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DIMITRIE BOLINTINEANU 

— 

LEGENDE ŞI BALADE 
————



DIMITRIE BOLINTINEANU 

  

„Dimitrie Bolintineanu s'a născut la 1819 în Bolintinu- 

din-Vale, sat în judeţul Ilfov. El "și făcu studiile în co- 

legiul St. Sava. Vocaţiunea sa poetică so rovelă de tim- 

puriă. In 1843 apără dui6sa-i elegio „O fată tinâră pe 

patul morţii, care fu salutată de Eliad ca un eveniment 

literar şi câștigă autorului simpatii şi încurajare. Tri- 

mis la Paris să-şi continue studiile, el rmase acolo un 

an de gile, consacrându-se poesie! şi literaturel. Intors 

în ţară, poetul luâ parte la mişcarea do la 1848 şi fu 

cuprins în firmanul de proscripțiune. Mult timp Porta 

îl interdiso intrarea în patrie şi poetul fu silit a pribegi 

prin străinătate, visitând provinciile Turciol şi culegtnd 

impresiun! poetice. Fructul şederii sale în Orient ai 

fost Afacedonele şi mal ales Florile Bosforului, acele com: 

puneri suave şi pline de farmec, cari răpesc imaginaţiu- 

nea ca şi desfâtâtârele frumuseți ale Orientului, 

Câtre sfirşitul anulul 1857, Bolintineanu reintră în 

ţară, unde se bucură în curend de o mare popularitate, 

care îl deschise calea câtre funcțiunile cele înalto: el fu 

ministru sub Cuza-Vodă, Retras apol în viață privată, 

poetul desfâşură o activitate dintro colo mal febrile, fâră 

SA isbutescă a produce o creaţiune demnă de talentul 

sefi. El scrise, publicâ în acel timp numer6se biografii 

(Traian, Ţepeş, Mircea, Stefan, Mihaiu, Cuza), drame 

(Lăpuşnsnu, Mihnea), poeme (Conrad, Sorin), romanul po- 

litico-filosofic „Elena“ şi ma! ales nesfirşite satire politice. 

Ac6stă decadenţa literară fu urmată de un sfirşit şi mal
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tragic. Nenororitul post 'ȘI sfirşi viața la 1872, într'un 
spital, părăsit de toţi şi lipsit de tâte, El fu înmormin- 
tat în locul sei natal, în satul Bolintin. , | 

Creaţiunea lui Bolintineanu este balada sati ma! bine 
dis legenda istorică. Figurile mari şi faptele strălucite alo Domnilor Români trec pe dinaintea ochilor noştri 
înconjurate de aureola poesiel. Negreşit Bolintineanu nu 
posedă, în poetisarea trecutului, profunda şi filosofica 
concepţiune a unul Alexandrescu sai Eminescu. L des: 
tul a compara legenda istorică „Mircea cel Mare şi Solit 
cu acele puternice creaţiuni epice, cari pârtă numele de 
„Umbra lui Mircea la Cozia“ şi „Bătălia de la Rovine“ 
spre a întolege deosebirea fundamentală întPaceşti tre! mari poeți. Reflexiunile lui Bolintineanu nu se înde- pârteză adesea de cugotarea prosaică şi expunerea pe- ripeţiilor nu egal$ză p& a cronicarilor trecutului. Dar în versurile postului vibrâză un patriotism cald, care i-a câştigat tâte inimile şi care va avea tot-deauna o influ- onţă binefâcât6re asupra tinerimel | Aderărata naraţiune postică, suavitatea şi armonia versurilor trebue căutată în celelalte producţiuni ale autorului, şi anume în Florile Bosforului şi în Poemele sale. In aceste din urmă, versificațiunea şi limba ca- pttă acea corectitudine și o dulcâţă, ce a caracterisat talentul lu! Bolintineanu “de la apariţiunea prime! sale producţiuni poetice. Ă ” Prima ediţiune a poesiilor lul Bolintineanu s'a făcut la 1847 sub personala îngrijire a poetului. Ultima şi cea mai completă a publicat'o în 1877 librăria Socec în dou5 volume,



LEGENDE ISTORICE 
——



MIRCEA LA BATAIE 

Armia maghiară era a *nvelit; 

Sârele vedtnd'o, a îngălbenit. 

Dar bâtrânul Mircea nu sc înspăimintă; 

Cu o mică câtă de voinici S'avintă. 

Nu că el voesce ţtra a scăpa; 

Ci va să "mplinâscă datoria sa. 

Unde este timpul cel de bărbăţie, 

Când murea Românul pentr'o datorie? 

Pe un cal ce muşcă spuma în zăbale, 

Printre di şi n6pte, el îşi face calc.
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— Fraţii mei! vorbesce falnicul b&trân, 
Dumnedei voit-a ca să mor Român. 
Cel ce a sa viaţă ţărei sale ?nchină, 
Pere ca lumina întra sa lumină. 

Ce e ?n viaţa ţerei viaţa unui om? 

Ce e ?n primăvară fl6rea unui pom? 
Ceea ce prin stele este-o stelişâră 
Şi ?n nemărginire un minut ce sboră! 
Şoimul, când se vede prins de venători, 
Spun că 'şi sfăramă cuib şi puişori. 
Ast-fel de cât lanţul braţul si-l ?ncingă, 

Ce-i român, ce-i nobil, astădi să se stingă.» 

Unde este timpul cel de bărbăţie, 
Când murea Românul pentr'o datorie?



COZIA 

—— 

1 

ciŢ, AȘ _ 
îN oprea trece lină. Stelele voiose 

Scutură ?n aer cOmele-aurâse. 

Dar pe lungul apei, pe costiş întins, 

Miriade focuri Unguri-ad aprins. 

Ei cu fericire somnul dulce cată, 

Şi de line vise sufletul îmbată. 

Mai departe caii, nechiază duios; 

Codrul după codru sună sgomotos. 

Dar sub cortu-i mândru, regele Maghiar 

Chiamă cavalerii, şi le gice-amar: 

_ aMâne Domnul Mircea la bătaie vine, 

Cu-ale sale cete de tâlhari ca sine! 

Este timp S'aducem la îndeplinire 

Prin o nouă luptă planul de mărire; 

Plan pe care regii marelui popor 

A ?ntărit cu viaţa, cu sângele lor.
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Până unde Istrul şe aruncă ?n mare 
Totul să se plece armelor maghiare !» 

II 

Domnul chiamă capii şi le dice ?ndată, 
Când frumâsa-i câmă sârele ne-arată: 

— cdi tiranul ţărei e creştin popor, 
Şi daceea-mi pare mai spăimintător! 
Sub vorbiri creştine, pline d'omenie, 
El ascunde nout lanţuri de robie! - 
Nu cătaţi ce nume, ce credinţă are 
Cela ce ve surpă sânta ncatirnare! 
Câşi străini ce calcă pe acest pămînt | 
Voitori de bine vout nu vă sunt. 
Ori ce-ar fi streinul ce v& calcă ?n şeră, 
Sub urgia vâstră trebue să peră! 
Omenii se plecă la apăsător, 
Când le putredesce inimele lor. 
Dar un nobil popol piere cu mândrie, 
Şi cât vieţuesce, liber va să fie! 

Tari ad stat străbunii pentru acest pămînt, 
Sâ urmăm în faptă cei ce numai sunt! 
Cum ai fost părinţii, fiii nor fi 6re? 
Pirul nu cobâră dintr'o dulce fire. 
Unde rosa mâre, rosele "nfloresc. 
Pc croici urme, eroi strelucesc. »



Il 

Aerul răsună... muntele rspunde, 

Geme pretutindeni prin strimtori profunde. 

Arme, coifuri, zale; versă rade pline 

Ce prin nori pulberici răspindesc lumine. 

Astfel când dumbrava se "ncinge "n foc, 

Printre fum, în aer, flacărele-i joc. 

IV 

Regele îşi perde, marea lui armic 

Şi prin fugă, singur, scapă de robie. 

După luptă, Mircea şi cu-a lui oştime 

Nalţă mânăstire la Sânta Treime.



MIRCEA CEL MARE ŞI SOLII 

Înteo sală *ntinsă, printre căpitani, 
Stă pe tronu-i Mircea încărcat de ani. 

e 

Astfel printre trestii tinere ?nverdite, 
Un stejar ?ntinde braţe veştejite. 

Astfel. dupe deluri verdi şi numai flori, 
Stă bătrânul munte albit de ninsori. 

Curtea este plină, ţera în mişcare, 
Soli trimişi de Portă vin” la adunare. 

Toţi sta jos, mic, mare, tintr şi bătrân... 
Era nobil omul când era Român.



Solii dai firmanul, Mircea îl citesce; 

Apoi, cu mărire, astfel le vorbesce: 

— «Padişahul vostru, nu mă 'ndoesc, 

Va să facă şera un pămînt turcesc. 

Pacea ce-mi propune este o sclavie, 

Până cât Românul să se bată scie !»: 

La aceste vorbe sala-a resunat. 

Dar un sol îndată vorba a luat. 

— «Tu, ce întacestă nație creştină 

Strălucesci ca diua întra sa lumină; 

Tu, o Dâmne, cărui patru ţiri se 'nchin, 

Allah şă te ţie, dar eşti un hain!» 

În murmura surdă vorbele-i se 'nccâ; 

Cavalerii trage spadele din tâcă.
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Mircea se ?ndreptăză iute către el: - 
— «Respectaţi solia, căpitanii mei!» 

Apoi câtre solii Porții el vorbesce, 
— «Voi, prin cari Şahul aştădi mă cinstesce, 

Mircea sc 'nclină de ani obosit; 

Însă al sză suflet nu e > mbetrânit, 

Ochii szi sub cene albe şi stufâse 
Cu grei mai îndreptă săgeți veninâse. 

Dar cu tâte acestea feru-i va lovi, 
Şalbele lui cene înă n? or clipi. 

-“Cela ce se bate pentru a lui ţeră, 
Sufletu-i e focul sOrelui de veră. 

Mergeţi la Sultanul care Va trimis, 
Ş'ori ce drum de pace, spuneţi că e nchis!»
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Apoi câtre curte Domnul se "ndreptă. 

— «Fericirea ţerii de la noi s'aşteptâ. 

De deștrte vise să nu ne "nşclăm: 

Morte şi sclavie la străini aflăm. 

Viitor de aur ţera nâstră arc, 

Şi previd prin secoli a ci înălşare, - 

23
5 

Însă mai ?nainte trebue să scim 

„ 3 Pentru ca cu toţii martiri să murim! 

/ 

Căci fâră acesta lanţul nc va stringe 

Şi nu vom sci încă nici chiar a ne plânge!» 

:2 
“
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DOMNA ŢEREI 

Ci ha în cae asarab încheie pace ruşinâsă: 
La Maghiari închină şera sa frumâsă 

Şi a lui corână. Dar atunci era 

Când pentru-a sa ţeră un Român murea; 
Braţul lui de lanţuri nu se umilisc, 
Sufletul în viţiuri nu se înjosise, 
Ungurii se ?nturnă în pămintul lor: 
Printre stânci rîpâse se urc, se cobor. 
Însă Dâmna țerei oștile adună: 
Unde trec Maghiarii la rade de lună, 
Printre stânci ripâse, prin adânci strimtori, 
Unde urlă apa, Vunde es deși nori, 
Dulce ca lumina ea pâru călare. 
Trece printre rinduri. S6rele resare. 
Ochii ei sub gene ard d'un nobil foc; 
Buclele sub coifu'i larg în aer joc. 
«Fii ai Ţerei nâstre! fâră a ne bate, 
«era n6stră perde sfintati libertate.
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«Un popor ce singur vrea a se robi, 
«Nu mai are dreptul liber de a fi. 
«Un mormiînt resună încă sub lovire. 
«Inimele vâstre nu mai aă simţire? 

«Pentru ce noi arme încâ mai purtăm, 

«Dacă noi cu ele nu ne mai luptăm? 

«Aruncaţi din braţe armele fâlâse 
«Şi luaţi îndată lanţuri ruşin6se; 

«Va şedea mai bine braţului trindav 

«Lanţul de cât arma ostaşului brav. 

«Să lovim Maghiarii ce în ţară pradă; 
«Să scrim istoria cu româna spadă 
aP'a acestui popul frunte spre a sci 

«Şalţi ce-aa să afle vrend a ne robi.» 

Ast-fel ca vorbesce. Toţi recunoscură 

Pe a ţtrei Dâmnă. Mult ci se bătură. 

Luptă patru dile; patru dile iar 

Riurile cură cu sânge maghiar. 

Regele ia fuga, blestemă-a lui s6rte; 

Tot Maghiaru *mbracă doliul de morte! 

_ 

"Tir



PUTEREA CÂNTECULUI 

? 

Domnul stă pe tronui cu mândreţe marc, 
ăi Dar pe frunteai luce palida ?ntristare. 

ÎntPo mantă negră el e coperit 
Şi e trist ca plopul ce s'a desfrundit. 

Împrejurwi tineri cavaleri vegheză ; 
O semi-ghirlandă damele formeză. 

Însă Dâmna nu e în mijlocul lor! 
Înteun turn închisă plânge ea cu dor. 

Domnul lasă ochii peste adunare. 
aUnde îi cântăreţul? dise cu mirare.



«Cum de roua serii cămpul întristat 

«Are trebuinţă de a fi udat, 

«Ast-fel al mei suflet plin de întristare 

«Are trebuinţă d'o dulce cântare.» — 

«Cântărețul ese dintre căpitani: 

Are plete albe şi opt-deci de ani. 

_«O cântare, Domne, pâte stinge dorul 

«Numai întpun suflet unde e amorul; 

«Pentru tine însă în darn voii cânta: 

«Ca mărgenul tare €_ inima ta.» — 

— «Tuvorbesci de Dâmna..nu'mi aduce-aminte: 

«Lasă, lasă morţii şale lor morminte! 

«O altă soţie voia alege câ 

«Printre trandafirii palatului med.» —
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Cântăreţul tace;. dar harpa întună -. 
Şi de dulci armonii palatul 'resună. -. 

«Un Domn odată avea soţie 

«Jună frumâsă, cu suflet blând... 
«Ce de ferice și bucurie, 

«Din di întralta trecea cântând, 

«La Curte însă atunci gemea - 
«Un june nobil, pentro fetiţă, 
«Pe a cării mică, dulce guriţă, 
«Sărutâri dulce el culegea. 

«Însă de faţă vrea so iubescă: 
«Nobilu'i sufet nu îl certa 
«Acestă flâre s'o veştejtscă 
«În ochii lumii ce?] conjura. ' 

«Dar e 'n lume o lege grea 
«Care la unii dice: aveţi tâte!... 
«La alţii însă: nimic se pâte |... 
«Amor şi lacrămi el alt mavea. 

aâst-fel la Dâmna merge odată, 
«O r6gă, lacrâmi de foc vărsând, 
aSă'i dea soţie tinăra fată; 
«Şi în genuche cade rugând.
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«Atunci în casă Domnu-a intrat, 

«Şi în genunche'un om cl vede: . 

«Îşi şterge ochii, nu pâte crede... 

«Apoi, trădare! el a strigat. 

«În darn el însâ se *ndrepteză, 

«Nu pot să fie nici ascultați; 
«Nimeni la curte nu vru săi credă, 

«Şi ?n închisâre fură-aruncaţi.» — 

Cântărețul tace; Domnul îl privesce 

Şi cu nerăbdare ast-fel îi vorbesce: 

«Tu, ce nici o dată nu mai amâgit, 

C *ncredi fel ai vorbit? «Cu ce "'ncredinţare ast-fel ai vorbit?» — 

— aDup'a mea voinţă cavalerul june 

«A ?ndreptat Domniței a lui rugăciune.» — 

La aceste vorbe Domnul sa schimbat: 

Palida sa frunte s'a rebucurat. 

Cu un semn ce face, ctă Dâmna vine; 

Genele'i aurie cad în lacrimi pline.



Apoi lângă dinsul loc pe tron ?i-a dat 
Şi pe 'alba'i frunte dulce o a sărutat. 

Apoi cavalerul şi fetiţa jună 
Fără ?ntârdiere Domnul îi cunună.



VISUL LUI STEFAN CEL MARE 

—— 

Cta respândesce umbrele”i ușore, 

T Şi melancolia trece gânditore; 

Dar Stefan cel mare, râtăcit prin văi, 

Dintrun corn de aur chiamă bratii sti. 

Inima'i sdrobită_ca a! lui oştire, 

Țera”i întristată ca a lui gândire! 

Pe un coly de pttră şade el in dor; 

Vintul suflă: piru'i lung fluturâtor. 

Pentru ntâia 6ră inima lui plânge; 

Ochii lui revarsă picături de sânge.
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Acolo dă capul somnului mijind 
Ce'i închide ochii cu-aripa'i Vargint. 

Etă câ'i apare o feci6ră jună 
Ale cărei plete strălucesc la lună, 

Negre şi bogate sub cununi de flori; 
Ochii ei asupră”i cad pttrundetori; 

Cad cu doă rose, dulci şi căldurâse; 
Mâna ei atinge câmele'i undâse. 

«Ce? eroul mare, umbra a grâit. 
Insuşi el suspină şi s'a îndoit? 

Înţeleg fricosul ce ascuns lovesce; 
Robul ce sârută jugul ce'l strivesce; 

Dar un suflet mare, suflet de bărbat, 
Nu inşeleg, o Stefan, cum Sa întristat?
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Mergi pe a ta cale, nu sta nici odată! 

Urmă datoria careţi e lăsată! 

Ori ce "mpedicare, stavili, vor peri; 

Cu-ori ce *mpedicare şt” a ta va fi!» 

Pe un nor de aur sbâră ea cu fală; 

Un parfum de rose pasul ci exală. 

Stefan se deşteptă, şterge faţa sa 

Unde-o lâcrămiâră dulce se scura. 

Luna argintâsă ride printre nori, 

Dulcea filomelă cântă între flori ; 

lar la focul lunei, când mi se deşteptă, 

Vede-a lui oştire, care îl aşteptă, 

Vede căpitanii ce îl înconjor. 

In tăcerea noprei le vorbesce lor: 

.
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«Fraţilor 'de arme, fala românescă! 

Dacă o să per ţera părintescă; 

Dacă ?n cartea sârtei este însemnat 
A peri poporul cel mai lăudat; 

Cel puţin atuncea pâră vitejesce 
Remuşcând toiagul care îl lovesce; 

Ca un ager şârpe ce lovit şi "nvins 
Caută să muşce pe cel ce Pa-atins! 

Ast-fel e Românul, şi ?n a lui cădere, 
Cine îl rănesce, după dinsul pere! 

Ast-fel e. Românul, ast-fel să perim, 
Şi ?n căderea nâstră chiar si ne mărim!» 

Mii de glasuri strigă... luna bucurâsă 

Dintrun nor de abur pare mai voi6să;
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Stelele de aur mai cu foc lucesc 

Şi ?n adâncul nopţii vâile mugesc: 

«Ast-fel e Românul, ast-fel să perim, 

Şi ?n căderea nâstrâ chiar să ne mărim |! 

na.



APRODUL PURICE . - 

—— 

Cruprinese 'n luptă FHroit cel tiran, 
| Când sabate calul marelui Stefan. 

Purice ?i oferă calul sti îndată. 
Domnul nu ajunge scara rădicată. 
— Dâmne! Moviliţă me voii face eu, 
Ca să poţi să ?ncaleci după gâtul meu? 
Îhice şi se plecă. Stefan fâră muncă, 
Prin mijlocu-acesta pe fugar saruncă, 
— Purice sărace! de voii câştiga, 
În movilă ?naltă ea te voiă schimba, 
Omul este mare, nu prin al stă nume, 
Nascere, avere, ci prin fapte bune; 
Faptele sunt nobili, nu ţerina sa 
Ci de o potrivă vermi o vor mânca. 
cc... . . . . . . . . . . . . . . . 

Şi acum, Movilă, aidi a ne lupta! 
Căci urmaşii noştri nu ne-or semena! 
Mulţi Români chiar astădi la străini alergă 
Şi prin ci aşteptă şâra ca să mergă.
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Şi cum vrei ca viața la ci a afla, 

Când tu nu o afli în inima ta! 

Cel străin nu'ţi face nici o dată bine 

Fâră să câştige drepturi peste tine. 

Nu dic co să piară n6mul românesc; 

Dar sunt timpi în care popolii slăbesc; 

Cum sunt ani în care pomul ce rodesce, 

Nu dă nici o r6dă, de şi infloresce. 

Populii se plecă când mai marii lor 

În descuragiare cu inima mor!.. 

Când sunt robi ei însuşi Pa lor slăbiciune, 

Cum vor face liber un popor în lume? 

Popolul acela este ca sfîrşit, 

Este cel din urmă: e la robi robit. 

Căci în tot-b'auna un popor se face 

Mare, ori nemernic, celor mari cum place. 

Şi să scii, Apr6de, câ vor trece ani 

Până să mai vie Dragoşi şi Stefani.» 

Dice, plecă, invinge. Hroit se umilă. 

Purice aprodul s'a fâcut Movilă. 

ERE



CORVIN ŞI STEFAN 

Ma cetatea Baia regele Corvin 
A Trece n6ptea dulce, bend din cupă vin. 
Chiamă-acolo dame din înalte case, 
Ca săi târcă Gre aur şi mătase. 
Cum încins de stele luce-un cer senin, 

Cu-ale lor ghirlande ele-aici lumin. 
Regele le dice; «Ei ve voi fi rege, 
Şi regină mie din.voi voiă alege. . 
De aici "nainte Moldova în lume 
Numele "şi va perde întrun mare nume; 
Pâm la Negra mare unde voii domni, 
De acum ?nainte toţi Maghiari vor fi.» 

Dice; câpitanii mândri-aplaudară. 
Vor domni maghiarii în acestă ţeră! 
Toţi rădic atuncea cupele cu vin, 

Şi în nimicirea patriei închin. 
“Toţi înclină capul!... dile durerâse! 
Când dintre ghirlanda: 6spelor frumâse, 

 



Una ia paharul în mână'i de nea; 
De cer însuflată, ast-fel respundea: 
«Omul îşi propune. Dar voii dice ei: 
Cel ce face totul este Dumnedeă. 
Sire! ai credinţă că acestă ţeră, 
Ori de unde vie, nu suferă feră; 

Câşi aa vrut si ?nvingă acest vechiă pâmint. 

"Şi-au făcut dintrinsul al lor trist mormint. 

Bravii din Moldova când nu ai putere 
S'apere prin arme patria ce pere, 
Se ucig ei însuşi, cu mândrie mor, 

Şi înec vrăjmaşii cu sângele lor.» 
Dice, dar afară trimbişa resună. 
Strigăte de arme! este o furtună? 
Cerul se despică? fulgeru-a picat? 
Morţii din morminte 6re sai armat? 
Fulgerul e spada lui Stcfan cel mare, 
Focul pe cetate trece ca o mare; 
Sângele se varsă, marele Corvin 
Fuge cu trei 6meni încă beat de vin. 

Ast-fel cl întinse cetele maghiare, 

Peste 16tă şera, pân” la Negra mare. 

(ONE 
c. 9 

40707. dul. &om. — Dim. Belintinesnu, 3



"COPILUL DIN CASĂ 

cr câmpia verde de lângă Focşani, 
$,  Mohamet în cortuw'i stă ?ncărcat de ani. 

Paşii lângă dinsul, cu genunchi plecate, 
Ascultaii ferice ordinele date. 
Lămpile lumină. Lupta ?ntre Români 
Şi "ntre Turci urmeză. Eniceri păgâni 
Îi aduc în cortwi un ostaş de ţtră, 

Prins în bătălie, încărcat de feră. : 
Mândru e ostaşul şi la faţă drag, 

Pârtă lungă chică, e "nalt ca un fag. 
a— Cine eşti tu spune, ghiaur al trădărei! 
— Sunt Copil din casă din oştirea ţerei. 

Suntem una mic, Sub un st&g-creştin, 
Unde este-Elena şi cu Constantin. 
Noi: purtăm o lance arcuri şi săgeți...» 
— Alte cete încă. 6re mai aveţi? 
— Dorobanţi ai ţerei, sunt un numer mare, 

Câţi stejari, bradi, frasini, şera nâstră are.



Roşiori de ştră, Venători semeţi, 
Sârăcei, Scutelnici, ageri Călărcţi; 

Ferentari, Aprodii şi Lipcani mari cete 
Ce ca fagi sub frunde, se ascund în plete. 
— Spune, undei Ţepeş, de vrei a trăi! 
Dacă nwmi vei spune jur că vei muri! 
— Unde este "Ţepeş, cii cunosc prea bine, 
Dar nu voiă a spune; nu mi se cuvine. 
E ceva în lume mai spăimintâtor 
De cât mârtea: Viaţa unui vindâtor 
Care vinde şera şi ?i ursesce ferul., 
la să mor îndată, ca si merit cerul!» 

El primesce mârtea, nu se îmlădie. 
[acă cum Românul mare a fi scie! 
Dar Sultanul dice: «Ca ast om ce pere 
Sa am mulţi, pâmintul aş lua ?n putere.» 

a



COPILUL DIN CASĂ 

LA MÂNASTIREA PUTNA 

Ca cu săgcta Scutierul mare; 
Unde-atinge face pârta de intrare. 

Un copil din casă apoi a venit: 
Turla se clădesce unde a lovit. 
Domnul Stefan trage: unde-atinge, face 
Biserica Putnci ce ?ntre deluri zace. 
Alt copil din casă a "ntrecut pe Domn, 
A atins în delul cel chemau Sion. 
Insă Domnul Stefan dice cu asprime: 
— «Un copil din casă m'a remas pe minc. 
aUmilit de dinsul, Domn nu mai pot fi: 
«Ori eu las domnia, sau cl va muri !» 

Un betrân îi dice: «Domnii din vechime 
ar fi dar lui cinste, căci a tras mai bine. 

aDâmne al Moldovei: tu Pai pismuit, 
«Domnul pân la şerbu-i adi sa coborit!



«Dacă dai tu morţii cei cu hărnicic, 

«Cu acei nemernici ce-ar putea să fic? 

«Vrei să fii Domn mare printrecci mai tari? 

«Pe supuşi "nainte fâ-i să fie mari! 

«Farul cât de luciă, focul lui dispare, 

«Dacă nu se pune p'o nâlțime mare. 

«La o curte unde meritu “i gonit, 

«Mârtea şi căderea scara "i-ai Suit. 

«Dacă prin răsbâie Domnul este tare, 

«Numai prin dreptate va ajunge mare.» 

Stefan se gândesce; apoi a vorbit: 

«O bitrân cu minte! bine ai grâit. 

«Să sc ierte dară cel copil din casi 

«Şi de adi să ştgă la domnesca masă!» 

Mulţi vrăjmaşi aa Domnii, însă cel mai rcâ 

Este chiar mânia sufletului stu. 

SP



BERLAD 

+ 

ÎI urcii intră ?n şeră, trec, se grămădesc; 

Y Alţii tot Wodată la hotar murgesc. 

Dar Stefan cel mare cu oştile sale 

Spre Barlad se duce, şi-i aşteptă n cale. 

Un boer îi dice:—a«Dâmne! mulţi mai sunt! 

Mulţi se versi Turcii pe acest pămînt!» 

Stefan îi respunde:— «Şi mai bine-mi pare: 

Nu vom sta noi nimeni fâră de lucrare.» 

Ţice. Late valuri, cetele-i pornesc: 

Pulberea se ?nalţă, armele lucesc. 

Domnul pune 6stea sub trei capi de ţeră. 

Avangarda plecă... lupta mcepe-amară. 
Numirul lor mare pe Moldavi îi stringe, 
Sorele s'ascunde sub un nor de sânge, 
Nâptea împrumută dilei vel de dor: 
Negură şi piclă pe pămînt cobor. 
Cum din munţi cobâră dou repedi unde, 
Sc ?ntâlnesc pe cale, scot mugiri profunde.



Apoi preunate, pe un singur pat, 
Spumegă, şi-alergă, şi-alergănd se bat, 
Ast-fel se ?ntâlniră ambele armate; 

Şi da lor lovire par împoverate. 
Omeni puşi să sune, prin adânci păduri, 
Sună din cimpâie, buciume, tamburi. 
Turcii stau şi-ascultă larma depărtată; 
Cu trei alte armii cred că-aă să combată. 
Riul îi constringe; umbra ce s'a 'ntins 
Indoesce spaima; focul lor s'a stins. 

Cei mai mari sadună... ce vor face 6re? 
Buciumele sună, r&spândesc terore. 
Unul ia d'a fuga... toţi îl urmăresc; 

Ca pulberea ?n vinturi toţi se risipesc. 

Stefan îi preurmă; fuga lor nu'i scapă. 

Mulţi, coprinşi de spaimă, sar şi per în apă. 
Ali, între dinşii singuri se ucig, 

Alţi ?n spada nâstră, nâvălind, se 'nfig. 

Ast-fel multe paseri, prin furtuni turbate, 

Sbâră risipite, par inspăimintate! 

Unele s'aruncă peste ripi şi mor, 

Altele pe sînul celor ce le-omor. 

Riul spumă sânge: turburele-i valuri, 

Strinse de cadaveri, se revers pe maluri; 

Stefan pretutindeni îi dobâră-amar, 
Dându-le gonire până la hotar. 
Cum pe calea c6sei, pe întinse crânguri, 

Maldărul cel verde zace rinduri, rinduri!
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Ast-fel pretutindeni, zac şi morţii lor. 
Corbii cete late, peste dinşii sbor. 

Dar Stefan cel mare, capii oştci-unesce 
La voi6se mese şi-ast-fel le vorbesce; 
— «Rad! acestei lupte petrecută ?n nori, 
Luce ca lumina sorelui la dori; 
Dar a sa lumină f6rte lucitore, 
Si nu ne răpescă prin a sa vulvâre! 

Fala e un sâre mândru strelucit, 
Ce orbesce ochiul care Pa privit.» 

Ast-fel dice Domnul. Cupele-aurite 
Chiamă, prin toaste, dile strelucite. 

Tinere fecidre cununai cu flori 
Cu-a lor dulce mână, bravii vingttori; 

“Alele, pe harpe, cântă dulce, lin, 
Gloria română şi-al Moldovei chin. 
Iar Stefan ascunde faţa-l strelucită 
În Regala-i mantă cu aur mândrită. 

  

NOTA 

Bărlad. 

În anul 69S3, Sultanul Mehmet, înarmând 6ste 120,000 de 
ment, şi Gstea tătărască şi muntenâscă, a trimis asupra lit Ste- 

fan Vodă; iar Stefan avînd gata 40 de mil moldoveni; 2,000
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leşi şi unguri, le aă cit înainte de sus de Văstul, la podul 

înalt, pe care Y-a biruit Stefan Vodă... așa Y-aii coprins pe turci 

o negură, cât nu se vedea unul cu altul, şi Stefan tocmise puţini 

Gmenf despre lunca Bisladuluy, ca s*-l amigescă cu bucTume și 

cu trimbiţe. Dând semn de r&sboiii, atuncea stea turcescă, în- 

torcându-se la glasul bucYumelor şi tinpedecându-o şi apa şi lunca 

şi acoperind'o şi negura, tăia și sfărăma ca să trecă, la glasul 

buctumelor ; iar din dos I-ai lovit Stefan Vodă cu stea tocmilă, 

în dece dile ale lut genarie... Ce aşa turcit În desime tăindu-se, 

mulți ai perit, şi mulţ! prinseră vi! pedestrimea, ci şi pre aceia 

pe toţi I-ai tăiat, unde pe urmă, movile de cel morţi ai stlns 

şi mulyf paşi şi sangiacY ai perit o. Şi s'Epur! ma mult de o 

sută a luat.,, 

Ma! scrie lon Siricovschi, cart. 20... «La 0 sută de rmil de 

trupuri să fi cădut într'acel răsboiii... că a vădut cu ochit lut 

grămedile de 6se, unde ai fost acel răsboiii, viind din ţera tur- 

cescâ în anul de la Christ. 1575 ete.» 

Cron. Ureche, pag. 126 şi 127.



MUMA LUI STEFAN CEL MARE 

I. 

) 

“ue o stâncă nâgră, întrun vechii castel, 

ȘI Unde cură în p6le un rii mititel, 
Plânge şi suspină tînzra domniţă, 
Dulce şi suavă ca o garofiţă; 

* Căci în bătălie soţul ei dorit 
A plecat cu 6stea şi n'a mai venit. 
Ochii sti albaştri ard în lăcrâmele, 
Cum lucesc în rouă dout-viorele; 

Buclele-i de aur cad pe albu-i sîn; 
Rosele şi crinii pe faţă-i se "'ngân. 

insă Dâmna s6cră lângă ca veghiază 
Şi cu dulci cuvinte o îmbărbăteză. 

II. 

Un orologiă sună n6ptea jumitate. 
In castel la pârtă 6re cine bate.



—«Eă sunt bună maică fiul tea dorit; 

Eă, şi de la 6ste m& ?ntorc rânit. 

Sârta n6stră fuse crudă astă-dată: 
Mica mea oştire fuge sfărămată. 
Dar deschide-ţi pârta... Turcii mt 'ncongior... 

Viîntul suflă rece... ranele m& dor!» 

Tintra domniţă la ferestră sare. 

— «Ce faci tu, copilă 2 dise Dâmna mare. 

Apoi ea la pârtă atunci a eşit, 

Şi ?n tăcerea nopţii astă-fel "i-a grăit: 

— «Ce spui tu, străine? Stefan e departe; 

Braţul seci prin taberi mit de morţi imparte. 

Ea sunt a sa mumă; el e fiul mcă. 

De ești tu acela, nui sunt mumă că. 

Însă dacă cerul, vrend să *ngreueze 

Anii vieţii mele şi să mă "ntristezc, 

Nobilul sea suflet ast-fel Pa schimbat; 

Daca tu eşti Stefan cu adeverat; 

Apoi tu aicea fâră biruinţă 

Nu poți ca să intri cu a mea voinţă. 

Du-te la oştire! pentru ţară mori! 

Şi-—ţi va fi mormintul coronat cu flori!»



MI, 

Stefan se intârce şi din cornu-i sună: 

Ostea lui sdrobită de prin văi adună. 
Lupta iar începe... duşmanii sdrobiţi 
Cad ca nisce spice de securi loviți. 

NOTE 

Muma lui Stefan. 

Acest episod din viaţa lu! Stefan cel Bun e povestit de un ” 

crenicar moldovan, Din tâte legendele istorice acâsta este aceia 

ce a putut să se cobâre mal mult în populaţiune. Pusă în ru” 

sică, musica singură a avut privilegiul să o întroducă în coliba 

ţăranului și să o tipărească în memoria sa, ceea ce nu pâte face 

“iparul Încă, 

“AU



DANIEL SIHASTRU 

Sub o rîpă, stârpă, pe un rii în spume, 

Unde un sihastru a fugit de lume, 

Cu versarea serii un străin sosi. 

— «Stefan al Aloldovel, vine a-ţi vorbi! 

— Stefan al Moldova ! Daniel îi spune, 

Sa aştepte-afară! sunt în rugăciune. 

— Bunule părinte! sunt rănit şi "nvins; 

Însuşi a mea mumă astădi m'a respins! 

Via să %i cer povaţă: dacă nu-i mai binc 

“Furcilor Moldova Vastădi să se "nchine 2» 

Daniel Sihastru domnului a dis: 

— «MA înşelă-audul ori că am un vis: 

Capul ce se plăcă paloşul nu-l tac; 

Dar cu umilinţă lanţul ?lă încov6e! 

Ce ce 6re traiul, daca ce robit? 

Serbâtâre 'n care nimeni n'a zimbit.



Viaţa şi robia nu pot sta *mpreună; 
“Nu e tot d'odată pace şi furtună. 
Dâmne! tu ai dreptul a schimba ?n morminturi 
Pentru ne-atirnare, 6meni şi pămiînturi; 
Dar nu ai p'acela ca să-i umilesci! 
Poţi ca să îi sfarimi; dar nu să-i robesci! 

Dacă mâna-ţi slabă sceptrul ţi-o apasă, 
Altuia mai harnic locul tei îl lasă! 
Căci mai bine este supus lăudat, 
De cât cu ruşine Domn şi atirnat !» 

Dup'-aceste vorbe, Stefan stringe-oştire 
Şi 'nvingend păgânii, ?nalţă-o mânăstire. 

NOTA 

Daniel Sihastru. 

Stefan Vodă mergind de la cetatea Nemţulul în sus spre 

Moldova, a mers spre Voroneţ, unde trăia un părinte sihastru 

anume Daniel, și bătând Stefan Vodă în ușa sihastruluf să-i 

descuie, a răspuns sihastrul: să ascepte Stefan Vodă afară până 

va isprăvi ruga, şi după ce şi-a isprăvit sihastru ruga, l'aii chemat 

În chilie pe Stefan Vodă şi s'a ispovedit Stefan Vodă la din- 

sul, şi a Întrebat Stefan Vodă pe sihastru ce va mat face că nu 

pote să maf bată cu turcii. Închina-va ţEra la turc! ai ba ? iar sihas- 

tru a gis să nu o închine, că risboiul este al luf; numal după



ce va isbânâi, să facă o mânăstire acolo În numele sântului 

" George. „ , Deci a și purces Stefan Vodă în sus pe la Cernăuţi 

şi pe la Hotin şi aă strins &ste fel de fel de 6ment șia pur- 

ces în jos. Iar turci, înțelegând că va să vie Stefan Vodă cu 

6ste în jos, ali lăsat şi cetatea NEmţului da o mat bate şi să 

inceput a fugi spre Dunăre, iar Stefan a început al goni până 

ÎI trecu Dunărea, 

Ion Neculcea, letopisiţu Mold. pag. 199-



CODRUL COSMINULUI 

hj . 

marire negre, în a lor turbare, 
“Nu bat fața mărei fără încetare; 

lar tu, dragă ţară, pace nu mat ai! 
Nu se şterse bine sângele pe plai, 
Şi alt riă de sânge mâne o să-l ude! 
Mâne alte lupte! alte doruri crude! 
Fii tei trec viaţa sub armele lor; 
Pruncii lor îi uită părăsiţi în dor! 
Etă vintul luptei geme cu turbare! 
Un minut, o ţară, cată desmerdarel 
Crude au să fie luptele ce vin, 
Dar neperitâre fi-vor cel puţin! 
Ale tale lupte, splendide, sublime, 
"Te-or scăpa de mârte în viitorime!



„Il 

= eNu a geme numai, şi-a: versa, suspine, 

E lăsat la inimi nobile sublime! 
Plângerea . purcede din .suflet robit. . : 
Unei vieţi trindave ce Pa umilit!...:: 
Cel brav nu s'abate când cel rtu îl frânge. 
Şi cu arma ?n mână.se îmbată ?n sânge.» 
Ast-fel strigă Stefan, şi, cu bravii sti, 
Plecă. cu urgie la Cosmin în văi. 

Aa intrat Polonii pe văr, la. Cosmin: - 
Între dou& măguri ei, cobâră lin. .: 
Sârele răsare: focul splendid luice; 
P'armele lor mândre, cade şi 'streluce. 
Liberă de grijă, morte, saă robie, ... - 
Inima lor. sbârâ, câtre bucurie. 

Gândul lor intrece pasurile lor. 
Câtre dulcea ţeră. alergând cu dor.. 

Dar mai sus de măguri cei din ţeră vin. 
Hcrăstrez, stejari! câţi pe ripl se ?nclin; 
Pale lor tulpine aninaţi îi lasă. 
Jar mai jos de dinșii armiile pasă. 
Un semnal şi-aceste cete vor peri. 
Sârele dispare. . . ceru ?ngălbeni! 

40605. Au? Rom. — Dim. Bolintineanu, 4
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II. 

Munţi ?nalţi vechi, scutur” coma lor virgină : 

Arburii se mişcă, se ?nvirtesc, se "nclină. 

Umbra se măresce. .. Aerul tăiat, 

Strâns, Saruncă ?n valuri, vijie turbat. 

Muntele tresare! trăsnete, mugiri, 

Şuerări bizare, vaete, râcniri, 
Sa rădic în aer, cresc se variază, 

Şi din munte ?n munte, trec se repeteză. 

Bradii vechi ca lumea, peste tot s'abat, 

Cad din ripă în ripă; ori şi unde bat, 

Stâncele pe cale, gem, trăsnesc şi saltă, 

Se sfâramă, plecă, bubuesc, tresaltă. . - 

Cerul şi pâmintul par” că se lovesc, 

Par că se confundă şi se nimicesc; 

Şi-unde se revarsă pe văile-adânci, 

Alţi munţi se formeză din copaci şi stânci. 

Muntele rtmâne negru desvilit; 

Rîul schimbă cursu-i, geme năbuşit. 

Caii, cavalerii, cetele făl6se, 

Armele, iaă forme crude şi hidose; 

Riuri largi de sânge din pâmint ţişnesc; 

Codri ?n fum şi n umbră urlă, clocotesc!. . - 

Stefan însă vine cu a lui armic, 

Ce mai e cu viaţă, sfăramă c'urgic. 
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NOTA 

Codru Cosminului, 

Cunoscând sfetnici! lu! Craii, mat ales episcopul, gândul lui, 

că va să facă ste asupra lui Stefan Vodă... În qicea să nu facă 

6ste asupra dreptăţii. . . Iar Craiul gicea lor: vout vă este lu- 

cerul biserica să păzițt, iar nu de răsbot să grijii, că gândul 

mei vot nu-l sciți, ci numa! eă singur; că de aşi pricepe că 

haina mea scie gândul mei, în foc aşi băga-o.. > A ceşit gică- 

t6rea la let «n şiilele lu Olâreht şliăta (âstea) a prrit» 

Şi de aci a trecut Nistru pe la Mihălcent ca t6tă 6stea sa și 

a venit la Coţmant. Acolo şi-a descoperit viclenia ascunsă; că 

a prins pe Tăutul logofttul şi pe Isan, de-l biga în obeg!. Iar 

Stefan Vodă daca a tnţeles că Craiul Ia viclenit şi vine asu- 

pră-l și a trecut de Nistru cu opt-dec! mil de 6meny, fiză de 

adunătura cea altă, ds sirg a trimis în tote părțile să stringi 

oști la Roman. .. L-a venit ajutor de la unguri şi de la ţara 

muntenesci... lare craiul leșesc a bătut Sucăva tre! stptământ 

şi nimica n'a folosit... Birtos, voevodal Ardelului, ce venise cu 

zjutorul unguresc, a trimis solt la Olbreht Cra! să-I spue că va 

veni singur pentru pace şi pe Stefan cu multe cuvinte l'a rugat 

si facă pace cu Craiul leşesc, şi aşa aă intrat la mijloc... şi 

sai împcat... Ci craiul n'a mers pe calea pe unde venise, ci 

pe alti cale pe unde era ţ&ra întrâgs spre codru Cosminului, 

Simţind Stefan Vodi că leşi! nu merg pe unde venise... a tri- 

mis dupi Craii de l'aă rostit si nu ia spre codru, ci pe urma 

pe unde a venit... ci Ceaiul « .. n'a băgat scmă, ci şi-a pl 

zit calea spre codru Cosminului. . , Decl Stefan. . . a trimis 

Gstea să se apuce calea la codru Cosminului, să taie pidurea, 

si o înjineze ca să o polă porni să cați asupra oștit, daca vor 

intra leşi! în pădure, . , Iară singur Stefan Vodi cu 16:41 &stea 

a tras după dinşil. «și a patra qi î-a ajuns intrând la pi:
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dure Jot la 26 Oct. şi luând ajutor de la Dumnegeii, i-a lovit 

din tâte părţile, şi năruind copaci cel înținaţi asupra lor, multă 

aste lEşă ai perit, unit de oșteni, alţit de țărant ce le coprin- 

sese calea, . , şi alţi! de copacii înţinaţi. Aşa pergând puscele 

şi lXsAnd stăgurile, carele tâte le-aii adunat Stefan Vodă ; iară 

leşii cine încotro ai putut, așa saii risipit prin pădure unde 

puţin! ai ma! scăpat afară, şi singur Craiul cu puţini ce rămă- 

sese, strinpendu-se, s'aii adunat întrun ocol la sat la Cosmin 

şi de acolo bulucindu-se, aii eşit la Cernăuţi. Iar 6stea lut Ste. 

fan, cu dinșil de asemenea merge bitându-se, şi tăindu-se, cât 

nict acei puţin! leşi ce eşise din codru, nu vor fi scăpat, de nu 

s'ae fi încurcat al noştri la carele crăesci,.. Acolo a venit veste 

lut Stefan Vodă că vine şi altă 6ste leșâscă în ajutor lul Craiii . .. 

a trimes pe Boldur vornicul în potriva acet oști şi ati dis să le 

dea răsboiă. ., Şi îndată X-a risipit şi pe aceia, cu ajutorul luY 

Dumnedeii. . , Trecând Craiul Prutul la Cernăuţi, Y-a lovit o 

semi de 6ste a lut Stefan Vodă de f-aii risipit şi T-aă tăiat, cât 

abia a scăpat Craiul cu puţină &ste a sa. Aflatus'aiă la acel res- 

boiii periți 6meni de frunte de la leşi dot fraţi Tinceschi şi 

Nicolae, Voevedul Ruschi şi Gabril din Maraviţ şi Herbor ; a 

şijderea do! frați Gratof: Iumischi şi Murdelio şi alţii mulţi, 

cine-Y pâte scri cu amăruntul pe toțl!. « + alţi! ai cădut la ro- 

bie;, Tucischi, Svigner ; Potgomot de Crenau; Brohoschi ; Gar- 

govischi şi alţit ... pe unii T-aă fost spinzurat al noştri câte 

dout de păr, . „> 

: ” Cron. Urecke, pag. 236, let. Mold. tom. 1,



DUMBRAVA ROŞIE 

——— 

CĂ er face scire lui Stefan cel marc: 

Ci _ «Să depui puterea şi-armele barbare!» 

Pentru-aceste dise Domnul îi scria 

Aste vorbe dalbe: — Vino de le ial» 

[ar la-ai sti le dice: «ln acestă lume 

Cât cerescul sâre va purta un nunc, 

Nimeni nu va spune, cât am vicţuit, 

Ca călcat streinul ast pămint iubit, 

Şi-a găsit în ţară cugete *njosite, 

Inimi degradate, braţe putredite ! 

Nu cătaţi mulţimea celor ce sosesc, 

Şi ascund în umbră s6rele ceresc. 

Inima la doruri e mai câldurâsi, 

Stoa ?n n&pte luce, e mai luminâsă !» 

[ice ; cere calu-i... brava lui armit, 

Spre câmpia luptei pasă cu mândrie.



IL, 

Ce-ai făcut vitejii plini de bărbăţie, 
O trufaşe rege? Eri tu cu mândrie, 
Le *mpărţiai al şerei lăudat pămînt; 

Astă-di mai nici locul unui strimt mormint! 

Plângi, trufaşe rege! căci a ta mândrie 

A lovit cu mârte splendida Lehie! 

II, 

Mii de pluguri arâ. La fie ce plug; 

Tece câte dece robii Leşi sc "njug. 
Ast-fel ară câmpul; iar prin arături, 
Tot cu dinşii Stefan semină păduri. 

IV, 

Doi trimeşi de unguri la Stefan sosesc. 
— «Dâmne! toţi creştinii adi te fericesc 

Dar, ilustre Stefan! toţi se râgă ţic, 

Pentru robii voştrii prinşi în bătălie...» 

Ast-fel dic trimişii; dar Stefan cel mare 

Eră cum rtspunde plin de turburare: 
—«La vecinii noştri prâdi noi nu câtâm; 
Însă când ne calcă, scim să ne-aptrăm. 

a
 

a
 

e 
p
r



Nu-i în datul nostru cruda tiranie; 

Dar un aspru-csemplu am voit să fie. 

Din acestă faptă nasce-vor dumbrave 

Ce-or vorbi prin vâcuri V'armele Moldave... 

Noi scrim istoria, nu pe cărţi ce per, 

Ci pe frunţi de popoli cu paloş de fer!



STEFAN LA MORTE 

Cărefan, Domnul ţtrei, pe cei mari unesce 

Cl La Sucâva veche, şi-ast-fel le vorbesce: 

— «Fiul meă cel june! voi Români doriţi! 

Mârtea mt culege dintai mei iubiţi! 

Dorul pentru viaţă nu m'atristă fârte: 

Omul chiar când nasce face-un pas spre morte. 

Viaţa-i ca fantasma cu chipul plăpând 
Ce prin nopţi s'arată şi se stinge blând. 
Omu-i ca un verme ce ?n ţtrână pare 
Un minut vederci şi, lucind dispare. 

Dar mt ?ntristă forte norul furtunos 
Ce pe cerul şrii trece neguros; 
Soliman ce mâine pâte se prepară 

A lovi cu mârte draga nâstră ţară. 
Ungurul cel falnic se supune lui: 
In Poloni credinţă nu mai poţi sâ pui. 

Un pilot cu minte prin furtuna tare 
Nu desface t6te pânzele ce are,



Ast-fel pân” ce feru-i noi să-l încercăm, 

Cu temeiuri bune ţara să 'nchinăm. 

lar de-ar vrea să surpe legi şi dalbe date, 

Să muriţi cu toţii pentru libertate! 

Nimeni nu € ?n lume mai despreţuit 

Ca cel rob ce portă jugul mulţumit! 

Nimic nu ne ?nsufiă hulă ca poporul 

Ce doresce viaţa cu robia, dorul! 

E mai demn, mai nobil, 6meni şi pămint 

Faţa lor să'şi schimbe sub un dalb mormint, 

De cât în robie nemul să trăiască 

Şi de-a lui ruşine lumea să roşescă!»



CUPA LUi STEFAN 

Mureo mânăştire din trecut remasă, - 

În domnesca sală se "ntinde masă. 

Misail presidă ast banchet voios, 

Şi în timpul mesci dice dureros: 

—aStefan după mârte lăsă moştenire 

Arcul stă şi cupa Pastă mânăstire. 

Cu Cantimirescii, Leşii ai venit, 

Şi, prădând locaşul, arcul aă râpit; 

Însă nu râpiră cupa minunată! 

Ea trâesce încă; de mirare... €tă! 

El arată cupa... toţi sai minunat. 

Ea cra săpată dintrun maţostat.



Servii varsă ?ntrînsa dulce tâmâiosă. 

Fie cine ?nchină pentru o frumosi. 

Când la cel din urmă rîndul a venit, 

Misail ia cupa şast-fel a vorbit: 

—aUnde este timpul cel de vitejie? - 

Timpul de mari fapte, vai! mo să mai vie 

A cădut Moldova, căci or ce Români 

Sc roşesc la gândul a mai fi stăpâni. 

Ei îmbracă manta de înţelepciune; 

Dar ca să-si ascundă trista slăbiciune. 

Dar înşelepciunca fâr a cuteza, 
E ca cutezarea fâr' a cugeta. 

Când vedem sfisă patria română, 

Ne-aducem aminte vorba cea bitrână: 

Cel ce "1 mal aprope de morminlul sti 

La ideea morți! tremură mal ri! 

Stefan nu mat este... însă o să vic 

Alţi Stefani cu viaţă şi cu bărbăţie. 

Daca timpul d'astădi ne apasă grei, 

Viitorul este al lui Dumnegcă! 

* Ț 
:
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Insă, pân să vie lanţul să ne rupă, 

Nu va mai bea nimeni din acestă cupă, 

Când un suflet mare se va arta, 

Hirburile cupei le va aduna.» 

[Dice, aruncă cupa şi o sparge în trei... 

Nimeni n'a strins încă hîrburile ci! 

  

NOTA 

Cupa lui Stefan. 

Lăsat-a Stefan Vodă cel Bun, la mânăstirea Putna, după mârtea 

lut, arcul şi un pahar ce vorbiali călupirii că est de Iaspis, 

ce era În chipul marmore! albe şi a farfuriel, ca să fie întru po- 

menire la sânta mânăstire, şi arcul la fost trăgând cu virtej. 

La vremea lu! Constantin Cantemir Vodă, fiind răscâlă, ati 

venit nisce cazaci cu leşi şi moldoveni! Joimiri vrând să jecutscă 

mânăstirea, Dect atuncea ai jefuit tot ce a fosta boeri și a ne- 

guțătoră, iar a mânăstirit nu a luat nimica, fără numa! arcul lut 

Stefan Vodă; iar paharul a fost până la al treilea domnie a lul 

Mihaiii Racoviţă, şi scoţându-l din turn un călugăr pe anume 

Misail Chisăliţă, şi vrând să se fălescă, a blut la masă cu a- 

cest pahar a lu Stefan Vodă cu nisce zlătași, şi bend mult cu 

acest pahar, ad stricat un lucru scump de minune ca acela. 

Letep, Alold. Jon Xeculeca, pag. 159, tom, 2.



BANCHETUL LUI ŢEPEŞ 

— 

<] (ahomer-Sultanul cu oştire marc, 

| Urmărind pe Ţepeş, vede cu mirare 

O pădure desi pe un câmp întins. 

EI grăbesce mersul, Varşiţă coprins. 

Ostea lui doresce umbre pădurateci, 

Aerul de arbori şi de flori molateci. 

Dar când este-aprope, el ce a zărit ? 

Căci de mare grozâ cl a tresărit? 

Arborii sunt ţepe două-deci de mii, 

“Turci tot în atâtea şepe, morţi şi vii! 

Peste-aceste şepe este-o ț&pă mare 

Unde-un mare paşi la vedere-apare! 

Pe pădurea morţii sârele lucca, 

P'ale lor benişe vintul adica. 

Paseri prădătâre pe d'asupra sboră 

Cârduri flâmândite, aşteptând să m6ră.
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—caAh! dicea tiranul de fior coprins, 
Acest om nu pâte a mai fi învins.» 

Dice şi se duce în pădurea morţei. 
Ţepeş stă la masă, ride ?n faţa sorţei. 
Gemetele celor ce în țepă mor, 
Il îmbată dulce şi desfătător 

 



TEPEŞ ŞI SOLII 

? 

ți cmerea domnesce peste Bucuresci ; 

Y Poporul întcâ curţile domnesc; 

Caci doi soli veniră de la *mperâţie 

Şi aduc lui "Țepeș şireng şi mazilic. 

Toţi bocrii ţării vesel i "nsoţesc, 

Şi cu pompă mare spre palat pornesc. 

“Ţepeş îi primesce într'a sa mândrie. 

Solii înainteză... aDâmne, pace ţie! 

Însă încereză de a mai domni. 

Sau te pregătesce astă-di a muri!» 

Cu aceste vorbe toţi sunt în unire, 

Şi toţi trage pala spre a lui lovire. 

«Ce? şi voi? respunde Domnul turburat, 

Cu duşmanii şerei morte "mi-aţi jurat! 

Ascultaşi, voi, care mai aveţi simţire 

De Români, şi lacrămi în nenorocire! 

Viaţă şi domnie le nesocotesc: 

Ale mele lupte vout-o dovedesc;
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Însă ţii la ţeră, ţii la ne-atirnare; 
Ţiu ca sâ-mi fac nemul lăudat şi mare! 
Am fost fârte aspru şi ale mele mâni 
Ai versat atâta sânge de Români; 
Dar al vostru sânge ce mi se tânjesce, 

Il plătea cu lacrămi cel ce ve vorbesce; 
In mijlocul celor ce mt ?nconjuraiă, 
Şi pe o cor6nă ţera lor trădai, 
Nu puteam întralt-fel face eă unire, . 
Ca să scap Românii de a lor robire.. 
Dară, braţul-acesta este sângerat; 
Insă-ai ţerei duşmani nu Pau cumptrat » 

La aceste vorbe câta ostăşescă 
Strigă cu poporul: "Ţepeş să trăiască! 
Speriaţi boerii prin ferestre scap; 

. 2v Jar pe soli îi bate cu pirâne ?n cap.



  

NĂVALA LUI ŢEPEŞ 

Ci, . a a ÎNptea-i furtunosă, şi superbul Domn 
În deşert mai chiamă fugttorul somn. 

O gândire mare suflctu-i îmbată; 

Printr'o faptă rară să triumfe cată. 

Printre n6pte plâie, tunete de foc; 

Cu cinci mii de Roşii el işi face loc. 

Cum furtuna cade p'ape dormitâre 

Şi Wodată ?nalţă valuri mugitâre, 

In ordia turci Roşii năvălesc... 

Turcii se deşteptă, strigă, S'ameţesc. 

Sunetele Warme, strigăte turbate, 

Printre vijelie sbor amestecate; 

Caii calcă rinduri de fârămături; 

Sângele ca pldia cură din securi; 

Mahomed sub cortu-i dulcea pace cată; 

Vise graţi6se sufletu-i imbată. 

Uşele, la cortu-i, €tă se smicesc, 

Şi pe cal apare Domnul românesc. 

40605. Au! Rom. — Dim, Bolintinesnu. 0



a 66 — 

Mohamed p'o pârtă repede dispare... 
Printre umbra desă caută scăpare. 

Când pe fruntea nopţii diorile se joc, 
Domnul cu Românii las” al luptei loc; 
Dar Sultanul cercă spaimă-atât de rară 
Cât la miedul dilei fuge spre hotară. 

TA



APA BIRSEI 

? 

da un fluviu Waur splendida lumină 
Peste patru taberi, versă luna plină. 

Turcii şi “Tătarii somnului se daă; 
Ungurii la mese grijile "nşelai; 
Ast-fel prin furtună, printre nopţi, pe mare, 
Lopătarii versă tincra cântare. 

Dar Şerban nu dârme: căci dulcele somn 
Rar resfaţă cena unui mare Domn. 
Grijile, în horă, turbure se duce 
Incotro lumina mai splendidă luce. 

Câtre astea, cântul paserei prin flori 
Spune câ se versă splendidele diori. 
Domnul câtre ceruri ?nalță rugăcivne; 
Apoi dă semnalul buciumul să sune.
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Lupta se începe, cetele tătare 
Pasă înainte, strigă cu turbare. 
Turcii le dai sprijin— Turcii şi Tătari, 

Se indes, s'amestec... sprinteni armăsari 
Necheză, spumeză... armele r&sună; 
Tremură pămîntul... muntele detună; 
Sorele pălesce... apele roşesc... 
Pastrile ?n aer sborul lor opresc. 
Omul se îmbată d'omenescul sânge... 
Muma către sinu-i copilaşul strânge. 
Ungurii resistă furiei cei vii. 
Dar cum în suflarea negrei vijelii, 
Arborii resistă câte-va minute, 
Apoi işi sfăramă crăcile bătute, 
Ast-fel stau Maghiarii cu ?nfocatul dor, 
Cu puterea dalbă sufletelor lor; 
Dar ?necaţi d'a n6stră crâncenă putere, 
lată că se plecă, bărbăţia piere. 
Dar atunci începe crudă măcelare. 
Furia scăpată urlă cu turbare; 
Caii calcă ?n sânge până la copiţi, 
Calcă şi sfâramă, morţii şi râniţi. 

Strigăte trufaşe, celui ce învinge, 
Se confund cu plânsul celui ce se stinge, 

Ast-fel cum banchanta, Pal plăcerei loc,



Vine despletită, şi cu ochi ?n foc, 

Şi cu voluptate şi nesăturată, 

De plăceri selbatici, şi de vin se "mbată. 

Secheli abate: dilele-i se curmă; 

Patru mii de nobii în mormint îl urmă.



GROZEA VORNICUL 

Mar prin lungul apei, prin dumbrăvi, sarată, 
n Pasă pe tăcute o mărcţă-armată: 
Armia lui Rareş, Domnul lăudat. 

Luna p'a lor cale rade-a semenat. 
Ungurii cu spaimă somnul dulce lasă 
Şi la datorie fie-care pasă... 

La lumina stelei, cei armaţi s'opresc... 
Din ambele taberi, bravii se privesc. 

Lupta ?ncepe crudă; buciumele sună; 
Caii lor necheză, văile r&sună. 

Dorile se scaldă p'azurul ceresc, 
Pe armele roşii de sânge-omenesc. 
Dar lumina spune cetelor maghiare 
Că numai prin fugă pot afla scăpare.
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Zapolia aude cu plăcere vic... 
La Moldavii noştri, pasi ?n bucuric. 
Chiamă căpitanul care-a comandat; 
Tinde mâna dreptă şi Pa sărutat. 
Apoi dă lui arme rari şi preţi6se; 

Aur îi oferă și săgeți frumâse. 

Grozea, căpitanul, armele-a primit: 

— «laă cii arcu-acela la luptaşi dorit. 

Dar auru-ţi, Dâmne, nu mi se cuvine. 

Domnul Petru Rareş na trimis pe mine 

Să sfâram vrâjmaşii întracest resbel 

Numai pentru stima care-ţi prtă cl. 

“/ 
N 
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MIHAIU ŞI CALAUL 

——— 

J ste ora ceea când un fluturel 
Scutură de roă capu-i tinerel, 

Şi lăsându-şi patul cel de florişăre 
Pe o radă dulce sbâră câtre sere. 

Dar Mihaiu Vitezul şede ?ngenuchiat 
Şi ?şi plecă capul spre a fi tăiat. 
Lângă el se vede tînăra Domnijţă, 
Tremurând de spaimă ca o porumbiţă; 
Printre gena'i negră ai ei ochişori 
Ard ca doue stele ce lucesce sub nori. 

— De ce plângi? întrebă bravul cu mirare. 
Ea mor pentru ţeră şi ncatirnare; 
De aceca, dragă, să te veselesci 
Şi cu flori cosiţa să “ţi-o împletesci,



Cel ce pentru lege, pentru ţcră more, 

Işi privesce mortea ca o strbătâre!» 

— Plecă capul! strigă palidul călâă, 

lar Mihaiă întârce spre el capul stă. 

Ferul se rădicâ... poporul şoptescc; 

Ve uitați!... călâul se împletecesce; 

Ferul stă aruncă, cade fermecat 

Sub câutătura mândrului bărbat. 

Cine îi sfărâmă lanţurile sale 

Şi cu fală ?] duce pe "nflorita cale? 

Ferele ?ncunună perul lor cu flori, 

“Tot Românul strigă de mai multe ori: 

«Cel ce pentru lege, pentru ştră more 

Işi privesce mortea ca O strbâtâre !»



POPA STOICA 
———— 

ci | | A. je o vale verde, sub stejari betrâni, 
i Trece Popa Stoica cu trei mii Români. 

Luna plină "nalță discul ci pe munte. 
Stoica stă la masă cu cei mai de frunte. 
Acolo eroul, 6speţii, beu vin; 
Pentru a lor ştră ci pe rând închin. 
Un sol Ture ajunge, ş'ast-fel le vorbesce: 
«Cu cinci-deci mii Omeni, Paşa vă lovesce 
Armele depuneţi, primiţi a vă da, 
Căci cu caii numai v& vor sfârâma, 
Padişahul viaţa vot dăruesce.» 
Insă Popa Stoica ast-fel îi vorbesce: 
«Fii României nu dau arma lor 
«Fără să se bată. Ei cu dinsa mor.» 
Dice, sună ?n cornu'i. Cei trei mii sadună. 
Ei se bat în nâpte la rade de lună. 
Când pe ceru-i negru diorile resfir 
Comele de aur și de trandafir,



Caii peste câmpuri de Turci învelite, 

Înotau în sânge până la copite. 

Popa Stoica luptă; mor bravii Români, 
Insă ca vitejii cu-armele în mâini. 
Paşa dice Popci: «Vino tu la minc, 

Armele depune; un vitez ca tine 

E ptcar să mârâ.» Popa cu arma 'n mâni 

Mâre, cum muriră cei trei mii Români. 

Ti



MIHAIU ŞI UCIGATORUL 

TA cetatea Clujul, întrun vechii palat, 

j Sta Michaiă Vitezul rege coronat. 

Ungurii, Românii, Saşii, i se ?nchină: 
Dacia revarsă vechia sa lumină. 
Dar atunci s'aduce capul lui Andrei *) 
Ce fugind din luptă fu ucis d'ai sti. 
Ucigaşul pare; crima îl mândresce. 
Lauda mulţimei încă o măresce. 
Capul se espune. Domnul gânditor, 
Cu aceste vorbe varsă al stă dor: 
«Crima când se face chiar spre-al nostru binc, 

«Ea rtmâne crimă, merită asprime. 
«Cela ce o iartă este vinovat, 
«Pe cât cel ce-o face este degradat. 
aCela ce în umbră pe vrăjmaşi omâră, 
«Dumnedeu şi omul insultând, cobâră. 

*) Cardinalul Andre! Batori.



«Piară ucigaşul! voi înmormintaţi 

«Pe acest om mare şi one "i daţi» 

Ucigaşul piere. Şi cu pompă mare 

Batori primesce sânta mormîntare. 

ao



MIHAIU SCĂPÂND STINDARDUL 
—— 

CAL oea se ?ntinde şi din cena sa 
Argintse lacrimi peste flori versa. 

Dar, setos de lupte, în văi depărtate, 
Un eroi în n6pte încă se mai bate. 
Singur el se luptă în acele văi, 
Unde mâna morţei a culcat pe-ai sti. 
Dar sub mii de braţe trebue să cadă: 
Trece printre „Unguri, fără ca sâ-l vadă; 
Şi stindardul ţărei el înfăşurând 
Către sin îl strânge, înapoi cătând. 
Şi ?n umbra nopţei armăsaru-i sbâră 
Ca o 'nchipuire albă şi uşâră. 
Spre o apă lată calul s'a "ndreptat; 
De Maghiari resboinici fuge *nconjurat. 
Luna după deluri, mergând să se culce, 
li arată calea şi-i suride dulce.
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Cei ce îl preurmă se opresc pe maluri ; 

Dar Mihaiă cu calul se aruncă ?n valuri, 

Şi, de ceea parte singur ajungend, 

El îmbrăţișeză calu-i spumegând. 

Apoi scâte friul încă alb de spume, 

Şi îi dice: «Liber mergi de-acum în lume!»



CEA DE PE URMĂ NOPTE 

A LUI MIHAIU CEL MARE 

— 

d un glob de aur luna strălucia 

Şi pe-o vale verde oştile dormia; 
Dar pe-un vîrf de munte stă Mihaiu la masi 
Şi pe dalba'i mână fruntea lui se lasi; 
Stă în capul mesei între căpitani, 
Şi rechiamă dulce tinerii szi ani. 

Viaţa n6stră trece ca suava rouă 

Când speranţa dulce ne suride nout. 
Ast-fel astă dată viaţa lor cura; 

Cugetele triste nu-i mai turbura. 
Luna varsă rade dulci şi argintâse: 

Austrul le suflă câmele pletâse ; 
Căpitanii t6rnă prin pahare vin, 
Şi ?n sănătatea lui Mihaiu închin.
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Dar Mihaiu se scâlă şi le imulțuniesce 
Şi, luând paharul, ast-fel le vorbesce : 

—aNu vE urez viaţă, căpitanii mei! 
Din potrivă, mârte: €tă ce vă cell 
Ce e viaţa nâstră în sclavie 6re? 
Nâpte fâră stele, diuă fâră s6re. 
Cei ce rabdă jugul ş'a trăi mai vor, 
Merită să-l porte spre ruşinea lor! 
Sufletul lor nu e mai presus de ferul 
Ce le ?ncinge braţul, iaă de martur cerul! 
Dar Românul nu va câmpuri fâră flori, 

Bile lungi şi triste fără serbători. 
Ast-fel e vulturul ce pe piscuri sbâră: 
Aripele taie-i că ar vrea să moră! 
Ast-fel e Românul, şi Român sunt cu; 
Şi sub jugul barbar nu plec capul mea.» 

NOTA 

Cea din urmă n6pte a lui Mfihaiă, 

D. Aman, un june pictor ce di cele mal frumâse sperante, a 

făcut un tabloi din acâsiă legendă. Ea este scrisă în 1546 la 

Paris. ” 

Mihaiă Vitezul, favoritul Românilor din Valachia, fuse eroul 

40606. Au, Rom.— Dim. Bolinlinteun, 6
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ce poetul Dim. Bolintin€nu cântă mal cu simpatie Când auto- 

rul acestor legende deveni ministru al cultelor, ceru de la Adu- 

nare un credit ca să se aducă capul lu Mihaiti Vii6zul de la 

mânăstirea Dâlul la Bucuresci, unde să i se facă un monument. 

Camera trecută votă de urgenţă cu aplaude. Vedem însi cu 

destulă durere, că următorii d-lui Bolintinânu la acel minister 

nu aii esecutat acel vot național! Se temură ei să nu supere 

susceptibilităţile inamicilor. măririt trecute a Românilor? O să- 

racă, săracă Țâră Romântscă | tu ești destinati a nu put€ trăi 

de cât de viaţa trecutului prin suvenire | 

E] î



  

MORTEA LUI MIHAIU VITEZUL 

LUI C, NEGRI. 

  

Ah caca aria | 
re câmpia Tordei, pe un verde plaiă, 

9 Tabără oştirea marelui Mihaia, 
Acolo în cortu-i Domnul se gândesce: 
Fericirea ţerei înima'i râpesce. 
Are-o presimţire ce la turburat; 
Şi pe mâna'i mândră capul a plecat. 
În deşert speranţa inima” resfaţă, 

Lacrămile udă gânditârea'i faţă. 
Inaintea celor ce îl ocolea, 
Cu o mantă d'aur el se ascundea. 
Către căpitanii ce îl inconjoră: 
— Dragii mei! ertaţi'mi astă lăcrimidră ! 
E o slăbiciune de care roşesc 
Toţi câţi aă un suflet tare, bărbătesc; 
Însă sunt minute când natura cere 
De la cel mai tare partea'i de durere...
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Astă-di pocii să numer mai la nout ani 
De când noi ne batem cu atâţi duşmani. 

Este adevărul... am făcut, în lume, 
Nemului acesta cel mai mare nume: 
Însă, ce'i mărirea, fără de folos? 
Ceea ce'i în n6pte focul mincinos! 
Singură mărirea nu'i destulătâre: 
Nu voii foc de stele, ci voii foc de sâre. . 
Câte mii de inimi mârtea n'a *ngheţat? 
Şi ?n câte case dorul p'a intrat? 
“Țera este ?n lacrămi şi se pustiesce; 

Fl6rea tinerimei câmpul învelesce ! 
Şi ?n rada slavii unde strălucim, 
Ved pe nesimţite noi ne mistuim, - 
Astă-gi lupta nâstră ori-ce luptă curmă; 

"Ea va'fi lovirea cea mai de pe urmă... 
Astă-di este timpul ca să isprăvim: 
Sau Români ne perdem, sai Români trăim!» 

Ast-fel le vorbesce... dar doi soli sosiră, 
Doi trimişi ai Bastei... capii toţi eşiră. 

— Basta vE trimite? spuneţi ce doresce! 

Basta, iară Basta !... nu mal isprăvesce!»
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— Ce. doresce? dice unul din. calti, 
Basta poruncesce la vasalii sti!» 
— Să 'pornesci îndată banda ta în ţară! 
Îi respunse cel-alt cu o vorb'amară,' 
— Mergeţi, dise Domnul, Pal vostru stăpân! 
Spuneţiii că nu e încă un Român 
Care să dea arma pân'a nu se bate!... 
De-i bărbat, aicea vie a combate!» 

— Este timp! şoptesce un ucigător. 
Cel-alt trage iute paloșul uşor. 
Şi co lovitură repede şi tarc, 
Il împlântă ?n sînul eroului mare. 
Căpitanii iute sar şi inconjor. 
Dar Mihaiu le dice: aFraţilor că mor.. 
Spuneţi Dâmnci mele să nu se mâhnescă 
Şi ?n iubirea ţerei fii mel săi cresca: 
Când vor fi în virstă să le spue ca 
Că nu voia resbună pentru mârtea mea; 
Numai pentru ştră şi ncatirnare 
Sinul lor să simţă sânta resbunare! 
Iară voi tovarâşi, mic îmi juraţi 

Nici odată mâna cu străin să daţi!» 

La aceste vorbe cade ?ntr'al stu sânge; 
Tâv'a lui oştire cu durere 7] plânge.
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Apele pe cale staă şi se opresc; -.: 
Paserile ?n aer triste ciripesc. 
Mârtea cu-a ei mână faţa lui atinge; - 
Inima'i înghiaţă, vorba i se stinge; 
Jar viaţa'i mândră sbâră către nori, 

Ca mirosul dulce unei stinse flori. - 

&



MUMA LUI MIHAIU 

ce, ângă Ol, la Mânăstire, 
Vine un ostaş din plaiă 

Şi întrebă cu grăbire: 
— «Unde-e muma lui Mihait?o 

Teodora se ?nchină ; 

Râgă pentru fiul stă. 
— «Maică schimnică, suspină, 
Nu mai este fiul tea! 
Ce nu ai putut repune 
Patru-deci de lupte mari, 
Ad repus, val! îţi voii spune 
Douzt săbii de tâlhari! 
— Sub a morţii grea lovire 

EI, cădend, s'a aptrat? 

— Prins în lance, cu mărire, 

Scumpa viaţă el şi-a dat. 

— Adevir tu spui... el este, 
Fiul mea cel prea iubit...
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Dar poţi tu a-mi face veste 
Pe Români de i-au unit? 

— Na putut el să-i unescă 
Singuri nefiind uniţi; 
“Toţi voesc ca să domnescă, 
Şi-aşteptând toţi sunt robiţi! 
— Scirea ta e trisă forte, 
Nu că fiă-meă a murit; 
Dar că chiar prin a lui mârte 
Pe Români n'a desrobir.» 
Ast-fel dice Dâmna mare 
Şi ?n chilie s'a inchis, 
Până-ce de întristare 
Ochii ?n lacrimi i s'a ?nchis. 

„Sia



PREDA BUZESCU 

Și trei dile lupta n'a mai încetat, 
Şi Tătarul pare ca înaintat. 

Dar Buzescu Preda vede cu durere 

Fl&rea României ce pe vale pere. 
Trece ?nainte pe un cal în joc, 

Ce vărsa din ochi-i flacăre de foc. 

Strigă cu tărie cetelor sdrobite 

Ce la plasu-i mândru se întorc uimite. 

lată că nepotul Hanului tâtar 

Trece pe-un stlbatec, ager armăsar: 

Unde se arată pe ?ntinsa vale, 

Prin oştirea n6stră işi deschide cale. 

lar Buzescu Preda, cum îl întilni, 

Ii cşi ?nainte, şi ast-fel îi vorbi: 

— aDacă nu “ţi-e frică, gal credinţă ?n tine, 

O, 'Tâtare! vino să te baţi cu mine!»



— 9 — 

Ei descălecară atunci amindoi, 

Şi se iai la luptă ca doi juni eroi. 
Ochii tuturora cată cu mirare 
La Buzescu Preda şi tătarul mare. 

Ei se bat la rada stelei cei de foc; 
Flacările-i albe pe-a lor zale joc. 
Vîntul re&coresce fruntea lor udată, 
Şi mânia dulce sufletul le *mbată. 

Ei se bat în spade— spadele se frîng; 
Şi se iau la braţe—se smucesc, se string; 
Când tătarul scâte o secure mică 
Şi lovind pe Preda, paveza îi strică; 
Dar el cu măciuca ast-fel îl lovi, 
În cât de odată cădu şi muri. 

lar după acesta, 6stea românescă 
Plecă şi învinge horda tătărescă.



RADU DE LA AFUMAȚI 

Sa în tronu'i Domnul mare 

Î Radu de la Afumaţi. 

Lângă dinsul Domna pare 

Dulce cu ochii plecaţi. 

Astfel lângă bradul verde 

Ce se ?nalţă câtre nori, 

Dulce-apare şi se perde 

Edera cu dalbe flori. 

Solul turc aşa vorbesce: 

aDacă armele depui, 

aViaţa vi se dăruiesce. 

aSpune dacă te supul.»
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Dâmna dice cu mândrie: 
«Domnii ţerei, mari Români, 
Nu plec fruntea în robie; 
Mor cu armele în mâni.» 

Căpitanii strig” învuna: 
«era facă-se mormint, 
Dar să fie tot-ba-una 

Al Românilor pămînt!» 

Domnul dice cu măria 
Domnilor din timp sublim: 
«Tronul cere datoria 

Pentru eră să murim! 

Turcul ţtra ne robesce: 
El mii cete-a ridicat. 

Pe un paşi Domn numesce, 
Crucea ţtrei-a resturnat,- - 

«Bulevard. umanităţei 

Fuse ast român popor: 

Sabia creştinătăţei | 
Adi o frânge sub picior.



«era facă-se ştrână | 
Dar sub jug să n'o lăsăm! 
Si murim cu arma ?n mână! 

Nobil mârtea să 'nfruntăm.» 

Ast-fel dice şi pe gânduri 
Plecă: pe vrăjmași distrug. 

Bate Turcii 'n două rinduri, 

Scapă şera sa de jug. 

E



BARNOSKI DOMNUL 

T pp săracă ţară! Turcii cei mai rei 
Judecă şi-omâră Domnii mari ai tei! 

Incă adi Barnoski Domn cu nume mare, . 
La serai purcede între Turci călare! 
Sala e întinsă; sfatul numeros, 
Chiar Sultanu-ascultă prin cafas umbros. 
— «lată omul! dice satrazanul mare. 
Toţi privesc la dinsul prinşi de admirare. 
— «E ?nţeles cu Leşii ţara să predea, 
Astă carte spune în potriva sea. 
— «Cer să se ucigă el şi toţi ai stil 
A mai dis vizirul marilor câlâi.» 
Dar Mufti respunde: «Capul daca pere, 
Gl6rele reintră ?n a lor tăcere. 
— «M6răl strigă paşii — este osândit!» 

— Voi mt daţi la mârte. Domnul a vorbit,



  

  

Voi muri cu fală cum Românul more 

Pentru ara sântă! nu-s Român ci re? 

Nu voii să mă apr, căci nu voii să dai 

Turcilor în ţară drepturi ce ci nad. 

Dreptul vă lipsesce... patria română 

Na învins'o nimeni cu armele ?n mână: 

Ea plătesce vout să o aptraţi; 

Nu ca să o spargcţi, nu să-o "ngenuchiaţi. 

Mândri de puterea cca materială, 

Peste ţară drepturi ve luaţi cu fală. 

Dar acea putere fâră de cuvint 

E ca vasul mândru părăsit la vint. 

Dumnegei răpesce sânta cugetare 

Popolilor barbari supuşi la picrdare.» 

Mârte!... strigă Paşii. Domnul jos pe piaţă 

Cu virtute rară perde a lui viaţă. 

Dar când cade capul, calul stă ce-l port, 

Necheză, tresare, apoi cade mort. 

Turcii se 'nspăimântă. Ei 'şi-aduc aminte 

Ale lui Barnoski agere cuvinte. 

A a 

=ilie 
ca



OGOGENII 

Il. 
* 

IN omnul ş&de ?n sala cea de strbătâre, 

ăi lar alături pare Dâmna-i gândităre. 
Cum mai multe magici şi suave flori, 
In buchet se 'ngână cu-ale lor colori, 
Ast-fel sunt îu faţă-i, dulcea tinereţe, 

Maiestate, graţii, rară frumuseţe! 
Peste ptru-i pârtă regala cunună: 
Din cunună cade câma sa cea brună, 

Riurând pe sînu-i ca doă-aripiori 
Ce un corb destinde iarna pe ninsori. 
Soli trimişi de Pârtă dai allor firman.:. 
lată cum îi scrie marele Sultan: 
— «Pentru că e datul, cei ce-mi servă mie 
Ţerile-mi supuse, trei ani să le ţie. 
Prin trimişii noştrii te-am însciinţat 
Si depui puterea care ţi-a fost dat!»



Mateiu se ?ndrâptă câtre toţi şi spune: 

— «Ne vom bate 6re, sai ne vom supune? 

— Sabia străină, toţi at cuvintat, 

Să nu taie ?n şeră nici un cap plecat! 

Şi da fi să cadă ţtra în robie, 

Incă să ne facem sânta datorie! 

Caci mai dulce-e nou& liberi să perim, 

De cât cu ruşine robi să vicţuim i» 

Strigă şi toţi jură cu-armele să psră 

Pe câmpia luptei, pentru sânta şeră. 

II. 

Câmpul Ogogenii luce despre dori, 

Nu de turme grase, nici de dalte flori, 

Ci de multe corturi. Tabera-i tăcută. 

Vasile-al Moldovei pe străini ajută! 

Ura care pârtă Domnului creştin, 

Pune ?n mână-i arme lângă cel strâin, 

Şi îi gice:—aDu-te! sparge cu turbare 

Ori-ce simpatie sângele tEa arc! 

Numai să astimperi al tronului dor, 

Sclav al vanităşei, miser muritor!» 

oto6.—Aful. Rem. Dim. Bolintineanu,



:Mateii Domnul vine cu cetele sale,. 
Sfâramă străinii r&spândiţi pe vale... — 
Domnul de Moldova scapă ruşinat 
Şi de consciinți dureros muşcat. 

e 

E. |



  
BALADE



  

STRĂINUL 

GP pr âng' un riulej 

Ț Briă de câmpuleţ, 

Briuleş d'argint 
Ce cură mugind; 
Tristul călttor 
Se opresce ?n dor, 

Şi acolo plânge 

Cu lacrimi de sânge, 

Plânge fâră scmă 

Şi pe mârte chemă.: 

Jată, mâre, iată! 

Mârmea i s'arată 

Cu perii sburliți, 

De lacrimi stropiţi, 

De şerpi împletiţi; 

Naltă și uscată,
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De b6le urmată, 

B6le furi6se, 

B6le gălbegiose, 
Din aripi plesnind, 
Ca esme rânjind. 

«lată-mE am venit, 

Voinicel iubit! 

Puţintei în lume ' 

Chemă al mei nume; 
Care-i dorul tei 
Atâta de rca? 

— Morte! sunt străin; 
Curmă al meu chin! 

— Scii cine sunt ei, 
Voinicelul meu ? 
Al meă sărutat 
Este îngheţat, 
Vorba-mi fiorâsă, 
Mâna-mi sângerâsă... 
Cine a intrat 
Intral meă palat, 
Nu a mai eşit, 

Nu a mai: simţit, 

A purure-a stat 
Mut şi nemișcat. -
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— Cine a intrat 

Intral tei palat 

Nu a mai eşit, 

Nu a mai Simţit; 

A purure-a stat 

Mut și nemişcat; 

Dar nu eşti mai rea 

De cât vita mea! 

Nici o bucurie 

Nu-mi mai ride mie. 

— Ah! de este-aşa 

Vin, inima mea! 

Serbătâre-aşteptă; 

Morţii se deşteptă. 

lavo cade, nca! 

Vin, inima mea!» 

Astfel ci vorbesc, 

Bâlele răcnesc, 

Sahă se "nvirtesc 

Din aripi bâttnd, 

Imprejur săltând, 

Asupră-i sârind 

Ca esme rânjind.



CAPUL AVARILOR 

“A in văile Carpaţilor 
|  Misterici negurâse, 

Trecea capul Cazacilor 
Cu garde numer6se. 

Zăresce lâng” o peşteră 
Derimături romane, 

Un templu de-albi marmură 
Al Junei daciane: 

Iar luna, suflet umbrelor, 
Pe-o ntgră: stâncâ-apare 

Şi varsă foc pe feţele 
Columnelor bizare.
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În vestibulul templului 

Se v&d mai multe stanc, 

Cu chipul guvernorilor 

Ai Daciei 'Traiane, 

Dar turma călttorilor 

Vedendu-le, hulesce ; 

Şi capul lor, cu furie, 

Descalecă, vorbesce : 

aCât mi-or lovi vederile 

Aceste chipuri mute, 

Nu pot să 'mpac eă inima-mi 

Cu visele-mi plăcute!» 

El dice, trage paloşul, 

Spre chipuri apoi trece, 

Lovesce-o stană repede 

Pe sînul ci cel rece. 

Atunci în aer stelele 

Cu nori apoşi se 'ngână, 

lar stana "nalță repede 

Pe dinsul recea-i mână.
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Se mişcă tâte stanele, 
Pişesc spăimântătore, 

Şi ?n n6pte, calcă, sfarămă, 

Barbarii sub picidre. 

Se



UMBRA RESBUNĂTORE 

  

. 

i - aa 
« drate-meu spre tronu-mi cata, 

C| Omenii maă credinţat... 

Capul stă dar să se-abatâ 

Astă n6pte la palat!» 

Ast-fel Domnul îşi dicea 

Şi pe cer o stea pălea. 

lată fratele cel june. 

«Dulee frate, de te chem, 

Sunt coprins de-amărăciune... 

Umpleţi cupele să tem! 

Viaţa-i plină de ?ntristare. 

Fericirea pe pâmint
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Trece ca şi-o sărutare, 
Ca şi-o fre pe mormiînt! 

Fratele mai mic dicea: 
«Dâmne ţine cupa mea!» 

Fratele cel mic murise 
De venin omoritor ; 

Dar din ora ce perise 
Domnul sufere greu dor. 

Somnul ochii nu-i atinge, 
Visele plăceri nu-i port, 
De cum sârele se stinge, 

Vede fratele lui mort. 

Mâna fantasmei ce plânge, 
Ii arată când şi când 
Hircă plină cu-al lui sânge, 
Cu-al stă sânge fumegând: .
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Şi-i vorbesce: «aDâmne bea, 
Sângele şi: viaţa meal». -. .'-"- 

Domnul caută scăpare . : 
În ospâţuri și n orgil,: 
În noul crime şi turbare, 

În turbate bătălii; 

„Dar în lupte-omoritâre . 
Bravi-alături tot s'abat; 
Nu mai el stă pe pici6re, 
In cadavere *ngropat; 

Şi ?n orgiile turbate, 

Când mesenil vrsă vin, 
Umbra junelui sză frate 
Parc printre cel ce "'nchin, 

Şi-i mal dice: aD6mne, bea, 
Sângele şi viaţa mea!»
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Iar pe patu-i de zăcere, ! 
Unde capul şi-a: turnat, 
Vede-a fratelui părere 
Ce-ocoleşsce tristul pat, 

Şi-i vorbesce: «Dâmne, bea, 

Sângele şi viaţa mea!» 

NOTA 

Umbra resbunătâre. 

Acestă poesie pare a se raporta ma! mult la un imperator de 

la Byzanţ de cât la un Domn român.



MIHNEA ŞI BABA 

DUPĂ O TRADIȚIUNE 

  

Il. 

(fina lampa se stinge la negrul mormint 
Atinsă de aripi, suflată de vint, — 

Când buha se plânge prin triste suspine — 
Când reii fac planuri cum ad a reţine 
În barbare lanţuri poporul gemând, — 
Când demoni şi spaime pe munţi se adună 
De urlă la stele, la nori și la lună, 

Întruna din peşteri, în munte ripos, 

Un om 6re-care intră curagios 

II. 

În peştera Carpaţilor 
O ră şi mal bine 
Vedi templul Pacinaţilor 
Ce cade în ruine
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Aci se fac misterele 

De babe blestemate, 

Ce scot la morţi arterele 
Şi hiîrcele uscate 

Aci se ferb şi 6sele 
În vase aurite, 

Aci s'adun Frumâsele, 
Când nu mai sunt dorite. 

O flacără misterică 
Dă palidă lumină; 
Iar stilpii în biserică 
Păreau că se "'nclină. 

Şi liliecii nopţilor 
Ce au aicea locul, 
Ascunşi în hirca morţilor, 
Umblaă să stingă focul. 

O baba ce orârele 
Uscaseră în lume 

Tot rescolea vulvârele, 
Şoptind incet un nume.



III. 

Saude un sgomot de paşi de aprâpe, 
Cum calcă strigoiul, când va si deserope 
O tenără fară... — Colo... ascultați! 
Si fie Satana cu ochit de focuri? 
allci! cine să calce în negrele-mi locuri, 
Se treba bătrâna... aici nechemaţi? .. » 
Ea dice, şi ?n umbră un om se arată 
Cu ochii de sânge cu fruntea uscată, 
“Teribil ca locul in care intra. 
aBetrână, el disc, îţi fi datoria! 
Şi vorba-i cum geme în zid vijelia 
Din colţuri în colţuri grozav resuna. 

Bâtrâna. 

aAscultă-mt Dâmne! aveam în oştime 

Un fiă Gre-care vestit in mulţime 
Prin luptele sale; cra tul mea: 
Plăcur ca seninul, frumos ca o Hore, 

Şi pentru acesta mai stam ci sub sore; 

Era pentru mine al mea Dumneică, 

Şi pentru acesta nam dat în perdare: 

Sa-l fac între Omeni ferice și marc, 

șo6o6.—.tut, Rom, Dire, Poiintinrinu. Ss



Am dat al mei suflet la negru tartar, 
Tu scii mai departe. Ce? gemi de turbare? 
Vrci sângele mumei, tu vrei resbunare? 
Lovesce! na sînul, tirane barbar! 

Căci viaţa îmi este acum blestemată. 
Oh! cum nu pot re să sorb astă dată 
Şi dilele tele şi sângele ru! 
Dar nu pot, că fiii-meu în ultima-i stare 
Opri ori-ce mână a da resbunare, 
Tirane! vedi prada-ţi, vedi cugetul stii.» 

Pe urmă c'o mână uscată şi arsă 
intruna din hirce un sânge ea varsă, 
Şi dându-l lui Mihnea, îi dise: «să bei! 
E sângele fiii-meă, na! s6rbe-l mai tare; 
E cald şi e tîncr, cum vei tu, barbare! 
Na, sârbe, sai că sorb pal teu, de nu vrei.» 

IV. 

Toţi morţii din morminturi, 
Cu ghiarele *ncleştate 
Ca frunzele uscate 
Ce sbor când suflă vinturi, 

Spre Mihnea alerga;
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lar vircolacii serii 
Ce chiar din lună pişcă, 
Când frundele se mişcă 
In timpul primăverii, 
Țipând, acum sbura. 

Şoimanele ce umblă 
Ca vijelii turbate, 

Col6se deşirate 
Cu forma ca o turlă, 
Din munţi în vâi câlca. 

V. 

Un glas în mulțime teribil gemu 
Şi certa infernă îndată tăcu. 

VI. 

Blestemul. 

«Ori unde vei merge să calci, o tiranc! 

Să calci p'un cadaver şi "n visu-ţi să-l vedi! 

Si stringi tu în mână-ţi tot mâini diafanc, 

Şi ori ce şi-or spune tu toic si creji.
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Să-ţi ardă plămânii do sete adincă, 
Şi apă, tirane, să nu poţi să bei! 
Să simţi tot-dVauna asupră-ţi o stâncă! 
Să ?nclini a ta frunte la cine nu vrei! 

Să nu se cunscă ce bine vei face! 
Sa plângi! însă lacrămi să nu poţi vărsa, 

Şi ori ce dorinţă, şi ori ce-ţi va place 
Să nu poţi, tirane, să nu poţi gusta! 
Să credi că eşti geniu, să ai dile multe. 
Şi toţi ai tei mâră, iar tu să trăesci! 

Şi vorba ta nimeni să nu o asculte, - 
Nimic să-ţi mai placă, nimic să doresci !» 

VII. 

Aşa vorbi betrâna 
Şi Mihnea tremură: 
lar naiba, ce fântâna - 

O sârbe într'o clipă 
Şi tot de sete ţipă 
La drepta lui sbură. 

El are cap de taur 

Şi ghiare de strigoii, 
Şi" câda de balaur, 

Şi geme cu-turbare
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Când baba tristă pare; 
lar câda-i stă vulvoiu. 

lar nagodele urite, 
Ca un mistreţ la cap, 
Cu lungi şi strânibe rite 
Cu care de pe stâncă 
Rim marea cea adincă 
Şi lumea nu le cap; 

Şi şese legione 
De diavoli blestemaţi 
Treceau ca turbili6ne 
De flacări infernale, 
Câlări toţi pe cavale, 
Cu perii vulvoiaţi; 

Şi mii de mit de spaime 

Veniaă din iad ridend 

Pe Mihnea si defatme, 

Căci ast-fel baba are 

Mijloc de reshunare 

Pe mort nesuperând.
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VIII. 

"Mihnea încalecă, calul stă tropotă; 

Fuge ca vintul; 

Sună pădurile, fişie frundele; 

Geme pămîntul; 

Fug legiânele, sbor cu cavalele, 

Luna dispare; 

Cerul se ntunecă, munţii se cletină; 

Nlihnea tresare; 

Fulgerul scânteie, tunetul bubue; 

Calul stu cade; 

Demonii riseră; o ce de hohote! 

"Mihnea jos sare. 
Însă el repede iară ncalecă, 

Fuge mai tare; 

Fuge ca “crivţul ș sabia-i sfirie 

| În apărare. 

Aripi fantastice simte pe umere ; 
Însă el fuge; 

Pare că-l Sfâşie. guri insetabile, 
Hainele-i suge; 

Baba p'o cavală. iute. ca ca fulgerul 
Trece "nație" : Est 

Slabă şi palidă, atei fâlfacă , 

Pe Osemiibte = 20 ae
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Barba îi tremură, dinţii se clttină, 

Muge ca taur; 

Geme ca “tunetul, bate cavalele 

Cu un balaur. 

IN. 

O, ce de hohote! riseră demonii ; 

Iadul tot rise! 

insă pe creştetul munţilor, dorile 

Dilei venise: 
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