Michai aici duc capul, —- 

Ei eram Vistiărul Dan!.. 

Aste vorbe de el dise 

Săgeta p' auditori ; 

Cu ochi mari la el privise : 
Cei Creştini de multe ori: 

— „Dan Vistiărul? ei strigară, 

„Cel ce Vodă ! a ertat?.. 

— „Răsplătiiă păcatu-mi... dară 

„Pe Michai nu ! am uitat... 

—  „Dumnedeii dar să te ţie, 

„Dan Vistiărul !!. aii răspuns, 

-— „Un Apostol de frăţie, 
„Sânt monachiă!.. și mi e d! ajuns! 

Ş ast-fel ei mergend urmară 
Pen! la locul destinat; 
De durerea lor amară 

Și chiar potrile-aă mişcat; — 

Și plângeati cu ei boiării, 
'Tristă mama lut Michaf; — 

S'a vărsat d'a longul Țeril 
Bociri, lacrimi, blestemat, vay|,,
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Nu trecuse mult și Basta 
De maghiari a fost bătut, 
Ajutor el. după asta 
De la Români a cerut... 

Radul Șerban, Domn în. Ţ6ră 
De Români cu Inge-ales, 
EI strivi cumplita feară : 
La Ardeal pe când a mers. — 

EI pe Batori bătu forte, | 

Din trecut el nu 'și uită... 
Și Să&cuiului dă morte; 

Nu scimi Ciâchi de scăpă. — 

Dâmua lui Michai, perdută 
În Crimeea, s'a "turnat. — 
Ea spunea cu jâle multă 

Câte, câte i s'a 'ntâmplat... 

FINE



OBSERVAȚIUNE. 

Cine-va voind a scie cine sunt aceste trei per= 
sonage din poema n6siră , care încongiură pe 

Michai în t6te fasele vieţi sale, atât în timpi sei 
de mărire, cât şi în căderea sa, ca nisce indi- 

vide ce iai parte la sârtea-i, dacă aceste sânt 

istorice saii numai închipuite ? Îndată ce lectorul 

îşi va aduce aminte că Dacia-Romană, al căria 
centru a fost Ardealul, purta numele de: Augusta; 

principi Moldovi se numiră, Bogdani , și de la care, 

(prin tractarea lui Bogdan, fiul lui Stefan, d' a 
încheia condițiuni cu Porta), întrâga ţera fu astfel 

întitulată ; şi principi din Ţera-Româniască se nu- 
miaii Radu, (care este sinonimu lui Bucur 1) ca şi cel 

cea fundat Bucurescil), își va imagina și va cunâsce 
îndată cine este acâstă trinitate care naturalemente, 

prin fondul naţionalității sale, sub figura aștor 
trei persâne, participă tot-d'auna la mărirea şi ne- 

norocirile marelui eroii. — Ea constitue colosul 

patrii Românilor; -i- ea va fi tot-d'auna mult 

scumpă, pr6 inbită şi chiar adorată de națiunea 

întrâgă ; ea e putintă şi energică, bravă şi. vigu- 

r6să, ca şi 'n acea epocă. de mărire, când ea fuse 

reunită întrun singură Stat, prin. Marele Michail 

V-lea. numit Michai Vitâzul,... 

  

3) Radu, nume slavot, ja să dică în românesce Bucur,



ELEGIE 

MAMA MURINDĂ. 

"Oh! era dinsa ! jună, iubită 
Și de virtute cununi purta, — 
Dorind uă viaţă mai fericită, 
Care de dinsa se depărta. 

Fiinţa i tâtă un Angel fuse! — 
Cu ce simţire ruga merei 
Icâna Sântă puind pe buse, 

Feci6ra Sântă, pe Dumnegei ! — 

A ci Speranţă păre co chiamă 
Pentru viață cum se ruga; 
Fragete ființe numind-o mamă, 
Unde de lacrimi ochii vărsa. 

„Maică pre Sântă! fi protectre 
„La copilaşi ce % am cu dori! 
„ Femeia dice, sânt muritâre, 

Ș un focii mă arde de sârtea lor!
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Ah ! câte lacrimi ascunse ţine 

Perderea mamei, să judecaţi, 

De a vă spune e mult mat bine 

Simţirea vâstră să cercetaţi. 

- Cine din 6meni n” avut vră uădată 
Mamă, soţie, sor ce iubi? 
Cine nu plânse ființa-adorată 
Când veni mârte de io răpi? 

Pentru e uă fl6re cualtă fldre, 
Formând bucheturi, profum cerescă, 
Ş împart amorul plăcut sub s6re, 

Cât timpul ride ş' ele trăescii. 

Dar vintul iernei e aspru tare, 

EI stinge viaţa în cursul sei ; 
A fl6rei sârte şi omul are, 
Dar omul speră, — mama merei. — 

Tristă 'ntâmplare-a dilei trecute! 

Pe când din suflet ea se ruga, 
Precum a lampei scîntei perdute 
Din urmă-i viaţa se tot lupta, 

De-odată însă, crudă durere!.. 

Priviii la chipu-i şi ?n ochi plângând, 
Ruga-i pe buse făcu tăcere, 
Și chiar copii ne mai cerând...
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D' atuncia Tuga-i sa stins pe buse. Ochi! la ceruri % avea ţiniiţi, _Uă nuouă viaţă ca cum văduse Și de-uă lumină fiind răpiți. 

Atunci femeia cu n fraget nume, Cu chipul palid fără suris, 
> VE las cu Domnul în asta lume!“ : Din urmă totul, atât a dis. 

Seumpe ființe ce ea iubise 
Flori şi căminul c&-o 'nsufleţia, — Ac€ cunună care-o "'mpletise 
Pentru juneţe au i mai ridea. 

Acele cânteci, ac6 iubire 
Care adesea o-a înspirat, 
Ac6 dorință de fericire, 
Un, vint de iarnă totă a sburat, 

Crinul cel falnici cu flori plăcute Din rădăcină îl smulse-un vînt ; 
Fragete rose pe a ei frunte 
Păliră ?n dată puse *n mormînt. 

"Numai zefirul cu adiere , 
Șoptind în 6rbă r&coritor, 
Precum didese-a mamei plăcere, 
Peste mormîntu-i sufă ușor, 

——
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Acum uă cruce fiind plântată 
Lângă mormintu er cel tăcut, . 
De chinuri omul, ea ne arată, 
Ca d' astă lume e desfăcut. 

Ce gr6 cercare! ș'amar, durere! 
TOtii suferință, şi totă turment! 
Viaţa e luptă, spasmari, plăcere, 
Un visă teribilă de un moment — 

Plângeţi! dar plângeți! pe cel din viață 
Și ?n suferințe tărăgăind ; 
Invocaţi imnul cel de speranţă ; 
Mormiîntul pârta la Cer fiind !.. 

  

   


