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CANTULU VII



  

  

    

    

  

  
  

CANTULUUVII 

CUPRINSULU 

Dochia, luându forma lui Cicală, sfătuesce pe Negreni să-se în- 

Zârne acasă, Poporulu se turbură și se pregătesce de întdicere. 

Intrecenirea nopţii alină turburarea poporului. Nimfele, peste 

ndpte, farmecă și îndulcescu îsvdrele Dâmboviţei, dr! în dori de qi 

” rescolă cerbi și capre, din cari poporulu, ce suferiă de fome, vâ- 

nâză o mulţime. Visiunea lui Jlinu, La îndemnulu lui Ilinu po- 

"porulu apucă cu neșterulu Manole și zidesce o cetate. Frumu- 

sețele cetății. Stra Sorinu cântă profeţindu soriea lui "Manole, 

Intr'aceea sosesce Negru cu Nuorașu şi cu junimea din Valea- 

sargentină. Negru trimite o sută bătrâni la Danu săi ctră așe- 

demântu. Danu refusă. Negru, plecându cu 6stea asupra lui 

Danu, ţine depe o stâncă rezistă asupra dstei. Catalogulu dstei.
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Apropiarea ostiloru. Lupta. Armele lui Riscogelu. Carcanu este 

ucisu de Riscogelu. Lupta pe cadavrulu lui Carcanu. Florea lui 

„ Bouru tEresce cadavrulu, er” Riscogelu continuă lupta. Lupta lui 

" Vultanu cu Penteleu. Gemenu și Lauru înfrângu pe Olteni (Fă- 

gărășeni). Nuoraşu le vine în ajutoriu şi rănesce pe Gemenu, 

Miranu și Marmontă, recunoscându-se ca zechi fârtaţi, curmă 

lupta, se îmbrăţișeză și schimbă armele, 

    

Pecându acestea tâte se 'ntâmplă 'n depărtare, 
Negrenii vădându țâra, pornindu asupra loru, 
Vădând că nici soliă, nici domnu nu mai resare, 
La vechile cămine întârnă-și a: loru doru; 
Căci multe suntu în lume și dulci și răpitore, 
Mărire şi-avuţiă și-amoru d'unu chipu divinu, 
Dar mai frumosu și dulce și mai iubitu sub sore 
Nimieu pământulu n'are ca vechiulu tău căminu! 

Vădându atunci Dochia cum lumea se frământă, 
„In forma lui Cicală la faţă și la portu, - 

In plaiu la ei descinde și-acestea le cuvântă : 
«Uitaţi-vă la mine, aşa că nu suntu mortu? 
Acelu turbatu bălauru fi numai făcătură... 
Când mi& 'meordai la, luptă, mai iă-lu de unde nu-i! 
D'atunei mai fui p'acasă de-mi luai de 'mbucătură, 
Când colo p'alu-de Negru prin curte mi-lu v&dui, 
ȘI când qicu: <Bunu întorsulu, Măria-Ta!» elu du-te... 
Părea că sub călcâie i-ardeau cărbuni aprinși !
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- Și voi mai staţi în cumpeni, cu minţile perdute, 

Ca nisce luaţi din Iele sâu fărmecați şi prinşi ? 

Intâiu se şterse Negru simţindu că se 'năspresce, 

Și ca s&-lu caute, vorbă! periră mai vre-o trei. 

Așa ne părăsiră cu toţii iepuresce , 

Cei cari ne-au scosu din țâră și ne-au târitu cu ei. 
Voi credeţi c'oru să 'ntârne și-oru să vă ducă în ţeră 
Cu rîuri dulci de lapte şi ţermuri de păsatu, 

Unde nu lucră nime, nu sapă, nici nu ară, 

Şi fără grigi cu toţii ducu traiu îndestulatu! 

Su nu ne-ajunge-acuma de când âmblămu ca fiare, 

Dar” mai flămândi ca ele, prin codri rătăcindu ? 
. Bătrânii, copilașii, se stingu de leșinare, 

ȘI toţi de nâgra f6me abia mai stămu suflându! 

Și nu vedeţi voi colo mișcarea pe câmpiă 
Şi flacăre pe dealuri pământulu rescolându ? 

Alrgă și s'adună și ?n locu de ospeţiă 

Ne-aştâptă, cu ciomege perire-amenințându. 
Deci blemu napoi cu toţii, căci nu-i mai dulce *'n lume 
„Ca mortea și vița în vechiulu tău căminu !» 

Așa grăi Dochia, şi-unu sgomotu fără nume . 
Se 'ncinse prin mulţime, unu vacru și-unu suspinu. 
Femeile mai tare se vaeră, suspină, 

Și tragu, întindu bărbaţii napoi a se 'ntornâ. 

Deșertu llinu bătrânulu le 'mbună și le-alină, 

Deșertu Troianu alârgă și strig” a s'aședă, 
Mereu tumultulu cresce și dorulu de moșiă
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S'aprinde totu mai tare şi 'ncinge totu mai mulţi, 

Și chiar bărbaţi se scâlă și strigă cu tăriă: 
«Să ne 'ntornămu mai bine, decâtu flăimândi, desculți, 

Sajungemu aici pradă la ferele codrene !» 

Și mulţi voescu să plece și mulţi aru fi pornitu, 

Dar' n6ptea ?ntinde-a' sale aripi cu negre pene 

Și cerulu și pămentulu d'odată le-a 'nvălitu. 

Salină, dar' în sufletu se gată de plecare, 

Și totă sânta n6pte petrecu priveghitori, 

Er dorulu peste npte s'aprinde totu mai tare 

Și-o lume.li se pare de sâra până ?n dori: 
A” crânguriloru dine întwastea. se ridică 

Și-adună mii de ierburi, de flori și rădăcini, 
Și sue 'n albe hore p'a munţiloru potică . 
L'a' Dâmboviţei *nalte și limpede fOntâni. 
Aici apoi s'aşedă de farmecu-să-s' apuce..., 
Și-a Dâmboviţei unde ca mierea le "ndulcescu. 
Pân' adi din apa-i dulce cin' b6 nu se mai duce, 
Atâtu a sale unde pe -toţi i-adimenescu! 
Se dice c'atunei nimfa cu numele Sulfină, 
Cu scire s6u nescire, a luatu şi-a mestecatu 
Prin ierburile sale și frunqă de smindină, 

* Ce-o pascu oile 'n munte când mieii şi-au lăsatu, 
Și câtu ce-o pascu de dânșii nu-și mai aducu aminte 
Și nu-i cunoscu să-i vedă nici chiar a doua qi; 
Ev d6că faima spune vr'unu adevăru s6u minte, 
Cu timpulu ce-află tote şi-acâsta se va sei!
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„E când în dori de diuă mulţimea se deșteptă, 

A crânguriloru qine din cereri şi-aninători 
Rescâlă cerbi și capre și către ei le 'ndreptă, 

Er' ei cu arce 'ntinse le-aștâptă 'n ţiitori. 
Și multu vânatu făcură, câtu mai la fiă-care 

Sorţindu-li-s'o feră în parte li s'a datu. 

Se punu și frigu și taiă şi-o dalbă qiuă mare 

P'a' Dâmboviţei maluri mereu s'au osp&tatu, 

Și toţi acum uitase de dorulu de moșiă, 

Părea că de plecare nici cugetu au avutu. 

Mulţime, ușorinţa din ceru e dată ție, 

Voi gemeni împreună pe lume v'aţi născutu! 

Se stinge-a dilei lampă şi sera linu cobore 
Pe calea sa:de stele din ceruri pe pământu, 

Și scuturându din vălu-i o bre șoptitore 

Revârsă recorosă unu rooru viu d'argintu, 

"Şi nâptea linu se 'ntinde şi lumea. cufundată 

In somnuadâncu și dulce zăcea ca 'ntrunu mormântu : 

Tăcuse frunda 'n codru de bore legănată 

Și paserile 'n frunde uitase d'alu loru cântu, 

Și undele pe petri şi-a” undeloru popore 

Și lucrători și câmpuri şi turme şi păstori 

7ăceau uitate tote vița trecătâre 

Și-și luau potere nouă la' dilei nou dori. 

Ilinu bătrânulu singuru veghi€ză 'n rogăciune 

Cu sufletu ?n tăcere nălțându-se la ceru, 
Și-atuncea dintr'odată (o! mare de minune!)
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Unu îngeru i s'arstă și-alu cerului misteru 
Descopere dicându-i: «Nu te 'ndoi, line, 
Căci cerulu ce-i ursesce și omulu va *mplini. 

Nu te 'ngrigi de Negru, elu a plecatu şi vine, 
Și-a Daciei domnfă de nou elu va urdi.» 

Aşa grăindu în ceruri se 'nalță și dispare, 
Er" aerulu în urmă-i de rade schinteiă. 
Uimitu llinu remâne privindu în nemișcare, 
Și nu sciă de vede sâu dor numai visă. 
Dar n'a scăpatu mulţimei minunea din vedere, 
Căci dorile voi6se când cerulu deschideau, 
Mulțimea se ridică și toţi în o părere 
D'a domnului venire vorbiau și se 'ntrebau. 
linu apoi mulţimei din graiu așa grăesce: 
<Adi în poterea nopții minuni s'au arătatu 
Și-au spusu că domnulu Negru aicea se grăbesce, 
Ca se 'mplinâscă tâte ce 'n ceruri i Sau datu. 
Dar pân! atunci aicea noi în a lui mărire 
Și n semnu d'anstră voiă, călcându p'acestu pământu, 
S& punemu o cetate la toţi de pomenire 
Și domnului nostu Negru de mare monumântu.> 

Așa grăi bătrânulu şi Vale lui cuvinte 
Mulțimea de pliicere şi voiă strălucindu 
Părea că vădu pe Negru venindu p'unu calu ferbinte, 
Și codri d'a' loru graiuri sunau adâncu vuindu. 
Er noue mari măestri și cu Manole dece, 
Ce noue ani de qile luerat'a sub pămentu
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La Marele-Măestru, şi-acum pe toţi întrece 

Și numele-i în lume sa dusu p'aripi de vântu, 

Se sue și măsoră încungiurulu cetăţii 

P'o stâncă ce se 'nalță p'alu Dâmboviţei malu, 

Lui Inimă-nghieţată i fură umbra vieţii, 
O 'ntindu în temeliă şi punu temeiu la valu. 
Şi prindu cu toţi la lucru cu doru şi mângăere; 

Copaci unii restârnă. alţi stânci rostogolescu, 

Scotu apă jos din vale, şi toți după potere 

Alârg, adună, 'ntrnă şi 'ngiuru furniciirescu. 

Er" sus p'o 'naltă stâncă Sorinu bătrânulu cântă 

'Trăgându bătrâne cânturi din flueru-i de osu, 

Şi lucrulu totu mai tare la, cântu-i se 'nferbântă, 

Și lucră qi și npte, și lucră toți voiosu. 

Vădendu, cetatea cresce și valea totă ferbe: 
Intogmai primăvera. voiosele furnici 

Al6rgă 'nc6ce 'ncolo pe mii cărări prin ierbe, 

Incarcă, tragu, se luptă, ori-câtu se paru de mici, 

Cu sarcini. muliu mai grele, și fiă qi cu s6re 

S6u ploiă și furtună, din lucru nu s'oprescu, - 

Și trâpădă di-n6pte cu ne mai stins' ardâre 

Şi rapede-şi ridică cetatea şi-o "'ntărescu. 

Er” meșterulu Manole la mijlocu de cetate 
In sala cea cu ceruri, ca sorele lucindu 

Inalţ'unu tronu de auru bătutu cu nestimate 

Și-o sută trepte lucii d'argintu la elu suindu. 

Pe tronu apoi însemnă, și fără să voi6scă,
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Dar” însuflatu din ceruri, alu ţerei viitoriu, 

Incâtu se pare tronulu ursitu să strălucâscă 

La celu mai mare ?n lume poporu și domnitoriu. 
ȘI sala "'nfrumseţeză cu "'naltă măestriă, 
Incâtu părea că tâte suntu viue și vorbescu, 
Plăceri, schimbări, ce 'n viță lăsate suntu să fă, 
Și datine bătrâne din traiulu românescu. 

Iei tă, peţitorii căutându o 'mpărătesă, 
Le-arâto babă-clânţă,...: şi le mai scotu rîdendu 
A doua nouă spaimă,.... şi ?n urm” abia le i6să 
Cea, dalbă de miresă ca rosa rumenindu. 
P'unu caru înaltu feci6ra se sue rușinsă 
Cu albi jugani în șese, în corne toți cu flori, 

- Er fătu-frumosu p'unu vânteșu cu faţa luminosă 
S'avântă și schînteiă ca fulgerulu prin nuori. 
L'altaru apoi se 'nchină și-a. cerului potere 
Eternu acum i l6gă d'aici pân” la mormântu, 
ȘI mergu la noua casă sorindu toţi de plăcere 
SE 'ncâp! aici alu vieţei ursitu aședământu. 
Din 'naltulu caru descarcă neose grele valuri, 
Vestmânte pentru sine și scumpii viitori. 
La, dalbele de mese se 'nșiră 6speţi valuri 
Și după mese hore de sprinteni săltători. 
Dar” pintre tote "'nfl6re mirâsa cosinzenă 
Și pintre toţi soresce voiosulu fătu-frumosu. 
Er când Boianu în ceruri clipesce pe sub gână 
Incetu, încetu s'alină ospEţulu fremetosu,
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Și cânteculu miresei începe să resune 

In ușa bine 'nchisă voioşiloru ursiţi, 

E prin vecini atuncea şi juni și dalbe june , 

Deștepte stau şi-ascultă. șoptindu: «Ce fericiţi !» 

Dar" 6tă d'altă parte selbatice popâre. 

Cu focu și feru s'aruncă p'alu erei sântu pămentu. 

Cornarii ce stau pază pe vârfuri veghietâre 

Momâeloru dau flacări și bucineloru vântu, 

Și ca unu omu sardică și-alârgă *n acea parte 

Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi și din câmpii, 

Er mamele doi6se ascundu în munţi departe 

A ţerei viitorime, plăpândii loru copii. 
Și 'nu”o câmpiă verde se 'ncinge-o negră luptă, 

Și lungu ca marea n vânturi se 'mpingu și se respingu, 

Și 'nvingerea. se pare acum alsă, ruptă, 

Acum din nou se 'nelâștă, se sfarimă, se stingu, 

Căci mii îmi cadu barbarii și mii în locu saruncă, 

Și lupta mai învinsă, mai cruntă s'a 'nnoitu ; 

Și câtu pătrundi în zare pe spăimentâsa, luncă 

Totu sânge şi cadavre, şi, (lucru negrăitu !) 

Cadavrele turbarea, nu-și stimpără nici morte, 

Căci unu cadavru cu-altulu se 'nclâștă și se ținu. 

Dar 6tă că s'alege a luptei crudă sorte: 

Barbarii 'nfrânși cu spaimă spre-unu codru fuga ţinu, 

Și când s'afundă ?n codru, Românii-asupra darmă 

Copacii, cari tăindu-i lăsase aţinaţi, 

Și totu ce mai scăpase în urm aci se sfarmă,
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Er' vingătorii d'arme se 'ntârnă 'nsărcinaţi ! 

Se liniștesce ţâra, și 6tă șese pluguri 

P'unu câmpu întinsu și verde glii negre restornându, 

Er' şese boi se 'ncârdă în aurite juguri; 

Din rostu privesce domnulu la faţă luminându.. 

D'odat' înse vecinulu aprinsu asupră-i vine 
Ameninţându, căci agrulu tăindu i La 'ngustatu, 
Și fiă-care strigă, că dreptu i se cuvine. 
Din vorbă 'n vorbă ?n urmă la 'neaeru mi s'au luatu. 
Plugarii lasă plugulu pe domnulu s&-lu ajute, 
Dar' âtă d'altă parte bătrâni judecători 
Cu plete lungi neâse resaru pe nesciute ; 
Salină, 6r' bătrânii ascult a! loru plânsori 
Și caută și cercă, cum, cine se *mpres6ră ? 
Alţi doi-spre-dece calcă şi-arâtă din bătrâni, 
Pe pâne și pe sare, pe sânta cruce j6ră, 
ȘI plugu-apoi bătrânii iau domnului din mâni 

-Și "'ntoreu pământulu ră de unde-lu apucase, 
Er plugulu și cu boii le dau la celu ce-a 'nvinsu: 
S'apuce unulu sufletu Și dreptulu să nu-și lase, 
Er celu-alaltu să simţă, că legea nu s'a stinsu. 

Dincolea șepte fete cu flori încununate, 
Voi6se piipărude, alârgă prin cătunu, 
Și cântă, saru și jocă, căpridre resfăţate, 
Er" juni cu cofe-a mână la pândă mi se punu. 

Mai face-unu câmpui măestrulu cu spice revărsate, 
Și ?n câmpu doue postate de juni secerători,
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O sută *n fiă-care, flăcăi și cu surate, 

Și toţi s'au prinsu să vâdă, carii esu învingători. - 

D'o parte-apoi și d'alta lăutarulu cântă cântulu, 

Er' ei prin câmpulu d'auru ca foculu fâşăescu, | 

Mănunchii 'n a loru urmă acoperu totu pământulu, 

Copiii totu adună, bătrânii totu snopescu. 

Ev sub stejaru d'o parte în umbră la recore 

Gustarea "n i6rbă verde aștptă fumegându, 

Și sus prin crengi (vedere de lucru sporitore!) 

Mari plosce folticâse se 'nşiră spendurându. 

„Mai d'altă parte face măestrulu făr părechiă 

De boi o mare turmă în munte păşunându ; 
Frumoși și mari sunt boii, o singură părechiă 
Câtu o moșiă trage, așa stau strălucindu! 

In urma loru boarii pe ghioge nodorâse, 

Cu tâcă şi cuțite și fluerulu la sinu, 
“Se razimă și câută cu fețele voi6se, 
Er dece câni ca leii pe brânci îngiuru s'aţinu. 
D'odată înse strechia resfiră 'ntrega turmă 

Și prin desişu și-adâncuri s'afundă spărioși, 

Er urșii grei și lupii i-adurmecă şi n urmă 

S'aruncă de prin sgaiuri turbaţi și foinetoşi, 

Şi sângele loru negru și iile loru grasă 

Le vârsă 'n i€rba verde şi lacomi sorbu și 'nghitu ; 

De câni ce 'ngiuru i latră nimica nu le pasă, 

Deșertu păstorii strigă și-ameninţă cumplitu. 

P'unu dealu sorosu măestrulu întinde-o verde viiă,
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Și vița. se 'nfășâră pe netedi pari 'argintu, 
Ca stufe vii de auru aua rugintă 
Suride pe sub frunda, mișcată linu de ventu. 
Și perseci deși în ramuri iei-colo se ridică 
Și pomele prin frunde ca, stelele lucescu, 
ȘI unele alu borsi ușoru înfioru pică 
Și (farmecu de vedere )) pământulu aurescu, 
Copii și dalbe fete cu corfele 'ncărcate 
Coboru voioşi prin vițe ridându și descântându, Er alţii după fueru în linuri ferecate 
Stropșescu, 6r' alţii hore în giurulu loru întindu ; De laturi stau Și *nchină din cupele mierose Vecinii, cunoscuți, neavuţi și trecători, Așa stă din vechimea lăudată și-omenosă: Culesulu îndulcesee drumeţi şi cerșitori. Mai colea juni și fete petrecu în ședătore, Și ele tragu din caeru, din fuse sfârăescu, ȘI schimbă cu feciorii priviri schînteitâre, Feciorii cântă, saltă şi firele "ncălcescu, Dodată intră 'n casă voioşi şi iuți ca vântulu Flăcăi înalți ca bradii cu faţa de bujoru ; Frumâsa scapă fusulu, feciorii perdu cuvântulu, Căci nime nu-i cunosce, și vârsă 'ngiuru fioru, Ei tragu fetele "n horă, batu ageru cu piciorulu,. Descântă, mi s'avântă, chiotescu, se 'nvârtu ne! „ni, Ca volbura, ca ventulu, ca fulgerulu, ca dorulu, Dar (fiorosu !) copita, s'artă prin călțuni,
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Şi codi de calu stufse aparu pe sub sumane, 

Le "nfoiă după sine, își iau mereu avântu, 

Le stringu, le stringu mai tare la sinu pe cosinziane, 

Și ele strigă, ţipă, ei fugu p'aripi de vântu. 

Mai face 6r' măestrulu și turme d'oi ne6se, | 
Cum mieii d'a' loru mame cu-amaru se despărțescu, 

Și păeurari şi stâne şi largi piișuni flor6se, 
Și câni miţoși cu lupii se sfășiă, s'oștescu. 
E peste tote 'ntinde cerâsca vineţiă 

Și peste vineţiă cea Cale-a-lui-Traianu ; 
Și S6rele și Luna, Găinuşa auriă, | 

Luesfărulu şi Carulu le-aprinde în noianu. 

Co Er în întrare face doi6sele fiinţe, 
Pe D6mna stându de mână cu dalbii gemenei 

a, Perduţi în a furtună, şi-ori-câte-anevoinţe... 

4 Nimica nu s'aflase de mamă sâu de ei. 

N Și mama și-unișorii sta toţi aprinși la faţă 
Pe celu mai scumpu în lume dorindu-lu și-așteptându, 

Și tota loru ființă ardea do vilă vi6ţă 
Și se păreau d'odată și tristi și suridendu. 

„Aşa, măestru 'ncheiă, și când a qilei zare 
: Incetu, încetu se stinge, toţi focurile-aprindu 

Și toți îngiuru de ilacări s'așcdă la gustare, 
Cetate= ?n alba zare mirând'o strălucindu. 

Er Must Sorinu, ce vede prin dile viitore, 

      astă sz, 

cât e tinuti,     
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Dar lumea până-i vede nu-i scie ascultă !): 

»Pe Argeşu în jos Negru pe ţermuru verde trece 

Cu-o câtă după sine de noue meşteri mari 

Și cu Manole dece, ce singuru mii întrece, 

Sciuţi în totă lumea, cu faimă de zidari. 
Și mergu cu toţi pe cale să caute 'n verdea vale 
Unu locu de mănăstire, pomână 'n viitoriu. 
Și cum mergeau cu toţii ei întâlnescu în cale 
Unu ciobănelu din flueru doinașu fiirmecătoriu. 
Și cum îlu vede Negru lu ?ntr6bă și-i grăesce: 
En spune-mi, ciobănele, din flucru hunu doinașu, 
Ce-mi scii Argeșulu unde resare și- -asfinţesce, 
Nu mi-ai vEdutu tu cumva, prin crânguri câtu âmblași 
Unu zidu urditu odată, dar datu în părăsire, 
Intrunu grindișu în vale la ploiă și la vântu, 
Și eu, dâcă-mi vei spune, îţi dau de mulțumire 
O tecă cu cuțite şi flueru de argintu, |. 
Ba eu vădui în vale unu zidu în părăsire, 
Vădendu-lu cânii turmei toți latră a pustiu 
(Cu noi să fiă, Domne, cerâsca- ți îngrijire !) 
ȘI toţi sadună 'ngiuru-i și batu la elu morțiu. 
Și câtu aude Domnulu pe vale 'njos elu trece, 
Inluminatu la față, cu noue meșteri mari 
Și cu Manole qece, ce singuru mii întrece, 
Er ajungându elu dice la calfe şi zidari: 
Acesta-i €tă loculu de sântă mănăstire 
Și dulce pomenire Ia toți cei viitori, 
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Deci voi, zidari, vă puneţi la lucru cu pornire 

“Și faceţi s& remână minuni la următori; 

Eu vă voiu da, și-avere v'oiu da și boeriă, 

Ca și de voi să spună mulțimea pe pământu ; 

De nu, de vii:aicea vă punu în temeliă, 

Ca să vă plângă lumea de vii încă 'n mormântu. 

Ei rapedu prindu la lucru întindu unii din sfore, 

M&s6ră, țeruşâză, punu crucea dreptu altaru, 

Și lucră decând luce şi-apune sântulu sâre ; 

Dar totu ce diua, lucră se surpă n6ptea, 6, 

„Și-adoua, di se surpă şi qiua-a treia 6ră, 

Și-a. patra di asemeni și totu în secu lucrâ. 

Și multu se miră Domnulu și-i iă 'n mustrare-amară 

Și se "neruntă la dânșii și-amaru i-amenință, 

De vii în temeliă să-i pună toţi să pâră ! 

Ei tremură lucrându-i, lucră toți tremurându, 

Di lungă, grea de vâră, din dori. și până 'n s6ră, 

Și de sudori de sânge sta sâra șiroindu. 

Manole cârid o s6ră din lucru contenesce 

Cuprinsu de somnulu dulce unu visu elu îmi visă, 

Și n n6pte mi se scdlă, la ceruri mulțumesce,. 

Și la zidari și calfe din graiu aşa grăiă: 
En ascultați ce visuri visai acâstă n6pte! 

Abia 'nchisesem ochii totu stându și cumpenindu, 
Și 6t' audu d'odată prin visu aceste șpte, 
Din rostulu unui îngeru mi se păreau venindu: 

Ori-câtu lucraţi voi qiua, în n6pte se dobâră,
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Și-așa din n6pte 'n nâpte mereu s'a risipi 
Pân' tin&ră şi viiă întâia soţidră, . 

Intâia. soridră în ziduri veți zidi, 
Gustare când va-aduce la soţu-i sâu la frate. 
Deci sânta mănăstire de vremu s'o 'ntemeiimu 
De nume și minune la timpuri depărtate, 
S8 ne legămu cu toții și toţi să ne jurăniu, 
Și-a n6stră legătură ascunsă ?n noi să moră: 
Că mâne 'n qori de diuă la noi când va venit 
Intâia soțidră, întâia soridră, 
Și tin&ră și viiă în zidu o vomu zidi. - 
Aşa grăi Manole și toţi a! sale mâne, 
La ceruri ridicându-și jură și se legă, 
Er sorele ce-apare în dorile senine 
Inluminându pămeântulu, privindu-i gălbiniâ. 
Dar îmi jură ?n cuvinte și cumpeniau în minte, 
Cum jurământu să calce cei noue meșteri mari, 
Și trimiteau acasă p'ascunsu așa cuvinte: 
<S8 nu le-aduceţi astiiqi bucate la zidari !s— 
Er când în câmpu plugarii merindile și-așteptă, 
P'unu gruiu se sue Manea, mai sue-unu delușoru 
Și peste câmpu privirea, de vulturu își îndrâptă, 
S8 vedă dâc' apare venindu vr'unu călătoru, 
Departe nălucesce prin ierburi o albsţă, 
Apare și dispare și-albindu se vede 6r, 
Totu caută celu Manole, și-mi arde şi-mi-înghiaţă, 
Inghiaţă şi 6r' arde și se frământ amaru ; 
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Când, vai! elu ce zăresce?... Pe chiar a lui soţiă... 
Veniă, veniă pe câmpuri ca stâua strălucindu, 

In drâpta dalbă cană cu apă dela viiă, 

Pe capu în albă corfă merindea, aburindu. 

Lui Manea când o vede se face n6pte 'n lume, 

Elu în genunchi s'aruncă și dice-aşa gemându: 

O! Dâmne, scâte ?n cale-i unu crângu fără de nume, 

Spinosu, adâncu, selbaticu, pimântu 'nfiorându, 

Pe scumpa-mi soțidră din cale s'o 'nspăimânte 

Şi să-se 'ntorcă 6răși la dulcele căminu. 
Grăi și-audi Domnulu doi6sele-i cuvinte, 
Şi-unu negru crângu în cale-i se 'ntinde din seninu, 

Și nu potea nici s6re, nici vântulu să-lu străbată, 

Dar Ana merge, merge rumpându și resfirându. 

Er Manea câtu o vede venindu ne'nspăimântată 

De nou la ceru se râgă gemându și lăcrămându : 

O! Domne, scâte ?'n cale-i o feră fior6să, 

S8 'ntârcă şi s'alunge pe scumpă Ana mea! 

Și 6tă-mi o lupoiă turbată, sângerosă; 

Dar Ana da din cale-i și câmpulu mi-lu tăiă. 

A treia 6r' Manole se r6gă și se 'nchină, 

Și 6tă unu bălauru în cale-i se 'nălță ; 
Elu șueră şi spumă și aeru 'nvenină, 

Sub negrele-i vârtegiuri piimântulu se sbătea, 

Dar' ea cotiă pe câmpuri, și 6tă că-mi ajunge ; 

Amaru de dalba-i vieţă !—Er" meșterii vădându 
„Se bucură-'ntru sine că sârtea nu-i ajunge,
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Şi-mi iau pe Ana n brațe și sus pe zidu suindu: 
S8 nu te sparii, scumpă, căci facemu numai glumă! 
O datină bătrână aici închipuimu, 
Cum facu secerătorii când stogurile * ngrumă, 
In glum' aci te punemu și 'n glumă te zidimu. 
Și Ana stă și ride, 6” Manea nuoru se 'nchide. 
Ei de ziditu s'apucă Și visulu de *mplinitu, 
Și zidulu se totu sue, â' Ana ride, ride, 
Și zidulu totu o 'ncinge cu cercu-i împetritu 
Acum la glesnișâre, la dalbe pulpiş6re, 
ȘI numai ride Ana, doiosu numai (icea : 
Manoli meu, Manoli, mă. dore, rău mă dore, 
MB stringe și mă frânge. Er” elu tăcea.... plângea! 

“Mereu se sue zidulu mai sus de glesniș6re, 
Mai sus de pulpișre, și totu mereu suiă, 
Pân' sus la „costiș6re și pân! la țițișcre, 
Er ea mereu cu lacrimi plângea, mereu dicea: 
Vai zidulu r&u mă stringe și țițiș6ra-mi curge 
Și copilașu-mi plânge, Manole scumpulu meu! 
Er” meşterulu Manole, elu lacrimele- -Și scurge 
Și înnecatu îmi dice: Vedâ-la Domnedeu! 
Când qinele voru trece la elu mi s'oru abate 
Și copilașulu nostru la sinu voru aplecă, 
Și ploia va să-lu sealde și ventulu linu va bate 
Și 'nfișiţelulu nostru mereu va legănă. 
Așa Manole qice şi plânsulu &r lu 'nn6că 
Și sfăşiatu la sufletu din locu se depărta.    
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Er' noue meșteri €răși s'apucă să-se 'ntrecii, 

Şi varu şi cărămidă strigă, mereu zidiă. 

Mereu se sue zidulu mai sus de costișore, 

Mai sus de ţiţișre, şi totu mereu suiă 

Pân! sus la sălbișcre şi pân la buzişore 
Și până ochișorii în plânsu i-acoperiă. 

Amaru de dalba-i viţă ce ?'n zidu acum se stinge! 

Mai multu ea nu se vede, dar s'audiă dicându : 

“ Manoli meu, Manoli, ah ! zidulu rău mă stringe, 

Vicţa mi se stinge!.. Și se 'mnecâ gemându.— 

Intwastea Domnulu Negru pe Argeşu în jos vine 

Cu dorulu să-se 'nchine la noulu sântu altaru. 

Elu vine şi se miră, se miră și mai vine, 
Și 6r se mai opresce, şi 6” pășesce raru, 

Nu scie de viseză s6u calcă p'altă lume 

Su sorele din ceruri pe plaiu s'a abătutu, 

Căci ce vedea cu ochii, elu nu-i sciă da nume. 

Daw nu eră nici visuri, nici sorele-a căqutu, 

Ci sânta mănăstire se 'malţă lucitore 
Cu ziduri poleite și coperișu d'argintu, 

Cu turnuri resucite ca fl6rea după s6re, 

Și pe păreţi icâne, vii îngeri paru că suntu. 

Şi lungu privesce Negru și ?n sufletu mi se 'ntrece, 

Şi ?n urm! aşa le dice: Voi noue meșteri mari 
Și cu Manole dece, ce singuru mii întrece, 

" Seiuţi în tâtă lumea cu faimă de zidari, 
Frum6să mănăstire. la toţi de pomenire,
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Cum nu visam în visuri. aicea mi-aţi ziditu! 
Atunci din coperișuri Manole cu măhnire, 
Oftându adâncu din sufletu, acestea le-a grăitu: 
O! Dâmne, grea, făptură și grea ferecatură, 

- La toţi de 'nvăţătură, Și meșteri și zidari, 
Căci numai noi scinu, Dâmne, cum tâte se făcură, 
Și eu cunoscu totu greulu din meșteri mici și mari 
Ușoru acum scimu face și-o nouă minăstire, 
Cum n'a tostu, nici să fii la toţi cei următori, 
Măestră frumusâță, cerescă strălucire, 
Unu nume și minune la sâni și moritori.— 
Er' Domnulu dâc' aude lăudându-s'așa. tare 
La cugete se pune și multu se frământă, 
C'oru face-o mănăstire minune și mai mare, 
Și-acestă mănăstire cu toţi o voru uită. | Și domnulu Negru lasă din coperișu să. iee 
ȘI scările să sfarme, 6 noue meșteri mari 
Şi cu Manole qece, acolo sus să pice 
De vântu, de ploi, de fme, și calfe și zidari. 
Manole înse face cu mintea-i aflătere, 
Ca sus din coperișuri să potă cobori, 
Aripe sborătore țesendu șindili ușore, 
Şi toţi începu cu ele prin aeru a vâsli, 
Dar care unde cade mi se preface ?n stâncă. 
E meşterulu Manole prin aeru când sboră 
Unu gemetu surdu în ziduri mai audiă elu încă, Și ameţitu elu cade și unde îmi cădea 
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Mi se făcea o cruce înaltă și uscată; 
Fântână lin' alături resare din piimântu, 

Amară și sărată, cu apă lăcrămată, 

Și 'ncetinelu ea curge cu-unu gemetu de mormântu», 

Aşa Sorinu le cântă, și cântulu când închee, 

Și Ana și Manole i dicu așa 'nchirându: 
»Ca cânteculu de dulce visţă ceru-ţi dee, 
Și multu încă pe lume să ne desfeţi cântându!» 

Căci n'atinșe-a' loru sulletu a cântului dorere, 

Ci ei: credeau că luase vrunu cântecu din trecutu 

Și-lu închină pe nume, ca toţi mai cu plăcere 

S8 stee şi s'asculte. Așa s6rtea a vrutu! 
Sorinu abia *nchiase și-a cântului potere 

Abia, se liniștise sunându din stânci în stânci, 

Când tă dintr'odată ca visu, ca o părere, 

Se versă-o dalbă zare prin văile adântci, 

Și zarea totu mai tare întuneculu lumină; 

Părea c'o diuă nouă de nou se revărsă. 

Unu linu fioru se simte și-o ropotire lină, 

Lumină, fioru, ropotu, mereu-mereu crescea, 

Și tă pintre piscuri unu s6re nou apare, 

Nu-i s6re, Negru vine în arme strălucindu, 

Cinci sute feţi în urmă-i pe negri șoimi călare 

Coboru înjos prin stânce tunându și fulgerându.. 

_ Unu qeu de mi-av fi mintea și-o. dină-a mea cântare 
Şi n'ași pote n cuvinte nici măcar s'adumbrescu 
Adâncă bucuriă, înalta deșteptare
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Și-alu sufleteloru triste aventu domnedeescu. 
Precum colo când vera a qileloru arsură 
Usucă frunda 'n codri şi florile "n câmpii, 
Amutu a! frundei cânturi și-a boriloru murmură 
Şi sâcă-a nopţii rouă, ardu stelele ?n tării, 
Și firea storsă totă se stinge, se topesce, 
Unu nuoru înse se 'nalță și cerulu învălindu 
Revârs' unu limpedu rooru și totulu recoresce, 
D'o-datatuncea lumea se pare re'nviindu, 
Pământulu se 'nsmaragdă cu fragedă. verdâţă 
Și comele loru codri își scutură voiosu, 
E văile se înflă şi 'n calea loru mărâţă 
Se paru că voru și munţii să-i rostogole 'njos: 
Asemenea Românii Pa Domnului venire 
Saprindu d'o nouă viță și cerulu vădu deschisu, 
Și strimtă pare lumea la noua, loru pornire, 
Atâta pote-unu singuru când cerulu Pa trimisu ! 

Când în cetate Negru suindu-se ajunge 
Și vede scumpa-i Dâmnă cu dalbii gemenei, 
In sinu inima-i cresce câtu peptulu nu-i ajunge; 
ărea-i că nu mai sue odată pân! la ei. 

Er când la ei ajunge aprinsu la sinu i stringe, 
Cu focu elu i sărută, pe ochii vii, aprinși, 
Şi-i stringe și-i sărută... dar” unu fioru îlu stringe... 
Căci i vedea ca ?n viţă, dar i simţi ca stinși. 
ȘI, vai, când se deșteptă din trista-i mângăere 
(Acum părea că vede, acum par'că visă », 

+ 
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Ce sufletu să descriă nespusa lui dorere? 

Elu vede și nu crede şi sta și totu priviă... 

In ochi lacrima "'nghiaţă și lumea se 'nvârtesce... 

In urmă se deșteptă, că 'n lume nu mai-suntu. 

Ascunsu, amaru în sinu-i se sfarmă, se bocesce, 

Și 'n urmă lacrimi vale se versă pe pământu. . 
Cu elu mulțimea t6tă suspină şi se frânge, . 

Și mamele doi6se se plângu amaru bocindu, 

Ca la mormântu când gurari pe mortu eternu şi-o stringe; 

Și codri sună 'n n6pte suspinulu repetându. 

Și totă nâptea, Negru dorerea-și privegheză 

"Și priveghindu vis6ză şi priveghiă visându ; 

Elu nu potea să vâdă și nu voiâ să credă, 

Că scumpari și-unișorii s'aru fi perdutu perindu. * 

A dilei dori într'astea în ceruri se deștâptă 

Și depe-a lumei față tragu vălu *ntunecosu, 

Er' Negru-și iă potere și-adâncă rugă "'ndreptă 

La celu ce peste stele domnesce maestosu. 

Afar” apoi elu iese, cobâre la mulţime 

Și dintre toţi alege o sută de bătrâni, 
Căci ei în totu d'a-una din cea mai grea vechime 

Au fostu și ei suntu fruntea pân'astădi la Români. 
La domnulu Danu i mână st-i spună de venire 

ȘI pentru toţi să ccră pământu d'aședământu, 

Ca toţi d'acum *'nainte st lupte ?ntr'o unire, 

SE stingă străinimea, din vechiulu loru pământu, 

S& "'nstavile potopulu 'codreneloru popâre,
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„Ce-ameninţă să cadă de nou p'aceste ţeri, 
Moșia, s'o ridice la vechia sa splendsre, 
Câtu lumea să-se mire de nouele-i poteri. 
Uniţi să fimu cu toţii, unu cugetu și-o potere 
La bine şi dorere, cum cerulu ne va da. 

„Cu dreptulu de frăţfă venimu frumosu a-i cere ; 
Când nu va da de voiă, noi singuri ne vomu luă! 

Aşa, le dice Negru ; bătrânii cu pornire, 
Nessele loru plete vărsate lungi în vântu, 
La Romula se 'ndrâptă și 'ncinsu d'a lui ostire 
Pe domnulu Danu îlu allă; la verdele pământu 
Cu faţa toţi se 'nchină. Moșu-Albu apoi, mintosulu, 
Urqindu din toţi cuvântulu din graiu așa grăiâ: 

«Cu graiulu și ?n poterea lui Negru luminosulu, 
Măreţe domne Dane, venimu la faţa ta , 
Și-ţi ceremu cu blândețe să- -ți dai a ta "'nvoire 
Venindu să luămu aicea pământu d'aședământu. 
SE ne luptămu d'acuma cu toți într'o unire 
S8 stingemu străinimea din vechiulu: nostu pământu, 
Să "'nstavilimu potopulu codreneloru popâre, 
Ce-ameninţă să cadă de nou p'aceste eri, 
Să ridicămu moșia la vechia. sa splendâre, 
Câtu lumea să-se mire de nouele-i poteri. 
Uniţi să fimu cu toții, unu cugetu și-o potere 
La bine și dorere, cum cerulu ne va da. 
Cu dreptulu de frăţiă venimu frumosu a-ţi cere; 
Când nu vei da de voiă, noi singuri ne vomu luâ.:> 
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Aşa grăi, 6” Domnulu cu faţa mtunecată 

Le-arunc' aceste vorbe din ochi turbatu cruntându : 

«Acela ce nu scie în vatra lui lăsată 

„S6 moră, să trăâscă, luptânidu și suferindu, 

Păcatu să mai trăâscă să 'ngreune pământulu ! 

Și de-i aduni din lume ţi-aduni perirea ?n sinu. 
Venturători de lume, întâreă-mi-vă ventulu ,. 
De unde-aici vaduse!... Nu m'așteptaţi să vinu! | 

Er' marelui vostu Negru, ce la cerzitu vă mână 

Cu-atâta vântu în sufletu, să-i spuneţi întornându, 

Catunci în a mea ţeră va prinde răd&cină, 

Când astă vechiă lance de nou va fi 'nverdindu !» 

Aşa grăi și lancea în gliă verde-o 'mplântă. 

Miănunchiulu, mare Dâmne! în gliă câtu s'a 'mprinsu 

Îndată 'nmuguresce ; se miră, se "'nspăimântă, 

Se 'ncercă er a-lu smulge, dar' rădtcini a prinsu! 

Er unulu din oștire vecinului i dise: 

«Așa va prinde Negru în ţâră rădăcini ! 

„Na fostu, cum vădu, să fiă numai deșerte qise, 

Ce s'a șoptitu atâta prin ţâră din bătrâni !» 
Bătrânii ducu lui Negru cuvintele-aruncate, 

Er' Danu celu făr'-de-lege de spaimă frământatu 

Intregă sânta nopte cu cugete 'neruntate 
Nutresce-și alu seu sufletu turbatu, nesăturatu. 

Er când se versă 'n ceruri a dilei albă zare 
Infrântu în alu seu sufletu, la faţă oţăritu, 

“Căci frângerea din: sinu-iși-ascunde sub turbare,
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“In mijloculu oștirei acestea le-a grăitu : 
«Ce, să lăsămu noi 6re moşia strămoșâscă, 

Ce moși-strămoșii nostri atâța mari de ani 
Cu sângele, cu vi6ța sciut'au să păzâscă 
Sfărmându cu mână tare noianulu de dușmani, 
Noi s'o lăsămu acuma frumâsă, liniștită, 
Rupturiloru acestoru, acestoru lepădaţi, 
Cari și-au lăsatu moșia să fiă copleșită 

„ D'atâta venitură, și-acuma leșinaţi 
Ne cadu toţi în cămine ca lupii ?n strunga plină! 
“Se pâte d'alu-d'acestia să fiă fraţi cu noi? 
De-i vomu lăsă să vină, au nu ne dămu din mână 
Moșia ce-amu scăpat'o d'atâtea mari nevoi? 
Și d6că-și lasă țâra, acele limbi barbare : 
Nu vinu totu mai aprope d'acestu alu nostu pământu ? 
Deci, fraţi ei să ne fiă, dar” n'ar' fi faptă mare 
Noi să-i respingemu €ră Valu loru aședămentu ? 
Căci cela ce nu pote a: sale să le țină, 
Deundeza luă poterea să i€ ce nu-i alu stu ? 
De qece ori mai lesne se ține ce-ai a mână, 
De câtu să *'ntorei perdutulu, să iai ce nu-i alu t&u! 
La luptă dar”, la luptă, pe morte, „pe viţă, 
Căci tot a nestră sârte aici acum s'a pusu, 
Și-acum va s6-s'al6gă 1... Acestă dimineță 
Seu e 'nceputulu vieţii s6u este-alu ei apusul» 

” Așa grăi; mulţimea cu vuetu întăresce, 
Er” nâgra Babă-Dochiă, prin 6meni alergându 
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I jură şi-i conjură și eruntu afurisesce 
Cari n'aru sta până "n urmă luptându și sângerându. 

Bătrânii într'acestea lui Negru ducu solia ; 

Elu audindu, mulţimei așa i-a cuvântatu: 

«Acelu ce-aceste plaiuri le ţine d'a tăria, 

Străinulu Danu, asupră cu 6ste s'a scolatu. 

Deci armele s'al6gă de-i dreptu s& mai sterpâscă . 

Acâstă venitură pământulu strămoșescu, 

Scu d'astăqi Românimea să 'ncâpă să trăâscă 
“Cu vechia sa viâță, cu traiu-i românescu !» 

Aşa grăi, și coarii și munţii 'n fundu vuiră 
De fremetulu mulțimei cuvântulu întărindu, 

Și 'ndată mii de spade ca fulgerulu luciră 

Când cade fără scire prin aeru șerpuindu. 

" Er sus atuncea nuorii, minune nevisată, 

De umbre radi6se stelesce lumină ; 

Criciunu, bâtrânulu preotu, cu drâpta-i luminată 

În mijlocu sta *ntre umbre şi bine-cuvântă, 

Crăciunu, prea sântu părinte, ce trei vieţi depline 

L'a' Domnului altare în rugi a genunchiatu, 

La fiii sei acuma din boltele senine 
Cu umbrele străbune privesce mângăiatu. 

Elu nu de multu trecuse la vița fără morte, 

Și pân” a nu se duce plângea necontenitu, 

Că nu-i e datu în lume s'ajungă 'nalta, sârte, 
Ce Domnedeu în ceruri lui Negru i-a ursitu. 

Ei strălucindu în arme cu toţi apoi plecară.
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Er' Negru sus p'o stâncă suindu-se priviă 
Mulțimea ce pe vale se revărsă spre ţeră, 
Și "n trecerea, mărâță toţi armele 'nchinâ, 
A” codriloru frumose, nemoritâre dine, 
Din piscurile 'nalte priviau la trecători, 
Și multe-atunci din ele diceau tăcute 'n sine: 
<O! câtu amaru și mârte aşteptă, dalbi feciori!» 

Nemoritâre dine, voi singure din lume 
Poteţi acum să-mi spuneţi d'acei străvechi eroi; 
Vechimea stingătore de fapte şi de nume. 
Na mai lăsatu s'ajungă nici ș6pte pân! la noi. 
Numiţi-mi a? loru nume, dați cântului pornire, 
Să-se reverse 'm lume și-a” numeloru splendori 
Și-alu armeloru resunetu ; s'asculte cu uimire 
Toţi cei ce suntu acuma și toţi cei viitori! 

In frunte calcă Moţii cu peptulu latu de tauru, 
Din munţii plini de auru, cu vârfurile 'n nuori: 
Găina, care-ascunde măâstra Cloșcă-d'-auru 
Cu noue pui îngiuru-i ca stele lucitori, 
Corabia, Detunata. Şi Roșia-aurâsă ; 
Cari locuescu pe riulu departe vaitoriu, 
Muncelulu, Scăriș6ra cu pescerea gerosă, 
Locașulu lui Gerilă de nui v&rsătoriu, 
Abrudulu, Ampoiţa, Câmpenii, Ciirpinişulu, 
Și pintre munţi departe Albaculu pădurosu, 
Din care riulu d auru începe coborișulu „. 
Pe plaiulu cu-aeru dulce d alu floriloru mirosu: 
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Toţi juni înalţi ca bradii cu plete lungi pe spate, 
Cu arce grele 'n umeri, cuțite mari la brâu, 
ȘI lănci ca luna-nouă, tăidse, lungi și late, 
Ce în luptă lasă câmpuri şi sângele păriu. 
Și Riscogelu i duce, din toţi cei ce venise 
Celu mai frumosu și 'n lupte mai mare sfiirmătoriu. 
Albuna i-a lui mamă ce 'n codri se "nsoţise 
Cu Horea vânătoriulu, doiosulu cântătoriu. 

Er Nuorașu conduce pletsele lui cete, 
Ce schînteiâ, de arme și scăptrâ de doru. 
Troianu, disu mână-lungă, căci lungile-i săgete 
Coboru fără de scire și vulturulu din nuoru, 
Conduce cei-ce lucră costișele sorâst 
Cu viţă 'ncoronate din Tibrulu celu bătrânu, 

Din Alba mai bătrână, din 'Țelna. cea vin6să, 
Din Cetea, din Mesentea, din Șardu, Tiuşu, Ighinu, 

Cei de sub Petra-Caprei departe privitore, 

Sus depe-Ampoiulu limpedu și Mureșulu adâncu. 
Pe cei din Câmpulu-pânei cu grâne gălbidre, 

Pe cei de peste Mureșu din delurosulu crâncu, 
In care sântulu sore dulci struguri auresce - .. 

Și 'n frunde ca rubinulu cireşele lucescu, 

Pe cei unde Pianulu pe câmpuri șerpuesce, 

Surianulu şi Cindrelulu în nuori se 'nvălescu, 
P'acestia-i portă ?n luptă Medinu din Orăștiă, 
Și Vinereanulu Horga, Delianu dela Cigmău. 

Cei doi acuma numai se 'ncârcă 'n bărbăţiă, 

3
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Delianu bărbatu în flore și vechiu în luptă smeu. 

„In umbra loru pășesce Mailatu cu-a sa mulţime, 
Ce locuesce Oltulu și-alu Bârsei căpătâiu, 

Cu plete lungi plăvie, în faţă cu asprime, 

ŞI ghioge mari în umeri, și ?n 6ste-acum întâiu. | 

Porumbu a lui Mirilă din satu de la Cerbiă, 
Orleanu alu Păltindiei din 'Țebea dela Crişu, 
Er' de sub Pâtra-albă, Candinu alui Măriă 
Și Firicelu celu tare de locu din Trăinișu, 
Conducu Crișenii ageri cu lănci încângiuite 
Din Pâtra-grăitâre, din Drocea și Ciungani, 
Vlădesa și Muncelulu cu văile 'ncâlcite, 
V&raticulu și Moma cu codri fără ani. 

Pilanu b&trânu de qile, dar” june de potere, 
Și Partulu încă june, dar' albu ca şi Pilanu, 
Conducu Arieșenii ca cerbii la vedere, 
Pe cei din giurulu Cheii și Pratulu-lui-Traianu. 

Er” cei ce pascu și ară Câmpia cea grân6să, 
Au căpitanu pe Grauru alu Manei dela 'Țagu, 
Pe Trestianu alu Gaii din 'Teca cea tinosă, 
Ei pârtă toţi în umăru unu arcu și-unu greu băltagu. 

Sorbanu apoi conduce mulţimea ce sadapă 
Din Someșele gemeni, ce curgu întortu și lungu. 
Lăudatu din vechia Pată p'o venteșă sirâpă, 
Pe care când s'avântă nici fulgere-o ajungu, 
Depe la Clusiu şi Gherla veniă cu-alese cete. 
De supt Ineu și 'Țibleşu unu stoli de "nalţi feciori; « 
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Ce când se cruntă 'n luptă mai multu nu vorusă 'ncete- 

Er' spadele prin aeru paru fulgere prin nuori; 

Geranulu dela Ilva străluce *'n a loru frunte, 

Arcașu fără de semenu, de urși învingătoriu, 

Și Pădureanu din Strâmba, născutu crescutu în munte 

In luptele cu fere, de mârte rîdătoriu. 
Din plaiurile *'ntinse şi pline de metale, 

Depe Lăpușu şi Blosa: din Baba, și Costeni, 

Din Strâmbulu, dela Larga, din Petricea, din Vale, 

“Lăpușu și Dealu-mare, Frânceni și Boereni, 
Din Jugăstreni și Blosa, Negreni şi din Lăschia, 
Din Măgură, din Trestiă, Plopișu și Tăuresci, 
Deleni şi Secătură, Prelucă, Vadu, Rochia, 

Din Cărbunari, Fânațe, Ruşoru, și Românesci: 

Acestia vinu sub Hornea de locu din Dealu-mare. 

Er Cota, plete negre, şi-arâ' ai lui copii 

Din Valea-semesnină, şi mulţi încă mai are 

Depe-Alunișu şi Agrișu scăldate d'ape vii. 

Depe Selaşiu şi Crasna departe curgătore 

Conducu ușâre cete Grăunte și Tempeanu, 

In tâmna vieţii unulu, 6r' altu 'n a ei flore, 

De locu unulu din Cornea, 6 altulu din Boianu.. 

Dar' cine va să-şi uite, Mariană tristă sorte. 

De gemenii t&i mândri, Cinelu și Viorelu ? 

Ei gemeni în vi6ţă şi gemeni și la morte! 

O! flori abia 'nflorite şi rupte-așa crudelu! 

Ei trecu ca doi lucâferi, pe Vulturu și Erete,
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Doi gemeni ai Murganei, &' Vânteșu tatălu loru. 
In urma loru s'avântă nenumărate cote, 
Flăcăi înalți ca bradii cu păru Nuturătoru, 
Din plaiurile viței și văile grân6să, 
Ce Ternavele-adapă lenose șerpuindu. 
Bătrâna Mariană, cu inimă doi6să, | 
Remasă văduviti, amaru plângea cobindu. 
Deşertu ea le spusese cu lacrimi şi suspine, 
Ce-o babă sciutâre pe stele i-a câtitu, 
Deșertu cercă să-i țină cu vorbe lângă sine, 
Și lacrimi și cuvinte în ventu le-a risipitu! 
Vădându că nu se pote ca p'amândoi să-i țină, 
Atunci doi6sa mamă grăindu așa le-a qisu: 
«Vedeţi, o sârte albă și-o sorte ncgră 'n mână! 
La celu ce-a trage negra i lasu drumulu deschisu, Er” celu ce alb” a scote, rămâne-aici cu mine!» 
Copiii se 'nvoiră. Cinelu negra trăgându 
Incalecă pe Vulturu, âr” Viorelu remâne,. 
Dar' doru ?n sinu mai tare s'aprinde flăcărându, 
Și când odată nâptea furtună grea, se 'ncinge, 
Incalecă p' Erete şi-și face și elu ventu, 
Şi-a doua n6pte 'n ceruri când stelele își stinge Descalecă la 6ste p'alu țărei nou Pământu. 

In urma loru apare Corbeanu a! lui Străluce, Numitu şi Frunte-lată, din Cutulu celu vinosu,. Elu port! o mică câtă cu praștii și măciuce 
Din văile ce-adapă Secaşulu secetosu, 
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Miranu de care lumea vorbia ca d'o minune, 

Că doue capuri are, și-unu capu când Ta perdutu 

Pe celu-alaltu îlu 'sedtt şi ?'n loculu lui ilu pune, 

Și mulți diceau c'adese în tolbă-i lau vădutu, 

Conduce-a' sale cete cu scuturi mari, lun6se, 

Ce locuescu la. Portă, pe Sadu şi pe Cibinu, 

Și dealurile 'ntinse cu feţele sorose, 
Pe care tmna ride multu dulcele ciorchinu. 

Așa veniau Negrenii; şi marea cum s'aprinde 

In dori de diminâţă când s6rele nenvinsu 

Și valurile creţe și aerulu încinde, 

Câtu cerulu şi pământulu se paru că s'au aprinsu: 

Așa din a mulţimei sorsă' mare darme 

Se 'nalţă strălucirea prin aeru pân” la ceru. 

Cum vântu 'md€să, nuorii și-i face s&-se sfarme, 

Er văile se înflă și cu-unu avântu de feru 
Ducu 'nalte stânci şi arbori, cum duce frunda vântulu, 

Și din strimtori se versă pe verdile câmpii 

Vuindu cu 'nfiorare, cutremurându pământulu 

Și sguduindu eterulu şi 'naltele tării: 
Așa din văi mulţimea se vârsă cu pornire 

ȘI supt picidre-i sună totu verdele pământu. 

Er” aerulu departe împinsu d'a loru venire 
Vuesce şi se 'nv6lbă ca 'mvolburatu de vântu. 

Er domnulu Negru'n mijlocu 'nălţându-se 'n mulţime 

Părea, că-i dalbulu sâre în arme luminându.. 
Atâta strălucire, potere și mărime,
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Vărsas! atuncea cerulu făptura-i minunându. 
Oștirile s'apropiă d'o parte și d'alaltă 

Cutremurându pământulu, eter 'nfiorându, 
Și-și întrevădu în zare (și ?n peptu inima saltă!) 
Mii spade fulgerâse, mii coifuri fluturându. | 
„Er Danu vădendu venirea şi-a armeloru lucire - 
Inspăimântatu s'opresce şi recele-i fioru 
Abia Lascunde ?n sinu-i su-a feţei oţărire, 
Apoi așa grăesce din ochi fulgerătoru: 

<Voi, luptători de viţă, vedeţi acestă turmă 
Venindu furişu ca lupii la staululu îndesatu, 
Venirea să le fiă și 'ntâiu și cea din urmă; 
Acum întâiu şi "n urmă în ţâră mi-au călcatu 
Su veţi lăsă voi 6re cea dulce de moșiă 
Cu sânge frământată de moși-strămoși oșteni 
Flămândiloru acestoru, și 'n nâgra străiniă 
Să ne plecămu noi capulu, noi domni și vechi moșneni! 
Copii de bărbăţiă, acum ori nici odată 
S8 le-arătămu că-i viiă vârtutea din bătrâni, 
La luptă până 'ntr'unulu, la mârte ne "mpăcată, 
Să-i semănămu pe câmpuri la vulturi și la câni!» 

Aşa grăi, și cerulu de buciume resună ; 
Pășescu mâncându pământulu,din ochi mi se "ntolnescu, 
S'aţiţă, se "'nferbântă şi furia-și adună, 
Invertegescu din spade, din arce zornăescu. 

Nemoritâre Faimă, tu mare sciutâre, 
Ce-auqi în lume tote, vedi tote pe: pământu, 

I
I
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Și totu șeii ce se ntemplă şi pe pământu şi 'n s6re, 

'Tu care scoli vechimea din negbulu ei mormântu, 

O! vină și-mi șoptesce să potu la lume spune 

Și faptele măreţe şi numele d'eroi, 

Căci din acele timpuri străvechi şi de minune 
Nici îngânate șpte n'au mai ajunsu la noi. 

Și Danu din arcu îmi prinde și rapedu îlu întinde 

Și trage cu-o săgstă Vargintu resunătoriu, 

Fa zingănindu se duce, €r' Riscogelu o prinde 

In scutu-i ce se 'nalță departe lucitoriu, 

Și fulgeră din arcu-i rotundu ca luna-nouă 

Sigâtă sborătâre de frasinu ferecatu; 

Ea sfârăindu s'avântă tăindu eteru 'n două 

Și dreptu la Danu în frunte trăsnindu s'ar' fi'mplântatu, 

Dar elu plecându-și capulu i lunecă prin pene 

Și la Cadiru în tâmplă se 'nfipse şuerându; 

Răcnindu ca leulu cade şi n6ptea p'a lui gene 

Cu sângele d'odată se versă 'nnegurându. 

Auguru de mântuire! Săgeta și pământulu, 

Iși stimpărară setea cu sânge de căpeânu! 

Și furia prin inimi lându atunci avântulu, 

Inc6rdă, tindu, aţintă și tragu cu toţi în plinu. 

„Unu nuoru de săgete totu cerulu învălesce, 

Totu aerulu resună d'unu șueru tăetoru, 

S'apropiă, se 'nel6ștă și arculu amuţesce, 

Și spada numai turbă şi fulgeră d'omoru. 

Precum secerătorii cu seceri mari, dinţose,
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Punându-se ?n postate se 'ntrecu în seceratu, 
Și "n urma loru mănunchii cu spicele-aurâse, 
Câtu scaperi, totu pământulu cădendu lau seminatu : 
Asemenea ?ntre sine Negrenii și Dănenii 
Luptându cu 'nverșunare cădeau, se *nțerinau. 
Dar' Riscogelu cu Moţii, Troianu cu Mureșenii, 
Tăiau nu cum se taiă, ca flacări so duceau! | 
Er ne'mblânditulu Carcanu se 'nvolburi "n mulțime 
Ca 'naltu vertegiu pe mare mânatu de negru vântu, 
Er Riscogelu cu spada de șepte pălmi lungime 
Lăsâ 'n a' sale urme po€nă pe pământu. Lu 
Carcanu, printre mulțime, v&dându, la elu s'aventă 
Cu spada-i arborâsă prin aeru rotigindu. 
<Pân' adi, nefericite, strigându Carcanu cuvântă, 
Avuşi acestă lume s'o vedi încă trăindu 1» 

„ȘI coifulu și-lu îndesă şi-asupră-i se câmpesce 
Infiorându eterulu cu spada grea d'omoru. 
Se sgudue pămentulu, îngiuru-i vijeesce, 
Ca nuorulu greu și negru s'avântă vuitoru, 
De trei ori elu detună, de trei ori crunta-i spadă 
Resare ca, din stâncă din scutulu schînteiosu, 
ȘI când credea sub spadă că Riscogelu să cadă, 
Atunci se "nalţă ?n faţă-i mai cruntu, mai fiorosu, 
Și spada sus prin aeru câtu fulgerulu de mare 
Intortorându asupră-i o ni€ptă detunându, | 
Carcanu, trecutu prin rele, în altă parte sare 
Și "'ncungiură perirea. vulpesce cotigindu ; 
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Și mi-lu sfărmâ, căci spada cădându adâncu se'mplântă, 

Dar Riscogelu mai rapedu o smulge din pământu, | 

Decâtu elu alba spadă prin acru îşi avântă, cc 

E Riscogelu i prinde lovirea sus în ventu, 

Și totu mai greu asupră-i elu trăsnetele 'ndesă. 

Atuncea Baba-Dochiă ce-aprâpe dintre stânci i 

Priviă la nâgra luptă, ca pajură se lasă 

Cu clonțu d'oţelu şi aripi de feru şi ghiare-adânei, 

Și 'n ajutoriu alârgă și cu-aripa-i nenvinsă,, 

Lovindu i scote spada lui Riscogelu din mâni, IE 

Și 6 aprinde 'n Careanu poterea 'nfrântă, stinsă. 

De nou și 'ncordă braţulu și gresele lui vâni, 

ȘI 'nverşunatu din spadă în Riscogelu detună, 

Și n creștetu îlu trăsnesce, câtu coifulu zurăindu 

Resună 'ngiuru eterulu, dar” coifulu, viță bună, 
Câtu colo gr6ua spadă o 'niâptă respingându ; | 
Căci coifulu, arculu, spada, de care strălucesce, 

Suntu fapte de măestrulu ce lucră sub pământu. 
Albuna dalbă nimfă, ce mamă-i se fălesce, 
Vedendu cum fâtulu cresce și-și iii mereu avântu, 
Cum, fragedu încă, luptă cu ferele codrene, 
Cu feţii mi se 'nvinge âmblându din crâncu în crâncu, 
Se duce la măestrulu din antrele jiiene, 
Vuleanulu unde fiună și clocote ?n adâncu, 
Căci acolo resună măâstra-i fiuriă, 
ȘI în blânde, dulei cuvinte i dice-așa grăindu : e 
«Nemoritoriu măestru, de dulcea mamă Diiă
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Tu-ţi vei aduce-aminte și nici nu-i fi uitându 
Decând cu-o sântă i6rbă şi cu măestre ș6pte 
Inchis' adânca-ţi plagă și nâgră de veninu, 
Ce șerpele din Stirmini furându-se 'ntr'o n6pte 
Sa coboritu aicea şi 'n somnu i-a 'nfipto ?n sinu; 
Și fiei sale-Albuna, ce-acuma ţi se 'nchină, 
O mică rogăciune tu no vei reieptâ: 
Eu am unu fătu ce cresce l'a cerului lumină 
Cum cresce bradu 'n codru; pe s6re nu lași dâ,. 
Copilu, d'acum elu luptă cu-a? crânguriloru fere, 
Cu feţii mise 'nvinge. şi toți mă fericescu ! 
Te rogu închiagă-i arme și 'nalț” a lui potere, 
Ca t6t' a mea viţă și eu să- ți mulțumescu !» 
«Bine-ai venitu, Albună, la casa-mi fumegâsă ! 
Și cum să nu-i facu arme la fătulu Riscogelu, 
Căci pân'acum veniră venire rușin6să. 
Mulţi feţi cu arme rupte dicându că le-a ruptu elu!> 
Așa grăi măestrulu, şi pe Sullanu îlu pune 
“La foii mari și negri, 6” elu și R6deferu 
Invârtu în cleşte ferulu mai roșu ca viu cărbune 
Și-batu din mari bar6se câtu saru schîntei î în ceru 
Și scutu 'ntâiu s'argtă câtu luna-nouă * n zare, 
Și coifulu se ridică lucindu ca ?n dori Boianu, 
E spada, că şi stâua ce spăimentându apare, 
Infioră chiar antrulu cumplitului Vuleanu. 
Și 'ns6mn! apoi pe scutu-i și fagtele trecute 
Și cele viitâre măestrulu sciutoriu,  
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Er' sârtea lui din urmă, în umbre-abia părute, 

Invăluit' o face să nălucescă 'n nuoru. 

Așa Carcanu cu spada-i elu nu poti pătrunde 

Măestrulu coifu, ei coifulu departe-o a respinsu. 

Dar' Riscogelu, barbarulu sub scutu pân” nu s'ascunde, 

Rotesce ?n aeru spada și ca unu leu atinsu. 
Asupră-i se răpede ; elu după scutu se trage, 

Dar' Riscogelu atuncea așa mi la trăsnitu, 

Câtu seutu 'n doue-lu sfășiă și ?n carne ferulu. trage 

Și 'n doue taiă braţulu, și totu n'a contenitu... 

Mai sfarmă, și trei coste, şi 'ndată pintre ele 

Cuuntate 'n negru sânge esu albele-i plomâni. 

Și Careanu diua mare nu vede decâtu stele, 

Și după stele nâpte, şi trepădându din mâni 

Elu cade și 'mpregiuru-i se sgudue pămeântulu, 

Er armele dW'asupră-i resună uruindu. 

Așa stejaru în urmă luptându deșertu cu vântulu 

Elu cade şi totu codrulu se sgudue vuindu. 

Er Riscogelu Papucă de crâsta. "altă, desă, 

Ce fâlfăia pe coifu-i și-lu trage după elu, 

D'odată îns'asupră-i unu nuoru de lănci se 'ndâsă, 

Ca celu puţinu cadavru-i să-lu n'aibă Riscogelu. 

Dar Riseogelu cu stânga. târesce-lu după sine, 

Er spada sus în drâpta i fulgeră "mpregiuru, 

Şi cin' la elu s'apropiă pe locu-i și remâne. 

Er' când văqu d'aprâpe pe Florea lui Bouru 

Din 'Țelna cea vinosă, i dise: «Mi fârtate,
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En ţine-acâsţă fâră ce colea mi-o vânai! 
Și scutură-mi-lu d'arme, căci vedi că pe 'ndesate 
Se 'mbiă toți acestia să-i trecu p'alu morţii plaiu !» 

Așa, grăi, și Florea apucă și-lu teresce, 
Er' Riscogelu la spadă de nou i face vântu, 
Și p'unde se 'nvârtesce nu taiă, ci cosesce, 
Și 'n aeru capuri sboră, jos trunchiuri la pământu. 
Cum graurii ce tâmna înnegur'o câmpiă, 
Când .vădu hoţișu uliulu prin aeru săgetându, 

- D'odată. se ridică și sboră făr st sciă 
Pe unde să-se scape de spaimă cârăindu: 
Asemeriea Dănenii, când Riscogelu S'avântă, 
Cutremurându pimentulu fugindu se risipescu, 
Și la Careanu, la luptă, nu cugetă nici schîntă, 
Ci ei de ei se vaită, câtu cerulu asurdescu. 
„Dar Penteleu bătrânulu cu Gemenu și cu Lauru 
S'aruncă d'altă parte p'Oltenii, ghioge mari, 
Și-așa bătrânulu strigă cu graiu turbatu de t 
»Dar' cum şi voi aicea, și voi măi săricari? 
Au nu-i destulu c'acele sărice lungi, miț6se, 
Din anu în anu le smulgeţi dep'ale nostre oi? 
S6u dâr' acum vabate, ca vile neose 
S& ducă ele lâna, depe la noi la voi! 
Au nu casa și mesa, grânarulu Şi celar 
Nu le ţinemu d'a gata, și voi când vr 
Voiţi ca 'n vatra nâstră să ve 'nver 
O să vă v&du acuma de sciți să 

auru : 

ulu, - 
eţi vă luaţi ? 

tiți voi carulu? 
și luptaţi !» 
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Așa grăi b&trânulu; &r” din mulţime-apare, 

Cu-o lungă grea măciucă prin acru vânturându, 

Vultanulu, Frige-vacă numitu după *ntemplare, 

Căci multu hoţise 'n codri la vaci și boi frigându ; 

Și răzimatu în ghiogă din graiu așa grăesce: 

«Iţi mai aduci aminte, m&i-nene Penteleu, 

De celu Vultanu, ciobanulu ? Elu încă mai trăesce, 

Și de-ţi e doru de dânsulu privesce, că suntu eu ! 

Scii, dece ani d'arândulu ţi-am păstoritu la turmă, 

Și-avutulu.t&u sub mână-mi crescându i-sa "'ndecitu, 

Dar' când sudorea-mi cruntă eu mi-am cerutu în urmă, 

O sută oi lân6se, nvaţi prinsu, m'aţi ghemuitu 

Și m'aţi trimisu d'adura prin stirmine la vale. 

Dar n'a peritu Vultanulu, şi laudu pe domnedeu, 
Că mi-a lungitu amarulu și mi-te seose ?n cale, 

S& ne vedemu la fețe, măi nene Penteleu !> 
Așa dicându elu ghioga de trei ori o rotesce 

Şi fulgeru o trimite lui Penteleu în peptu, 

Elu cade și pe gură valu sângele-i ţișnesce, 

Și-atunci Vultanu i strigă: «Poftimu la iadu Wa dreptu 

Dar până negru-ţi sufletu acolo va s'ajungă 
Gemându, mergându a-lene cu oile-mi de gâtu, 

Celu trupu plinu de păcate la vulturi n'a s'ajungă, 

Căci, uite, dela târlă aici te-au mirositu.> 

Er Gemenu și cu Lauru cosiau prin Oltenime 

Semnându-și a loru cale cu sânge și cu morți, 
ȘI mulţi ei așternuse și mai culcau mulţime,
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Căci ambii deschisese de doue laturi porţi.“ 
Oltenii începuse luptându să 'napoeze ; 
Mailatu, a loru potere, strigă și-ameninţă, | 
Dar” ne potându mulţimea pornită să 'nfrâneze, 
Cu 'nfrântele ei unde mereu înapoiă. 
Er” Nuoraşu vădendu-i, strigându la ei s'avântă, . 
Ameninţă, croesce, i-opresce 6r' în locu, j 
Și sufletele stinse de nou mi le 'nterbântă; 
Și "'nfricoșatu atuncea se 'ncins a luptei focu. 
Mailatu cu lunga-i ghiogă cu ținte ferecată 
Din o 'nv6rtire-așterne pe Cârnulu şi Sâmbeanu, 
Și cu-o rotire nouă, rotire 'nfricoșată, 
Trăsni d'a dreptu în creștetu pe crâncenulu Mârzanu, 
Căpcânu ce 'n locu de apă se adăpâ cu sânge, 
Și ?n mii de părţi în aeru săriră negrii-i creri. 
E» Gubernatu pe Smârdulu din mijlocu îlu înfrânge 
Si 'ntinsu în negra țernă se svâreole 'n doreri. 
Orlandea și cu Lancea și Manta Copăceanulu 
Se 'nvârtegiâ 'n mulţime ca trei pare de focu, 
Eră Boltanu și Monea și Ursulu Mărgineanulu 

„O c6tă fiă-care ţineau luptându în locu. | 
Dar' cine-i fătu-frumosulu cu plete lungi pe spate, Ce ca unu fulgeru ghioga învârte 'n drâpta sa ? O! dalbe Negoiţă, în dile depărtate 
Nepoţii tăi în flueru cea ghiogă voru schimbă ! Er Nuorașu s'aruncă, ca vulturulu pe pradă, Pe Gemenu ce 'nainte-i mulțime-mi alungâ  
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Și dintre cei din urmă sub sânger6sa-i spadă, 

Ce fulgeră de morte, mereu-mereu cădea. 

Er' Gemenu din departe pe Nuoraşu când vede 

Ridic' o mare spadă şi 'n aeru vârtegindu 

Din t6t a lui potere asupră-i o răpede; 

Sborându, Nuorașu în scutu-i o prinde zingănindu, 
Și rapede rotind'o elu înapoi o ?niâptă, 

In câtu părea că fulgeru din ceruri a cădutu. 
Și Gemenu, câtu ai dice, în cale-i scutu 'ndreptă, 
Dar ea sborându pătrunde prin păturosulu scutu 

Și ?n peptu la sub-chiotore s'adapă 'nsetoșată 

Şi-aicea i s'opresce în vârtegiosulu osu ; 

Ne 'mspăimentatu o smulge şi sângele d'odată 

Incepe-a curge vale pe latu-i sinu în Jos. 

Dar' Lauru ca năluea în ajutoriu alârgă, 

Și mulţi încă 'mpregiuru-i strigându şi-amenințându. 

Er Nuorașu prin alţii deschide cale largă, 
Și turmă dinainte-i fugiau amaru strigându. 

Ev d'altă parte luptă Miranu și cu Marmontă, 

Doi luptători cum alţii prin timpuri abia 'nifloru. 

Cu Mârna unulu turbă, 6r” altulu cu Sângiontă, 

Spăimântătore spade, cum le qiceau ai loru. 

Dar mai întâiu din arce avântă din departe 

Săgete 'maripate şi pline de doreri, 

Din scuturile grele resaru înse 'ntr'o parte 

Și caută giuru în alţii a” sângelui plăceri. 

Dar turburatu Marmontă ca. "naltu vertegiu s'avântă,
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Vertegiu cu fruntea ?n ceruri și coda pe pământu, 
Și crunta lui Sângiontă prin aeru-o "nferbântă, 
E aerulu 'nainte-i părea menatu de ventu, 
Miranu înse Vașteptă rotindu din lunga-i Mornă, 
Dar" cunoscându prin aeru Sânzionta fulgerându, 
Salină, şi-alui spadă cu capu 'n jos o 'ntârnă, 
Se razimă în mănunchiu-i şi dice-așa grăindu: 

«Miranu şi cu Marmontă, doi vechi fârtaţi de cruce 
Se pote să-se 'ncrunte cu chiar spadele loru ? 
Iţi vei aduce-aminte, fârtate, "ţi vei aduce, 
Deși-i de multu d'atuncea și timpu-i uitătoru, 
De cânâ păstorii noștri în Cumpenele-nalte 
La cea fântână rece trei qile s'au bătutu, 

„Căci turmele setose întrase une 'ntr'alte 
ȘI toţi țineau fântâna din vechiu a! loru avutu, 
Și nu trecea vre-o veră să nu se ie la luptă; 
Striimoșulu, spunea tata, c'așa s'a pomenitu. 
Atunci ca: să ne-alegemu odată certa ruptă, 
Noi amândoi acolo la luptă ne-amu pornitu, 
Ca cela ce va 'nvinge, fântâna lui să-i fiă, 
Și de prin munţi acolo păstorii s'au fostu strinsu _S8 vedă crunta luptă, să stee mărturiă, 
Și trei qile 'nchiate în parte ne-amu învinsu. 
A patra di, când 6răși în alba dimineţă, 9 

Noi stamu încinși la, harţă din spade menințându, D'asupra de fontână înalță-s o albeţă In haine de lumină și lun su la noi privihdu:! 
.  
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Ajunge! ea ne strigă cu-o voce argintâsă, 

De nu, fântâna tâtă întrunu minutu o stingu. 

Nu-i anu să nu se 'ncrunte vult6rea-i recorâsă, 

Nu-i qi să nu resune de certe linu-mi crângu! 

Așa grăi, și spada cădqu-ne jos din mână, 

Er' eu îţi diși atuncea: Fârtaţi să ne legămu, 

Și amândoi ca unulu savemu acea fântână ! 
_Și n semnu de fărtăţiă noi spadele schimbămu !» 

Așa grăi. Marmontă din somnu pări că sare 

Și spada-i arbor6să o lasă la pământu 

Și pe Miranu îlu stringe în lungă 'mbrăţișare 

Și 'ndoioșatu i dice acestu alesu cuvântu : 

<Ai împărțitu cu mine, fârtate-a ta fântână, 

Er eu împartu cu tine d'acum alu meu căminu !» 

ȘI ?n semnu de legătură se strinseră de mână 

Și scutulu aruncându-şi se strinseră la sinu. 

4 
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CUPRINSULU 

ÎNptea pune capetu luptei. Danu ţine consiliu de resboiu în 

care se acceptă părerea lui Limbă-dulce, să nu reîncepă lupta 

până nu roru sost cu ostile loru Para, Dulceanu, Sangaru și 

Saronu. Acestia soseseu în faptulu ilei. Lupta reîncepe. Risco- 

gelu pune Dănenii pe fugă, este înse vănitu de Saronu. Lupta 

în giurulu lui Riscogelu. Negru și Nuorașu vădându strimtorea 

întră în luptă, Dochia, care privid din Buceci la luptă, chiamă 

pe una dintre Jele, şi o trimite si spună lui Danu, sE nu se 

lase în luptă, că ca peri, ” pe Sarmunte-lu v6gă se iee arculu 

ui Sarmandu și cu singura săgetă ce-a mai remasu, să repună 

pe Negru, Sarmunte cobsră cu arculu și rănesce pe Aegru, care 

se retrage din luptă. Noptea întrerumpe lupta, DMoșu-dibu se
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firișeză în Ostea lui Danu și ascultă planulu ce se urdesce în 
consiliulu adunatu la elu, Moşu-Alinu vindecă vana lui Negru 
şi a lui Riscogelu, Moșu- Albu reîntorcându-se descopere planu- 
rile lui Danu. Negru trimite soli să ctră ajutoriu dela Băr- 
dadu, Codreni și Vrancea. Danu trimite după ajutoriu la Un- 
guri şi la Căpcâni, şi, ca să amâne lupta până la venirea 
ajutăreloru, trimite sollă la Negru s€ ceră încetare de arme, 
ca să îmmormânteze mortii. Negru: se întousce, Aegru plăcă 
după ajutoriu la Romanu la Sererinu. Preotulu Tinu Qispune 
îmmormentarea movţiloru. Aldrtea Dalbei și a lui Cinelu, Danu 
ațițatu de Dochia atacă ndplea pe Aegreni, dar este înfrânsu, 
și Dochia, ca să scape pe Danu urmăritu de Riscogelu, scdte 
înaintea lui Riscogelu umbra lui Danu făcută din negură şi-lu 
înșelă cu ea până-lu ducă şi-lu înfundă în o pescere labirintică, 
Intastea Danu se retrage cu dstea în castre. Danu cârcă 'să 
surprindă prin tradare pe Negreni, dar este înşelatu şi res- 
Dinsu cu mari perderi. Aventurile lui Riscogelu în pescere, 

i 

Intr'astea sântulu sâre pe după munţi se 'nclină 
Și s6ra peste câmpuri se vârsă linu din văi, 
Și vuetulu s'aș€qă şi lupta 'ncetu salină. 
Er Danu așa grăesce vorbindu-le Pai săi : 

<Sem&nători de morte, cetași și capi de 6ste, 
Acestea 'n alu meu sufletu cernându eu le-am alesu: 
SE facemu că ne-amu trage cu toţii Pale nâste 
In tarea-ne cetate, dar când va fi mai desu  
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Alu nopței întunerecu și lumea, 'n somnu încinsă 

Prin încungiuru asupră d'odată să cădemu. 

Necunoscuţi cu loculu, poterea, loru înfrânsă, 

Cum vântulu sparge frunda, curându i resfirămu,, 

Și risipiţi odată, căleaţi din urmă ?n urmă, 
Când mai potâ-voru re de nou a s'adună? 

Așa 'ntr'o nâpte numai noi ștergemu a. loru urmă, 

Și 'n fii de fii risipa de spaim' a remânea !» 

Grăi şi toţi în giuru-i uniţi într'o părere 
Priviau la Limbă-dulce tăcuţi ca unu mormântu, 
Căci elu erâ 'ntru tâte a sfatului potere, 
Multu ascuţitu la minte, măestru la cuvântu; 

Amblase multu şi multe văduse şi-audise 

Și multe petrecuse în traiu-i delungatu, 

Şi resărindu în țâră de Danu elu se lipise 
Și-mi ajunsese ?n tote și mâna și-a! lui sfatu. 

Elu ridicându-și graiulu atunci așa grăesce : 

«Nemoritâre Dâmne, celu ce domnesce ?n ceru 

Nu dă la toţi de tâte, cum sulletulu doresce 

Și cum fără de cumpătu de tote toţi i ceru. 

Le dă la unii-avere, &r! altora mărire, 

Pe unii-i strălucesce cu minte, daru cerescu, 

Pe alţii cu-a frumseţei ușor” adimenire, 
Dar' nici la unulu tâte ; la. toţi multe lipsescu ! | 

Așa şi ţie, Domne, ţi-a datu mărire cerulu, 

Dar nu ţi-a datu d'odată şi cugetu luminosu, 
Ca să pătrungi în tote şi fiinţa. şi-adevărulu,
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Și sufletulu ce ?n 6meni lucr6ză 'ntunecosu. 
'Tu nu cunosci dușmanulu, ce ca şi lupu ?n stână 
S'a furișatu în ţ6ră tiptilu pe nesimţitu. 
Ori-câtu e de selbaticu şi tare leu ?n vână, 
Și-ori câtu de crudu să fiă, setosu și flămenditu, 
Elu vr&ndu-nevrându se trage când cânii-lu împres6ră 
Și pă&curarii strigă și-lu batu cu- -aprinși teciuni; 
Ce-odată Ardeleanulu în minte-și înfășâră 
Și 'n sufletu își aprinde, o Dunăre s'o puni, 
Și nu mai pte stinge, nici mârtea chiar nu stinge! 
Er' de se stinge ?n tată, în fii și strănepoţi 
Se 'nflacără mai tare, se "'ntinde şi se 'ncinge, 
ȘI din puţini în urmă cuprinde-apoi pe toţi. 
Și de-au căqutu acuma pe dulcea-ne moștă, 
Ei nu vinu într'o d6ră, așa numai visându, 
Din moșii verdi la dânșii s'a totu vorbitu să viiă, 
Şi-i vedi acum ca lupii asupră-ne cădându! 
Și creqi, acuma n6ptea să mi-i alungi din ţeră? 
Au d6ră lupii nâptea se spariă, se prindu ? 
Când cânii batu mai tare, păstorii-alergă, sbâră, 
Au nu pe d altă parte ei stâna mi-o cuprindu ? 

„Nu vedi, că diua mare și chiar la noi acasă, 
Noi nu-i potemu, nu 'nfrânge, da nici din locu mișcă, 
Şi-apoi acuma n6ptea mai bine-o să ne iâsă? 
Noi singuri fără, minte, noi mortea ne-amu căutâ! 
Ei n'au nimicu să perdă, au totulu să câștige, 
Er noi nimicu n'ajungemu, avemu să perdemu totu.  
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„Noi vomu abate r&ulu luptându cu mare grige, 

1 Cu-unu orbu încumetu însă perimu cu tin! cu totu! 

Deci, luminate Dane, ori-câtu m'am fertu în mine, 

Unu sfatu mai bunu c'acesta eu n'am potutu să vădu: 

In astă nâpte-aicea să ne 'ntărimu mai bine 

Cu șanțuri și cu valuri d'unu nesuitu răpedu, 
Și lupta st n'o 'ncepemu pân” încă nu sadună 

Şi cele-lalte cete cu Para şi Dulceanu, 
Și cu Sangaru și Saronu, și toţi apoi într'ună 

Cu-o singăă lovire să stingemu pe dușmanu.» 

Elu dise, la cuvinte-i cu toţi se luminară. 

Er' Danu așa-i vorbesce: «De trei ori fericitu, 

Mint6se Limbă-dulce, şi fericită ţeră, 

Când cerulu cu-așa minte unu sulletu i-a ursitu!> 

E dup! acestea capii prin cete se resfiră, 

Și după ce cu toţii își stimpă» a" loru doru 

De sete şi gustare, la lucru mi se 'nșiră 

Și până n qori ridică valu 'naltu apărătoru. 

E» când Boianu în ceruri cu dorile se 'ngână 

Staudu în depărtare mii bucine sunându; 

Veniau Sangaru şi Saronu, părea că vântu-i mână, 

Veniă Dulceanu şi Para pământulu tremurându. 

ȘI când saretă 'n ceruri ve'ntornătoriulu sore 

Abia se 'nălţă ?n caru-i prin nuorii pulberoși, 
Și radele-i de auru departe lucitore 

Se străcurau prin câţă ca șerpi uriași şi roși. . 

Alu bucineloru sunetu aţiţă lupta "n vine,
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Și toți, d'oparte şi-alta cu sufletulu aprinsu 
Erumpu, şi fiă-care ducea portându cu sine 
Și spaima și omorulu și-alu furiei focu nestinsu, 
Cum vespile turbate erumpu de prin vespare 
Copiii când d'afară le 'batu întăritându, 
Săgetă mi s'avântă și ori-cine n cale-apare 
Lu "'mpresură și-lu mușcă și turbă sbârnăindu: - 
Așa iesu ei din 6ste, €r' câmpulu sub picidre ; 
Ca naea sus pe valuri se simte tremurându/ 
Și aerulu vuesce şi-a armeloru splendâre/ 
Departe se revârsă pământulu spăimântându. 
In mijlocu merge Saronu cu-a sa selbăticime, 
In drepta se ridică Și-ameninţă Sangaru, 
Dudescu pârtă, *n stânga cumplita pedestrime 
Cu scuturi și-arce grele, cetașii cu zălaru, 

Er Riscogelu Saventă înfiorându din arme 
Cu Moţii, feți de codru, cu plete lungi în vântu. 
D'a stânga calcă Marcu, câtu pate că st sfarme Pământulu sub picidre, cu feţii de Sargintu. 
Troianu să 'nalță "n drepta cu-a' Mureşului cete. Vădându atuncea Saronu &stu codru de Români, Căci sta ca. pinti "n munte, schimbatu la faţă stete Și-aceste grele vorbe grăi Pai săi căpcâni: 
“<Semănători de morte, adi are s&-s'al6gă, 

Că cin! să mai domneâscă p'acestu picioru de raiu, Au noi și fiii nostri și viţa loru întrâgă 
S6u esti flămenqi, ce stă-i cădură depe plaiu ?  
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Au noi, ce-acum de timpuri domnimu âcâstă ţâră 

Și ca și în raiu în sinu-i trăindu amu petrecutu, 

Să luămu în capu 6r' lumea împinși d'aici afară, '- 

Din plaiulu cărui semenu sub s6re n'amu vădutu ? . 

Și să lăstimu noi Gre ceresca lui plăcere, 

Acestoru taiă-frunde de ţeri vânturători, 

Noi strălucirea ţerei și-a tronului potere! 

Aduceţi-v aminte de voi şi viitori; 

A nâstră sorte-i numai a nostră bărbăţiă, 

Și astă-qi vieţii nâstre noi punemu fundamântu !» 

Așa eri, și 'n pepturi s'aprinse-a loru tăriă 

Cum țarina s'aprinde d'unu focu mânatu de vântu. 

Er' aerulu d'odată se sgudue, resună, 

Dalu arceloru înstrunetu şi-alu struneloru murmuru, 

Şi nuori de săgete totu cerulu înfurtună, 

Incâtu d'a loru desime se *ntunecă 'mpregiuru. 

Precum când primăvâra p'o caldă di senină 

Albinele doisse s'avântă 'n lunci sborându, 

E altele 'ncărcate se 'ntârnă la stupină 

Și se 'ntreţesu prin aeru ca fulgerulu tvecându : 

Așa d'oparte şi-alta săgetele "'nsetate 

Savântă tote grele d'amoru şi de doreri. 

Cum spicele ?n câmpiă se 'nclină sfărimate 

Când nuorii grindinâză rădendu cămpii și eri : 

D'o parte și d'alaltă aşa, cădeau mulţime. 

Și 'ntâiu s'ardică Saronu, din areu-i lucitoru 

In Riscogelu aţintăi, eu-a radeloru iuțime,
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Când s6rele s'ar6tă de dup” unu negru nuoru, - 
S'avânt' a lui săgetă cu aspră vijeire 
Și "n scutu d'adreptu în mijlocu lovesce zingănindu, 
Și nu poti pătrunde cu tot a ei poruire, 
Dar” în pământu resfrânsă se 'mplântă sfârăindu. 
E Riscogelu smulgând'o pe cârdă iute-o pune 
Și lui Saronu strigându-i: «Primesce-o îndărăptu! 
Mi-lu iă la miru și trage, dar clu cu repejune 
Senclină, mârtea trece şi pe Zadifu d'adreptu 
In frunte mi-lu trăsnesce ; răcnind elu se rotesce . 
Și cade şi "'mpregiuru-i se vârsă crunții creri, 
Și-a morţii nâgră n6pte, ce numai îndoresce, 
Se lasă greu pe gene și 'nchide-a” lui vederi. 
Săgete noue Saronu din arcu-i greu trimite 
Și-aşterne pe Miresculu și Paltinu din Câmpeni, 
Pe Cerbureanu din Buciumu, pe Porea din Isbite, Pe Gaia şi pe Rîsulu, pletoșii Albăceni. 

Dar' cine pâte spune alu sufleteloru număru, Ce-a" Moţiloru săgete le fură "n alu seu Ssboru! E arcu-i greu când Marcu și-lu seste depe umăru Și 'nstrună grâsa-i corâă Și trage-aţintitoru, 
Sangaru înmărmuresce, sub scutu-i s'aricesce, Săgta trece falgeru prin pături zingănind, Restârnă coifu-i netedu și 'ntr'unu bouru trăsnesce, Ce stă plântatu în țarină moșia despărţindu, Și sfărîmându resare lui Lama sub urechiă Și iese d'alţă parte prin tâmplă sfârăindu ; 
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Elu cade pentru Sangaru plinindu ursita-și vechiă, 

Că Lama d'a sa morte nu va mori nici când. 

Dudesculu arcu 'ntinde şi strigă : «Măi Troiene, 

Aștâptă să-ţi d€ nenea, moșşiă de trei coți! 

Și-o să-ți mai dau şi-o turmă de oi cu negre pene, 

Ce lupii nu ţi-o necă, nici nu ţi-o fură hoţi, 

Cu carne mi se pasce şi-adapă-se cu sânge, 

Și primăvâra: fâtă prin crepături de stânci; 

Da nâstră ospeţiă să n'ai a mi te plânge, 

Căci noi primimu, scii vorba, cu tâte-a' n6ste brânci.> 

„Așa grăindu elu trage, săgeta ?n aspru şueruy 

S'avântă, dar ea bate departe de Troianu, 

Şi la Luntreanu din Orda se 'nfige-adâncu în flueru, 

Dar rapedu elu o smulge și p'arcu-i cerbureanu 

O pune, trage, sbâră și dreptu în gemenare 

Infige pe Lupatulu, cetașulu din Cotesci. 

Mai trage şi-alte doue, şi-acestea fiă-care 

Se ducu în plinu în Gârbulu și Ferea din Bădesci. 

Cetașulu Ceru aşterne pe Spinulu şi pe Fotă 

Și pe Ciunganu și-Ostatea și Nuoru dela Șardu, 

Ex Roiu din Anin6sa pe Cocea și Laiotă, 

Și Calapăru pe Arsulu, pe Bora şi pe Tardu. 

E ostile 'ntre sine mai tare, totu mai tare 

S'apropiă "n săgetare, săgetele-amuţescu 

Și-a spadeloru lucire înfiorându resare, 

Şi spade, lănci şi ghioge trăsnescu şi zurăescu. 

Cum riulu sus din plaiuri cu undele-i fugose



„62 NEGRIADA 

Saruncă cătră mare turbându şi vertegindu, 
Ew marea se ridică cu valuri spumegose, 
Ilu frânge și-lu resfrânge urlându și volburându, 
Dar” rîu și mare 'n urmă s'amestecă ntre sine 

„Și spumă, ferbu și sfârăiu, vuescu și clocotescu, 
Și cerulu și pămentulu (câtu hăulu par” că vine!) 
Se sgudue 'n adâncuri, trosnescu și pârăescu : 
Așa menaţi cu toţii d'a luptei verșunare 
Sarunc o 6ste 'ntr'alta, se 'mpingu şi se respingu; 
De zingănitu și vuetu pământu şi ceru tresare, 
Atâtu se 'ndâsă, 'ncl6ștă, se 'nfrângu şi se resfrângu. 

De s'aru scolă cu toţii și fiă-care-ar spune 
Cate-a păţitu atuncea și 'nvingeri și căderi, 
ȘI tote-a morții fețe de față mi le-aru pune; 
De-ași fi văqutu eu tote cu-o miă de vederi, 
Și nici pe jumătate nu vaşi pote depinge 
In tt a sa crudiă selbaticulu Omoru. 
Omorulu se 'mbătase de vi6ţă și de sânge 
ȘI ntre pământu Și ceruri rîngiă spăimeântătoru. 

Pe Riscogelu când Saronu venindu asupră-lu vede 
Se 'ncruntă și cu ghioga trăsnesce-asupra lui, 
Ea sfârăindu se duce. Cum stânca se răpede 
Din "'naltulu vârfu de munte Și nu-i, nimica nu-i, 
Poterea să i-o curme, și totu ce-ajunge ?n cale 
Sdrobesce și răpesce şi menă detunânâu, 
Dar" 6. o mare stâncă se 'nalță mai de vale 
Și când în ea mi-ajunge se sfarmă spulberându:  
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Asemeni a lui ghiogă prin aeru înfidră, 

Dar când ajunge ?n scutulu ce 'nalţă Riscogelu, 
Resare 'n mii de ţanduri şi ?n cei ce-lu încungidră 

Lovindu, pe mulţi aşterne: Fundeanu și Ciritelu 
Și Cicereanu și Puiulu şi-Albiciu din Secătură, 

Căqură ca de trăsnetu d'odată la pământu. 

Dar' multe seci din ele departe s'abătură 

Și sfârăindu prin aeru se risipiră 'n ventu. 

E» Riscogelu s'avântă cu lungitorea-i spadă, 

Și scutu-i 'naltu în doue trăgându Ya despicatu, 

Nici şepte pei de tauru cu măestrosă nadă, 

Nici pătura d'aramă, nimicu n'au ajutatu. 

Și-ar fi cădutu îndată sub spada-i fulgerosă, 

Şi-ar fi muşeatu în ţernă şi Saronu sfărimatu, 

Dar' dintr'odat! asupră-i o grindină fer6să 

De ghioge și săgete vuindu s'a revărsatu. 

Și coifu şi scutu resună de desa grindinare 

Și sboră "'ngiuru de tâmple-i doi6se sfârăindu, , 

Dar nu potu să-lu atingă cu t6t a loru turbare, 

Ci se restrângu din scutu-i, în coifu se frângu sunându. 

Şi Riscogelu în lupta. cu braţe fără numeru 

De cruntă grea sudâre torente șiroiă, 

Dar elu nu lângedesce nici din genunchi, nici umăru, 

Ci mai amaru îngiuru-i tăiâ și "nţerină. 
Ei spăimentaţi în urmă o rupseră la fugă, 

Er clu în a loru urmă căleă vertegiu, tăindu. 

Ei saru uşori cum cerbii nu sciu mai bin' st fugă,
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Dar" elu din urmă-i calcă din spadă fulgerându. 
Cum Criveţulu alungă a turmeloru desime 
Când suflă 'n medulu iernei pe 'ntinsulu Bărăganu, 
Și nu potu st-se ţină, ci t6t' a loru mulţime 
In Dunăre s'afundă s6u pere sub troianu: 
Și Riscogelu asemeni turbându nainte-i mână, 
Și supt nenvinsa-i spadă pe toţi i troeniă, 
Dar Saronu dintr” odată dup'unu rozoru se 'nclină 
Și-aici aşteptă 'n cursă eroulu ce turbă. 
Și Riscogeln în cursu-i pe la rozoru când trece 
Furișu atuncea Saronu i sare din dăr&ptu 
Şi-i trage-o grea. săgstă, și prin zălaru ea trece, 
Se 'nfige şi s'opresce supt umărulu' celu dreptu. 
Ca leulu elu se 'ntârce, dar Saronu vântu își luasă 
Și mai ca d'o săgetă fugindu s'a depărtatu. 
Ev Riscogelu asupră-i cutremurându se lasă, 
D'odată înse-lu cinge unu fioru înghețţatu, 
Și simte-unu rîu ferbinte versându-se pe spate, 
Și-apoi săgâta, 'n plagă ardendu şi tremurându. 
Doreri ne mai simţite lu 'ncingu învăpăiate 
Și dintr'odată ochii-i se paru înnegurându, 
Elu în genunchi se 'ndoie, dar” Grăși se ridică, 
Er Saronu din departe tiptilu s'apropiă: 
Intogmai vânătoriulu sapropiă cu frică 
Câna leu 'nfiptu începe cu m6rte-a se luptă. Dar Riscogelu vădându-lu de nou se "mpoteresce, „Se 'nalţă să-se 'niepte, dar' cade P'alu seu scutu. 

f 
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De bucuriă Saronu înaltu atunci răecnesce 

Și cu-o mulţime-asupră-i strigându aru fi cădutu, 
Căci o mulţime 'ndată, vădendu-lu cum se 'ndâie, 
Alergă cu turbare strigându şi-ameninţându, | 
Aprinși de doru să-lu prindă și darme să-lu despâie, 

Dar Marcu, peptu de tauru, căderea lui vădându, 

Și Firicelu celu tare cu braţele ferâse, 

Delianu, Medinu și Horga, Orleanu și cu Păunu, 
Cu toţi la elu alergă cu spade fulger6se 

Și valu de feru îngiuru-i V'odată toţi se punu, 

Și-o luptă sângerâsă pe Riscogelu se 'ncinge. 

Cum bubue şi-asurde în băile de feru 

Barosulu mare, negru, ce stânci de feru învinge 

ȘI sub a lui lovire saru mii schîntei în ceru :: 

Așa sub a loru spade schînteiă şi resună, 

Și mulți atuncea Marcu, Delianu și Firicelu, 
De vicţă-i uşorară, căci ei sfărmă "mpreună, 

E» cei-alalţi pe braţe duceau pe Riscogelu. 

Er a lui Danu atuncea vădendu așă cădere 

Saruncă, se 'nferbântă și-omorulu re'nnoescu, 

Și 'm frunte-atuncea Sangaru, selbatică potere, 

Dudesculu și Luceanulu turbându amaru cosescu. 

Sangaru atunci străpunge p' Alunu din Vălidra 

Supt țiţă și d'odată P aşterne la pământu, 

Pe Arbore din Orlea, Murgeanu dela Nucșora, 

Troilă din Lelese, numitu picioru-de-vântu, 
Căci se liudă că prinde chiar iepurile 'n fugă; 

5
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Ușoru potea să scape de crâncenulu Omoru, 

Dar' mai voi să m6ră de câtu din locu să fugă, 

Și nu se duse singuru, ci luă și pe Nanoru 
Tăindu-i cu-o lovire vârtâsa verigată ; 

Și-atunci Sangaru asupră-i cu furiă cădendu 
Frumosu-i capu cu-unu umăru şi inima d'odată 
De trunchiu i le desparte din spadă vârtegindu; 
Elu cade ca și bradulu înfrântu de vijeliă. 
Dudescu 'nfige *'n vintre pe Fătulu din Ighinu, 
Lui Marciu dela Tibru unu umăru i sfășiă, 
Cu-o niouă lovitură desface-i latulu sinu, 
Și palpitându plomânii d'odată se vărsară, 
Incâtu ori-cine-lu vede îlu crede mortu de viu, 
Și-atâtu erâ de crudă vederea, lui amară 
Incâtu cine-lu privesce îlu iă fioru mortțiu, 
Dar'elu în stânga-i prinde Și ?n peptude nou i *mpinge 
ȘI ?n cruda-i turburare trăsnesce pe Culmeanu, 
Incâtu a morţii câță vederile-i încinge 
Și mai restârnă încă pe Floru și pe Furceanu, 
ȘI cade-apoi și dnsulu răcnindu cu 'nfiorare. 
Asemenea și leulu străpunsu și sfăşiatu, 
Elu mulţi încă repune-sub agerele-i ghiare, 
Și-apoi răenindu elu cade, dar cade resbunatu. 
„Er Negru vEdendu 6stea turbat”, amăstecată, 

Și valuri peste valuri bătându-se "napoi, 
_P o Riscogelu în urmă (vedere neașteptată !) Zărindu-lu cum din luptă îlu pârtă doi cu doi,  
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Lui Nuoraşu, pe care l'oprise lângă sine 

Cu grele dulci cuvinte pornirea-i înfrânându, 

Căci îlu văduse 'n luptă unu leu fără de frâne 

Uitându-se de sine, i dis' așa grăindu: 

<Vederile mă 'nș6lă s6u celu ce colo-lu portă 

E Riscogelu alu nostru întinsu pe latu-i scutu? 

Dar' togmai să mă 'nșele, mi-i tâmă d'a lui sortă, 

Căci însăși faţa. 6stei mi-ar” spune c'a cădutu.» 
Așa grăi, și soţii pe scutulu greu şi mare 

Cu Riscogelu s'apropiă, ce-abia suflă gemându. 

Ev Negru ?n alu seu sufletu se 'ncinse de 'ntristare 

Și lui Păunu atuncea i dis! așa grăindu: 
«Al&gă ?n ner&suflu ! Alinu descântătoriulu, 

SE vină cu-a! lui ierburi și-ascunse măestrii. 

Jlinu încă să vină divinu-cuvântătoriulu, 

Ce-alină cu cuvântulu dorerile morţii.» 

Așa grăesce Negru și scutulu şi-lu ridică 

D'unu naltu de omu de mare, rotundu, spăimântătoru , 

Câtu 6meni cum suntu astăqi nici qece nu-lu ardică 

Lui Negru înse-i pare ca pâna de uşoru. 
Er lui i-lu das odată Bogdanu din Maramureșu 

Când să duses' acolo cu tatălu seu bătrânu, 
Pe când domniă în Alba la plutitoriulu Mureșu, 

SE cumpenâscă sârtea poporului românu ; 
Er la Bogdanu venise trecându prin moştenire 

Dela ne 'nvinsulu Mariu ce-a *mpărăţitu la Crișu, 

Și-a lui străvechiă casă căutându adăpostire.
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L'a' Isei fontânele suise la desișu. 

Eră d'oțelu cu totulu și luminosu c'argintulu, 

E doi bălauri negri pe margini se 'mpletiă, 

In mijlocu-i bourulu turbă scurmându pământulu, 

E» între cârne stâua totu scutulu lumină. 

Și-apoi trăgându-și spada divinu fulgerătâre 
Saruncă 'n n6gra luptă perire resuflându, 
Cu elu Nuorașu s'aventă, și sub a! loru picidre 
Se sguduiă pământulu ca marea tremurându 
Când o 'nfiâră ventulu şi undele-i rescdlă. 
E a' lui Danu vădându-i ca nuori falgerători 
Căqându-le asupră, că nuoi poteri se scâlă, 
Când se credeau cu toţii deplinu învingători, 
Pălescu și se 'nfidră, S'aţiţă, se 'nferbântă. 
E întwaceca Negru ca trăsnetulu prin ei 
Cădendu, lui Ghipu în vintre ne'nvinsa-i spadă 'mplântă 
(Căci elu întâiu în cale-i s'aruncă din ai sei 
Mai cruntu de câtu o fâră cuprinsă de turbare), 
In aeru îlu ridică, elu ţipă trepădându 
Ca pescele în ostiă, și-apoi cu 'nfiorare 
Rotindu-lu îlu aruncă, elu cade și cădendu 
S'amestecă 'n ţerînă; cu toţi îngălbeniră, 
Aprinși apoi de furiă, asupră-i S'aruneă, 
Vădendu atunci Negrenii poterile 'nnoiră 
Și spadele tocite ca noue-acuma tăia. 
Și Negru lui Iupilă numitu și Capu-de-câne, 
(Căci ochi turbați de câne şi fălci de câne-avea, 

> 
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Și elu lui Danu disese,; că seu elu nu mai vine 

Sâu:chiar de viu pe Negru s6u capulu i-lu va da), 

I sbâră cu-o lovire hiîdsă căpăţină, 

Ea cade şi 'n țerină totu sare clânțenindu. 

Aceeași lovitură lui Zalu i taiă-o.vână, 
“A gâtului potere, și cade blătărându. 
Er Alantaru codreanulu, celu beutoru de sânge, 

Sarune! atunci la Negru cu furiă strigându, 

Dar' Negru îlustrăpunge și n peptu strigarea-i stinge, 

Şi n locu de strigătu sânge împrâșcă gâlgăindu. 

Pe Mirza-lu taiă ?n doue, lui Vugu unu braţu i curmă, 

Lui Glaru, voindu s6 fugă și vi6ț a-și mai scăpă, 

| sbâră capu ?n fugă, și capu-i cade 'n urmă, 

Er trupulu plinu de spaimă nainte totu fugiă. 

Vedendu atunci mulţimea că d'a lui Negru spaimă. - 

Fugu chiar şi fără capuri (ce nu vedi nici în visu 

Și n'augi nici în mituri!) de morte mi se 'nspaimă 

Și-și facu toţi vântu de fugă pe unde-i mai deschisu. 

Cum undele pe mare se scâlă turburate 

Și fugu învârtegite de vântulu urlătoriu: 

Așa fugiau de Negru, cu plete resfirate, 

Er elu din cei din urmă tăiă "nfiorătoriu. 
Nuorașu în altă parte cutremurându s'aventă 

La cei ce napocză şi strig” ameninţându: RR 

>Muerciloru, dar' unde? Napoi! ori v6 'nferbântă 

Acâstă lungă spadă sumanulu măsurându !> 

Elu strigă și croesce pe cine ?n cale ajunge
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ȘI prin loviri deștâptă de nou a” loru poteri. 

Intortorându din spadă prin Musceleni o 'mpunge 
Și-acopere pământulu cu cruntele-i tăeri, 
Intâiu sub spadă-i cade cu fruntea despicată 
(Vedere fiorâsă. !) cetașulu din Leresci, 
Soreanu a' lui Jumate; cu spada sângerată 

| Strigându elu ameninţă : «De vrei s& mai trăesci, 
Căci prea-mi ești încă june, acasă mi te "'ntorce, 
C'o să te dau, băete, fiirîme la furnici 1» 
Er' vorbele-i sumeţe Nuorașu ridându le "ntorce: 
«Cuvintele măreţe — părinţi de fapte mici! 
Și eu nu sciu respunde cu limbă măestrosă, 
Dar &t' o să-ţi respundă cea limbă de oțelu !» 
Dicându prin aeru spada rotesce fulger6să.: 
Soreanu încă și-o 'malţă doiosu căutându la clu; 
Credea c'o st-lu sfărame, dar” spada ruptă ?n două 
Din mână ?n aeru sbâră, elu cade la pămentu 
Cu fruntea despicată, Așa când tună, plouă, 
Lovitu stejarulu cade sâu restornatu de vântu. 
Pe Condrea ?n răni lu 'nfige, pe Liciu în fămenqare, 
Pe Leulu a! lui Buciumu din satu din Leurdeni 
La *ncinsu în doue-lu taiă, lui Vânju din Valea-mare 
Unu flueru i sfăramă, lui Fulga din Boteni 
Prin pieptu i ?ni&ptă spada și ies! afaw prin spată, 
Și mai r&pune încă pe Firu și Calomfiru, 
Doi feţi ca doi luceferi și gemeni totu-odată, 
Ai Margăi cei frumâse, remasa lui Zafiru, 
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E Dochia la luptă susu din Buceci privesce ' 

Şi 'nflre de plăcere pe Riscogelu vădendu 

Lungitu pe scutu, da” 6răşi ca câra gălbenesce 

Când a lui Negru spadă o vede fulgerându. 
Er când pe Danu ea-lu vede la luptă că se 'ncinge, 

La una, dintre Iele, ce "'ngiurulu ei veghiă, 

Numită Șoimuleana, căci şoimu ?n sboru învinge, 

Necată de mănfă din graiu așa grăiă: 

<Nepotă, mergi îndată, mergându lui Danu i spune 

Să nu se lase în luptă cu-acelu nelegiuitu, 

Căci unu presimţu îmi spune, că qilele-i r&pune.> 

Grăi, și Şoimuleană îndat' a și pornitu. 

Er dup! acestea Dochia uriașului Sarmuntej 

Ce priveghifă 'mpreună, din graiu aşa-i grăi : 

«Tubitulu meu nepâte, pe pletele-mi cărunte 

(Şi vădu că noue patimi mai multu le-oru cărunţi!) 

Te juru, cobori în luptă, căci Negru toţi i sformă, 

Cobori şi mi-lu aşterne cu faţa la pământu; 

Dar mai întâiu aşteptă, nepete, să-ţi dau armă 

Cum altele pe lume n'au fostu și numai suntu. 

Când fu ca să-se lupte Sarmandu alu tău părinte 

Cu Fetu-frumosu ce-acuma se ţine 'mpărăţindu, 

(Erai atuncea 'n fașă) cu-o seră mai nainte 

Veni la mine-aicea și dis așa grăindu : 

O! dulce soră Dochiă, eu pâte caleu în urmă 

Pe pragu-ţi plinu de lacrimi odată ridătoriu, 

Dar' pentru-a ta mărire eu voiu st lasu în urmă



72 
NEGRIADA 
  

O parte din potere-mi &stu daru strălucitoriu. 
Și luându din umeri arculu luciosu ca dalba lună 
Și tolba sunătâre de stâncă le-anină, 
Și-mi dise-așa cuvinte, ce par'că și-adi îmi sună, 
Cu-atâta greutate și doru mi le lăsă: | 
Iubitu-mi arcu, o! Dochiă, acum se mai încordă, 
Și-o să mai sune-odată, şi-eternu va amuţi, 
Căci nime n'a mai nasce să 'ntindă sânta-i cordă, 
Și părăsitu în urmă va sta Și-a putreqi. 
Er din acâstă tolbă o singură săgetă 
Mai pote să-se sectii, Și tolbă şi săgeți 
Se voru preface "ndată în stâncă nemișcată, 
Și-alu piscuriloru număru va cresce pe Buceţi. 
Acâst' a mea potere ţi-o herezescu adi ție, 
Ca să te-ajuţi odată la celu mai mare greu.— 
Eu credu acum, nepote, că n'are să mai fiă | 
Mai mare greu c'acesta ce-lu simtu acuma eu. . P'acesta... p'acestu Negru acum de nu l'oiu frânge „Perimu şi noi cu toţii, căci remânemu de rîsu, Și cin! de risu remâne, de viu încă se stinge.» 

Așa grăindu se sue p'unu piscu zărețu, deschisu, Și-arstă lui Sarmunte unu 'naltu colțanu de stâncă Bătrânulu arcu ȘI tolba fiorâse atârnându, 
«Desprinde-lu şi-mi al6rgă în cea câmpiă-adâncă 
Și-așterne p'acelu N egru din arcu-mi fulgerându;> 

Aşa grăi; Sarmunte luându-lu îmi cobsre, E arculu p'a' lui umeri sună înfricoșatu. 
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„Dar Soimuleana "ntr'astea ca fulgeru sborătore 

| Cu multu mai înainte de câmpu s'a-apropiatu, 

ȘI prefăcându-și forma se schimbă 'n Baba-Samcă, 

| Îniâstră ă sciutâre uitată pe pământu, 

Ce Pa” lui Danu părinte fusese încă mamcă 

Și te dicea c'odată fusese şi 'n mormântu, 

Și-aia lui Danu i dice cu faţă spăimântată, 

Căutase rătăcită, din buze tremurându : 

«0! Dane, mare Dane, vedere "mfricoşată 

M'aducekici la tine ; adi n6pte eu visându 

Vedeam aţa potere stându plină de mărire 

Pe tronulu altu de auru, moșiă din bătrâni, 

Popâre depă (ate veniau şi ?n umilire 

Ţi se 'nchinauși daruri le străluciau 'n mâni. 

Atâta măreţiă ni mai vădusemu încă 

Nici sub mărirea Michnei, așede-lu Domnu *'n raiu, 

Nici sub bătrânulu Qracea, d'acăroru 'naltă brâncă 

Se spulberau duşmaiii ca câța depe plaiu. 

Și când la tine lumea 

Saude dintrodată trosn d î partide 

Şi tronulu se cufundă și ? 

Er când noi după spairnă, c ama îngiuru i privinăui, 

    

Er tu scăeai asupra Cu-0 hâre ringitore 

cu pămeântu. 

Er eu atunci mai mort, ș i cine nuse "nspaimă,
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Strigai câtu mă luă gura, strigându m'am deșteptatu, 
Și 6 alergu'1a tine cu sinulu plinu de spaimă, 
Și mulţumescu la ceruri, că 'ntregu mi te-am aflau, 
E eu te rogu acuma, și scii c'a mea rogare 
A fostu în totu-de-una unu bunu apărătoriu, 
S8 nu prinqi aţi la luptă, căci lupta ți-i perdare.» 

Grăesce și dispare ca nuoru fumegătoriu,  ; 
Er Danu uimitu remâne căutânâu în acei urmă, 
Și-atunci vEqă c'o dină cuvântulu i-a grăitu. 
Amaru, nespusu apasă şi-adâncu dorera-li curmă 
De multa loru cădere, dar' elu s'a contenitu. 

Sarmunte-ajun ge 'ntr'astea și ?n c6ţă 'ncisu s'opresce 
P'o culme ce d'aprâpe se 'nalţă 'ngiuru privindu; 
Elu tinde, trage, cârda ca fulgeru șerpuesce, 
Er" areulu greu în mâne i tremură sinându, 
Săgâta 'njos prin aeru ca, tunetulu îmi sbâră 
Și 'n scutulu ?naltu lui Negru ţintesce șuerându. 
De semne 'nspăimântată ea pară se 'nfidră, 
S'abate şi de laturi prin margine trecându 
Ilu fulgeră prin copsă și adâucu prin carne taiă 
Și ca prin frunde trece prin Mândru și Folcanu, 
Și unulu peste altulu ei se restornă claiă, 
ȘI sbâră mai departe ș-așterne pe Feţeanu. 
Pe Negru-lu cingu încată doreri sfiișietore 
Și marea lui poterei-o moiă şi i-o 'nfrângu, 
Incetu-încetu se imge din lupta perdătâre , „2 oda . , . Strigându cu voce; naltă la cei ce 'ngiuru se stringu:  
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<0! luptători de viţă, nu vă 'ngrijiţi de mine, 

Ci cugetaţi la lupta, ce cerulu ni-o ursi, 

La lunga viitorime, ce 'n urma nostră vine ; 

A loru şi-a nâstră sorte aici se va urdi.» 

Așa grăi mulţimei și răzimatu pe spadă 

Se trage-adâncu în sinu-i dorerile 'nnecându. 

Ev Danu atunci vederei abia poti să credă ș 

Văqendu, de bucuriă părea-i lumea 'nflorindu. 

E» sorele 'ntwacestea încinsu în nuori de sânge 

Pe după stânci se 'nclină şi-o nâpte de mormântu 

Se *'ntinde peste lume şi cerulu însuşi plânge 

Malţimea tristă *ntinsă cu faţa la pămentu. 

Dar ale noptii umbre cu 'ncetulu se lumină, 

Căci din o parte şi-alta mii focuri licurescu, 

Şi 'ngiurulu loru ostașii tăcuţi adâncu suspin 

Şi la mai crunte 'nvingeri de nou se pregătescu. 

La Negru căpitanii cu toții sadunase, 

E» elu căută la dânșii și ?n sine-i numeră. 

Şi când vedea că n câmpuri nici unulu nu remasc 

Dorerile-i amare păreau că salină, 

Dar numai ca d'odată mai greu s&-se 'nvenine, 

Căci cine să deseriă amarulu lui frementu, 

Când pe Moșu-Albu dorindu-lu st-lu vedă lângă sine, 

Elu nu-i ori-câtu îlu caută ; întrase ca "n pământu! 

Moşu-Albu în murgulu serei pe câmp 730 Turiseză 

Şi-unu Argheșanu desbracă cădutu ih luptă.mortu, 

Imbraca! lui vestmente, la graiu s'asemenâză
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Și răzimatu pe spadă, în prefăcutu-i portu, 
Cu 'ncetulu se târesce pe câmpulu plinu de sânge 
Și greu gemându ajunge ! ai 6stei veghietori. 
Fi cu părere bună (pe cine n'aru învinge 
Amarele suspine de fraţii luptătători ?) 
I lasă calea ?n oste, elu intră fără tâmă 
Și 'ncetulu prin mulțime s'afundă cercetându, 
Și-ajunge pân” la cortulu în care Danu își chiamă 
La sfatu toţi căpitanii; şi-aici elu ascultându 
Aude d'am&runtulu ori-ce grăescu și-aș6qă, 
Și ori-ce grăescu și-aș6qă le pune-adâncu în sinu, 
Er Danu în sfatu atuncea așa le cuventeză, 
Și ca mormântu "'ngiuru-i tăceau adâncu şi linu : 
«Ostaşi, a mea mărire, din voi acuma nime 
SE nu-și ascundă sfatulu, ci cum sufletulu său 
La fiă-care-i spune, în î6t' a sa 'ntregime 
Să desvălâse! aicea, de bine sâu de rău; 
Eu ascultându în urmă din 'tâte voiu alege. » 

Scolându-s' atunci Saronu din graiu așa grăi : 
«O! Dâmne, cine-alege de multe-ori culege ; 
Eu'credu, la mea părere cu toţi se voru uni. 
Au nu vădurămu astădi, că sub a nâstră spadă ; 

„Erau cu toți aprope să mușce în pământu? 
No luară toţi la fugă, nu stau pe câmpuri cladă? 
Chiar Riscogelu, chiar Negru, ce dei se credu că suntu, Nu fură stinși d'a nostre săgeți fulgerătâre ? 
Eu mă 'mdoescu C'aceştia voru fi încă "ntre vii. 
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Pân' nu-și revinu din spaimă, cu spada sfărmătore 

St le cădemu asupră şi st-i tăiămu fălii.> 

Așa grăi căpeânulu ; mintosulu Limbă-dulee, 

Cu-amaru surisu pe buze şi linu din capu clătindu, 

Urdindu aşa grăesce unu graiu alesu şi dulce, 

Şi toți se 'ntorcu spre dânsulu auqulu aţintindu: 

«Se pote st fii, Saronu, bătrânu în bărbăţiă, 

'Te vădu însă la minte plăpându înfășiţelu. 

_Nimicu nu-i bunu și mare cei fără cuminţiă, 

Și ce se face în grabă e rău s6u ușorelu. 

Au nu văqumu cu toţi cum spada loru sfăramă? 

Unu Riscogelu, unu Marcu, chiar fragedulu Nuorașu, 

Ca fulgerulu copacii, restornă și dtramă. 

Și nu vădqumu pe Negru adevăratu uriaşu ? 

Și deca nu 'ntâmplarea ţinca pe Negru m cale, 

(Căci cine pote dice că elu Var fi atinsu ?) 

Puneamu noi 6re-aicea de nou acum la cale ? 

Nu s'alegea chiar astădi învingătoriu și 'nvinsu ? 

Așa fu adi, şi mâne mai scimu noi ce-o să vină ? 

Ce sciu suntu doue lucruri de care mă 'nfioru: 

Bărladulu şi Codrenii și Vrancea cea bătrână 

Cu noi nu voru st fiă, da” mortea nâstră voru, 

Și deca pân! acuma nu ne-au căqutu asupră, 

E vechia fericire, că nu s'oru fi unitu, 

Căci fiă-care cere st fiă elu Wasupră, 

De se uniau pân! astădi pe toţi ne-aru fi sdrobitu. 

Ev Para dela Vlaşea ne-aduse n6gra scirc,
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Că și Romanu bătrânulu începe-a se mișcă, 
Și noi acuma singuri să stămu așa 'n nescire, 
Și s'așteptămu cu toţii pe capu pân! ne-oru cădea? 
De nu mă 'nș6lă simţulu ne-aflămu la grea 'ncercare, 
Și "nţelepeiunea care nimicu să nu lăsămu 
Ce pâte să ne fiă la greu de 'ntimpinare, 
Și d'amu pote vaşi dice: chiar iadului st-lu mișcămu! 
Dar pân” la iadu suntu Omeni ce iadulu nu-i învinge. 
Și numai d'o săgetă îndepărtați de noi 
Suntu Ungurii decindea, ce ca și noi aru stinge 
P'acestu nebunu de Negru, o tâcă, de nevoi. 
SE mergă soli la dânșii și țâra st le-o 'nchine, 
Adec' așa să qică! Ce-apas' unu cuvențelu 
Când pote să-ţi ajute să schimbi unu rău în bine? 
Veninu să fiă l6culu — să scapi numai cu elu! 
Er Ungurii, scimu bine, ascultă cu plăcere 
Cuvinte d'umilinţiă Și- făra cercetă 
De-su qise cu credință su numai la părere. 
De ce să nu le dicemu, căci vorbe-oru remânea! 
Să mai trimitemu încă și colo peste Nistru 
La cetele rudare a! crunţiloru Căpcâni, 
Căci multu li-i doru să bee din dulcele riu Istru, 
Dar' n'au potutu înfrânge troianulu de Români. 
De n'aru pote să vină, sevai în frâu să țină Pe cei ce ca și Negru de tronulu tău tânjescu, Acestea puse ?n calea, o sut? apoi să vină Romani și-o sută Negri, ca fumu se risipescu.» 
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Așa grăi; cu toții cuvântulu întăriră 

Și-aleseră și solii ce 'mdată voru pleci: 

La Unguri Limbă-dulce, 6r' la Căpcâni numiră 

Pe Dârgan şi pe Lauru și daruri mari le dă. 

Moşu-Albu atunci din oste se i vulpişu napoiă 

Şi supt a nopţii umbre vintrişu prin veghictori 

Se fură și-și iă calca întregu şi plinu de voiă. 

Er n6ptea dejugase la 'ntâii cântători. 

Și Moşu-Alinu într'astea cu-a ierbiloru potere 

Pe Riscogelu şi Negru mereu mi-i întăriă, 

Lui Riscogelu siigâta i-o trase făv' dorere, 

Er a lui Negru plagă, vEdându o închiegă 

Cu rădăcina sântă du vitrinicu din Iele, 

Ce numai elu o seic şi-o are singuru clu. . 

Din tinereţe încă a fostu moraru la ele 

La morile miestre cu dinţii de otelu 

Și petri Vadamante, şi-aicea clu odată, 

Infășuratu d'o rtă, a fostu în doue frântu, 

Dar Ielele îndată cu icrba minunati 

Iau vindecatu, şi-au dat'o so aibă pe pămentu. 

Și când Moşu-Albu se 'ntorse pe Negru elu îlu află 

Cu căpitanii 'ngiuru-i ședendu și cumpenindu. 

Vedendu-lu Negru 'n viţă mirare mare-lu află 

Căci între morţi pe câmpuri credea că va fi stându. 

Er clu le spune tote şi V'ameruntu cuventă 

De tâte ce văquse şi-audisc cercetându. 

Și multu în sine Negru cu mintea se frementă,
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Şi 'n urm” apoi se scâlă din graiu aşa grăindu: 
«Bărbaţi și fraţi de 6ste, ce cugetam odată 

Eu vă&du acum dușmanii m& facu să și 'mplinescu. 

Ei sceb asupra n6stră o lume turburată, 

Și Varu pote chiar iadulu, nimicu nu mă "ndoescu. 
Și n'aru fi 'nțelepciune noi s'așteptămu aice, 

Noi singuri pân! furtuna să cadă peste noi. 

Multu potu r&ii 'mpreună, din moși-strămoși se dice, 
Și soți n'ai nici odată V'ajunsu pentru nevoi, 

La Severinu domnesce Romanu, precum se scie, 
Ce 'n lupte necurmate cu Danu s'a frământatu. 
Bărladulu și Codrenii și Vrancea cu urgiă 
Cu Danu și naintașii-i mereu s'au sfășiatu. 
Ei voru primi cu voiă cu noi să-se 'ntrunâscă 
Și cu poteri unite pe Danu st-lu spulberămu. 
La Severinu mergu însumi, Moșu-Albu să-se gătâscă 
La cei-alalţi să plece ; chiar astădi noi plecămu.» 

Așa grăi și 'ngiuru-i cu toţii se 'nchinară, 
Ew dorile 'ntraceea vărsându-se pe ceru 
De Danu trimiși în 6ste trei soli se arătari 
Și prin Guranu din Juguri grăindu acestea ceru: 

-Măreţulu Danu soltă la tine ne trimite 
Acestea noi să-ţi spunemu de vrei a-lu ascultă : 
S& contenimu din luptă pân” vie 
Le-omu adună din câm 
Căci nu-i păcatu m 
St-i lași pe câmpu 

țile perite | 
puri şi ?n glii le-omu aședă,. 

ai mare, ca morţii pentru ţră 
ri pradă la vulturi și la câni! 
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Apoi cu nouă sete începe-omu lupta 6ră 

Pân' sârtea va da cuiva învingerea în mâni.> 

Er la cuvinte Negru respunde cu dorere: 

«Dorinţa vâstră este întogmai şi-alu meu doru. 

Iubirea şi credinţa și datina ne cere 
Să ne 'ngrijimu cu sulletu d'alu ţerei luptătoru.» 

Așa grăi și drâpta la ceruri și-o ridică, 

Și solii se rentârnă cu bucuria "n sinu, 

Că pân! la nouă luptă în urmă totu le pică 

Din 6re-care parte vr'unu ajutoriu străinu. 

Er Negru lângă sine cu feţi aleşi o sută 

Pe cai fugoşi ca vântulu la Severinu plecă. 

Moşu-Albu ca. sântu părinte în rassăi prefăcută 

Elu singuru fără grige prin plaiuri străbătea. 

E» sârele când cerulu inundă cu lumină, 

linu spălându-şi faţa. la limpedu riuşoru, 

Cu ochii 'nfipți în ceruri se rogă şi se 'nchină, 

Se 'nchină și se râgă cu sufletu ardătoru, 

Şi toţi cu clu înalță ferbinte rogăciune. 

Ex când llinu încheiă adâncă ruga sa 

Din graiu aşa grăesce cu dulce religiune, 

Şi vorbele din rostu-i ca mierea riuri: 

«Scolaţi, o! fii, cu toţii, și sântele-oseminte 

A” celoru ce cu 'Tatălu în ceruri s'au unitu, 

(Căci îngerii din ceruri le iesu cântându nainte 

La cei ce pentru ţ6ră luptându-sau moritu!) 

Şă-le-adunăimu din câmpuri și ?n loculu cu verdcţă
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In dulcele repaosu doiosu să-i așeqămu 
Și Vale loru morminte, cum datina ne 'nvaţă 
Er” inima ne cere, mărindu s& ne 'nchinămu; 
Căci nu-i mai sântu şi dulce, ca cei remași în lume 
SE caute cu iubire de cei ce s'au trecutu ; 
Cu câtu mai multu d'aceia și-a' loru mărețe nume, 
Cari pentru noi și ţ6ră oștindu-s'au cidutu.» 

Aşa grăi; prin 6ste s'audu adânci suspine, 
După suspine gemetu şi-unu vaeru plângerosu, 
Căci nu-i amaru pe lume, decâtu să vedi cum vine 
Și p'unu iubitu se 'nchid€ mormântu ?ntunecosu. 
Și suspinându mulţimea pe câmpuri se resfiră. 
Deschidu unii morminte glii negre restornându, ' 
Er alţi sântele sarcini aceloru ce periră 
Le portă și le-aș6qă gemându și lăcrămându. 
Mai alţii mergu și taiă din culmile petrâse, 
Să 'nalţe pe morminte, bradi *nalţi încetinaţi, 
In care să s'oprâscă şi borile doi6se | 
SE plângă qi și nâpte pe feţii neuitaţi. 
Când ei veniau din codri ajungu pe Dalba în cale, 
Pe Dalba cea frumâsă, minune pe pământu, 
Care-o născuse Gâna în diua de Rosale, 
Când lumea-i numai fl6re, mirosu alu lumei vântu, 
Și "n dori de diminâţă o scaldă "ntâiu din tote 
In limpedile unde întortului Cibin | 
Și-adună frumuseţa Frumsseloru la iâte, 
Ce nâptea-atunci se scaldă în riulu viorinu. 
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Pe capu cu albă corfă, în corfă pâne albă 

Și lângă pâne faguru ca îl6rea mirosindu, 

Ureioru cu vinu în stânga, mergea, mergea cea Dalbă 

Cu drepta 'n brâu la tâcă din p6le sfârăindu. 

Er Vişinu prindându vorbă din graiu aşa, grăesce : 

«Dar bunu ajunsulu, soro! Ce doruri mi te batu 

De-ai luat'o singurică şi calci așa cerbesce, 

Câtu par” că tâtă lumea în urmă-ţi sa scolatu ? 

Vrunu frate s6u pe tatălu cobori să cauţi tu A6ră, 

Sta vrunulu alu cui nume Pascundi adâncu în sinu? 

Și paşi şi ochi întârce-ţi, întârce, sorioră, 

Nu-su pentru ochi de fete crudiile ce vinu ! 

_Tn sânge 'rin6tă câmpulu, 6r' aeru "m suspine, 

Și-abia portăimu, noi 6meni, amarele doreri ! 

Lăsaţi-ne-acum noue, căci noue se cuvine 

Si punemu glia verde p'ă lupteloru vederi, 

Și când vomu bate parulu în novele cămine, 

“Sorori, iubite, mame, din plaiu veţi cobori 

Şi veţi vărsă doiose şi lacrimi și suspine 

Pe sântele morminte celoru ce n'oru mai fi, 

Şi stringe-veţi la sinuri pe cei ce-oru să mai fiă, 

Şi veți aprinde foculu în dulcele căminu !> 

Grăi, 6” Dalba 'ntorce cu-adâncă doioșiă : 

«S6 dee domnulu sântulu să-ţi mârgă vorba 'n plinu. 

Curendu să punemu parulu şi sântulu focu în vatră 

Şi furca în brâu şi pasulu în noue urditori; 

St numtrămu, noi estea, fuiorele din petră,
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Voi albele midre și blângii trăgători. 
Dar când voi pentru țră vărsaţi alu vostru sânge, 
Noi n'avemu re dreptulu nici lacrimi să vărsămu? 
A vostră e mărirea pe câmpuri a vă 'nvinge, 
A n6stră e dorerea doiosu să vă cântămu. 
Și eu nu cautu vr'unu frate și nici p'alu meu părinte, 
Și frate şi părinte de multu ei și-au schimbatu 
Viâţa pentru ţâră! — V 'aduceţi, nene, — aminte 
Când Domnulu cornulu d'auru în ț6r a resunatu 
Și-a ţerei mândră flore d'unu doru ascunsu încinsă 
Alergă tâtă 'ngiuru-i din munți și din câmpii, 
Și la Cibinu s'adună pe cea câmpiă "ntinsă, 
Eram privindu din portă cum sta ei mii de mii, 
Părea că de prin codri toţi feţii coborise ; 
Frumseţa și-a'loru arme vederile-ţi luă, 
Și nu sciam vădu Gre sâu dusă suntu pe vise, 
Atâtu de dulce lumea atunci mi se părea. 
Și noue dile 'ntruna veniau, veniau totu unde, 
Părea că și pământulu supt ei s'a ostenitu, 
Căci Vaudiai cum geme ; și te mirai că d'unde 
Așa mărire d'omeni se pote d'a ieșitu. 
Când sârele din Surulu a decea 6ră luce, 
Din ce în ce pământulu mai greu se sguduiă, 
Și s6rele pe ceruri când ajunsese ?n cruce 
Și Riscogelu cu Moţii departe strălucia. . 
Şi nu "'ndeșertu 'nainte venise-i incă vâlva, Căci n'a vEdutu pământulu alu doilea ca elu. 
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Ajungu apoi (irăunte şi cu Geranu din Ilva, 

Și dintre toți în urmă venii, veniă Cinelu. 

Frumoşi erau flăcăii, părea că vădu în vi6ţă 

Minunile ce buna copilă-mi totu spunea, 

Dar pe Cinelu vădându-lu, d'odată focu și ghiață 

Prin sinu, prin tâtă fiinţa, trecea, mă 'nfioră. 

Fugiam dela fântână cu cofele-albe *n braţ ; 

Descălecându elu vine şi-mi dice linu riqându : 

Copilă, ochi de mură şi trandafiru în faţă, 

En dă-mi să-mi stimp&ru foculu! (Și-acum P audu 

'grăind!) - 

Ce-am faptu, ce-am disu, eu nu sciu.... părea. că-su 

p' altă lume, 

Şi când s'a dusu... în degetu mă vădu cu-acestu inelu. 

"Părea că la plecare mi-a disu curatu pe nume : 

Primesce-lu, dalbă fată, de doru dela Cinelu ! 

“Simi P a datu, îmi pare, c'o vorbă ne'nțelesă: - 

D' a rugini inelulu să scii că voiu mori! 

Atunci eu o păstură cu pui pe -margini trasă 

O scotu nu-ş-eum din sinu-ni. . „şi elu pe roibu peri. 

Și 6 acum inelulu mi-a ruginitu în degetu, 

Și-alergu ca mai odată să vădu p! alu meu Cinelu! 

Nu Vaţi vEqutu, o! spuneți, e mortu s6u încă-i vegetu? 

Uşoru e d! a-lu cunosce, că-i trasu ca prin inelu, 

Ca spuma-i a lui faţă, ca spiculu musteci6ră, 

Și până de corbu părulu, &r ochii mură suntu, 

Şi-unu arcu ca luna-nouă pe umeri înfiră,
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Suptelujocâ'n neastimpă&ru unu fătu nebunu de vântu.> 
Ajungu cu toţi într” astea pe câmpulu de dorere 

Și respundendu i diseru : «lu scimu, 'amu cunoscutu, 
Și vedi colo movila, alesa lui potere 
Acolo mai în urmă sfărmându noi amu vedutu. > 
Așa grăiră; Dalba se "ndrâptă ?n acea parte 

Și merge Dalba merge, dar faţa-i se păliă, 
Er sinu-i de dorere părea că 'n mii se 'mparte, 
Atâtu a” morţii forme cumplite s'arătă. 
Pe unde Dalba trece, cu faguru, vinu şi miere, 
Pe cei ce gemu în sânge la vi6ţă-i ajuta, 
Dar când lângă movilă .. . se curm' a ei potere, 
Dorerea, mortu să-lu vedă, la sufletu o secâ. 
Şi stă prin cadavre i pare că zăresce 
P' alu ei Cinelu în sânge ... ea cade p' alui sinu... 
Se plânge și se frânge, se bate, se bocesce, 
Lui stă peptu-i bate, începe-a sullă linu, 
Incetu ochii deschide și caută cu mirare 
Şi mâna vr& st-i tindă, dar cade 'nfrântă jos, 
Incercă să vorbâscă, dar” lângeda suflare 
Se stinge p' a” lui buze cu-unu gemetu dorerosu. 
Nici vinulu, foculu vieței, nici fagurulu de miere 
Nici riulu viu de lacrimi, nici focu de sărutări, 
Nu potu se mai aprindă, a qileloru potere, 
Nu potu s alunge-a morţii gerâse tremurări. 
Când pe Cinelu aicea se plânge și se frânge, 
Ea. pe Cinelu ilu ve 

3 

de venindu pe câmpu, venindu; 
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Căci nu-i Cinelu acesta pe care Dalba-lu plânge, 

Ci fratele lui gemenu, Viorelu zăcea morindu. ' 

Ca doi luceferi fraţii ei semână 'ntre sine, 

Şi mama. loru acasă în frunte mi-i căniă. 

Ea nu-i potea cunosce ori-câtu căută de bine, 

Căci unulu numai singuru ei amândoi părea. 

Er când Cinelu sapropiă, ea caută mărmurită, 

Cana la Cinelu ce vine, când la Cinelu zăcându ; 

Nu scie de visâză s6u mintea-i rătecită, 

Pe celu ce mortu ea-lu vede, îlu vede și trăindu. 

Nălucă necurată ea crede-atunei co cârcă, 

Şi când Cinelu Savântă so string” aprinsu de doru, 

La tâcă-aruncă mâna și rapedu drâpta *n carcă 

. Şi-adâncu în peptu i plântă cuţitulu lucitoru. 

Cinelu pălindu se 'ndoiă şi-atunci din sinu i-arâtă 

Păstura *mpuiorată, ce Dalba i-a fostu datu. 

«Primesce, Dalbă, darulu cu viţa mea d odată, 

Căci tu visţă nouă mi-ai datu și tu mi-ai atu.» 

Așa grăindu elu cade (neasemănată sorte » 

Pe Viorelu și-lu vede... ilu stringe Palu seu sinu, 

Ei gemeni în viâţă şi gemeni şi la morte, 

Şi-adâncu gemendu în ceruri îşi suflă vicţa linu. - 

Er Dalba 'nmărmurită, ca dintw anu visu resare 

Şi-atunci i se lumină că-i faptă şi nu-i visu, 

Că Viorelu i-acela ce ei Cinelu i pare, 

Dar trista rătăcire târdiu i s'a deschisu. 

Și caldu încă de sânge cuţitu 'n sinu își plântă.
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Și cade 'mbrăţişându-lu : Cinelu, Cinelu, strigându. | 
Er când mormântătorii i punu sub glia sântă i 
Senini erau la, față și' toţi păreau ridându. 
E Dochia ?'ntr” acestea vădându pe Negru 'n cale 

De nou și-aprinde dorulu să sfarme pe Români. 
Ca vulturulu cobâre din piscurile sale 
ȘI ?n visu lui Danu s'artă ce dormită pe mâni, 
Căci Grigile pălite ce 'ngiuru de tronuri sboră 
Pe Somnu mângăitorulu departe-lu alungă, 
ȘI stându atunci nainte-i cu vorba-lu împrescră 
Urdindu cu măestriă, și-așa din graiu grăiă: 

<Tu dormi, o! mare Dane, nu veqi că lângă tine 
Invingerea aşteptă să vedă braţulu tău 
De nou cum se ridică și-așterne 'ngiuru de sine! 
Deștâptă-te, te 'nalță, ascultă sfatulu meu! 
Vădându că nu-i potere pe câtu i-a lui dorinţă, 
Multu înţeleptulu Negru a luat?o la picioru, 
Dicându lai săi că merge s'aduc? ajutorință, 
Da 'n faptă să nu vedă cum pere-alu seu poporu, 
Cici Fâmea, sora Morţii, adâncu prin ei cosesce, Și sufletu și potere stau stinsu în a” loru sinu, Și Riscogelu e numai ce-i ţine și-i opresce Şi negrele Plăsteme bătrânului Ilinu, 
O lovitură numai Și voru peri cum pere 
Vertegiulu ce se 'nalță şi se risipe 'n vântu. In'somnu acum cu toţii alin' a loru dorere, “Te scolă Şi-i aşterne la fragedulu piimântu !» 
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Grăi, 6” Danu tresare și caută cu mirare, 

Şi-o umbră lumin6să în aeru se perdea. 

Er" elu aprinsu la sulletu de noua-și arttare 

Işi chiamă căpitanii și-acestea le grăiă: 

« Abia 'nchisesem ochii și-o voce minunată, 

Ca cerulu şi pământulu departe d'alu nostu graiu, 

Grăindu''acestea-mi qise: st mă ridicu îndată, 

Căci negră lăsându 6stea a luato peste plaiu ; 

E Fâmea, sora Morţii, mereu Pai lui cosesce, 

Şi sufletu şi potere s'au stinsu în a! loru sinu, 

Şi Riscogelu e numai ce-i ține şi-i opresce 

Şi negrele blăsteme b&trânului Ilinu.— 

Așa, grăindu, din somnu-mi resaru cuprinsu d'uimire 

Și-o umbră lumin6să î în aeru vădu perindu. 

Şi nu potea să fiă cea dalbă. nălucire 

Decâtu unu solu din ceruri aicea coborindu. 

Vedeţi cum însuși cerulu ne tinde-a sa potere,. 

“Si iadulu omu 'nvinge cână: ceru-i ajutoru. 

Deci n6ptea când ajunge la treia priveghiere, 

Noi să cădemu furtună de nou asupra loru.» 

Grăi și căpitanii cuvântulu întăriră 

Și 'ntorseră 'n tăcere e aprinşi la loculu loru, 

Și linu apoi prin 6ste toţi armele-și înșiră 

Şi-aşteptă ca şi lupii doioşi de nou omoru. 

Și când întâia 6ră eântară cântătorii 

Dănenii se ridică şi plâcă 'ncetinelu, 

Cum lupii mergu prin umbre se 'nșele lătrătorii,
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Şi fiă-care arma şi-o stringe lângă elu. 

SE nu resune n n6pte şi să le de de scire. 

Dar' Riscogelu de sera pe câmpu a 'naintatu 

Pe Ușurelu şi-Urechiă s'asculte n neclintire 

Şi 'ndată să-s'avânte să spună ce-au aflatu. 
Urechiă ttă n6ptea pe iârbă 'ntinsu ascultă, 

ȘI tâtă n6ptea soţu-i pândesce p'unu delșoru. 

Urechiăi-odată simte mai multă, totu mai multă 
Nelinisce sub i6rbă și-unu sgomotu vuitoru; 
Nelinisce și vuetu cu *ncetulu s'ageresce. 
Lui Ușurelu i pare, cu ochii lui de risu, 
Că vede peste-o culme cum ceva șiruesce, 
Alu cărei verfu nainte lu 'ntrevedea deschisu. 
Și elu urechia-și pune și-ascultă linu în ierbă, 
Totu ascultându i pare unu sunetu c'ar simţi; - 
Pămentalu totu mai tare începe-apoi st fârbă 
Şi fiă-care-atuncea, la fugă. se câmpi, 
Și Ușurelu ca vântulu venindu în, 6ste spune, 

„Şi 'ndată toţi vașâdă pe valuri așteptându. 
Dănenii vinu lupesce ; tăcere de minune 
Domnesce 'n 6stea 'ntrâgă și tote paru dormindu. 
Er când ajungu supt valuri unu zingănitu detună 
Și-unu nuoru de săgete se sparge-asupra loru, 
Er" depe pârtă rumpe o rapede furtună, 
Medinu și cu Delianulu cu-unu roiu omoritoru. : 
D'asupra și supt valuri s'aprinde negra, luptă, 
De trei ori cercă Saronu pe valu a "ncălecă, 
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De trei ori elu recade cu spada 'n doue ruptă, 

Şi totu de una nouă la cineva-i smulgea. 

De nou când cârcă, Tatulu cu ghioga-i nodorosă 

In creștetu îlu trăsnesce, elu cade vârtegindu, 

Şi-aci erâ să-lu afle ursita "ntunecosă, 

Ai sei înse luându-lu se ducu cu elu gemându. 

E» 'Tatulu depe valuri saruncă prin mulţime 

Şi din fetesca-i ghiogă mii morţi elu semănâ,. 

Asemenea saru alţii și-a spadei agerime. 

Prin șirurile dese ca. cosa se ducea. 

Supt a lui Tatulu ghiogă cadu Mamură și Langra, 

Haghiru și Cargu şi Ramza, Sartacu şi cu Cedanu. 

Medinu c'o lovitură pe Pleșulu și pe Mangra | 

Cu mârtea-i înfrăţesce, 6r' 'naltulu Trestianu 

Cosiă părea că taiă la trestiă pe baltă. 

Julanu c'o lovitură pe Mircu și pe Pelinu 

D'odată i trunchâză, 6r Măricelu şi Daltă 

Străpunși prin peptu cădură de spada lui Candinu. 

Precum doi lei s'aruncă turbaţi și rupţi de fome, 

Căci noue dile 'n codri nimica ni'au aflatu, 

Asupra unei turme, şi scuturându din come 

Şi-urlându de bucuriă sfăștă 'nfricoșatu: + 

Așa Nuoraşu și Mareu sfăramă cu-a! loru spade 

Și strigă prin mulțime p'ai loru îmbărbătându, 

_Şi cine unulu scapă supt braţulu altui cade. 

Aşa ei mergu pământulu cu morţi acoper.ndu. 

In resăritu înte'astea, a dimineței zare



92 NEGRIADA 
  

Incepe s&-se verse sfisă prin eteru, 

Er' stâua dimineţei pălesce totu mai tare 
Și stelele de spaimă şi-acoperu faţa ?n ceru. 
Infrânși atunci Dănenii începu a se retrage, 
Din pași ajungu în fugă, din fugă spăimântaţi 
Se ducu cum duce vântulu, când ageru tomna trage, 
Poporele de frunde pe câmpii desfoiaţi. 
Și remânea atuncea și Danu și-a lui mulțime 
Pe câmpuri în ţerină alu morţii secerișu, 
Dar' se lăsă d'odată o nouă 'ntunecime 
Acoperindu pămentulu cu-unu negurosu desișu, 
Câtu omu pe omu aprope și-abia se mai zăresce, 
Şi 'ndată perdu cu toții și-apusu 'și resăritu 
ȘI m6qă-di şi-n6pte, și-abia numai orbesce 
Incepu a. se retrage de unde sau pornitu. 
Negrenii pe cadavre în calea loru se "ndreptă 
Și-ajungu napoi în ste de sânge șiroindu, 
Atâta fiă-care sfârmase cu-a sa drâptă, 
Dar mulţi și dintre denșii cădură sfărimându. 

E» Riscogelu, ce fulgeru cu spada s'avântase, 
Pe Danu pintre mulţime pări că-lu audi 
Imbărbătându la luptă, şi din cătro sunase 
Ca. Mortea 'mpeliţată turbându se răpedi. 
Intr'astea, se 'nqoresce prin negura cea dâsă 
Și Riscogelu nainte-i fugindu pe Danu zăriă. 
Danu nu erâ elu înse, ci Dochia formasă 
Din negur a-lui formă voindu a lu înșelă, 
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Și forma-i înainte cu câţi-va paşi s'avântă, 

Er Riscogelu în urmă-i tună şi fulgeră, 

Dar nu-i să-lu pot' ajunge ori-câtu elu se frământă, 

Acum-acum elu înse credea că-lu ajungea. 

Lui Riscogelu Wodată fugindu unu murgu i-apare, 

O săritură numai și elu l'a ?ncălăratu, 

Când stă... pe Danu încă îlu vede cu mirare 

Asemenea călare p'unu vânteșu nenfrenatu. 

Dar” i părea că murgulu pământulu nu-lu atinge, 

Așa tăiâ prin aeru de rapedu și ușoru, 

Şi-acum acum elu crede, că spada 'n Danu'o 'ntinge. 

Acum înse fugarii schimbase fuga loru, 

- Căci Dochia în cale șoimanii le scosese, 

Şi ei încetu cu 'ncetulu aripile-și scotea 

Și ?n urma golei forme ce "n cale-i trimisese 

Pe Riscogelu acuma ca vântulu îlu ducea, 

L'apusu unde la ceruri se 'nalță Retezatulu 

Şi feuntea-și încunună cu fulgere și nuori 

Șascunde-unu antru negru câtu munţii ţinu d'a. latulu 

In care mii cotișuri se 'ncurcă mii de ori, | 

Şi-acolo cine-odată intră — perea din lume. 

Elu fus odată cuibulu bălairului cumplitu, 

Ce țerile d?o parte și daltă fără nume 

Indelungate timpuri prădându le-a mistuitu. 

Și-aici, când se scolase cu spade, lănci, topore, 

Intrându mii feţi odată bălauru-au răpusu, 

Dar dintre toți nici unulu-nu mai ieşiâ la sore,
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- De nu-mi urmau în tote, ce-unu moșu bătrânu le-a 

spusu : 
Ca ei se-și duc” o iâpă cu mânzulu după sine, 
Și la întrarea n antru, pân” încă n! oru întră, 
Să taiă mânzișorulu și să-lu astruce bine, 
Er i6pa să și-o ducă cu ei câtu voru âmblă, 
Căci ea, 'ntornându, i-a duce pe unde "'ntâiu întrase. 
Așa din antru iâpa cu dorulu după elu 
I-a scosu, și toţi intors au voioși ! a' sale case. 
Aicea cu fugariulu ajunge Riscogelu, ” 
Şi Danu sborându 'nainte-i în pescere dispare, 
Er Riscogelu în urmă-i dicându: «Acum am prinsut> * 
Prin pescere s'afundă şi-odată din călare: 
Se vede că-i pedestiu 'd'o n6pte-adâncă 'ncinsu. 

Intr'astea Danu cu 6stea-i acoperitu de câţă 
Se trage &r în castre. Dar Danu nu se "nfrângea, 
De nou elu caută 'nvingeri în mintea lui sumâţă, 

-Cu-o nouă măestriă se 'ncâre' a-i sfărimă. 
Eră unu omu în 6ste cu numele Desâgă, | 
De nascere elu însuși din Făgărașu venitu, 
Și d'acolo fugise, căci elu vi6ţa 'ntrâgă 
Din frageda-i juniă mereu a totu lotritu, 
Și "n urmă-lu judecase bâtrânii bunu de ț6pă. 
Așa, trecându elu codri, aici s'a aședatu ; Ca d' urmă să nu-i dee şi-aici de nou să 'mcâpă, Numirea din Descgă în Câaă, și-a schimbatu. ȘI blându ca Și porumbulu erâ elu peste diuă,
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Cu faţa rușin6să, plecatu, lingușitoriu, 

Dar” plinu de mii cârnele, câtu nu-lu loviai în piuă, 

E nâptea decâtu fâra mai crudu, mai răpitoriu. 

Intâiu prin umilinţă și dulce linguşire 

La Danu elu se făcuse din toţi celu mai plăcutu, * 

Er prin răpiri şi-omoruri cu-a domnului seu scire 

Şi celu maibunu, și n urmă și celu mai de 'neredutu. 

La sine Danu îlu chiamă și-apoi așa-i euventă : 

«Cunosci Făgărăşenii cu capitanu Mailatu ; 

La luptă săricarii, cum scii, nu prea se "mplântă. 

Ori nu s! ar pote cumva să-i tragemu ! acestu sfatu: 

Când voru veni la veghiă p'ascunsu ei să ne lase, 

Şi noi întrându în 6ste st stingemu pe Negreni. 

Er eu pentru resplată le dau moșii şi case 

Şi fiă-cărui încă şi patru bouleni, . 

Er lui Mailatu eu dâ-voiu moșiă boerescă, | 

Şi-lu voiu "'nălță în ţâră întâiulu meu boeriu; 

Ca elu și-a lui seminţă mai multu să strălucâscă, 

Chiar peste-a” țerei bunuri oiu pune vistieriu.> 

Așa grii, 6 Codă i dice n umilință: 

<0 ! luminate Domne, de multu am cugetatu, 

Că hemesiţii estia cu ceva iscusință 

Eu ași potă de Negru uşoru să mi-i desbatu. 

De sâră, mare Domne, eu mă străcoru în 6ste 

Şi mâne îţi voiu spune de totu ce-oiu fi făcutu, 

Căci cu Mailatu în urma totu credu co să-mi dau 

coste.»
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Așa grăesce C6dă. Câtu umbrele-au cădutu 
" Șis'a'nnoptatu pămentulu, elu portu 'ndată-și schimbă 

Cu frigiu și cu sarică și plâcă la Negreni. 
Uşoru se fură ?n 6ste, căci elu în graiu și în limbă 
S'as6mănă "ntru tâte cu cei-alalţi Olteni.. 
Dar' sângerându din luptă Mailatu se re'ntorsese, 
Și n locu pe Negoiţă Nuorașu le-a aședatu, 
E elu la portu și față, așa sârtea vrusese, 
Sasemănă "ntru tote cu căpitanu Mailatu. 
Er' Codă prin mulțime pân' la Olteni pătrunde, 
Pe Negoiţă n parte şi nesimţitu trăgându, 
Câtu nime să 'ntrevedă, că doră saw ascunde, 
Cu vâce prefăcută i dis aşa grăindu: 

<Măreţe căpitane, colea *n apropiare 
Aflai aqi o comâri ascunsă 'ntr” un tufaru ; 
De galbeni dalbi ea s6re e plină o căldare, 
Și spre credinţă, uite, ţi-aducu vre-o dece 'n daru. 
Nu cumva să ni-i iee, să mergemu ca. 'n veghiere, 
Să-i luămu punându-i bine pe timpulu viitoriu.» 

Grăi, E Negoiţă la Nuoraşu se cere 
Și plecă cu-alţi vre-o dece luându şi p'aflătoriu. 
Er când ajungu în fundulu unei vălcele-afunde 
Și tot' acoperită d'unu negru, desu tufariu, 
« Aicea, qise Câdă, comâra ni s'ascunde, 
Intâiu să scâtemu înse lumină din amnariu.» Şi-o scorță de mesteacănu aprinse C6dă "'ndată, Apoi la toţi îngiuru-i privindu așa grăi : 

e
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<Măreţe căpitane şi voi alâsă câtă, 

VE potu eu spune tâte ce 'n sulletu voi simți, 

Ca frate cătră frate? Și decă totu ce-oiu spune 
Nu war plăce, să fiă cum nici vași fi griiitu 12 

Er Negoiţă 'n sufletu întorsu cugetu-și pune 

Dicându : «Aşa să fiă, cum nu ne-ai fi vorbitu !> 

«Priviţi la mine bine, urmez! atuncea 6ră, 

Vedeţi, cu suntu Des6gă, și, credu, nu nvaţi uitatu. 

D'alu-de potăi bătrâne odată scosu. din ț6ră, | 

Şi-aici cu-a? vostre rele mereu m'am frământatu, 

Și 6tă vinu acuma amara vâstră sârte 
Cu punerea vieţei, câtu potu, s'o mai uşoru 

Și st vă scapu de fome, de panttu și de morte 

La cari aici vaduse acelu vânturătoru. 
Priviţi, Desâgă însuși aicea vă vorbesce, 

De care Domnulu vostru nici nptea nu dormiă, 

Dar” domnulu Danu elu scie Desâgă ce plătesce, 

Şi eu în alu lui nume vă vinu a cuvântă. 

Elu vr& st pună capetu vărsărei lungi de sânge, 

Ce-acestu nebunu alu vostru aduse peste noi, 

Căci fraţi suntemu cu toţii și n Danu sufletulu plânge 

Vedându cum noi de noi-și ne-adaugemu nevoi. 

Când veţi veni la veghiă, voesce Danu să sciă, 

Lăsă-ne-aţi voi să prindemu p'ai vostri căpitani? 

Căci Danu dă fiă-cărui şi casă şi moșiă 

Şi fiă-ctirui încă mai dă-i patru jugani, 

E» ţie, căpitane, moșiă boerâscă,
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Şi te-a 'nălță în ţâră întâiulu seu boeriu ; 
Ca tu și-a ta semință mai multu să strilucâscă 
Chiar peste-a! ţerei bunuri te-a pune vistieriu. 
ȘI ca s'aveţi în mine încredere deplină, 
Vedeţi, vaducu aicea şi-alu Domnului inelu.» 

Așa grăindu, inelulu le puse loru în mână, 
Er ei acum inelulu, acum priviâ la elu, 
Și toţi pe sub sprâncene se cumpeniă ntre sine. 
Er Negoiţă 'n urmă-le dis” așa grăindu : 

«Vedeţi, de când cu Negru, s'a dusu alu ţerei bine; 
In lupte qi şi nâpte ne stingemu pirotindu, 
Şi nuzi ajunse-atâta, ne scâse chiar din minte 
(V'am spusu, vă spunu şi-acuma curatulu adevtru!) 
SE ne lăsămu căminulu și-a" moșiloru morminte, 
ȘI 6tă-ne-acum fluturi între pământu și ceru. 
Copii, soţie, mame, ne moru cu toți de fâme, 
Er” noi aici ca fere, noi fraţi ne Sfășiimu. 
De nu ne-oru pote 'nvinge, ei potu ca să ne-afâme, 
Și mâne's€u poimâne ca câni să leșinămu. 
Vedeţi, Negru 'ntr' o parte, Moșu-Albu se duse nt altă, 
Și Riscogelu în urmă se străcură şi elu, 
Și numai noi aicea remaserămu în baltă, 
Er capu și mângăere Ilinu și Nuorelu ; 
Nuorelu să ne resfire pe câmpuri cele 6se, 
Ilinu, alu nostru sufletu să ni-lu comânde în iadu. Destulu!... primimu ca toţii cuvintele frumâse 
Și mâne Danu s& vină, căci eu la veghiă cadu.»
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Așa grăi, și soții cu toţii se 'nchinară, 

Şi dându cu Codă mâna periră prin desișu. 

Dar” îndeșertu, o ! Dane, căci altu-cum se 'ntâmplară. 

Așa grăiâ pe faţă, dar” cugetă furișu. 

Er Negoiţă n 6ste lui Nuorașu i spune, 

“Şi Nuorașu în sufletu la curse meditându, 

Când s6ra, se reversă așa la cale pune: 

Cu-ai sei pe Negoiţă din 6ste trimițându 

Jlu lasă să veghieze, şi fă ca Danu să sciă, 

D'a drâpta și d'a stânga aş6dă luptători 

Mai depărtatu de castre, când voru cercâ să viiă 

Să string! apoi ca "n cleşte dușmanii 'ncredători. 

Şi pe Medinu în drâpta, Delianu în stânga-lu pune, 

E» Nuoraşu şi Marcu se 'mplântă la mijlocu, 

Şi când tăcerea nopţii pe lume-adâncu se pune 

Dănenii vinu lupesce ârdându d'alu urei focu. 

Delianu, Medinu i lasă depaate se 'nainte 

Și 'ndat apoi en toţii i stringu, croindu, strigându, 

Din drâpta şi din stânga, din spate, dinainte, 

Incâtu remânu ca pescii în verşă trepădându. 

Și n'a” mai dice nimeni, că omu cu omu se luptă, 

Ci feră şi cu feră, Omoru cu-Omoru se frângu. 

Negrenii luptă ?n cugetu, că sortea loru e ruptă, 

E ai lui Danu în doue: scu scapă s6u se stingu. 

Căruntulu și Marmontă și Marcea dela Luncă 

Sfărmau din toţi atuncea mai eruntu, spăimântătoriu, 

Și Marcea prin amestecu turbatu vârtegiu s'aruncă
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Strigându: «Dar unde-i Mailatu, mișelulu venqătoriu?> 
Vădendu Dănenii cursa și trista morte 'n faţă 

Și crudu loviți în frunte, napoi se 'nvârtegescu, 

Și dup' unu cruntu încaeru pe morte și visţă 

Infrângu în doue valulu celoru ce-i lănțuescu. 
Și nu-lu frângeau, dar” înse unu vârfu de spadă ruptă 
Adâncu în pulpa drâptă înfipse pe Medinu ; 
Deșertu cercâ st lupte, să 'mbarbate la luptă, 
Doreri sfășietâre Papucă și-lu reţinu. 
Așa luptându în frunte Marmontă şi Lucianulu 
Și sângerosulu Sangaru și Saronu și Bujoru 
Căruntulu și cu Marcea și Feru și Câmpineanulu, 
Acoperiţi de nâpte se tragu încetișoru. 

Așa 'ntw' acestea tote aicea se 'ntemplase, 
E Riscogelu departe prin antru.rătăciâ 
Și n urmă numai vede cum festa-i se jocase. 
Elu caut apoi și cârcă întârcere-a-și află, 
Și merge și totu merge și 'ntorce și re'ntorce, 
Pe jos, pe sus, în laturi cercându și pipăindu, 
Și stă și mai ascultă și e” se mai întârce, 

"Dar merge, 'ntâree, ascultă, nimicu descoperindu. 
Mai merge, şi V'odată unu fremetu surdu s'aude, 
Și vijăe și vue ca vântulu bubuindu, 
Saudu bătăi în pliscuri, crăcniri resună crude, 
Și tă ochi prin n6pte sclipindu și schînteindu. 
D'odată noue pajuri asupra lui s'aruneă 
Cu dorulu să-lu împartă prin ghiare Sfășiatu,
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Numite Sgrebelunge de care câmpu și luncă, 

Și vii și secerișuri, nimica n'a scăpatu; 

Pustiulu se lăţise pe câmpuri și pe plaiuri, 

Căci turmele stinsese și paserile 'n ceru, 

Chiar copilaşi răpise lăsându pe mame în vaiuri, 

Cu clonţuri oțelite şi ghiare lungi de feru. 

Er feţii când în antru bălaurulu stinsese, 

Ulmându ele cadavrulu la elu au alergatu, 

Și 'ntârcerea .ne-aflând'o aicea remăsese, 

Și ţâra d'a loru plagă în urmă s'a scăpatu. 

Pe Riscogelu acuma s'aruncă hemesite, 

Elu înse spada stringe şi 'ngiuru-i fulgerându 

Delungu cu ele luptă și clanțele-oţelite 

Chiar coifulu lui măestru le simte-adâncu tunându. 

In urmă înse tâte în giurulu lui cădură 

Şi-unu erăcnetu plinu d'ordre și-unu hirăitu cânescu 

Făceau din negrulu antru, cumplitu dela natură, 

Unu locu ce-lu cugetu numai și totu îmmărmurescu. 

Elu plâcă și mai merge și merge fără spaimă 

Cotindu îne6ce ?n colo prin negrulu labitintu, 

Și-alu pasuriloru sunetu, când singuru elu se 'ngaimă, 

Când cu ciiderea tristă de picuri vii Wargintu, 

Ce lacrimă prin stânce și singuri mai m&soră 

Lungimea fiorosă acestui negru hău.: 

D'odatiă i se pare, că n6ptea se 'nvidră 

D'unu tremuru linu de rade, dar” erăși multu mai greu 

Se 'ntunecă nainte-i, şi 6răși se răresce, |
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Şi-apoi de nou se ?nchide, și multu mai negurosu, 
Incâtu elu însuși crede, că numa-și nălucesc6, 
Așa curând chiar ochii perdu simțulu luminosu. 
D'odată înse nptea d'o lină zare nfl6re, 
Și zarea. se desvoltă prin n6pte ?'ntre eţesndu 
“Lungi fire aurâse, cum.aurosulu sâre 
Trimite-a! sale rade noianulu îndorindu. 
Lumina totu mai tare albesce și 'nfloresce, 
Unu aeru se revârsă divinu mirositoriu 
Și-unu cântu doiosu și dulce atâtu îlu îndulcesce, 
Câtu elu prin raiu d'odată se pare călătoriu. 

Aici e locuința Mărgenei cântătore, 
Minune pintre dirne de farmecu şi de cântu, 

Și ea țesea ?n stative de petri soritâre 
Trăgându suveică d'auru, vătale lungi d'argintu, 
Bătendu bătslă d'auru prin fire arginţie; 
Cântându ţesea ca ventulu, ţesându voiosu cântă. 
E Riscogelu în cale-și s'opresce făw să seiă 
ȘI *nmărmuritu ascultă, dar' ascultându visă 
Atunci Mărgenai n aeru ființă omenâscă, 
Simţindu îndată sare din scaunulu de rubinu 
Şi: «Cine se 'ncumete aicea se pășâscă |» 
Ea strigă și ca valulu se sbate dalbu-i sinu. 
Ev Riscogelu nainte-i se 'nchină și-i grăesce: 

<Nemoritore dirnă, aici unu rătăcitu 
Iţi vine și se 'nchină și sârtei mulțumesce, 
Că lui în hăulu negru o stea i-a resăritu,
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Şi Riscogelu mă chiamă, cari vădu voiosulu sore, 

Er mama mea-i Albuna ce șede locuindu 

In pescerea din care începe-a lui vultere 

Arieșulu ce se vârsă pământulu aurindu. 

Se pste c'alu ei nume nu-ţi sună 'ntâia 6ră, 

Căci ea de multu dilesce și multe-a petrecutu, 

Și plaiurile-acestea câtu ţerile 'ncungidră, 

In lungu și ?n latu pe tote amblându le-a străbătutu.> 

- Elu disc și Mărgâna cu buze ridătore 

Şi rumenindu ca. rosa din graiu așa-i grăi: 

<Bine-ai venitu aicea, dorite feţiore, 

De multu măreţu-ţi nume Mirgâna-lu audi, 

(A plaiuriloru dirne așa îmi dicu pe nume). 

Şi multi mă miru ce vânturi aicea te-au adusu.. 

Aicea cine vine se stinge depe lume, 

Elu nu-și mai află calea se 'ntorne cr: iși sus, 

Decumva lui în cale nu-i scâte-o bună sârte 

Vre-o dirnă să-lu îndrepte de unde-a rătăcitu, 

Cici singure cunoscemu aceste căi întorte. 

De nou dav Riscogele, îţi qicu: Bine-ai venitu !> 

Așa dicându Mărgena o mână dalbă-i tinse 

Și suridendu îlu duse p'unu așternutu de flori, 

Er o măestră mâsă naintea loru întinse 

Mâncări și beutură de cei nemoritori. 

<0! scumpe Riscogele, Mărgân” atunci i dise, 

„ Astimptră-ţi şi-alu fomei și-alu setei tale doru.» 

Și ea, cu ochii flacări și buzele surise



104 . NEGRIADA 
PI 

Și dalbe mâni de spumă și sinu tremurătoru 
Mereu mâncări i tinde divinu mirosit6re, 
Mereu din cupa d'auru i târnă focu de vinu 
ȘI las! a! ei frumseţe de minte răpitâre 
S'apară, să-i suridă prin rarulu vălu seninu 
Supt care ea sfi6să se face-a Și le-ascunde, : 
Er" ochii, venătorii, cu-atâtu mai viu ochescu 
P'a! graţieloru plaiuri cu câtu nu potu pătrunde, Căci graţiele-ascunse ca dorile milorescu! 

Dar: nu "ndelungu înflore ceresea, loru vi6ţă, 
Căci dirnele-mi aflară ascunsele plăceri, 
Și fiă-care 'n sufletu ardondu da loru duleâță 
Prin resbunare 'ncâreă s'aline-a! ei doreri. E vechiu blăstemu în lume, nimicu să nu ne doră Mai tare, de când altulu vedemu că-i fericitu, Nimicu s'urîmu mai negru, ca cerulu când înfl6ră Cu graţii su lumină unu €hipu alu seu iubitu! Așa și-atunci îndată P Albuna-mi alergară 
Și spunu mai multe câte-su în ceru și pe pământu. Albuna, cum e mama, cu inimă amară 
Incalecă pe cerbu-i Și-alârgi ca pe vântu, In pescere cobâre Și "ncelu încetu pășesce Și ?n fericiri i află pe albii iubitori ; 

"Unu țipetu ageru scâte câtu pescerea vuesce, Er dirnele 'mpregiuru-i rideau din ochişori. Şi Riscogelu și dalba-i din lina fericire Resaru și fiă-care privesce mărmurindu,
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Albuna stimpărându-și intâia sa pornire 

Așa din graiu grăesce doiosu şi-amaru cert tându: 

«Și tu aicea, Gele? Tu fiulu meu eşti 6re? 

Ba nu, căci clu îmi dise așa când a plecatu: 

M& ducu s! adunu în lume cununi neperitore, 

La tin! când voiu întoree să erei că-su împăratu 

Şi tu să fii acela ? Tu fiulu meu, muerce ? 

Mărirea nu se caută in braţe la femei! 

Cin vre s'0 aibă, 'n Impte, în morte să şi-o corce; 

Pentru bărbaţi e gloria, iubirea-i de mişei ! 

Nu-i Riscogelu acesta, e numai alu seu nume, 

Şi seorţa lui e numai, 6” sulletulu s'a stinsu ! 

Credeam că-i elu .. elu însă mai multu nu e pe lume!.. 

Eu nu mai sunt adi mamă...S'a stinsu şi nu am plânsul» 

Er Riscogelu atuncea şi-apasă, coifu 'n frunte, 

Incinge lunga-i spadă şi dice-așa grăindu : | 

<0! mamă, scumpă mamă, din mii de lupte crunte, 

Ce le-am luptatu pân! astădi nimicu nu-i fi sciindu ? 

Și pentr! o di s6u doue de viță moritore 

A” mele fapte tâte, ah! tote s'oru fi stinsu? 

Și 'n aste qile încă o sârte 'nșelătore, 

E nu a mea voinţă, aicea m'a împinsu. 

Luându pe Danu din urmă, turbarea mi s'aprinde, 

Şi elu fugindu de faţă-mi aicea s'a ascunsu, 

Eu calcu în a lui urmă voindu de vii a-lu prinde, 

Dar rătăeindu prin antru aicea am ajun: 

Er' tu vei sci, că nime d'aicea nu mai iese '
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“De nu-lu conduce-o dirnă prin negurosulu hău. 

Și n'a fostu fericire, că sârtea îmi trimese 
Pe una dintre dirne să 'ndrepte pasulu meu ? 
Și sârtea d! o alese să-mi fiă mântuire 

Totu ea i-a datu și dreptulu la scurte fericiri. 
In Riscogelu înflâre și-adi vechia lui simţire 
Și totu același sufletu de fapte şi măriri !» 

Aşa grăindu, Albuna doiosu lu "mbrăţişeză 
Și plâcă, 6r' Mărgena remâne suspinându, 
Er” cele- lalte dirne și plânse-o 'nvidi6ză, 
Căci multu aru vră și ele să fă- -așa plângându. 

. 
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CANTULU LX 

CI CUPRINSULU 

Negru ajunge la Sererinu. Romani întimpină pe Negru și 

se sue în curţi încungiuraţi de bătrânii ţerei. Negru cere ajulo- 

riu. Dolfanu, unulu din Dătrâni, se opune. Romana închină ţera, 

lui Negru. Ospiţulu, Romanu nardză la mâsă visulu ce-lu atuse 

nâptea trecută. Lăutarulu Doranu dela Pindu cântă, între al- 

tele, faptele eroiloru macedo-români. Făcându-se iu Negru 

şi Bomanu plecă cu 6stea din Sererinu. Catalogulu dstei lui Ro- 

manu. Ajungu în codrulu fărmecătorei Sâmba. Frumseţa co- 

drului. Palatulu Sâmbei. Aventurile în palatu şi în codru. Ne- 

gru şi Romanu îesu cu dstea din codru şi trimitu pe Mestea- 

cănu cu unui despărțemântu să apere strimtorile Oltului, ca se 

mi între Ungurii. Intaceca Moșu- Albu cutrieră și scolă pe Ro- 

!
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mânii dintre Milcoru şi Nistru, cari și plecă în ajutoriulu lui 

Negru. Dochia alfrgă la Ciuma și-o râgă sti vină în ajuto- 

vin. Ciwna plecă, da” la rogarea Cosinzenei, Austrulu se scâlă 

şi-o alungă. Dochia desperati se duce de se închină Uvsiteloru 

și le 70gă, celu puţinu să nu lase sâ-se undscă toți Românii, 
Moșu-Apeșu, Geniulu îseârzloru din Carpaţi, la ordinulu Ursi- 
teloru chiamă Dlilcovulu și-i ordonă să inu lase pe Români să-se 
anescă. Când cei de peste Milcou ajungu aci, Geniulu Milcocu- 
lui apare din unde, î ameninţă, înflă undele și se îă după ei. Ei 
se zeintorcu. Limbă-dulce căștigă ajutoriulu Unguriloru Negru 
şi Piscogelu se reîntorcu întastea în dstz. Danu, ca să nai de- 
lunge timpulu, până î voru sosi ajutărele, propune lui Aegru să 
alegă fil-care câte șepte eroi și prin lupta loru st-se decidă, 
care să remână Domnu în feră. Xegru primesce, trimite însă 
pe Troianu să apere strimtorile Prahotei, €r pe Negoiţă si-se 
așede din sus du Cetate. 

2 

Pe când acestea tote curgeau așa d'o parte, 
Romanu b&trânulu încă se mișcă, 'n Severinu 
Și "n tâte părţi în țeră alergători împarte 
Chiămându a ţerei fl6re sub vulturulu b&trânu ; 
Căci vuetulu de arme la Severinu ajunse 
Și mulţi din astă parte, din cari urau pe Danu, 
Se ducu și-i spunu,căN egru prin munţi la Danu pătrunse, Și-acum e timpu asupră-i să sară și Romanu. 
Și sprintena junime de fapte doritore
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De prin câmpii ș și plaiuri la Domnulu alergă, 

Și plaiuri, văi și câmpuri de arme soritâre, 

Ca marea turburată, sunâ și schiînteiâ, * 

- Și când Romanu b&trânulu pe calu-i albu de spumă 

Prin a! junimei șiruri alergă scăp&rându, 

Căei de-i bătrânu, şi-acuma fugarulu mi-lu înspumă, 

Unu călăreţu departe veniă, veniâ sborându, 

Er mai departe ?n urmă-i ca ?n dilele tomnâse 

Vertegiuri pulberâse se 'nalţă pân! la ceru, 

Mereu înainteză şi fulgere luci6se 

Mai dese, totu mai dese se 'nșerpue 'n eteru. 

S'apropiă călărețulu strigându din depărtare : 

«Intrata spada ?n ţeră şi vine sângerându !» 

Vertegiulu înse 'ntastea s'apropiă mai tare, 

Și 6 o cet al6să în arme "'nfiorându. 

Ev” Romanu cu-o săgâtă de feţi pe lângă sine 

Ca fulgerulu se 'ni6ptă, şi strigă spăimentosu: 

«De unde, cine sunteţi? De capu-i cine vine 

Și cale” a mea moșiă își pune capulu jos!» 

Er Negru, sâre 'n faţă, din graiu așa grăesce: 

«De peste munţi noi suntemu din Făgărașu plecaţi, 

Şi domnu pe min! poporulu și Negru mă numesce, 

Și noi venimu la tine cum fraţii vinu la fraţi.» 

Grăindu din scări de auru voioși descălecară. 

Supt ei părea că ride totu verdele pământu. 

Cu doru ei unulu cu-altulu de-lungu se "mbrăţișară 

Și 'ndoioșaţi cu toţii sta fără de cuvântu.
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In fremetulu mulțimei în curte se suiră - 

Și-aici Romanu b&trânulu chiămă bătrânii ?n sfatu, 

Şi după-ce cu toţii. ședendu se liniştiră, 
Scolându-se loru Negru așa le-a cuvântatu: 

«Nemoritâre Domne, aleși bătrâni de ţeră, 

Ce ?n grigile moșiei și 'n lupte-aţi cărunţitu, 

Mai grele, mai cumplite se 'nalț acuma cră 
ȘI lupte și popore, şi-asupră ne-au pornitu ! 
Vedeţi în giurulu nostru selbatica hunime = 
Mereu, mereu se 'ndâsă, ne stringe totu mai greu; 
Sa stinsu Optumu mărețulu cu tât? a lui mărime 
ȘI chiar P a vâstră pârtă ei batu acum mereu, 
Și di cu di mai tare și 'n partea țerei mele 
Sub mii și mii de forme încetu, încetu s'au tinsu, 
Și nu cu-a loru potere ajuns au să ne 'nșele, 
Cu-a n6stră neunire ei singuru ne-au învinsu. 
Decând remasemu singuri odată macaru încă, 
Uniţi și toţi unu sulletu, noi nu ne-amu mai luptatu, 
E» unulu câte unulu de-amu fi vârtoși ea stâncă 
SE 'nvingi, să sfarmi dușmanulu delungu la nime-i datu.. 
A nostră mântuire, ce-ar! mai pote să fiă 
E t0t acum aicea, din Dunăre ? n Carpaţi. 
Uniţi aici cu toții nălță-vomu o domniă 
De care-o să remână dușmanii spăimântaţi. 
Și noi avemu s'*o facemu acum ori nici odată! 
Audi, din meqă-nopte, vedeţi de cătr' apusu, 
Străine limbi se vârsă ca marea turburată,



CANTULU IX . 113 

Şi deshinaţi ca mâne cu toți vomu fi apusu, 

Şi celu ce-a 'ntinde pânza p'a nostră stinsă faţă, 

Vedeţi, e Danu de care mereu a-ţi sângeratu. 

Ca elu ne-atinsu să-şi ţină domniă și viâţă.. 

Cu venituri, cu fere, mereu s'a 'ncungiuratu, 

Și-acuma soli trimise ca ţera să-și închine. 

Maghiariloru, să pâtă mereu încă domni 

Prădându, storcându cu toţii alu ţerei dulce bine, 
Pân' viță și seminţă de noi nu va mai fi. 

P'acesta 'ntâiu s&-lu stingemu și venituri şi feare 

S6 le-alungămu din ț6ră, şi-unu mare viitoriu 

Va fi să ne resară din Tisa pân” la mare 

Pe totu alu. vechei Dacii pământu înfloritoriu. 

„Eu tras'am a mea spadă şi-am străbătutu Carpaţii . 

Și-aprope de cetate-i poterea mi-am plântatu, 

Și-acum alergu aicea, ca toţi uniţi ca fraţii 

O țeră st ne facemu, unu tronu și-unu împă&ratu. 

Și cui altui se cade pe tronu st strălucâscă, 

Decâtu, Romane, ţie, ce-ai cărunţitu ne'nvinsu! 

Și pentru tine spada-mi în lume st lucescă, 

ici ţi-o *nchinu eu astădi cutotu alu meu cuprinsu!> 

Aşa grăi, și n urină-i Dolfanu apoi s'ardică, 

Din toți elu celu mai tinăru și elu celu mai avutu ; 

Prin marea-i avuţiă măreţu şi tare "n chică, 

Și, cum e legea ?n lume, totu elu mai priceputu. 

Elu îşi pusese ?n minte pe scaunu să-se ridice 

Morindu Romarnu şi 'n urmă-i ne-avându din alu seu osu 

9
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Să-i calce la domnii; şi 'nilându-se *n cerhice 

Din graiu așa grăesce năspritu şi ţinbrosu : 
«Acela ce nu pote să-și ţin” a lui domniă, 

"Ba chiar o părăsesce la celu întâiu venitu, 

Eu nu potu înţelege cum ar pot să fiă 

St lupte, să restorne unu scaunu întăritu. 

Noi scimu, cu-a” n6stre vieţe adesu amu încercato, 

Ce sorte dorerâsă-i cu Danu a te luptă. . 

"De câte-ori elu ţâra cu ghiara-i ne-a cruntat'o! 

S6u d” ni-i doru acuma de nou a ne-o 'neruntă ? 

D' unu timpu acuma 'ncâce trăimu în liniștire, 

Amu începutu cu 'neetulu în ori st ne venimu; 
Să ne-aruncămu 6r' ţra în nouă risipire, 
Și noi între noi €ră de nou să ne sdrobimu ? 

Nu neunirea n6stră în lupta cu străinulu, 
Ci sfăşiări și lupte noi înșiși între noi, 
Ne-au frânt, ne-au stins poterea, și ne-au adauschinulu! 
SE ne-aruncămu acuma în alte mari nevoi? 
Su după-ce cu toţii noi între noi ne-omu frânge, 
Să pât apoi străinulu pe toți încălecâ ? 
Au nu-i acâsta, spuneți, noi singuri a ne stinge? 
Deci, Dâmne, noi pe Negru, noi nu-lu vomu ajută!» 

Așa. grăi, şi ?n sală unu fremetu surdu se "ntinde, 
Căci unii voru cu Negru st sfarime pe Danu 
Și până. jos la mare piimântulu a cuprinde 
Și-a renviă cu mcetulu domnia lui Traianu. 
Er cu Dolfanu în frunte voru alţii să remână,
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Ei rodători s' ajungă, elu ţerei domnitoriu ; 

Şi se temeau că scapă alu ţerei bunu din mână, 

Ce multu de multu acuma ! aştept aprinşi de doru. 

Cum sună ventulu tomna prin silhele uscate 

Involburându la frunde şi ramuri sventurându 

Şi șuerându prin stânce, prin trunchiuri scorburate, 

Incâtu pământulu însuși se simte tremurându: 

Aşa sună și curtea de fremetele surde 

Și până ?n temeliă vuindu se sguduiă. 

Romanu apoi s'ardică şi 'ndată totu asurde, 

Și răzimatu în sceptru-i din graiu așa grăiă : 

« Acâsta mi-a fostu sârtea în lunga mea domnire, 

Când nu luptam afară, să luptu aici cu voi, 

ȘŞi-adese cu-amândoue : cu-a vostră neunire 

Şi-a” celoru din afară şi curse și nevoi. 

Şi sufletulu şi braţulu eternu tăiatu în doue 

De n! ar fi fostu, eu singuru de multu mi-ași fi alesu 

„Cu Danu'ori-câtu de fâră-i, și n locu acum de doue, 

Unu seaunu pân! la mare, unu braţu și-unu înţelesu! 

Slrăvehia-ne mărire de pere şi se stinge, . 

Nu pere de poterea și num&rulu străinu, 

Ci patimile n6stre, ce nu le scimu învinge, 

Ne smacină cu "ncetulu, cum smacină-unu veninu. 

Prin vindere se stinse domnia fericită 

Din Mureşu pân: la Tisa măreţului Optumu, 

Se stinse, căci bătrânii nu vrură să-i trimită 

A 'n6stre ajutâre, cum nu vreţi nici acum.
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Totu voi îlu mai lăsarăţi pe Danu să mai domnâscă, 
Căci ca, o până 'n aeru din scaunu îlu svânturamu 
Cu Vrancea și Bărladulu, când vrea să le răpescă, 
De ne-aruncamu asupră-i și mânile ne damu. 
Remâne-acuma numai pe Negru st-lu înfrângă 
Și-atunei cu elu d” odată și noi aici ne-amu stinsu, 
Căci ein' s&-se mai scâle poterea st ne-o stringă 
Și "n ale nâstre pepturi s aprindă foculu stinsu ? 
Da, cine şi de unde? Căci totu ce mai remâne 
Mai e Mușatu și Bogdanu, dar și ei umbre mai; 
Cea negră neunire măndsele-şi neghine 
Le-a semănatu și-acolo şi-au datu de multu în paiu. 
Er dup! atâtea lupte Și vi6ţă mai uitată, 
Acum, vedeți cu toţii, suntu matorn de mormântu, 
Și cui credeam la mârte să 'ncredu bă&trâna-mi spată 
Şi dorulu de moșiă, de multu suntu toţi pământu. 
Din moși-strtimoșii nostri mereu prin ţeri se sună, 
Că-unu fătu-frumosu odată din munţi va cobori 
Şi va 'ntrunt pe frunte-i a țeriloru cunună 
Din "Tisa pân'la mare, și-unu domnu va străluci. 

"De nu mă "nșelă faima și marea arătare, 
Ce-adi nâpte viitoriulu din ceruri mi-a deschisu, 
Şi-unu simțu ascunsu în sinu- mi d'adâncă 'neredinţare, 
In Negru se 'mplinesce și faima şi-alu meu visu. 
Deci 6tă seaunulu țerei și stema ei bătrână 
Aicea ţie, Negre, d'acuma le sânţeseu. 
In singurulu tău suflet și "n Singura ta mână.
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Și spada şi moşia voiosu le heredescu !» 

Așa grăi, &' curtea, de strigăte d' urare 

* Ca valurile mării vuiă şi tremură, 

Și cari cârtiau nainte.se 'ndes' acum mai tare, 

Atâtu poterea pote chiar sulletulu schimbă! 

Eră Romanu bătiânulu scoțându corâna-i pune 

Şi spada. descingându-și i-o 'ntinde lăcrămându 

A? bucuriei lacrimi, vădendu că pân” n'apune 

Moștenitoriu își află cum nu-lu doriă visându. 

Atuncea domnulu Negru lucindu ca sântulu s6re 

De voiă și potere, din graiu așa grăi: 

<O! neuitatu părinte şi Domnu nemoritore, 

Căci tată-mi eşti acuma, 6 eu făptura ţa, | 

Cu-adânci cutremuru astădi primescu din a ta mână 

Inalta hereqire, alu nostru viitoriu, 

„Căci d unde-oiu luă poterea și 'nalta ta lumină, 

S'atingu a ta 'nălţime şi doru-ţi arqătoriu ? 

La unii le dă cerulu potere "'nvingătore, 

Altora 'naltă minte, 6” altoru dulce cântu, 

Frumseţe dă la unii de minţi fărmecătore, 

La, alţii le dă ?n horă picioru uşoru de ventu; 

Din tâte înse cerulu nimicu mai raru împarte 

Decâtu Vodată minte și brau învingătoru, 

Şi fiiră astea 'n lume nu stă ?n a sârtei carte 

Nici ţâră fericită, nici strălucitu poporu! 

Pân' Dunărea-și 'revârsă la vale-a' sale unde, 

Pân” Retezatu-și 'nalţă măreţu fruntea 'n eteru,
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Eternu a! ţerei plaiuri de laude-ţi voru respunde, 
. Eternu măreţu-ţi nume vomu înălță la ceru ! 

Așa grăesce Negru, 6" într” acestea şerbii 
Voi6se mese 'ndată în ?nalta curte 'ntindu, 
Și albi ca colilia și sprinteni ca și cerbii 
Cu dulci mâncări le "ncarcă, cu focu de vinu le-aprindu; 
Și 6speţii cu toţii, bătrânii toţi S'as6dă, 
Și mâncă, beu, închină cu 'nalte cupe 'n mâni, 
Căci multe-su dulci în lume, dar vinulu când spumâză 
Pământu și ceru deschide la juni și la bâtrâni. 
Romanu apoi s 'ardică și-așa din graiu grăesce: 

<Din visulu astă n6pte (de potu să mai dieu visu 
Ce-acum în faptă viuă vedemu că se 'ndoresce!) 
Mărâţa qi de astăqi de multu în ceru s'a scrisu. 
Eram p'unu vârfu de munte, părea că-i Retezatulu, 
Er pe d'asupra cerulu vioră de seninu 
Se 'ncovăiă pe lume câtu vedi îngiuru Va-latulu, 
Și "ntre pământu Și ceruri dormiâ unu acru linu, 
Și lumină ?n tăriă nu numai sântulu. sâre, 
Dar” stelele. și luna ca, totu atâţa sori, 
Câtu se părea d'odată și di strălucitore, 
Și n6pte dulce, lină, și recorâse dori. 
E împregiuru departe, câtu ochii potu pătrunde, 
be câmpuri grâne dauru în valuri se vărsa, - 
Precum în vântu la sore se vârs' a' mărei unde; 
ȘI flori pe văi, pe plaiuri, ca stelele luciâ. 
Prin crânguri sburau paseri cu penele-aurite
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Vărsându doi6se cânturi 'ce te ridică 'n ceru, 

Şi cerbi vedeai prin codri cu c6rnele "nllorite, 

Și Morile de auru şi V'auru alu loru păru, 

"Pe văi și pe costișe și câmpuri ca smaraldulu 

Vedeam mii albe turme ca mari troieni de nea. 

La mâqă-qi de unde se vârsă în lume caldulu 

Unu riu cu 'malte valuri departe străluciă, 

Precum srtăluce vera în nopţile senine 

Pe ceru stelâsa cale numit! a lui Traianu. 

Din mâqă-nspte altulu cu 'malte valuri vine 

Și turburile-și unde le perde 'ntrunu noianu; 

Ostași în arme grele se primblă p'a' lui maluri, 

Nuori pulberoşi departe aparu mânaţi de vântu. 

L'apusu pe 'ntinse șesuri unu rîu cu line valuri - 

Ca cârd d'areu închide acestu cereseu pământu. 

Er altu 'nt'aste doue din 'nalte stânci zafire 

Se vârsă 'n spumegâse vârtegiuri de argintu, 

Mari dealuri W'ambe laturi înfrân' a lui pornire, 

Așa turbatu se vârsă din pesceri pe pământu ; 

Și după lungu încungiuru s'amestec' amândouă - 

Intro câmpiă verde p'unu msle patu [lorosu, 

Feciră blândă-i unulu ca dalba lună-nouă, 

Er altulu viu şi iute ca mândrulu Fătu-frumosu. 

La resăritu departe în mare recorâsă, i 

S' oglindă şi se scaldă măreţulu, dulce plaiu. 

In tâte-atâta farmecu şi viţă mângăiosă 

Incâtu diceam în mine: Aicea suntu în raiu!
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Când stam privindu cu-uimire a plaiului frumseţe 
Și mă căutam în visu-mi' să vedu decumva-su eu, 
(Atâtu eră frumseţa şi-a plaiului mândrețe, 
Câtu visulu, însuși visulu, elu se 'ndoiâ mereu!) 
Din riulu celu din mijlocu d'odată v&du c'apare 
P'unu calu cu păru de sâre unu ageru fttu-frumosu 
Invârtegindu în aeru o spadă, cum resare 
Ameninţându pămentulu cometulu spăimântosu. 
Indată de prin plaiuri, din rîuri, din vălcele, 
Din codri și din câmpuri (să nu eredi nici v&dându!) 
Resaru lucindu în arme, cum sâra mii de stele 
Aparu întregu seninulu odată luminându. 
La fătu-frumostu alergă și 'ngiurulu lui s'adună 
ȘI toţi apoi prin codri s'aruncă ropotindu.... 
Disparu.... în aeru înse unu'ropotu surdu resună, | Dar” totu mai linu.... și 'n urmă nimicu maudu sunându. 
Pe codri și pe câmpuri o câți grea se 'ntinde 
Și fulgere prin cEță ca şerpi se "'mpletecescu, 
Unu vuetu, unu cutremuru pământulu îlu cuprinde, Unu fioru, unu cutremur în sufletu-mi simțescu. Dar” dintr odată cEța câmpia desvălesce, 
Er în câmpiă 6tă-lu măreţulu fătu-frumosu 
Inaltu ca piscu de munte ; supt elu se svârcolesce In țţernă sub căleâiu-i unu monstru fiorosu. Din mâqă-qi din riulu cu valurile erețe Și din apusu din rîului. cu cursulu blându și linu Se 'nalță doue dine ca done dimineţe,
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Când cerulu se deschide în aerulu seninu, 

Şi cea din urm” aduce corână soritâre, 
Și vinu şi-mi încunună pe dalbulu f&tu-frumosu. 
Er jos colo din mare o dină ca unu s6re 

Se 'nalţă și pășesce pe câmpuri maestosu, 

Sapropiă și din sinu-i rotundu ca luna plină 

Revârsă la picidre-i a' mărei dulci comori 

De vii mărgăritare și rumenindu se mchină... 

Și-atuncea mă deşteptă a” qilei dalbe dori.» 
Aşa grăi, 6” Caplea cu-o sută dani în spate 

“ Dintre bătrâni se "'nalţă şi qice-așa 'nchinându: 

«0! Dâmne, din a! tale vederi ne-asem&nate 

O parte-o vedemu astădi în faptă strălucindu ; 

Și Domnedeu s'ajute, ca totu să-se 'mplinescă, 

' Și visurile tale şi-a! nostre vii dorinţi, 

Ca fii de fiii nostri în lume st lucâscă, 

Cum au visatu odată bătrânii loru părinţi !> 

Așa grăiau aicea și s'ospitau la mese, 

E curtea gemea tâtă de tinăru şi bătrânu, 

Și s'ospătau asemeni, căci Domnulu le dedese 

Şi boi cu coste grase și foi bătrâni de vinu. 

In urm! apoi începe Doranu în curți să cânte, 

Doranu ce se născuse departe sus pe Pindu 

La turma doi ne6se voiosului părinte ; 

Şi-odată la fântână Irina coborindu 

Lăsă copilulu singuru s'alerge "n iârba verde, 

Er' când se ?ntorec-lu află cu-unu flueru de argintu
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Ce străluciâ ca stâua ce n dori încetu se perde, 

Și când suflă în flueru muţiau cteru şi ventu. 

Elu Pindulu și Olimpulu cu văile florâse 

La turmele-i ne6se delungu a fărmecatu, 

Și sadunau îngiuru-i a” codriloru Frumâse 
Și se 'nvertiau în hore cu brâulu deslegatu. 
E domnulu Vladu, ce ?n Minciu domniă plinu de potere, 
De fapte și mărire, la vechii Aromâni, 
Ilu chiamă Ta sa. curte; şi-atuncea de dorere 
Și-aducere aminte din dalbele loru mâni 
A” codriloru Frumse i deder o viră 
Și-unu arcu cu e6rde d'auru din părulu loru întinsu, 
Și multu ele prin codri, în cugetu doră-doră 
Le-aude și se 'ntorce, chiimându amaru Pau plânsu. 
Și multu la Vladu stătuse și luptele-i cântase, 
Ce pentru scumpa ţeră mereu elu le-a bătutu, 
Er” bătrânindu, în urmă Doranu încă plecase 
Să cânte prin a lume minuni ce le-a vădutu ; 
Şi în âmbletele sale la Romanu elu venise, 
Căci numele-i trecuse departe ţeri și mări. 
Luându acum Vidra trecutulu își deschise - 
Şi le 'ncepii doi6se bătrânele cântări; 
Și 'ntâiu Midra-laiă și P&curariulu cântă 
Și Strunga-risipită și-a” dineloru iubiri, 
Și cântulu totu mai tare se versă, se ?nferbântă, 

- Și 'ncepe-apoi să sune a luptelovu porniri : 
Cum Vladu din Minciu se scolă, sumelii Greci dobâră,
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Și stringe-apoi Atena în braţulu seu de feru, 

Şi cum Aristu, nepotu-i, cetatea le 'nfiră, 

Și câţi supt a ei valuri de lunga-i spadă peru, 

Cu Rotocritu cum luptă, se stringe și se frânge. 

Pe Romanu apoi cântă cum pe Maghiari a frânsu 

Și trei dile pe Timişu s'au. scursu valuri de sânge 

Și-o veră pe ţermi corbii din piscuri au descinsu. 

Acestea şi-alte cântă, ce nu se mai păstreză, 

Căci le-a mnecatu cu 'ncetulu alu dileloru noianu. 

Aşa bătrâni și tineri voioşi se ospăteză 

Și tâtă sânta nopte ascultă la Doranu. 

Int'astea n6ptea 'nchide stufosele ei gene 

“Pe ochii mari de auru ce-abia veghiă "n eteru, 

Şi dalba Doridră seolându-se a-lene 

Cu degete de rose deschide 'naltulu ceru. 

Cu qorile voi6se din vechia Severină 

Ieșiau doi sori d'odată, și Negru și Romanu, 

Cu ei a ţerei flâre încinsă de lumină 

Şi-aprinsă de măniă și ură grea de Danu. 

In frunte calcă Vulturu cu cei ce beu din Cerna 

P'unu calu, schintei în nare și aripi la picioru,: 

Cu cei din Ordu, din Baia, din Marga şi din Sverna, 

Dela Clojani, din Gârna, Cireșu și din Ponoru. 

Er” depe Motuulu rapedu şi Jâlțele ierbose 

„Flăcăi uşori ca cerbii cu inime de leu, 

Cu arce tari de tisă, cu spade fulgerâse, 

Și-i portă "n luptă Murgulu încălecatu p'unu smeu.
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Er Frunteșu Cernăţeanulu, numitu și Brâncă-tare, 
Conduce pe cari ară grânâsele câmpii 
Dela Cerneţu la vale pân” la Cetatea tare 
Ce-acuma risipită s'ascunde pe sub glii. 
Zorelu din Igir6sa conduce *'ntâia ră 
Pe cei ce ședu î în codri de nuci mirositori. 
Nălbanu, ce cu privirea-i dușmanulu înfidră, 
Din Severinu conduce arcași fulgerători. 

Dar" cine-su feţi-frumoşii înalți ca pinii 'n-munle, 
Cu plete lungi pe spate, cu ărcu zurăitoriu ? 
Acestia, suntu Jiienii, 6r' celu ce calcă ?n frunte 
E căpitanu Cerbanulu de morţi semănătoriu. 
In urmele loru calcă Mesteacănu venătoiulu 
De fre și de 6meni, cu iuţii Părângani, 
Ce-adesu numai cu fuga în munte prindu căpriorulu, 
Căci ei ca''n bătătură savântă pintre stani. 
Pe cei depe Amăradea cu i&rbă de mătasă 
Voiosu i duce 'n luptă Poghirciu din Adunați. 
Pe cei ce pascu și ară câmpia verde, grasă, 
Ce Jiiulu o adapă, Frumșanu din Afumaţi. 
Er Lupu și Mărăcină, fârtaţi de traiu și morte, 
Se ducu cu Romnicenii ca Oltulu vârtegindu, 
Și cei depe Olteţulu, cu ei d! aceeași sârte, 
Cu Netedu căpitanulu în urma loru călcându. 

Şi cine nu privesce la voi cu minunare, 
Flăcăi cu spate late din vechii Romanați? 
Cari locueseu îngiurulu troianului celu mare
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Şi până la 'Tesluiulu ce pere supt Ghimpați, 

Portându cu toţii arme şi grele şi bătrâne, 

P* acestia-i pârtă Palmă din satulu Potopinu. 

Aici Domnulu-de-rouă în dorile senine 

Ajunsu în drumu de s6re topitu a fostu deplinu, 

De unde-și luă şi loculu doi6sa lui numire, 

Er” s6rtea lui remase în doine resunându. 

Şi-acum * arâtă drumulu pe care-aprinsulu mire 

“In munți l'a lui mir6să mergea, veniă sborându. 

Cari loenescu Celeiulu, a Dunărei veghiere, 

Vădastra şi Antina, Rotunda și-Amărăsci, 

Măreţe locuri, unde a moşiloru potere 

Dormindu sub glia verde vădând'o 'nmărmuresci, 

Pe cei din Fontănele, Fălcoiu și Viișora, 

Din Strâmba, din Osica, din Rezu și Cilieni, 

Din Caracalu şi Resca, din Leu și Scăriș6ra, 

Pe toţi aceștia-i pârtă Corlatu din Codieni. 

E Ircoveanu îmi vine din vechia Mehediă 

Cu cei ce beu din Nera şi limpedulu Timişu, 

Cari sângele și mortea, le ţinu de jocăriă 

Și de surisu de fată alu spadeloru tăişu. 

Dar cine-su păunașii pe cai ca dalbulu sore? 

Aceştia-su Aromânii desupt Olimpu şi Pindu, 

Din Furca, din Almata, Abela "nfloritore, 

Din Pădi cu mândre fete ce sufletele-aprindu, 

Din "Turia, Sămărina, din Luca, din Băicsa, 

Din Corneși, Măerinele, din Minciu și din Ciorani,
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„Din Cornu şi din Gardica, Lepinţa și Selinesa, 

Din Vitrinicu, din Corturi, Doliari și Viliciani, 

Din Pl6șa şi 'Castoria, din Curpeni şi Clisura, 

Cu toţii patru sute pe cai, picioru de ventu. 
Bocearu e căpitanulu, cum semene natura 
Abia numai la secoli trimite pe pământu. 
A lui Romanu vertute în pace și bătaiă, 
Venise ca s' admire trăindu, cu elu morindu. 
Și-aprinşi acum cu toții d'a lupteloru văpaiă 
Mergeau întâia 6ră cântându și descântându. 

Așa cu toţi plecară și mergu fără să *nnâpte. 
E Dochia, ce din pisculu Buceciloru neoși 
Priviă când colea ?n lupte ce turbă qi și n6pte, 
Când depărtatu pe plaiuri și câmpii cei floroși, 
Ea pe Romanu şi Negru i vede cum s 'avântă, 
Er 4 ajutoriulu care cerșiă Danu la străini 
Niei ventu, nici faimă macar, ori-câtu ascult, aţintă. 
Și turburată sare cum ar căleâ, pe spini 
Şi-alergă vântu la Sâmba, o 'rea fărmecătore, 
Ce locuiă 'ntr'unu codru la rapedulu Oltețu, 
Și-aiei venindu-i dise: <O! soru mângăetore, 
Alergu acum la tine Şi sfatulu t&u isteţu. 
Aici e 'ndată Negru cu-o câtă numerâsă, 
Dar tu câtu poţi aicea prin farmece să-lu țini, 
SE nu-mi ajungă ?n luptă — destulu de sângerbsă, , 
Pân” și lui Danu i vine potere din străini.» 

Grăi, şi "ntorsă Grăși se puse veghiătâre.
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E sub alu qilei sore, ce câmpi și văi frigea, 

Pătrunși şi-aprinşi Oltenii cu inimi ardâtore 

De recorosulu codru venindu s' apropiă, : 

Și nu potea 'nțelege și 'n suletu să-se mire 

De dulcile mirosuri și blândele recori, 

Ce resuflau din codru, câtu minte și simțire 
“ Părea că le ridică dW'asupra peste nuori. 

Cu câtu măi multu s' apropiă cu-atâtu se desvelesce 

O lume totu mai dulce de visuri și minuni. 

Și sufletu-mi le vede şi par' că se 'nceresce, 

Dar nu sciu, sântă minte, de poţi să ni le spuni. 

. Iei verdi cireşi se "nalţă cu ramuri resfirate 

Şi mere ca rubinulu prin frunde rumenescu, 

E pintre ramuri mierle ca n6ua de curate 

Sburându cu ciocuri Wauru, rubine pigulescu. “ 

Dinesci atârnă perseci ca, stele lucitore 

Şi pere lungăreţe cu fețele de dori, 

Iei mere rotunjâre, roșore, gălbiore,” 

Cum se revârsă "n ceruri a! serei dulci colori. 

Dincdlea pomi se 'nalţă în care ridu d! odată 

Şi fructe matorite și flori şi bobocei, 

Şi nu scii să iei fructulu scu florea revărsată 

Scu boboceii fragedi ce 'ridu în arborei. 

In alţii vedi (ce pote abia, visezi în lume) 

Diverse dalbe fructe d'odată matorindu, 

Şi pintre fructe rose, cari albe ca și spume, 

Cari roșii ca şi foculu frumseţa-și desvălindu,
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Și pintre tâte ?n arbori (ne'nvins' adimenire !) 
Suridu de după frunde ciorchinii auroși, 
E paseri minunele prin dulce pigulire 
Ostașii arși de sete i facu și mai setoşi. 
Dineslea teii-și lasă, umbrâse și flor6se 
Intinsele loru ramuri prin aeru fluturându, 
E pintre ramuri roiuri d'albine aur6se 
Alergă 'nc6ce 'ncolo voiosu și linu cântându. 
Pe jos se 'atindu cov6re, ghiocei și viorele, 
E fragi mirositore, ca. bâbe de rubinu 
'Pesute și bătute, sehînteiă pintre ele 
Ca roua dimineței când cerulu e seninu. 
ȘI tote vârsă ?n aeru îmbătătâre valuri, 
Eternu să le resulli și în ele să trăesei, 
Cum spunu c'odată omulu p'a' Gangelui verdi maluri 
Trăiă numai cu fumulu mir6seloru ceresci. 
Er riurile limpedi pe petri lucitâre 
Șoptescu vărsându în aeru zefiri recoritori, 
Ce-aducu p'a: loru aripe divinu mirositore 
Suspinătore doine Și ridătore bori, | 
Și-afundu s'audu în codru, și-acum acum resună, 

„Acum amutu ep totulu, acum resună 6r', 
Și-acuma din o parte, acum din alta sună, 
Acum din tote laturi și sus din arbori chiar. 

Junimei dice Negru la umbre să-sașede, 
Dar” frunqă să n'atingă din pomi sâu de prin flori. . Elu cu Romanu se duce pe domnu să cerceteze,
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Ce cugetau că ţine măestrulu cuibu de dori, 

Căci nu departe 'n codru în arbori la recâre 

P'unu delușoru străluce unu minunatu palatu, 

Cum e palatulu care se 'ntârce după sore, 

Ce smeulu Sânzienei la mare la 'nălțatu. . - 

Er când ajunge "n curte la scara, minunată . 

De marmoru albu ca ncua în auru aședatu, 

Cu câme mari sburlite doi lei veghindu s'arâtă 

Din ochi vii ca cărbunii cruntându înfricoșatu. 

Romanu şi Negru "'ndată din spade fulgerară, 

Da sus în capulu sciărei apare strălucindu 

A Sâmbei frumuseţă, şi leii s'aședară, 

E ea roşindu la faţă le dis” așa grăindu: 

<Veniţi fără de temă, Pa vostră 'nfăţișare 

Se 'nchină chiar şi fera, 6” păzitorii mei, 

Ori-câtu de crunţi, selbatici se păru în ar&tare, 

In inima loru înse suntu blândi ca. nisce miei.» 

Romanu apoi şi Negru pe scară se suiră, 

Și când eră să spună, că cine-su, Vunde suntu, 
«A vostre nume, dise, nainte vă veniră, 

Romanu și Negru âmbli pe vântu și pe piimentu.» . 

Și-apoi mergându nainte în sală i conduse 

Și n scaune mari de auru punându-i le grăi: 

«Pe min' mă chiamă Mira ; pe soțu-mi îlu răpuse 

Cumplitulu Danu şi-averea și viâţa i-o răpi. - 

Eu m'am ascunsu aicea la casa părintescă, 

"Er ei morindu în urmă eu singur” am remasu 

9
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Și "n astă trist! amară viță omenescă 

Intr6gă mângăerea ce inimei o lasu 

l-acestă 'mpregiurime, ce eu cu-a' mele fete 
Ingiuru-mi adunate mereu o "nfrumsețezu. 
Bine-aţi venitu la casă-mi și cerulu să nu 'ncete 
In cale să vă porte din sufletu cum urezu.» 

Așa grăi; prin gene ca vii mărgăritare 
Se 'nşiră bobi de lacrimi pe faţă rîurându, 
Rotundu-i sinu se sbate şi-adâncă, grea:oftare 
Cu-a soţului seu nume s'âude resunându, 
Și "ndată 6r' se 'nvinge și rouă lucitore 
Dep'ale feţei rose îşi șterge suspinându ; 
Și-apoi le dice 6ră: <«Pân: fetele-mi uş6re 
Voru tinde dalbe mese, dincâce noi întrându, 
Nu credu că voiu atinge înalta-vă mărire 
Ce-a vâstre nume 'ncinge, rogându-v a privi 
Si armele ce-odată, ah! slinsa mea iubire 
In lupte pentru ţeră adesu le străluci.» 
Grăindu deschide 'n doue o ușă sunătâre 
Și-o sală mare 'ntinsă vederile le luă: 
Mari arme minunate de mâni nemoritâre 
Giuru-împregiuru prin cuie păreţii 'nfioră.! - 

Junimea "ntr'astea 'n codru s 'afundă, se resfiră 
Mirându a! lui frumsețe și doinele de doru, 
Ce-acum din depărtare abia Și-abia respiră, 
Acum îngiuru din tufe: resună "'ncântătoru : 

«Cum roua se topesce în dori de dimincţă 

)
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Şi se ridică 'n ceruri Valu sorelui sărutu, 
Cum dulcile miresme ce 'mbst a nâstră viță 

P'a' b6rei line-aripe se perdu într'unu minutu ; 

Cum rosa diminâţa la sâre-și desvălesce 
Cerescile frumseţe, divinulu ei mirosu, 

Și singură "ntre tâte mai .dulce strălucesce, 

Dar s6ra veștedită se 'nelină dorerosu: 

Intogmai și vicţa, vai, pere și se stinge, 

Nimicu din ea nu ducemu ori-câte-amu adunatu, 

Decâtu numai plăcerea ce sufletulu ne 'ncinge — 

“O clipă fericită ce ?n lume-amu seceratu. 

Deci să gustiimu vi&ţa pân” verde încă 'nflore, 
Căci sorele se duce și ?nt6rnă pe pământu, 

Dar când a vieţii nâpte odată se cobsre, 
Eternu dormimu cu toţii în umedulu mormântu !» 

Așa cântau în codru, și ?n dulce mângăere 

Și paseri, [lori și frunde doiosu se sărută, 

Și cerulu și pământulu aprinse de plăcere 

In lungă "mbrăţișare părea că se topiă. 

D'odat' apoi prin arbori feci6re cosinzene 

Aparu ca și năluce fugindu, cântându, ridându ; 

Prin limpedile rîuri v&du altele a-lene 

Notându şi una cu-alta stringându și sărutându. 

Şi junii ca și cerbii în urma loru s'aruncă, 

Ev ele ca căpri6re prin mii de cotigiri 

Schintei mai arqătore în suflete le-aruncă 

Şi nu mi-i scotu din minte, i scotu şi din simțiri.
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Dar fiă-care ?n fugă ajunge una-dout, 

Și ?n urmă doine, risuri în codru amuţescu, 

Şi nu sciai prin (runde adiă linu s6u plouă 
S6u sărutări și șâpte resuniă și foescu. 
Romanu și Negru 'ntrastea la mâsă mi s'așădă 

Și Sâmba ca unu sâre înt”ambii strălucindu, 
Inalte cupe d'auru cu vinu le 'ncoronâză 
Tornându cu alba-i mână și dulce suridendu. 
Romanu înse b&trânulu încetu-încetu muţesce, 
Și răzimatu pe mână înclină fruntea linu, 
E Sâmba totu mai dulce lui Negru ?n ochi privesce 
Și totu mai tare-i bate rotundulu, albulu sinu. 
In urmă când ea crede că Negru-așa simțesce 
Cum simţulu ea-și preface, doiosu, înflăcăratu, 
(Ca stele lucescu ochii și faţa-i înfloresce) 
In vâce tremurândă așa i-a cuvântatu: 

«O! Negre, cui asemenu la sufletu și vedere 
In timpuri abia cerulu trimite când și când, 
In faţa, ta cu 'ncetulu ne'nvinsa mea. dorere 
Adârme și salină şi paru întinerindu. , 
Și dâcă cruda sârte trimise peste tine 
Aceea-și lovitură, luându-ţi ce-ai iubitu, 
Și dec' a ei voinţă te- aduse-aici la mine, 
Căci numai joculu sârtei aicea ne-a ?ntâlnitu: 
SE fiă-a ei voinţă... și 6tă-mi a mea mână 
Cu inima d'odată, primesce, ţi le *nchinu.» 
Și Sâmba mâna-i tinde, 6” ochii dulce *nelină
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Şi valu sub vălulu negru se shate alu ei sinu. 

Er Negru mâna luându-i i dice cu dorere 

0! multu cercată Miră, păstrezi vechiu-ţi doru! 

La inime sdrobite întrega mângăere 

E să-ţi petreci viţa eternu suspiniăitoru ! 

Și togmai când ași crede, că casa-mi fericitii : 

Al6sa, copilaşii, din lume s'aru fi stinsu; 

Ori-câtu av fi cu Mira vi€ţa-mi înflorită, 

In totu-de-una sinulu ilu voiu păstrâ ne-atinsu.» 

Aşa grăi, 6” Sâmba cu lacrime i dise : 

«Nefericite Negre, ah! nu te chinui 

Cu vane, dulci speranţe, cu mincinăse vise, 

C alsa-ţi, copilașii voru fi, voru mai trăi. 

Ah! vină şi vedi singuru a ta nefericire, 

Pe care cruda sârte s'o suferu mă lăsă 

Cu tine dimpreună, cu-unu sulletu, c'o simţire.» 

Așa grii, și vocea-i în lacrimi se 'nnecă. 

Luându apoi pe Negru cu mână tremurată, 

Infrântă de dorere îlu duce suspinându, 

Deschide-o ușă 'n done şi-o sală luminată 

De mii şi mii de facle apare 'nfiorându, 

E la „mijlocu (vedere amaru sfășiătore!) 

Al6sa, copilaşii întinși și stinși zăcea, 

In mijlocu dalba mamă pălită ca o flore, 

Er lângă ea copiii şi stinși par” că visă. 

Giuru-împregiuru feciore șoptiau o rogăciune, 

Er Sâmba vărsându lacrimi i dis' așa grăindu :
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«Departe prin ești codri âmblându după căpşune 
Fecidrele i-aflară sub tufă morţi zăcându.> 

Er' Negru 'nfrântu se 'nchină Şi peptu-i cruntu sebate 
ȘI lacrimi arqătâre schînteiă Șiroindu ; 
S'apropiă-apoi d'al6să-i, săruturi înfocate 
Pe frunte i depune, copiii 'mbrăţișându 
De mii de orii stringe, de mii de ori i chiamă, 
De mii de ori sărută a! feţei stinse flori. 
Minuni nemoritâre! d'odată fii și mamă 
Se paru că se *nvidră : așa dalbele dori, 
Ce-aparu întâiu în ceruri cu feţele pălite, 
D'a s6relui suflare încetu-încetu S'aprindu, 
Și rosa primăvâra, la radele-aurite- 
Voi6să, se desfâiă ca foculu rumenindu. 
Er Negru-şi amintesce, că florea minunată 
Cu care-lu deșteptase alu Ieleloru palatu, 
D'atunci la sine-o pârtă în sinu înfășurată : 
O scâte și-i atinge, Moșu-Albu cum la "nvețatu, 
ȘI toţi din amorțire. începu linu să resară... 
D'odată ca dunu suflu făcliile se stingu,. 
Se 'ntunecă prin sală, o vijeire-amar: , 
Suspine, țipetu, vaeru, simțirea, ?n sinu i stringu, Unu vântu s'aude ?n codru vuindu cu 'nfiorare, Din rădăcini, din trunchiuri copacii pârăiă, 
O negur orbitâre, cum cadă jos pe mare, Pămontu și ceru și codru d'odati 1e "nvăliă. Dar" vuetulu în urmă începe st-s' aline
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Și meetu-încetu și eâţa îngiuru a se rări, 

Și lumea se deschide cu palide lumine, 

Căci însuși sus în ceruri și sorele păli. 

Er Negru când se vede, nici urme de palate, 

De Mira, de vederea ce-atâtu Pa sfășiatu! 

Supt umbra unui arboru cu ramuri resfirate 

Ședeau în. ierbă verde Romanu și elu culcatu.. 

" Eră junimea, care în umbră la recore 

Cu dalbele fecidre în hore s'au răpitu, 

Şi se 'nvârtiau ca para în focuri ardătore, 

Şi ochi în ochi şi sinulu de sinu bătându lipitu, 

Simţescu că cele dalbe ca aerulu uşore 

Le peru din mâni şi "m arbori și 'n rîu s'ascundu și ridu 

Şi fiă-care "'ntorse la locu-i 6răși flore, 

Şi undele și arbori la tote se deschidu. 

Er Negru cornulu sună şi junii toţi s'adună, 

Și dice Iui Mesteaciănu : <Măestre săgetaru, 

Pe Oltu însus te-aventă cu eta ta nebună 

Şi la strimtori aşteptă ; de vine vr'un Maghiaru, 

Peste-ale vâstre trupuri ei voru pot să trecă !» 

Grăi, cu-ai sei Mesteacănu o îă pe Oltu însus, 

Erii Romanu şi Negru cu-a loru mulţime plecă 

Şi 'ntr'unu minutu departe în zare au apusu. 

Moşu-Albu într'astea încă cutrieră și scolă 

Din Milcovu pân' la Nistru, din sus și din joseni. 

Pe câmpuri și pe plaiuri alergă spada,golă 

Și buciumele chiamă la luptă pe moșneni.
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Dela Orcheiu, Soroca, Teghina pădurâsă, 
Ca valurile duse d'unu ageru vEntu pe mări 
Alergă pe cai negri cu come lungi, stufesă, 
Cu aripi la picidre și vii schintei în nări; 
Merlanu, Coroiu și Floreșu, semănători de morte, 
Cu suliţi câtu catargulu i p6rtă 'n bătălii, 
Dela Hotinu alârgă Romașcu alesu prin sârte 
Cu-o miă, care pune și ține peptu cu mii. 
Din Câmpu-lungu cobâre Tălpanu cu sprintenime, 
Corbanulu dela Pâtra cu ținteşi săgetari, 
La brâu luci6se junghiuri, focose ?n agerime ; 
Er Albotă din Vrancea cu crudii sei lănceari. 
Dela Bărladu se scolă Movilă, frunte lată, 
Portându alese cete cu spadă şi arcanu. 
ȘI toţi veniat ca lupii cu inimă *nsetătă 
S&-şi sare-odată dorulu cu sângele lui Danu 
„E Dochia vădându-i cum toți se ridicară, 

Cum nu potă nici Sâmba pe Negru "'mpedecă, 
Cum toţi spre Danu alârgă aprinși da luptei pară, Turbată de măniă crișniâ și tremură. 

„Se sedlă și ca vântulu spre medă-nâpte-alârgă Credându aici în urmă să-și afle-unu ajutoriu, Pe Negru Și-a lui viţă depe pământu s'o ștergă Și numele să-i stingă și "ntregulu viitoriu. 
Se 'ntindu aicea lacuri cu apă negră mârtă, ȘI codri deși de trestii, de stuhu și de mohoru ȘI șuerându prin lacuri bălauri mii se portă,
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și Jiliaci prin aeru foiescu spăimântătoru, 

Er sârele p' asupra când trece 'ngălbinesce - 

Și fața-și învălesce, atâtu e de cumplitu 

Şi aeru şi vedere! Şi cerulu câtu ceresce 

„De aerulu de morte e negru și 'mputitu. 

In mijlocu se ridică palate spăimântose 

Cu ziduri afumate de hirce omenesci 

Și coperișe *nalte de fluere-olăn6se, 

E scările din șire şi braţe fecioresci. 

S& nu vedi nici în visuri! Şi tote se 'mpreună 

Prin negre coborișuri cu jadulu fiorosu, 

Prin care unii p' alţii se caută şi 'mpreună 

Sajută să culgă ce ?n lume-i mai frumosu. 

Aici îşi are Ciuma horenda sa şedere! 

Şi ea domnesce 'n mijlocu în marele palatu, 

Er noue-deci-și-noue copile, ce 'n plăcere 

Cu Criveţu le-a datu visţă, îngiuru și-au ridicatu 

Palate mai micşâre asemenea clădite; 

Și locuescu şi-aicea şi 'n hăulu sub pământu. 

Venindu aici Dochia, cu mânile 'mpletite 

Gemându așa se rogă. cu plângerosu cuvântu : 

sIţi vei aduce-aminte, mărsţă sori6ră, 

De vechia Babă-Dochiă și paza din Carpaţi, 

Căci abăteai în cale la mine-odinioră 

Și te 'ndreptam adese prin codri neâmblaţi. 

De multu de când acuma nu-mi abătuşi p'acolo, 

Câtu văi şi câmpuri astădi de Gmeni s'au împlutu -
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. Şi-au străbătutu chiar munții, câtu eu d'acum încolo 
Repausulu, poterea și 'n munţi mi le-am perdutu, 
O! vină și-i culege, că prada-i minunată !» 

Așa grăi Dochia cu sufletu amăritu, 
E Ciuma, cea clonţată, sbârcită și uscată, 
Cu părulu lungu pe 6se cu șerpi împleticitu, 
Rîngindu de bucurii pe Băltărețu îlu chiamă, 
Fugarulu ei măestru din păpurosulu crângu, 
Cumplită făcătură, să nu-i auqi de famă ; 
In locu de păru pe trupu-i mii șerpi se 'ntindu, se stringu, 
Mii vipere în c€Omă țişnescu veninu din limbă, 
Și șueră, se muşcă, se 'nspumă, se "mpletescu. 
Incalecă, Clonţata, și 'n plângere se schimbă 
Pământulu p' unde calcă cu murgulu ei șerpescu, 
Câmpiele se uscă și codrulu se sfrundesce, 
Și omeni, paseri, fere, cadu. morte la pământu, 
Și spini resaru în urmă-i Și lumea amuţeșce, 
Și după tâtă urma se cască unu mormântu. 

Când vede Cosinziana venindu cea spaimă, Ciuma, 
Alârgă dreptu ! Austru în muntele Balcanu 
Şi-i dice: <F&tu Austre, ridică-mi-te-acuma, 
Căci ctă Ciuma vine pe murgulu seu șerpanu. 
Tu singuru ai potere, de tine numai pere, 
Și "n codri sei de trestii se 'ntorce clănţenindu.» 

Așa grăi, și-Austrulu se 'nalță cu potere 
Prin codri şi prin câmpuri vuindu și spulberându. 
Clonţata când îlu simte, în fugă spăimântată
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Se 'ntorce și s' ascunde în codrulu trestiosu. 

Er Dochia la sufletu înfrântă și sfărmată 

Asa grăesce 'n sine amaru și dorerosu: 

«Și ce, din tâte-acuma nimicu nu-mi mai remâne ? 

- Nimicu, vai, chiar nimica, decâtu să m' umilescu 

Și să mă 'nchinu aceloru de unde-amaru-mi vine, 

La negrele Ursite ce-atâta mă urăscu 

Şi tâte-a” mele dile le chinue cu sete! 

Dar' să le 'nșelu eu numai, de ce să nu mă 'nchinu ? 

De nu te 'nchini în lume esti datu mereu pe bete ! 

M& 'nchinu. . .. o dată macar eu setea, să-mi alinu !» 

Așa-și grăesce şieși. ca volbur' apoi plâcă 

Si-alergă la Ursite pe celu-alaltu tărimu. 

Ajunge-aci 'ntr'o vale secretă, tristă, sâcă ; 

Şi aerulu şi faţa tragu tâte-a ţintirimu. 

Cu câtu ea, 'naint6ză se 'ntunecă mai tare, 

Și 'n urmă merge, merge nimicu îngiuru vădându, 

Prin desulu întunerecu i-apare-o arttare 

Intr'unu vestmântu de stele, şi mâna-şi întindându 

Prin locuri fără cale -la unu palatu o duce, 

Ce nu-lu vedi din afară și credi că nici n'ar' fi, 

Intrându înse ?n lăuntru ca sorele străluce. 

Aici venindu Dochia pe tronuri sus zări 

P" Urdana 'n haine negre 'cu rose *ncununată, 

D'a stânga Data ?n albe, pe frunte veştedi crini, 

La drâpta "n rosarie Orânda aședată, 

Cu verde mirtu pe temple amestecatu cu spini.
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Adâncu se 'nchină Dochia Și lăcr&mându grăesce : 
« A-totu-învingătore, și-aici și pe pământu, 

Pe care de când lumea irăesce și dilesce 
Amaru ca mine nime din câţi au fostu și suntu 
Și-oru fi pân! ne vomu singe cu toţi ca o părere, 
Amaru ca mine nime, ah! nime via simţitu — 
La voi alergu acuma înfrântă de dorere, 
Eu Dochia cea, bătrână, ce-atâtu voi ați strivitu. 
D' ajunsu acum vă fă! Vă rogu întâiu și 'n urmă, 
Să nu lăsaţi Românii nici când a se "ntruni !.... 
ȘI lacrimi și suspine d'odată graiu-i curmă, 
ȘI 'ngenunchindu aștâptă ce ele-i voru ursi. 

Ursitele. se 'malţă în scaunele-aurite, 
<Și-acum, Orenda dice, unirea nu va fi!: 
La cei de peste Milcovu altu domnu se va trimite, 
Cei-lalţi în lanţuri încă uitaţi vorui suferi!» 

Grăi. Dochia, plâcă cu suiletulu în două, 
De jumătate numai respunsulu i-a plăcutu ; 
Căci tâte de s'aru stinge şi-ar nasce-o lume nouă, 
Eternu nu se desface ce-Ursitele-au făcutu. 
E” Sortea, ce d asupra pe coperișu pândesce „ Și-ascult a loru voinţă, s'ardică, fâlfăindu 
(Căei şi ei multu i place vunu r&u când se ursesce, Și-ajută câtu se pote să fiă mai curându D 
Și-alârgă la Moşu-Apeşu, ce ?n pescerea adâncă “Colo la m6dă-nâpte domnesce în Carpaţi. - 
Șir6ie, văi Şi riuri, ce iesu depe sub stâncă
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Și-adapă lunci și plaiuri și câmpii semEnaţi, 

D' aici porneseu cu tâte, cum domnulu loru le mână, 

Mai mari, mai micutele, mai line s6u mai vii, 

Și-acuma blându adapă, acuma î6te mână, 

Şi viile florâse le schimbă în pustii. 
“Venindu aicea Sortea din graiu aşa grăesce: 

<Ursitele, Moşu-Apeșu, îţi dicu prin mine-aşa : 

Să seii d” acum nainte, că totu ce locuesce 

Intre Milcovu şi Nistru aci voru remânea, 

Și nau acum să mergă cu Negru să-s' unâscă, . 

Căci loru la toţi aicea unu aitu domnu va veni, 

Er' ţie-ţi lasă 'n grige așa să-se 'mplinâscă . 

Și neschimbatu să stee câtu ele vora voi.» 

Aşa grăindu se duce. Moşu-Apeșu chiamă, 'ndată 

Milcovulu şi mi-i qice cu graiulu apăsatu : 

<D'acum "nainte, Milcovu, când vei vede vre-odată, 

Că peste-a! tale ţermuri voescu împrumutatu 

La timpuri să-s' ajute s6u chiar st-se unâscă, 

'Tu Dunăre ?ntre dânşii turbatu s€ te ridici, 

Și să-i desparţi d'olaltă, să strigi câtu sasurdescă, 

Nici vorba st-și audă ; €r, când ei nimici 

Se voru scolă asupră-şi, tu undele-ţi ascunde 

Și lasă-i unii Vali să trecă ca p' uscatu. 

Și 6tă chiar acuma, grăbesce-a! tale unde, 

Cu Negru st-s' unâscă cu toţi s'au ridicatu.> 

Așa grăi ; Milcovulu aprinsu de turburare 

Plecă eu-a' sale unde vuindu și vijeindu;
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Copaci şi stânci din cale-i smulgându în revărsare, 
Câmpiele cu spaimă Tașteptă gălbinindu. 
Când cetele fugose s'apropiă de maluri, 
Elu Dunăre turbată curgea și volbură, 
Și 6tă dintr'odată din turburile valuri, 
Vertegiu câtu piseu de munte cu "ncetulu se nălță, 
Vertegiulu se desface și-unu monstru se ridică... 
O barbă câtu o silhă pe sinu i se vărsă, 
Și rădăcini și ramuri și prundu din barbă-i pică. 
Cu-unu bradu, strămoșu de codru, turbatu ameninţă, 
Și fulgerându din ochii-i prin genele sburlite 
Ca tunetulu de vâră vuindu așa grăiă : 
«Eu suntu aici Milcovulu ! Ne'nfrântele Ursite 
Mau pusu să stau de pază. VE strigu a vă 'ntornă, 
De nu, vedeţi, aicea vă 'nghitu în aste valuri !» 
Grăindu st lasă 'n unde mereu ameninţându; 
Vertegiurile 'ndată se 'nalţă peste maluri 

“ȘI 'ncepu să-se reverse vuindu și spumegându. 
Ei spăimentaţi cu toţii începu napoi să fugă, 
Er” valurile ?n urmă se versă, cotropindu ; 
Abia pe nișce dealuri ș'adăpostescu în fugă, 
Dar” undele sub ele se 'ni6ptă sguduindu. 
Și optu qile 'nchiate aicea ei aşteptă, 
Dar undele ne'nfrânte mereu se Tevărsă ; 
A noua -fiii-care la casa lui se "ndrâptă. 
A Dochiei voință aşa i se *mpliniă ! 

„ Dar” nu "mdeşertu la Unguri se râgă Limbă-dulce
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Lăudându frumseţa ţerei și tera închinându, 

Căci nu-i nimicu pe lume mai mângăiosu şi dulce 

Ca bunulu și mărirea, să-ți vedi mereu crescându. 

Er' celu ce-atunci la Unguri ţinea. poterea 'n mână. 

Iși adunase 6stea să plece la. răpitu, 

Vădându cum îns',0 ţeră i vine şi se 'nchină, 

Mai audindu de Negru, temutu și urgisitu, 

Că vră să-și pun! acolo de nou a lui domniă : 

Și fala și turbarea în sufletu i s'aprindu, 

Și plâcă cu-a! lui cete arqându de bucuriă, 

Că prad' o nouă ţâră și-unu vechiu dușmanu îlu prindu. 

Dușmanu și țâră, tote chiar fără le vedă, 

Ei le ţineau ea ?n mână și puse sub picioru, 

Atâta ei în sine le place să-se 'nerâdă : 

Unu singuru qeu e 'n ceruri și-acela-i totu alu loru ! 

Așa clu cu-a lui 6ste Ardealulu- îlu pătrunde 

Și la Cibinu ajunge și cetele "mpărțindu, 

Pe Oltu înjos o parte trimite st-s' afunde, 

Er alta trecându Oltulu s' apuce 'nsus mergâridu : 

Și-o câtă să se ice dup! a' lui Negru urme, | 

Er" alta să cobâră pe Prahova înjos,ă 

Credându cu-o lovitură poterea să i-o curme, 

Luându-lu dintr odată din coste și din dosu. 

Da Riscogelu şi Negru într' astea se *ntorsesă, 

Și Danu vădendu poterea ce-asupră-i s'a *ntrunitu 

O nouă măestriă se pune să 'ntrețesă 

Și timpulu să-lu delunge pân! soți i-oru fi venitu.



144 , „_NEGRIADA 

La Negru soli trimite şi-lu râgă să-i vorbâscă; 
Și "ntre oștiri la mijlocu ei amândoi pășescu 
Și Danu cu fața dulce începe să-i grăâscă: 

«Păcatu să-se mai verse atâtu sânge frăţescu! 
„Și pentru ce ? Chiar numai ca d'astădi înainte 
Ori tu ori eu în ţâră domnindu să remânemu. 
Ai mei i-ai tăi cu toţii d'o mamă-su și-unu părinte, 
Și pentru-a! nâstre pofte, ce? noi'st-i semănimu 

„Seminţa. morții ?n câmpuri ? S'alegemu fiă-care 
Din 6ste câte șepte, și mâne toţi luptându 
In țeră domnu să fii acelu ce-a, fi mai tare, 
E» celu învinsu să iâsă pământulu părăsindu.» 

Er blândele-i cuvinte când Negru le aude 
Iși dice: «Simte stâua că "ncepe a-i păli! 
Dar” bine, să-se curme atâtea sângiuri crude, . 
Și fiă cum voesce, curatu de va voi.. 
"Cu-a' feţiloru mei brațe și-a cerului voință 
Invingerea și țera a! nostre mâne-oru fi.» . 
Eră lui Danu i dice: «Să fiă-a ta, dorință 
ȘI n plinu așa să m6rgă curatu cum vei voi!» 

Er de prin văi într'astea se 'nalță noptea lină Recori și bâre dulce prin aeru revârsându, 
Și codri şi văleele ȘI câmpuri totu salină, 
Și numai sus în ceruri stau stelele sclipindu. Ev Negru chiamă ndată și lui Troianu i dice: <Troiene, plâcă "ndată, te-așdă 'ntre Orăţi, Căci încurendu p'acolo se p6te să le pice
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In ajutoriu Maghiarii selbatici și sumeţi; 

Tu Negoiţă, du-te şi-așed' a ta potere 

Dinsus d'a mea cetate d'asupra pintre stânci.» 

Așa grăindu, ei n6ptea sub umbre şi tăcere 

Cu cetele s'afundă prin văile adânci. 

10
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CANTULU X 
PPP 

CUPRINSULU 

Negru și Danu întărescu a doua di legătura cu jurământ. 

Alegu fiă-care eroii. Danu, spre a. îmbărbătă pe ai sei, pune 

premie pentru învingători. Giuru-împregiuru pe dealuri se a- 

ştdă acoperite de ceță, d'o parte Cosinziana, dalta Dochia, fiă- 

care cu câta sa. Asemenea vinu și pritescu şi nimfele codri- 

loru. Lupta eroiloru. Dochia vădendu turbarea lui Riscogelu 

şi înfrângerea eroiloru lui Dănu, rogă pe Megăndpte să săgete 

pe Riscogelu cu săgtta de argintu. Migăndpte săgetă pe Ris- 

cogelu şilu întinde la pământu, Danu cu ai sei, atițaţi de 

Dochia, se amestecă în luptă. Nuorașu sare să scape cadavrulu, 

lui Riscogelu, asupra căruia se nasce o cumplită: luptă, și 

dupii-ce ucide pe mai nuulţi, scapă cadaviulu. Rom snu, care
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reduse armele a doi fii ai sei omoriţi de Danu, puse ca pre- 
mie, se 'răpede la Danu, da aieptându-se prin Oste vede pe 

„Codă fugindu cu armele fiiloru lui, S'aruncă la elu, și-lu taiă 
înddue, îă armele şi se vetrage. Danu, încuragiatu prin căderea 
lui Riscogelu, ațiță la luptă. Atunci se înicptă Negru şi Romanu 
la luptă, Danu se retrage, Negru tuzbă prin mulţime, Do- 
chia vedindu înfrângerea cobâre în luptă cu ceta ei. Cosinziana 

„Încă cobâre cu ai sei, și se iau la luptă. Lupta lui Spatălată 
eu Sfarmăpetri, a lui Savmunte cu Palădalbă. Cosinziana 
pune pe fugă pe Sarmunte, Mâncăferu aşterne pe Strâmbă- 
lemne, i idrtă înse vitţa. Păunașu, Florilă şi Zorilă luptă cu 
Feţi-nebuni şi ucidu mulțime din ei, Păunaşu ucide pe Aleqilă, 
Dochia-lu veîuviă. XNoptea pune capetu luptei. Negru, Nuorașu,. 
stea întregă plângu pe Riscogelu. d diua Qi Negru dispune 
se-se ridice morimântulu lui Riscogelu şi s&se aducă bradulu, 
Vine  Albuna, mama lui Riscogelu, cu 50 nimfe, cari bocescu 
pe Riscogelu. A treia Qi coboru feții codriloru, iau pe Risco- 
Jelu şi-lu ducu seu îmmoruenute, ” . 

Când s6rele noianulu inflâre cu lumină | Chiămându din nou pământulu la viâță şi doreri, 
In mijlocu iese Negru cum iese luna-plină, 
Și Danu apare 'n mijlocu la: ostiloru vederi. 
E» Negru cu mărire din graiu așa grăesce : “Ce dup! a ta voință ficurămu legământu, 
Ca nimeni să nu frângă, sub cerulu ce soresce Noi st 'ntărimu acuma cu mare jurământul»
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Și ridicându-și: spada din graiu aşa cuvântă :. 

«Voi ceruri nepătrunse, ce lumea "mbrăţișaţi, 

“Tu Sere, Luna, Stele, ce cu vedere sântă 

Și cerulu și pământulu âmblaţi şi luminaţi, 

Și tu, Poterea lumei, ce-ai faptu acestea, tote, 

Și tâte vei în cer uri, vedi tote pe pămentu, 

“Scii cugetele nostre pân” mintea nu le seote, 

Şi 'n sufletele nâstre vedi tote câte suntu, 

Tu, celu fără "neeputuri și celu fără ?ncetare : 

Vă chiămu aicea martori şi mari resbunători ! 

Când ai lui Danu voru vinge, eu fără "'ntârdiare 

Să iesu din aste plaiuri, și eu și luptători, 

"Și Danu st le domnâscă cu pace ș și dreptate. 

Și n'am st-lu cereu al'-dată, câtu munţii d'aşi trăi. 

In luptă doru învinge a mele spade late, 

Și tera şi domnia a mele-atunci voru fi!» 

Er Danu apoi începe și ju aşa cuvinte, 

“Strălucitoriulu sceptru în aeru vidicându : 

«Pa 'naltulu vostru, ceruri, p'alu tău adâncu, pă- 

__mânte, 

Pe totu ce ?n voi se mișcă şi- apare luminându, 

Pe pâne şi pe sare, pe țeră şi pe casă, 

La sore juru aicea unu jurămentu curatu : 

Când vingători Negrenii din lupt” oru fi să isă, 

Atunci numai în scaunu-ini să stau eu nemișcatu, 

Când va mai cresce frunqă p'acestu toiagu din mână, 

Ce lau portatu strămoșii și-acum îlu portu şi eu.
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Ai mei.de voru învinge, cum credu c'o să ȘI vină 
Cu-a dreptului vârtute și bunulu domnedeu, 
Cu-ai sei atuncea Negru din țera mea să pâră 
Și nici odat aicea să n' aib' a mai călcă, 
Nici elu, nici următorii !» — Așa ei se jurară; 
Dar Danu fără de lege și-acuma se jură, 
Căci scepirulu ce la ceruri jurându îlu ridicase 
Măestru-lu prefăcuse în scepiru mincinosu : 
Unu verde-alunu în întru smulgându îlu aședase 
Cu rădtcini și frunde. Așa jură pe dosu. 

Er" dup! acestea, Negru şi-alege-âi sei prin sorte, 
Căci mulţi doriau mărirea și toţi cu focu cereau. 
Și Riscogelu întâiulu, sfărimătoriu de morte, + 
Geranu apoi Și Marcu și Tatulu nimeriau, 

„Julanu și Mărăcină şi Ircoveanu în urmă; 
Er” cei-alalți remasăru ursita blăstemându, 
Și Nuoraşu în sinu-i abia suspinu-şi curmă, 

- Căei stă ca fata 'n horă privindu și greu oftându. 
Ev Danu ai sei şi-alege pe Saronu şi Căruntulu, 
Și pe Sangaru, poterea şi razimu la nevoi, 
Pe Marcea și pe Para şi pe Marmontă, cruntulu, 
Și ?n urmă pe Dulceanulu ; cu toţi aleși eroi. Apoi aşa le dice : «Voi pe Negreni d'eţi vinge 
(Dar ce grăescu, d'acuma vă dicu : Voi i-aţi învinsu!) Acum și după morte mărirea vă va "ninge, 
Ca sorele-alu vostu nume în lume-a fi nestinsu. Ex eu Și-acum aicea vt punu mărețe daruri,
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Și 'ndată după 'nvingeri veniţi şi le luaţi, 
St vă 'ndulciţi în urmă a” lupteloru amaruri, 

Și lumea să-se mire de câte căștigaţi.» 

Așa grăi și puse unu coilu, unu scutu și-o spadă, 

De petri scumpe și-auru cu t6te schiînteindu. 

Unu arcu apoi mai puse, şi dec! ar fi să cadă 

Din ceruri luna-nouă n'ai sci ce mai curându 

Salegi din ele doue, atâta strălucire! 

Și-acestea le portase doi fii ai lui Romanu, 

Mărcelu şi cu Noilă, dar” nâgră de perire 

l-a dusu fără să sciă în cursele lui Danu. 

Mai pune nșelăminte aurite şi 'ngemate, 
Cu scările de auru, câtu preţu de dece boi; 

Și doi fugari mai pune cu câmele rotate, 

Usori și albi ca fulgulu ; mai pune pentru doi 

O ghiogă grea şi-unu buciumu cu multă măestriă 

Versate și săpate din limpede argintu. 

L' alu șeptelea pe urmă i pune daru să-i fiă 

Doi pinteni grei de auru fugarului de vântu. 

Ev ostile d'o parte trăgându-se și d” altă 

Unu câmpu întinsu la mijlocu deschidu la luptători, 

Și-ori-cui cu neastimp&ru în sinu inima-i saltă 

De sârtea ce-o să cadă d! odată ca din nuori. 

Şi giuru-îngiuru pe dealuri încinse tote 'n ceţă 

A” codriloru ființe venis” a priveghiii: 
Neana plete d' auru şi dulce dalbă faţă, 

Câtu poţi căuta la sore la densa înse ba,
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Și Păunașu frumosulu, a dineloru plăcere 
Cu-unu arcu lucindu în umeri ca curcubeu "n ceru, 
Afinu și Dafinu, fraţii la morte și 'nviere, 
Cu-o spadă câtu unu fulgeru şoimanulu Mâncăferu, 
Ne'nvinșii Palădalbă și soțulu Spatălată, 
Murgilă pânditoriulu pe murgulu înstelatu, 
Ce dela smei în luptă Ta fostu luatu odată; 
Florilă mortu odată, dar” 6răşi înviatu, 
Pe calu-i Roşu-de-sâre ; Zorilă care pârtă 
La um&ru grâsă ghiogă, la brâu flueru d argintu. 

Er” d' altă parte Dochia sumâţă eâta-și portă, 
Urită și-urgisită în ceru și pe pămentu: 
Sarmunte, Strâmbălemne, încinși în nâgră c&ţă, 
Portându de ghioge arbori ce-au smulsu din rădăcini. 
Er Sfarmăpetri vine cu-unu piscu'de munte 'n brațe, 
Și negrulu Meqănopte în pași greoi şi lini 
Cu-unu arcu uriașu la umăru și ?n tolba lucitâre 
Săgete fărmecate d argintu neruginosu, 
Și Feţi-nebuni cu arce departe trăgătore, 
Flăcăi frumoși 4 asupra, dar” cai cumpliţi dinjos. 

Așa ei stă pe dealuri cu toţi în priveghiere 
Şi-mi aşteptau cu sete alu luptei începutu. 
Dochia, Cosinziana, şi t6t' a loru potere, 
Se săigetau cu ochii, s amenințau tăcutu. 
Venise sus pe dealuri și-a”. codriloru feciore, 
ȘI sta privindu Ja feţii ce 'n arme schînteiă, 
In dalbele loru sinuri cu inimi bătătore,
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Căci d! unii ca şi d! alţii asemeni le dorea. | 

Acesta-i fericirea frumosei tinerețe, 

A nu simți veninulu amareloru mănii, 

Impărechiări și ure şi cugete sumețe, 

Invidii de mărire și doruri d'avuţii. 

Tu ce-ai privitu cu ochii, nemoritore dină, 

Și tâtă lovitura în sinu-ţi ai simţitu, 

De nou lumină-mi astăqi, căci faima e bătrână 

Şi-a fapteloru mărire încetu a. veșteditu. 

D' odat' apoi cornarii în bucine xesună 

Şi feţii toţi la mijlocu pășescu înfiorându, 

Sub paşii loru pământulu se sgudue și tună, 

E” aerulu străluce de arme schinteindu. 

Tindu arcele, le "nstruină, punu fulgere pe strune, 

Tragu, strunele resună, săgetele sborându 

Se țesu șuerătâre doiose d'a răpune. 

Uimite-ostile cată în inimi tremurându. 

Şi Riscogelu din areu-i lui Saronu eoifu-i sbâră : 

Săgâta, ca prin frunde trecându prin a lui. scutu 

Cu crgsta frântă coifulu în pulbere-lu dobâră 

Și fulgerulu se 'nfige în ţerni nevădutu. 

Er Dochia vădendu-lu cobore vântu din munte 

Și smulge-unu coifu la unulu din feţii ei nebuni 

Și nevădută vine şi-lu pune p'a lui frunte. 

Da în deșertu, o! Saronu, tindi 'arculu şi-lu înstruni, 

Căci Riscogelu săgeta-ţi prindând'o 'n scutu o frânge 

Și-a! celoru-lali stigete se 'nfrângu seu gole trecu,
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Și nu potură setea să-și stimpere cu sânge, 
In care ele-atâta doriau alu loru înnecu. 
Indat ale loru spade îşi stringu fulgerătore 
Și să repedu asupră pământulu rescolându. 
Precum adese vera se "'nalţă dup! arsâre 
Din părţi opuse nuori totu ceru *nnegurându, 
"Vertegiuri pulberâse în aeru valu se sue 
Pășindu unulu spre altulu cu fruntea sus în nuori, 
Sus fulgeră și tună, jos spulberă şi vue, 
Cutremuru vârsă ?n lume Și 'n suflete fiori: 
Așa s avânt! asupră-și eroii cu turbare. 
Cum Criveţulu și-Austrulu în codrulu desfoiatu 
Copacii 'nalţi resedlă suflându cu "'nfiorare 
Și-a” loru întinse ramuri în ele se 'ntrebatu: 
Așa se batu eroii şi spadele *'ntre sine. 
Er' Saronu și cu Sangaru ei ambii ?n Riscogelu 
Detună cu turbare dorindu să mi-lu încline 
Sub spadele 'ndoite şi grele de oțelu. 
Dar" șerpele cu limba cum rapede vibreză, 
Câtu limbi nenumărate din negru-i rostu resaru: 
Și Riscogelu întogmai din spadă 'ntortoreză, 
Câtu spade fără numă&ru în mână-i ți se paru. 
Elu dă și sprijinesce, dar sprijinindu naintă, 
E Saronu și cu Sangaru mereu dau înapoi, - Căci Riscogelu ca stânca în pasulu seu se împlântă, 
Elu unulu pare dece în faţa celoru doi, 
Și pasu cu pasu într'una se 'ndesă totu mai tare, .
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Şi totu mai greu lovirea trăsnesce detunându. 

Nu moritoriu în luptă, unu deu elu ţi se pare, 

Căci tte se 'nfidră în giuru-i tremurându. 

Precum când bate 'n codri și turbă Vântulu-mare 

Urieși copaci și piscuri smulgându şi restornându, 

e 

Și cerulu și pământulu se paru că n năulu mare 

Samestecă, se surpă, vuindu și clocotindu, 

 Păstorii uitându turma şi turma. i6rba verde 

L'a lumei restornare privescu înspăimântați : 

Așa părea că câmpulu se surpă și se perde 

Supt pasurile grele eroiloru turbați. , 

Er aerulu de spade, de trăsnete detună, 

Se 'mvolbură și urlă şi scapără cumplitu, 

Er osti, și feţi şi ine stau nemișcate 'ntrună, 

Şi toți privindu la luptă de spaim” au mărmuritu. 

In urm! o lovitură pe Saronu îlu despică 

Cu seutulu împreună din creștetu până ?n brâu; 

Elu cade, dar”, minune! sus spada şi-o ridică. 

Și din ţerină încă ameninţă mereu. 

Er Sangaru vEdendu s6rtea-i ca câra gălbinesce 

Şi strigă st-s' arunce cu toţi pe Riscogelu. 

Dar: Marcu și cu soții triisnesce ?n ei feţesce, 

Și fiă-cui se pare că luptă chiar cu elu. 

Și doue loviture Sangaru mi le 'ncungidră 

Primindu întâia ?n spadă şi sprijinind'o "n scutu, 

Da doua scapă numai sărindu ea și-o căprioră, 

Și cotigindu d'o parte se "elină 'ntr'unu minutu
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Și pe supt scutu elu spada. voi să-i figă în vintre, 
Dar” Riscogelu cu scutulu în pulbere-o "ndreptă, 
Sangaru cu ghiața 'n suiletu, c'acuma va st-i între 
Prin c6ste negra spadă, vulpesce se 'ntornă 
Și ?n ceea-laltă parte se 'nalţă 'n apărare, 
Din apărare 'n luptă crâșnindu precum unu vieru 
Cu-altulu când se 'ncruntă și-aprinsu de grea turbare 
Crâșnesce și-și ascute tăioșii colţi de feru. 

"Dar elu din nou începe st sară, să cotâscă, 
Căci nu potea să stee -la drepte lovituri, 
Și ?n Gră neveghiată păzindu ca st-lu lovâscă 
Făcea 'ntr'o parte și-alta mii Grbe sărituri. 

"O lovitură sentu-i cu șepte pei d' aramă 
In urmă i-lu despică prin mijlocu până 'n bumbu 
ȘI trece chiar prin târtă Şi-unu degetu i sfăramă, 
Incâtu părit totu scutulu v&rsatu din mâle plumbu. 
E» Marcea și Căruntulu zăceau întinși pe spate, 

„Și Mareea fă” o mână şi peptulu sfășiatu, 
Plomânile afară. zăceau înțerînate. 
Așa ne'nvinsulu Mareu amaru Va despicatu. 
Căruntulu suflă încă, dar” vârsă negru sânge, 
Căci Tatu îlu străpunsese prin coste și plomâni. 
Incetu lumina pere și vicţa li se stinge, 
Dar” ei şi 'n morte încă ameninţă din mâni. 

Er Dochia când i vede sbătendu-se în țerină 
Și pe Sangaru elu însuși fugindu și cotigindu, La Meqănâpte-alârgă Şi de turbare plină
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Din graiu așa grăesce ca frunda tremurându: 

«lubitulu meu Meqilă, eu vădu, ah! vădu că 'n lume 

Din toţi tu singuru astădi mai poți s&-mi mai ajuţi, 

Și dâcă vinu acuma rogându mărețu-ţi nume, 

Fu nu vinu ca la vr'unulu din bunii-mi cunoscuți, 

Vinu togmai ca la fiu-mi ; și ce i-am fostu odată, 

St fii acuma și tu la vechi mamcea ta. 

Când mamă-ta de tine a fostu desăreinată, 

Viqendu a ta cumplire, îndată se scolă 

Şi blăstemându-și sârtea fugiă ca o nebună. 

Murgilă și Zorilă, căci ei suntu ai tăi fraţi, 

Vădendu-te, la fugă o luară și ei strună. 

Spre resăritu și-apusuri, căutându înspăimentaţi ; 

Și tu remaseși singuru plângându în Codrulu-negru. 

Eu audindu departe amarele-ţi văitări 

Am alergatu la tine şi hîdu cum ești și negru 

Te-am învălitu îndată în muschiu și 'n moi frundări 

Și te-am adusu sub stâncă-mi, și-ursoia Băbălucă 

Cu laptele seu dulce mereu te-a aplecatu, 

Incâtu cresceai sub ochii-mi, cresceai ea o nălucă, 

Și din copilu îndată bărbatu te-ai înălțatu. 

O! fiulu meu, acuma. mă rogu și eu de tine, 

Instrună-ţi arculu, pune săgeta grea dWargintu, 

Și 'n Riscogelu îmi trage și tinde-mi-lu pe vine, 

Căci elu de nu mi-așterne iubiții Ja pămentu.> 

Așa grăi Dochia, 6” negrulu Ă Medănopte 

şi îă din umăru areulu, lu "nstrună zurăindu,
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Săgeta grea și-o pune, șoptește negre sopte, 
De trei ori suflă ?n strună şi fiorosu ochindu 
Elu trage, struna rage, s'avântă fulgeresce 
Şi aerulu despică. trăsnindu și schînteindu, 
La toţi sângele n sinuri s'adună și-amurțesce, 
Ileana, dalba-i câtă, se-"nfioră privindu. 
In peptu prin sufletu togmai pe Riscogelu detună 
Și ca unu şerpe iese cu ochi de sânge roși, 
E Riscogelu ca leulu cu spada ?n Sangaru tună 
Și cu-o rotire face doi Sangari şângeroși, 
Și-apoi stringându cu mâna în peptu adânca plagă 
Și apăsându călcâiulu pe peptulu lui Sangaru, 
Strigându așa grăesce: <Nu mâna ta ne'ntregă, 
Ci negrulu Megănspte cu arcu-i din tartaru 
Repuse-a' mele dile, dar ctă eu și 'n morte 
Te-am datu pe tine morţii, căpcânu nestturatu. 
Aici unu pumnu de țernă e totă marea-ţi sârte, 
Măriri și daruri tote ce ?n viţă le-ai venatu! 
Dar vino. și tu 'nc6ce la luptă faţă "n faţă, 
Codace M6qăn6pte, nu da din tufă-ascunsă ! 
Și-o să ţi-o dau țerină hidâsa, ta visţă, 
SE vedi, eu unu ?n lume în lupte-su neajunsu! 
Dar" tu te-ascundi cu arma-ţi de babe fărmecată! 
Așa pândescu mișeii pe celu ce e bărbatu, 
Ascunși, ţintescu asupră-i săgâta 'nveninată ; 
Dar” unu bărbatu nu more nici când neresbunatu! 
ȘI s'a 'mplini cuvântulu ce-mi spuse Baba-Murgă
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Că Mâdiinopte-odată ascunsu m'a săgetă, 

Dar' și-alu lui negru sânge curându va să-se scurgă. 

Eu mergu cum, tu mâne pe urmă-mi vei căleâ.!» 

. Așa grăi; din peptu-i unu roșu şiroiu de sânge 

Tișnesce, mâna-i cade, se 'ndoiă "ngenunchindu, 

Pe spadă 6r' se 'mpulpă, de nou înse se 'nfrânge 

Şi *n pulbere sc 'nclină gemându şi horăindu. 

In marea lui cădere se sgudue pământulu 

Și armele d'asupră-i resună fiorosu. 

Intogmai cade pinulu când ageruturbă vântulu 

Şi codru 'ngiuru resună și vue spăimentosu. 

E» nptea negurâsă pe ochii-i se cobâre 

Şi trupulu fiiră viţă se 'ntinde pe pământu. 

Negrenii scotu unu vaeru.; chiar nimfele cu-orore 

Strigară de dorere cu graiulu loru d argintu, 

Er una pe Nălucă, vultanu neosu la pene, 

Pe care scirea ?n codri și-o ducu în a” loru portu, 

S'aventă și Albunei în văile-apusene 
1 duce nâgra scire, că Riscogelu e mortu. 

Er ei de bucuriă, Dănenii, ridicară 

Unu strigătu câtu îngiurulu se sgudue vuindu, 

E» Dochia pintr'inșii al6rgă ca o pară: 

<La lupt acum cu toţii!» stringându, îmbărbătându. 

Chiar Danu atunci din ârcu-i ţintindui în Marcu trage, 

Ce supt genunchi pusese pe Para din Fetesci. 

Er Șerpe și Marmontă s' aruncă, "ncepu a trage 

Pe Riscogelu st-lu ducă cu armele-i feţesci. 
11
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—————— 
Nuorașu atunci se 'ni&ptă cu furi de leoiă 
Când vede vânătorii răpindu iubiţii-i pui; 
Pe Șerpe mi-lu trăsnesce și ?n pulbere-lu îndoiă, 
Și-abia-lu sciipă Marmontă târindu-lu p' urma lui. 
La Nuorașu îndată, unu roiu mi se răpede 
Cu Feru și cu Luceanulu, Dulceanu Și Câmpineanu, 
Câtu Nuorașu d! odată din ei nu se mai vede, 
Şi-apoi pe toţi i 'ncinge alu pulberei noianu. 
S'audu numai în nuoru loviri zingiinitore 
Și plenele din' spade prin acru Șucrându, 
Căci Nuorașu în mijlocu eu spada-i lucitâre 
Mii fulgere împarte trăsnindu și sfărimându. 
Negrenii înc! alârgă cu Tatulu, Lupu și Palmă, 
Corbeanulu frunte lată, Cerbanu și cu Medinu ; 
ȘI "n luptă perdătore toţi spadele-și împalmă, 
Părea că n'o să scape nici s6rele deplinu. 
Nuorașu c'o 'nvârtegire trei spade le sfăramă 
ȘI spada-i se opresce în coifulu lui Dulceanu, Dulceanu întâiu se 'ndoiă, curând înse se 'ntramă Dar' ameţitu se trage și m loculu seu Luceanu Sub nouă lovitură în pulbere se 'nclină, Căci umerulu cu mâna d” odată i-a sboratu. Cadu Velcea și cu Proca și eu Puicanu și Cină, Puicanu cu capu 'n doue prin gene retezatu, Incâtu d! odată crerii pe umeri se vărsară, Er Cină şi cu Velcea cădură fără capu, „Căci capetele ?n țernă departe le sborară,
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„Cum săpătorii "n agru scoţându aruncă-unu napu. 

Dar Feru încă mi-așterne pe Lugeru şi pe Mare, 

Pe Foltea și Furnică, și Lupu încă cădi 

Străpunsu d'o lovitură. prin peptu şi prin spinare, 

Incâtu din di d odată grea nopte-i se făcu. 

Cerbanu atunci şi Tatulu ca lei se 'nvăpă€ză, 

Şi spadele ca fulgeru în mână le turbă. 

Nu mai ziresci lovire, ci tună, schîntei€ză, 

Și-o plâiă de cadavre îngiurulu loru cădea. : 

Dar roiulu totu sporesce, şi Feru în urmă 'nfige 

Lui Tatulu spada ?n umeru, şi negreie doreri 

] curmă ?ncetu poterea, câtu începi st strige 

"Ii Nuoraşu ce 'n cale-i tăia din respoteri. 

Nuorașu atunci, ce-o parte urmându mi-o 'nțerinase, 

Alârgă, Feru vădendu-lu se trage greu gemându. 

Căei își scăpă din mână vânatulu ce vânase. 

Cerbanu, Medinu şi Palmă şi cu Corbeanu luându 

Pe Riscogelu îlu pârtă, er” Nuoraşu în urmă 

Cu spada-i lungitâre abate pe Dăneni, | 

Și când la ei se 'ni6ptă cu spaimă pașii-şi curmă 

Și fugu, şi fuge însuși și Feru din Macsineni : 

Intogmai ca: și cânii ce *mbărbătaţi s' aruncă 

Și hirâe și latră şi mușcă când şi când 

In ursulu ce se duce cu prada depe luncă, 

Dar fugu când elu se 'ntârce cruntându şi mornăidu. 

Romanu, care văduse a! fiiloru sei arme, 

Gemându cum geme leulu adâncu în peptu atinsu,
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Cu spada-i arborosă s' aruncă ea st sfarme 
Pe Danu, codrână f6 ră, ce dulcii fii i-a stinsu, 
Dar Gemenu și cu Bucuru turbaţi i saru în cale, 
Romanu înse vădendu-i le strigă. spăimântosu: 

<Săriţi dulăi, săriţi-mi şi zornăiţi din zale, 
Să nu vă perdeţi domnulu și Gsele de rosu! 
Acum i-acum, scăpaţi-lu, căci cin! st vă mai dee 
In prad” o ţâră 'ntrâgă, și 6meni și pământu! : 
Nesăturate fre, la luptă! Adi se *nchee 
Pe capulu vostru negru resbunătoriu mormântu !» 

Așa strigându S'aruncă rotindu-și lunga spadă, 
Er” ema și-alba-i barbă în acru străluciă, 
Dar Gemenu nu Pașteptă asupră să le cadă, 
Se trage, după dânsulu și Bucuru se trăgea. 
Romanu atunci zăresce pe Câdă prin mulţime 
Cu-a! fiiloru lui arme, și ca vârtegiu de focu, 
Ce-apucă pintre grâne p'a verei uscițime 
Și câmpu 'ntregu lu 'ncinge și-lu mistue pe locu, 
Saruncă şi-lu ajunge și-lu taiă dreptu în doue 
Prin umeri și prin copsă, și armele luându 

„Se 'ntorce, 6r asupră-i nu rîură nici plouă, Unu nuoru de săgete se frânge grindinându. Romanu sub scutu-i mare încetu înse se trage: Așa se 'ntârnă leulu când prada și-a luatu Și de plăcere fâra cu gura 'n sânge rage, Ev cu teciuni păstorii deșertu din urmă-lu batu. Dar stă Danu al6rgă și lupta "mbărbătâză
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Strigându: « Acum e timpulu pe toţi să-i sfărimămu.! 

Vedeţi, chiar ceru "ntrînșii detună, săgeteză. 

La lupt acum, pe câmpuri pe toţi să-i semEnămu!> 

Așa strigându în șiruri, la Romanu elu s'aventă, 

E” cetele *mpregiuru-i urrându și-ameninţându, 

Se 'mieptă ca și valuri când marea se 'nferbântă 

Şi n ţermuri se răpede vuindu şi spumegându. 

Atuncea prin mulţime în arme Negru pare 

Cum unu cometu se 'nalță pământu "'nfiorându. 

Mulțimea când îlu vede din pasu napoi tresare. 

Romanu ce se retrage cu spada, fulgerându 

L'ai sei aruncă prada şi cătră Danu s'avântă, 

Pe Danu înse-lu încinge unu roiu de luptători, 

Dar când zărescu pe Negru, s'oprescu, Romanu se 'm- 

| plântă 

Și doi trăsnindu d! odată i-așterne gemători. 

În urm' ajunge Negru și ca doi stâlpi de pară 

Ei turbă prin mulţime ce ?n spaimă se trăgea. 

Și cine va să spună sub spade câţi lăsară 

A dilei dulce radă, şi câţi întinși gemea ? - 

Depe 'nălțimi atuncea turbată se cobâre 

Dochia cu-a sa câtă s'ajute pe Dăneni, 

Dar' Cosinziana *n arme feţesce lucitore 

Din piscu cu-ai sei s'avântă în 6ste la. Negreni, 

Și-o cruntă luptă 'ncepe, chiar s6rele s'opresce 

Și stă privindu d'asupra. miratu îngălbinindu, 

Și în iadu însuși Satana de spaimă se *nverdesce,
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Credându că totu pământulu se surpă uruindu. 

Ileana Cosinziana din spada-i fulgerosă 

Ameninţându Dochiei din graiu aşa-i strigă: 

«Dar unde-esti, ciuma lumei, hidosă și spăimosă? 
En vin” acum poterea cu mine-aţi artă! 
Destulu în întunerecu te-ai măestritu, ursoiă, 
Acum în fața dilei en ieşi să ne vedemu! 
Aici e Cosinziana, en vină "'ncâci și-o moiă! 
Aici acum poterea la lume s arătămul> 

Așa strigă Ileana, dar” înse p'a Dochiă 
Ea nicăiri n'o vede, căci Dochia venindu 
Iși pune st n'o vâdă măâstra pălăriă 
Și-alergă nevădută p'ai săi îmbărbătându. 
Uriașulu Sfarmăpetri eu-unu mare colțu de stâncă 
'Pintesce 'n Spatălată, elu iute se plecă, 
ȘI ca unu tunetu stânca din arborâsa-i brâncă 
Sborându în câmpu departe în ţernă se "*mplântă. 
Er Spatălată 'n creștetu cu spada Sârbesânge 
Savântă și-lu trăsnesce, dar” elu pe capu portându 
Drept coifu unu colțu de stâncă, lovirea se resfrânge, 
Er Sfarmăpetri coifalu cu brânca-şi apacându 
Se răpegi asupră-i supt coifu-i să-lu turtscă, 
Dar Spatălată iute d'o parte cotigi 
Și ivase peste brâncă cu spada lui fețâscă, 

„ȘI ca unu riu din stâncă din brânca lui țișni 
Unu Yoșu-negru sânge, și-atâtu răcni de tare, 
Catu văile și munţii vuiră până ?n fandu,
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CANTULU X „187 

Și coifulu jos lăsându-lu întins'o fugă mare, 

Incâtu supt elu pământulu se sguduiă 'n afundu. 

Sarmunte-atunci, ne-ajunsulu, ce ?n vanu cu-a sa mă- 

ciucă 

Cercă pe Palădalbă să-lu tindă la pământu, 

Incepe să-se tragă căutânduși elu de ducă, 

Dar fetulu Palădalbă, credându uriașu 'nfrântu, 

Din ce în ce mai ageru asupră-i se răpesce 

Prindându măciuea ?n pală şi-adese cotigindu, 

Căci ca unu maiu de baiă ce stânci de feru turtesce 

Cădea cumplita ghiogă tunându, cutremurându. 

Sarmunte totu mai tare în urmă se 'nferbântă 

Şi-așa trăsni pe Pală câtu pala-i se 'ndoi 

Şi 'n capu măciuca-i cade, dar cu poterea frântă, 

Lovitu înse d'odată vederea-i se 'nnegri. 

Și când de nou Sarmunte ridică st-lu lovâscă, 

Atuncea Cosinziana sărindu în ajutoriu 

Trăsnesce pe Sarmunte cu spada-i feciorâscă, 

Sarmunte se retrage turbatu, meninţătoriu, 

Strigându-i Cosinzenei : «Ridică-i-lu, vădeană, 

Și vedi ca să nu-ţi moră, căci prea-i frumostu băiatu ; 

Adună-ţi-lu din ţernă, adună-lu, dolofană, 

Și vedi ca să nu zacă. delungu Și ne'ntrămatu !» 

Așa strigă Sarmunte, și-alergă ca s'ajute 

Lui Strâmbălemne ?n luptă cu fătulu Mâncăferu, 

Ce-unu iadu învins' odată (atâtu eră i vârtute !), 

Când elu plecase ?n lume și “n Codrulu-fără-ceru
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La unu palatu măestru ajunse ?n a lui cale. 
Deşertu erâ palatulu, nimicu nu se mișcă, 
Dar dalbe mese 'ntinse luciau prin cele sale 
Și dulei mâncări și vinuri bură și schînteia. 
Cu soții sei la mese punendu-s' ospăteză, 
Dar" prin palatu d odată se simte-unu sgomotu linu, 
Și tare, totu mai tare s'apropiă și foieză, 
Și vânturi, negri nuori, prin sale trecu Și vinu ; 
Liliaci hidoși și buhe aparu fâlfăitore, 
De prin păreţi; prin colţuri spăimântătoriu se 'ntindu - 
lungi degete uscate, şi ghiare sfășiătore, 
Și ochi rotundi de brâsce schînteii mari holbându; 
Pe pavimentu prin sale ţestâse, mari șopârle 
ȘI şerpi cu-unu ageru șueru se tragu, se "ncolăcescu 
Și vieri cu păru de flacări se 'nvârtu ca nisce sfârle, 
Schelete "'ncinse *n pară saru, j6că, chiotescu. 
Dar' soţii adormise, elu singuru stă, privesce ; 
In urmă trage spada și 'ncepe-a fulgeră, 
Și taiă și sfăramă, palatulu câtu vuesce, 
Ev monstri câţi mai scapă văitându-se fugiă. 
In mici fărîmi și sânge înndtă totu piimântalu 
Și Mâncăferu cu spada-i turbă încă mereu, 
Câtu tote le sdrobise, cum grindina, și vântulu 
Sdrobescu câmpia verde când cade-unu nuoru greu. 
In dori de diminâţă o. fată "mpărătesă, 
Ieșindu elu în grădină, i-apare-așa, dicându : 
<O! f&tu fără părechiă, voiu fi a ta mirâsă!» 

,
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Și 'ndată pere 'n aeru ca stcua lunecându, ! 

Er elu plecându în lume să-și caute dalba dină 

Ajunse 'n cale-aicea. — Cu acest acum luptă 

Uriașulu Strâmbălemne şi-abia potea să ţină 

Lovirile-i ce fulgeru-asupră-i detună. 

Sarmunte să-i ajute asupră lui alergă 

Și cadu pe elu d odată, atuncea Mâncăferu 

A lui Sarmunte ghiogă o taiă ca p' o vârgă, 

Deși ca pinu 'n munte ameninţă la, ceru ; 

Și rapede Sarmunte fugindu se depărteză. 

E Strâmbă lemne-asupră-i smulgându unu nou ste- 

| ” jaru, 

Uriașu câtu o urdoiă, ce-o casă "ntemeâză, 

De nou la elu s'aruncă crâșnindu în dinţi amaru. 

De trei ori elu detună,de trei ori aschii sboră 

Și-a patra 6ră cade stejarulu ţanduri jos, 

Și Mâncăferu acuma potea, să-lu și om6ră, | 

Dar elu cu latulu spadei unu trăsneiu schînteiosu 

] trage la urechiă, câtu ameţitu se 'nverte 

Și cade, și pămeântulu se sgudue 'n adâncu, 

Er Mâncăferu d'asupră-i cumplita-i spadă 'nvârte 

Și strigă de resună alu dealuriloru erâncu : 

«Ai cugetatu, nebune, că feții încă-su lemne 

Şi voru căd6 sub mână-ţi ca trunchii spulberaţi! 

Potu să te sfarmu acuma, să numai lasu nici semnne, 

“Ori-câtu esti de nămilă, dar” du-te. cu-ai tăi frați! 

Ci ţine bine minte, a două oră ?n lume
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Să nu mai daţi cu ochii de mine, Mâncăferu, 
Căci v'a cădutu şi stâua și vi s'a stinsu și nume !» 

Așa grăi. Uriașulu cu 'mpulberatu-i păru 
S'ardică din ţerînă ţinându-se d! uvechiă, 
Și-o iă însus pe dealuri strigându și-ameninţându, 
Dar” îndesâ din pasuri ca taurulu de strechiă 
Când fuge 'n codrulu verde din câmpuri alergându. 

Ev Păunașu frumosulu, Florilă și Zorilă, 
Cu Feţi-nebuni din arce turbaţi se săgetau. 
Trăgea mereu din arcușu-și asupră și Medilă ; 
Ca fulgere prin aeru săgete şerpuiau. | 
Și Păunașu așterne pe Urlea și pe Zimbru, 
Pe Hărpăgelu și Sângeru, pe Geru şi pe Scorușu, 
Florilă pe Mursanulu, pe Lespedelu și Imbru, 
Zorilă pe Sutanulu, pe Sgaiu și pe Nerușu. 
Er Feţi-nebuni în urmă detună cu turbare 
Cu petri și cu lemne; Florilă, Păunaşu, 
Tragu spadele, Zorilă cu ghioga-i de perdare 
Saruncă în a loru câtă ca vierulu prin mânași ; 
Pe Zmeurelu vădându-lu așa din graiu i strigă: 
<X'o să mai prinqi tu fete mai multu în zmeuretu 
Aicea sântulu sore în țern! o st te frigă 
ȘI corbii-o să te care la, puii din brădetu.> 

Așa grăindu asupră-i cu ghioga mi se *mplântă, 
Și sub lovire-i cade spăimântătoriu răenindu. 
Bibanu atunci asupră-i și Golivasu s'avântă ; 
Adese loru Zorilă, prin ședători întrându 

pi
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Să mânce și să bee şi dulce să-și petrecă 

Şi 'n urmă să răpescă și-o flâre de prin satu, 

Le-a trasu câte-o bătaiă câtu luni aveau să zacă, 

Și *n urmă d'alu lui nume cu toţi sau spăimentatu. 

Ei sorele acuma credeau să i-lu ascundă, 

Și-asupră-i s'aruncară cu cinei încă d'ai loru ; 

Ev clu: «În urm” aicea acuma vi se 'nfundă. 

Și pofta resbunărei şi-alu ședătorei doru, 

Căci adi suntemu în luptă, &r nu la şedătbre ; 

V'am deşelatu acolo, aici o se vă stingu.> 

Asa dicându Saruncă cu ghioga-i sfăirmătâre, 

Dar! cu Strujani şi Feţii îngiurulu lui se stringu ; 

Struianii înse ţanduri săriă, "mpregiuru în aeru, 

Cum sare 'n frângătâre posdarea din fuioru 

Când fetele bărbate scotu argintosulu caeiu; 

Ce-lu torcu în zare iârna cântându doine de doru. 

Gunlupu şi cu Opacea şi cu Stirminu periră | 

La cea dintâiu cădere, Bibanu și Golivasu 

La fugi sinătosă ca vântulu o tuliră, - 

Dar mai cădură. încă Ceroniu şi cu Răspasu. 

Asemenea Florilă culcă p'Ardelu și Sirculu, 

Pe Verpulu, mulge-capre, şi pe Lupeinu şi Orzu; 

In fug apoi mai taiă pe Ghiorţelu și Hirculu 

Și pe Glimeiu și Curpenu, pe Bobiţelu și Borzu. 

Păunașu și cu Meqilă în spade lungu se luptă 

Şi, frânse, prindu la. ghiogă, dar luptă nealesu, 

Căci fit-care ?n urmă şi ghioga-și vede ruptă.
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Se prindu apoi la trântă, și” pulberosulu șesu 
Supt grelele călcâe se sgudue și geime, 
Er Păunaşu în urmă lu "ndoiă 'ntr'unu genunchiu, 
Și elu de nou se smulge, turbatu crâsnesce, freme, 
Dar Păunașu Vașterne d'alungulu câtu unu trunchiu, 
Și ?n peptu punându genunchiulu de gitu amaru îlu 

o stringe 
Câtu ochii crunţi şi negri i iesu din scăfâriii, 
Și-apoi V'asupră-i strigă : «Tu, celu ce scii învinge 
P'unu Riscogelu, acuma te scâte de te seii, 
Ușoru să tragi cu arculu din adăpostu săgete 
Făcute, fărmecate cu mii de măestati, 
Aici acuma înse au tâte să-ţi încete, 

„Săgete şi viță și negrele-ţi crudii.» | 
Așa grăi, genunchii și mai cumplitu și 'nfipse 

Și capulu dintre umeri i-lu smulge pârăindu, 
Și "n spada-i ruptă "n doue &r lângă elu lu 'nfipse, 
Și mi-lu lăsă ?n țerînă bătându și sângerându. 
Dar Baba-Dochiă-alârgă cu iârba-i de vi6ţă, 
Iă capulu și-lu aşedă și-atinge icrba linu, 
Și "ndată €r' se 'mchiagă și prinde-a vieței faţă, 
Și 'ncinsu în câţă-lu duce, sdrobitu înse la sinu. 

Aşa luptau aicea cumpliţii la vedere, 
E Riscogelu în 6ste zăcea, măreţu întinsu ; 
Nici chiar amara morte măsstra lui potere 
Din faţă nu-i stinsese, și mortu părea ne'nvinsu ! 

Er ochiulu viu alu dilei întrastea linu se stinge



  

"CANTULU X 173 

Și cu-unu linţoliu de auru s'acopere morindu 

Er florile *n câmpiă începu cu tâte-a plânge, 

Și lumea tâtă n urmă-i se pare suspinându. 

Dar: mai doiosu Negrenii şi plângu și-amaru suspină 

Privindu cum nâgra morte a 'ntinsu pe Riscogelu, 

Şi-uitas' acum cu toții de multu dorita cină, 

Mergeau, veniau cu toţi, priviau plângându la elu. 

Ev Negru sta la capu-i și lacrimi ardătore 

Vărsă în dalba-i mantă și peptu-i se sbitea, 

Și Nuorașu cu lacrimi scăldă a» lui piciore 

Și drâpta lui nenvinsă la sinu-i o stringea. 

Cum trestia pe lacuri la vântului suflare 

Ridică nptea 'n luncă unu fremetu gemărosu, 

Și-acum parcă s'așâqă și-acum eră mai tare 

Se 'nalţă şi resună cu-unu Murmuru dorerosu, 

Și linu s6u ageru sune, nimicu altu nu s'aude, 

Atâtu Wadâneu pătrunde în ceru și pe pământu: 

Așa resună "n 6ste suspinele loru crude ” 

Și împlu cu-alu loru murmuru doiosulu nopţii vântu. 

Ev dorile 'ntr'acestea aparu tremurătore 

Și depe-a lumei faţă tragu velu 'ntunecosu 

Și stau pălindu și cată câmpiele dorore 

Şi faţa loru și-âcoperu cu-unu nuoru negurosu. 

Er Negru se ridică și tristu așa cuvântă, 

Cu taţa lăcrămată și capulu desvălitu: 

«0 parte depe'câmpuri sub glia, rece, sântă, 

- Saşede dalbele-umbre ce ferei s'au sânţitu,
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E alţii s&-se sue din munte să cobâră 
Lui Riscogelu alu nostru bradu 'naltu încetinatu 
Cu rădăcini ne-atinse, eternu să nu mai m6ră, 
Din timpu în timpu poterea noindu-și ne'ncetatu ; 
Er alţii s&-se ducă să-i sape-adâncu mormântulu 
In pâtră ne'ncereată de mâni de moritori, 
Ca nemișcatu să stee pe câtu va sta pământulu, 
Ne-amestecatu cu ţerna, d'ai lumei trecători.» 
„Așa grăi, flăcăii cântându se sue ?n munte 

Și crângurile 'n urmă doi6se resunâ, 
Dar când ale loru cânturi prin stâncile cărunte, 
Prin văile 'ncâlcite cu "'ncetulu se stingea, 
"Doi6se noue plângeri s'audu sunânâu în plaiuri 
Și-atâtu de dorerâse din ce în ce sunau, 
Câtu cerulu și pământulu gemeau d'amare vaiuri, 
Și minunaţi cu toţii oprindu-s' ascultau. 
ȘI 6tă n plaiu Albuna cu nimfele-i apare 
Bociri, doise vaiuri în aeru revărsându. 
Cum s6ra luna-plină pe ceru seninu resare 
Și stelele *mpregiuwu-i se "nșiră luminâdu : 
Așa veniâ Albuna de dalbe nimfe "ncinsă, 
Bocindu, amaru bocindu-lu pe scumpu-i Riscogelu, 
Cu pletele în venturi, cu inima înfrânsă, 
Cu mintea turburată, cu sufletulu la elu. 

Cinci-deci de nimfe 'ngiuru-i veniau suspinătore : 
Aurica plete dauru, la față foi de crinu, 
Floralba ochi de mură ă și gene ridătâre
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Şi lana ride-dulce, cu buze de rubinu, 

Aglicea stele ?n gene și Zora sprâncenaltă, 

Popilna cea zăreţă, cu p&rulu iederatu, - 

Mierina ochi de mare şi 'Tisa, ochenată, 

Goruna lebeaiă cu mersulu legănatu. 

Afina și Dafina, cu ochi de viorele, 

Sulfina braţe albe și Tiia graiu d'argintu, 

Nerușa chică dâsă pletită "n micşunele, 

Horeana cântă dulce, picioru uşoru de vântu. 

Simina. cu ochi lotri și trupu de vespișoră, 

Trandafiria Liă cu buze frăgurii, | 

Neiana, faţă dalbă, cu pasulu de căpridră, 

Lilica graiu de miere, sprâncene lungi corbii, 

Și Sora și cu Nora, cu vino-ne6ce încinse, 

Albina, Dedeţeana, cu ochii ridători, 

Și Lera şi cu Nera în hore neînvinse, 

Grădină cu flori-una, 6” alta qi cu dori. 

Doiniţa şi Şopteana, din graiu fărmecătore, 

Soreana sinu de spumă cu părulu inelatu, 

Inalta Liliană cu ochi de pișcanilore, 

Ținteana ochi de fulgeru, ne-ajunsă 'n săgetatu. 

Călina și cu Zina, sprâncene codenate, 

Ce-ascundu schintei supt gene și-adimeniri ascundu, 

Spumeana şi cu Dorna, cu c&me roorate, | 

Rotundu picioru de rosă și sinulu valu rotundu. 

Liicrina flore 'n faţă și-adimenosa, Mirnă, 

Arina şi Săleina cu ochii mari și vii,
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Luceana plete cârbe și sprintenidra Zirnă, 

Musteana, Colilia, cu sinuri bourii. 

Frumșana. soritâre, la graiu privighitore, 

Amurga și Doreana, frumâse, dulci vederi, 

Brebeana fetişandră, de cerbi săgetătore, . 
Și svelta Viorină cu ochii mari și neri, 
Mierlița cu graiu dulce și-amăgitorea Bună. 

Din t6te străluci înse cu mii d! adimeniri, 
La faţă dalbulu sere, la sinu rotunda, lună, 
Tu dalbă Apălină, minune la priviri! 

Cu-acestea vine-Albuna plângându a sa dorere ; 
Și riurâ prin aeru îmbetitâre bori, 
Câtu se părea, c'aicea. a floriloru potere 
Și-a revărsatu d'odată cerescile-i comori. 
Er ajungându Albuna doiosu așa se plânge: 
„“Ah!'scumpe Riscogele, alu mamei unișoru, 

Acesta-i secerișulu sudoriloru de sânge, 
Acesta mângăerea ! alu mamei dulce doru? 
Tu eri numai vi6ţă şi voiă și mărire, 
Aşa te vădu eu astăqi întinsu și veșteditu ? 
Ah! unde-ţi este-a feţei cerâscii strălucire, 
Alu ochiloru t&i fulgeru şi-alu brațului trăsnitu ! 
Și unde s'a, dusu graiulu sguduitoriu de plaiuri, 
Și unde-a peritu pasulu de codri vuitoru ? 
Nu vedi pe dulcea-ţi mamă, n'audi 4 sale vaiuri ? 
Ah! scolă și privesce sororile-ţi în doru! 
Dar" nu, tu stai ca stânca, nimicu nu te mai dâre!
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O mână de ţerină, ce-atâtu a strălucitu !.. 

Nimicu nu te mai mișcă, nici mama-ţi plângătore, 

Nimieu, o! Riscogele, din tote ce-ai iubitu! | 

Ferice d'a ta plagă, că nu-i mai simţi poterea, 

Da crunta mea dorere, nestinsu alu meu suspinu ! 

Ah! peptu-mi se despică! Eu mârtea şi dorerea 

Le simtu d'odată tote, le portu dW'odată ?n sinu ! 

Pe tin' te mâncă ţerna, &” armele-ţi rugina... 

Pe min' mă rodu de viuă suspine și doreri ! 

Dar scdlă, Riscogele, și 'ntinde-odată mâna, 

Și du-mă și pe mine pe negrele-ţi cărări ! » 

Asa-lu plângea Albuna, și fruntea-i veștedită 

Şi mâna-i înghețată cu lacrimi le scăldă. 

Ostasi și nimfe, tâte cu inima sdrobită, 

Și lacrimi și suspine cu ea, le-amestecă,! 

Ev nimfele 'mpărţite în doue dalbe cete, 

Cum triste hocitâre plângu dușii la mormentu, 

Cu feţe licrămate și răscosite plete, 

Așa o câtă 'ncepe alu morţii negru cântu : 

<Ah! plângeți văi și codri, voi rîuri curgătore, 

Voi paseri cântătere schimbaţi alu vostru cântu! 

Veniţi și voi din ceruri, o! stele, lună, s6re, 

Căci Riscogelu se duce, se duce în mormântu ! 

Săltaţi voi fâre "n crânguri, săltaţi dușmani în ț6ră, 

Căci spada-i ruginesce, 6r” arculu zace frântu. 

Ah! plângeti-lu voi vulturi cu prad' acum mai rară, 

Căci marea lui făptură se duce sub pămentu ! 
13
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Ah! plângeţi-lu voi, plângeţi, a! codriloru Frumsse, 

„Și-aicea vă trimiteţi suspinele pe vântu 

Și lacrimile vâstre pe văile-argintose, 

Căci Riscogelu se duce, se duce în mormântu: 

Trimiteţi flori din câmpuri a! vâstre dulci profume, 

Voi d! astădi părăsite veţi eresce pe pământu, 

Fecidrele *'n suspine uită-voru flori și lume, 

| Căci Riscogelu se duce, se duce în mormântu! 

Și pomele prin arbori și fragile prin crâncuri, 
Uitate se voru stinge, căci nimfe câte suntu 
Se paseu numai cu lacrimi, suspine din adâncuri, 
Căci Riscogelu se duce, se duce în mormântu! 

Ah! fl6rea "'nviiă 6ră și frunda re'nverdesce 
Și ziulu 6" se 'ntorce la limpede sorgintu, 
Dar omulu, singuru omulu,elu nu mai înfloresce, 
Și Riscogelu se duce eternu depe pământu ! 

Și ce-ajungu tste 'n lume, vertute și mărire, 
Când bunulu și mișelulu suntu toți dintrunu pământul! . 
Când toţi vinu o ţerină, ori lutu ori strălucire, 
Când Riscogelu şi C6dă mergu toţi într'unu mormântu, 

Acâsta, moritâre, e sârtea ta cea mare ? 
In vântu mărețulu sufletu și trupulu în pământu, 
Er numele, chiar sâre, cu 'ncetulu în uitare, 
Chiar" tu o! Riscogele, eternu pimentu și vântu !» 

Așa o câtă cântă a vieţii nimiciă 
Er" ostea stă 'mpregiuru-i gomendu și svepinându 
Eterulu și pămentulu gemeau cu duioș
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Atunci:a doua estă începe-așa cântându : 

«Vedeţi colea Bucecii, dincolo Retezatulu, 

Cu fulgere și vânturi s'oştescu și voru oști, 

Și de-arutrăi câtu cerulu, câtu cerulu de-ar” fi statulu, 

Nimicu au fostu odată, nimicu odat' oru fi! * 

Pimântulu care nasce pe clipă legione, 

Și totu ce-a fostu odată și totu ce va "flori, 

Şi mari și minunate, trăire-aru milione, 

Nimicu au fostu odată, nimicu odat' oru îi! 

Şi cerulu naltu și mare cu bolta lui d'aramă . 

Și totu ce m elu soresce și totu ce va sori, 

Și sorele şi luna și-a, steleloru nesamă, 

Nimicu au fostu odată nimicu odat' oru fi! 

Vedeţi înaltulu sâre, ce lumile lumină, 

Și stelele și luna, ce nopti vinu a mqili, 

Lumină câtu lumină: și "n urmă, €r se 'nclină; 

Nimicu au fostu odată, nimicu odat' oru fi! 

Dar omulu, bobu de rouă căqutu p'unu sinu de fl6re, 

Elu singuru să voi6scă nestinsu a străluci? 

O! nu, şi-a lui viâţă, ca t6te-i trecătore, 

Nimicu a fostu odată, nimicu odat'a fi! 

Dar nu, căci lui natura i-a datu și-o nemorire, 

Vertutea și mărirea ea lui le heredi, 

Şi prin acestoru farmecu, cerâscă strălucire, 

Nimicu d'a fostu odatii — unu deu elu pote fi!» 

Așa cântau cu tâte cu-adâncă doioşiă, 

Câtu sârele din ceruri s' opresce 'ngălbinindu,
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Și cerulu și pământulu in t6t a loru măriă, 

Și suiletele t6te păreau adâncu gemându. 

A treia. 6ră. 'n ceruri când s6rele lumină 

Din munţi flăcăi o sută cu bradulu coborâ, 
Er" dalbii feţi din codri câtu alba lună-pliuă 

Cunună stejerâsă venindu i aducea. 

Er săpătorii încă săpas' acum mormântulu, 

In petră ne'ncercată de mâni de moritori, 

Ca nemișcatu să stee pe câtu va sta pământulu, 

„Ne-amestecatu cu ţernă d'ai lumei trecători. 
Și dalbii feţi atuncea pe scutu apoi Pardică 

Și plecă să-lu așede în veștedulu mormântu, 

Ev nimfele-a loru plângeri doiosu de nou ridică, 
Câtu tâte 'ngiuru resună, și ceruri şi pământu. 
In sinu de pâtră viuă ducându-lu îlu aștdii 
Și-unu dealu ridic” asupră-i mormântulu înălțându, 
Ca și din depărtare pe câmpuri să-se vedă, 
Er' pe mormântu punu bradulu în aeru iluturându, 
In bradu atârnă scutulu și buciumu, arcu și spadă 
Și ele di şi n6pte sună p'a' lui mormântu. 
Românii și-astădi încă, și fă să le mai vedă, 
Le-audu adesu în codri sunându doiosu în 'ventu, 
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CANTULU XI 

. pr 

CUPRINSULU 4 

Lupta lui Mesteacănu cu Ungurii la strimtorile Oltului. Mes- 

teacănu cade cu toţi ai sei în luptă. Troianu luptă cu Ungurii la 

Orăti, pe care i învinge, O parte din ei înse înșelându-lu trece 

munții și merge asupra lui Negru. Femeile remase la Cetatea- 

lui-Negru, conduse "de Cerbana şi cu ajutoriulu copiiloru, 

sfarmă pe Ungurii, cari voiau să trecă pe aci în ajutoriulu lui 

Danu,. Negru reîncepe lupta contra Dăneniloru. Luptă între Marcu 

şi Gemenu, care este pănitu, înse etu încă vănesce pe Alarcu, 

Marcu vettză capul lui Gemenu. AMarmontă rănesce, greu pe 

Marcu, care se retrage din luptă. Nuoraşiu cățându amestecul 

alergă şi alungă pe Dăneni. Marmontă cercă săi oprescă dar 

nu-i pole. Dauu prinde în luptă şi ațiţă pe ai sei, încât Nuo-
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așu trebue să-se retragă. Dar întrându şi Romanu în luptă, 
Nu așu îşi iă din nou po'eri și începe a sfărîmd cumplitu, 

* Romanu ucide pe Dulceanu. Stra pune capetu luptei. Ochilă 
vine și spune lui Negru, că vinu ajutăre lui Danu. Iut aceea 
sosesce și Moldoveanulu Mihu-Copilulu. Sorinu cântă faptele lui 
Mihu. Negru chiamă căpitanii la consiliu în care se decide să 
atace pe Danu, ca se-lu scdtă din castre și st-lu împresure în 
cetate, ca să mu se pită uni cu ajutărele.” Asaltarea castreloru. 
Dănenii suntu scoși din castre și împresuraţi în cetate. 

E 

Așa luptau aicea. pe morte și viţă, 
Er' Ungurii ca lupii prin codri străbătea . 
Credendu să pună mâna p'a țeriloru frumse &ță, 
Dar' sârtea României în ceruri priveghia. 

Pe Oltu pătrunde Zordon cu câta-i numerâsă, 
Mesteacănu îlu așteptă la, Porta-lui-'Traianu, 
Strimtâre neuitată din lupta. sânger6să 
Când Dacia căqă frântă sub vulturulu romanu, 
D'o parte şi de alta se 'nalţă turnurate 
Măreţe, negre piscuri la ceru amenințându, 
Căci ele-au statu odată înti una 'mpreunate 
Ținându în cale Oltulu ce coboră vuindu. 
A Oltului turbare și-a stânciloru tăriă 
Au statu delungu în cumpeni, delungu s'au îrămentatu, 
Dar' învingându în urmă și-aqi Oltulu cu măni 
Tăindu prin munți s'aruncă și spumegă varbata.
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Aici își aședase Mesteacănu a lui câtă, 

Și toţi setoși de sânge dușmanulu așteptă, | 

Er Ungurii cu mintea și inima 'nfocată 

D'a pradeloru dorinţă pe vale se 'nșiră. 

Dar când ajungu la Pârtă asupră-le detună | - 

O grindină de stânce şi-unu nuoru de săgeți, 

Şi spadele prin aeru ca fulgere *'n furtună 

'Prăsnescu în a! loru mijlocu uimiţi și spărieți. 

Şi-o crâncenă junghiare s'amestecă "m mulţime, 

Și petrile de sânge începu a se moiă, 

D'alu strigăteloru urletu și-a vaiteloru crudime 

Și cerulu și pământulu vuiă, se sguduiă. 

Dar Ungurii saruncă totu valuri după valuri, 

Şi, spulberate, noue se răpediau în locu, 

Er ne'ntregiţi Românii sta. pepturile valuri 

Și neschimbaţi aceiași țineau alu luptei focu. 

Șirdie mari de sânge curgeau prin stânci la vale 

Și Oltulu de cadavre s'oprise 'n cursulu seu. 

Toţi vulturii ieșise din cuiburile sale 

Şi fâltăindu prin aeru ei croncăniă mereu. 

Din ori şi până 'n sâră se luptă lupt amară, 

Și unde după unde le sfarmă fulgerându, 

Dar scadu mereu Românii şi când murgiâ?n de seră 

Mesteacănu singuru numai mai sta şi sta luptându, 

Dar” sufletulu, poterea aceloru ce căduse 

Piirea că tâte”n peptulu şi "n braţulu lui s'au strinsu, 

Şi stavilă ne'nvinsă elu singuru mi se puse,
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Și nu trăgea cu spada — cu fulgerulu ne'nvinsu. 
De trei ori se revârsă, de trei ori se sfăramă, 
Er când a patra 6ră asupră-i se răpescu, - 

„Se spulberă mulţime de peptulu lui d'aramă, 
Dar cei-alalţi în urmă sub spade-lu îndoescu. 
Cum vânturile 'n munte delungu c'unu pinu se luptă 
D'o parte şi de alta bătându şi scuturându, 
Dar' elu delungu stă mare, pân! rădecina-i ruptă 
Se 'indoiă, cade n urmă mulţi alţii cotropindu, 
Er' stâncile *'mpregiuru-i se sgudue, se darmă, 
Și văile departe de vuetu clocotescu : . 
Așa Mesteacănu cade, dar” mulţi cădându elu sfarmă, 
D'asupră-i arme sună, jos stâncile vuescu. 

Așa s'oștiau aicea. Troianu de ceea parte 
Venatulu și-lu aștâptă în cursă la Orăţi, 
Ascunsu prin rîpi, prin piscuri, ce rîulu le desparte 
Şi nime nu le caută, ci vulturii sumeţi. 
Chiar iadulu ţi se pare c'aci să:se desfunde, 
Atâtu d'afundu şi negru se case alu văii fundu, 
Și-a riului turbare și ferbătâre unde . 
Cu-aşa teribilu vuetu de prin genuni respundu. 
Cu-a' sale cete Bator sumeţu aici ajunge 
Și cruntă sfășiare se 'ncinge la strimtori. 
Alu răcneteloru vuetu pământu și ceru străpunge, 
Chiar sârele pălesce d'a lupteloru fiori. 
Vădendu în urmă Bator perirea ce-lu încinge, 
O parte d'a lui câtă o trage 'ncetinelu,
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Și, lui Troianu să-i potă vederile încinge, 

O parte-o lasă ?n luptă sub mâna lui Zendrel, : 

E» elu cotindu în stânga prin codri se resperde 

Și pa Doftanei albiă apucă plaiu 'njos, 

Și când Troianu se crede, că totu sub spadă-i perde, 

O parte furișată se străcură prin dosu. 

Fră Vitan cu esta-i luându pe Negru n urmă 

Tăcutu d'a lui cetatate pe plaiu sapropiă, 

Şi nimene prin codri lui calea nu i-o curmă, 

Dar ruşin6să morte Ursita-i pregătiă ! 

Femeile ce Negru lăsase la Cetate 

Simţir” a loru venire, dar nu sau spăimentatu, 

Căci între ele-atuncea. cuvinte 'niflăcărate 

Scolându-se Cerbana așa le-a cuvântatu : 

«Scolaţi, en pragu perirea, &r Domnu-i prea departe, 

Ca să ne potă 'ntinde unu rapedu ajutoriu. 

Și noi și naţii nostri, a vieţei dulce parte, 

Și noi și-aleșii nostri şi "ntregulu viitoriu, 

Cu noi cadu tâte-aicea, seu tâte-aici .se "nalță ! 

Unu sâre.mare astădi, sorori, ne-a resăritu !: 

Femei, copii,... eu toţii ce potu unu braţu să nalţă, 

La arme ! Toţila arme! Să-i stingemu ! I-amu topitu!> 

Grăi, şi totu îngiurulu pări schimbatu în pară, 

Asa prin toți s'aprinse alu luptei ageru focu. '- | 

Copii ce-abia trecuse a cinci-spre-decea v6ră. 

De doru, de neastimpăru, abia-și mai află locu. 

Și cu Cerbana 'n frunte pe culmi cu toţi se 'nșiră
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Do parte şi de alta pe văile adânci. 
Femeile sașeqă p'a creșteteloru șiră 
Ascunse și tăcute prin tufe și prin stânci ; 
Aprinșii copilandri cu Leuşoru în frunte 
S'aședă mai la vale prin arbori și prin stânci ; 
Totu insulu, luându' cu sine unu bucinu lungu de 

munte 
ȘI f6re sunătâre, aștept aci pe brânei. 

Așa luptau cu toţii : bărbatu, copilu, soţiă, 
Atâtu de grea, Române, eternu fă sârtea ta! 
Dar d'astăgi înainte va şi mai grea să fiă, 
Căci sortea-ţi scrise 'n carte eternu a te luptă! 

Er' Negru, săturându-și de lacrimi și dorere 
Nemângăiatulu sufletu pe Riscogelu plângându, 
Când luce-a patra 6ră a sorelui potere, 
Elu într'ai sei se 'nalță din graiu așa grăindu : 

«Destulu acum din lacrimi, destulu din întristare, Căci Riscogelu alu nostru e celu mai fericitu, 
Și n'ar' fi fostu în lume mai strălucitu, mai mare, Ne'nvinsu ca Retezatulu luptându dar fi trăitu! Pe celu ce cade 'n 6ste oștindu-se fețesce 
Intrunu mormântu de auru laș6qă domnedeu, Și lumei viitâre elu neapusu soresce, 
ȘI trecătoriulu dice : De ce nu potu fi eu! La noue crunte 'ncingeri vă luaţi potere nouă Cu dulce 'ngustărire de carne și de vinu, Și armele vă 'ncingeţi! Mai înc! o di s6u doue,
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Și-omu pune-apoi temeiulu doritului căminu», 

Griă, și toţi în sinuri suspinele-și înnâcă 

Și dulce vinu și cărnuri doioşi îngustărescu 

Și pentru noue fapte potere nouă "mbracă, 

Er ammele tocite de morte-și agerescu, 

Şi cârnele d'odată la luptă tote sună, 

Câtu văile departe resună clocotindu, 

Și câmpulu ce sta lângedu d'odată se 'nfurtună, 

Jos tropotu și cutremuru, sus spade fulgerându. 

Dar n'aşteptau Dănenii la valuri să le-ajungă. 

Cum vespile s'aruncă din trunchiulu scorburosu, 

Când dau de ele 'n codru copiii dela strungă, 

Și sbârnăindu i-atacă, cu ghimpulu dorerosu : 

Intogmai și Danenii Vodată saru din 6ste 

Ameninţându din spade, strigându şi bucinându. 

Și inimile-atuncea d'alu luptei focu supt coste 

Băteau cu neastimperu de sânge 'nsetoșându: 

E Gemenu Pitișteanulu nainte-atunci s'avântă 

Și la Negreni le-aruncă. sumețu acestu cuvântu :: 

«De pâne şi domniă ru fomea vă frământă, 

Dar v&'nfundiimu noi gura, c'avemu destulu pământul!» 

Asa grăindu pe Marcu Paţintă şi săgetă, - 

Săgcta sună, sbâră și-aşterne pe Bărboniu 

'Precându prin îi Vadreptulu, resare "nsângerată 

Şi caldă mi se 'nfige în copsa lui Floroniu. 

E» Mareulu arcu 'ncârdă şi-unu fulgeru pune m cordă, : 

Și tună, cârda sună și sboră sfârăindu,
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Daw Gemenu jos se plâcă, săgâta, trece cârdă 

Și pe Măcieșu Vaşterne prin peptu-i fluerându, 

Și spada "ntortorându-și turbatu se "'niptă Marculu, 
Pământulu cea de tunetu supt pasu-i tremură, 

E Gemenu când îlu vede din mân' aruncă arculu 

Şi ca unu fulgeru spada prin acru șerpuiă. 

Cum în Carpaţi adese doi tauri laţi in frunte 
Din piscuri depărtate s'audu adâncu mugindu, 

Și turmele s'apropiă mergându păscându pe munte, 

Se vădu, s'aprindu, se "'ncordă la lupt apoi se prindu, 

Și văile resună d'a loru întrelovire, 

Supt pașii loru pămentulu se paru că-lu iau fiori, 
Din armuri și cerbice sângi6să şiroire, 

Er" împregiuru cu spaimă stau turme şi păstori: 
Aşa luptau cumpliţii ; şi Marculu întâiu tună, 
Dar” Gemenu i respunde cu-unu trăsnetu oțelosu. 
D'a spadeloru lovire totu aerulu resună 
Și "'ngiurulu loru se versă unu rooru schînteiosu. 

“Intâiu şi-a doua, 6ră şi-a decea ră încă 
Se 'nfășură prin aeru greu spadele tunându: 
Intogmai v6ra ?n munte îngiuru d'o 'naltă stâncă 
Mii fulgere din nuori se 'nșerpue trăsnindu. 
Când Marcu 'nvârtegesce a unu-spre-decea, 6ră, 
Pără că se cobâre unu fulgeru întreitu, 
Detună şi pe Gemenu (Dănenii se înfiră » 
Tăindu-i spada 'n dout în creștetu Pa trăsnitu. 

Dar coifulu, viţă bună şi oțelitu in luptă,
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Se 'ndoie și se ţine pe capu-i nepătrunsu, 

Er Gemenu mi se 'nclină pe lunga-i spadă ruptă, 

Şi-aci eră st-i fie şi-atătu numai d'ajunsu, , 

Căci unu vârtegiu d'odată în mintea lui se "ncinge 

Şi sângele pe faţă-i se scurge şiroindu, 

Vederea-i se "nn6ptsză, genunchiulu i se frânge, 

Și ?n pulbero-se "ntinde bătendu şi bolborându. 

Marmont atunci şi Para vădendu a lui cădere 

In ajutoriu alergă strigându spăimentătoriu, 

Er Marcu când le vede venindu a loru potere 

e-arune' aşa cuvinte cumplitu încruntătoriu : 

<Veniţi, căci Gtă singuru nu vre să mârgă Gemenu ; 

Elu Gemenu în vi€ţă, vre Gemenu şi *n mormentu, 

Și tu din toţi, măi Paro, cu elu îmi pari mai semenu, 

Deplinu îns' o s&-mi semeni sub gliă ?n celu pământu.» 

Așa grăindu, pe Gemenu Papucă și-lu teresce 

Cu stânga "'nfășurată în păru-i încruntatu, 

Cu drâpta spada 'ngiuru-i o 'nverte fulgeresce 

Voindu s'adipostâscă vânatulu ce-a vânatu. 

Dar Para și Marmontă alergă, la 'mpres6ră, 

Și Doiulu şi cu Mareșu s 'adaugu între ei. - 

Atuncea. Marcu stânga din păru o desfăşoră 

Şi-omorulu se 'nferbântă cu furiă de lei, 

Şi Marcu cu-o lovire pe Para-lu înţerînă, 

E» Gemenu revenindu-și se scâlă sângerosu 

„Și p'a lui Para spadă punându elu rapedu mână 

Lui Marcu dreptu în spate i-o “mplântă pe din dos,
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Dar spada, se opresce în şira, vârtegiosă. 

Elu înnecându dorerea se 'ntorce şi vEdându 
I trage-o lovitură cu spada fulgerssă 

Câtu capulu lui d'adura. se duce clănțenindu. 
Marmontă prinde clipa și "n câsta-i desvălită 

Turbatu înfinge spada, dar' spada lunecă 

Pe luciulu brâu de zale, și, inima-i ferită, 
Se duse pe d'asupra și în copsă se 'mplântă. 
D'a duoru plăgi dorere pătrunsu înaltu răcnesce, 
Dar" spada turbă încă în braţulu seu nenifrântu. 
Deșertu Marmontă, Mareşu, asupra lui trăsnesce, 
Chiar” ei adesu aprâpe-su se mușce în pământu. 
Răenindu ins audindu-lu Julanu la elu s' aruncă, 
E” ei crâşnindu că-lu scapă începu a 'napoiă,: - 
Cum mormăindu se trage Nămândulu ursu din luncă 
Căci vii teciuni păstorii trimetu în urma, sa. 
Pe Gemenu și pe Para de arme mi-i despoie, 
Și strălucindu în arme și vale sângerându | 
Se 'ntârce l'ai sei Marcu, dar ajungându se 'ndoie 
Și "nftântu în urmă cade pământulu înroşșindu. 
Er Ușurelu îndată la Moșu-Alinu alârgă, 
Dar Moșu-Alinu nainte vădându veniă, veniă ; 
Elu plagele le caută, începe să le ștârgă 
Și cu măestre ierburi încetu a le- alin. | 
E” Turnea și Visante, Boianu, Bălușu și Iarba, 
Iși facu din a? loru pepturiunu muru ne 'nfrântu de feru. 
Și ținu în locu mulțimea ce-alrgă frunqă, iârbă, 

?
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Nălţându de bucuriă unu strigiitu pân' la ceru. 

Er Nuorașu într'astea în aripa lui dreptă 

Cu Câmpineanu şi Șerpe și crudii luptători 

Mii fulgere-și aruncă, se 'ni6ptă, se reieptă, 

Și-acoperu împregiurulu cu morţi şi moritori. 

E" când la Marcu vede amesteculu de luptă 

Și strigătulu aude noianulu sguduindu, 

Elu pe Luneanu îlu chiamă și-i dice vorbă ruptă: 

«Aici st stai, Luncane, să-mi stai trăindu, morindu, 

Căci 6tă soţulu Marcu împresuratu de sârie.» 

Așa dicându s'avântă ca leulu la venatu, 

Şi morte luce spada și ochii-i lucescu morte, 

Și ca furtuna ?n valuri în ei sa mestecatu. 

Supt braţu-i cade Creţulu, Culmeanu şi Orbenice 

Și Barburu şi cu Arburu şi Mirea şi Mirancu, 

Oţelu şi Barbă-Albă, Fătoiu şi Gălbinice, 

Cornesculu și Mușesculu şi Raiulu și Melancu ; 

Și mulţi încă trimite pe calea cea ne 'ntârsă, 

Și mulţi ne-apropiatulu din ei mai trimitea, 

Dar negra Spaimă 'n urmă pe toţi în fugă "ntorsă, 

E Nuoraşu căleându-i mereu din ei tăiă. 

Când revărsaţi în fugă pe toți ] Marmontă-i vede 

In calea loru s'avântă strigându spăimântătoriu : 

- «Ori-cine-acum vă vede bărbaţi nu vE mai crede ! 

Napoi cu toţi la luptă, ori mortu ori vingătoriu ! 

Napoi, căci fuga duce la morte și rușine! 

Femeile dacasă cu furca vE voru luă,
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VE voru scuipă copiii şi lumea care vine 
Pe negrele morminte blăsteme-oru încărcă !» 

Strigă şi lunga-i spadă croiă fulgerătore, 
Er' Spaima fiorâsă mână-i vertegiu pe câmpu: 
Cum undele pe luciu se ducu restornătâre, 
Când vine şi le-alungă alu tâmnei negru timpu. 
ȘI ?n 6ste-ajunşi la pontă se sfarimă ?ntre sine, 
Er Nuorașu din urmă mereu la ei tăia. 
Lui Danu unu rece tremuru i se revârsă n vine 
Și spăimântosu începe strigându a "mbărbătă : 
«Dar unde vi-i vertutea, nepoți de feţi de codru ? 
Din urși vârtoși de brâncă voi ai turmă de oi ? 
Voi ce-așterneaţi odată de dușmani negru codru, 
S'a slinsu spăimântoșia, e mortu sufletu 'n voi 2» 
Aşa strigându elu însuși în volbură s'aventă 
Inflăcărându din spadă, din ochi amenințându. 
Mulțimea stă, revine, se 'ntoree, se 'nferbântă, 

- Și-aprinși d'o nouă fariă, strigându și fulgerându, 
Și sguduindu pământulu, se 'nvolburez asupră, 
Și din risipă-o luptă mai cruntă se ?nnoi ; 
Vii tunete de spade cădeau vuindu asupră, 
Dar se păreau că tote d'o stâncă Saru lovi, 
Căci țanduri sboră ?n aeru și capete și braţă, 
Câtu însuși Danu departe de spaimă se ținea, 
Dar” ne'ncetatu asupră-i p'ai sei strigându înhaţă ; 
Și strinsu Nuorașu în urmă începe-a napoiă.' 

Aprinși atunci Dănenii mai multu încă se 'ncruntă,
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Credendu, acum-acuma st-lu tindă la pâmântu ; 

Și brațu-i frântu în urmă d'o lungă luptă cruntă 

Abia potea să "frâne turb batulu loru aventu. 

Cum lupulu căţelandru, ce nemesitu coboră 

La turma ce mi-o vede scurmându pe celu luncetu, 

Saruncă și 'ncolţesce, dar” vierii-lu împresoră 

Şi-acă sub colții ageri Varu tinde sfășietu, 

Dar clu lăsându-și prada și clănţenindu din gură, 

Incetu-incetu se trage şi pere prin desișu: 

Şi Nuorașu asemeni din grâua lui strimtură 

Se trage dându îngiuru-i cu spada fulgerișu. 

Vâdendu împresurarea Romanu la elu se 'nisplă, 

Cu elu si Mărăcină și Frunteşu şi Bocearu, 

Şi furia perdătore mai crudă se deşteptă, 

Şi Nuoraşu începe de nou și mai amaru. 

Nici pantera, nici leulu, nici ursulu greu de brâncă, 

Nici vierulu de pădure cu coiţi sfășiători, 

Cu cari asemenu lumea nimica n'a faptu încă . 

La 'ncumetu şi tăriă, cruqiă și fiori, 

Nici singuri, nici într'una nu-și au asemtnare 

Cu feţii ce s'afundă prin 6ste "nţerinându. 

Vârtegiu de vântu în codru se pare fiă-care, 

Furtun! a mărei valuri menându, vuindu, spărgându. 

Romanu tăindu se duce şi pe Dulceanu Pajunge 

Și-așa, strigându i-aruncă cu graiu resunătoriu : 

«St vădu acum, Dulcene, aici ţi-a mai ajunge 

Cu pofta de răpire să scapi învingătoriu ?
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Aicea nu mai merge ca la răpitu de burme, 
Aici nu mai e luptă de lotri și păstori. 
Nu poţi mai multu acuma s&- -ţi perdi a” tale: urme 
Lăsându păstorii ?n sânge Și câmpulu în fiori, 
Și plinu de pradă grasă, p'a Oltului lucsă 
Să treci de ceea, parte voiosu Și 'navuţitu. 
Aici acum sub spadă-mi se stinge-a ta lotrit 
Și numele tău negru, ce-asemeni Vai răpitu, 
Flămendu, fără de nume venindu din ţeri străine 
Și ca o feră 'n turmă căqându pe cei Dulceni. 
Aici acuma corbii voru ospătă din tine, | 
Din tine dimpreună cu fraţii tei Dăneni.» 

Așa Romanu griăesce și spada "nvârtegesce, 
E» în genunchi i cade Dulceanu aşa dicându : 

« Nemoritâre Dâmne, câtu sârele soresce 
Nu-i mai cumplitu ca tine și nime nu-i mai Dlându! In mâna ta-ni suntu tote și morte Și vi€ţă, 

„Dar dă-mi să mai resuflu p'acestu cerescu pământu, Să-mi vâdu 6” copilașii și-a mamei loru frumseţă, ȘI-ţi dau a' mele tote și auru şi argintu, 
Ce ?n negrele-mi celare ca sârele lumină, 
ȘI tote-a” mele turme ce câmpii înălbescu, Și şerbu în totă viță să-ţi fiu fără lumină, 
Și 'nvingere să-ţi dee părintele cerescu !» Așa grăindu Dulceanulu picidrele-i î încinge, Er Romanu pe cerbice-i călcâiulu greu punându: «In luptă nu-i togmelă, se more sâu se 'nvinge!
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Aici esti blându ca miclulu şi-acasi lupu Nămendu. 

Nu-mi mai spori la vorbe ca babele ?n rescruce, 

Ce stau o qi 'nchiată și totu aru mai vorbi, 

Căci spada-mi fără viâtă-ti Vaici nu se mai duce, 

Și vedi, dasupra corbii aştept a te "mpării.> 

Grăi, și lunga-i spadă prin spate dreptu i-o *mplântă 

Și pe supt tița stângă resare sângerându. 

Ca vermele 'n ţerină gemându elu se frământă, 

"Dar! nptea ne'ndorită lu 'ncinse negurându. 

Er Nuoraşu și soții-i cu spade lungitore 

Prin cei-lalţi cu turbare tăiâ și alungă. 

Şi Danu deşertu cu voce departe sunătore 

La 'ntârcere, la luptă mereu îmbărbătă. 

Cum o câmpiă mtregă de oi înălbitore 

Se vârsă totă ?n fugă şi-unu lupu numai zărindu, 

Se scutură pământulu sub desele pici6re, 

Și tote mi se 'nd6să în staulu tremurându : 

Asemenea Dănenii fugindu se îndâsă "n 6ste, 

Să scape după valuri dacesti sfărîmători, 

Dar mulţi ajunşi în pârtă sărobiră-și a loru coste 

Și mulţi încă căqură supt spade gemători. 

Ev Câmpinianu si Şerpe.v&dendu fricosă fugă 

Şi nepotendu înfrânge poterea. lui Luncanu, 

Se tragu încetu în 6ste, nucumva s'o distrugă 

Şi ?n a cetăţii valuri st string apoi pe Danu. 

A qilei zare *ntrastea cu-amurgulu se *mfăsoră, 

Și 6tă "n peresuflu la Negru alergându,
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Ochilă, ochi de vulturu, veniă p'unu calu ce sboră 
Și coborîndu, lui Negru i dice greu suflându : 

« Nemoritâre Dâmne, plecai cu-o scire bună 
Și mai aducu trei rele și sulletulu mai stinsu. 
Prin stânci aparu d'odată venindu ca o furtună 
O câtă grea de Uuguri cu doru de prădi aprinsu. 
Veniau p'a nâstră urmă d'adreptulu spre Cetate ; 
Puţinu... și-a ta Cetate și mame și copii, 
Mărirea viitâre, zăceau acum sfiirmate, 
"Și-apoi cădeau asupră-ţi ca lupii pe câmpii. 
Dar” dalba de Cerbană, cu arculu greu da umăru 
La capre săltărețe plecase la vânatu, 
Zăresce pintre stânce cum vine-negrulu număru, 
ŞI rapedu ca cerbâica la? sale s'a 'ntornatu,. 
l'emei, copii, cu toții la luptă se 'narmeză, 
ȘI cu Cerbana ?n frunte femeile pornescu | 
be culmi însus pe vale şi Vambe părţi S'așâqi 
Și-ascunse-așteptă ?n cursă cu sufletu bărbiătescu, 
Er mândri copilandri cu Leuşoru în frunte 
S'aședă mai incâce pe piscuri pintre stânci: 
'Totu însulu, luând cusine unu buciumu lungu de munte 
Și fere sunătore, aştept” aci pe brânei. 
Când Ungurii se "nșiră pe vale fără s6mă, 
Femeile tăcute i las a trece 'njos, 
Er la unu semnu copiii d'odată fără temă 
De buciume Şi arme scotu vuetu spăimentosu. 
Femeile din: spate cu strigiite 'nmiite
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Cutremură noianulu şi-alu codriloru adâncu. 

Atunci ca si Vunu trăsnetu cu minţile-amețite 

Se 'ndâsă toţi la fugă pe plaiulu strimtu şi-adâncu, 

Er stâncile din piscuri vârtegiu le cadu asupră 

Și aerulu se 'nvOlbă în nuori pulberoşi, 

Incâtu a dilei zare se "ntunecă Wasupră 

Și sorele privesce cu ochii sângeroşi. 

Din culmi apoi Cerbana strigându cu ale sale 

S'aruncă t6to-armate cu lănci şi cu securi, 

Și-o crunt' amestecare s "aude-atunci în vale; 

_Cari au scăpatu de stânce supt linci cadu sfturmături. 

De ţipete, de răenetu, de vaite dorerâse 

Şi de crâşniri de morte toți munţii clocotiă. 

Femeile 'ncărcate de arme sângerose 

Se 'ntorcu cântându cu fală și feții-și sărută. 

E" ochii ce-mi vădură, când valea se deschise 

Și pulberea se stinse, n 'am graiu şă-ti desvtlescu.; 

Asa tiiatu și "sfarmetu să nu veci nici în vise, 

Dar cu le vădu şi-acuma și nu potu să grăescu.— 

Er când eu plecu încoce cm-acâstă mare scire, 

D'apusu și meqă-nopte si jos din resăritu 

Vârtegiuri pulberose nălţându-se "n miirire 

Şi 'naintându încoce d odată le-am zăritu. | 

Departe-su ele încă şi-abia. cu noulu sore 

Aicea voru ajunge venindu, mereu venindu, 

Dar marea loru mulţime, venirea sborătore, 

Ne spun cănu-su d ai nostri, ci-asupră vinu 
turbându.>
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Așa nchiă, 
ȘI tâte Io 'ntăresce Ocliil 
Căci elu cu-a? 
Femeile din lup 
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și 6tă și Negoiţii-a pare 
ă câte-a spusu, 

sale cete, pe vale când resare 
' tă veniau cântându din sus, 

Când ei spuneau acestea lui Negru, Gtă n zare Veniâ ca o nălueă p'unu negru 
Unu fătu lucindu în 
Veniă shorându a 
Ajunse, și lui 
(ȘI toți îngiuru la dânsulu pr 

9 

puiu de vântu 
arme cu ema pe spinare; 

oimanulu ca vântulu pe pămentu. 
Negru se 'nchină și-i grăesce 

iviau înminunaj i, Așa mărețu străinulu în ochi le strălucesce La față şi făpt 
«Mihu Copilulu, Dâmne, înch 

ură și umerii 'nâru 

Da lumea Valu seu nume mai p 
frunte: și Copilașu de munte, 

Și Păunaşu de 
Dar" nu sciu d6c'acâsta e 'n vânt Inţelegându eu, Dâmne, de mare Din Codri dela Nistru la tine-am 

nați) : 
ină-ți a lui frunte, 
une și-altu cuvântu: 

U s€u cu cuvântu. 

a ta venire, 
alergatu, ȘI tâte-a' nostre plaiuri plecatau cu pornire, Dar Milcovulu în cale lurbatu s'a ridicatu ȘI i-a ficutu cu toţii se 'ntârne Pale sale, Și S'au întorsu în sufletu gemându și blăstemându. Dar eu cu murgușoru-mi am Iuat'o sus pe vale lu apei prin codri străbătându Am coboritu la (€ră, și ?ntinsu e 

ȘI pe la fundu 

Cu-a cerului Y 
Dan, Dâmne, e 

oință mă et aici v 
U vinu singuru, 6» 

1 di şi nopte 
enitu. 

Sus din mâqă-nâpte
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Asupră-ţi negre cete venindu am întâlnitu. 

Vinu Ungurii d'o parte, din alta vinu Căpcânii 

Intrându din luciulu mării pe Dunăre însus, 

Și vinu flămendi cu toţii, cum vinu la pradă cânii, 

Căci le-a "chinatu Danu țâra din mare pân” Vapusu.» 

«D'unu Copilaşu de munte, Vunu Păunașu de frunte, 

D'unu Mihu Moldoveanulu din doine-am auditu, 

Căci faima lui și spaima, cum foculu sus din munte 

Străbate ?n țări departe, prin lume s'a lățitu. 

Bine-ai venitu, Copile, şi cerulu să te porie 

In ale nâstre 'nvingeri ne-atinsu şi spăimântosu |» 

Așa grăesce Negru urându-i dalbă sârte, 

Și drâpta-și întindendu-i îlu stringe căldurosu. 

Din văile umbrâse întastea n6ptea lină 

Recori şi bore dulce se 'nalță revărsându, 

Și codri și vălcele și câmpuri, totu salină, 

” Și numai sus în ceruri stau stelele clipindu. 

Ostaşii pe la focuri tăcuţi cu toţi s'aşâdă 

Cu vinu şi carne dulce poterile "nnoindu, 

Er Moşu-Sorinu în mijlocu din corde-i desfeteză, 

De Mihu și-a! lui fapte cântându şi descântându : 

<Cum elu la' medqu-de-n6pte mergea prin Codru- 

, negru, 

Mergea Mihu Copilulu horindu și chiuindu ; 

Elu cu voisse doine, 61” murguşoru-i negru 

Cu tropotu şi nechezuri cei codri deşteptându. 

Er lanușu Ungureanulu din hoţomani mai mare |
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 Ingiuru de focu cu soţii mâncâ şi ospătă,; 
La cântecu și nechezuri resare și tresare 
Și cunoscându pe Mihu elu blându așa-i grăiă : 
Vin”, Mihule fârtate, cu toţii dimpreună 
St ne-ospătămu şi 'n urmă la harţă ță ne vomu luă. 
S'aș6qă, beu și mancă cu toți în voiă bună, 
Dar" lanușu Ungureanulu cu voiă și nu prea. 
Er după ce mâncară și vinulu îlu gustară, 
Așa Mihu Copilulu lui Ianușu i grăi : 
„En vin” acum, fârtate, colea, 'n poâna rară, 
Să vădu de scii la luptă cum scii benchetui, 
Cu toţii se scolară, ieșiră la, prelucă, 
Aprinser' unu focu mare câtu codrii se "ndilia, 
Și-aci de brâne late la trântă mi s apucă, 
E» Ungurii "*mpregiuru-i priviă şi tremură. 
Și lanușu mi se "ncârdă, îlu stringe, îlu smâncesce, 
Dar Mihu ca şi stânca stă n locu-i nemișcatu, 
De brâu vre st-lu ridice, se 'nverte, se stânjesce, 
Și-amaru în dinţi crâșnesce și 'njură 'nfricoşatu. 
Er” Mihu când îlu stringe, de mijlocu mi-lu înfrânge, 
Iu. smulge sus în aeru, lu 'nvârte svânturi ându, 
Jos în pământu--lu "mplântă şi din genunchi mi-lu 

: frânge, 
Și spada grea mi-o irage şi-asupră 'nvâr tegindu 
1 sbâră căpăţina bărbosă şi hidâsă, 
Și clănţenindu se duce d'adura pe pământu, 
Er" Unguvii * mpregiuru-i de mortea, fiorâsă
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„Păreau cacum ieşise cu toţii din mormentu. 

Atunei Mihu Copilulu din graiu așa le dice: 

Voi hoţomani, veniţi-mi să vădu de sar” află 

Din voi atâţa vrunulu să potă să-mi ridice 

Cea ghiogă. nestrujită și câstă spad”- a mea. 

Da îndeşertu, nici macar a le mișcă să potă! 

Atunci Mihu le dice: Muerci de hoţomani, 

Nu-mi sunteți voi de luptă, potăi sunteţi de glotă 

Şi buni de sapă lată, de jugu și de eroncani! 

Usoru apoi ca pena elu armele-şi ridică 

Şi murguşorulu negru din pasu încălecându 

In nâptea 'ntunecâsă. apucă pe potică, 

De doine şi de tropotu totu codrulu resunându.> 

Așa Sorinu le cântă, 6 Negru chiamă "ndatiă 

"Pe căpitani în cortu-i; împulberaţi ei vinu, 

Și răzimatu pe spadă cu stele semEnată 

"Asa clu le cuvântă cuvântu adâncu și plinu: 

«Români, fârtaţi de arme, ostaşi de viţă vechiă, 

Sapropiă minutulu ce-atâtu Yamu aşteptatu. 

Acestă nopte ?n vietă va fi fără părechiă, 

Sâu noi sfiirmămu dușmanulu su 
elu ne-a sfărimatu. 

Danu la Căpcâni și Unguri cerșindu ajutorință 

Cu-a țerei închinare soliă le-a trimisu.-. 

Selbatici toți pe carii a prădiloru dorință 

Și "n iadu i-adimenesce Ia 'ntoreeri nedeschisu, 

Da în o ţâră casta din ceru aşa lăsată: 

De farmecu la pop6re și pretu la nvingători !
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D'acâstă ţâră 'n lume vi6ţa ni-i legată, 
Legaţi cu trupu și sufletu de mii și mii de ori! 
Ea totă-i fr&mântată cu-alu moșiloru nosti sânge, 
Chiar noi o frământarimu cu viu saugele nostu. 
De nou aţi România se nasce.sâu se stinge, 

„De-acum ne-oru dice: 6tă-i! sâu voru șopti: au fostu! 
Și 6t' acum alrgă selbatice popâre, 
Căci Mihu și Ochilă vădură-i nuoru venindu; - 
Pân” la lumina dilei de lume 'nălbitâre 
Cu toţi ne voru încinge asupră-ne cădându. | 
Pe Danu noi astă nopte su îlu sdrobimu în 6ste 
Su în cetate-lu stringemu din 6ste alungatu. 
Să nu se pot atinge și coste-apoi la coste 
Să cad” asupra nâstră cu cei cei-au chiămatu, 
La luptă dar la luptă, să stringemu adi. chiar sârtea 
S'arete 'n faţa lumei ce 'n stele ne-a "'nsemnalu. 
Mai bine toți supt gliă, decâtu unu traiu ea mârtea, 
Țerină, toţi țerînă, decâtu poporu căleatu !> : 

Grăesce; căpitanii prin 6ste se resfiră 
Și-ostașii 'n noue 'nvingeri i-aţiță și-agerescu, 
Și supt tăcerea, nopței în arme mi se nșiră 
ȘI linu ieşindu pe portă supt umbre 'ncetu pășescu. 

Pândarii depe valuri ulmându a loru venire 
Din bucine resună totu aerulu turbându, 
Dar pân: resaru cu toții din dulcea-și aromire, 
Ce dup'o cruntă luptă i 'nfășurase blându, 
Pân' armele-și apucă, pe valuri pân! se sue, 

y
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Și, după cum se "ntâmplă, uimiţi și 'mpedecaţi 

Pân' armele să 'ncingă şi în luptă s&-se pue, 

La valuri și la porte Negrenii cadu turbaţi. 

Pe umeri și prin ciunguri, cu scare şi câulige, 

Vovu valurile unii se 'ncalece suindu, 

Er cu lăstari şi ghioge a porţiloru verige . 

Voru alţii să le frângă tunându și sguduindu. 

Dar: stă când pe valuri Negrenii mai atârnă, 

Când porţile se 'ndoie sub ghioge şi lăstari, 

Dănenii, precum ursulu când vede-se "n cobârnă 

Incinsu de tâte laturi de lănci și săgetari 

Se 'nisptă cu turbare la morte chiar în faţă 

Cu coma 'nvolburată, cu ochii eruntu întorţi : 

Și ei s'aruncă ?n doue, la morte și vi6ţă, 

Şi-unu orbu omoru începe pe valuri şi la porţi. 

Manmontă, Câmpineanulu din valuri ageru tună, 

Si Serpe și Dudesculu ca fulgere din nuoru 

Intornă şi restornă mulţimea ce nebună 

Savântă sus pe valuri vertegii spăimentiitor u. 

Cadu Vânteşu şi cu Cerbu și Ganguru și Grăunte, 

Bălauru din Piclişa şi Hornea și Tempeanu, 

Cadu Netedulu și Fulgeru, şi despicaţi prin frunte 

Păunu dela Cerbia, Candinu și Filiceanu, 

Joianu, Fruntosu şi Dorulu, Grânolea şi Locustă, 

Tolanu, Arinu și Blandulu şi Frumușanu $ si Bradu, 

Rumelu, Găunu şi Gaiţă, 1 Mustocea. şi cu Mustă. 

Supt lungile loru spade mulţi încă peru $ şi cadu,
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Da n6ptea "'ntunecosă acopere-a! loru nume; 

Și "n 6rba, crunta luptă mulţi încă mai cădea, 

Credeau cu-a loru turbare să-mi spulbere o lume! 
Dar €tă pe doi arbori prin ramuri se “nălță 
Bociaru și cu Julanulu; cu stânga valu se sue, 
Cu drâpta pe de-asupra mii fulgere *mpletescu : 
Așa vertegiu 'n mare se 'nalţă, urlă, vue, ” 
Şi fulgere de-asupra îngiuru se 'nșerpuescu, 
Cu spaim' asupra Şerpe și Feru rotindu detună, 

"De trei ori a' loru spade în mână le tresaru, 
De trei ori mâni și spade păreau că dimpreună 
Din umerii loru smulse departe ?n aeru saru. 
Ei sfarîmă, și strigă şi mulți se 'nd6s' asupră, 
Dar pintre mii de spade suiă, mereu suiă, 
Și spadele ?n mii țanduri le zurăe de-asupră, 
Și mâni și braţe n aeru tăiate flutură. 
O lovitură doue şi sus pe valu se *mplântă 
Și-o pârtă prin mulţime deschidu înfulgerându. 
E Nuorașu întrastea din gardin îmi avântă 

Și porţile prin aeru le-aruncă sfărimându. 
Precum când primăvâra topesce noulu sâre 
Troienii "'nalţi de ncuă, ce munţii cărunțescu, 
Și undele din piscuri spumose, răpitore, 
Vărsându-se pe câmpuri se 'nvolbură, vuescu 
In stavilele 'nalte, amestece cumplite 
De tufe şi trupine, de stânci și de pământu, 
Ce paru să stee timpuri pe locu-şi neclătite
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La țarini și lunceturi înaltu apărămentu, 

Da undele turbate lovindu mereu în maluri 

Deschidu o pârtă, d6ue, prin ele străbătendu, 

Se versă şi 'nt'o clipă câmpia-i tâtă valuri, 

Și lucrători și turme se vădu pe culmi fugindu : 

Asemenea Negrenii rumpându se vârsă "n castre. 

Dinenii sub întunecu se tragu, s'adăpostescu 

Int a! cetăţei ziduri cu fețe verdi-albastre 

De Spaimele ce 'n urmă strigându i urmărescu. 

Ei porțile-oțelite le-aruncă în zăvore 

Și-o parte se reversă cetatea răscolându, 

O parte sus pe valuri se *ntinde-apărătore, 

O parte jos la porte aşteptă tremurându. 

TA 
+
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CUPRINSULU 

Negru lasă pe Romanu să țină pe Danu înupresuratu în celule, 

€ pe Nuorașu lu trimite asupra ajutăveloru ce vinu despre 

Oltu, și pe Mihu. Copiiulu asupru celoru ce vinu despre Orăţi, 

î” cehi plecă contra celoru ce vinu despre Dunăre. Xuo- 

vașu înfrântu de Unguri trimite pe Ugmurelu după ajutoriu. 

Marcu, deși rănituy încalecă şi alergă în ajutoviu lui Nuorașu. 

Lupta lui Marcu cu Zordon, care este omorttu. Dar” înti Marcu 

desfăcândit-i-se manele și sdugrrându cade și clu, Nuoraşu-şi 

veadună poterile şi sfărîmă pe Unguri. Mihu risipesce pe Uu- 

gurii ce vinu despre Orăţi. Danu  sinţindu apropiarea 

ajutâveloru, erumpe din cetate, înfrânge cerculu împresurători- 

loru şi omore în luptă pe Romanu. Negru, întimpinându pe 

Căpeâni, ucide pe Santarit căpitanulu loruj i spulberă și se în-
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tărce apoi asupra lui Danu. Vegendu pe Romanu mortu jură 

vesbunare lui Danu. Făcându-se nopte aparu în aeru osti de uni- 

Dre bumindse, cari se lupiă între sine, Peste ndpte se gată de âmbe 

părţile la luptă. Dimindţa veîncepe lupta. Danu, văându-se 

strimtorati, scote pe soția şi copiii lui Negru, pe cari î adusese 

Sâmba, pe ziduri și protâcă pe Negru să părăsescă țâra, căci î 

Jă și soția și copiii, cr” de nui ucide.aci în fața lui. Negri, re- 

fusându, Danu ucide, înse numai umbrele soției şi ale copiiloru, 

căci pe ei î subtrage Cosinziana lăsându umbre în loculu loru. 

Negru dă asaltu asupra cetății. Nuoraşu şi Dlihu saru întâi 

zidurile. Negru sfărimă porta cetăţii și întră. Aprindu cetatea. 

Danu fuge și se închide în palatulu seu. Dochia, rățându că nu 

nai este scăpare pentru Danu, se răpede în formă de vulturii 

și scote pintre flacări pe Îichuea, uniculu copilu alu lui Danu. 

Negru ajunge la palatu, sfărîmă porta și omore pe Danu, Faima, 

sciindu de mai nainte căderea lui Danu, ulergase prin țfră res- 

pândindu perirea lui și risipirea cetăţii. Flacările cetăţii întărescu 

spusele Faimei. În depărtare se ridică nouri de pulbere unin- 

țându scolurea moșneniloru, cari alergă să-se închine lui Negru. 

. i 

'Trecuse mir astea n6ptea din calea jumătate 
Și-a doriloru lumină în ceruri riurâ, 
Er Negru, căpitanii pletoși şi spate late 
Chiămându îngiuru de sine, din graiu aşa grăiă: 

«Eroi, fârtaţi de arme, priviţi qiua ce vine; 
In sinulu seu s'ascunde alu nostru viitoriu ! 
Curânda-i revărsare și radele-i senine
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Ne spunu, că elu grăbesce voiosu, strălucitoriu. 

“In cercu de feru acuma Danu geme și se frângc; 

Avemu s'așternemu încă cu faţa la pămentu 

Selbaticii ce-alergă la pradă și la sânge, 

Și-atunci în plinu va merge alu sortei vechiu cuventu. 

Nemoritore Romanu, și frate şi părinte, 

Pe Danu aici mi-lu ţine supt braţu-ţi sfărmătoru, 

Er tu, Nuoraşu, te-aruncă cu esta ta ferbinte 

La cei ce-Ochilă spune că despre Oltu coboru. 

Tu, Mihule Copile, cu-a Morţiloru turbare 

Te-avânt' asupra celoru ce vinu despre Orăţi, 

Er eu m'aţinu în mijlocu la cei de cătră mare. 

St-i dimu pe toţi de pradă la câni şi la hereti! 

Dar viulu focu alu Luptei şi-alu iutei tinereţe 

S5 nu lăsaţi departe de noi a vă mână, 

Cu toţi la grele cumpeni, şi juni și b&ţrânete, 

S& ne potemu îndată poterea *mpreună.> 

Asa grăesce Negru şi armele-i cumplite 

Incepe să le 'ncingă: întâiu greulu zălaru 

Pe latu-i peptu Pașqii, totu zale oțelite, 

Incâtu din cei d'acuma nici cinci, nici qece chiar 

Nu Taru potâ s'ardice; că solii de. bălauru 

Sclipescu a! sale zale, și 'ngiuru se "mpletecescu. 

La gură şi la pâlă, șerpi fulgeroşi de auru. 

Și Gladu îlu trimisese ca mare daru frățescu 

Lui Băsărabu strămoșulu când tare domnia în Alba. 

La brâu încinge spada ne 'nvins a lui Traianu,
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Divinulu arcu în umeru lucindu ca luna, dalba. 
Ridic” apoi şi scutulu, scumpu daru a' lui Bogdanu; 
In urmă-și pune coifulu ce 'ngiurulu înficră, 
Cometulu cum spăimântă pămentu-amenințându ; 
Schiîntei îngiuru revârsă, pe crestă-i se 'nfășcră 
Inaripatu unu serpe din trei limbi șuerându, 
Er coifulu îl făcuse, cum Faima ?n lume spune, 
Măestrulu fără nume ce lueră supt pământu, 
ȘI, când odată Negru venă prin munţi, i-lu pune 
In cale sus p'o stâncă înfiorându în ventu. 

Aprinși cu toți la sufletu în calea loru plecară, 
Și dealuri şi vălcele trecânâu şi retvecându, 
Când cerulu şi pământulu deplinu se luminară, 
Vârtegiuri pulbervese se 'nalță negurându, 
Veniâ,; veniă celu Zordon cu cetele-i turbate 
Câtu munți și văi nainte-i părea că, s'așternea. 
Se sguduiă pământulu supt turmele "'ndesate, 
Și-a armeloru potere departe străbătea. 

Ev Nuorașu le strigă înfiorându din spadă: 
«Dar pân aicea numai voi fere și căpcâni, 
Și setea de domnii și dorulu vostu de pradă 
O să vi-lu stingu aicea şi-o să vi-lu dau la câni !» 

Stigându prin ei s aruncă, ei toţi ca vieri de codru 
Asupra lui * avântă urlându, amenințându, 
Și "'ndată-lu împresâră de spade negru codru, 
Dar” capetele 'ngiuru-i îmi sbâră bolborându. 
Vădendu că 'n luptă drâptă potere nu-i st-lu vingă,
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Ci toţi de lunga-i spadă cadâ-voru fulgeraţi, 

Cu măestriă Zordon se 'neâreă st mi-lu stingă, 

Și mortu atunci se lasă prin soţii sfărimati, 

Și lui Nuoraşu, când trece, în urmă-i spada-și stringe 

Și pe furișu i-o 'nfige dadreptulu între râni. 

Dar" brâulu latu cu ţinte polerea i-o resfrângc, 

Şi nu-lu poti piitrunde, dar tăiă doue veni, 

Er” Nuorașu atuncea se 'ntorce şi mi-lu vede, 

Inspăimentatu elu înse fugia Lai sei strigându 

Asupră-i să-s'arunce, câci clu înfrântu îlu crede, 

Dar Nuoraşu în urmă-i saventă ?n dinţi crâşnindu. 

E Zordon prin mulţime perindu îmbărbăteză, 

Și cu-o turbare nouă asupră-i se răpescu, 

Er' Nuoraşu în cale-i pe mulţi înţerineză, 

Dav urmele-i când calcă de sânge șiroescu, 

Poterea-i lângedesce, sc 'nfrânge de dorerc, 

Şi vinele prin braţe începu a-i amorți. 

Deşertu Julanu și Macrea şi t6t a loru potere 

Alungă şi sfăramă, ei nu-i potu conteni. 

Precum adese lupii când icrna stinși de fome 

Intimpinându pe câmpuri unu stolu de călttori, 

Ori-câtu să dă, să strige, și flacări chiar de-aru VOMC, 

Nu-i lasă pân! nu-i sfășiă în mici de mii de ori: 

Asemenea căpeânii s'aruncă cu dărjiă, 

Şi morţi şi grele spade, nimicu nu-i spăimentit. 

Vidându Nuoraşu atuncea â lupte-i grea crudă 

Lui Uşurelu din Feregi chiămându-lu i dicea :
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« Te-avântă 'n ncresuilu Și lui Romanu i spune, 
Bociaru aici s'alerge, cumplitulu luptătoru. 
De feru d'aru fi căpcânii, cu elu i voiu rEpune». 

"Ex Ușurelu s'avântă cu aripi la picioru. 
Dar Marcu ce simţise a dilei mare sorte 

Pe valuri se suise și oţăritu privi, 
Şi-i se părea viâța cea mai amară morte, 
Că 'n lupt atâtu de mare elu unulu nu luptă. — 
Pe Ușurelu atuncea vădându-lu cum al6rgă 
I strigă depe valuri din graiu așa grăindu': 

«Ce cursă-i, Uşurele, căci bine n'o să mârgă 
De unde în neresuflu tu-mi vini așa sborându. 
Opresce-te Și-mi spune, căci de nu, vedi, îndată 
Te fulgeru cu-o săgstă prin inimă d'adreptu.» 
Dicându elu arcu 'ntinde, aș6' o grea săgetă, 
Er Ușurelu s'opresce și-așa-i grăesce dreptu : 

<«Nuorașu înfiântu în luptă. d'abia-d'abia se ține, 
Şi m'a trimisu s'alerge Bociaru în ajutoriu. 
Dușmanulu este-aicea şi valu-vârtegiu îmi vine, 
Nuorașu mereu se irage străpunsu, sângeritoriu,» 

Așa grăi, 6” Marcu se 'ntunecă la faţă 
Ca nâptea furtunssă, şi ?n Oste coborîndu, 

„Cu brâu îşi stringe plaga şi coifulu îşi descaţă 
ȘI lunga-şi spadă 'neinge și scutu 'numerându 
Incălecă pe Fulgeru şi 'ndată pere ?n zare, 
ȘI în luptă când ajunge, Nuorașu încă luptă, 
E Zordon când îlu vede pălesce și tresare,
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Caci nu visă pe Mareu şi-aici a-lu mai all. 

De doue ori scăpase cu fuga da lui morte, 

Şi-a treia 6 acuma vedea că sa mfundatu. 

7ărindu-lu Marcu-şi qice: «Totu mă iubeszei tu, sorle, 

Căci astă feră 'n urmă în cale mi-ai menatu. 

'Tu-mi scurgi a' mele qile! Le dau cu mângăcre, 

Căci pentru timpuri astădi cu sutletulu mi-Îu sari?» 

Asa grăindu în sine îşi uită de dorere 

Si 'n mijlocu elu trăsnesce cu agerulu fugaru. 

Ex Zordon în o parte din calea lui sabule 

Și la fugaru în costă oțelulu împlântâncdu. 

Fugarulu sare, cade, Gr Zordon'pe "ncurceate 

Credendu că şi pe Marcu st-lu tindă străpungându, 

Și-avântă rapedu spada şi-asupră lui detună, 

Dar Mareu ca năluca sărindu ușoru din scări 

Infrânge-a lui lovire și spada pân” și-o "nstrună 

De fug” o 'mpunge Zordon uitându domni şi țeri. 

Căci a lui Marcu spaimă poteri și fală-i stinge. 

Elu p'o movilă 'naltă în fugă-i ajungându, 

Și 'ntrevădendu caicca se rumpe «cu se frănze, 

Lui Marcu m graiu de prietenu i dice-asa arăindu : 

« Astimptră-ţi, fârtate, mănfa po clipită, 

Și lasă-ţi numai mintea sasculte-alu meu cuwventu. 

De nu-ţi va plăc6, 'ndată cu furiă "nnoită 

Ne-omu apucă la luptă, si până din pâmentu 
o. ze 1 

Nu vomu muscă noi unulu nimicu nu ne de: parte 

En spune-mi în credință de când triesci luptânlu
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De vre-o resplată n lume avut'ai cândva parte ? 
Ţi-a datu Muşatu vr'unu bine, și Negru chiar vingându, 
Tu credi co să te 'ncarce cu străluciri și daruri ? 
Elu ca Mușatu întogmai de nou te va mână 
Să lupţi pân te vei stinge în panttu și 'n amaruri; 
Când ei ca "n raiu ducu viâţa, tu vița-ţi vei mâncă. 
Dar' Negru n'o st "nvingă de-ar” fi cu sâre 'n frunte!.. 
D' odată din trei laturi asupră-i noi venimu, 
Și 'nvinsu, tu ce vei face? De-ai fi vultanu de munte, 

"Din crepâturi de stânce te scotemu, te sdrobimu ! 
Dar ce qicu, chiar aicea eu adi te voiu r&pune! 
Er” de m 'asculți, fârtate, ajungi ce n'ai visatu! 
De 'nceţi cu (iua, d'astădi cu noi a te mai pune, 
“Aici în astă țâră tu domnu vei fi mălțatu, 
Secu de-ţi mai place vină și ?n Alba domnu domnesce, 
In care Neagu bătrânulu odată străluciă,. 
Tu scii, a nâstră spadă pe celu supusu măresce, 
Pe celu sumeţu turtesce, câtu muntele de-ar sta. 
Pe Gelu, p' 'Optumu, pe Mariu, nu scii cum i sfărma- 

rămu, 
P'unu d'alu-de Marcu, p'unu Negru, sullându numai 

i-amu stinsu, 
Câci nu de frunqă-verde în urmă ve călearămu : 
Acestă țâră d: astădi i-alu nostu pământu învinsu !» 

Așa sumețu grăesce, âr' Marcu i respunde, 
Și crângu ?ngiuru resună, de greulu lui cuvântu: 
«Tu credi, cu vorbe late că îrica-ţi v vei ascunde;
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Aici domnezce spada şi vorba-i pentru ventu! 

Tu mulțumesce sortei, că ţi-a satu mărire 

St cadi învinsu în luptă de mâni de bărbatu, 

Vitan cu-ai sci şi-aflară rusinea și perirea, 

Caci a Cerbanci spadă pe toţi i-a nţerinatu. > 

Asa grăindu asupră-i cutremurându se ndreptă, 

Dar ca cetate Zordon movili-și apărându, 

Rotunde, negre petri din vârlu în clu înicptă, 

Dar! tâte în scutu-i negru se sfarmă sehinteindu, 

Din spadă în urmă Zordon detună cu turbare, 

Ca fulgere în Marcu cădeau a ei luciri, 

Dar Marcu 'nainteză, mai tare, totu mai tare, 

si n spada-i arborosă se “nfrânau i! lui loviri, 

Mereu îlu împrezoră, mereu spre verfu lu “mpinae, 

Si-unde credea s& scape, se vede-acuma prinzu, 

Căci a mi-o rumpe "n vale e singuru îi se stiuze, 

Atunci axupră-i Marcu sar aruncă ne nVinSI 

Asa la vertu în urmă pe ordon Mareu-lu scote. 

O verde şi rotundă pocn” aci eri 

Și giuru-impregiuru ochiulu în laturile tote 

Ca din cetate 'nudtă departe străbătea, 

Dar a lui Marcu plagă, luptându, inviă cră, 

Și sângele prin Drău-i începe-a Curze Are, 

Er Zordon cânil îlu vede saprinde ca si-o feră, 

Caci elu credea, nebunulu, “a “nfipto Vraţulu set 

Și cusetându că “dată acum îlu pote stinse, 

Din coditoriu saruncit mai dărju ci unu tin +
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Rotindu asupră-i trage și din aprâpe-lu stringe, Și prea târdiu își vede avântulu seu nebunu, Căci Marcu, până-și trage a treia resuflare Și pân” cu Stânga-și stringe pe plagă brâulu seu, Lovirile lui Zordon le prinde ?n spada-i mare Și-lu lasă st-se 'ncurce în luptă totu mai greu. "Când elu apoi începe st fulgere din spadă, Atunci perirea Zordon cu ochii și-o vedea. Elu nu potea la fugă de nou st-se răpâdă, Căci fulgerulu îndată în creștetu îlu trăsniă, De nou elu înse 'ncepe să sară, să cotâscă, Vrându tunetulu să 'nșele, și sârtea d'a voi, (Căci omu ?:n guia morţii totu crede să trăâscă !) Dec: a fugi nu pote. să 'ncerce-a mi-lu lovi, S6u valu-vârtegiu să-lu porte pân” sângele s'a scurre ȘI, braţulu lângedindu-i, ușoru l'a 'nţerină, De trei ori prin po6nă îlu face-a mi-lu încurre, Dar Marcu totu mai ageru din spad' ameninţă Și totu mai greu asupră-i s'avântă și mi-lu stringe, Căci elu simţiă poterea-i cu sângele curgându Și că voesce Zordon prin amânări a-lu vinge, Și-atunei așa grăesce din spada? amenințându : «Codanu ce-ai fostu, acuma cu ŞOlda numai merge, O clipă și cu-a lumei mirâsă te cununu. De negru-ți sânge spada pe iârbă îmi voiu șterge ȘI te-oiu lăsă la vulturi, atâta mai esti bunu.» Așa griindu asupră-i spăimentătoriu s'aruncă
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- Și cu felâsca-i spadă de doue ori tunându, 

De doue ori îngiurulu resun” adâncu în luncă 

Și a lui Zordon spadă, se 'ndoie schinteindu, 

Er' când a treia oră rotesce și triisnesce 

Prin spadă şi prin braţu-i ca fulgerulu treci, 

Și Marcu, fără spadă vă&dendu-lu, contenesce 

Şi-i qice : <Mi-i rușine cu-unu ciungu precum esti tu 

St&-mi mai încruntu a spadă, ci dă-te 'nvinsu cu viţă.» 

Cu stânga Zordon rapedu o petră iă de jos, 

Lui Marcu în peptu o 'nicptă încâtu o negră c6ţă 

Vederile-i încinge și vâme sângerosu, 

La elu apoi saruncă şi spada câre a-i storce ; 

Dar Marcu îşi revine și-i trage fulgerându, 

Câtu sângerându prin aeru vârtegiu capu-i se 'ntorce 

Şi pe movilă ?n vale se duce clânțenindu. 

Alu luptei focu acuma stingându-i-se *n vine, 

Ce stinsa lui potere mereu i-o 'niftăcară, 

D'odată lângedesce şi-abia şi-abia se ţine, 

Şi vrendu să-se rentârcă genunchii-i se 'ndoiă, 

Şi răzimatu pe spadă încetu-incetu păşesce, 

Dar unu şiroiu de sânge se scurge p'a lui pasu. 

Se "ndoie, €r” se 'ndrâptă, mai cade, se târesce, 

'Tărindu-se 6” cade — căgutu a şi remasu.! 

E» Nuoraşu întrastea poterile-șiadună 

Şi-(Alinu amara-i plagă stringându-i și-alinându) 

Cu soţii dimpreună prin cei-alalţi detună 

Şi-acopere câmpia sfărmându și "nţerînându.
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Și singuru numai'unulu mai sta î încă în vicță, 
Și Tatu asupră-i ghioga de morte-o sventură 
Dar Nuorașu i strigă : «Fârtate, o lăcță 
Să le-o lăsămu cu dile napoi a se "ntornă, 
Să fiă cin! să spună la cei remași acasă, 
Ce dulce și frumâsă e țera ce-au căleatu, 
Să-i mai împingă dorulu p'aci să ne mai iâsă, 
S'avemu ce da la fere, la vulturi de mâncatu.» 

Er Mihu d'altă parte și-a Moţiloru potere 
Savântă cătră Bator ce vine ca unu nuoru, 
Și Bator când îlu vede vederea lui i pere 
Și peptulu i se sbate de spaimă și fioru, 
Căci cunoscti pe Mihu pe calu și spata lată, 
Ce plaiurile cu-6se de Unguri le-a “nălbitu, 
Er” Mihu Copilașulu amenințându din spată 
I strigă și-i grăesce cu: graiulu oțeritu: 

«De unde până unde, potăi de ţeii străine? Aţi închiatu cu rosulu pe unde mi-aţi prădatu, Și mi-aţi ulmatu dor urma d'o turmă fără câne? Cin' Va mânatu aicea și capulu v'a mâneatu.» Dicându prin ei s'aventă Și 'ntogmai precum vântulu Rescdlă cu-o suflare și-alungă pe câmpii 
A frundeloru pop6re ce-acoperu desu pământulu ȘI tâte cadu în rîuri și peru în vineţii : Când Mihu și cu Moţii prin ei se răpediră, Ei ce veniau ca lupii și dârji și flămengiţi, Așa din o suflare pe câmpu i i risipiră,
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Și mulți periră n riuri, periră multi striviţi. 

Er cari fugindu scăpară din celu verleviu dle morte 

In pulbere muşcară sub spada lui Troianu, 

Ce nu lăsă nici macar st fii cin” se porte 

A 6stei negră sorte ce sta pe câmpu troiauu. 

Așa luptau aceștia, &” Negru de departe 

Și cerulu şi pământulu Je vede pulberânidu, 

Şi pare că pămentulu în doue se dezparte, 

Asa sună "mpregiurulu vuindu și tremuriindu. 

Veniau, veniau Căpcânii din Dunăre de vale, 

Căci ci din Marea-n6gră pe riu însus plutindu 

La Gura-lalomiţei își inu svântată cale 

Şi vinu pe cai ca vântulu din arme zinănindu, 

Cu dorulu după pradă şi fete răpitore 

Și-o ţeră de moşiă, minune pe pămcatu. 

Aşa ci audise din faima şoptitore, 

Er Lauru în solfă le-a spuzu cu viu cuventu, 

Şi-acum din negri codri si trestioze hângiuri 

Santaru i duce ?n luptă punu calu cu uzeru curu, 

Crescutu din tinerețe la pradă și la sănsiuri 

Și drept imbrăcăminte portându pele de ursu. 

Da țeriloru duleeță remasă faimă “n lume 

Aprinsu codreanu-i suftetu adezu clu a cereatu 

Să trecă latulu Nistru, dar” numai triztulu nume 

A' negrei lui mulţime a axă sa "ntornatu ; 

Acum aici alcreă mai multu se nu sc "tornt, 

Şi Criveţulu cum vine vuindu și "nfiorându
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Din nâgra mâdă-n6pte pămentulu să-lu restârne, 

Dar” în Carpaţi se frânge şi bate în stânci urlându : 

Aşa Santaru s'aruncă cu cetele-i turbate, 

Dar” ca dV'unu valu Varamă se frânge de Români; 

Românii-apoi se 'ni6ptă cu lungitâre spate 

Și-Omorulu prin mulţime turbă cu mii de mâni. 

Er" Danu simţindu într'astea, venirea, d'ajutâre, 

Ca leulu strinsu în lanțuri începe-a se 'neruntă. 

Își chiamă căpitanii și "n vorbe-aprindătore 

La luptă pân" la mârte aşa le cuventă: 

<Au nu vedeţi acele vârtegiuri pulberâse 

Și nu simţiţi pămentulu vuindu și tremurându? 

Vedeţi cum din trei laturi cu spade fulgerâse 

Alergă soţii nostri pământu 'nfiorându ! 

Adi sortea va s'alâgă: Cădâ-vomu sâu vomu vinge? 

Invinge, cade, omulu e singuru sârtea, sa ! 

So rumpemu toţi prin porte! Pe Românu îlu vomu 

| - frângc, 
Pe cei-alalţi stringându-i pe toţi i vomu sfăirma. 
Copii, soţii și tcră, viţă și mărire, 

S6u morte și ruşine... aicea suntu, vă luaţi !> 
Așa grăindu, cu toţii strigară "'ntr'o unire: 

<ViGţă şi mărire. +. S6u toţi înţerinaţi I» 
Și cum prin Cheia-Turgii erumpe Vântulu-mare, 
Pe porţi ei din cetate de trei ori rumpu turbându, 
De trei ori i frângu înse și-i stringu încă mai tare; 
Și strinși ei după valuri turbau vuindu, urlându.
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Când Danu acuma tote în cumpenă le verde, 

Ein insusi se "narmeză în fruntea se lupta: 

lubracă 'ntâiu zălarulu, ce-odată Gladu Iu dede 

Sirâmozu-seu, când oxpe în Nomula eri 

Venise st-lu indoiă cu toții st-se lege 

Se-zi apere mosta de barbari litrători, 

Și "ntorze fără lucru, căci nu Vor în "nţeleae 

Nici Arzesulu, nici Olulu a (raţiloru durori. 

Și pucesapoi si coifulu din pături «de aramă, 

(e strălucii ca foculu ce-aprindu păstorii n anunti 

Taiosa, luna spartă li cop călărie i, 

Dar limbaci mai "niinte (audi si se te “nerunţi!) 

Cu nezru veninu Lot de morte “uvenin ză, 

Veninu ce Samea-i dede furata din dinti de erp 

Ce-i arde vera n sore să una i fute ză, 

Pan numai veninu limpetu isus «i cinta stzpi. 

tdi! apoi să scutul luc iudu ca luna pin, 

Usciuniute-lu căpetiase în Mincu deta Vlulu, 

Ciral Va rogatu «pre Motan În ajuturiu să ut 

Par” et cmozatitea Duta Sat tori e? "pate ti 

i tă in temple su ba lui Vladu azur, 

În cutu era e pp. ta cotate i riuebae, 

Piz îngerul DI "ie pi ii cz teii 

Cica tei Cuipaeă sabat e e hrizată 1itt ii perii 

Nea Deta pe port miti a pe 

. , . , 

[e teza feo ez Sa beta mita ră
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De trei ori Danu saruncă mai eruntu, spăimentătoriu. 

E» Romanu când îlu vede asupra lui se 'niâptă 

Ardendu în alu seu sufletu s&-lu tindă la pământu 

Su viu să mi-lu târască, căci elu de multu Paștâptă, 

Da» Danu fugiă din ochii-i cu faţă de mormântu. - 

Și Danu v&qendu-lu strigă amenințându din spadă: 

« Aici acum, Romane, de viâţă te deslegu ; 

De te-a uitatu cea mârte, mi te-a păstratu de pradă, 

Și-aici acum la vulturi o să te "'ntindu întregu.> 

Abia grăi, 6r' Romanu asupra lui detună 

Și crâsta depe coifu-i i-o sboră fulgerându, 

Er coifulu îlu turtesce, dar” bronzulu viță bună 

Infrânge lovitura, şi Danu întortorându 

De trei ori trage 'n Romanu cu spada-i veninâsă, 

De trei ori i-o respinge și Romanu de trei ori 
Ilu fulgeră, elu înse sub scutu-i, schijă grâsă, 

De trei ori s'aricesce cuprinsu de reci fiori, 
Da spăimântosu s'ardică vădendu că nu-i scăpare, 
Și desperarea-i suilă poteri ce nu le-avea, 
Și faţă "n faţă-acuma trăsnescu cu 'nfiorare 
Și spadele 'nfocate prin aeru schînteia. 
O mare loviturii lui Danu spada-i îndoie 
Și Romanu mi se 'niptă și-lu stringe mai cumplitu, 
Sub lovituri elu înse ca șerpele se 'ndoie 
Și-acoperitu sub seutu-i pândesce timpu venitu; 
A treia 6ră spada în scutu adâncu i-o 'mplântă 
ȘI până când sto smulgă din pătura d'oțelu,
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Și ?n clip! a fostu și smulsă, Danu spada își aventă 

Și 'n peptu i-o 'mplântă tâtă pân” din colo de elu. 

Amaru răenesce Romanu, dar” încă totu nu cade, 

Ci-asupra lui saruncă celu fulgeru vârtegindu, 

Dar Danu de bucuriă strigându de fug” o rade, 

Căci leulu în turbare omâre chiar" morindu,— 

Şi pe Bujoru în cale lovindu-lu îlu despică, 

Și soţi i mai trimite pe Piru şi pe Vădaru, 

P' Armatu încă Vaşterne, pe Pârvulu şi pe Pică, 

Și cade-apoi cum cade uriașu, bătrânu stejaru, 

Ce-a statu drept o col6nă între pămentu și ceruri, 

Cu fulgerulu, cu vântulu luptându și hărţuindu, 

Și nu-lu poteau răpune nici trăsnete, nici geruri, 

Dar cruda de secure tăiindu și sfășiindu 

Iu curmă şi-lu dobre şi 'n marea sa cădere 

Mulţi alți copaci gigantulu aşterne la pământu 

Și văile *mpregiuru-i resună cu dorere, 

Totu codrulu par că plânge la marele-i mormântu : 

Așa cădiu și Romanu, a Oltului potere. 

Dănenii şi Oltenii ridică pân! la ceru 

Amestecatu unu vuetu de voiă şi dorere. 

Se sguduiră munţii şi tremurându că peru, 

Chiar” fârele prin pesceri s'ascunseră "'nfricate, - 

Șirdiele s'opriră, cădură din seninu 

Nenspăimentaţii vulturi cu-aripile lăsate 

E” mamele copiii îşi strinseră la sinu, 

Ew Negru când aude atâta mestec: i     
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Elu pe Miranu îlu chiamă și-i dice-așa grăindu: 
„«Audi acelu amestecu, vre-o mare, rea "ntemplare'! 
Al6rgă "'ndat' acolo sborându, neresuflându !» 
Grăindu, se 'ni6ptă spada rotind'o fulgeresce, 
E pulberea la ceruri sub pașii-i se 'nălţă, 

„Se sgudue pământulu, eterulu se "ndesesce, 
Er” Santaru menințându-i sumețu așa strigă : 

«Aici cu-acâstă spadă de vieţi secerătâre, 
Aici te voiu întinde la. vulturi și la câni, 
Er d'alu-de scutu și spadă, minuni de serbătore, 
Le lasu, bătrâna-ţi mamă luându-le prin mâni, 
Su s6ța. şi copiii, să plângă, să suspine, 
Și numele-mi cu spaimă st&-lu spună la nepoți. 
Luptatam eu cu Omeni, nu cu-arătări cu tine, 
ȘI câţi mi-au statu în faţă suntu ţern” acuma toți.» 

Dicându acestea, Negru din graiu așa-i întârce : 
«Ca unu copilu, Capcâne, vorbiși din firu în păru, 
Ce mamă-sa, pe sinu-i îlu l6gănă, lu 'ntoree, 
E elu întinde mâna să is luna din ceru, 
Nu-i timpu de vorbe late, ci zoru de grele fapte, 
Și vorbele pe urmă, 6r' faptele întâiu.» 

Grăindu, din pasu s'avântă asupră-i să-se 'niâpte: 
Precum unu piscu de munte pornindu din căpătâiu 
Sfăramă stânci și arbori și sgudue pământulu, 
Și arborii departe Tașteptă tremurându : 
Așa saruncă Negru, și aerulu avântulu 
Naintea lui departe lu 'nvolbă 'nfiorându.
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Er Santaru când îlu vede venindu atâtu de mare, 

Dalu spadei sale fulgeru la faţă gălbini ; ! 

Elu vră să-și caute "n spaimă târdia lui scăpare, 

Și mai ușoru ca cerbulu la fugă să câmpi. 

Er Negru, când îlu vede, strigând așa-i grăesce : 

«Da unde-ţi laşi tu fala şi marele-ţi cuventu ? 

Intoree și cu spada cuvântulu întăresce, 

Căpcânu măreţu la vorbă și ?n sufletu numai ventu !> 

Santaru, voindu să-i fure din timpu și din vedere, 

Ca fulgerulu se 'ntorce și sulița 'ncordându 

O 'niâptă iute 'n Negru, dar' marea lui potere 

O taiă dreptu în doue din spadă fulgerându. 

Santaru își smulge rapedu cea ghiogă din ciochine, 

O” nvârte, trage, sboră prin aeru vîjeindu, 

Dar îndeșertu asupră-i ca trăsnetulu ea vine, 

Lovită cade 'n i6rbă mii tandări ţăndărindu. 

„Şi-aventă 'n urmă spada şi ca unu leu saruncă, 

Ca leulu când se vede încinsu de vânători ; 

De 'ntreloviri de mârte se sgudue cca luncă, 

Noianu "'ngiuru resună și saru schîntei în nuori. 

Santaru a sa potere vEdendu cum i se *nfrânge 

De nou la fuga-o 'mpunge cu mii de cotituri : 

_Intogmai precum vulpea când cânele IDi-0 stringe 

Cârnesce şi cotesce în rapedi sărituri. 

Dar Negru p'alu seu vânteşu în urmă-i s& răpesce, 

L'ajunge și-lu străpunge prin costă fiorosu, 

In spadă mi-lu ridică, prin aerit îlu rotesce
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Și 'n pulbere Taruncă cu-unu răcenetu dorerosu : 
Intogmai cum pescariulu din undele fugâse 
Unu peșce mare, lacomu, îlu prinde unghițându, 
ȘI 'n svârcoliri deşerte și sbateri dorerâse 
In pulbere Paruneă prin aeru svânturându. 

Și toți se 'nfiorară d uriașa lui potere, 
Dar ei vădându că fuga totu una-i cu se mori, 
înn6că ?n alu loru sufletu și spaimă și dorere; 
De nou le-aprindu poterea a! morţii reci fiori; 
Și la Negreni Saruncă, se 'nclâst o cruntă luptă. 
Iei spadele prin aeru ca fulgere lucescu, 
Și care mi se 'nddie și care cade ruptă, 
Er” altele departe resaru și țăndărescu. 
Dinedlea lănci îmi sboră ca vipere-ascuţite, 
Și se 'ntreţesu prin acru săgete șuerându, 
Unu călărețu cu altulu din suliţi oțelite 
Sațintă şi se "mplântă sărindu și buestrându, Și ct odată unulu pe celu-alaltu Vaventă "ȘI "nvortegitu prin aeru V'aruncă la pământu. Dincolea unu pedestru unu calu turbatu împlântă Și restornatu elu cade pe domnu-seu mormentu. Unu roiu colo din spade p'unu singuru grindineză, Atâta elu se luptă la toți ne-apropiatu, 

Dar” elu sfărmându îngiuru-i cadavre turnureză, Omorulu în ființă părea că s'a scolatu ! Din luptători turbarea trecându în cai S'aprinde, ȘI ei duşmani de morte, se 'nfuriă cumplitu,
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Samestecă 'ntre sine şi calu cu calu se "'mprinde 

Și-adese numai singuru pe domnu a mântuitu. 

Dar: cine-i celu ce mână mulțimile "nainte 

Cu spada-i fulgeresă tunându şi restornându, 

Cum Criveţulu- alungă și spulberă ferbinte | 

Câmpii întregi de turme pe Bărăganu tuvbându ? 

E Negru-alu luptei fulgeru! A câmpului verdeţă 

Se prefăcuse 'n mare de sânge spumegost, 

Şi arme şi cadavre plutiau pe negra- i faţă 

Intogmai câte frunde d'alu temnei vântu ghiețosu 

Plutescu foindu pe rîuri, pe lacuri şi vălcele. 

Sătulu în urmă Negru de sânge și omoru, 

Elu lui Geranu strigându-i i dice vorbe grele : 

«Ce-a mai remasu, Gerane, din arcu fulgerătoru, 

Îți heredescu totu ție și sprintenii-ţi săgete. 

In urma loru cu soţii călcaţi şi-i spulberaţi, 

Dar”, numele și spaima să ducă la” loru cete, 

Pe unulu din ei totuşi cu dile să-mi scăpaţi». 

Așa grăi, şi Negru napoi se 'nvertegesce, 

Dar Danu turbatu asupră-i cu-ai sei se revărsă. 

Miranu, Bociaru, Olteaii tăiau luptându feţesce, 

Dimnenii înse valuri asupra se vărsă. 

Er când îmi vădu pe Negru venindu vârtegiu de pară 

Cutremuraţi d odată tresaru cu toți napoi, 

Și toţi doriau s "ajungă şi st-se *nchidă ră, 

Dar Negru-amaru mi-i calcă şi-i sfarmă dinapoi. 

Er noptea cu-a' ei umbre înnegurându pămeântulu
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Omorulu beatu de sânge în cale-i la opritu. 
Dănenii după ziduri cu fața ca mormântulu! 
Adăposliţi aștâptă amarulu resăritu. 
Er încăreaţi cu arme învinse și cruntate 
Și Nuoraşu și Mihu într” astea se "ntorceau, 
Și patru fraţi de arme cu capete plecate 
Pe latu-i scutu pe Marcu întinsu îlu aduceau. 
Pe Romanu şi pe Marcu când Negru tinşi i vede 
Dorerele în peptu-i vuleanu i clocotescu, 
In sufletu-i se luptă, elu vede și-abia crede, 
Și gemete-lu înn6că Și lacrimi șiroescu. 
Mulțimea dimpreună îmi lacrimă și geme 
Și 6stea tâtă sună d'unu greu, adâncu suspinu : 
Cum vera sună lunca când vântulu nâptea. freme 
Prin frunde și prin trestii foindu ușoru şi linu. 
Er” recoritu la sufletu prin lacrimi și suspine 
Așa grăesce Negru cu spada sus la ceru: 

> Deschidă-se pământulu și 'nghiță-mă mai bine, 
D'unu trăsnetu viu din ceruri aici acum st peru, 
Decâtu, divine Romanu, cu-aâstă spadă mâne 
Pe Danu, coarână feră, să nu-lu tindu la pământu 
Și să restornu d'asupră-i cetatea în ruine! 
Er tu 'ntăresce, Dâmne, așa să fiă sântu!>. 

Așa grăi şi 'ndată, minune negrăită, 
Unu fulgeru roșu pe spadă cădându s'a "nfășuratu: Precum adesu în nae prin valuri rătăcită 
Se 'nfiișură lumină pe bradulu arboratu,
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Er" negurile nopţii într'astea, se 'ndesase 

Și tă sus în aeru sunându și uruindu. 

Oştiri nenumărate în șiruri s'aședase 
De umbre uriașe în arme strălucindu. 
Şi-o luptă grea s' aprinde, şi unii'ntr'alţi se 'ni€ptă, 

S'amestecă, din spade rotindu și detunându. 

Er" Negru prin amestecu când ochii și-i îndreptă 

Elu pe 'Traianu şi Gelu i vede fulgerându, 

Er' alţii vedu pe Neagu, alu Negrului părinte, 

Pe Riscogelu vădu unii sfărmându spăimântătoriu, 

Și vădu încă și alţii căduţi mai înainte 

Luptându pentru moșşiă şi-alu ţerei viitoriu. 

” Și 6P oştiri de umbre fugiau din a loru faţă 

Şi 'n negra mâqă-nâpte perindu se cufundă ; 

In urma, loru prin aeru o sângerâsă câţă 

Vărsându-se pe ceruri undă și fumegă. 

Er unulu din mulţime uimitu așa grăesce: 

«Scolatu-s'au strămoșii din vechiulu loru mormentu ! 

Și morţi încă ne-aretă cum să luptămu feţeşce 

Pe dalba de moştă și dulcele-i pămentu !> 

Cu toţii dup! acestea merindă și se 'ngustăi 

Și somnului se *nchină poterile "nnoindu. 

Dar unulu numai Negru nici dârme nici îmi gustă, 

Ci totă sânta nspte veghiâză cumpenindu. 

E” noue mari măestri și.cu Manole dece, 

Ei încă d'altă parte veghindu mereu lucră ;. 

D'oţelu îmi căliau unii mari capuri de berbece,
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Ev turnuri 'nalte alţii și lungi trăgăci dura. . 

Nici Danu înse .nu dorme, ci nâgra n6pte “ntrâgă 
Prin Romula mi-alârgă și imbarbătă mereu, 
Și porţile din întru de nou cu feru le l6gă' 
Și zidurile 'nalţă și drege totu din greu, 
Şi stânci d'asupra "ncarcă colțese, mari și grele, 
Și mii de torţe 'nșiră cu flacări vii Și roși, 
Femeile și-adună inele și mărgele, 
Scumpeturile tâte din moşi dela, strămoși, 
SE stee dalbe preţuri şi dulce "mbărbiătare 
In lupta sângerosă şi cumpăna dW'apoi. 
Ew Danu prin cea mulţime căleându cu pasulu mare 
Promite și-ameninţă crudimi și daruri noi. 
Albinele cum n6ptea foescu în coșu și sună, 
Și matca pintre ele alârgă "mbărbătându, 
Gătesce și dispune și feţii și-i adună 
St i€să dimineţa nou traiu întemeindu : 
Și Romula întogmai resună și foesce, 
Și Danu alergă 'ndreptă și-ațiţă, ne-adormitu, 
Căci adi a lui domniă s6u totii se topesce 
Scu din ce-a fostu renasce cu multu mai stră lucitu. 

Când n6ptea-a! sale stele în ceruri risipite 
Din tinsa vineţiă fugindu le adună, 
Cu buciumulu de auru din visele 'nilorite 
La luptă nouă Negru p'ai sei i deșteptă. 
Și Danu din buciumu sună, și 'ndată sus pe valuri 
Se 'nșiră toți corână din arme zingănindu.
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Negrenii se aruncă învolburate valuri 

Cu scuturile tinse și spadele stringându, 

Săgetele d'asupra torente grindineză, 

Dar lunecându pe scuturi în vântu se risipescu. 

Trăgăci alţii și turnuri sub ziduri 'nainteză, 

Berbeci d'oțelu din corde greu alţii răpedescu 

Și n ziduri mi-i îniâptă, și tâte ca de tunetu 

Se sgudue din creştetu şi gemu în fundamântu, 

Și-ostașii depe valuri, de tremuru și resunetu, 

Credeau că cu cetatea safundă prin pământu. 

Dar unii punu îndată în loculu unde-aţintă 

Saci mari cu lână mâle, ce se 'nflă şi se stringu 

Și 'nmoiă lovitura ori-câtu de grea s'aventă; 

Er alţii câse lueii în c6de'lungi îmi stringu 

„Și-acaţă din departe și cordele le taiă. 

Unu mare turnu Negrenii d'aleşi ostaşi menându, 

De ziduri când Papropiă și-ostașii sta st saiă, 

Dănenii târțe-aprinse asupră-i aruncându 

L'aprindu şi mulţi în sinu-i cu elu încenuşeză ; 

In alţi, sub coperișe de "mpletituri și piei 

“Apropiaţi supt ziduri, cu petri grindineză., 

Și mulţi striviţi remasău și mulţi răniţi din ei. 

De trei ori ei s'aruncă, de trei ori cu potere 

-Napoi i frângu Diinenii tunându și grindinându. 

Nici chiar Delianu și 'Catulu scăpară de dorere, 

D'o grindă lovitu Tatulu, d'unu stanu Delianu gemându. 

Ca vierii cei selbatici, ce toţi sa 'nchiagă rotă
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Când lupii vinu asupră setoși și hemesiţi, 
Și-ori-câtu în ei saruncă și 'ngiurulu loru se "nglotă, 
Mereu i-alungă, sfășiă cu colții ascuţiţi: 
Așa luptau Dănenii. Er Danu ca să 'ncunune 
Selbatica-și crudime pe ziduri scote sus 
Pe dâmna și copiii, lui Negru *'n faţă-i pune 
(In caru măestru Sâmba prin aeru i-a adusu) 
Și spada ridicându-și din graiu aşa griesce: 

«Privesce-aicea, Negre, şi-ascultă, ce-ţi vorbescu;; 
In inima ta n6gră de cumva mai trăesce 
Vrunu simţu de omeniă și dorulu părintescu, 
Te 'ntrebu: Mai lași p'acestia să mai trăiâscă ?n lume? 
De vrei să-i lași cu viță, să-mi ieși din &stu piimântu, 
ŞI 6tă-i, du-i cu tine! De nu, în alu t&u nume 
Acâstă spad” aicea i-așterne în mormântu, 

- Și n urmă cobori-voiu să mi te-așternu pe tine, 
Ca să cunosei odată, că Danu încă-i ne'nvinsu, 
S8 simţi ce va să qică a te lutpă cu mine! 
In scurtu, și unde-i Romanu vei sta și tu întinsu !» 

Așa grăi. Copiii vădendu p'alu loru părinte 
Strigau din ziduri tată ! Și mânile-și tindea. 
E Negru respundându-i, asemenea cuvinte, 
Adâncu oftându în suiletu, dejos i trimetea: 

«Acelu ce "n luptă merge, nu merge pentru sine, 
Ci pentru sânta ţâră şi 'ntregulu viitoru. 
Părinţi, copii, soțiă, trăescu mai lungu, mai bine, 
Când unulu pentru altulu, toţi pentru ț6ră moru ; -
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Căci singuru numai lotrulu, elu luptă și omoră, 
Răpesce pentru sine şi negrulu seu căminu. 
Noi amu venitu ori-care să 'nvingă stu să moră, 
„Părinţi, copii, soţiă, şi tinăru și bătrânu. 

Și noi nu mai întârcemu! Sâu toţi morimu aice, 

Seu tu sub astă spadă în ţernă vei mușcă 

(Şi-așa să dee cerulu, cum sufletu-mi predice!) 

Și peste tin! cetatea cenușiă-oiu resturnă !> 

Așa grăesce Negru, și 'n faţa lui sborară 

Trei capete plăpânde prin aeru sângerându. 

Er' Danu aprinsu de furiă: «Așa cu toți se pâră !» 
Dar' dalba Cosinziană de-asupra loru veghindu 

Şi mama și copiii în c6ţă-i învălise 

Și umbre numai gâle lăsase 'n loculu loru, 

". Er” Danu cu crunta-i spadă elu umbrele-omorise, 

Și capulu fiă-cărei cădă sângeriătoru 

Rotindu-se prin aeru, dar numai la părere. 

Așa Danu îşi adapă celu sufletu sângerosu, 

Er' Negru şi Negrenii la crunta de vedere 
Cu toţii suspinară adâncu și dorerosu. 
După suspinu turbarea în suflete s'aprinde 

Și fiorosu cu toţii strigf ându şi- -ameninţându 

Mi se răpedu în valuri și nou omoru se 'ntinde; 

Și unii 'mpingu pe râte unu turnu d'arm aţi gemendu, 

Inaltu, ce peste :ziduri privesce şi-ameninţă, 

Și mii săgeți din sinu-i doi6se de omoru 

Trăsnindu rărescu pe ziduri mulţimea. ce meninţă,
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Cu petri și săgete trăgându spăimentătoru. 
Cum naea cătră ţermuri se 'ni6ptă să-s' alinte, 
Daw undele ca. munţii o 'nfrângu 6r! înapoi 
Și lopătarii 6răși o 'ntorcu și-o *mpingu 'nainte 
Luptându fără de pregetu cu-a' mărei mari nevoi : 
Intogmai luptă turnulu cu undele de arme 
Ce s'aieptau din ziduri şi cerulu înnorau. 
Ev unii cu berbecii începu de nou să darme, 
Cu scări sapropiă alţii şi-ori-câtu i grindinau 
Adăpostiţi sub scuturi le-aș6qă și se sue, . 
Şi unulu dâcă cade se 'nalță dece ?n locu; 
Er alţii 'nedce "'ncolo al6rgă scări să pue 
Pe unde 'n valuri turbă mai raru alu luptei focu. 

Dar" Nuorașu și Mihu saruncă cu turbare 
Pe unde mai cu spaimă din ziduri grindină, 
O scară grea își *nalţă Nuorașu cu mână tare, 
O 'ni€ptă sus pe valuri și 'ncepe-a se “nălță, 

_E Mihu îmi ridică unu bradu crengosu de munte, 
Și "nvolburându din spade se 'nalţă spăimântoși : 
Precum doue colone cu fulgere pe: frunte 
Se "'nalţă depe mare spre nuorii "ntunecoşi. 
Nici trăsnete de spade, nici plâiă de săgete, 
Nici mari ruini de petri, nici riuri vii de focu, 
Nimicu potu să-i spăimnâte și în cale să-i încete; 
Ei se 'nălțau și zidulu se,sguduiâ pe locu. - 
Er' când ajungu la creste, Dănenii ?n spaimă strigă . Și-asupra se 'nglotâză, dar crunții feți d'omoru
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Incepu prin ei să taie, st spintece, se 'nfigă, 

Și-amaru rărindu, pe ziduri împlânt' alu loru picioru. 

Cum lupii storşi de f6me, ori-câtu cânii mi-i latră 

Și giuru-îngiuru pe staulu alergă elănțenindu, 

Ei saru îngrăditură și oile din vatră 

Le nâcă, le sugrumă, trântindu și sfășiindu : 

Așa Nuoraşu și Mihu săriră peste valuri - 

Şi prin cetate turbă și sfarmă spăimântosu. 

E cei-alalți asupră se răpediau ea valuri 

P'o nae ce sabate pe luciulu furtunosu. 

În pârtia mare, nâgră și totă oțelită, 

Câtu se părea că 'nchide multu licr&mosulu iadu, 

Se 'niâptă ?n urmă Negru cu-o ghiogă nestrujită, 

Și tunete din ceruri părea că ?n portă cadu, 

Așa sunându se sgudiie, dar” sta ca stânca tare 

Pe grosele-i ţiţine și nu se spulberă. 

Pe dedesuptiîn urmă plântându o grindă mare 

Și ridicându, şi porta. și zidulu pârăia, 

In aeru se revârsă o c6ți pulberâsă 

Și cerulu și pământulu s'acoperu negurându, 

Și zidulu 'naltu şi porta din rădăcine scosă 

D'amestecu se restârnă vuindu, cutremurându, 

Și hău înjos pământulu întunecosu se cască, 

Câtu se pără ea iadulu aci-lu descoperi, 

Er cei din iadu credură, că bolta cea cerescă 

Cădendu ruine tâtă pământulu îlu turti. 

Și mulţi se 'nmormântară supt negrele ruine,
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Dăneni, ce din cetate strigă meninţători : 

Așa prin ploi unu munte mişcatu din rădăcine 

Cădendu în văi turtesce şi turme și păstori. . 

„Negrenii se reversă prin porta resturnată, 

Dănenii, feţe morte, fugiau amaru strigându, 

Dar” în deșertu, din urmă i-ajunge crunta spată, 

Şi-Omorulu beatu de sânge alârgă sfărimându. 

„Ostași, copii şi mame, și mamele 'ncărcate 

Cu duleile loru sarcini fugiă şi se *ntorcea 

S& i ce mai uitase fugindu înspăimentate, 

Părinţi fără potere, copii ce le strigă. 

Dar" flacăvile, spada d'amestecu totu cosesce, 
Din rădăcini să smulgă, s& spulbere în vântu, 
Celu negru cuibu ce ?n sinu-i de multu adăpostesce 
Selbaticele fere cădute 'n &stu pământu. 
Intogmai arătoriulu aflându în mMoși6ră 
Unu cuibu de șerpi îlu stinge cu flacără și feru. 
Așa sfărmaţi Dănenii la iadu mi se coboră, 
Cetatea fumu şi flacări se *nalţă sus în ceru. 

Er Dochia sus pe munte în sufletu se frământă, 
Cum alte noue rele se seâță la Români, - 
Și "nturvinată totă crâșnindu așa cuvântă, | 
Ameninţându acuma, acum frângându din mâni: 

«Cumplită și ne'nvinsă semință românsscă, 
Venj6să ca stejarulu, ce sguduitu de vântu 
Și sfășiatu de fulgeru, i place să trăi6scă, 
Atunci elu numai cresce și 'nsus și prin pământu!
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'Bălauru, ce remnviă şi mai turbatu s'ardicăi 

Când ai tăiatu și "n i6rbă bucăţi Vai semănatu, - 

Căci totă fărmitura bălauru se ridică ! 

Așa... Români voi 6ră.... așa v'aţi înălțatu! 

De nu potu eu r&pune poterea vostră sântă, 

S5 mi-o răpuneți singuri, so stingeţi voi Români !» 

Grăindu, ca negru vulturu prin acru jos s'avântă 

Și pe plăpândulu Michnea, din ale mamcei mâni 

lu smulge şi prin flacări sborându din mârte-lu scole, 

Elu unulu ce mai este din sângele lui Danu, 

Ca nâgra lui seminţă s'o seape de se pote, 

St 'nsângere 'ncă ț&ra lui Negru și 'Trainu. 

Er Danu fugindu întv'astea cu cei mai de credință 

Se duce să-se ?nchidă în 'naltulu seu palatu, 

Da Nuoraşu : şi Mihu din spate Pameninţă, 

Şi mulţi din cei din urmă în fugă i-au culcatu. 

Danu la palatu în portă s'opresce ș şi-i aşteptă 

Siigete 'nveninate din arcu-i fulgerându, 

E» Norașu şi Mihu de trei ori cruntu se 'ni6ptă, 

De trei ori frânşi se 'ntrnă turbându şi spumegâindu- 

Daw 6tă Negru vine mânându vârtegiu "nainte * 

Și sfărîmându din urmă cumplitu strălucitoriu, 

Intogmai ca cometulu ce-ameninţă, 'nainte ” 

Intortorându pe ceruri flagelu Năcărătoriu. 

E Danu vădendu-lu, porta o *nchide și mi-o 'nfundă 

Și-aștâptiă tremurându-mi și tremur” aşteptându, 

Intogmai ea şi ursulu ce 'n peşcere s "afundă 
16
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Când simte meânătorii venindu și mcungiurându. 

O pâtră mare, nâgră, la pârtă sta plântată, 

Din care Danu Românii la morte-i judecă, 

De iece omeni astăqi ea n'a fi ridicată, 

Dar Negru numai singuru smulgându o ridică, 

Și ?n pârta ferecală o niâptă cu potere; 
Palatulu și piimântulu se sgudue vuindu, 
Și porta spulberată în marea sa cădere 
Turtesce sub ruine-i pe mulți înmormântându, 
E Danu pălindu remâne ameninţându din spadă: 
«Aici acuma, Negre, sâu tu sâu cu remânu. 
O! Domne, dă ca Negru de spada mea st cadă, 
Și tâte-a' mele dile cu ţie ţi le 'nchinu!> 

Dar cerulu se 'nchisese la, nâgra-i rogăciune ! 
Elu în deşertu din spadă de trei ori fulgeră, 
De trei ori ea resfrânsă, în locu d'a mi-lu văpune, 
Depe-a lui Negru spadi în aeru lunecă, 
E” Negru "nvârtegind'o în creștetu îlu trisnesce, 
Elu ameţitu pe spadă se 'nclină sângerându, 
In coma-i desi Negru cea stângă-și împletesce, 
Cu drepta lunga spadă în peptu-i împlântându 
In pulbezre-lu întinde, şi în pulbere clu înse 
Ameninţă din spadă, din faţă se meruntă ; 
Daw n6ptea ne'ndorită vederile-i încinse 
Și sulletulu lui negru la iadu se coboră, 

E” Faima, ce "nainte sciâ de nâgră-i sorle, - Prin fârS%_at , „i crâ : ; 
Prin țeră-și luase sborulu: slrigându şi respândindu, 

. .
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Că Danu şi-a lui ectate zacu toţi întinși de morte ; 

E» flacăra *ntăresce totu cerulu aprindendu! 

Şi 6tă sus prin aeru vârtegiuri pulberose 

Intunecându pământulu la ceruri se "nălții: 

Mosnenii dela câmpuri, din văile llorose, 

Scolându-se la Negru alârg a se 'nchină. 
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