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PREFAŢĂ 

Intro poesie, rămasă fragment ca formă şi gindire, 

Eminescu face ast-tel apologia personalităţii: 

Spun popoare, sclavii, regii, 

Că din cîte 'n lume-avem 

Numai personalitatea 

Este binele suprem. 
“ 

Că ?n ziua 'n care lumii te dete mai întii 

Sta soarele pe ceruri spre-a saluta planeţii; 

Crescuşi după-acea lege, de ea şi azi te fii 

Cum o urmaşi pe-atuncia, păşind în drumul vieţii; 

Nu scapi de tine însuş, cum ești trebue să fii, 

Din vechi ne-o spun aceasta sibile şi profeţii; 

Şi nică un timp, cu nici o putere laolaltă 

Nu frîng tibarul formei, ce vie se desvoltă. 

Cităm acest fragment nu numai pentru-că exprimă 

o teorie, ce din capul locului răstoarnă un întreg SIs- 

tem de critică, care o parte a personalităţii lui Emi- 

nescu o atribuia cu stăruință unor factori şi fenomene 

esterioare, sociale, dar mai ales pentru-că prin acela 

poetul însuş ne conduce pe calea pe care trebuie să 

înaintâm, voind al cunoaşte, şi fiind-că ne arată, cit 

de mult Eminescu preţuia personalitatea sa, — rămasă 

„pănă astăzi nestudiată pe dephn. 

Din complexul de trăsături fundamentale, cari con- 

stitue personalitatea aceasta puternică, de-opotrivă de
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interesantă din punct de vedere omenesc şi artistic, 
foarte puțin cunoscută este partea âsupra căreia ne 
propunem să insistăm aici, anume legăturile sufleteşti 
şi cele de rasă dintre poet şi poporul- romînesc. Ma- 
tenialul cunoscut pînă acum poate nici nu era sufi- 
cient, ca să se poată dobiîndi convingeri definitive, 
“privitoare la fondul naţional al creațiunilor lui Emi: 
nescu. Asupra accentelor de revoltă sufletească din 
«Satire», din «Doină» şi din cele cîte-va articole anti- 
levantine nu s'a stăruit în de-ajuns, poesiile lirice şi 
fondul reflexiv al cîtor-va altor poesti presentînd  criti- 
cilor noştri mai atrăgătoare elemente de studiă şi de 
combinaţiuniă teoretice. 
„Dim fericire însă — şi pentru noi şi pentru poet-— 

ni Sau conservat dovezi abondente, cari tocmai ca- 
racterul național ni-l pun în cea mai desăvirşită lu- 
mină. Manuscrisele lui, păstrate cu atita sfințenie de 
cătră domnul Maiorescu — şi ca ŞI noi, viitorii cerce- 
tători vor trebui să-i fie recunoscători pentru asta —. 
ne fac posibilă cunoaşterea lui: mai cu seamă din 
acest punct de vedere 3). 

Din vraful 'de hirtii ŞI caiete, 
zănte sunt adese-ori nedescifrab 
fe-care pagină cîte-o notă, - 'câte- 
dovadă de naționalismul lui. 
făcute în treacăt,. 

ale căror slove pri- 
ile, te întimpină la 
un vers, cîte-o nouă 

Mărturisiri de credință, 
ăt, studii şi versuri inedite, schiţe şi începuturi de lucrări dramatice cu subiecte din istoria națională, ne arată ideile ce-ati format. obiectele preo- cupațiunilor lui continue. La început aceste preocupa- aa 

1) Manuscrisele dăruițe «Aca 
epoca de activitate a lui Emine 
boalei crunte. De la 1884 pînă 

demiei» de domnul Maiorescu cuprind 
scu pînă la 1883,—pină la întăia ivire a 
la 1889 nu avem documente la îndemînă.
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ţiuni se manifestă prin un puternic instinct de rasă al 

copilului ce părăseşte «dulcea Bucovină», iar mai 

tîrziă ele devin convingeri ferme, întemeiate pe studii 

teoretice îndelungate şi între altele şi pe contemplarea 

— prin prisma de poet — a stării de decadenţă na- 

- tonală a poporului nostru. 

Poesia şi artele în genere în mintea lui n'aui fost 

concepute alt-fel de cît în lumina naționalismului. Și 

fiind Eminescu tot-de-auna cel mai bun interpret al 

săă, pentru a invedera modul lui de-a judeca în ma- 

terie de artă, lăsăm să urmeze aici un articol al lui, 

în care, după ce defineşte «națiunea» ca fiind «o to- 

talitate de indivizi, cari subiectiv se numără a fi una» 

continuă ast-tel: 

Însă pentru-ca totalitatea de oameni să se numere pe ei în- 

şişi că sunt una, trebue ca o sumă oare-care de note caracte- 

ristice să le fie comune: limba, religia, obiceiurile, etc. Cu cit 

aceste note sunt mai risipite, mai puţine, sai mai şterse în con- 

ştiinţa singularilor indivizi, cu atit simțămîntul aparţinerei unuia 

de altul e mai slab, cu cît însă aceste note în totalitatea lor 

sunt mai vii în conştiinţa fiecăruia, cu atit simțămîntul subiectiv 

al naţiunei, va să zică al solidarității naţionăle, e mai intensiv 

și mai înrădăcinat. 

«Acuma artele sunt oare-cum aceste note grămădite întrun 

tabloi, într'o singură presă sunt bucăți din viața subiectivă a 

— poporului, şi de-aceea arta națională, caracteristică, pe de-o 

parte întăreşte conştiinţa naţională, pe de alta îi lărgeşte ori- 

sontul ei... Arta, grămădind întrun punct trăsuri caracteristice, 

cari se aflau risipite, aduce în locul unor simţiri vagi, de-o co- 

relaţiune indoielnică, tablouri întregi şi unitare din viața popo- 

rului, ast-fel în cît viața individului, ce le concepe, se cristali- 

sează şi ia trăsuri singulare ce le avea asupra naţiunei sale, 

întro singură şi mare intuiție organică. | 

Arta, avînd “facultatea de-a fi mai perceptibilă pentru că-i 

plăcută, pătrunde mai lesne în masa claselor.şi produce ast-tel 

o conştiinţă publică, care pe nesimţite se preface într'o solida- 
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ritate etică... Va să zică, numai arta națională are rațiune de-a 

fi, numai ea naşte în inimile indivizilor întărirea şi intensiui- 
tatea acelui simțământ- subiectiv care-i face ca loți să se numere 
membrii aceluiași corp»... | 

Aphcînd la sine teoriile aceste, Eminescu a căutat 
să întrupeze în poesia sa toate acele elemente cari 
ar putea constitui o poesie artistică naţională şi a re- 
curs la toate isvoarele, de la cari trebue să porniască 
poesia ori-cărui popor. 

Din manuscrisele lui se poate vedea cu cîtă dra- 
goste a citit şi studiat vechia literatură rominească. 
Afară de toţi scriitorii mai vechi ca dinsul, de la Ie- 
nache Văcărescu pînă la Alexandri, îl interesa de-aproape 
hteratura poporană. Din manuscrisele ce se găsiau în 
circulație prin popor îşi estrage o lungă «Istorie în 
stihuri întru care se află viaţa marelui viteaz Doncilă, 
împreună cu a lui Ștefan-Vodă şi a Brîncoveanului», 
apoi «Cite-va irmoase și cîntece de lume, precum și 
«Vedenia ce at avut un schimnic Varlaam de la mă- 
năstirea Secul» (o scurtă paralelă la Heteria lui Bel- 
diman) și altele. Stihurile aceste - Eminescu Je citea nu 
numai pentru limba lor, sati numai dintr'un sentiment 
de venerație pentru trecut, ci ȘI din o altă causă de 
ordin năţional, care i-a inspirat şi poesia «Epigonii» 
ȘI căreia, incidental, îi dă expresie în următoarele şire : 

«Cînd mă afu faţă cu cei bătrîni, 
niile trecute, pare-că sunt într'o cameră 
oameni eraii întrun contact nemijlocit c 
mic ori mare, dar în sfîrşit era un publ 
pare-că mă simt într'o cameră rece şi 
observat ori-cine că lipseşte ce-va., 
cine-va în casă.. 

cu literatura din dece- 
încălzită. Simri că aceşti 
u un public oare-care, 
ic. Faţă cu cei moderni 

'ntr'o cameră rece va fi 
- Ai simţămîntul Ca murit - Faţă cu cea mai mare parte a scriitorilor noștri moderni ti se impune simțămintul, că ei nu sunt pentru public, nici publicul pentru ei; că es nu sunt îmele în lanţul continuității
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istorice a culturei noastre, ci, cum Sar zice, ex/ra-muros. Şi asta 

e soartea  ori-cărei culturi importate atit de nefireşte ca a noastră, 

ce n'a făcut drumul lung al condensării ideilor în creerul popo- 

rului, ci este inel din desvoltarea unui cap strein»... 

Scriitorul deci, ca simțire și mentalitate, trebue să fie 

expresia tipică a rasei sale ; toată activitatea sa să por- 

niască din spiritul şi cercul de gîndire al acesteia ; să 

păstreze «tiparul formei, ce vie se desvoltă»; să stea 

în strînsă legătură de continuitate cu trecutul, căci 

numai ast-fel va putea înrîuri asupra vieţii intelectuale 

şi culturii poporului săti. 

Cum poetul, mai “mult ca ori şi care alt individ, 

trebue să se simtă drept o entitate a neamului său, 

ne-o spune Eminescu şi în următoarea notiță resleaţă, 

scrisă — ca multe altele ale sale — în nemţeşte: 

«Nu perd nici odată ocasia, de-a lua parte la petrecerile po- 

porale. Ca un prieten pasionat al poporului, cînd acesta se adună 

în mase, simt că sunt o parte a totalităţii. E ceva dumnezeresc 

în acest sentiment, aşa că ori ce sărbare a poporului mi se pare 

o sărbătoare sufletească, o rugăciune cucernică. Într'un asemenea 

moment pare-că deschid un mare Plutarch şi din feţele cele ve- 

sele sai de-o tristeță ascunsă, din mersul vioi sau obosit, din 

Jegănarea şi din gesturile diferite citesc biografiile unor oameni 

fără nume, dar nimeni nu va putea înţelege pe cei renumiți, fără 

a fi simţit vre-o dată pe ceşti necunoscuţi». 1) 

Și din acest «sentiment dumnezeiesc» ne explicăm 

şi dragostea lui cea mare pentru literatura populară, 

_— un alt element principal ce trebue să fie la basa 

literaturei naţionale. 

Avem motive de-a crede, că din cea mai fragedă 

  

1) In judecăţile aceste Eminescu a fost influenţat în parte şi de 

studiile făcute la Viena. În caietele lui găsim notițe luate după un 

cus de psihologie etnică Pinleitende Gedanken iiber. Volkerpsychologie. 

Viena, 187]. 
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tinerețe o ocupațiune predilectă a lui Eminescu a fost 
culegerea şi citirea literaturei populare nescrise. Caietele 

lui sunt pline: de versuri din popor. A adunat şi pro- 
verbe şi zicători caracteristice, a scris povești în prosă 

şi poesie, ear figuri din lumea fantastică a basmelor 
noastre îl urmăresc în diferitele lucrări poetice. 

Versurile populare le-aduna din toate regiunile lo- 
cuite de Romîni, pe cari le-a străbătut el însuș, mînat 
de rîvna de-aş cunoaşte neamul şi de nestatornicia 
sufletului de poet, ce-aleargă după idealuri. Din Bu- 
covina, din Transilvania lui cea mult iubită 1), pe care 
a cutnierat-o întreagă, din Banat?) şi Maramurăș, pe unde 
umblase asemenea, el şi-a însemnat cîntece din popor, 
mijlocit şi nemijlocit. Asupra materialului adunat Emi- 
nescu obicinuia să ţină conferinţe, arătînd importanța 
literaturei populare. Iată o notiță, care ne-arată su- 
biectele conferinţelor lui publice: 

«Prelegeri, pe cari le voi ţinea în Maramurăş: 1. 
Geniul naţional. 2. In favoarea teatrului 3). 3. Studii asupra 
pronunciei. 4. Patria romînă. 5. Poesia Populară». 

Nu ştim dacă a ţinut aceste conferințe, este însă 
verosimil că le-a ţinut, ceeace se poate deduce și 

  

1) «Moldova şi Țara-Rominească nu sunt decât promontorii ale Ar- dealului», — zice Eminescu într'o notiţă. : 
2) Legăturile lui cu Bănăţenii aă fost intime. O mare parte a versurilor populare le-a cules de-acolo. Se pare că a petrecut pe-acolo în 1867. "Într'o scrisoare, adresată unui adv 

de trate-său «Nicolae Eminovici, 
tiani din Timişoara», zice: 
D-voastră». 

5 Faţă de mișcările teatrale ale Romiînilor din Ungaria, Eminescu a do- vedit un interes deosebit, fiind el însuş printre cei dint ativa la întemeierea «Societăţii pentru adunarea un 
astă-zi. Vezi articolul lui: Repertoriul nostrii teatral di 

ocat din Timişoara, în care întreabă 
scriitor la-advocatul Emerich Chris- 

«la anul 1867 am avut onoare a vorbi cu 

Si cari au luat iniţi- 

ui fond teatral» de 

n Familia 1870, p, 23.
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dintrun articol-vorbire, ce găsim imediat după pro-“ 

gramul arătat şi care începe ast-fel : 

«Ce să vă spun? lubesc acest popor bun, blînd şi omenos, pe 

spatele căruia: diplomaţii croiesc hirtii şi resbele, zugrăvesc îm- 

părăţii... iubesc acest popor nevinovat, care geme sub măreţia 

tuturor palatelor de ghiaţă, ce i le aşezăm pe umeri»... 

In propagarea interesului pentru literatura populară - 

şi în culegerea acestui vast material Eminescu se con- 

ducea nu numai de consideraţiuni naţionale şi estetice, 

nu numai de îndemnul de aş alcătui o limbă literară 

cu elementele viguroase ale poesiei populare din toate 

provinciile vomîne, ci: mai găsia un farmec deosebit. 

«Farmecul poesiei populare — zice el în una din reflexiunile 

sale — îl găsesc în faptul că ea este expresia cea mai scurtă a 

simţămîntului şi a $îndirei. Lăsînd la o parte tot ce e nenatural, 

ea nu este decît limba simţămîntului şi pentru-ca această limbă 

să fie totdeauna curată, adese-ori se renunţă şi la rimă?) şi cău- 

tîindu-se cuvîntul cel mai apropiat nu se impune nici o sîlă la 

construirea versului. Și să sperăm, că tot se vor mai găsi suflete, 

cari să nu fie jignite de rima neîndemînatecă, sati de simplitatea 

unui cuvînt vechii, ci vor preferi a se adăpa mai bine la isvorul 

curat ca lamura şi mai prețios ca aurul al poesiei noastre po- 

pulare, de cît să bea din îsvorul de apă de zăhăr cu portocale».2) 

Că Eminescu a fost un aprig propagator al cul- 

tului literaturei populare ne-o dovedeşte şi următorul fapt. 

La 1 Aprilie 1869 se formase la Bucureşti cercul 

literar Orientul, avînd de preşedinte pe H.G. Grandea. 

Scopul acelei societăți — despre a cărei activitate avem 

1) Poesiile populare culese de Eminescu întradevăr păstrează forma 

primitivă şi incomplectă a celor mai multe poesii din popor. Isvoarele 

din cari le-a adunat n'a fost totdeauna cele mai fericite. 

2 Ar fi fost potrivit să arătăm şi părerile exprimate de Eminescu și 

prefața ce-a scris la broșura Balade şi anecdote de E. Baican (1882). Bro- 

şura înse find rară, nu ni-a fost cu putinţă so vedem.
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puţine date 1) —era «cultura literară prin discuții şi strîn- 

gerea basmelor poporale şi a documentelor cari inte- 
resează istoria și literatura romînă». Era deci un fel 

de grupare după pilda romanticilor germani dela Hei- 

delberg (1802-1808); cari în frunte cu Gărres, Bren- 
tano şi Arnim, porniseră o activitate tot de felul acesta, 

avînd să cultive indeosebi literatura populară. 

Din gruparea celora dela «Orientul», împreună cu 

bunul săii amic Miron Pompiliu, făcea parte şi Eminescu. 
In «Albina Pindului» (An. II. p. 47) citim, că la 

29 lunie. 1869. «cercul literar a numit din sînul săi 

comisii, cari să facă în lunile lui lulie și August es- 
cursii în părțile Daciei şi să culeagă tot ce vor putea 
din ceea-ce se atinge de literatura poporului: poesii, 
basme etc.» - | 

ȘI în comisia destinată pentru Ardeal era Miron 
Pompiliă, ear în gea pentru Moldova Eminescu. 

Multe din poesiile, ce le publicăm în acest volum 
pe cum şi povestile în prosă dela sfîrşit sunt o do- 
vadă, că Eminescu a satisfâcut chiar mandatului ce-l 
avea și a cules material folcloristic destul de interesant, 

Un alt mediu, prin care Eminescu ajunge în atingere 
cu sufletul poporului romiîn este stndiul sstoriei naționale. 
EI citea cronicile şi documente istorice şi în citirea lor 
se călăuzia de aceleaşi principii de literatură națională, 
cari se învirt în jurul continuității. In genere istoria 
în ochii lui era poesie ea însăş, cea mai înaltă poesie. 

1) D. G. Bogdan-Duică, relevînd întrun articol din «Romînia-Jună» 
(1900) esistenţa acestei societăţi, a făcut apel la foştii ei membrii, dintre Re 7 . . _ aa: cari ciți-va (N. Droc Barcian, V. G. Pop și I. Bădescu) se mai afâ în 
viaţă, să comunice amănunte asupra activităţii lor, —a pelul înse n'a avut 
rEsunetul meritat,



XI 

«Şi cînd strănepoţii— zice el — vor citi odată despre luptele na- 

ţionale, reflectate nu în lumina nouă a teoriei, care o preface îutr'o 

luptă de interese, ci în lumina viorie a simțământului, cu toată bo- 

- găția de culori, de pasiuni, de inamorare specifică în fetişismul na- 

țional, citirea acestor fapte va face asupra lor impresia roman- 

tică, care asupra noastră O face resbelul cruciaților... Cum-că în 

fond sîmburele vecinic al tuturor acţiunilor omeneşti este egois- 

nul, câre virifică aceste forme, asta nu va interesa pe nimeni, 

__ acest sîmbure îl vor avea şi nepoţii noştri sub cine ştie ce 

formă, — dar bogăţia de forme exterioare ale vieţii noastre, mul-' 

ţimea de culori prismatice, de limbă, de poesie şi artă, de ăpă- 

sare cu animositate * asupra unor teorii şi puncte, necrezute în 

fona de cei ce le sustin (d. p. drept istoric, religiune), această 

minciună în aparență atît de frumoasă, în fond zesătura dure- 

vilor noastre, atît de cumplită în esența ei, va procura multe ore 

de fericire strănepoților noştri». i 

Credincios acestor idei, Eminescu a străbătut cu 

fantazia timpurile cele mai îndepărtate, «trecutul cel 

mai vechii», cum zice el întrun loc. Din istoria legendară 

a Meziei şi a Daciei plăsmueşte planuri de epopee. Le- 

genda Dochiei, în forma popularisată de Asachi, lup- 

tele între Traian şi Decebal, Burivist craiul «eroilor 

Daci, mari la suflet, tari la braţ, cu spete late» îi atrag 

atenţiunea. Dragoş-Vodă e apoteosat într'o dramă, 

pe Mircea și Ştefan-Domnul îi cunoaştem din poesiile 

publicate, ear prin alte strofe isolate trec alte figuri 

măreţe de Domni. romini : 

Şi din negurile vremii a lor capete îşi clatin 

Vulturii lui Basarabă, zimbrii neamului Muşatin. 

In special din istoria Rominilor din Ardeal l-a în- 

suflețit figura lui Horia, pe care "] preamăreşte în ju- 

venilele sale Horiade, un ciclu de poesii început prin 

1866, rămas neterminat. În jurul poetului Mureşanu 

şi a răsboiului din 1848 a dat întiile contururi unui
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tabloi dramatic (fragment scris la 1869), cu o intro- 
ducere foarte romantică. Din toate aceste, afară de 
nota răsboinică se observă adese-ori ș-o rază de ob- 
tumism, mîndria de-aş fi văzut neamul trumfînd secole 
de-arîndul. In multele elemente dușmane ce ne încun- 
jură el găsia adese-ori un prilej de înălțare: 

«Ai închegat furtuna, ca să înalţi stejarii 

Ear ca să 'mnalţi Romînii Tu ai creat barbarii...» 

Astfel Eminescu era singurul poet, care din pro- 
prie intuiție cunoștea întreg neamul romînesc, singu- 
rul care s'a însufleţit de poesia şi istoria noastră în- 

„treagă; el a visat o glorie unitară şi o cultură unitară 
pentru toți Romiînii dela Nistru pănă la Tisa şi cea 
mai puternică dovadă a legăturilor lui cu acest popor 
sunt inspiraţiunile poetice din La arme! şi Doina, în cari 
se desveleşte soartea și ținta comună a noastră a tuturor 
Şi în cari idealismul lui naţional îşi atinge apogeul. 

Devotamentul acesta cucernic pentru trecutul văzut 
în culorile virtuţii străbune şi a poesiei, era în parte 
ŞI o urmare psihologică a lipsei de conştiinţă națională 
în neamul nostru de pretutindeni pe timpul activităţii 
lui Eminescu. In cultura modernă, cu groasă tencuială 
streină, poetul vedea pericolul naţional. In elementele 
etnice streine, pe cari valurile vremii ni le-a lăsat drept 
triste sedimente, găsia ameninţat caracterul puritan al 
rasei autochtone. In amestecul de sînge vedea virusul 
disolvant ce se introducea în corpul nostru național. 
De-aci filpicele lui în contra a tot ce era străin printre 
Romini, îndeosebi contra cosmopoltismului distrugător 
de sentimete naţionale. 

Tema aceasta, discutată adese-ori în articolele lui
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politice şi accentuată şi în Satira III-a, o îmbrăţişează şi 

înto bucată mai lungă de prosă, întitulată «Geniu 

pustiu», în care, vorbind cu un tînăr din Ardeal (tipul 

sărmanului Dionis), îi zugrăvește astfel stările din Bu- 

cureşti : 

«Oamenii noştri (din Bucureşti) sunt de-un cosmopolitism sec, 

amar, sceptic, ba şi mai mult, au frumosul obicei de-a iubi ori 

şi ce-i strein şi a uri tot ce-i romînesc. Noi am. rupt-o cu tre- 

cutul, fie ca limbă, fie ca idee, fie ca mod de-a privi şi cugeta, 

căci altfel n'am putea trece în ochii Europei de naţiune civi- 

lisată. 

«La noi vezi istorici, ce nu cunose istoria, literați şi jOrnalişti 

ce nu ştii scrie, actori ce nu ştiu juca, miniştrii ce nu ştii gu- 

verna, financieri ce nu şti calcula şi de aceia atita hîrtie mis- 

gălită fără nici un folos, de-aceia atitea ţipete bestiale, cari 

umplu atmosfera teatrului, de-aceia atîtea schimbări de mini- 

stere, atitea falimente. Ve: afla mai lesne oameni ce pun la vot 

esistența lui. D-zeni, de cit suflete înamorate de limba şi datinele 

străbunilor 1), de cît inimi închinătoare lui D-zeă, sau minţi ocu- 

pate de cestiunile de viaţă ale acestui popor, căruia îi scriem 

pe spate toate fantasmagoriile falsei noastre civilisaţiuni... Cit 

despre «inteligenţa» noastră, o generaţie de amploiaţi şi de se- 

midocţi, oameni cari calculează cam peste cîţi ani vor veni ei 

la putere, — e o inteligenţă falsă, care cunoaşte mai bine istoria 

Franciei de cît a Rominiei, fi unor oameni veniţi din toate un- 

ghiurile, oameni cari ai făptură şi caracterele de la taţii greci . 

şi bulgară şi numai numele de la muma — disgraţiata Rominie»... 

Cînd presentul îl judecă cu atita aparat critic, cu 

aşa obiectivate, Eminescu nu poate fi numit un simplu 

laudator temporis act, un cîntăreț nostalgic al vre- 

milor apuse. El evocă trecutul ca oglindă, ca măsură 

de comparație şi ca îndemn la lupte de conservare 

naţională, cum o face ori ce luptător idealist. Aci nu 

  

3) Cît de bine cunoştea Em. datinele și credințele poporului vezi între 

altele şi bucata S/l- Gheorghe din volumul de «Nuvele» (Ed. Şaraga) 

pag. 137. 
Ă
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este un plingător desnădăjduit şi resignat pe ruinele 
trecutului glorios, e un cîntăreț specific al rasei sale, 
intonind o întreagă gamă naţională, dela domoalele 
accente ale poesiei poporale pînă la registrele stridente 
ale unui marş barbar de revoluție, pînă la exclusivismul 
de rasă, ce culminează în prosa lui politică, în bleste- 
mele în potriva «sedimentelor de cocote ŞI pungași», 
cum numia el pe tinerii degeneraţi, produşi de pătura 
suprapusă elementului romînesc. 

* 
9 

In de obşte în lumea artelor înclinarea aceasta spre 
poporanism, presintarea în lumină poetică a istoriei şi 
a lumei de basme, retragerea din present pentru a 
viețui cu fantasia întrun colț mai fericit al trecutului şi 
fetişismul naţional, se consideră drept fenomene roman- 
tice. Se ştie că în ori ce epocă a romantismului o fru- 
moasă floare e şi naționalismul ȘI era imposibil, ca la 
Eminescu, cel mai tipic şi mai genuin representant al 
romantismului în literatura romînească, nota națională 
să nu fie mai puternică decît se credea pînă acum. 

Dar să vedem mai departe desvoltarea lui sub ra- 
portul romantismului. 

De la început putem observa o fantasie extraordi- 
nară în planurile fantastice ale încercărilor lui. La 1866 
instrună și el, după pilda tuturor poeților romantici, 
harfa lui Eol, pentru a cînta despre o Undină, ce cu- noaşte «cîntecul lebedei Romîniei din Carpatul cel ars și bătrin». In încercăsile dramatice el reservă un rol geniilor şi silfilor de lumină. Zine ŞI zeități stre- ine se amestecă cu similarea simboluri mitologice din lumea credințelor şi basmelor noastre. Are momente,
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în cari sufletul îi se umple de-o religiositate sublimă, 

mistică, căutînd-și însă vecinic un simbol de credinţă, 

pe care nu şi l-a putut stabili. Și ?n afară de figurile 
istorice, de cari am vorbit, reînvie în imaginea lui 

vechia splendoare a Greciei clasice: 

Văd Grecia cum se naşte din întunecata mare, 

Nălţind umere de munte, îmbrăcate cu ninsoare 

La un cer-adînc-albastru, străveziu, nemărginit, 

Din colan de dealuri nalte se întind văile pline 

De dumbravă, de isvoare şi de rîuri cristaline, 

Ce rid mării, taie munţii şi-a lor -mantii de arginti) 

Dar notele aceste de romantism, cari de altfel se 

menţin pînă la asfințitul lui Eminescu, din simple ce 

sunt la început, se complică în măsură ce cultura do- 

bîndită îi deschide terene mai largi de reflexiune. Se 

ivesc toate celelalte elemente, cari sunt apanagiul ro- 

mantismului: subiectivismul esagerat, tendința continuă 

spre meditare asupra problemelor transcendentale, re- 
signarea şi contradicţiile, cari adeseori fac din poesie 
un amestec de artă și ştiinţă, de rehgie şi filosofie de 
înconsecvenţă şi neclaritate şi cari din cînd în cînd 
fatal imping; în umbră instinctul național al ori cărui 
poet şi-l scot pe oceanul larg al poesiei universale, cum 
Sa întîmplat şi cu Eminescu. 

Meritul ca şi vina la aceasta îl are în mare parte 

literatura germană şi îndeosebi romanticii germani, față 

de cari Eminescu sa simţit mereu atras prin înrudire 

spirituală. Manuscrisele lui Eminescu ne dai în privinţa. 

aceasta desluşiri mai multe decit cele-ce pînă acum 

le puteam avea prin deducţiune. Intr'adevăr nu numai 

1) Desigur tot din epoca tinereţii lui Eminescu datează cele cîteva 

fragmente de traducere din Odisea.
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ftoarea albastră, acest simbol al romantismului lui No- 
valis, nu numai feiul sfânt, «Linden-baum»-ul patriar- 
hal al Germanilor şi dulcele corn, « Waldhorn»-ul păs- 
torilor din Alpi ne reamintesc aceste legături. Nu 
numai z7onia romantică, acea durere amară de-a 
nu-ți şti neamul saă propria-ţi fiinţă la o înălțime mai 
ideală, meritată, o are comună cu aceştia. Cultura ger- 
mană şi lectura cea vastă l-a apropiat întru atita de 
romantici germani, încît Musa lui, alăturea de-a-acestora, 
străbate odată chiar pînă în Walhalla, cetatea zeilor ger- 
mani, și se 'nchină lui Odin, ca şi lui Zamolxe al Geţulor. 

Intrun. început de schiță autobiografică, «Suveniri 
din copilărie», în care Eminescu îşi propune a descrie 
«casa cu plopi; grădina cu meri în cari îşi făcea -cui- 
bul; căsuţa în care juca teatru cu Armeanul (); pe 
«Grospapă» şi bostanul găurit, cu lumînare» etc., — 
el adaugă şi cuvintele : Sentimentalismul lui Schefer. 
E caracteristic aceasta, întru cât ne arată timpuria pre- 
dilecție a lui Eminescu pentru literatura sentimentală 
germană. Leopold Schefer, din ale cărui versuri gă- 
Sim cite-va transcrise în caetele lui Eminescu, este un 
autor de nuvele escesiv de romantice, iubitor al poesiei. 
orientale şi fără îndoială a convenit mult firei poe- 
tului nostru: | 

Dar şi cei-lalţi poeţi germani, dela cari ne-ai ră- 
mas urme că ai interesat de aproape pe Eminescu ȘI 
cari n'ai fost cu toții figuri remarcabile în literatura 
germană, l-au atras mai ales pentru sentimentalismul 
lor. Ast-fel el îşi mai notează versuri de-ale scriitorului 
de romanțe Andreas Miinch, autor norvegian ; de-ale lui. 
Pfeftel, scriitorul de poveşti și de versuri lirice de la sfir- 
şitul veacului al 18-lea; de contele Schack, admirator al



XVIL 

poesiei orientale şi acesta ; de I. V. Scheffel, poet ro- 

mantic ; de puternicul poet naţional-romantic Hofmann 

von Fallersbeben ; de Platen, căruia prin eroare i se 

atribuise originalul sonetului «Sa stins viaţa falnicei 

Veneţiin, al cărei autor, sati mai corect inspirator este - 

neimportantul Gaetano Cerry. Despre Gottined Keller 

ştim că Pa înfluențat în conceperea poesiei «La steaua». 

Din Lenau — melancolicul şi nefericitul Lenau cu al, 

cărui nume Eminescu este adeseori adus în: legătură, 

pentru multele trăsături de analogie între unul și altul, 

mai ales din punctul de vedere estetic: şi al concep: 

țulor filosofice — a tradus «Foaia veştedă». Biirger. 

i-a plăcut pentru fondul sombru al baladelor, îndeosebi 

al celebrei «Lenore», a cărei influență să resimte vădit 

în povestea lui Arald din Strigoii partea (Ill) şi pe 

care a început so traducă, oprindu-se înse la întiia 

strofă : | | 

Din visuri grele-a tresărit 

In zori de zi Lenore, 

Wilhelm, eşti infidel ori mort 

Și cît mai ptegeţi oare 2. | 

Dintre clasici cunoaştem simpatule lui pentru Schil-. 

ler, din care a tradus «Resignațiunea», «Hector şi An-. 

dromache> şi «Mănuşa». Wieland asemenea pare a-l îi . 

preocupat îndelungat, căci Hyon, numele: eroului din 

«Oberon»-e amintit adese-ori prin manuscrisele lui; se 

pare că «Oberon» i-a servit chiar ca model în conce- 

perea şi scrierea poveştilor «Fata în grădina de aur» ŞI | 

«Miron». Chiar şi sensualismul din aceste şi din streina., 

«Cesara»,—de alt-fel un sensualism lipsit de, brutalitate, 

mai mult în forma scenelor din «Dafnis şi Chloe» sai. 

ă%
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din «Musarion»> al lui Wieland, —— poate fi considerat 

ca o influenţă a acestuia. 
Tot la romanticii germani şi-a însuşit Eminescu în 

mare parte şi cultura estetică. Cunoştea bine  prin- 
cipiile estetice hegeliane, după cum ne dovedesc di- 
fenitele lui notițe («Er hat auch bei den Hegelianern 
die Schweine gehiitet> — ar fi zis frivolul Heine ȘI 
despre Eminescu), iar în privinţa dramaturgiei germane 
şi îndeosebi a lui Schlegel și Tieck, cei doi corifei ai ro- 
mantismului german, cunoștea de-aproape părerile lui 
H. Th. Râthscher, istoric literar şi dramaturg. Pentru 
acest din urmă avea o consideraţie deosebită, căci i-a 
făcut biografia și i-a tradus valoroasa lucrare critică 
«Arta representării dramatice», care se găseşte întreagă 
printre manuscrisele lui Eminescu. 

Ca nou element romantic se asociază apoi fructul 
intensei lui îndeletniciri cu literatura indică, care i-a 
alhmentat mult predisposiţia psihică, inclinarea lui 
spre sferele metafisice. In cele patru semestre din 
anii 1872—1874, cit a fost la universitatea din Ber- 
ln, studiile lui cele mai îndrăgite ai fost: egipto- 
logia propusă de profesorul Lepsius, antichități, istorie şi 
credinţe din Orient. Vedem că l-aă interesat de-aproape: 
artele orientale, cultul morţilor şi diferite sisteme de 
religie. In urma tuturor acestora se deşteaptă în el 
simpatia pentru poesia orientală cu toate fantasma- 
goriile ei, cu mirt şi ciprese, cu Gangele cel sfint 
şi cu Nilul cel bătrin. Zoroastru ŞI alți apostoli ai 
Nirvanei lui Schopenhauer îl atrag în mreaja dulce a 
uitării de sine şi întrun moment toate aceste îl răpesc 
în aşa măsură, încît exclamă cu patos: Fi sunt 
Budist]...
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Pe cum vedem deci legăturile lui Eminescu cu 

literatura universală şi îndeosebi cu cea germană sunt 

destul de multe şi de ramificate şi cel ce va voi să 

stabilească întreaga basă romantică a creaţiunilor lui 

va trebui să treacă în conştienţioasă revistă acest lung şir 

de scriitori mari şi mărunți, la cari Eminescu a um- 

blat la şcoală. a 

Nefiind intenţia nvastră a face aci un studiu amă- 

nunţit de isvoare şi de. comparaţie, ne mărginim a 

constata, că influențele aceste streine i-au fost bine- 

făcătoare din punct de vedere artistic şi cultural, i-aă 

lărgit mult orizontul intelectual, i-ai rafinat g-ustul pen- 

tru o poesie subtilă, dar în acelaștimp nu îi sepot tă- 

-gădui părţile defavorabile. Sentimentalismul sugestiv a 

fost prea mult ulei pe focul ce-l moştenise; umbra 

melancoliei sa așternut peste simţirea şi cugetarea 

lui şi l-a făcut să se piardă adese-ori în abstracțiuni, cari 

din cînd în cînd poartă chiar caracterul artificialității. In- 

fluenţa streină l-a împiedecat pe neobservate a ajunge 

la deplină desvoltare în limitele principiilor de artă 

naţională, pe cum el însuș le profesa şi le avea așa 

de clare în mintea sa. Ori cum însă, un studiu cit de 

sever al influențelor streine, nu poate duce la resultate 

cari ar detrage vre-o-dată ceva. din valoarea ŞI origt- 

nalitatea scriitorului nostru. o 

* 

In volumul acesta — întiiul din operele complete 

ale lui Eminescu ce se tipăresc în editura «Minervei», 

sub îngrijirea d-lui Nerva Hodoşşi a subsemnatului 

— am grupat o parte a materialului ce dovedeşte spu- 

sele noastre privitoare la Tegiăturile lui cu literatura
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populară. Publicăm versurile din popor culese de Emi- 
nescu, find-că. asupra acestor „Versuri ochii poetului 
ai veghiat îndelungat; el le-a studiat, sa inspirat din 
ele şi șa alcătuit o bogată limbă literară. De cînd 

Eminescu a adunat aceste versuri în cursul călăto- 
_riilor sale, ca un pribeag; ce-şi culege un mănunchii 
de flori din luncile. prin cari trece, —sa strecurat 
vreme lungă şi ele ai trecut în mai multe colec- 
ţii, căci interesul pentru folclorul nostru a crescut !). 
Cu toate acestea colecția lui Eminescu poate servi nu 
numai de orientare celor ce aă să tacă studii speciale 
asupra. elementelor lui de inspiraţie, ci va fi o lectură 
folositoare laicilor, ca ȘI omului de ştiinţă. . 

Urmează apoi versurile lui cu motive populare, imi- 
tațiuni rămase parte fragmentare, parte fără ultima ci- 
selare a lui Eminescu. Aceste ne arată o direcţie spe- cială, în care poetul e prea puţin cunoscut, anume di- recția „poporanistă, importantă fiindcă este una din originile romantismului săă. . SI i 
“Poveştile-poeme, cu subiecte din popor, cu forma 

însă artistică, de-asemeni erai necunoscute în forma în care se presintă aici, afară doar de cite-va fragmente din ele, pe cati poetul le-a contopit în poesia «Călin» 
din ediția d-lui Maiorescu şi în substratul «Luceafărului». 

1 Iată colecţiile pe cari le-am consultat la stabilirea variantelor acestor poesii: larnik- Bârseanu, Done şi sirigături din Ardeal, Bucuresci 1885; Alexandri, Poesii Pobulare ale, Românilor. Bucureşti 1886; G. D. Teo- dorescu, Poesizle Popuiare rontne, Bucureşti 188; D.0. Sevastos, Cîutece moldoveneşti, laşi 1888; M. Canianu, Poesii populare, laşi 1888. Enea - Hodoş, Poeszi Dobulare din Banat, Caransebeş 1892. Idem,-Cîntece cătă- nești («Biblioteca - Noastră»); I. G.: Bibicascu, Poesii populare din Tran- silvania, București 189%; ], Rădulescu-Codin, Din Muscel. Cintece Vol, I.- Bucureşti 189%. Gr. G. "Tocilescu, Mafterialuyi foleloristice, Bucureşti 1900; 3 vol, 
”
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La sfîrşit alăturăm cunoscutului Făt-frumos alte trei 

poveşti în prosă. Aceste sunt mai mult nişte schiţe, prinse 
de autor din gura vre-unui povestitor moldovean şi 
redate întocmai după modul de povestire țărănesc. 

Eminescu şa adunat aceste poveşti între altele şi cu 
scopul de-a le prelucra în versuri, cum a făcut şi cu 

«Călin», pentru care în manuscris găsim şi forma pro- 

saică originală, sub titlul «Călin Nebunul», culeasă tot 
din Moldova, pe la anul 1869. 

Nădăjduim că generaţia de astăzi, care nu cunoaşte 
pe Eminescu de cît sub eticheta laconică de pesimist -— 
un cuvînt ce spune prea puțin, fund vorba de-o per- 

„-sonalitate aşa de multilaterală — va găsi în acest volum 

un prilej de-a începe să-și formeze o credință mai 
obiectivă şi demnă de marele poet al poporului. nostru. 

București, în Mai 1902. 

ILARIE CHENDI.



 
 POESII POPULARE 

 



I. LIRICE 

1. 

Cînd aş şti, că mi-ai veni 
Cărăruşa ți-aș plivi 
Şi de iarbă și de nalbă 
Să vii dragă mai degrabă. 
Dar cărarea-i neplivită, 
Vai, nu-ți este îngrădită 
Nici cu pari, nici cu nuiele 
Numai cu cuvinte rele.” 

2. 

VARIANTĂ 

Cine'mi spune «Puica vine» 
Are-un galben dela mine, 
Cînd aș şti, că ai veni 
Cărărușa ți-aş plivi 
Şi de iarbă şi de nalbă 
Ca să fii bădiţiă dragă ID), , 

E - 3, 

De-aș şti puică caș muri 
Chipul ți l-aş zugrăvi 
ȘI l-aş face-o iconiţă 
Ca să-l port, mări, "la țiță. 

1) Variante: larnik-Bârsan p. 115; Hodoş p. 59; Gr. Sima în Conu. dit. 

XV p. 227; Canianu, LVII; 'Focilescu I, p. 240. 
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4. 

Ce te legeni plopule 
Fără ploaie fără vint 
Cu crengile la pămînt? 
Dar ei cum să nu mă leagăn? 
Că ei că s'au vorovit : 
Trei băieţi din Baia mare 
Ca pe mine să mă taie 
Să mă taie n trei sfirtate 
Să mă puie pe trei cară 
Să mă ducă n Timișoară 
Să mă fac'iun fus de moară ]). 

5, 

Cite păsări sunt pe lume 
Toate cină şi salină, 
Numai ei n'am ce cina 
Și n'am unde m'alina, 
Că mii cuibul lingă drum 
Şi sub tufă de alun. 
Ciţi oameni pe drum trecea 
Toţi în cuibul mei svirlea 
Dar ei răi m'am supărat 
ȘI cuibuțul mi-am mutat 

„In virful muncelului 
Sub crengile bradului 
Unde-i drag voinicului. 
Dar ş-aicia nu-i alin 
Nici scăpare de-al mei chin, 
Căci brazii se clatină 
Și mereă se leagănă. 
— De ce voi vă clătinați 
Și mereu vă legănați 
Cu vînt şi fără de sânt 
Cu crengile la pămînt? 

1) Vezi Onişor p. 35: 

Ce te legeni brad în codru, 
Fără vîut şi fără modru? 
Dă cum nu moi legăna etc... 

lar Tocilescu I. p. 790 şi 992: 
Bradule, brăduţ de jale 
Ce te legeni aşa tare 
Fără ploaie, fără vînt 
Cu crengile la pămînt etc.
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— Cum să nu ne clătinăm 
Şi să nu ne legănăm, 
Cînd vin meşteri de lă ţară 
Cu securi şi cu topoare 
Ca pe noi să ne doboare, 
Să ne'ncarce pe trei care, 

Să ne ducă ?n jos la ţară 

Să ne facă temnicioară, - 
Temnicioară robilor 
Lacrimă drăguţelor 
Și blăstem măicuţelor !). 

6. 

Codrule, codruţule, 
Desmorţeşte-ţi apele 

Şi grăbeşte de ?n frunzește 
Că drăguţa te dorește. 

- 
(. 

VARIANTĂ 

Păduriță, păduriță, 
lan grăbeşte, de 'nfrunzeşte 
Multă lume te doreşte. 

8. 

Nu ştiă luna-i luminoasă 

Ori e puica mea frumoasă. 

Nu ştii luna 'n ceruri trece 

Ori puica la apă rece. 
Nu ştia luna s'a ivit 
Ori puicuța mi-a zimbit, 
Nu știi luna s'a ascuns 

Ori puica nu-mi dă răspuns 2, 

9. 

Bate vîntul tot întins, 
Vai ce ibovnic mi-am prins! 
Dar nu l-am prins într'adins, 
Că l-am prins într'o cercare, 
Ca să văd ce minte are. 

  

1) Variante: Iarnik-Bârsan p. 203. Onişor p. 5l. Revine ideia poetică 

din versurile anterioare, cari aii inspirat lui Eminescu poesia «Ce te 

legeni...» 
2) Variantă: Sevastos p. 194.
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De-o avea o minte bună, 
L'oiă iubi un an şi o lună; 
De-o avea o minte rea, 
L'oiă da dracului să-l ia!1) 

10. 

VARIANTĂ 

Frunză verde de lemn scris, 
Tinăr ibovnic mi-am prins, 
Da nu l-am prins dinadins, 
Că l-am prins într'o cercare 
Ca să văd ce fire are — 
De ar avea o fire bună 
L'aș iubi și eii o lună, 
De-o avea v-o fire proastă 
Amar de viaţa noastră 

Il. 

Cite flori îs pe pămînt 
Toate merg la jurămînt, 
Numai floarea soarelui 
Şade ?n poarta raiului 

ŞI se roagă Domnului : 
Să-mi ierte păcatele 
Cele din beţie 
Cele din trezie >. 

12. 

Ei în foc şi tu în foe 
Şi al stinge nu-i mijloc. 
Cu toți seama ne-am luat 
Și ne vorbesc ne 'ncetat, 
Ear dușmanii ne pîndesc 
Curse multe ne gătesc, 
Să le ?ntinză într'ascuns 
Să ne facă ne-ajuns, 
Ca noi să ne depărtăm 
Foc şi dor să nu avem. 
Ci n zadar se ostenesc 
Nu va fi precum gîndesc! 

  

i) Var. Hodoş p. 176, Sevastos p. 182. 7 2) Variante: Hodoş p. 182. Sevastos p: 206 şi 290. Tocilescu p. 1295.
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13, 

Măi bădiţă Păunaş, 
Hai la noi să-ți dai să/aș. 
Dar de cină ce ţ-oi da? 
Srrugurei ca iedera, 
Strugurei muiaţi în rouă 
Şi un pat de perini nouă; 
Patul e din lemn de vie, 
De-i fi om de omenie 
Te-i culca cu bucurie. 

14. 

Bate vintul frunza 'n dungă 
Toate plugurile umblă 
Numa meu șade la umbră; 
Că tînjala-i dat porţie, 
Cărciea-i pentru răcie 2). 

15. 

Bate vintul frunza'm dungă 
Jalea-i mare, calea-i lungă, 
Bate vintul dintr'o parte, 
Departe-i mîndra departe. ?) 

16. 

Sărmană inima mea 
Cum a prins a mă durea! 
Mă doare necontenit 
Pentr'un pui ce l-am iubit 
V'am iubit un an şi-o vară 

“ Inima-mi sloboade pară 
Frunză verde de la vic, 
Așa mi se cade mie 
Dacă m'am potrivit ţie.) 

17. 

Miîndră, mîndră draga mea, 
Cînd trec p'ingă casa ta 

1) Răcie, pronunţăre bănăţeană pentru răchie = rachiăi. 

2) Vezi şi «Ce te legini codrule». 
3) Variante: larnik-Bârsan p. 188. Hodoş p. 31 și p. 9. Sevastos p p. 12, 

41, 51, 140, 183.
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Plînge-mi ochiul de-a stînga ; 1) 
Cînd trec mîndră pîngă voi, 
Plângu-mă cchii d'amîndoi 

18. 

Pentru mîndra care-mi place 
Cinci zile la Domni aș face; 
Pentru cea ce mi-i urită 
Fac una şi-mi pare multă; 
Pentru mîndra mea ce-i fată 
Durmire-aş noaptea pe vatră 
Cu capul fe cărămidă 
Las-o dracului dobîndă... 2) 

19. 

Toate trec, toate se duc, 
Toate fetele se duc 
Pină la frunza de nuc 
Numai ei abia mă trag 
La frunza verde de fag. 3) 

20. 

VARIANTĂ, 

Toate fetele se duc 
La umbră de nuc, 
Dar pe mine nu mă lasă 
Mămuca de-acasă. 
Toate fetele se trag 
La umbră de fag 
Dar pe mine nu mă lasă 
Că-i pădurea deasă. 
Toate fetele s'adun 
La umbră de-alun 
Dar pe mine nu mă lasă 
Că sînt prea frumoasă. 
Toate fetele îmi vin 
La umbrar de pin 
Dar pe mine nu mă lasă 
Că mă teme-acasă. +) 

1) Sublinierile făcute de Eminescu. 
2) Inceputul vezi la larnik-Bârsan. p. 10. Tocilescu I, p. 872. «Foaie verde 

trei spanace» p. 280. 
3) G. Sevastos p. 59, Tocilescu I p. 271,.877. 
3) Convorbiri XXV şi ediţia Şaraga p. 178.
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21, 

Dorul de ciue se leagă 
Nu-i pară lucru de şagă 
Că s'o legat de-un voinic. 
Ş'o lăsat plugul pe cîmp; 
Şi so legat de nevastă, 
Şi-o lăsat răsboiii 'n casă, 
Şi so legat de-o copilă 
Şo lăsat lucrul din mînă. 

22. 

Mă uitai printre stobori, 
Văzui ochii negrişori, 
Fă-i Mariţo vinzători 
Că şi neica-i negustor 
Negustor de ochişori. 2) 

23. 

Frunză verde foi mărunte . 
Vorbe mi-aă €eşit cam multe. 
Las'să iasă 
Că nu-mi pasă, 
Că -bădița nu-i acasă, 
Că bădița-i dus la coasă. 
Rupă-i-se coasa 'n două 
Să vie la alta nouă, 
Să cosască fîn pe stele. 
Rupă-i-se bucățele 
Să vie 'n braţele mele. ?). 

Dragostele, săracele'! 
Dragostele nu se fac 
Nici din mere nici din pere 
Ci din buze subțirele 

  

t) Variante: Hodoş, p. 38. G. Dem. Teodorescu, p. 276 Tocilescu 1 p. 

300. «Firicel de iarbă neagră» ibid. p. 837; 870. 

2) Publ. şi în ediţia Şaraga, reprodusă din numărul jubilar al «Con- 
vorbirilor>. Reamintește poesia : 

«De-ar fi dorul vînzător 
Ei m'aş face negustor»... 

3) Vezi Sevastos p. 71: «Frunzuleană iarbă grasă», 
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Și din deget cu inele, 
Da şi din pept cu mărgele. 
Dragostele nu-s curate 
Că trăesc pină la moarte. 1) 

25. 

De unde vii dorule ? 
De Ja voi puişorule. 
Dar la noi la ce foc vii, 
C'o vint uritul d'intiiă 
Și s'o pus la căpătiiă 
ŞI n'am leac din loc să-l mii 2) 

26, 

La umbra de liliac 
Dragostele ce mai fac? 
Se sărută pînă zac. 
Iar în vale la isvor 
Se 'ntilneşte dor cu dor, 
Se sărută pînă mor. % 

27. 

Cînd treci bade pe la noi 
Pune-ţi clopote la boi, 
Şi le pune la toţi şasă 
Cu şinoare de mătasă, 
Să te-aud bade din casă, 
Din casă de după masă. 4) 

28. 

lan bată-te nană bată 
Frunzulița de salată, 
Rădăcina de săcară, 
Somnul meă de astă-vară, 

  

1) Variante la Iarnik-Bârsan p. 79 Hodoş p. 33, Sevastos p. 107. Onisor IX. G. Dem. Teodorescu, p. 30]. 
” 2) «Din loc să-l mii» e adaus de Eminescu în parantez vrând să co- recteze ardelenismul «să-l duduim». 

Vezi Iarnik-Bârsan, p. 330. Tocilescu, I; p. 313. 2) Intro altă formă la Tarnik-Birsan p. 104. Gr. Sima, «Convorbiri» XV p. 230. «Subt 2cnbrar de liliac» publ. în «Convorbiri» XXXVI p. 304. 4) Variante la Iarnik-Bârsan p. 82; Hodoşp. 41. Onişor p. 24 Tocilescu p. 181 şi p. 939. <Şezătoarea» I[ p. 57.
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Că lăsam caru 'ncărcat 4 
Ş'alergam la tine 'n sat, 
Toată noapte-am tremurat 
Și nimic n'am căpătat 1). 

29. 

Să n'ai odihnă 'n mormînt 
Cum n'am eii pe-acest pămint! 

„Să mai pace nici în casă, 
Zile numai cinci o şase! 
Să te iei bădiţă 'n lume 
Intrebind de al mei nume 
Şi să te afli 'm pustii 
Acasă să nu mai vii; 
Şi să te topești gîndind 
Cum ocolesc ei plingind. 

30. 

Fă-mă Doamne ce me-i face, 
Făm'o pasăre măiastră 
Să sbor la badea "n fereastră. 
Din fereastră în chilie, 
Acolo bădiţa scrie 
Slove negre pe hirtie 
Să mi le trimeată mie.?) 

31. 

Ţipaii ochii peste deal 
Văzui fată de Muntean 
Periindu-şi păr galben, 

" Periind şi blestemînd 
Pe Ilie pe cîmpie: 
Ca cosașii să cosască 

- Ciobanii la boi să-l deie 
Boii 'n coarne să mi-l ieie. 

  

1) Variante la Hodoș p. 131. | 

%) Variante la Iarnik-Bârsan p. 184, Hodoş p. 68. Mai frecventă forma : 

Fă-mă Doamne ce mi-i face 
Fă-mă pasăre maiastră 
Să sbor la maica ?n fereastră... 

Vezi şi Sevastos p. 215. Tocilescu I. p. 791.
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32. 

Mă 'ntrebai dragă 'ntr'o zi 
Cine ?n lume s'o găsi 
Pe noi a ne despărți. 
lată dealul s'a găsit 
Pe noi de ne-a despărţit, 
Dealul cel cu riurile 
Cerul lumei plin de stele, 
Oamenii cu vorbe rele. 
Intre mine şi între tine 
E o ţară și nui bine; 
Intre viața ta şa mea 
Sai pus oamenii perdea. 

33, 

Frunză verde iav'aci 
Duce-m'oii şi n'oiă veni 
Să văd cine m'o jeli. 
Duce-m'oiă și m'oi întoarce 
Să văd pe mîndra ce face. 
Face-a bine mîndra mea, 
Că altul ș'o căpăta. 
Numai eii nu m'oiii putea, 
Că mă duc din țara mea. 
Şi de mine că-i mai răi: 
Ei mă duc mîndra rămîne 
Şi tot plinge după mine, 
Da nare după ce plinge, 
Că destul oiă plînge ei 
Dac'oii vedea că mi-i răă. - 

34. 

Miîndro, mindro draga mea 
Dacă tu te-i mărita 
După mine n'aştepta 
Numai fă-mi o cărticea 
Şi-o trimete la mine 

DI II 

:) Dealu cu pădurile 
Oamenii cu gurile 
Luncile cu mierlele... 

era forma d'întiiă, şiruri, pe cari Eminescu le-a şters cu creionul.
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Şi acolo aşa scrie: 
Rămii bade sănătos 
Că eu bade mă mărit, 

După tine nu aştept, 
Că destul am așteptat 
Iac'un an şi jumătate. 
Şi eu bade-aș aştepta 
Numa mă tem de asta 
Că tu pe-acolo-i peri 
Şi ei bade-oiii băbiîni, 
Şi junii că mor uri. 
Fii tu bade sănătos, 
Că şi tu daca-i veni 
Altă mîndră ţi-i găsi. 

35. 

Eă bădiță n'am ce face 

Dacă nu-i țara pe pace 

Cînd ţara s'ompăciui 
Tu acasă că-i veni 
Şi eu iară te-oi iubi. 

36. 

Astă vară într'o sară 

Mă culcai pe îiarb' afară 

Visul mindru ce-l visai 
In zori de zi mă sculai; 

Văzui soare răsărind 

Şi pe-a mea mîndră venind 

"Cu puicuţul fript în poală 

Cu plăcinte susuoară. 

37, 

Fruză verde rosmalin 

După nor vine senin 

După dulceaţă venin. 
Amar mie într'un suspin! 

Lacrimile vale'mi vin. 

Săracă inimă arsă 

Varsă lacrimile varsă ! 

Săracă faţă frumoasă 

De lacrimi e toată stoarsă.
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Mult mă 'ntreabă inima 
De ce m'am stricat aşa? 
De-aş trăi, cît aş trăi. 
Tot stricat şi trist oiă fi 
Că ce-am perdut n'oiă găsi. 

38. 

Inima ?n mine-i tot tristă 
De dorul mîndrii aprinsă. 
Inima 'n mine-i tot slabă 
Pentru tine mîndra dragă. 
Oh, mîndruță cum m'oiă duce 
De la ta guriţă dulce. 
O vai lacrimile mele 
Cum se varsă de cu jele, 
Cum se varsă de cumplit 
Dacă vede ce-am pățit. 
Şi voi picioarele mele 
Pe unde-or să umble ele 
A meu ceasul c'a venit 
Și de mîndra m'am urit. 

39. 

O, pădure naltă eşti- 
Miîndra mea departe eşti | - Dară eu dac'aș putea 
Pe mindruţa mea vedea 
În gură'o aş săruta 
Inima mi-aş stimpăra ID). 

40. 

Mindră mîndră, draga mea 
Ajungă-te jalea mea, 
Să te-ajung'un dor şi un drag 
Să şezi toată ziua ?n prag, 
Cu firu-ți băgat în ac 
Și tu să nu poți împunge, 
Pin” nu-i suspina ȘI plinge 
Și tu să-ți aduci aminte 

ÎI II 

LD Forma greoaie a versurilor de sub 37-39 ne arată o origine streină de cea din popor. 
-
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Miîndră de-a noastre cuvinte 
C'or rămas neisprăvite. 
De-om trăi le-om isprăvi 
Și tu soție mi-i fi!) 

41. 

Ajungă-te mindro-ajungă 
Dorul, care mă alungă 
Ajungă-te-un dor şi un drag 
Să şezi toată ziua 'n prag 
Cind a fi pe la ugină 
Sa te-a aprinzi ca o lumină ?). 

- 

42, 

Incepuiii să mă jelesc 
Plingînd să mă Jăluesc 
Eă nu pot de supărare 
C'am rămas la 'nstrăinare 
La plingere şi la jale 
Cam avut o puiculiță 
Cu mult dor şi cu credință 
De miîndra m'am depărtat 
Şi inima mi-am stricat5). 

438. 

Așa "mi vine cînd și cînd 
Să mă iau pe drum plingînd, 
Cine m'o vedea şă-mi creadă 
S-a mele patimi să vadă. 
Să merg în codri şi 'n munți 
Să 'mi las ei ai mei părinţi. 
Acolo să locuesc 
Că ei cu drag mă iubesc 
Şi cu dragoste să trăesc. (?) 

1) Variante: Miron , Pompilii în «Convorbiri» V p. 115, Bibicescup. 
51. Vezi şi Sevastos 134.. 

2) Tocilescu I. p. 803. 
3) Vezi nota de la No. 39.
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1) Vezi No. 24, 

M. EMINESCU. 

44. 

Frunză verde din grădină 
Arde inima în mine 
Şi n'am cui să ană jelesc 
Să spun pe cine doresc. 
Pe cine doresc aş spune 
Dacă ar fi lîngă mine: 
Atunci toţi că ar vedea 
Că-i aici iubita mea. 

45. 

VARIANTĂ 

Dragostea unde se pune 
Nu-i nici frică, nici ruşine 
Nice temere de mine. 
Dragostele nu's curate 
Că trăesc pină la moarte 
Şi-s cu drac amestecate. 
Că trec prin tină nu se 'ntină 
ȘI trec prin apă nu se 'neacă!). 

46. 

Tinerel fără musteaţă 
Cînd se 'nvaţă-a strînge 'n braţe 
Și sărută cu dulceaţă. 
— TPucu-ţi mîndră ochii tăi 
— Țucă-i bade pe-amîndoi. 

47. 

Frunză verde de trifoi 
Vină bade Joi la noi 
Că-i lipiul cald pe masă 
Şi rosolia ?n fereastră. 
Numa” nu veni pe la fintînă 
Că tu-i face urmă ?n tină, 
Ci vină tu pin ocol 
Că-i numa pămîntu gol 
Și ia-mi fir de busuioc 
Și îl pune bade ?n clop
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Busuiocu-o zurăi 
Şi io-afară c'oiit veni, 
Şi din casă te-oiu chema, 
După masă te-oiu băga 
Şi de cină că ţ-oi da: 
Tălgeraş cu dulce caș, 
Pită albă din oraş, 

- Carne friptă pipărată 
- Şi guriţa cîte-odată *). 

483. 

Pe cea frumoasă uliţă 
Preamblă-se o fetiță 
Cu miini albe, sufulcată, 
Ş-ar trebui sărutată — 
Batăr de-i a popii fată 

„Şi-i la vorbă aşezată. 
+ Că popa aşa-i 'nvățat 

Ia cartea şi mere 'n sat 
Ei rămîn cu fata 'n casă, 

Şi mă băgai după masă 
Şi zău ei aşa ziceam: 
Saveto, sufleiul mei 

Crede că de dragul tăă 

Nu mă pot hodini ei 
Că îmi pare tare răi 
Că nu te pot lua ei... 

49. 

Hăi, săraca calea mea 

Crescut-a iarbă pe ea, 

Calea mea de la mîndra 

Crescut-a iarbă pe ea. 

Pe calea mea de la joc 

Poate crește busuioc 
Că ei n'am avut noroc; 

Pe calea mea din şezetoare 

Poate crește iarbă mare 

Că eii pe-acolo n'oiu mere. 

  

') Deasupra acestui vers Eminescu scrie cu cerneală roșie «vor- 

trefflich» = (escelent) !
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M. EMINESCU 

Pe calea mea de la fete 
Poate crește arbă verde, 
Că eii nu mai trag nădejde 1). 

50. 

Cîtu-i ţara ungurească 2) 
Nu-i ca fata romînească 
Că-i cu capul plin de ruje 
Cu obrazul plin de singe 
Cînd o văd inima-mi plinge. 
Cînd o văd cu sînul plin 
M'ajunge dor şi suspin. . 
Și cu părul de mătase 
Dorul ei că mă apasă. 
Şi cu faţa rumeoară 
Dorul mîndrei mă omoară. 
Mîndra cînd se 'mpodobeşte 
Tot voinicul o iubește 
Cînd își pune cf %) de flori 
După dinsa stai să mori. 

51. 

VARIANTĂ . 

Citu-i țara ungurească 
Nu-i ca fata romînească. 
Că-i cu capul plin de ruje 
Cu obrazul plin de sînge 
Cind o văd inima-mi plinge; Că eu de cind am viață 
N'am avut altă dulceaţă 
umai c'0 stringeam în braţe Roşie, mîndră la faţă. 

ă 52. 

Trecui sara pe uliţă 
Mindra şade la portiță, 
In subțirică polcuţă 
Poale albe subţirele 

nn 0 II 

1) Compară Hodoș p. 104. 2) Variante la Alexandri, 301 ; Iarnik-Bîrsan 21, Hodoș 5) Nota lui Eminesc 4: «Buchet» = expresie bănăţenenă 

N NI 

p. 48.



“ 
7
P
3
0
0
6
 

- 

LITERATURĂ POPULARĂ 7. 

Pe pofta: inimei mele ; 
Şi zo ea aşa zicînd: 
Hai noi doi să ne iubim 
Că noi bine ne lovim 
La gene şi la sprincene 
Ca şi doi golumbi!) la pene. 

53. 

Ştii tu mîndră ce ț-am spus 
Cînd ei carte ț-am trimis: 
Să porți haină de colie 
Să-mi fi dragă numai mie. 

-Dară tu porti pană verde 
Să fii mîndră cui te vede 
— Ba ieu, ba, bădiță ba! 
De-oi călca cuvîntul tău 

- Să mă bată Dumnezeiă, 
De-oi călca porunca ta 
Să mă bată Precesta. 
Că de cînd bade te-ai dus 
Pană verde nu miam pus; 
De cînd bade m'ai lăsat 
Haină albă n'am purtat. 
Ci am purtat mohorită 
Să-mi fie lumea urîtă?) 

54 

— Poți tu zice mindră zăă, 

Că nu te-am sărutat eu? 

— Ba eu bade nu pot zice 

Că ţi-a fost guriţa dulce, 

Că ei şedeam pe su poartă 

Şi-ţi dedeam gurița toată. ) 

55. 

Mărită-te mîndra mea, 

Mărită-te nu şedea, 
Nu trage nădejdea mea 

  

1) Cf. Sevastos p. 176 Aică «golumbi» se numesc «hububaşi». Variantă - 

la Onişior p. 24 Șezătoarea I p. *104. Cuvîntul «golumea» în forma de «co- 

lumbă» (porumbiţă)il întrebuințează Eminescu în poezia
 «Frumoasă şi jună». 

2) La şirul din urmă Eminesgu să în parantez «Ca să fiu] lumii urâtă». 

3 Tocilescu I, 2, p. 74 
    

  

    

    Centrală Universitară 
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Că nădejdea dela mine 
Ca şi ghiaţa cea subţire 
Ce!) te dai și nu te ţine. 
— Ba eii nu m'oi mărita 
Pînă nu te-i însura 
Să văd pe cine-i lua. 
De-i lua o albineață 
Deie-i D-zei o greață, 
De-i lua o negrioară 
Deie D-zeu să moară, 
De-i lua una barnace - 
Să nu poţi trăi în pace 
Apoi să vini tu la mine, 
Apoi să rid ei de tine 
Şi de mi-i lua pe mine 
Să putem noi trăi bine 5. 

56. 

Puiculiţă cu părinţi 
Nu grăbi să te măriţi, 
Că-s fecior neînsurat 
Nici mustața nu mi-a dat 
Şi sunt bun de însurat. 
Dragă mîndră puiculiţă, 
Iubita mea porumbiţă, 
Să te văd în sat la noi 
Nu te-aș da pe patru boi 
Dar încă la noi acasă - 
Nu te-aș da nice pe șase 
Dar încă să fii a mea 
Nici pentru toată lumea. 2) 

1) Parantez de Em: [Pe care]. 
-2) Variante la Iarnik-Bârsan p. 261. Tocilescu, 1314. â) Varianta cea mai cunoscută în Ardeal e următoarea : 

De te-oi prinde pe la noi 
Nu te-oi da pe șase boi 
Nici de lucru nu ţi-oi da 
Numai te-oi tot săruta 
Sara și dimineața 
Peste zi tot-de-a-una 
Simbăta numai odată 
Duminica diua toată. 

Vezi şi Onişor XXX.



  

- LITERATURĂ POPULARĂ 19 

Ţ. 

Frunză verde tulepan, 
Te-am iubit mîndră de-un an 

Dar acum de patru luni 
Mă porți mindro cu minciuni, 
Ei acum te-am prins de față 
Strîngîndu-te altu în braţe. 
Nu pot face r&utate 
Că el este al mei frate 
Numa-o leacă io. te-oi bate. 

ca
 

  

53. 

Frunză verde iarbă mare, 

Haida mindso 'n şezătoare 

Să mîncăm pogace 1) moale. 

Ba eu bade nu m'oi duce 

Că ei m'am mai dus odată 

Şi-am venit toată mușcată, 

Maica sare să mă bată 
Cun sbicuțu de mătase 
Să m&nveţe lucru'n casă. 
Eu țesei un dărăbuţ 

„ Şi mă dusei la drăguț)). 

59. 

Ah leliţă, lelișoară, | 

Tu-ai fi bună domnişoară. 

De ț-ai face patu afară | 

Ei m'aș face vînt de sară 

Ş'aş veni la tine odată 

Să te văd cum eşti culcată, 

Cu fața către părete, | 

Cu gura friptă de sete. 
Eu gura ți-aş săruta, 
Inima ț-aș stimpăra?). 

60. | 
Colo ?n sus pe lingă Tisă 
Mîndra mea mere de stinsă 
Prin erbuțe pînăn brîkii, 
Ținând murguțul de friii 

    

1) Notat deasupra cu cerneală roşie: bună. Pogace = turtă, 

2) Sfirşitul la Hodoş p. 51. Vedi -Sevastos 101 şi 156.
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Și mîndra din grai grăi: 
Busuiocul Paș plivi 
Şi mă tem coiă zăbovi, 
De loi smulge şi m'oi duce 
Pănă dincolo de cruce. 1) 

Gl. 

Frunza verde cărujea 
Crede tu mîndruța mea, 
Crede că de dragul tăi 
Nu mă pot hodini eă. 
Că toată .viața mea 
Tot la tine 'mi stă mintea 
Că de cînd ei te-am iubit 
Tare cu drag te-am avut, 
Şi nu pot să te zăuit. 
Să nu te fi dobîndit 
Din sat aș fi pustiit. 
Cind aud de al tăi nume 
Drag la inimă 'mi se pune; 
Că după gurița ta 
Se topește inima. 
Dragu-mi-i şi-mi pare bine 
Cînd mă întîlnesc cu tine 
M'aș sătura cu dulceaţă 
Ei mândră te-aşstrân gen braţe. 
Ciîtă țară am umblat 
Eă ca tine n'am aflat 
Naltă'n trup şi subţirea 
Inţeleaptă și frumoasă 
Bărnace și sprincenată 
La inima mea băgată 
Şi cu buze subţirele 
Pe pofta inimei mele. 
Ei mă duc la strins la fin 
Cu doruţul tăă în sîn 
Şi m'am dus la secerat 
Dorul tăi nu Pam uitat, 

Pa 

1) Inceputul vezi Iarnik-Bârsan p. 225.
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62. 

Mindră, mîndră draga mea, 
Te-am ținut că eşti a mea 
Dar tu 'eştă mare căţea. 

Şi nu te-am blăstemat rău. , 

Dar de-acum te-oi blăstema 
Să-ţi trimeată Dumnezeil 

Nouă boale şi-o lingoare 
Şi-o părea de frigurare, 
Din arat pănă ?n cărat, 
Pice-ți părul de pe cap, 
Din cîntecul cucului 
Pănă 'n storsul vinului. 
Cînd îi fi în primă-vară 
Să fi ca turta de ceară 
De ţoii fi gîndită răi 
Să- ți trimată Dumnezeu 
Ce- ți voiesc mîndruţă eă 1). 

63. 

Firea-i lume, n'ai mai fi 
Dacă nu putui trăi 
Că cu cine- aș fi trăit 
De mine sa despărţit 
Şi tare s'o depărtat 
Şi pe mine m'o lăsat! 
M'aii lăsat în voie rea 
Ca să gîndesc tot la ea. 

64. 

Frunză verde după rit, 
N'ai fost ceas blagoslovit 
Cind noi mîndră ne-am iubit. 

Blestemat a fost şi locu 

Unde ne-am căpătat jocu. 
Frunză verde de bujor, 
Mai bine ar fi să mor 
Să nu trăiesc cu mult dor, 
Dacă tu te-ai îndurat 
De pe mine m'ai lăsat, 

  

1) Compară Hodoş p. 114.
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65. 

Oh leliță din cel sat 
Ce-ai cerut şi nu ț-am dat? 
Cerut-ai faguri de miere 
Ei ţi-am dat buzele mele, 
Și-ai cerut o floricea 
Eă ț-am dat guriţa mea 
Și tu n loc de mulţămire 
Măi bădie trandafire -) 

66. 

Crezi tu mîndro, crezi o ba 
Că ei mîne te-oi lăsa, 
Mine de cu dimineaţă 
Nici nu m'oi spăla pe față 
Numai cu lacrimi de jale 
Colo cînd voi fi pe cale. 

67. 

Lelişoară lele dragă 
Dă-mi guriță, gură fragă, 
Că nici cerul n'a crăpa, 
Nici cocoşii n'or cînta 
Pentru că te-oi săruta. 
Că zo, tu de nu mi” da, 
Eu mîndruțo te-oi lăsa, 
Te-oi lăsa cu Dumnezeu 
Ş'oi pleca cu dorul met. 

68, 

Dor mi-e mie Doamne dor 
De-a măicuţii sinișor, 
Dor mi-e mie de surori 
Şi de fraţii iubitori, 
Dar mai dor mi-e de drăguță 
De drăguța cea albuţă. 

3 

1) Cântec răspîndit în Moldova şi Ardeal.
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69 

Şi tu Doamne de-ai umbla 
Lumea de-ai încunjura 
Nu-s ca flacările crunte 
Care dorul te pătrunde 
Dar nici dorul de surori 
Nici cel dor de frăţiori 
Nu-i ca dorul de măicuță 
Şi ca dorul de drăguță. 

70. 

Multe stele sunt pe cer, 
Eu de dorul mîndri pier, 
Mindră-i luna cînd răsare 
Eă mă ?ntrist de dorul mare. 

Mult întreb de ceea stea 
Mai vede-te- -Gi mîndra mea? 
Că de cînd, mîndruță dragă, 
Mă luai prin lumea largă, 
Nici soarele nu se stinge 
Sufletul meii tot îmi plinge, 
Nici luna nu răsare 
Pănă nu suspin cu jale, 
Nici zorii că nu răsar « 
Pănă nu suspin de dor. 
Maică măiculița mea, 
Or ce zice ceea stea 
Văd că nu mă voi opri 
Pănă nu te-oi întilni 
Şi ei mindră nu voi sta 
Pănă nu te-oi săruta. 1) 

7. 

Ploaie, Doamne-o ploaie mare 
Mult mi-s zilele amare, 

Ploae, Doamne dintre nori, 

Mult mai vărs la lăcrămiori, 

Că eu dintr'aceea sară 
Ce-am păşit în altă ţară 

  

1) Em. notează: Durch Schicksal unaufhaltbar = prin soarte inevitabil.
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Cu jale și cu suspine 
Mă pierdui prin țări streine. 
De-atunci Doamne nu-mi timneşte 
Nu-mi timnește nici o veste 
Nici o veste cum trăieşte : 
Mai trăieşte, înforeşte? 
Știu că ea se vestejeşte: 
Miîndrulița mîndrelor, 
Drăguța drăguțelor. 
Albă îngereaua mea, 
Lelea lelişoara mea, 
Mult m'apasă jalea ta. 
Da ei mi ţţi-oi da de veste 
Pănă holdele vor crește. 
Ştie dragul Dumnezeu 
Că ei mor. de dragul tăă.l), 

72, 
Frunză verde rosmalin, 
Ajunsu-mo'r dor pîn sin, 
Dorul mare se opreşte 
Şi mîndruţa mă iubeşte 
Şi pe sînul ei de flori 
Varsă şir de lăcrămiori 
Și mă 'ndeamnă a mă duce 

. Să-i sărut gurița dulce. 

73. 

Ş'așa'mi vine ca să sbor 
Ca să spun mindri de dor 
ŞI să-i spun să mă jălească, 
Nu jălească, pătimească 
Că îi faţa îngerească. 
Că și eu sunt jelitor 
Şi de lacrimi vărsător 
Dup'-a miîndrii ochişori. 
Ş-oi ruga pe Dumnezeii 
Să mă ducă 'n braţul tăă. 

74. 

Nu ştii lele ce-a picat 
Că de cînd ne-am împăcat 
Pare-mi că te-am zăuitat, 

  

i) Vezi nota din p. 12,
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Nu ştii ești tu mînioasă, 
Nu eşti însă nici voioasă, . - 
Că de cînd mi te lovi .- 
Boala crudei dragostii - 

Nu ştii, mîndră, ce-ai gîndit 
Doamne tare-ai bătrînit. 

15. 

Lelişoară, draga mea 
Tu-ai călcat inimă rea, 
Da să ştii eu lele scumpă 
N'ar fi floare iubitoare 
Că eu aş umbla să sbor 
De la nor la nor 
Şi m'aş ridica 
Tot de-asupra ta 
Pănă acolo în stele 
Hai şi păn la tine lele 
Eă cu tine aş trăi 
Cu tine m'aș şi iubi. 
Lelişoară să nu mori 
Țucuţi albii ochișori! 

76. 

Mult mă 'ntreabă inima 
Doru'mi e de cineva? 
Foaie verde de scumpie 
Cum naiba dor să nu-mi fie, 
Cind şi muntele că-i munte 
Şi ?ncă are doruri multe 
Cu luna şi cu ceața 
Cu earba și cu frunza 
Şi cu mirla săraca 1). 

71. 

Hai săracă primă ?) neagră 
Strigă-mă ca să-ți fiu dragă. 
Da eii dragă nu-ți-oi fi 

Că nu mi-s dragi feciorii. 

  

1 Tarnik-Bârsan p. 144, ear variantă la p. 151 şi Bibicescr p. 31 și 

118, Onişor p. 28. 
2) Primă, fundă, panglică. D. e. 

«De cînd badea mi s'a dus 
Primă roşie n'am pus. 

Conv. hit. XV p. 19%.
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Barbatul din grai grăia: 
Mindră, mindră draga mea 

» Ce trecu p'îngă fereastră 
Că sa văzut umbra 'n casă? 
Da mîndra din grai grăia: 
Bădiţă lumina mea 
Trage altul cu mîna 

Bădiţă, lumina mea, 
Mie-mi vine a cînta. 
— Cîntă, mușcu-ţi gura ta. 
— Trandafir de la fereastră 
Eă te rog să meri a casă 
Că pe sară nu-i de noi. 
Nu veni nici mîne sară 
Că doarme dușmanu afară, 
Ci vino tu miercuri noapte 
Că duşmanii dorm de moarte 
Și vină tu mine sară 
Că pe Toma "| min la moară 
Dracului să-l mai omoară 
Şi mi-i patul în cămară 
De-i pofti l-oi scoate afară 
La cea umbră de cămară. 
Numa bădişor frumos 
Nu veni pe la fintînă 
Că se vede urma î'n tină 
Nici mai pe lingă obloc 
Că se vede jaru ?'n foc. 
Ci vină p'ingă fereastră 
C'oii gîndi că-i miţa ?'n casă 
Scobirlește pintre vasă. - 

78. 

Ştii că nu ești golumbea :) 
Nici mierlă, nici turturea, 
C'acelea nu cînt'aşea 
La-o inimă c'aşa mea. 

1) Em, notează «fragment».
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Că glasul tăă e subţire 
Mi-ai cîntat de despărţire. 
Mai răi nu te-aş blestema 
Numai să-ți pice-aripa 
Ca să nu mai poți sbura 
De ce mi-ai cîntat așa. 

79. 

Mindră, mîndrulița mea, 
Că tu eşti viața mea: 
O lungeşti şi o 'ndulceşti 
Şo mîngăi ş'o fericești. 
Uite drept la mine ?n față 
Şi mă umple de dulceaţă 
Că de dorul ei mai mor 
Şi nu pot doamne, să sbor 
Că eii de-aş putea sbura 
Pin: la sfînta Vineria, 
Eă maș ruga şi mi-ar da 
Inimioara ta. 

80. 

Ostenit-am ostenit, 
Foarte tare m'am trudit, 
Pănă ce te-am dobîndit, 
Că acuma norocul 
Vrea să-şi caute locul. 

81. 

VARIANTĂ 

Miîndră, mîndruliţa mea 
Că tu ești viața mea 
Să trăim, să ne iubim 
Şi să ne veselim. 

82, 

Frunzuţă verde de nuc 
Vine vremea să mă duc 
Să mă duc de-aici cu dor 
Ca şi luna pe sub nor, 
Să mă duc de-aici cu Jele 
Ca şi luna printre stele
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Să mă duc să nu ajung 
Dorul mîndrei să. nu pling 
Că dorul de m'a ajunge = 
Noi mai înceta a plînge. 
Oi plinge şi moi văita 
De munţii s'or legăna 
Paserile s'or mira 
Și la mine-or alerga 
Cu jale m'or întreba: 
Ce plingi tu așa duios 
Voinicașule frumos ? 
Doară mindra te-a lăsat, 
Sai 'mi ești gata de 'nsurat? 
Eu i-am. răspuns plingînd 
Din inimă suspinînd 
Mîndra mea n'a înşelat 
De pe mine m'a lăsat. 

83. 

Frunză verde sălcioară, 
Măriucă Mărioară, 
Cu rochiţa roşioară, 
Cu polcuţa foc și pară. 
Frunză verde fir de linte, 
Măriuca făr de minte 
Zi mîn-ta să te mărite. 
— Ba 'nsoară-te D-ta 
Să văd ce posnă-i lua. 
De-i lua una ca mine 
Dumnezeu să-i dee bine, 
De-i lua-o mai frumoasă 
Dumnezeă să-ți facă casă 
De-i lua-o bălăioară 
Dumnezei să ţi-o omoară. 1) 

84. 

Lunca ţipă, lunca sbiară 
Dup'un pui de căprioară, 
Tipă, ţipă și răcneşte 
Căprioara nu-și găsește. 

1) Inceputul vezi la Hodoș p. 49 şi 101. Varianta la Sevastos p. 147 «Frunză verde lozioara». De alt-fel începutul acesta «Frunză verde săl- cioară, Mariuţă, Mărioară»> îl întîlnim în nenumărate verşuri, însă con- tinuindu-se în sensuri diferite. Vezi d. p. Tocilescu 1, p. 250 etc.
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Lunca ţipă, lunca zice: 
Taci duduie nu mai plinge, 
Or rochiţa te prea strînge 
Or colanul nu te-ajunge ? 
Dă rochiţa la bădiţa 
Că bădița-i negustor 
Ya da-o la croitor 
Sa lărgi-o subsuoară 
Şa da mai multe parale 
Ş'a lărgi-o păn la poale 
Sa mai da un puişor 
Şi i-a trage-un cercuşor 1). 

85. 

De-am ajunge pin” la toamnă, 
Leliţă loană, | 

Să suim din cramă'n cramă, 
Leliţă loană, 

Să bem vin să mincăm-poamă, 
Leliţă loană, 

Şi să frigem la păstramă, 
Leliţă loană?). 

86. 

VARIANTĂ 
Frunză verde poamă coarnă, 

Leliţă loană, 
De-aş ajunge păn' la toamnă, 

Leliţă loană, 
Să pun boii la tînjală 
Să mă suiii în deal la cramă 
Să mă plimb 'din cramă în 

[cramă 

Cu opt oca de păstramă 
Să bem vin,să mîncăm poamă:) 

87. 

Frunză verde baraboi, 
Durduleano hăi! 
Aseară-am venit la voi 
Şi te-am găsit cu alți doi 
Durduleano hăi, 

  

1) Canian p. 164 (şi nota). 
-% Conv. XXV şi Ed. Șaraga p. 176. 

3) Sevastos p. 185. Inceputul vezi la “Tocilescu, I, p. 273.
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Doi în pat şi doi sub pat, 
Doi în gura podului, 
Doi în vatra focului 
In preajma norocului. 
De cit te găsiam cu doi, 
Durduleano hăi, 
Mai bine periau doi boi 
Ş'o sută cinci zeci de oi: 
Şi cinci mii şai-zeci de miei 
Șapte scroafe cu purcei. 1) 

88, 

Frunză verde odolean, 
Ionică cel viclean 
Şi-a făcut cerdac în deal 
ȘI l-o văruit cu var 
Ş-a lăsat o cărăruşă . 
Păn la Tincuţă la ușă 
La Tincuţa se ducea 
Şi din gură aşa-i zicea: 
Eşi Tincuţă la fîntînă 
La fiîntina din grădină 
Ling'o tufă de sulcină 
Că te-aștept fără hodină, 
La fîntîna cea de sus 
Că te-aștept cu dor nespus, 
Eşi Tincuţă Ja zaplaz 
Că te-aştept cu dor cu haz 
Eşi Tincuţă, eși drăguță 
Eși Tincuţă la portiţă 
Şi-mi dă apă și guriță 
Că de apă sete mi-i 
De guriță doru-mi-i 
Pentr'un pic de sărutat 
N'o_mai fi nici un păcat. 
-— Bădiţă, apă ţi-oi da 
Dar gurița n'aş mai vrea 
Că mă bate mămuţa 
Şi mă tem că mi-i mușca, 
Mușcătură "'nveninată 
Cu dragoste amestecată 
Şi-mi trebui doftor de-odată, 

PI 
1) Incomplectă a fost publ. în «Convorbiri» XXV şi reprodusă în ediţia Şaraga.
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Doftor bun dela Bacău 
Să ne mîntuie de rău 
— De răi nu te-o mîntui, 
C'amîndoi în veci vom fi 
Şi puiul cel cu durere 
T-a da leacuri și putere. 

89. 

Frunză verde stuf de baltă, 
Lasă vintul să mă bată 
Şi soarele să mă ardă 
Singură sînt vinovată 
Că m'am cerut măritată 
Să fii de bărbat mustraiă 
Şi de soacră judecată. 
Că mila de la bărbat 
Ca frunza de păr uscat —, 
Cind voieşti să te umbreşti 
Mai tare te dogoreşti, 
lară mila de la soacră 
Strugurel de poamă acră: 
De sfar coace cît sar coace, 
Dulce tot nu s'a mai face. 
lar mila de la părinți 
Pururea vei ţine-o 'n minți. 
Cind eram la maica fată 
Mincam turtă coaptă ?n vatră 
O rădeam pe răzătoare, 
Mi-era faţa ca o floare; 
Dar de cînd m'am măritat 
Miînînc pîne şi beai vin 
La inimă pun venin, - 
Miînînc pîine şi beau bere 
La inimă numai fizre. 
Ochi, plingeţi şi lăcrămați 
Că voi sunteţi vinovați 
Că n'ați cătat ce luaţi 1). 

  

1) Variante la Elena Sevastos în «Convorbiri» XVI p. 287, iar în colec- 

ţia de cîntece p. 170, 227, Canianu XIII vezi şi nota din p. 14. Sfârşi- 

tul la Rădulescu-Codin p. 69.
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90. 

VARIANTĂ 

Frunză verde stuf de baltă 
Lasă vintui să mă bată 
Şi soarele să mă ardă 
Că nu-i puiul să mă vadă, 

” Să mă vadă şi să-mi creadă. 
Cu ce foc petrec în lume ? 
Numai ei sciă şi “un nume, 
Care şi el pătimeşte, 
Ca mine se pedepseşte. 

91. 

Dragul mei cinstit iubit 
Bine-mi pare cai venit, 
Ei tot la tine-am gindit 
Cit mai de tot m'am topit. 
De-ai fi și mai zăbovit 
De tot m'aș fi prăpădit, 
Că foarte tare doresc 
Cu tine să mă 'ntilnesc 
De mult te aștept pe tine | 
Ca să vii pînă la mine... 
Dar ş-acum îmi pare bine 
C'ai venit pînă la mine 
Să ne iubim cu dreptate. 
Să trăim cu sănătate. 1) 

92. 

Ei mă duc, mîndruţo "n ţeri, 
Da te rog să nu porţi flori 
Nici să nu le 'mpodobești 
Nici la joc să nu porneşti, 
— lie albă mi-oi cerni 
Dacă tu, bade-i porni. - 
Părul mi l-oi despleti 
Şi pre tine te-oi jeli. 
— Mindră, mîndruleana mea, 
Nu mă jeli cu iia, 
Jeleşte cu inima, 
Nu mă jeli cu portul 
Jelește cu sufletul. 

  

1) Tăiată de Eminescu dintrun ziar și lipită printre celelalte. 
e
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93. Ă 

Măi ciobane de la oi, 

Măi ciobane măi, 

Tu n'ai grijă nică nevoi 

Măi ciobane, mâi. 

Tu cînți noaptea din cimpoi 

Cu oiţele 'napoi. 
Dragi îmi sunt oițele 
Ca şi copilițele 
Dragi îmi sunt mioarele - 

Ca şi domnişoarele: 

Dragă mi-i pădurea verde . 

Unde pasul ţi se perde 

Prin lăstări de iarbă verde; 

Dyagi îmi sunt isvoarele 

Luna şi cu Soarele ?). 

94. 

Cine mă scoase din sat 

N'aibă loc de alinat, 

Nice lemo uscat de cruce, 

Nici la groapă cine-l duce, 

Nici scînduri de copîrșeu, 

Nici să-l ierte Dumnezei ! 

Nu m'a scos cînd am fost mic 

Ci m'a scos cînduw's voinic 

Nu. m'a scos cînd sugeam țiţă 

Ci mă scoţi cînd am drăguță. 

95. 

Minârele m'or cumpătat 

De nu-s negru și uscat, 

Mindrele m'or cumpănit 

De n'us negru şi pălit, 

Dar şi eii le-oi cumpăta 

Toată neaptea-or legăna. 

Cînd alteie-or me la Joc 

Vor pune cupa la foc, 

Cînd altele-or secera 

Ele-or plinge-or legăna. 

  

1) Convorbiri XXV ; Ed. Şaraga 178.
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96. 

Il cunoşti pe fluierat; 
Brava crăişor 

Că-i voinicul fermecat 
Brava crăişor ! 

Dar cine l-a fermecat? 
Şapte fete dintr'un sat 
Ş-o femeie cu bărbat. 
Dar cu ce l-au fermecat, 
Minţile de i-ai luat? 
Cu -surcele de la lemne, 
Cu ochii de la proptele, 
Cu sulcină din grădină, 
Cu apă de la fintînă, 
Cu frunză de liliac 
Ca să nu mai aibă leac,— 

Bravo crăişor! 2), 

| 97. 

Cui îi pare răi pe mine 
Bate-l Doamne pînă mîne, 
Cui îi pare răi pe noi 
Ii dă Doamne şase boi 
Doi să-ii mînce Domnii 
Doi să îi mînce lupii 
Cu doi să-și care morții. 
Şi-i dă Doamne cinci ficiori 
Frumuşei şi -bălăiori, 
Cînd vor vrea să se 'nsoare 
Cununa pe toţi să-i doboare. 
Bată-i bată soarta rea 
Dacă răi nu i-a părea. 

98. 

Leleo cu scurteica verde, 
Leleo ş'oi să mor 
Cin” te vede zău se perde, 
Leleo ș-oi să mor. 
Leleo nu te legăna 
Căci rochița nu-i a ta 
Nici polcuţa, nică rochița 
Numai ochii şi guriţa. 

1) Convorbiri XXV. Ed. Şaraga p. 177. .
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Leleo roşă la obraz, 

Floricică din prilaz, 

De-ai umbla din scară "n scară 

Tot nu scapi pînă de seară, 

De-ai umbla din dos în dos 

Tot nu scapi nepusă jos!). 

99. 

Mămuţa m'a măritat 

După făt de Impărat, 

Dar nici luna n'am plinit 

Şi napoi că am venit. 

“Mămuţa cînd m'a văzut 

La pămînt Jos am căzut. 

Atunci mama ma luat 

Şi în casă m'a băgat 

Ma luat m'a peptenat 

Mîndră cămașă mi-a dat. 

Eu hiîrleţul mi-am luat 

Şi *n grădină am intrat 

Multe straturi mi-am săpat 

Mindre flori mi-am sămănat 

Şi tare le-am blăstâmat: 

Creşteţi flori şi înfloriți 

Că mie nu-mi trebuiţi, 

Creșteţi flori cit gardurile 

"Să ve Lată vînturile 

Ca pe mine gîndurile 

100. 

Alei dragă, alei neică 

Viaţa trece frunza pică 

Şi din seara ce ne strică 

Nu ne- -alegem cu nimică, 

Macar cine ce grăieşte 

Altul alta îndrăgeşte 

Inima-mi pe cît “trăeşte 

Tot la tine se găndește 

Alei neică, alei aragă, 

la vezi frunza ca pribeagă 

Aşa trece viața 'ntreagă 

Şi nimic n'o să se-aleagă. 

  

1 Convorbiri XXV. Ed. Şaraga p. 177.
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101. - 

VARIANTĂ 

Alei neică, alei dragă! 
Cine vrea să ne ?nțeleagă 
Vază frunza cea pribeagă 
Că-i ca viața noastră 'ntreagă ; 
Depărtarea toată strică, 
De ne-alegem cu nimică, 
Viaţa trece, frunza pică 3), 

102. 

IMITAȚIE 
Alei, Veronică dragă, 

. Uite frunza cea pribeagă 
E ca viața noastră 'ntreagă. 
Alei, dulce Veronică, 
Depărtarea reii ne strică, 
Nu ne-alegem cu nimică 
Viaţa trece, frunza pică. 

103. 

Pe dealul mănăstirii 
Plimba-se călugării 
Blăstămîndu-şi părinţii 
De ce i-o călugărit 
De nu i-o căsătorit... 2) 
O chilie ş-o fiîntină 
Fîntină cu apă bună, 
Mers-o fete şi neveste 
Mers-o şi mîndruţa lui 
Cu botele 
Ca Aorile, 
Cu minile 
Ca rugile... 

104. 

Că mîncatu-s de streini 
Ca iarba de boi bătrîni; 
Și mîncatu-s de dușmani, 
Ca iarba de bolovani; 

  

1) Convorbiri literare XXXVI p. 304. 
2) larnik-Bârsan p. 217. Vezi şi G. Dem. Teodorescu p. 300 Tocilescu I. 895 «Pe dealul cu strugurii», i
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Şi mîncatu-s de ai miei 
Ca iarba de mieluşei: 

Căci mila streinului,. 

Ca şi. umbra spinului; 
Cînd vrei să te răcoreşti 

Mai tare te dogorești. 

De-aş trăi ca bradu 'n munte 
N'aş avea necazuri multe, 
Dar trăiesc ca piatra 'n vale, 

Tot cu lacrimi şi cu jalel). 

105. 

Jalnică străinătate 
Mult eşti fără direptate 
Ocoliiă ţerile toate 
Şi de bine n'avui parte 
Că de mic am pribegit 
Tot în streini am trăit 
Și odihnă n'am avut...) 

106. 

VARIANTĂ - 

Vai, săracă streinătate, 

Rău m'ai fost fără dreptate, 

Incunjurai ţerile. toate, 

Nici de-un bine n'avui parte. 
Multe ţeri am ocolit 

Odihnă n'am dobindit! 

107. 

Așa 'mi vine uneori 
Să mă duc la munți cu flori, 

Să mă jeluieşc cu dor 
Să 'mi vină ceasul să mor. 

  

1) Variante: larnik-Bârsan p. 191 Onişor p. 45. Partea întiia citată de 

Eminescu în articolul săi despre Bucovina publ. în «Curierul de Iaşi» 

din 30 Sept. 1877. Vezi ed. Șaraga, Nuvele p. 155. 

2) Variante : Jarnik-Bârsan p. 181. Sevastos p. 8. Canian IX., Toci- 

leşscu 1 p. 344. 1082. Hodoş, Cântece cătăneşti p. 9.
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Aşa 'mi vine cîte-odată 
Să mă duc la munţi de peatră, 
Să privesc în lumea toată 
Da d'acuma 'm şi venit 
La acesta loc perit 1). 

108. 

VARIANTĂ 

Vine-mi dorul une-ori | 
Să mă suii la munți cu flori 
Să mă jeluesc în hori 
Să-mi mai treacă din fiori. 
Vine-mi dorul cîte-odată 
Să mă sui la munți cu peatră 
Să-mi fac ochii ca o roată 
Să mă uit la lumea toată 

- Pe-unde am umblat odată 
Cînd eram la al mei tată. 
Mă uitam spre răsărit, 
lar in jos către sfinţit 
Văzînd ei lumea şi ţara 
Cum stam pe munți ca şi cioara, 
lar marea şi Dunărea, 
Pe deasupra negura 
lară cu streini fiind 
Pe nimene cunoscînd, 
Mă rugai lui D-zei 
Să-mi arete drumul mei. 
Vine-o dragă turturea 
De-mi arată calea mea 
Să pot trece Dunărea 
Să văz, dragă, ţara mea. 
De-ar trăi măicuța mea 
Saii vre-o dragă sora mea, 
lemi Doamne sufletul met 
Și mi-l bagă 'n sînul tăă 
Ca să scap de răutate 
Şi de grea străinătate 
Şi de-acum pîn 'n vecie 
Mila Domnului să fie. 

  

1) Iarnik-Bârsan p. 201, Bibicescu p. 111 şi 146 Sevastos, p. 88. Ca- nian p, 125. Onişor p. 30. G. Dem. Teodorescu p. 284 Tocilescu I p. 343. 350. 1021. 
:
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109. 

Fă-mă Doamne ce mi-i face” 
Fă-mă pasăre maiastră 
La măicuţa în fereastră 
Maica să mă hişiască. 
Dar ea nu ma hișii 
Pină nu i-0i povesti 
Cum petrec cu streinii. 
La streini, pînă ce cină 
Eu sunt feșnic și lumină, 
Dacă gata de cinat 
Nu mă *'ntreabă de-am mîncat, 

Ci mă ?ntreabă ce am lucrat. 

Dar ei tac, nu zic nimica, 

Doar din ochi-mi lacrămi pică. 
Iai năframa şi le şterg 
Ele tot mai tare merg, 
Ele pică la pămînt 
De sălbatice ce sunt, 
Ele pică pe obraz 
De atît amar necâz. 
De mănînc piine uscată 

Ea % cu lacrimă picurată 1). * 

110. 

De-ai juca ca nuca 'n ciur 

La strein tot nu eşti bun, 
De-ai juca ca aluna 
Străinu-ţi bagă vina, 
Că. să-aibă străinul vreme 

Către mine-ar tăia lemne 

Şi.să aibă streinul rînd 

Zăă m'ar ținea tot flămînd, 

De-ar urla valea de zamă 

Din strin dracu-a face mamă, 

De-ar urla valea de lapte 

Din strin dracu face frate! 

  

1) Variante în «Telegraful Romin» 1897, p. 361. Vezi şi Sevastos p. 29 

şi p. 215, Rădulescu-Codin p. 29.
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lil. 

Pasere din Țiligrad 
Du-te la mîndra la gard 
Și tu mîndri aşa-i spune 
Să nu-și strice ochi-a plinge 
Că ei la ea oi ajunge 
Cînd o face rugul pere 
Şi răchita vişinele 
Și ruguțul pere moi 
Atunci om fi amîndoi. 

112. 

Frunză verde de sulcină 
Am rămas de tot streină 
Voincii s'o depărtat 
Bărbatul mi-am îngropat 
Ibovnicul m'o lăsat. 
Zac cu faţa la părete 
Cu gura arsă de sete. 
N'are cine să mă adape 
Să-mi puie mina la cap 
Să mă 'ntrebe de ce zac 
Că nu zac de nici un răă 
Zac numai de dorul tăă !). 

113. 

Cîntă puiul cucului 
Pe poalele nucului 
S'așa cîntă de frumos 
De pică frunza pe jos. 
Mai în jos la rădăcină 
Cîntă cuca cea bătrînă 
S'așa cîntă de cu foc. 
De stai apele pe loc 2). 

114. 

Cîntă cuculețule 
Toate dimineţile 

- Să-mi cîştig paralele 
Să le beau cu mîndrele 

  

1) Hodoş 93. Sfirşitul. 
2) Variante Iarnik-Bârsan p. 191 şi 220. Hodoş, 91. Convorbiri II, p. 29 Sevastos 11, 214, Onișor p. 84, 52. G. Dem. Teodorescu p. 345. Toci- lescu I. p. 364. 1013, 1081. Șeziitoarea II p. 9,
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115. 

Cucul cîntă, mierla zice 

Nu-ţi bea banii măi voinice 

Că banii ţi-or trebui 

La vară când or cosi 

larbă, otavă cu rouă 

Şi se rupe coasa 'n două 

Şi ţi-i lua alta nouă; 

Şi-i cosi în fin cu dori. 

Şi le-i da la căpriori 1). 

116. 

Cucule, cucuţule 

Vara vii, vara te duci 

Mă mir iarna ce mîninci. 

— De-aş mînca iarna pămînt 

Tot viu vara ca să cînt, 

De-aş mînca frunză de fag 

De-aș bea apă din sfirlag 

Pot cînt codrului cu drag?). 

ă 117. 

Cîntă cucul dintre brazi 

Albă-i puica la obraz 

Cintă cucul în desiș 

Puica mea-i cu ochii "nchiși. 

Cintă cucul pe o cracă 

Ca de nuntă mi-o îmbracă 

Cântă cucu ?n virf de nuc 

Pe mîndra la groap'o duc. 

118. 

Spune-mi spune puiă de cuc 

Pe ce cale să apuc. 

Pe calea pe sub pădure 

Nu ne trebuie şi fidule?) 

La ţidule-i îmbulzeală 

ÎI 
1) Variantă la Bibicescu p. 48. . 

| 

:) Variante vezi la Alexandri «Cîntece de peste Olt» în «Convorbiri» 

If p. 218. Sevastos p. 207. Canianu p. 206 (şi nota)  Rădulescu- 

Codin p. 78 Tocilescu I p. 328, 331, 770, 771, 113. 

3) De-aici vorba : vama Cucul, cum se numesc căile de contrabandă 

ce duc dintro ţară într'alta. Fără țidulă = fără paşaport. 

7
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Şi la țidule ne 'ntreabă 
De-un cal sur și-o iapă neagră 

2 n a a Cal sur n'am văzt de cînd sînt 
lapă neagră nică decit. | 

119. 

Cucule de pe pădure 
Dute la maica de-i spune 
C'unde m'a dat nu mi-i bine 
Patul mi-i de mărăcine 
Şi cuptoriul de ciuline. 
Şi m'aș duce, zeii m'aș ruce 
Da mi-i calea 'n cruce . 
Și nici w'o so pot străbate 
De străinătate. 
De copacii cei căzuți 
De voinici slăbuţi 
Şi de tufele stufoase 
De fete frumoase 1). 

120. 

Leliţă de la pripor 
Ce-mi trimiţi atîta dor 
Trimete-mi mai puţintel 
Dar vin” dumneata cu el2). 

121. 

VARIANTĂ 

a: 

Bădişor depărtişor 
Ce-mi trimiţi atita dor, 
Pe pirîu și pe isvor, 
Pe gurile tuturor? 
Trimite-mi mai puţintel 
Dar vin” Dumneata cu el3). 

  

1) Inceputul vezi la G. Dem. Teodorescu p. 347. 2) Convorbiri XXV. Ea. Șaraga 76, 
3) Hodoș p. 43. Gr. Sima în Convorbiri LXV p. 198. Pe larg la Bibicescu p. 28, 37. Sevastos p. 17 Canianu C (p. 76) Tocilescu [ p. 

- 3 . ”
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122. 

Vai bădiţă dor ţi-o fi! 
Nam prin cine tăinui, 

Doar pe lună 
Voie bună 
Şi pe. stele 
Multă jele 
Şi pe vînt 
Câte-un cuvint! 1) 

| 193. 

Cite flori pe Turda 'n dus 

Toate cu nana le-am pus . 

Câte-am pus pin la ameazăzi 

Alea toate prinseră-se 
Cite de dWameazi în sară 

Alea toate se uscară ?). 
* 

Mersei sara pe uliţă 

Intilnii pe Nana "n vrăsniţă 

Sara bună nu-i dădui 

Mai mare amar făcui?) 

194, 

Cine n'are dor pe vale 

Nu şti luna cînd răsare 

Şi noaptea cîtu-i de mare; 

Cine n'are dor pe luncă 

Nu şti luna cînd se culcă 

Şi noaptea cîtu-i de lungă %. 

125. 

Mă dusei şi ei la moară 

Şi "'ntâlnii o fetișoară 
Cu cosița gălbioară 

Cu mijloc de trestioară 

Rupe-i, doamne, cosiţa, 

Cum mi-a rupt ea inima. 

PI 
1) Hodoş p. 84. Bibicescu p. 36. Convorbiri an. XXV. Ediţia Şaraga Pp. 175. 

2) Variante Iarnik-Bârsan p, 154. Convorbiri, IV. p. 31. 

3 Alăturea, cu aită cerneală, Eminescu scrie: 

Mersei sara pe cărare . 

Mindra mea trecea călare, 

Sara bună nu i-am dat, 

“ Mai tare s'a supărat. 

4) Vezi Canianu p. 144 (și nota); Variantă la Tocilescu Î, p. 303. Jbi- 

dem 1101. Șesătoarea II p. 60. -
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126. 

Din Mureș pînă la tăă 
Ard două lumini de săi 
Şi n'are cine le stinge 
Fără mîndra mea cînd Blinge 1). 

127. 

Mă luai să sui la cucă 
Să văd pe nana cum lucră 
Zăi că nu a lucrat bine 
C'un pruncuţ străin ca mine 2) 

128. 

Pe de-asupra casei mele 
Trece-un stol de rîndunele 
Dar nu-i stol de rîndunele 
Ci sunt dragostele mele, 
Care m'am iubit cu ele 
Din tinerețele mele 3). 

129. 

D'auzit-am auzit - 
De două copile mică 
C'o trecut dorul pe-aici 
Și s'o dus şi nu mi-o spus. 

130. 

Păsăruică mută-ți: cuibu 
Unde-a fi badea cu plugu 
Păsăruică mută-ți casa 
Unde-o fi bade cu coasa). 

1) Miron Pompiliu în «Convorbiri» X. p. 208. Variantă la Bibicescu p. 25. Onişor p. 58, : 
2) In altă formă: 

Mă luai să sui încoace 
Să văd mîndra ce-mi mai face 
Zăi că ea n'a făcut bine 
C'un băiat străin ca mine 

Inceputul vezi la Tocilescu IL; p. 224, 282. 
3) Conu. Lit. număr festiv. Editia Şaraga, 176. Ş 
1) Sevastos p. 207. Canianu p. 230.
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- Ă 131. 

Cite stele sint pe cer. 
Pi” la ziuă toate pier 
Numai luna şi'o stea 
Aşteaptă 1) durerea mea. 

132. 

Frunză verde de colie 

Mi-am pus flori în pălărie 

Mi-am pus flori şi cărujele 

Să jălesc pe mîndra mere. 

133. 

Frunză verde de secară 

leşi tu mîndră pin afară 
Şi auzi mîndră cucu 
Că ei acum mă ducu 

Pe-un drumuţ cu earbă verde 

Mindra mea nu mă mai vede. 

134. 

De sar lua cîţi se țin 
N'ar mai fi frunză pe spin 

De sar lua cît să au dragă 
, : = a 

N'ar mai fi frunză pe fagi?) 

135. 

Lună, tu Juminătoare 

Stelelor. strălucitoare 
Luminaţi mai cu tărie 

Scumpa mea călătorie 
Daţi lumină înfocată 
Prin cărarea 'ntunecată 

Să văz drumul a mă duce 

La iubita mea cea dulce. 

136. 

Cat la lună, luna-i sus 

Cat”la jug, boii sai dus 

Eă daă fuga după boi 
Puica mă strigă 'napoi. 

  

1) Comp. «Frunză verde de piper» la Sevastos p. 115, Canianu LXIV. 

Tocilescu 1, p. 774. 
2) Oare-care asemănare la Iarnik-Bârsan p. 166. Variantă la Onișor p. 21.
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Vino puiule 'napoi 
Că am şi ei doitviței 

y ez ? > 
-0i creşte, s ace boi I-oi crește, s'oi &. bo 
Numai să fim amîndoi. 

* — 

Dragostea cînd se desparte 
Parc'ar bea păhar de moarte. 

137. 

Nană nu te amări 
Ca și cum nu te-aş iubi; 

-Nu gîndi că te-am urit 
Că mai tare te-am drăgit. 

138. 

Răi mă doare limba 'n gură, 
C'a rămas maica singură, 
Răi mă doare limba ?n git 
C'a rămas maica plăngînd |). 

139. 

Codrule cu ruri line! 
Nu mă spune că în tine 
Am vărat toată vara: 
Las' să mă spue frunza 

E De ce-am vărat cu nana. 

140. 

Răi îmi pare ce-am făcut 
Nam ce face c'o trecut. 
Om am fost și m'am stricat 
Supărarea m'o mîncat. 
Pare-mi rău dar n'am ce face 
Supărarea nu-mi dă pace?) - 

” 141. 

Dă Doamne mamii noroc 
Ca sămiînța ?n busuioc 
Dă Doamne mamii putere 
Ca sămînța ?n cărujele. 

* 

  

1) La Iarnik-Bârsan şi Bibicescu p. 105, 
2) Întralt sens la Sevastos p. 238 «Frunză verde grîi mărunt».: Vezi 

şi Onişor p. 51. : 3
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142. 

Pling seara pin” dimineața 
Văd cu ochii că-mi pierd faţa 
Plâng seara pînă 'n amiază 
Şi pierd rujia în obraz. 

143. 

VARIANTĂ 

Cine "n lume sa afla 
Pe noi a ne despreuna? 
Iacă dealul s'o aflat 
Pe noi ne-o despreunat 1). 

144. 

Cine strică dragostile 
Mâncei grîul paserile 
Şi naibă pine pe masă 
Nice sănătate 'n oase 2). 

145. 

Strugurele grei de vie 
Spune badelui să vie 
Să nu vie cu zăbavă 
Că mi-i dor şi mi-i degrabă. 

146. 

Arde iuminiţa "'ncet 
Am un bade și-l aştept: 
Arde luminiţa bine - 
Cine mi-i drag nu mai vine?). 

147. 

Să ştii dulce bădişor 
Cât mă lupt cu al tăii dor! 

Nu sunt suflețele 'n sat - 

Cite lacrimi am vărsat. 

ID Variantă puţin înrudită la Iarnik-Bîrsan p. 255. In cele mai multe 

vatiante din Ardeal nu este «dealul» ci «gurile rele» saă «<Impăratul» 

cari «despreună» pe flăcăi de iubită-sa. Vezi şi Gr. Sima în Convor- 

biri XV, p. 232 şi Hodoș p. 214, precum şi colecția aceasta No. 32, 

2) Yarnik Bîrsan p. 281. Gr. Sima în Convorbiri XV p. 223 

3) Vezi Iarnik- Bârsan p. 138. Hodoș 9%.
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148, 

Cînd, bădiță, "ţă-eram dragă 
Veniai la noi fără treabă 
De cînd dragă m'ai urit 
Nici cu treabă n'ai venit?). . 

149. 

Cine trece uliţa? 
Miîndra țucu-i gurița 
Cu cîrpa ca vişina, 
Mie 'mi rupe inima. 

150. 

Tot aştept doar a "'nturna 
Bădiţa de undeva 
Tot mă uit doar a veni 
Bade-a mei de unde-a fi). 

151. 

Frunză verde ca iarba 
Rău m'a blestemat maica 
Răi m'a blestemat şa plins 
Nu ştiii ?n glum” oră într'adins 
Că blăstemul rău s'o prins 

152. 

Găsii iarba tăvălită 5) 
Pe mîndruţa adormită 
Aş scula-o nu mă 'ndur. 
Se sculă mîndra descinsă 
Cu o luminiţ aprinsă. 

153. 

Pentru ochi ca murile 
Ocolim pădurile. 
Pentru sprîncene 'mbinate 
Ocol ţara jumătate). 

  

1) Variante la Gr. Sima în «Convorbiri» XV p. 227. 
2) Miron Pompiliu în «Convorbiri» X p. 208. 
3) Comp. Iarnik-Bârsan p. 278. 
4) Variantă larnik-Bârsan p. 18. Vezi şi Canianu CCXL.
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154 

Cine-a stirnit cătănia 
Mânca-i-ar casa pustia 
Şi nevasta vEduvia 
Şi copiii sărăcia ! 
Cine m'a făcut cătană 

Să nu-şi deie de pomană! 
Cine m'a făcut husar _ 

Să nu-şi deie sărindar! ?) ă 

155 

Inălțate împărate, 
Pune pace, nu te.bate 
Cu cătane ne'nvățate; 
Nu te-or bate taberele, 

Ci te-or bate lacrimile, 
Lacrimile maicelor, 

Suspinul mândruțelor, 
De dorul ficiorilor. ?) 

156 

Auzit-am, auzit 
Dintr'o albă, albioară, 

_Că m'or scris domnii cătană. 

  

D Cp. Bibicescu, p. 135, Canianu p. 214; Tocilescu, I p. 924, 997; Ho- 

doş, Cântece cătănești p. 21. 

2) Variante: Alexandri, p. 296. Tarnik-Bârsan, p. 316 şi 317. Hodoș, 

p. 217. Compară şi «Magheran de pe cetate» la Gr. Sima, Convorbiri, 

XV, p. 229, Onişor p. 9%, 9%, 100; Tocilescu I, p. 851, 940, Hodoș, Cântece 

cătănești p. 40, 47, 52. 

4
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Ei maș ruga florilor 
Să se roaje domnilor, 
Să mă lese pin” la toamnă, 
C'am o mîndră ca şi-o doamnă, 
La față ca şi-o ico-nă, 
Cine-i coată 'n faţă moare, 
Că-i la ochi cam negrişoară. 

157 

Sui măicuţă ?n deal la cruce 
Şi vezi Cuza cum ne duce! 
Că ne duce ca pe boi 
Şi ne tunde ca pe oi, 
Toţi sorțași, toți frumușei, 
Toţi luaţi de la femei. 
Şi ne tunde ca pe oi, 
Ne dă chica în gunoi!). 

15 

Plinge-mă, maică, cu dor 
Că ţi-am fost de ajutor 
De scos boii din ocol 
ŞI i-am mânat la ogor; 
Ogorul ţi l-am brăsdat, 
Straie negre-am îmbrăcat. 
Nici negre nici mohorite, 
Dragă cum îmi sunt urite 2, 

159 

Pentr'o pușcă ruginvasă 
Lăsai părinți, lăsai casă, 
Lăsai nevastă frumoasă. 
Veniţi frați, veniţi copii, 
Copilaşi drăguţii mii, 
Să vă sărut pe obraz, 
Că de astăzi eă vă las. 

  

1) Variante la Iarnik-Bârsan p. 308, 817. Hodoș p. 213, Bibicescu p. 133 şi 184. Sevastos p. 277. «Vino mândră 'n deal la cruce», Onişor p. 97. Tocilescu LI, p. 786, 825, 980. 
In cele mai multe variante: «Neamțul cum mă duce». 2 Variante: Alexandri p. 295, Hodoş p. 135 Şi 202, Sevastos p. 230, 274. Canianu 211. Tocilescu 1, p. 854, 799, 925, 976. Hodoş, & cătăneşti p. 23. Șezătoarea 1, p. 50. ” 

îutece
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Vino draga mea soţie 
Să te sărut sub bărbie, 
Că mi-ai fost cu cununie. 
Veniţi fraţi, veniţi surori, 
De mă 'mpodobiţi cu flori, 

Mă gătiți ca pe-o mireasă 

Că de azi vă ies din casă. 
Veniţi voi ai mei părinți, 
Ce vam supt cu sîngele 
Şi vam rupt cu braţele, 
Să-mi stropiți trupul cu vin, 

Că de astăzi nu mai vin; 
Să-mi stropiți trupul cu apă, 

Că de astăzi plec la groapă. 
Inapoi veţi inturna, 
Dar pe mine m'eţi lăsa 
La suflarea vîntului 
In umbra pămîntului). 

160 

Frunză verde de orez, 
Vino, maică, de mă vezi, 

Că grinele îs mai verzi. 
Grinele s'or secera 
Şi noi ne vom depărta. 
Frunză verde de orez, 

Cine-o stârnit hăă de sorți 
Putrezi-t-ar carnea 'n gros 

Şi picioarele ?'n butuci ?). 

161 

Din Sibii pînă 'n Abrud 
Murgul apă n'a beut, 
larbă verde n'a păscut. 

A păscut iarbă uscată! 

Ş'o beut apă de baltă 
Cu jele amestecată. 

  

1) Puţină asemănare cu Tarnik-Bârsan, p. 819 şi 32!. Vedi Canianu p. 

216; “Tocilescu I, p. 355. | 

2) Sevastos, p. 270; Variantă la Canianu, p. 129; Tocilescu, p. 1300.
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162 

Frunză verde de bujori, 
Are maica doi feciori, 
Veni carte şi poruncă 
Din doi unul să se ducă!). 

163 
Pe drumul Aradului 
Cătana 'mpăratului. 
Cînd era l'ameazăzat 
Fu n cetate la Arad, 
Dar cînd fu în vremea cinii 
Fu 'n marginea Dunării, 
lar în vremea prinzului . 
Fu m granița “Turcului 2), 

164 

Ajungă-te, mândr'ajungă, 
Ajungăte-on dor șo jele 
Să te iei pe urma mere? 
Tot plingînd şi suspinând, 
Şi de drumar întrebând, 
Și zăă tu d'aşa zicînd: 
Măi bădiţo şi măi frate, 
N'aţi văzut voi p'al meu bade 
Ducindu-se lu cetate? 
C'am avut un bade drag 
Și cătană l-o luat 
De mine l-o ?ndepărtat. 
Că Po dus în ţară strină, 
Și l-o dus să nu mai vină. 
Da ei rog pe Dumnezei 
Să vină bădița mieu, 
Că'i om bun şi nu-i om răă. 

165 

Ia-te sama, nană, bine, 
Să nu te uiţi tu de mine. 

  

1) Hodoș, Cintece tătăneșt, p. 25. 
2) Hodoș, Cîntece cătănești, p. 25. - 
3) Forma «mere» revine în mai multe rînduri în colecţia de față.
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Cînd a fi la uginiţă 

Voiă ajunge la graniţă, 

Cind a fi la scăpătat 

Voi ajunge la Mailand.!) 

Mailandul e oraş mare, 
Şi Mailandul, dragă, are 

Un câmpuş lunguş şi lat, 

Acolo voii fi culcat, 

Prin trimă împuşcat, 
In sînge roşu scăldat. 

166 

Pe drumul Simandului 

Paşte calul lancului. 

Calul paşte şi nechează, - 

Iancu doarme şi visează; 

Calul se apropia 
Şi din grai aşa grăia: 

lancule, stăpînul mei, 

Nu dormi așa de grei, 

Că vor veni Ungurii 

Şi tu nici nu îi simți! 

Iancu iute se scula 

Şi pe murg încăleca 

Şi-și aşterne drumului 

Ca şi peana vintului. 

167 

Rămii, nană, spală haine, 

Că ei merg între cătane. 

Nu le spăla, cum se spală, 

_- Ci le spală n lacrimele 
Şi le uscă 'n gîndurele; 
Apoi, bine învălite, 
Tu la mine le trimite, 

Pe şuerul vîntului, 

Prin fundul pămîntului ?) 

  

1 Romîniă din Ardeal, din regimentele austriace, s'au resboit adese- 

oră cu Italienii. De-aci amintirile de acest fel în poesiile lor populare. 

2) Jarmk-Bârsan, p. 3/7; Hodoş, 211: Canianu, 224, Sfirşitul compară cu 

Sevastos, p. 81, Hodoș, Cântece câitnești p. 32.
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168 

Pe din sus de berărie (2) 
Merg doi fiaţi la cătănie 
Şi unul aşa zicea: 
Pune frate mîna ?n şele 
Să cîntăm una cu jele 
Să ne-audă maicele. 
Bată-te focul cîmpie, 
Mare 'mi pare şi pustie! 
Am fost voinic tinerel 
Şi am dat de mare răi, 
Că doi ani și jumătate 
Am umblat pe lumea toată; 
Mai bine-aș fi murit eă 
Să nu-ajung aşa de r&u! 
Uite, Doamne, către mine 
Şi sara și dimineaţa 
Cum petrec tinereţa, 
Cu amar şi cu necaz 
Şi cu lacrimi pe obraz. 
Da după lacrimi nu bag samă 
Că le şterg cu east năframă, 
Ci bag seamă pe obraz 
Că înneacă mult năcaz. 
Doamne sfinte, nu ţi-i grei 
După un voinic ca eu?!) 

) 

169 

Altul moare de bătrîn 
Şi nu ştii răul de ce-i bun, 
Da ei sunt voinic tinerel 
Și am dat de mare răi. 
Nu ți-i ție maică jele 
De tinereţele mele, 
Că 'neacă ?n dor sângele? 
Această inimă-a-mere 
Cum stă pasărea pe spine 
Nu știi sta-o-a, o-a sbura 
Ai în lume duce-sa2), 

  

1) Originalul din Ardeal începe: «Pe din sus de Orăștie». 2 Variante, vedi Iarnik-Bârsan, p. 310; Bibicescu, p. 148; Onişor, p. 112; Tocilescu 1010.
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170 

Maică, maică draga mea! 

Ei mă duc maică de-acasă. 

Nu plinge, ci fii voioasă, - 

Că de-o fi ţara pe pace 

lar înapoi m'oi întoarce. 
Şi de-o fi o răutate 
M'oi trage. ling'o cetate 

Şoi scrie frumoasă carte, 
Carte ?n patru cornurele 
Scrisă cu lacrimi de jele. 

Maică, maică draga mea, 

Eşi maică la deal la cruce 

De vedi Neamţul cum ne duce, 

Că ni-a luat d'inapoi 
Ca şi pe-o turmă de oi 9. 

171 

Plinge-mă, maică, cu dor 

Că mia strîns Neamţu'n zăbon! 

Plinge-mă, maică, cu jele 

Că m'o strîns Neamţu 'n curele, 

Curele albe de vacă. 

Hoi săraci feciori cum pleacă! 

Prinde-i ochi a lăcrăma 

Şi inim-a a suspina?). 

172 

Vine-o carte şi-o poruncă 

Elu-i musai să se ducă 

Lasă frați, lasă surori, 

Lasă doriți părinciori, 

Cu ochii plini de dor, 

Lasă albă de nevastă 

Tot plingind pe la fereastă 3). 

173 

Eă întrun sat, maica 'ntraltul, 

Răă ni mai pică bănatul! 

Ei într'o ţară maica'ntr'alta, 

Răă ni mai pică ticneala ! 

1) Vezi No. 157. 
2) Vezi No. 158. 

, 

3) Inceputul la Hodoş, p. 221; Cântece cătănești, p. 30 şi 44.
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1) Dantele. 

Ei cu dor, maica cu dor, 
Două doruri într'un loc, 
Nu trebe mai mare foc. 
Maică, maică, draga mere 
Nu ţi-i ţie maică jele 
De tinereţele mele, 
Că mă 'nnec în dor și n jele 
Și n'avui haznă de ele 
Că-mi petrecui tinereţea 
Alăturea cu viaţa (?). 

174 

Jele mi-e, maică, de tine, 
Da mai jele mi-i de mine, 
Că mă duc în ţară strină 
Şi mă duc znde nu-i bine, 
Inde nu cunosc pe nime. 
Ş'oi muri în ţară strină 
Fără o leacă de lumină, 
Fără lumină de ceară, 
Fără om dintr'a mea țară, 
Fără om din satul mei, 
Fără lumină de sei. 

175 

Pe drumul de Orădie 
Trimisu-mi-o badea mie 
Cipcă neagră să-l jelesc, 
Că-i cătană 'mpărătesc. - 
Dar în cipc'așa mi-o scris; 
Să-i cos un rind de cămeşi 
Tot cu fir și cu islogi)). 
Dar mândra din grai grăi: 
Să știă că badea-a vini 
P'aseară i le-aş croi 
Şi pe Simbătă sară 
I le-aş da badei gată. 

176 

Maică, măiculița mea, 
Ei cunoscui vremea mea 
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Din luzie, din pruncie, 

Din a mea copilărie, 

Că n'oiii mina oi la stină 

Nici moi muri moarte bună, 

Ci-oiă muri în cătănie 

In bătaie la Frănţie. 

Dar popă cine mi-o fi? 

Horniştii şi tamburi, 

In loc de colac de grâi 

Fi-mi-a sînge pină 'n brii 

Singe de-a voinicului 

Pînă'n pieptul calului. 

In.loc de lumini de ceară 

Fi-mi-a drumul cel de sară 

Şi în loc de copirşeu 

Fi-mi-a plumbul din adeu!). 

Când adeul slobozia 

Frumoşi feciori prăpădia, 

Altul mintenaş muria, 

Altul capul ridica 

Şi din gură cuvinta: 

Maică, măiculița mea, 

Când tu maică m'ai făcut 

Să mă fi luat de mînă, 

Să mă fi dus la fîntină, 

Să mă fi ţipat în apă, 

Apoi ei: m'aș fi 'mnecată, 

Dumnezei te-ar fi sertată, 

- Că n'aş umbla lumea toată. 

* 

Ieşi tu maică pân” afară 

Şi te uită pe scăpătat 

Că ei într'acolo-am plecat 

Cu armele îmbrăcat! 

„De-i vedea un noruț grei, 

Poţi ştii maică că mi-i grei; 

Dei vede nor năsădit, 

Poţi şti maică, cam pierit. 

Dac'o fi ţara pe pace 

lar năpoi moiui mai întoarce! 

1) Adeu = âgyu, ungureşte, = tun,
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ȘI de-a fi o răutate 
M'oii trage lingă cetate 
ȘI voii scrie frumoasă carte, 
Carte 'n patru cornurele Ă 
Ca să-ţi fie maică jele, 
Pe de laturi cu bănaturi, 
In mijloc pară de foc, 
Cit de cît să mE potop, 
Că de lume n'am noroc 
La cine-i da-o s'o citească, 
Lacrimile să-l pornească 
Pe mine să mă jelească.!) 

177 

Hăi, săraci feciori frumoşi 
Cum stai ei în /agăr scoşi 
Cu puscile ?n piromită 2) 
Cu straițele fără pită. 
Cînd sfrănțugu 3) ne vedea 
Pe toți că ne ocolea 
Și obeşterul 1) cel mare, 
Comăndaș de la cătane, 
Tot pe deal ne înşira 
Şi doi în doi punea, 
ȘI iar mînă lingă mină, 
Tot voinici cu puşca plină 
Și zo el d'aşa zicea: 
Inălţate Impăraie 
Lasă noi să rătălim 5) 
Că noi aci toți perim! 
Şi "mpăratul că zicea : 
Mai ţineţi cîiu-ți putea, 
Bateţi că n'oiă dice ba. 
Cind el vorba nu'şi găta 
Dintre voinici mulți pica. 

  

1) Varianta privitoare la despărţirea dintre fiu şi mamă, când acela pleacă «la catane», vezi la Bibicescu p 121 şi următoarele. Sevastos, p. 15 şi în deosebi «frunză verde meri domneşti» la Sevastos, p. 278. Pentru sfîrşit vezi şi No. 170 din colecția acesta, 
2) Piramiqă. 
3) Franţozul — amintire din luptele Austriacilor cu Francezii 1) Colonelul. 
5) Să ne retragem.
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Picun voinic, pică doi, 

Pic'un voinic în cărare 

Şi-l văzu o fată mare. 

Pe fată mila o lovea 

Şi la cătană mergea 

Și lumină aprindea. 

Căpitanul co vedea, 

Sabia-afară-o scotea 

Şi la fată că merea 

Şi zo el aşa zicea: 

Stinge-ţi, fată, lumina 

Că la cătană-i dată 

Ca să moară ne 'ngropată 

Pînă bătaia se gată, 
Fără copîrşeu făcut 

Numa ?n paie 'nvăluit, 

Fără lumină de ceară 

Fără om dintr'a lui ţară. 

Cind bătaia se gătia 

Pe cătane c'o stringea 

Tăt în paie mvăluiți 
Şi de cioare toţi scobiți 

Şi cu var îi presera 

Să nu se împută lumea. 

178. 

Pe din sus de către Ving 

Multe tabere se string 

Sus pe dunga dealului 

In faţa Muscalvlui. 

. lar Muscalu "mplătoşat 

Spre bătaie s'a 'nșirat. 

lar ficiorii noşti striga . 

«Să trăiască patria». 

Vine Hatmanul călare, 

Tot strigind în gura mare: 

la vedeți duşmanul ici 

Nu vă dați ficiori voinică! 

Nu te da Moldova mea, 

Dumnezei ne-a ajuta, 

In pădure vom intra 

Şi aşa-i-om depăna 

De cît lumea no uita! 

59 

  

II a 
1) Asemănare în cele dou variante din Bibicescu, p. 150 şi 158. Apoi 

Onişor, p. 99.
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D Lîngă Viena. 

179... 

VARIANTĂ 

Pe din sus de Simering!) 
Mare loagăre se string 
Pe dunga răzorului 
Naintea Franţozului, 
Franţozu-n roş îmbrăcat 
Spre bătaie-i de gătat 
ȘI feciorii tot striga: 
«Să trăiască Austria» 

„Austria cea română.(?) 
Vinea gheneral călare 
Tot strigînd în gura mare: 
—_ Nu vă daţi feciori voinici 
Că ceriul ne-a ajuta 
Şi-n pădure. vom intra, 
Şi așa i-om scărpina 
De n'or uita cît lumea. 
Când era la prânzoșa 
Noi tăiam câte-un ocol, 
Ocolul s'a ocolit 
Piemont s'a prăpădit. 

180. 

Frunză verde de lemn scris, 
Prunc tinăr răă am ajuns, 
Cîţi oameni ia noi în sat 
Tot la mine s'or uitat; 
Or stat să să sfătuiască 
Pe inine să mă despărţască : 
De părinți şi de-a mea casă. 
Ei bine s'or sfătuit, 
Pe mine m'or despărţit 
Ca şi cerul de pămiînt, 
ŞI tare mor depărtat 
De părinţi şi de-al meu sat, 
Cînd pe mine că "mor tuns 
Uni-or ris și alți-or plins 
Alţii ziceau că mis bat. 
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Da eii Doamne n'am fost bat 

Ci numa'm fost supărat, 

Că ?n grea slujbă am Jurat 

Sw steagu 'mperatului 

Asemenea capului. 

Căpitane "'mpărătesc 

Lasă-mă să vorovesc 

Şi nişte cuvinte bune 

La părinţi să le pot spune, 

Să nu mă zuite pe mine 

Că înstreinez în lume. 

181. 

„Ziua bună mi-am. luat 

De la grădina cu nuci 

Dela părinţii mei dulci, - 

Dela grădina cu fagi 

Dela iubiții mei fraţi, 

Dela gradina cu fiori 

Şi dela mele surori, 

Dela-un fir de tămiiță 

E Dela, fete feciorițe, 

Cam avut şi io-o drăguță 

Ş-a chemat-o Măriuţă 

Şi la ochi cam negrioară 

Cine-o iubi-o să moară, 

Cine-o vrea să o sărute 

Dumneztă să nu-i ajute, 

Şi cine-o vrea să o jeie 

Dumnezeii să nu i-o dei€.!) 

182. 

Cînd maica că m'o "mbăiat 

C'un picior m'o legănat 

Cu gura m'o blăstămat: 

Alule, puiuţule !: 

Da nu mă mai supăra 

Că eu răă te-oi blăstăma, 

Să umbli tu țerile; 

Ţerile, streinele! 

  
1) Variante Hodoș p. 295, 926; Onişor 104.
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Cînd în Ţară am umblat 
Nici un bine n'am aflat; 
Cînd doriam pe-ai mei părinţi 
Plingeam cu lacrimi ferbinţi; 
Cind doriam dup'a mea țară 
Plingeam cu inim'amară ; 
Cînd din țară c'am venit 
Nici un bine n'am găsit. 
Oh! amar inimei mele, 
Mă gândii unde m'oi duce 
Şi me dusei la o căsuţă 
Şi mă dusei la o fereastră 
Nu mă lasă nici casă 
Mă scoase pe poartă afară 
Da eii răi mă supărai 
Cu glas mare că strigai: 
Oh! maică-mea cea iubită 
Unde ești acum perită 
Unde-i glasul cel frumos 

, Sufletul cel credincios? D 

183. 

Pingă casa maicei trece 
Părăuaș cu apă rece, 
Maica iese să se spele 
Vede că-s lacrimi de-a mele. 
Ei din grai așa grăii: 
Nu fi maică supărată 
Că mie-așa mi-a fost dată 
Să port puşca încărcată, 
Nu fii maică necăjită 
C'aşa mi-a fost rînduită 
Să port pușca flăntuită | 
Pușca-i grea, borneu-i?) grei 
Toate 's pe umărul meă. 
Tu maică m'ai blestemat 
Vinerea pe nespălat: 
Să n'am ei norot în sat 
Nici în sat nici în vecini 
Numai tăt în țeri streini; 

) 

  

1) Inceputul vezi la Gr. Sima, Convorbiri XV p. 199 Bibicescu. p. 95. 2) Raniţa.
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Că şed în casă de zid 

Şi mânc prefond !) tot plîngind 

Prefond acru nesărat 

Su” picioare frămîntat 

Şi cu fontul măsurat. 

Țipai zăbon de postav 

Luai pătrîutaș ?) cu prav, 

Ţipai zăbonaș cu bumbi 

Luai pătrîntaş cu plumbi, 

Pătrintaşu mi-i nănaşu 

Şi borneu taică mei 

Și puşca mi-i soră dulce 

Băinetul frate-de cruce?). 

184 

De la Dunăre pe vale 

Merg trei-sute de cătane 

Cu un căpitan călare 

Şi grăi cătă dubaş 
Să bat-un dinărariă-marş *). 

Strigă-mi Doamne cine'mi strigă 

Strig'un căpitan din carte: 
Ieşiţi feciori din cetate 

Şi ne puneţi trei în trei 

Şi tot mînă lingă mină 

Voinicaşi cu puşca plină, 

Şi voi haidaţi fără frică 
Nu cătaţi că doi, trei pică. 

Da unul din companie 

Poată noaptea nu salină, 

Ci tot scrie la hirtie 

Şi trimite la Frănţie. 

Da Frănţia-i mănioasă. 

EI prinde cartea de loc 
Şi o ţipă cătă foc 
Că-i fecior fără noroc 5). 

  

  

1) Pînea neagră din armată. 

2 Patronentasche. 
. 

3) Inceputul la Hodoș, p. 145 şi 116. Gr. Sima, Convorbiri XV p. 229. 

Bibicescu p. 9%. 
4) Generalmars, 

5) Variantă la Hodoș p. 226 Tocilescu I p. 780. «Pe din jos de Șura mare».
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185 

Maică, maică, draga mea 
Colo sus s'o scăpătat, 
C'acolo-i steagul plecat 
Şi badea pe drum picat 
Cu pistolul la picioare, 
Cu sabia pîngă foale. 
Nu ştiă, maică, nu ştiti dragă, 
Nu ştiă somnul 1-0: lovit 
O pușca. l-o prăpădit 
Că 'napoi n'o mai vinit 1) 

186 

Nici aşa, maică, nu-i bine 
Să umblu din zi în noapte 

„Tot cu borneul pe spate. 
Nici așa, Doamne, nu-i bine 
Să umblu din ţară'n ţară 
Cu prefontul susuoară 
Şi să umblu din' sat în sat. 
Cu prefontul cel uscat. 
Pușca şi curelele 
Oboară-mi umerele. 
Batăte 'mpărate, bată, 
Cea jale-a feciorilor 
Lacrimile maicilor ! 3 

187 

Vai săraca cătana 
Când aude porunca 
Lasă lingura pe blid 
ŞI lasă plugu ?n ogor 
Și cu ochii plini de dor 
Şi lasă nevasta grea 
Vine vreme ş'o făcea 
Şi pruncul umblă pe vatră 
Nu ştie cine îi tată 
Toată casa lăcrămează 
Și pe tatăl său poftează 3) 

  

1) Sfirșitul în Iarnik-Bărsan p. 308. Variante la Tocilescu I., p. 363. 2) Hodoş, Cântece cătânești p. 31. 
3) Variante: Iarnik-Barsan, p. 8313: Hodoş p. 207, Bibicescu p. 197; Hodoş, «Cintece cătănești», p. 28 Vezi şi No. din 172 col. Eminescu.
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188 

— Jele-i Doamne cui-i Jele, 

Jele-i Doamne maicii mele, 

Că m'o crescut aşa mure, 

Haznă de mine nu ate. 

Da mai jele-i lui Dumnezeu 

După un voinic ca ei. 

189 

Mult mă mir, maică, de tine 

De ce m'ai făcut pe mine, 

Că nu mi-ai făcut nici un bine, 

Numai de-a umbla pe lume. 

Cînd vine Dumineca, ” 

Că tu maică că-i videa 

-Voinicaș de sama mea 

Şi ţi-a arde inima 

S-a arde cu flacăra 

De-i gîndi că's în bătaie. 

190 

Pasăre, pasăre vie, 

Şi tu poți fi mărturie 

Că umblu ţară pustie! 

Pasăre din ţara mea, 

Spune cătră maică mea 

Să nu-mi poarte hainele, 

Nice ca să nu le vindă 

Numai ca să le aprindă 

Colon celea trei hotare 

Să le deie foc şi pară 

Că io's în lume şi "n ţară. 

191 

Draga mea cea primăvară, 

Tu eşti dulce și amară. . 

Cînd primăvara sosește 

Cătana la drum porneşte, 

Din bogăţie ce-o are 

Ia borneul pe spinare 

Şi pleacă la drumul mare. 
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Drumu-i lung și fleșterit 1) 
EI pleacă tot amărit, 
Ia lula și dahânește 
Şi cămeșa o cîrpește 
Și curele ferbeleşte 2) 
Şi tot la mîndra gîndeşte 
Și din grai așa grăieşte: 
Mindră, mîndră draga mea, 
Mult mă mir mîndră de tine 
Ce pămînt negru te ţine, 
De nu vini să vezi de mine. 
— Ţine-mă pămînt uscat, 
Că socot că m'ai lăsat! 
— De te-oi fi lăsat de bine 
Să n'ajung ziua de mine, 
De te-oi fi lăsată ei 
Topască-mă Dumnezei 
Ca pe săul de berbece 
Cind îl pui în apă rece! 
Da de m'ei fi lăsat tu 
Topască-te Dumnezeu 
Ca pe s&ul cel de oaie 
Cînd îl puni vara'n tigaie 
Şi-i dai foc cu flăcăraie. 

192 

Bată-l focu pe maiorul 
Că mi-o soldăţit amorul, 
Bată-l focu pe "mpăratul 
Că mi-o soldăţit bărbatul 3, 

193 

- Haide țară la hotare 
Dela noi pănă la mare 
Fie noapte, fie zi 
Noi hotarul l-om păzi 
Fie soare, fie ploaie 
Nimeni nu se încovoae. 

  

1) Plastern=a pardosi, 
2) Fărben = a vopsi, prin Bănat. 3) Variante Hodoș p. 512 ŞI Cîntece cătănești p. 33.
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Cine vrea să ne cunoască 

Vie 'n țara romînească, 

Că aşa l-om peptena 

Decit lumea n'o uita. 

Țara cere dela noi 

Să fim harnici la răsboi. 

194 

Fecioraş de greacă mare, 

Frumoasă duducă are 

Şi au scos-o de vînzare, 

Negustori-i o:neguţă 

Turcii banii numără 

Ei din gură — așa zicea: 

Să ajungă părinții 

Să "şi mai vindă copiii, 

Să privească tot creştinul 

Pe-a cui mini îşi dă copilul, 

Că eii am fost la părinți 

Ca şi luna printre sfinți 

Şi le-am fost de mingiiere 

Ca şi luna printre stele. 1) 

195 

Codru alb şi frunza-i neagră, 

Nu vezi, mamă, cum mă leagă 

Şi mă duce la robie 

Să-mi dea moartea de soție, 

La pinteni de nouă fonţi 

Scoate-mă mamă de poți. 

196 

Fă-mă, Doamne, ce mi-i face, 

Fă-mă pana rugului 

In clopul haiducului, 

Fă-mă pană pe almariit 

Să fii noră la crîșmariu. 

197 

Frunză verde Afion, 

Sa dus bădiţa lon 

Şa lăsat murgu'n pripon. 

  

1) Var. Sevastos p: 232, 234.
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Murgul paşte şi nechează 
Puica plânge și oftează. 
Taci tu puică nu mai plinge 
Nu vărsa lacrămi de singe, 
Căci lon o să te apuce - 
Şi la maică-ta te-a duce 
Cînd a face plopul pere 
ŞI răchita vişinele 
Şi tînjala mugurele 
Și proțapul porumbele. 
— Taci bădiţă nu mai zice, 
Nu cum-va blestem să-ţi pice | 
Căci din casă-ţi mă voi şterge 
Și la maica mea voi merge 
Ş'acolo te-oi blestema, 
Foc din gură voi vărsa, 
Şi pe'unde va pica 
Chiar și iarba s'a usca. 
Și dacă-ţi va merge răi, 
Curgă-ţi singele pirăi, 
lar de îți va merge bine 
Pice cartea de pe tine, 
Ş-atunci să gândeşti la mine. 
Ș-o să te ajungă dor | 
Că ț-am fost mândră odor. 
Leagă-ți dorumn băsmăluţă 
Răsădeşte ?n grăliniţă, 
Ca să creasc'un merişor 
Şi mîncînd să-ți fi” uşor. 1) 

198 

Ş-apoi legea codru des, 
- Că din tine n'oi.să ies 

Nici călare nici pe jos! 
Tu ia-mă Biţă călare 
Că nu mai pot de picioare, 
Că mi drumul gringuros 
Nu mai pot merge pe jos. 
Te-ar lua Biţa, lua 
Dar mi-i calul dintro Joi 
Nu ne duce pe-amindoi, 

„]) Sfârşitul în numeroase variante.
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Şi mi-i calul dintr'o Marţi 
Nu duce necununaţi. 

Mi-i calul de Vinerea 

Nu ne trece Dunărea?). 

199 

Frunzuliţă ş-un burete, 
Cimpuşor cu iarbă verde, 

Voinic umbra nu-și mai vede, 

Numai păsărelele 

Își umbresc aripele 
Şi puica sprincenele 
Şi voinicul armele. 
Armele şi le punea 
Şi din gură-aşa zicea: . 

Frunzuliţă iarbă mare. 

Ce m'aş ruga Dumitale 
Ca la un frate mai mare 

Să-ţi întind o aripioară 

Să mi-o duc şi ei la țară. 

. 201 

Frunzuliță - cimbrişor, 
Bate murgul din picior 

Să-i pun şeaua binișor, 
Să mă duc unde mi-i dor. 

Cu murgul lingă popas 

Eă a-sară unde-am mas, 

Murgu trage la grăunțe 

Şi voinicu la mindruțe. 2) 

202 

Frunză verde de piperiu, 

Noi am fost cinstiți boeri, 

Ne-a bătut un bărbieriă 

Cu cureaua briciului 

Tot de-alungul trupului. 

  

1) Inceputul la Sevastos p. 112. Șezătoarea |, 114. Variantă din Ardeal: 

Sue-mă, bade, călare 

Că nu mai pot de picioare. 

Biţă, la Canianu= Biţu, vezi p. 137, identic cu Ghiţă (Vezi <Biţă Că- 

tănuţa»). Altă variantă la “Pocilescu î, 237, 352. Alexandri, Blăstemul, p. 17. 

2) Var. Sevastos, p. 142. Cp. «Murguleţ, căluțul meii»> din colecţiile 

ardeleneşti.
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Ni-a dat una, ni-a dat două, 
Ne-a dat patruzeci şi nouă, 
Pin” cea plesnit pelea 'n două. 
Ne-am judecat la divan, 
Judecata ţine-un an 
Și în pungă n'am un ban. 
Ce folos de cuşmă lungă, 
Dacă nu's parale ?n pungă, 
Mai bine mai rotunjoară 
Și parale grămăgioară. 

203 

Mă mină mama la muncă, 
Ei mersei la stavă 'n luncă 
Ş'aleseiă mînzul mai mare 
Şi mă suii pe spinare 
Şi eşii în drum de ţară 
Și mă făcui voinicel 
Miînai caii în Ardel 
Şi păn într'unul i-am dat 
Bani frumoși am căpătat 

204 

Și pruncul, care e prune 
Paște-și calul sei în cîmp. 
Feciorul care-i fecior 
Pe umăru-i cu topor, 
Căci în sară calu 'nșală 
Şi mi-l scoate ?n cimp afară 

205 

Pune-oiă şeaua pe -murgu 
Şi oiă trece și codru, 
Da oii pune şi chinga 
Trece-oiu și la mindra. | 
Doar oii da briînca cu ea 
Ş'oii mai pune cinci groşițe 
Să iau nanii cărpuliţă, 

206 

Pusei şeaua pe murgul, 
Luai drumul de-alungul.
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Paşi-paşi-paşi murgule tare 

C ajungem în sat cu soare. 

Bine pe noi că ne-aşteaptă, 
Ţie zobu !) cu obrocu 
Mi-e gura şi colacu ?). 

207 

VARIANTĂ 

Pusei şeaua pe murgu, 

Luai drumul de-alungu, 

Murgul tare îmi păşea - 

Peste rîpi şi gropi săria, 

Mă luai, -cotaiii 'napoi 
Văzui Frincii după noi 
Ochii'mi plingeau amindoi, 

Mă luai, cotaiii "nainte, 

Văd sînge păn! în ghenunche. 

208 

Slugă, slugă, măi Ioane, 

Tu ești slugă pe iubire 

Cum ţi-oiii spune-așa să fie. 

Scoate şeaua din cămară 

Şi "mi înșală murgul iară 

Că io-s voinic de la ţară 

Duce-moii din ţară 'n țară 
Pină'n dalba primăvară. 

Aste împlini-le-voii 

La ţară cără-mă-voiil. 

209 

Foae verde ruptă ?n cinci, 

Plinu-i codru de voinici 

La tot fagul cîte cinci. 

Iar la fagul cel mai mare 

Zace Badiul de lingoare 

Cu mîndruţa la picioare, 

Ce-l tot roagă să se scoale. 

  

1) Ovăs. 
2) Cp. Sevastos p. 52 «Frunzuliță cimbrişor» şi p. 77. Acest «paşi, 

paşi, paşi.. 

Rădulescu-Codin p. 76; Tocilescu [, 1 p. 338. 

.» revine în poesia populară din Muntenia în forma următoare: 

ndeamnă, 'ndeamnă murguleţ 
Să sosim la târguleț»
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- — Mori, bădiţă, ori te scoală 
Nu-mi mai da şi mie boală, 
Că de: cînd te cat mereii 
Ştie Domnul Dumnezeă; 
De cînd stai sub fag culcat 
M'am urit, m'am săturat 
Paturile aşternînd 
Perinele tot mutind 
Cînd la cap, cînd la picioare, 
Cînd la umbră, cînd la soare! 
— Mindro, mindrulița mea, 
Eu atuncia m'oi scula 
Cînd tu mie mi-i aduce 
Apă rece din Dunăre, 
Sloiii de gheaţă din țermure, 
Cireşe din doi altoi 
— Mindra din grai îşi grăia: 
Apa rece so 'ncălzit: 
Cireşele s'o trecut. 
lară el din graiu grăia: 
— Mindră, mîndruliţa mea, 
Mare ești, puţin pricepi, | 
Sloiii de ghiaţă-'s buzele 
Cireșe din doi altoi, 
Mindro-'s ochișorii tăi 1). 

210 

Frunză verde de cicoare, 
Toată lumea-i la răcoare 
Numa eu-s la închisoare, 
La Iași în temnița mare, 
Cu doi butuci în picioare. 
Frunzuliță de negară, . 
Am primit-o veste-a-sară 
Că şi puica-i la opreală, 
La opreală părintească 
Pentru fapta voinicească. 
Ea din ochi negri-o lăcrimat, 
Din gurițo cuvîntat: 
— Nu mă bate mămucă, 
Nu mă mustra 'tătucă 

  

!) Variante la Hodoş p. 76 și 78. Gr. Sima, în Convorbiri XV p. 228, e vastos, «Luncă, luncă», p. 1u7 şi Tocilescu I, p. 347, 785.
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Că voi spune: 
Unde-am însărat, 

Cine m'o 'nşelat, 
Un voinicel nant 
Nant şi princenat, 
Sprincenile lui 
Pana corbului, 
Ochişorii lui 
Mura cîmpului, 
Feţişoara lui 
Spuma laptelui, 
Mustăcioara lui 
Spicul griului, 
Coaptă la răcoare 
Ne-ajunsă de soare 
Coaptă la pămint 
Ne-ajunsă de vint.. 
Vinde-ţi mamă rochiţa 

- Şi-mi deschide temnița, 

Vinde-ţi mamă papucii 

Şi-mi deschide butucii, 

Ca să ies la codru des 

Şi din el să nu mai ies, 

Numai sara la potică 

Să culc mindre şi voinici, 

Să-mi fac bani de cheltuială 

Şi straie de primenezlă. 

211 

Frunză verde lemn uscat, 

S'a dus lancu la vinat 

Să vîneze-o căprioară, 

Căprioară roşioară 

Şi pe la bot albioară. 

Căprioară m'a vinat 

lancu singur s'a 'mpușcat. 

Bucură-te "mănăstire 

Că lancu vine la tine. 

Nu vine să fericească 

Ci vine să putrezească. 

Creşteţi flori şi "mbobociţi 

Că mie nu-mi trebuiți, 

Creșteţi flori mari cit gardul 

Că ei mi-am trăit vebutul 1). 
. 

  

1) Cu altă întorsătură la Tocilescu IL p. 819.
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212 

Dintre lucă, dintre preluci 
Petrişorule ce strigi? 
Nimen lume nu-l aude 
Decât maică-sa din curte 
— Sai boii i-ai prăpădit 
Sai cămașa ţi-ai negrit? 
— Nici boii n'am prăpădit, 
Nici cămașa n'am negrit, 
Da n'am culcat ș-am adormit 
Sub un ' măr mândru'mforit 
Cu floarea păn” în pămînt. 
Galben șarpe mi-a venit 
M'a înghiţit pe jumătate, 
Jumătate nu m& poate 
De curele șintefate, 
De cuțite vaicarate !). 
De-mi eşti maică cu dreptate 
Bagă mîna şi mă scoate. 
— Ba io mâna n'oi băga 

"- Ca mă tem că m'a minca, 
Că dacă-a fi țara în pace 
Petrişori eă mi-oi mai face. 
—  Sorioară, Dumneata, 
Bagă mîna daca-i vrea 
— Ba, io mâna n'oi băga 
Că mă tem că m'a minca, 
Că dac'a-fi lumea 'n pace 
Maica Petrii mi-a mai face. 
— Puiculiţă, Dumneata, 
Bagă mâna dacăă vrea. 
— Eă minuţa oi băga 
Dacă tu le-i singera. 
„+. Cum oi scăpa 
Să crezi că li-oi singera. 2) 

213 

Frunză verde de alună, 
Sara n codru, ici pe lună, 

  

— 
te 

i) Ascuţite tare. Nota lui Eminescu, 
2) Variante la Bibicescu p. 8-12; Sevastos p. 85-86 şi p. 180 Rădulescu- Codin, «Milea» p. 267; Tocilescu I p. 29 și 380, indeosebi varianta din. 3 Transilvania culeasă de [. Binig în col. Tocilescu p. 1070.
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Mi se plimbă-un voinicel 

Cu cojocul contaşel 

Cu cujma neagră de miel,)) 

Se plimbă încetişor, 

Cu pasul lui cel uşor 

Şi-a ajuns la Cucul mare 

Care veni cătră vale. 
La tulpina nucului 
Cintă mama cucului, 

Aşa cînta de frumos 

De se pleacă crengile 'n Jos 

Da nu cînta mama cucului 

Ci mîndruţa smeului 
In valea nucului. 
«Frunzuliţă busuioc, 

- M'o scăldat mama'n apă de foc 

Să rămin fără noroc, 

M'o scăldat în apă de spini 

Să rămîn pintre streini; 

M'o scăldat în apă de iaz 

Să fii în lume de necaz; 

M'o scăldat în apă de surcele 

_ Să trăiesc în lume cu Jele. 
Şi voinicu-o auzia, 
Inima ii se rupia - 

Şi la dinsa alerga 
Şi în braţe o lua. 
Paloşul el şi-l scotea 
Pe smeii bucăţi tăia, 
Şi pe dînsa o lua 
Şi foarte bine trăia. 

214 

Şi cînd acasă sosiam 

O cărticică găsiam, 

Cărticică o spărgiam | 

De bănat mai că fomniam. 

Apoi mă luaiii pe cale, 

Pe o cale lungă tare, 

Şi la vamă ajunseii 

  

1) Vezi asemănarea din Canianu p. 287 «Fruuză verde păltinel»... 

„ 
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Și către vameş ziseiu : 
— Hei podariu, podarii de vamă 
Am să fac cu tine samă. 
Citu-i prețul podului? 
— «Preţul podului e mare 
De la tin' nu cer parale 
Num'o ţir de gurişoară 
Dai-mi, dalbă-fetişoară. 
— «Cât am venit din Bănat 
Gură la nime n'am dat, 
Ş'oiii merge pân'la Ciaba 
Gură la nime n'oiă da, 
Mai bine moi desculţa 
Şi prin apă m'oi băga; 
De mi-a îi prirea'n apă, - 
Intra ei urită matcă 
Trageţi toate clopotele 
In toate sătuţele, 
C'a perit fată fecioară 
Pentrun pic de gurişoară, 
Să-i meargă vestea în ţară. 

215 

Peste Mureş peste Tisă 
Este-o nănuliţă "'mprinsă 
Cu lacrămi pe alba-i față | 
Cu un pruncuşor în braţă, 
Ea amar se. tinguia 
Pruncuşorul tot plingea. 
Plinsul lui mi se lăția 
Şi pre ia că mi-o întilnia 
Doi-spre-zece tâlhărei . 
Şi hotnogiul !) dintre ei 
Către ea 
Aşa grăia: 
— «Nană, nănuliţa mea 
TȚipă pruncul focului 
Sui cu mine codrului. 
— «Ei pruncul nu oi ţipa, 
Ci de cumva ne-ţi scăpa, - 
După voi că m'oi lua 
Cu pruncul în sus pe munte. 
— Haide dară că te-om duce! 

1) Sublocotenentul.
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216 

Dede-mi mama o vărguță 

Să mîn vacile ?n ciurduţă, 

Eu ciurduţa n'o aflaiii 

Ci-aflaiă o pană de rală, 

Şi penuţa ce-am aflatu 

De loc se crepă în patru; 

Aflai alta pliscoiată 

Ş'o puseii la gură 'ndată, 

Incepui tare-a striga 

Nime nu mă auzia, 

Numai mîndrul „păcurar 

Ce şedea colo 'n umbrar 

— Păcurar din ceea față 

Hai acasă de mă nvaţă! 

EI acasă îmi venia. 

Şi pre. mine mă "ntilnia, 

Ei tare mă bucuram 

Penişoara lui o dam; 

Şi în clop să şi-o punea 

Şi atunci aşa grăi 

«Puiculiţă, draga mea 
«Vara vii, vara te duci 

«Şi nimica nu-mi aduci 

«Numai sînul plin de nuci 

«Şi poala de mere dulci. 

»Tu le-aduci, tu le mănînci 

«Cu feciorii satului 

«Cu slugii 'mpăratului». 
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Oltule, rîu blăstemat, 

Ce vii mare turburat 

Şi cu sînge-amestecat? 

Or la coadă te-a plouat, 

Or vre-un mal ţi sa surpat, 

Or pe mîndra mi-a "'ngropat. 

— Nici la coadă n'a plouat, 

Nici un mal nu s'a surpat, 

„Dar ţi-e mîndra, mări, pe pat. 

Dar. voinicul ce-mi făcea, 

Tare că se spăiminta 

Şi spre casă că pornia, 

_I
 

_
I
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La murgul în grajd intra 
Şi tare mări-'mi ofta. 
Şeaua pe el cînd punea 
Afară că mi-l scotea 
Şi cruce mări-'şi făcea. 
Picioru ?'n scară "mi punea 
Și spre Olt că mi'şi pornia, 
La margine c'ajungea, 
Cruce, mări, că-şi făcea 
Și lui Murgu că-i zicea: 
lați murgule drumulețu 
Păn la âl mare Olteţu! 
Murgu mări în Olt intra 
Pe lat mări se punea 
Şi la margine-l scotea 
Niţel că se odinea 
Drumul friului dedea 
La. inîndră că 'mi ajungea. 
Indată că ce sosia 
Pe mîndră că mi-o vedea 
La biserică-o ducea 
Şi lui tot îi se părea 
Că din cap se ridica . 
Şi el de s'apropia ? 
El din gură că-i grăia: 
Scoal' mîndro, mîndruţo fa 
Ca să mai vorbim ceva! 
El vede că nu se scoală 
Mare jale Vimpresoară 1). 
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Frunză verde de curechii, 
Gheorghieş?) fecior de grec 
Vineri mă-sa l-a făcut 
Şi spre Simbăta crescut 
Duminecă s'a ?nsurat, 
Luni la oaste l'a luat 
Și ?n răsboi l-a şi băgat. 

  

  

1) Inceputul vezi ja Alexandri, p. 284. G. Dem. Teodorescu 320. Ca- nianu XĂVI (vezi şi nota). Rădulescu-Codin, p. 31, ” 2) In cîntecele poporale din Moldova (col. Sevastos) Gheorghieș e nu- mele ce-l mai frecvent al flăcăilor îndrăgostiţi. De asemenea și în Ol- tenia (Vezi colecţia Rădulescu-Codin). Variantă în Pezătoarea II, p. 7.
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EI tare s'a supărat 
Maicii sale a cuvintat: 

«Maică, măiculița mea, 
Eu te jur pe leg-a ta 
Ca să-mi ţii nevasta bine 

Cu zăhar şi cu smochine, 
Cu pîne de grii curat 
Cu vin roşu “nestricat, 
Cu colac în lapte dulce, 
Doar la mă-sa nu so duce. 

Cind cătană m'au luat 
Să slujesc pe împărat 
Nouă ani şi nouă luni 
Şi pe- atitea săptămîni, 
Șapoi iar sa înturnat 
ȘI nevesti-a cuvintat: 

— Nevastă, nevasta mea 
Anii cînd i-oi împlini 
Eu la tine oi ven. 

Gheorghe anii şi-a'mplinit 
Şi acasă n'a venit, 
Nevasta s'a logodit 

Că credea cum ca murit, 

Socru săi trist ş şi "ngrijit 
S'a gătit şi s'a pornit 
Și s'a dus în deafla vie 

Doar Gheorgheş o să mai vie. 

Și cu Gheorghe- -al săi iubit 
Pe-a sa cale sa "ntâlnit, 
Sa întîlnit și la văzut 
Dară nu l-a cunoscut. 

— Bună cale, moş bătrin! 
— Mulţumesc, voinic străin! 
— Moşule, te- -aș întreba 
De ceva de mi'ai ierta, 

Să nu-ţi fie cu bănat 

Unde sună pușca 'n sat? 

— la sună la casa mea 

Că mărit pe noră-mea. 
— Moşule, dar cine-o ia? 

— Feciorul lui Bezedea! 
Gheorghieș fața "nroșeşte, 
Ş'apoi mi se: ngălbinește
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“Şi pe murgu-i se avîntă 
- Şi bătrinului cuvintă: 

— Tată bun, tătuțul mei, , 
Eă sunt Gheorghieş al tăi 
Sui pe cal și dumneata 
Şi îndat om alerga. 
Cuvintă și se porni 
Și la poartă că sosi 
Cu picioru n ea isbi, 
Și cind murgu a-nechezat 
Toţi meșeni s'au sculat 
lar Gheorghe li-aă cuvîntat: 
— Staţi meseni, nu vă sculați, 

„taţi meseni și ospătaţi! 
Insă mîndra mea frumoasă 
Să se scoale de la masă 
Poarta n grabă să-mi deschidă 
S'o sărut și ea să-mi rîdă. 
ȘI cu grabă să grăbiască 
Murgul să mi-l priponească 
C'o sfăruță de mătase 
De la mîndra mea din casă, 
C'o sfoară de ibrişin 
Dela mîndra mea din sîn.!) 
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Frunzuliţa macului, 
Colo'n culmea dealului, - - 
La tulpina brazilor, 
Pe drumul tălharilor, 
Văd, cînd ochii îmi ridic, 
O nevastă cu prunc mic 
Cu prunc mic nebotezat 
Părăsită de bărbat. 
Şi cum plinge, cum suspină, 
Frunza codrului o 'ngină: 
— «Ardă-l focul blăstămat 
Cum s'a dus şi m'a lăsat, 
Ardă-l focul ticălos 
Cum mi-a fost necredincios, 

  

1) Variante la -Sevastos p. 246 «Frunzuleană gri mărunt». Ibidem p. 
248. Tocilescu 1, p. 356, 362.
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Bată-l mila”de la mine 

Cind i-a fi 'n lume maibine, 

Bată-l lacrămile mele, 

Bată-l gîndurile grele... 

Şapoi ia copilu ?n brațe 

Cu lăcrămi ferbinţi pe față 

Şi îi zicea 'ncetișor: 

Nani, nani puişor! 

Că mama îţi va găta 

Colibuţă de nuiele, 

Pătuleţ de floricele, 

Şi cînd vîntul va bori 

Dulce. mi te-a adormi, 

Şi cînd vîntul va sufla 

larăş te va deștepta 

In temeiul codrului, 

Pe drumul filharului. 
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Frunză verde, frunzuliţă, 

O tînără copiliţă 

Miîndră ca o garofiță, 

Cu ochii la cer cătind 

Din gură şoptea, grăind: 

Jură lună, jură soare, 

Ţuraţi stele lucitoare 

Că-s copilă nepătată, 

Cu nimica vinovată. 

Jură lună pentru mine 

Că n'am dragoste cu nime. 

— Ba, noi dragă, mom jura 

Las să jure maică-ta, 

Cai petrecut cu dinsa 

— jură, mamă, pentru mine 

Cam fost pururea cu tine. 

— Draga, mamii n'oi Jura, 

Sufletul noi lăpăda 

Că şasară te-am văzut, 

Te-am văzut, te-am cunoscut 

Cum şedeai în piepteraş 1) 

Sub umbră de mărăraș 

In brațe la Dumitraș, 

1) Gard de trestie, făcut a da umbră şi a apăra de gobăi straturile cu 

fori. Nota lui Eminescu. » 
6
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Sub un corciă 1) de rosmarin 
In brațe la Constantin. 
ȘI ei te stringeai în brațe, 
Te sărutai cu dulceaţă, 
Te țineaă. pe ghenuchele, 
Te hrăneaă cu aluvele. 
— Jură mamă pentru mine . 
Să nu rămîn de ruşine. 
Măsa 'ncepe a jura, 
Soarele-a. se mtuneca, 
Luna ?n sînge-a se schimba 
Şi pămiîntu-a tremura. 
— Vezi, copilă, fapta ta 
Prăpădi pe maică-ta ! 
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Frunză verde baraboi, 
La moară la Dorohoi 
Merge-un car cu patru boi 
Incărcat cu păpuşoi. 
Dinapoia carului 
E ciocoiul satului 
— Bun ajunsul, măi ţărane! 
— Nu-ţi mulțămesc, măi cucoane! 
— Măi țarane, tu eşti beat!? 
— Latri, ciocoi gulerat, 
Eu de-aseară n'am mîncat 
Şi tu zici că eii îs beat! 
Şi ciocoiul satului 
Cu năravul dracului 
Pune mîna pe oblinc, 
Alt? o bagă ?n sîn, adînc, 
Şi scoate-un bici plumbuit, 
Plumbuit, răsplumbuit. 
Ş-avîntindu-l într'o parte 
Trage la ţăran pe spate 
Trage una, trage două, | 
Trage mereii pin” la nouă. 
Ear ţăranul satului, 
Cu năravul dracului, 
Bagă mîna pe sub scoarță 

    

1) Corciii = tufă. Nota lui Eminescu.
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Şi scoate-o măciucă groa asă, 

Groasă, groasă, ciotoroasă 

Şi-avintindu-o în late 

Trage la ciocoi pe spate, 

Trage una, trage două, 

Trage patruzeci şi nouă. 

— Măi loane Bălăbane, 

Răi mă dor cele ciolane, 

Dă-mi rachiii de trei parale 
Să mă ung ei la spinare 

Că-un țăran m'a bătut tare. 

— Aşa- i trebui, măi cocoane 

Nu te 'ncepe cun țăran 

Că ş-așa el ţi-i duşman; 

Căcă țăranul cînd te bate, 

Zaci un an şi jumătate. 1) 

222 

Viaţă CĂTÂNUŢĂ 

Pe culmița dealului, 

Dealului Ardealului, 

Primblă-mi-să mări -primblă, 

D'ali cine mi se primblă? 

D'ali Viţă cătănuță 

Cu a lui dalbă de mândruţă, 

Cu doi bani în buzunariă 

Cu doi-spre-ce lăutari 

Şi cu patru călușei 
Incărcați de gălbinei, 

Cu mândra pe lingă ei. 

Viţa din grai că- -mă .grăia: 

—'De cînd, mindro, te- -am luat, 

Nici un cîntec n'ai cîntat, 

Şi-acuma-i anu "*ncheiat. 

la să-mi cînți un cînticel,: 

Măcar cit de mititel, 

Să-mi ascult un ceas la el». 

Frunză verde şoralea, 

Mindra din graiă-mi grăia: 

Bucuros că ţi-aş cînta, 

  
  

  

1) Var. Sevastos p. 317, G. Dem. Teodorescu p.296, Alexandri 41. 250. 

Tocilescu I p. 135.
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Dar mi-i portul femeiesc, 
Şi mi-i glasul voinicesc. 
Cînd oii prinde a cînta 
Munţii s'or cutremura, 
Fagii mari sor legăna, 
Vetrele s'or despica 
Apele s'or turbură - 
Fîntîna din Peşterea... 
Potera ne-a auzi, 
Inainte ne-a eşi, 
Că-i o matcă de voinici 
Peste patru zeci și cinci, 
Şi o matcă haiducească 
Peste patru- zeci Şi şase, 
Şi pre mine m'or lua 
Şi pre tine te-or tăia, 
Ce haznă, Viţă-i avea ?» 
— Nu te teme mândra mea, 
Până-i fi pe mâna mea, 
C'oiu fi ei de te-oi ţinea. 
Cîntă mîndră cântecul 
Că mi-i drag ca sufletul. 
Miîndra 'ncepe a cîntă 
Munţii se cutremură, 
Fagii mari se legănă, 
Pietrele se despică, 
Apele se turbura, 
Fîntîna din Peştera, 
Și potera îi auziă, 
Inainte le eșiă, 
Şi din graii așa grăia : 
— Alei Viţă cățănață. 
Ce-ai cotat tu pe aice 
De nencurcă tu florile, 
N'aii hodină oștile. 
Ia dă-ţi tu- Viă vama |! 
Viţă din graiu- și grăia: 
— Ce fel de vamă ti -aş da? 
— Să-ţi dai, Viţă pușca ta. 
— Puşculiţa nu mi-oi dă 
Pînă capul sus mi-a sta, 
Că mi-a dat-o tatăl meă 
Să păzesc de capul meă.
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— a dă-ți tu Viţă vama! 

— Ce fel de vamă ți-aş da? 

— Să-ţi dai Viţă pistolul. 
- lo pistolul nu l-oiă da, 

Pînă capul sus mi-a sta, 
Că-l am dePun cumnăţel 

Să-mi apăr trupu cu el. 
— Ia da-ți tu Viţă vama! 

— Ce fel de vamă ţi-aș da? 

— Să-ţi dai Viţă sabia ! 
— lo sabia nu oi da, 

Că mi-o dat-o frate-meii 

Să-mi păzesc eii capul mei. 
„— Ia dă-ţi tu Viţă vama! 

_— Ce fel de vamă ţi-aş da? 

— Să-mi dai Viţă pe murgu. 
— Ei pe murgu nu l-oii da, 

_Că mi l-o dat socru-mei 
Să-mi poarte trupșoru mei! 
— Ia dă-ţi tu Viţă vama, 

Fie-mi curvă maică-ta ! 

— Ce fel de vamă ţi-aș da? 

_— Să-ţi dai viță pe "mîndra ! 

— Ei pe mîndra nu oii da 
Avradina Satana, 

Hudi, basama leuca! ., 

— Dalei Viţă Gătănuţă 
Gată-te să ne luptăm 
In săbii să ne tăiem, 

Zi de vară 
Pină'n sară 

 Că-e zi de primăvară . 
Şi e lupta mai ușoară. 

Şi de luptă “apuca 

Cu foc mare se lupta 
In săbii că se tăia. 
Viţa din gură grăia: 

— Mindră, mîndruliţa mea 

Descinge-ți puținel briu 

Şi-mi ţine murgul de friu, 
Că-mi pune capul Codrean, 

Al mei şi al tăă dușman.
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Frunză verde şoralea 
Mîndra din gură grăia::. 
— Ba io nu ţi l-oiă ţinea. 
Dintre voi care-o răsbi, 
De bărbat ei l-oiă primi. 

Vița rău se mînia, 
Intr'un picior se "ntorcea 
Paloşul iute scotea 
Şi capete reteza, 
Tot polog că mi-i făcea. 
De galbeni îi culegea 

i 'n dăsagi că mi-i băga 
i pe murgu-i arunca 
i din gură așa grăia: 

— Pleacă curvă nintea mea, 
O vei vrea, o nu vei vrea 
De nu, dracu să te ial! 
C'astă vară mi-am cosit, 
Cite clăi că mi-am clăit, 
La toate virf am făcut, 
Numai una mi-am lăsat 
Cu capul tău virf să-i fac, 
Frunză verde şoralea 
Miîndra din gură grăia : 
— lartă, Viţă, greşala! 
Poale lungi și minte scurtă, 
Femee nepricepută. 
— Ei greşala ți-oiii ierta 
Capul tăă cînd l-oii tăia. 
Și paloşul mi-l scotea, 
Capul mîndrei mi-l tăia, 
Tot mușcături îl făcea 
Şi pe drum c'o risipea. 
Numai ţiţele lua 
Şi-n buzunar le băga, 
Şi pe murgu 'ncăleca . 
La soacră-sa se ducea: 
— Bună-ziua soacră-mea! 
După masă se punea 
Şun cop de vin îmi cerea 
Soacră-sa din graii grăia : 
— Viţă, Viţă dragul meu 
Cum ți-ar sta ţie de bine 
De-ar fi şi mîndra cu tine. 

p
p
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Viţă din grâiu-şi grăia: 

—" Dă-ne soacră carne grasă 

De la mîndra cea frumoasă, 

Fierbe de sară cu varză. 

Soacră-sa nu pricepea 
Carnea cu varză fierbea 

Şi dinainte-i aducea, 

EL din grai așa grăia 

— Mincă şi tu soacra mea 
Carne de la fie-ta, 
Aradina Satana 
Udri basama leuca! 

Curva-i fost şi Dumnia-ta 

Curva fost şi fata ta! 

Şi paloşul mi-l trăgea 

Capul soacră-sa tăia . 
Şi averea i-o lua 

Şi-n desagi că mi-o băga 

- Şi pe murgu-o arunca 

Şi din graii aşa grăia: 

— Haidaţi feciori după mine 

Să vă 'nvăţ a trăi bine 

Să vă duc pe la strîmtori 

Să vă iau la gălbiori, 

Că-s mai uşori la purtare 

Şi-'s mai sprinteni la schimbare 1) 

(Gura-Rîului 2). 

  

1) Variante : Rădulescu-Codin, Ghiţă Cătănuţă, p. 274. G. Dem. Teo- 

dorescu, p: 631 (vezi şi nota de la această pagină). Biţa Cătănuţă la 

Tocilescu I, p. 173. 1065, 1247 (aici Viţa Cătănuţă), Alexandri, 97. 

(Vidra) p. 24 (Paunaşul codrilor). Sevastos 302 (Vidra). Hodoș, «Conv,. 

Lit.» XXXV (Vidra). 
2) Gura Riîului, sat muntos lângă Sibiiu, admirabil situat.
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223. 

Măi bădiță, păr sucit, 

Şezi la noi dac'ai venit, 

Decât vini şi ear te duci 

Mai bine te-aş vede n furci. 3) 

294. 

Bade, trandafir subțire 

Vrut-ai să mă scoţi din fire. 

Dar badea din grai grăia: 

Eu sunt trandafir frumos 

Şi din fire unu te-am scos. 

225. 

Măi bădiță, băiat prost, 

Dar asară unde-ai fost? _ 

Ca vint altul mai frumos, 

Mai frumos şi mai subțire 

Nu ca tine-un prost din fire.*) 

226. 

Bate, Doamne, cei doi plopi 

Din țarina de la popi 

Şi bate şi pe cei doi 

Din țarina dela noi. 

  

1) Alexandri p. 370, 

2 Inceputul v. Tocilescu p. 1289.
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291. 

Mă miram ce-mi place mie: 
Mărul roşu de la vie, 
Bădiţă de omenie. 
Mă miram că ce mi-i drag: 
Mărul roşu pădureţ 
Bădiţa cu părul creţ.!) 

228. 

— Pucu-ți nană gura ta. 
— Macar o ţuci, macar ba; 
— Ţucu-ţi nană ochii tei. 
— Ţucă-i bade-o amindoi. 

229. 

— Rămii puică sănătoasă 
Ca o garoatfă frumoasă. 
—— Du-te bade sănătos 
Ca un trandafir frumos.) 

230. 

Mă cutremur cînd gîndesc 
Cu puica să mă 'ntîlnesc, 
Două vorbe să-i vorbesc 
Inima să-mi răcoresc. 

231. 

Ce mi-i drag mie în lume: 
Cărările prin pădure, 
Cautind cu mina mure. 
Şi mi-i drag pomul cu prune 
Şi omul cu vorbe bune. 
Şi mi-i drag nucul cu nucă 
Și omul cu vorbe dulci. 

232. 

Dragă de eşti albineaţă 
Ce te ţii așa măreață 
Că şi eii sunt albineţ, 
Nu mă ţin așa măreț. 

  

1) Variantă «Convorbiri» XVII p. 351, 
2) Var. Hodoș p. 211.
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233, 

Ucigă-te crucea, drace, 

Cum nu laşi dragostea 'm pace! 

Ce tot umbli ca so strici? 

Ce bătaie-ai să măninci! 

234. 

Foaie verde ş-o cucută 
De dragostea mea cea multă 

Mi-a căzut lumea urită. 

235. 

Că mi-e mîndra frumușică- 

Vedea-o-aş în bătătură 

Să sbiere ca o nebună, 

Şi eii, dragă, peste drum, 

Să sbier ca și un nebun! 

236. 

Vino nană, cînd te rog, 

Că la toamnă pot fi rob, 

In temnița Nistrului 

In fundul pamintului. 

237. 

Aci-i loc de gura veche, 
Sărutu-vă ?n gura fetche; 

Aci-i loc de gură nouă 

Sărutu-vă p'amîndoua, 

Şi pe una 
Totdeauna. 

238. 

Bun e locul de jucat 

Zău mă tem de răsturnat, 

Bun e locul de învirtit 

Zău mă tem de prăvâlit. 

239. 

Mai încet măi băieţele 

Mai încet cu copila 

Că nu-i nora miîni-ta, 

Ci-i a istui de colea, 

Acuş vine şi ţi-o ia!
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240. 

Lele-a dracului să fi, 
De nu-i merge, nu te 'mbii, 
Pe cărarea fîntîni 
Să-mi stingă focul inimii. 

241. 

"Frunză verde ismă creață 
Duminecă dimineață 
La Dorohoi în cea parte 
Se pling mîndrele de moarte. 

242. 

Vecine, dragă vecine 
Nu lăsa 
Nevasta ta 
Să spele cămăşi la vale 
Că-i prea albă "la picioare: 
Cîndu-i văd picioru gol 
Stai în loc să mă omor 

243. 
Pe uliţa cei domniască 
Este-o albă de nevastă, 
Vrea birăul s-o iubiască, 
Da-o iubi el pe dracu 
Că l-o întrecut altu. 

244. 

Supărată-i nana mea 
Că n'are cu cine beă. 
Da mai supăratu's ei 
Că nu am vinars să bei, 

245. 

Vîntul bate scolăie 
Cîrpa nani-i roşie 
Vîntul bate, leagănă 
Cîrpa nanii galbenă. 

245. 

Cine vrea să mă peţească, 
Margă la tata de mă ceară
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Că părinții-mi poruncesc 

Cu urât să nu trăesc, 

Că-s o floare după mare 

Cine-mi coată-n faţă moare. - 

241. 

Mă mină mama la moară, 
Mă întilnii cu o fecioară, 

Mă țipai să o sărut, 

Ea mă puse la pămint. 

248. 

Zise mama către mine 

Să nu dau gură la nime, 

Dară dracul poate face 

Să nu dai la cine-mi,place?). 

249. 

TŢuci, țucă, țuci, 
Prin butuci 

Miîncare-ai pîne cu nuci. 

250. 

Fie dracu supărat 

Pin: or trăi crîşme n sat. 

Că oi bea la care-oii vrea 

Şi-oi plăti cînd oi putea. 

251. 

Vai de mine, “mor de cald 

Şi nam apă să mă scald. 

Mă dusei la lacul sec 

Era gata să mă "'nnec. 

252, 

Bădişor ca bade-meă, 

Nu-i cât ţine Dumnezeu. 

Că-i şi dascăl şi birăii 

Şi-i pristav la făgădăii. 

  

1) Hodoş p. 183, Tocilescu p. 942.
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253. 

Ce haznă bade de tine 
Că îmbli alb şi schimbat, 
Şi trăieștă tot supărat, 
Da io-s neagră şi smolită 
ŞI trăiesc tot veselită. 

254. 

Pinză, pinză, fă-te miînză 
ȘI te "du la mama'acasă 
Şi rinchează, doar te-a ţasă. 

255. 

Acuma mi-i iarba crudă 
Unde calci 
Urmă faci, 
Unde şezi 
Urmă vezi 1). 

256. 

De m'ar chema Nicodin 
Mar băga fetele ? n sin; 
Dar pe min' mă chiamă Marcu: 
Fug fetele ca de dracu. 

PY 

Hopa, hopa, 
Ce-o zis popa, 
Că mi-o zis ca să mă 'nsor, 
Dar de fete nu aii-i dor. 

258. 

Cârțo, cârțo, patule, 
Ce faci, blăstămatule? 
Mișcă, mişcă din călcie 
Ca moara din căpătiie. 

ăi 259. 

Bea, bea, bea săracă sură 
Ca plăti iapa cea sură, 

„Care paşte 'n cărătură, PI III 
1) Probabil un fragment dintro poesiemai mare. Vezi Tocilescu 1,1 p. 306.
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260. 

Strugurii se coc în vie, 

Vinul se bea ?n Veneţie 

Cu nanele ce-mi plac mie. 

261. 

Place-mi mie ?n crişm” a bea 

Tot pe calul altuia, 
Dar pusei picioru-n scară 

C'oiă bea Joi de către sară. 

262. 

Bere-aş vin din oala veche 

Cu nanele su păretche, 

Şi-aş bea: vin din oală nouă 

Cu nanele amîndouă. 

263. 

Cu cît beaă, cu-atit mă iai, 

Cu cît beaă, mă "nveselesc 

Cu- atit mă răcoresc. 

De n'aş bea, maş veseli 

Pe loc mam” aş nebuni 1). 

2641. 

Du-mă Doamne şi mă pune 

Unde-i palinca de prune 

Şun şir de nănuțe bune. 

le-mă Doamne şi mă adă 

Pină la Pincota albă ?) 

C'acolo's nane grămadă 

Şi mai mare şi “mai mici 

Cumu-s bune 'de voinici. 3) 

265. 

Doamne, Doamne, dă-mi bani, 

Că nu-i berem cu țigani, 

Că i-om be cu oameni mari. 

Că ţigani beau sculele 

Popii "patrafirele.. 

  

1) A semănare cu Canianu 1. 

2) Pîncota, comună mare romiînească lîngă Arad. 

3) Vezi Tocilescu L. p. 883.
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266. 

TȚurcă, ţurcă, 
Rea. de furcă, 
Pune furca şi te culcă 
Și te scoală somnosoasă 
Vii găsi cinepa toarsă. 
Dar cînepa cînd sa tors? 
Scoborind pe scară 'n jos, 
Tot cu șfiucu de slănină 
Şi cu blidul de făină 1). 

267. 

Strigă-mă ţara talhariă, 
lară nana că's drumariiă. 
Strigă-mă țara că-s fur, 
lară nana că-s om bun. 
Strigă-mă țara că-s lotru 
lară nana că-s om şodu,. 

„7 268. 

Vai de mine ce-mi trag ei 
Ca-un bătut de D-zei, 
Trag la rău ca altu *n bine 
Dar” aşa mi se cuvine. 
Trage săraca muere 
La lipsă şi neavere. 

269. 

Bărbatul mi-i blăstemat 
Cînd vine sara din sat, 
Nu coată cine-i în pat, 
Ci se culcă şi su pat. 
Cite perne sunt în pat 
Toate cad la el pe cap. 

270. 

Frunzuliţă de-alămiie 
La lași la Mitropolie 
Este-un fecioraş de scrie, 
Toată ziua scrie cărți 
Noaptea le pune peceţi 
Le trimite în toate părți. 

  

1) Nemţescul Stick = bucată. Tocilescu 1. v. p. 440 și 441.
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271. 

Orb am fost eu la vedere * 

Cînd am fost să-mi iaii muiere. 

Mă bucuram la avere 

Ş-am luat făr' de plăcere. 

Luai strigoaia din lume 

Să-mi aducă bani cu sume, . 

Să mă fac bogat, cu nume 

Socru stă să mă sugrume. 
N'am prînz, n'am cină, n'am pace 

Ziua noaptea nu-mi dă pace 

Că se laudă în tot ceasul 

Că mi-adus galbeni cu tasul, 

Tot cu ei îmi scoate nasul. 

l-ar plăcea să mă munciască 

Ş-ar voi să porunciască, 
Altele să o slujască 
Şi ea n pat să hodiniască 1). 

272. 

Frunză verde de colie 

Toată ziua sap în vie 

Şi sara vin la urgie. 

Ea îmi pune n blid să cin 

La inima mea-i venin. 

Pusei briînca la obraz, 

Cinai cu destul necaz. 

Ş'apoi "mi luai şuba, 

Cu gînd să mă duc la alta, 

Şi mersei pîn la părlaz. 

Giîndii cu destul necaz 

Haida ! ce-o vrea Precesta, 

Batîr să-mi pierd viața. 

Şi mă dusei pe cărare, 

Mă ?ntilnii cu mîndra în cale, 

Ducîndu-se la fîntînă 

Cu două căntuţen mînă. . 

Şi, zău, ia aşa zicea: 
Ş 

2— Du-te bade, du-te dragă 

  

1) Tocilescu I; p. 515.
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Şi te bagă din grădină 
Şi te dă după turpină 
Și mai zăbovi tu o leacă, 
Păn al meă bărbat că pleacă. 
El pe cal că se. suia 
Şi cu el la cîmp merea, 
Şi ea 'n casă mă chema. 

273. 

Mult mă mustră 
Cel ce custă, 
Că-i făcui calea prin pustă. 
lo calea n'o am făcut 
Dar pe nana'm petrecut 
Pănă ce-o am petrecut 
Cinci părechi de cisme-am rupt, 
Și pănă oiă mai petrece 
Oi mai rupe cinci-spre-zece. 

274. 

Asta-i fata lăudată 
Cu casa nemăturată, 
Gozul de l-ar mătura 
Cu lopeţi lar arunca... 
Cînd de măturat sapucă, 
Gozul după cas'aruncă 
lară mătura în pat 
Și gândești ca măturat. 

275. 

Dragu-mi-i bade de tine 
Mi-i urit de cin” te ţine, 
Dragu-mi-i de mersul tăă 
Mi-i urit de tatăl tăă, 
Dragu-mi-i de casa ta 
Mi-i urît de maica ta. 
— Spune-i bade mumă-ta 
Să nu-mi mai âibă grija 
ȘI să-şi poarte grija ei, 
Că-i e ruptă iia 'n poale 
Şi-i e mintea sburătoare,
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De sboară pe arături 

Ş'adună fermecături, 

Să farmece trupul mei 

Dar nu-i vrednic neamul tăă, 

Trupul mei e trup subțire, 

De scoate voinici din fire 

Şi te-oi scoate și pe tine )). 

276. 

— Chivuţa neichii, Chivuţă, 
Hai la neica ?n chiliuţă 

Că ţi-am cumpărat cercei. 

— Ce 'mi e mie de cercei 

Dacă nu vii să mă iti. 
El îndată şi săria 

. Şi în braţe ş-o lua 

Şi ?n chilie ş-o băga. 

“Puse cîrja pe chilie 
Ca să fie mărturie. 
Ş-o pus papuc pe cuptor 

Să li steie într'ajutor. 

Amîndoi şi-o povestit, 
Zi de vară 
Pân în sară. 
Ea din graiă așa grăia: 

— Cum să zic eă la maica? 

EI din graiă iarăș grăia: 
— Chivuţa neichii, Chivuţă, 

Aşa maică-ta şă-i zică: 
Ştii taurul satului 
Cela mare şi bălţat 

Ei în coarne m'o luat, 

Şi în balta mo aruncat 
Şi rochiţa mi-am udat 

Şi eu maică-mi-am stat 

De rochiţa mi-am uscat 
Zi de vară 
Pân' în sară ?). 

PI N o 

1) Inceputul la Jarnik-Bârsan p. 80. 

2) Inceputul la Bibicescu p. 63,
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27%. 

De aş trăi cît aş trăi 
Diacon n'aș mai iubi, 
Cînd îi vremea de iubit 
Șade-acasă la citit, 
Cînd mi-i dor de sărutat 
Şade-acasă la scriat.



IV 

MOTIVE DIN POPOR 
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DOINA 

Codrule, Măria-Ta, 

Lasă-mă sub poala ta, 

Că nimica n'o-i strica 

Fără num'o rămurea, 

Să-mi atîrn armele 'n ea. 

Să le-atîrn la capul mei, 

Unde mioi aşterne eu 

Sub cel tei bătut de vînt 

Cu floarea păn'la pămint, 

Să mă culc cu fața 'n sus 

Şi să dorm, dormireaș dus. 

Dar saud şi 'n visul mei, 

Dragă codre, glasul tăi, 

Din cea rariște de fag, 

Doină răsunînd cu drag; 

Cum jeluind se tragănă 

Frunza de mi-o leagănă. 

Iară vîntul mulcomit 

Va vedea cam adormit 

Şi prin tei va răscoli 

Şi cu flori ma coperi. !) 

  

1) Ideia aceasta revine adese-ori în poesiile lui Eminescu, ast-fel d. p. 

în Povestea codrului : 

«Adormi-vom, troieni-va 

“Teiul floarea-i peste noi». 

Vezi şi în Ursitoarele din volumul acesta p. 112.
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VARIANTĂ 

Ce stă vîntul să tot bată 
Prin frunza de tei uscată 
Și frîngîndu-şi ramurile 
Să loviască geamurile? 
Iară tu de ce suspini, 
Cînd priveşti peste grădini? 
Nu mai sta de tot ofta 
Și în gînd nu mă mustra, . 
Că atunci te voii uita, 
Cînd mi s'or maiarăta: 
Lîngă mare rîurile, 
Lîngă drum pustiurile, 
Luna şi cu soarele 
Și "n codru isvoarele. 
Vei avea de suspinat, 
Cînd vei şti că te-am uitat, 
Cind vei sta ca să mă 'ngropi 
Pe cărarea dintre plopi. 
Şatunci vintul o să bată 
Prin frunza de tei uscată 
Scuturînd-o, risipind-o, 
De ţi s'o urî privind-o.
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MÎNDRO, MÎNDRO, VREI NU VREI 

Mînâro, mîndro, vrei nu vrei, 

Un inel şi doi cercei ? — 

Dă-mi să-ţi sărut ochii tăi! 

De vrei rochie de mireasă, 

Cingătoare de mătasă, 

Părul să-ți încurc mă lasă! 

De beteală o cunună, 

Vrei pe fruntea ta cea jună, 

Dă-mi o gură, numai una! 

lar de vrei un bărbăţel, 

Să-l iubeşti, să crezi în el, 

Nu-l căta — că iacătă-l! 

  

. 

LA MIJLOC DE CODRU DES 

La mijloc de codru des 

Toate pasările ies, 

Din huceag de aluniș 

La voiosul 1) luminiș, 

Luminiş de lingă baltă, 

Care ?n trestia înaltă 
Legănîndu-se 2) din unde 

In adincu-i se pătrunde: 

Şi de lună și de soare 

Şi de păsări călătoare, 

Şi de lună şi de stele 

Şi de sbor de rîndunele 

Şi de chipul dragei 3) mele. 

PI III a 

1) În original: la «zăvoiul luminiș:> 

2) În original: «lin se leagănă...» 

3) În manuscris: «mîndrei mele».
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CE TE LEGENI, CODRULE 

Ce te legeni, codrule, 
Fără ploaie, fără vint, 
Cu crengile la pămînt? 

— De ce nu m'aș legăna 
Dacă trece vremea mea! 
Ziua scade, noaptea crește 
Şi frunzișul !) mi-l răreşte ; 
Bate vintul frunza ?n dungă 
Cîntăreţii mi-i alungă; 
Bate vintul dintr'o parte 
larna-i ici, vara-i departe 2), 
Şi de ce să nu mă plec. 
Dacă păsările trec!: 
Peste virf de rămurele 
Trec în stoluri rîndunele, 
Ducînd gîndurile mele 
Și norocul meii cu ele. 
Și se duc pe rind pe rind 
Zarea lumii 'ntunecînd ; 
Şi se duc ca clipele 
Scuturind aripele. 
Și mă lasă pustiit, 
Veștejit şi amorţit 
Şi cu dorul singurel 
De mă 'ngîn numai cu el. 

  

1) Intro variantă: «Bate vîntul frunza ?n dungă, ziua-i scurtă, noapea.- lungă». 
2) In manuscris: «toanina-i aici vara-i departe»
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VARIANTĂ 

Ce te legeni, codrule, 

Fără ploaie, fără vint 

Cu crengile la pămînt? 

Da de ce să nu mă plec, 

Dacă păsările trec 

Şi se duc în depărtări 
Peste nouă mări şi țări, 

Peste vîrf de rămurele 

Trec în stoluri păsărele, 

Cîntăreți cu pene sure 

Ce i-am crescut în pădure; 

Sboară cuci și rindunele 

Ducind gindurile mele 

Şi norocul mei cu ele. 

Şi se duc pe rînd pe rînd 

Din aripe scuturind 

Şi mă lasă pustiit, 

Veșştejit şi amorţit 

Şi cu dorul singurel 

Să mă 'ngîn numai cu €l)). 

PI O e, 

1) Sborul rîndunelelor reaminteşte următorul cîntec popular: 

Foaie verde trei smicele 

Pe sub lună, pe sub stele 

Trece-un cârd de rîndunele 

Da nu-i cârd de rîndunele 

Că sunt surori de-ale mele... 

G. Dem. Teodorescu p. 305; Canianu p. 150; Tocilescu p. 257.
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REVEDERE 

Codrule, codruțule, 
Ce mai "faci drăguţule? 
Că de cînd nu ne-am văzut 
Multă vreme a trecut, 
Şi de cînd m'am depărtat 
Multă lume am umblat! 

— la, ei fac ce fac de mult: 
Iarna viscolu”] ascult 
Crengile-mi rupîndu-le, 
Apele-astupîndu-le, 
Troienind cărările 
Şi gonind cîntările. 
Și mai fac ce fac de mult: 
Vara doina mi-o ascult 
Pe cărarea spre isvor, 
Ce le-am dat-o tuturor, 
Umplindu-şi cofeile, 
Mi-or cînta femeile. 

— Codrule cu riuri line, 
Vremea trece, vremea vine, 
Tu din tînăr, precum eşti, 
Tot mereii întinereşti! 

— Ce mi-i vremea, cînd de veacuri 
Stele'mi scînteie pe lacuri, 
Că de-i vremea rea sau bună 
Vîntu-mi bate, frunza-mi sună, 
Şi de-i vremea bună, rea, 
Mie-mi curge Dunărea. 
Numai omu. i schimbător 
Pe pămint rătăcitor, 
Jar noi locului ne ținem 
Cum am fost așa rămînem: 
Marea şi cu riurile, 
Lumea cu pustiurile, 
Luna și cu soarele, 
Codrul cu isvoarele.
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VARIANTĂ 

Oliolio, codruţule! 
Ce mai faci, drăguţule? 
Că de cind nu ne-am văzut 
Multă vreme a trecut 
Şi de cînd nu te-am cătat 
Multă lume am umblat... 

la, ei fac, ce fac de mult: 
larna lupul îl ascult, 
Cum la margini de păriu 
Hăuleşte a pustii, 
Am făcut ce fac de mult: 
Vara doina mi-o ascult 
Trăgănînd să tragănă 
Frunza de mi-o leagănă.
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URSITOARELE 

- Codru-i alb şi frunza-i neagră, 
A lui mii de rămureie : 
De zăpadă îi sunt grele, 
Vîntul trece doar, prin ele... 
Albă-i noaptea cea cu lună, 
De 'n departe codrul sună, 
Lupii 'n pîlcuri se adună. 
Suflă vîntul suflă "ntruna 
Crîng şi cer mi le 'mpreună... 

In temeiă de codri deşi 
Nu e pirtie să ieși, 
Nu-i cărare nu-i rozor, 
Nici urmă de vinător. 
Viscolind troienele, 
Ai umplut poienele, 
Ş-aă luat la crengi uscate, 
Peste frunze scuturate, 
Peste ape, peste toate. 

In pădurea nepătrunsă, 
O căscioară e ascunsă, 
Nu-i aproape sat, nici drum, 
Singurică-mi stă acum, 
Doar din horn îi iese fum. 
Cine 'n casă o să-mi şadă, 
De nu-i pasă de zăpadă, 
Care cade şo să cadă 
Tot grămadă pe grămadă, 
De 'ntrece garduin ogradă? 
Păn la straşin” o s'ajungă 
De s'alege iarna lungă. 

Văduvivara tinerică 
Şade-acolo singurică. 
Cite zile sunt lăsate 
Numai ninge pe la sate, 
Cită-i vremea numai cerne 
Cit zăpada se aşterne; 
Ea tot deapănă şi țese 
Fire albe, pinze-alese.
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Părul ei cel negru mvale 
Desfăcut cădea la vale, 
Ochi-i tainică şi căprii 
Strălucesc aşa 'de viă, 
lar de ride, are haz: 
Cu gropiţe în obraz, 
Şi la unghiul dulcii guri 
Şi la - alte *ncheeturi, 
Şi la degete, la coate, 
La "ncheeturile toate. 
Ochii ard întunecoşi, 
Faţa albă, buze roși, 
lar cînd merge legănată 
Tremur unii şi de- odată 
Tremură frumuseţea-i toată. 
Nu-i subţire ci *mpletită, 
Cum e bubă de iubită, 

Nici prea mică, nici prea mare, 
Plinuţă la "ncingătoare, 
Plinuţă la sîn, la făţă, 
In cît ai ce stringe în braţe. 
Tot ce-ar zice i se cade, 
Tot ce-ar face bine-i şade, 
Şi la vorbă de s'o ntinde, 

Vorba dulce bine-o prinde. 
Şi de tace iarăș place, 
Că are pe vino 'ncoace; 
Oacheşă şi sprincenată 
Şi la umblet alintată 
De-ar trebui sărutată. 

Pe cînd arde focu 'n vatră, 
Lupii urlă, cînii latră, 
lar ea toarce din fuior 
Legănind cu un picior 
Albia cun copilaş, 
Adormit şi drăgălaş, 
Alb ca felia de caş. 

Şi ea zice 'ncetişor: 
— Nani, nani, puişor, 
Dormi, drăguţe, dormi în. pace, 
Că la vară. eu ţ-oi face 
Sub cel tei bătut de vînt 
Așternutul la pămînt. 

111
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Vîntul că va aromi, 
Iară tu vei adormi, 
Vor pătrunde stelele 
Toate rămurelele, 
lară luna va străbate 
A nopții singurătate, 
Și cînd vîntul va sufla 
Teiul se va legăna, 
Florile s-or scutura, 
Iară tu te'i deştepta, 
In plutirea norilor, 
In căderea florilor, 
Pe-a isvoarelor sunare, 
La glas de priveghitoare. 

Cum îngină şi visează, 
Genele-i se 'ngreunează, 
Adoarme ast-fel cum şade, 
Fusul din mînă îi cade. 
Doar prin somn mișcă piciorul, 
Ca să-şi legene ficiorul. 

Focu 'n vatră se potoale, 
E-o căldură-aşa de moale, 
Cît sub candela mocnită 
Ea adoarme zugrăvită. 
Și cămașa stă să-i cadă 
De pe umeri de zăpadă, 
De pe munţii sinului, 
Albi ca floarea crinului, 
Așa dulci și plini și dragi, 
Pe-a lor culmi avînd doi fragi, 
Şi rotunzi şi dragi şi dulci, 
Fruntea pe ei să ţ-o culci. 
Adormise-aşa frumos 
Cu-a ei mini lăsate în jos, 
Sub o candelă smerită, 
Pare că e zugrăvită. 

Cum dormia cu ochii "nchiși 
Ea visa un mindru vis: 
Un părete-a stat să cadă, 
Nu mai e de fel zăpadă
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Codru-l vede înfrunzind 
Isvoarele 'ntinerind, 
Şi ea vede mîndrul teă 
Ce umbreşte casa ei, 
Că 'nforia bătut de vînt 
Cu crengile la pămînt. 
O cîntare sună lină, 

Jar în zare-i lună plină, 
Iar băiatu 'n somnui ride, 

Teiul mîndru se deschide. 
les trei zîne ca pe. poartă, 
Cîte-o stea pe frunte poartă: 
Ele's ursitorile, 
Rumene ca zorile. 
Şi uşoare calcă, slabe, 

Pietre scumpe ?n mii de boabe, 

Pe-a lor văluri sînt podoabe. 

Şi prin pînze străvezie, 
A lor glesne argintie 
Nu sating nici de pămînt, 

Ci se leagănă în vint, 

Căci uşor de mini se prind, 

Trag un danţ şi mi-l întind, 

Leagănul încunjurînd 
Şi din gură cuvîntind, 
Cuvintind cuvinte rare 

Ca nişte mărgăritare: 

“Una zice: Drag băiat 

Vei fi mare Împărat, 

Căci aşa îţi este scris, 

Cum ţi- -o spun acum în vis. 

Alta zice: Vei fi tare 

Fără vre-o asemănare, 

Cum nu-i alt viteaz sub soare. 

Ear a treia-i zice: Dragă 
Ai să aibi o minte 'ntreagă, 

Căci isteţ vei fi cu duhul, 

Ca și luna şi văsduhul. 

lară muma cum visează, 

Minile-şi împreunează 

Şi se roagă către ziîne: 

Luminatelor stăpîne, 

z 

-3
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Nicăeri nu-i copilaş 
Așa blind și drăgălaș, 
Nici în lume, nici în ţară 
Că-i frumos din cale-afară, 
Dragu-mi-i ca o minune, 
N'âm cuvinte a o spune, 
Geaba caut și gindesc 

„Nu ştiu să le potrivesc. 
Nu-i daţi daruri trecătoare, 
Daţi-i lui ceva 
Ce în lume nimenea 
N'a avut şi n'o avea. 

Atunci danţul se oprește, 
Zina-a treia trist priveşte 
Către mamă zise-așa : 
Ştii tu ce-ai cerut, ori ba? 
Nici o ști, nici o vei şti, 
Dară eă voi împlini 
Ce-ai cerut în ceasul sfint, 
Sfînt în cer și pe pămînt. 
Pe copil se pleacă zîna 
Peste el întinde mînă: . 
Numai tu vei mai avea 
Ce nu are nimenea, 
Că acum ţi-a dat soarte 
Viaţă fără moarte, 
ȘI ţi-a dat tinerețe 
Fără bătrîneţe. - 

O cîntare sună lină 
Arde 'n zare luna plină, 
Peste virfuri trec scîntei, 
Intră zînele în. tei. 
Nu mai doarme, pruncul ride, 
Copacul se reînchide... 1) 

  

1) Poetul reia ideiu cu ursitoarele și o țese mai departe în povestea Miron şi frumoasa fără corp.
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BASMUL LUI ARGHIR 

| (FRAGMENT) - 

Frunză verde fag, 
Dorule sărac, 
Lăutar pribeag _ 
Vin, de-mi zi cudrag 
Vin, de-mi zi în şir, 
Tot din fir în fr, 
Basmul lui Arghir, 
Cel cu păr de fir, 
Singur să mă mir. 

Fost-a cînd a fost, 
Că de n'ar fi fost 
Nu-i sar şti de rost. 

Fost-a Impărat 
Mindru luminat, 
Ce avea cetate 
Cu palate nalte, 
Cu turnuri de fier, 
Ce lovia în cer. 
Şi-n miiloc stetea 
Şi mi se 'nălţa 
Mîndră mănăstire, 
Loc de pomenire, 
Mănăstire "'naltă 
Cum n'a mai fost altă. 

Și asupra «i, 
Mări, că-mi vedeai 
Că în loc de cruce 
Sorile străluce. 

Şi-avea "'mpărăteasă 
Tînără. frumoasă 
Ca floarea de nalbă 
Ca lacrima albă. 
Pe fruntea senină 

_C'o stea de lumină. 

Şi-avea trei feciori 
Ca şi trei bujoră 
Vara 'nfloritori.
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Frunzuliţă tei 
Da din ei tustrei 
Cine 'mi era cine 
Cu ochi de lumine, 
Cu statură 'naltă 
Cu talia 'nvoaltă, 
Gingaș de mijloc 
Şi cu vers de foc? 

Imi era Arghir 
Cei de trandafir 
Cu părul de fir. 

Și 'mpă&ratu-avea 
Lîngă curtea sa: 
O mîndră grădină, 
De miresme plină 
Şi roiuri de-albine 
Prin florile dalbe 
De naramze albe, 
Grădină de flori 
Din pomi roditori 
Şi de s&rbători. 
Dar de te duceai, 
De mi te perdeai 
Prin a umbrei răcori, 
Prin cărări de flori, 
Eată mări iată, 
Că-mi dedeai de-odată 
D'un pom de grădină 
Cu flori. de lumină 
Ce 'nfloria în zori 
Pe la cintători 
lar la zi n'amiază 
Scutura de raze 
Inflorita-i leasă 
lar la miez de noapte 
Rodia mere coapte 
Mere de-aur mari 
Cu sîmburii tari 
De mărgăritari....
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MUŞATIN ȘI CODRUL 

Săracă ţară de sus 
Toată faima ţi sa dus! 
Acu cinci sute de ai 
Numai codru îmi erai, 

Imprejur creșteau pustii, 
Se surpaiă împărăţii: 
Neamurile 'mbătriniaă, 
Crăiile se treceaii, 

Numai codrii tăi creșteau, 
Şi în umbra cea de veci 
Curgeai riurile reci, 
Limpegioare, rotitoare, 

Avind glasuri de isvoare. 
Bistrița în stinci se sbate 
Prin păduri întunecate 
Şi mereii se adincește 
Unde apa-abia clipeşte ; 

= Şi de-odată vede că 
Apa i se 'mpedecă 
Şi de stinci i se loveşte 
Şi s'adună şi tot creşte, 

Se iezeşte'n. mindru lac 
Şi copacii umbră fac, 
lar stejari din mal în mal 
Pe deasupra-i se prăval, 
Vîrfuri sprijin de-o-laltă 
Şi îmi fac o boltă 'naltă, 
De virfuri ei se 'mpletesc 
Şi în umbră stăpînesc 
Şi în vecinică recoare 
Undele-s scînteietoare 

Dintrun mal la celalalt 
A căzut un trunchi înalt 
Mi-a căzut de-a curmezişul 
De îi spînzură frunzişul, 
Punte lungă de-un copac 
Peste-o linişte de lac, 
Punte lungă, punte mare 
De mi-o poţi trece călare.
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Stefan-Vodă tinerel 
Trece puntea singurel, 
“Cu peptarul de oţel, 
Cu cuşma neagră de miel, — 
Drag e codrului de el! 
Cum venea la vinătoare 
Purta arcul pe spinare, 
Cu lungi plete pîn” pe spate 
Dar la frunte retezate. 
Copilaş în haine strîmte, 
Ușurel nici se mai simte 
De ocheşte-o căprioară 
Şoimul pe deasupra-i sboară 
De-și întinde mîna sus 
Şoimu *n palmă îi s'a pus. 
ȘI tot vine chiuind 
Şi din frunză tot pocnind 
Și cînd prinde a cînta: 
Codrii 'ncep a resuna, 
Doina cînd o trăgăna 
Frunza toată-o legăna, 
Că o cînta trăgănat 
Codrului de legănat. 
Nime 'n lume nu era 
Numai mierla şuera ; 
Cucul cîntă, mierlea zice:. 
«Ce cați tu, băiat, pe-aice»? 
Zice codrul liniştit: 
M'am pus de am înfrunzit 
Pentru-că tu m'ai dorit. 

Iară valurile sună, 
Mișcătoare se adună, 
Printre pinzele de frunze 
Cearcă soare să pătrunză, 
Ard în umbră la răcoare 
Petele scînteietoare 
Şi pe-a undelor bătaie 
Varsă lumină văpaie, 
Pe şiroaie limpezi lungi 
Sboară razele cu dungi. 

lar Mușatin, stînd culcat, 
Se aşterne pe cîntat:
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«Codre, codre, dragul mei 
«Pare-că țam spus-o ei 
«Să şueri din frunzi mereu; 
«Cu frunzişul fremătos 
«Povesteşti aşa frumos 
«De m'adormi în iarbă jos!» 

Codrul îi se închina 
Şi din ramuri clătina: 
Măi Muşatin, măi Muşatin, 
Voios ramurile "mi clatin 
Şi voios ți: aş cuvînta: 

Să trăieşti Măria ta.. 
Hai, Muşat, să ne "nţelegem 
Și "mpărat să ne alegem, 
Impărat isvoarelor 
Și al căprioarelor, 
Așezat la vr'un păriu 
Să scoţi fluerul din briă; 
Tu să cînță și ei să cînt, 

Frunza'mi toată so frământ, 

Ş'o pornesc suind în vînt 
Pe isvoare, 
În ponoare, 
Unde pasările sboară, 
Unde crengile se pleacă. 
Şi căprioarele joacă. 
Apa-i zice: «O, copile, 
Mînile întinde-mi-le 

Vino'n fundul luminos a 

Că tu ești copil frumosi» 

jar Mușatin îi răspunde: 

Geâba mă măriţi din unde 

Geaba, codre, dragul mei, 

Îmi mai dai frunze mereiă, 

Căci m'oi duce de la tine 

Frunza-o plinge după mine, 

Că de suflet mă apucă 

Dor de cale, dor de ducă, 

Şi de şi mi-așa de Jele 

De plânsul măicuţii mele 

Ei m'oi duce, m'oi tot duce 

Dor să nu mă mai apuce.
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Și m'oi ducen cale lungă 
Dor sănu mă mai ajungă, 
In zadar napoi mă cheamă 
Dor de casă, glas de mamă, 
In zadar răsună'n vînt 
Căci aşa menit eu sunt: 
Să-mi fac cale pe pămînt, 
Să-mi întind cărările, 
Să cutreer ţările, 
Ţările şi mările. 

Fire-ar tare glasul mei, 
Ca să treacă tot merei 
De ori unde oi f eu: 
Peste ape, peste punți 
Peste codri de pe munți, 
Să ajungă pân'acasă, 
Unde [mama] "mi stă de țasă 
Şi să-i spuen multe rînduri 
«Nu muri, mamă, de ginduri». 

Nu te duce, măi copile 
Ci de ai [în] lume zile 
Toate dăruieşte-mi-le ! 
Tu să ştii, iubite, frate 
Că nu-s codru, ci cetate, 
Dar de mult sunt fermecată 
Şi de somn întunecată 
Numai noaptea mă trezește, 
Luria când călătoreşte, 
Umbra-mi toată mi-o petrece 
Cu lumina ei cea rece. 
O, atunci în corn îmi sună 
Toţi copacii împreună, 
Sună jalnic frunza'n lună 
Toţi [tufanii] mi se-adună, 
Şi copac după copac 
Toţi de-odată se desfac. | 
Din stejar cu frunza deasă 
Ese mîndră-o 'mpărăteasă, 
Cu păr lung pină'n călcii 
Și cu haine aurii, 
Mindră-i este rochia 
Şi o chiamă Dochia!
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Din copaci fără de număr 

Es copii cu şoimi pe umăr 
Şi copile multe iesă 
Cu-a lor mânece sumese, - 

Şi pe umerele goale 
Poartă doniţe și oale, 

Se porneşteatunci un sbucium, 

Sună'mi dulce glas de bucium, 
Pe cărări fără de urme 

Vin cerboaicele în turme 

Şi mugesc încet atit 

Cu talangele la git 

Şi aşteaptă răbdătoare 

Mini frumoase de fecioare, 

De le mulg în donicioare. 

Căci să ştii, iubite rate, 

Că nu-s codru ci cetate, 

Dar. vrăjit ei sunt de mult 

Pină cînd o să ascult 

Răsunind din deal în deal, 

Cornul mîndru triumfal 

Al craiului Decebal. 

Atuncitrunchii-mi s'or desface 

Şin palate s'or preface 

Vei vedea eşind din ele 

Mii copile tinerele 

Şi din brazii cît de mică 

Vei vedea eşind voinici 

Căci la sunetul de corn 

Toate'n viaţă se întorn. 

_— Rămiă codre, sănătos, 

Că mă chiamă apa'n Jos 

Şi menit în lume sunt 

Sămi fac cale pe pămînt! 

Şi Muşatin sapropie 

De Bistrița argintie, 

Luntrea se juca pe valuri, 

O desleagă de la maluri, 

Saren ea şi îi dă drum, 

Ca săgeata sboar'acum.
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Şi mergînd, mergînd departe, 
Apa'n două o desparte, 
Cu largi unde de argint 
Ce se mişcă strălucind... 
Ici. e umbră colo soare 
Pe ape tremurătoare. 
EI pe maluri înflorite, 
Vede turme rătăcite 
Care pasc lîngă piraie 
Ca la lebede se 'ndoaie 
Gitul lor. Şi capul mic 
Ei de-odată îl ridic 
Și urechile ciulesc 
Pe cînd luntrea o zăresc. 
EI plutea, plutea mereii, 
Codrul sună blind și grei 
Cînd de-odată zi se face 
Codrumn două se desface  — 
Și pe ape rotitoare 
Scînteiază mindru soare. 
Şnainte i vede-un munte 
Cu-a lui creştete mărunte 
Sa clădit stîncă pe stîncă, 
Incepind din vale-adîncă 
Şi purtîind pe el păduri 
Peste nourii cei suri 
Își ridică în senin 
Creştet de zăpadă plin. 
Şi spre mal sendreaptă iară 
Luntrea mică și uşoară - 
lar Mușatin se coboară, 
Calea muntelui apucă 
Pînă'n virfuri să se ducă, 
Piîn'ce noaptea Pa ajuns 
In cel codru nepătruns. 
Dar cu noaptea'n cap porneşte, 
Se tot urcă voiniceşte, 
Doară culmea va sui-o 
Pe cînd s'o miji de ziuă. 
Ş: pe culmea înălţată 
El ajunge de-o-dată 
Şi făcîndu-și ochii roată, 
[Eată vede] lumea toată 
Şi departe se'ntind şeşuri, 
Ce cu ochii nu le măsuri,
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Unde riul ceia sfint 
Parcă iese din pămînt; . 

Colom zarea depărtată 
Nisfrul mare îi s'arată, 

Din spre ţările tatare 
Şi departe curgen mare. 
La liman ca şi o salbă 

Șenşira Cetatea albă, 
lar în linişte de vînt 
“Trec departe de pămînt 

Cu-a lor pinze atirnate 
Mii corăbii încărcate. 
Şi privind spre miază-zi 
Dunărea el o zări 
Int”una spre mare 'ntoarsă 

Si pe şapte guri se varsă. 

De la Nistru pîn la ea 

Ţară mîndră se'ntindea, 
Vede codrii cum coboară 

Deal cu deal, ţară cu ţară 

Resfirindu-se pe şes 

Unde riurile ies 

Şi pe virfuri de păduri 

Mănăstiri şintărituri. 
Vede tîrguri, vaduri, sate 

Pe cîmpie presărate, 
Vede mîndrele cetăți | 

Stăpîuind pustietăți, 
Vede turmele de oi 

Cu ciobaniă dinapoi, 

_Cu fuere şi cimpoi, 

Iară ergheiiile 

Petreceaiti cîmpiile 

Şi de-alungul rîurilor 

S'aşterneaii pustiurilor. 

Iară şoimul tinerel 

Pe asupra-i sboară el 

Şi din gură-i cuvinta : 

«Să trăieşti Măria Ta! 

Cită lume, câtă zare 

De la Nistru pin la Mare 

Făţi odată ochii roată 

Caceasta-i Molova toată»! 
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CĂLIN NEBUNUL 

Fost-a Împărat odată și trei fete el avea, 
Cît puteai privi la soare, da la ele ca mai ba. 
Una de cit alta este mai frumoasă de poveste, 
Dar din ele-acuma două mai era cum mai era, 
Nu că doar ai putea spune, cumcă-a fost aşa-şi-așa, 
Nici o vorbă de poveste, cer cu stele presărat 
Nu ajung la frumuseţea ăstor fete de *mpărat. 
Dar deşi nu-ți poţi da seama despre ele cu cuvîntul 
Mintea tot le-atinge umbra, ochii lor i-ajunge gîndul, 
Dar pe cea mai mijlocie nici un gînd să n'o măsoare, 
E o floare de pe mare, cine-i cată ?n faţă moare. 
Mulţi feciori de Împărați, de răsboinici lăudaţi, - 
Le-au cerut ca să le dee, ca chipul lor de femee 
Să 'mpodoabe ca icoană viaţa lor cea năsdrăvană. 
Da 'mpăratul nici gîndeşte să le dee-aşa comoară 
Ale casei lui mai mîndre şi mai trainice odoare. 

Da 'ntr'o seară ?n drum de țară cine dealul mi-l coboară? 
Trei ficiori voinici de frunte ca trei şoimi voinici de munte 
Vin în zale îmbrăcaţi, pe cai negri 'ncălicaţi, 
Spițelaţi, uşori ca vîntul de-o frumusețe 'ntunecoasă, 
Au venit să-i ceară, Doamne, fetele cele frumoase. 
Dar mai bine ar fi să-i ceară tot belşugul de pe țară ! 
Şi ce nu se .pun dei cer, trei luceferi de pe cer! 
Dear putea, de n'ar putea, trei luceferi el li-ar da 
Dară fetele lui ba. Unu-atunci din ei sa dus 
Şi în noaptea cea senină ca să fAuere sa puș. 
Vine-un nour, ce-i de nour? Vine-un vînt, da ce-i de vint? 3 

> 

Vine-o ploaie de şiroaie și furtună pe pămînt 
Şi în nouri frînți de fulger şi prin riuri de scîntei 
Sboară fetele răpite duse 'n lume de cei trei. 
Scrie carte Împăratul, scoate veste ?n ţara toată, 
Cine s'ar găsi pe fete de la smei să i-le scoată 
Să le iee de neveste şi cine s'ar ispiti 
Toată 'mpărăţia mîndră între ei vor împărţi... 
Nu 'şi mai pieptenă nici capul de atita supărare 
Și lăsa ca să îi crească peste piept o barbă mare,
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Care cade jos în noduri ca și câlții, ce nui perii, 

Sta să crească iarbă 'ntrînsă sumble găze ca puzderii. 

Nu mai iese sara în prispă să stea cu țara de vorbă, 

Ca un pămătut de jalnic şi tăcut ca o cociorbă. 

S-a uitat de mult luleaua şi clocește tot pe gînduri, 

Doară plosca-l mai ocheşte de pe-a policioare-i scînduri. 

Dar în satul cela care şade Împăratul dornic 

Era şi unu mai de samă, un fruntaș... fusese vornic... 

Avea trei ficiori din cari doi or fost cum or fi fost 

Oameni harnică și ca lumea, dar cel mic era cam prost 

Câtu-i ziua, şade ?n vatră și se joacă în cenuşă, 

Prost ca gardul de răchită, şuii ca clanța de la uşă. 

De vorbeşte, cine-ascultă ? Ştii că nu-i de nici o samă, 

Toţi îi zic: ne-aude tontul,—da pe el Călin îl cheamă. 

Cei, doi fraţi se ispitiră şi ai zis: haidem şi noi. 

Dulce măr e 'mpărăția, de ne-a'ntoarce înapoi 

Dumnezeii din calea lungă. — Cine-a fi să le găsiască? 

Tot voinic în astă lume, de viţă pămîntenească ! | 

Deci cum urmă să se ducă zice prostul: Hai şi eu! 

Hai! că tot n'are ce face, ş-aşa umblă telelei, 
3 

Ne-a ținea de-urit uitucul ș-a păzi la noapte focul. 

Deci făcurun arc puternic şi vorbiră că mn tot locul 

Unde va cădea săgeata, ei să stee de popas. 

Repezi atunci cel mare o săgeată din pirlaz. 

Mers-ai ca v'o două zile ş-aii găsit. — Cel mijlocii 

Arunca și tot pe-atita, ba ş-o leacă mai târzii. 

Dară cînd svirli nebunul mers'aii ci trei luni de-arîndul 

Zi şi noapte pîn găsiră — a lui săgeată în pămînt, 

Ş-ajungînd ai scos amnarul, ai scos cremene și iască 

C'a s'aţiţe foc în codru, să se'ntindă, s'odihnească. 

Dar întîi se sfătuiră, că pe rind să steie pază 

Şi pe foc să puie vreascuri, a se stinge să nu-l lase, 

Hotărînd ca celui care va lăsa să se potoale, 

Va lăsa să-l prindă noaptea şi să-i pue capu "n poale. 

Se culcară doi. Cel mare să păziască a rămas. 

Dară pe la miez de noapte auzi 'n văsduh un glas. 

Vine-un smeii în solzi de criţă cu trei capete, și lui: 

Cum de calci moşia tatei făr de voia nimănui? 

Hai la luptă... Se luptară şi-l lovi voinicul mei 

Făcu trei căpiţi de carne din trei capete de smei 

Şi cînd cei doi se treziră: uite voi cît ați dormit 

Ce mai luptavui grozavă şi ce treab'am isprăvit !
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A rămas în noapte-a doua ca strejar cel mijlocii, 
ŞI tot pe la miezul nopţii prin văsduh acelaş chiii 
Și prin vînt văzu cu-aripe sunătoare, fioroase, 
Patru capete cumplite pe două umere groase, 
Hai la luptă, măi voinice — cum făcuşi de te văzui, 
Cum de calci 'moșşia tatei fără voia nimănui ? 
Dar voinicul îl omoară şi ca vai de mama lui: 
Patru clăi de carne face el din capetele lui. | 
Cind cei doi iar se treziră, ai văzut a lui ispravă 
Isbindirea strălucită dintro luptă-aşa grozavă. 
Şi cînd iar ?i-apucă noaptea lui Călin de grijă-i dară 
Să păziască bine focul de a nopţii cruntă fiară, 
Cind acum în noapte-a treia străjuia Călin de-odată 
Auzia un vuet mare şi 'nainte îi s'arată 
Cu opt capete cumplite un smei mîndru năsârăvan 
Cu ochii roși de jăratec şi cu sufetu avan. 
Haide—ha! Călin, nebune! Cum veniși nu tei întoarce, 
Nici s'a fierbe pentru tine, nici s'a ţese, nici s'a toarce. 
Se luptă Călin-—Nebunul mai ca sufletul să-şi dee. 
lară smeul cel puternic cît de cît să nu se dee, 
EI tăindu-i o ureche cade-în foc un strop de sînge. 
Și în noaptea cea adincă tot jăratecul se stinge 
Și în negrul întunerec întro luptă oarbă, crudă, 
Miini de fier în piept infige — smeul ostenit asudă 
Gifiie pe cele-opt gituri sub ghenunchi Călin îl ține 
Și cu sabia-i retează a lui capete păgine. 

- 

Dar acuma-mi stă pe ginduri ce-a face el — foc nu e, 
Fraţii săi să se trezească numai şi capul o săiă repue. 
Sa luat şi el și merge supărat în' spre pădure 
Cu un hirb plin de funingini, subsuară c'o secure, 
Să găsiască vr'un cărbune. P'un ccpac înalt să sue, 
Pe 'ntinsori de codrii negri aruncînd privirea şue 
In adîncă depărtare el văzu zare de foc. 
EI coboară şi pornește, ca s'ajungă ?'n acel loc. 
Iată-l, nene, un om în drumu-i şi grăbit din cale afară : 
-Bună noaptea—'ţam mitale — Cum te chiamă? De-cu-seară. p ( 
Hehehei, mă de-cu-sară! Ea, mai stai că nu-i aşa, 
Ce cați tu noaptea "n pădure, colinzi lumea iac-aşa? ! 
Cot la cot Călin îl leagă cu odgonul de un pom 
Şi se cam mai duce. — lată că în cale-i iar un om. 
Bună noaptea!—"ţammitale !—Cine eşti ? Sunt miază-noape. 
Elelei! Ce caţi în codrii, pepeni verzi şi stele coapte? 
De-un copac și pesta-'] leagă și cum merge pe cărare 
Iatun om prin întunerec înaintea lui răsare.
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Bună noaptea! — țammitale! — Cum te strigă? Zori-de-zi 

Ei cumetre Zoră-de-ziuă, ia spune ce cați pe-aci, 

Hai să stăm de vorbă-o ţiră, să mâncăm păsat cu lapte, 

Vin încoa, că bate luna — hai la umbră, — tot îi noapte. 

— Omule, ce-mi cați pricină... sunt grăbit... Ce-atita grabă?. 

Ciorilor! ia nu mai spune, ştii că nu ai nică o treabă! 

Îl legă şi pe acesta, că păn ce va găsi foc 

Ziuă să nu se mai facă şi vremea să stea pe loc. 

El ajunge. Intr'o groapă mare arde-un foc avan, 

Pe-o păreche de pirostre clocotește un cazan, 

Doisprezece smei în juru-i dorm adinc întinşi pe burtă, 

Imprejur de pirostee se cocia o mare turtă 

Şi n cazan notînd în zamă clocotiai vro două vaci. 

Hei, îşi zice năsdrăvanul, dete badea de colaci ! 

Şi deşi în faţa vetrei dorm, şezind smeoaice mame 

EI satins de-acea mîncare a clocotitoarei zame 

Doi tăciuni luă în hîrbuiă, un cărbune în lulea 

Şi luînd o bucăţică din o vacă ce fierbea | 

lată curge-un strop ferbinte pe a unui smei ureche 

Ăsta ţipă cu 'ngrozire ca un bou împuns de streche. 

Toţi treziţi pun pe el mîna, unu-l leagă, altu-/l ţine 

Unul ţasălă o leacă, cetluindu-l colea bine. 

Sfătuiesc ca să-l omoare.— Da mă rog Domniilor voastre, 

Cine ş-ar mai punea mintea cu așa obrazuri proaste 

Cumu-s ei, Măria voastră! Mă lăsaţi că's om sărac 

De cînd sunt n'am văzt turana, nici măcar de la petac. 

Zise unul cătră dinsul: Dacă tu ni-i putea face 

Fata 'mpăratului Roşu s'o luăm, poți mergen pace. 

— Ce n'o luaţi Domnia-voastre, că sunteți mai tari, mai mulți? 

_— Ea pe noi ne simte 'ndată ce ne-apropiem desculți, 

Suntem duhuri necurate şi 'mpăratul cela Roș 

Are ?n vatră, în cenuşă, un căţel şi un cocoș; 

Năsdrăvani's, bată-i naiba, cum ne simt îi vezi că 'ndrugă 

Unul bate, altul cîntă... şi-o tulim urit la fugă. 

Să sapropie nu poate decît omul pămintean. 

De-i așa, 'poi las pe mine... zise Strolea cel viclean. 

II desleagă și '] urmează... El văzi atunci legat 

Un voinic, care cînd vede că smeii sau depărtat, 

Se smuci... șin codru piere. 

Luna ese dintre codri, noaptea toată stă s'o vadă !) 

Zugrăveşte umbre negre peste giulgiuri de zăpadă” 

1) Vezi începutul din Călin, ediţia Maiorescu.
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Şi mereii ea le lungește și suind pe cer le mută, 
Parcă fața-i cuvioasă e cu ceară îrivăscută 
Şi cu neguri îmbrăcate-s lan, dumbravă şi pădure, 
Stele galben tremurinde mișcă 'n negurele sure, 
Intră 'n domele de nouri argintii multicoloane, 
De-a lor rugă-i plină noaptea, a lur dulci şi mari icoane 
Umple văile de lacrimi de-un sclipit imprăsciet 
Cînd în cîrduri cuvioase sus pe cer se mişcă 'ncet. 
Inrădăcinată ?n munte cu turnuri lungi de neagră stîncă, 
Repezită mult în aer din prăpastia adincă 
A "'mpăratului cel roșu stă măreața cetățuie, 
Poalele-i în văi de codru, fruntea ?ri ceruri îi se sue. 
ŞI pe arcurile 'nguste făclii roșii de rugină 
Negrul nopţii îl pătează în bolnava lor lumină, . 
Rănind asprul întuneric din a salelor lungi bolți, 
Ingravînd în noaptea clară a ei muchi și a ei colţi. 
Pe cărări săpate 'n stincă smeii şi Călin se sue 
Numai luna îi îmbracă cu lumina ei gălbuie 
ȘI cînd sue uriaşii de pe-o stîncă pe-altă stincă 
Intr'o sură depărtare muria valea cea adincă, 
Numai pe păreții netezi ai stîncimii îndelunge 
Ei arunc” umbre gheboase, uriaşe negre, lunge, 
Ce în şiruri tupilate după ei se mișcă pare, 
Noaptea 'ntinde măreţia-i, luna doarme, lumea moare. 
Şi călcînd încet cu greul lor s'aprupie ?n tăcere 
Ei ajung ia poarta mare ferecată cu putere, 
Ce nu-i om s'o poată trece. Dar Călin suit pe zid: 
Hai, veniți smeilor-—zice—poarta nu pot s'o deschid, 
Dară unul cîte unul voi lua colea de chică 

: ȘI pe sus vă trec în curte... Abia-apucă să li-o zică 
Şi ei unul cîte unul sapropie-—şi de arîndul 
El la fie care-i taie capul de chică ţiindu-l 
Ş-a lor trupuri moarte-aruncă răschiete în ogradă 
Şi în urmă sare dinsul, ca să vadă, ce-o să vadă? 
Împăratul de zid straşnic și de poartă ce avea 
Ferestrile staă deschise și ușile se crăpa. 

Scări bătute ?n pietri scumpe repede voinicul sue 1) 
Intră m casele frumoase din înalta cetățue 
Pe covoare moi el calcă, intră în acea odae 
Care-i plină de a lunei blindă, tainică bătaie. 

1) Comp. Călin ed. Maiorescuzunde şirurile următoare revin în formă 
desevîrşită.
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Pe un pat de flori frumoase, proaspete şi ude încă 

Doarme fata cea vestită în 'visarea ei adincă. 

Ea zîmbind îşi mişcă dulce a ei buze mici, subțiri, 

Innecată de lumină şi miros de trandafiri. 

lar din prund păn' în podele un paiangen de smarald 

A ţesut pînza subțire, tremurînd în aer cald. 

Şi în casă luna bate de sclipeşte viorie 

Şi încarcă cu o bură a diamantelor sălbărie. 

Şi prin mreaja cea vrăjită vedeai patul ei de flori 

Ea cu umeri de zăpadă şi cu părul lucitorii 

Şi mai goală este "n somnu-i, numai bolta naltă, sură 

Ă ferestrelor e rece şi simțirea nu i-o fură. 

-Dar de pînz acoperităii cu un colb de pietre scumpe, 

S'apropie-încet voinicul şi cu mîna sa o rumpe, 

Apoi lin o dă 'ntro parte, peste față se înclină 

Pune gura lui ferbinte pe-a ei buze, ce suşpină, 

la inelul ei cel mîndru de pe degetul cel mic 

Şi se "ntoarce în codreana-i noapte tin&rul voinic. 

Lîngă -smeii morți cînd trece, limbile le taie el, 

Le adună sîngerinde şi le pune "n testemel, 

Trece zidul şi porneşte iar la drum pîn ce ajunge 

La cazanul care fierbe în mijlocul verzii lunce. 

Pe-o smeoaică num'o taie, pe alta o ţeapăn pripă 

Ja din noi în hirb tăciune şi-un cărbune puse n pipă; 

la cazanul într'un deget şi în altul el ia turtă, 

Se întoarce iar la fraţii, Auerînd cu minte scurtă, 

Cintă cîntecele cele ce ?n viață-i le cântară, 

Deslegă pe Zori-de-ziuă, Miez-de-noapte, De-cu-seară, 

Din cazanul care! duce, dindu-le de drum merinde 

Abia-ajunge-unde dorm fraţii, abia focul îl aprinde, 

Ziăa cea întirziată năvălia din răsputeri 

Şi ca repezit în aer soarele se 'nalţă în cer. 

Fraţii lui atît dormiră, cât intrăse în pămint 

De un stînjin şi-i umpluse frunza adunată 'n vînt. 

Se treziră. |! Căline, lungă fă şi noaptea asta 

Dar nimic el nu le spune, ce făcuse "n vremea-aceasta, 

Ci plecînd ei mai departe, tot Călin arcu'ncordează 

„Si sburătorind săgeata trece'n lume ca o rază 

Vijie ?n văsduh cumplită, ei urmează unde-i cheamă, 

Pîn ajung în faptul nopţii la pădurea de aramă. 

Măi fărtaţi, — Călin le zice —nu-ți putea trece prin crînguri 
i, i E 

Şi prin codrii ăşti de-aramă, rămîneți aicia singuri,
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Vă clădiţi ici o colibă, vă săpaţi groapă de vatră, 
Singurel voi merge numai pe cărările de piatră, 
Să vedem ce-a fi de mine. Ei se pun de îl ascultă 
Şi el trece în pădure făr' a perde vorbă multă 
Și la ori ce pas cel face, codrul simţitor răsună 
Şi prin mrejele de frunze glasuri trec ca o furtună. 
Căci o strună-i ori-ce creangă şi o limbă-i ori-ce frunză 
Luna doar, trecînd pe ceruri, voind cerul să-l pătrunză, 
Umple noaptea-i arămie cu mari dunge de omăt 
Pe sub care, răscolite, fulger apele încet. 
ŞI de-odată m codrul mindru el aude de departe 
Răsunînd un glas de fată, ce venia din lunci deșarte 
ŞI urechia i-o desmeardă ; el ascultă sub un tranchiă 
Și cîntarea dureroasă îl pătrunde în rărunchi: 

Greeruş, ce cînţi în lună, 
Cînd pădurea sună, 
Cum nu ştii ce am în mine, 
Greere streine ? - 
Că te-ai duce, de-ai ajunge, 
Noaptea de te-ai plînge, 
Ca o pasăre măiastră 
La noi în fereastră. 
Vai de picioarele mele, 
Pe-unde umblă ele! 
Vai de ochişorii mei 
Pe unde umblă ei! 
Inima 'n mine-i bolnavă, 
Floare de dumbravă, 
ŞI vai lacrimile mele, 
Cum le vărs cu jele! 
— Du-te greer, du-te greer, 
Pin” la munte ?n creer 
Și priveşte 'nduioşat 
Zarea depărtată, 
Lumea 'ntreagă o colindă, 
Mergi la noi în grindă, 
Spune-i mamii ce-am făcut 
De m'a mai născut, _| 
Căci ar fi făcut mai bine 
Să mă ia de mînă, 
Prefăcută că mă scapă 
Să m'arunce 'n apă, Ă Căci de cer ar fi iertată 
Şi de lumea toată.
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Naintează şi o vede lingă apa arămie, 
Culegiînd flori amorţite de pe maluri cenușie 
Şi punindu-le în poala grea de florile de piatră, 
Luminează luna ?n. ceruri ca un foc pe-o mare vatră; 

Colţii munților ce rupți 's, uriașe stinci de cremeni, 
Ce păreţii şi-i ridică îndărătnici, sură, asemeni, 
Vintul care trece 'n şuer, noaptea sură şi bolnavă 

Umplu cu sălbătăcie arămoasa-acea dumbravă. 
— Bună vreme, fată mîndră de 'mpărat — Călin îi zice. 

Mulţămim, răspunse dînsa, tinerel flăcăi voinice! 

Ce cați tu? Ce vint te-aduce? Nu ştii că om pămintean 

Nu poate călca pădurea de bărbatul meă avan ?... 

Ştii fetiță "mpărătiţă, dar nici frică n'am, nici teamă , 

că el smei € şi puternic, dar şi ei —- Călin mă cheamă! 

Cum vorbeşte, iată smeul,: vine iute ca un vint 

Cu o falcă ?n cer el vine şi cu alta pe pămînt. 
Bună vreme, smei de cîne! — Mulțămim Călin-Nebune! 

Am venit să-ți iai nevasta... De-i putea de ce nu? Bune 

Sunt de zis, ce-ţi vin în minte, dar mai grei e să le faci, 

Smeul codrilor de-aramă nu te-aşteaptă cu colacă! 

Ei mînînc patru, cuptoare, patru boi mi-ajung abia 

Şi de vin patru antaluri abia trag la o măsea. 

„—- Nică că-mi pasă! Și la luptă în dumbravă ei se scoală, 

Se apucă, de copacii tremuraă de 'nvălmășeală, 

Tremură sub ei pămîntul de-a lor pasuri apăsate, 

Scapără cremenea neagră a stîncimei detunate'! | 

Crunt Călin de mijloc Pumfă, pin la virf de brazi îl urcă, - 

Ca pe-un lemn el îl trinteşte prin copaci trupuii încurcă 

Şi 'n ghenunchi apoi P îndoaie ca pe-un vrescur, ce îl frînge, 

Şi se îmflă mușchii vineți de oțel pe cind îl stringe 

Şi levit, perzînd simţirea, smeul ca o mușcă moare, 

Ce lovită este iarna de-o scînteie de ninsoare. 

Să-mi rămii cu bin fată, — ei mă duc să cat acum 

Cele două sori a tale... Se porni din noi la drum. . 

Trece codrii de aramă, de departe vede — albind 

Şi aude glasul mindru al pădurilor de-argint. 

Noaptea 'n rouă e scăldată, luciul pe lacuri sboară 

Lumea umbrei, umbra lunei se amestec”, se 'nfășoară. 

In pădurea argintoasă iarba pare de omăt, 

Flori albastre tremur” ude în văsduhul tămiet, 

Pină că şi trunchii mîndri poartă suflete sub coajă, 

Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă. 

Crengile sunt ca vioare printre care vîntul trece, 

Frunze sun” ca clopoţeii, trezind ceasu douăsprezece;
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Și prin albul întuneric al pădurii de argint 
Vezi isvoare sdruncinate peste prund alunecînd 
Şi sărind în bulgări Auizi pe pietrișul din răstoace 
In cuibar rotit de ape, peste cari luna zace. 
El aude-un cîntec dulce, plin de lacrimi şi de noduri, 
Doină de simțire ruptă, ca jălania ?n prohoduri, 
Umplind codrul de zăpadă; sufletu-i de-o jale mare 
Pare că din piept de fată cîntă o priveghitoare : 

Așa 'mi vine cînd şi cînd 
Să măiau pe drum plingînd, 
Lumea ce-a fi să mă vadă, 

. Nici să poată să nu 'mi creadă. 
In zadar mă mai jălesc, 
Vara vine, codrii cresc; 
In zadar m'aş bucura 
Iarna iar s'or scutura. 
Şi de vine de nu-mi vine 
Tot arde inima 'n mine. 
Nici n'am cui să mă jălesc 
Să spun pe cine doresc; 
Mult mă mir, Doamne, de mine 
Cum nu mai luat la tine 
Mult mă mir ce-oi fi greșit 
Ce-am făcut, de n'am murit... 

In văsduhul plin de-a nopții moale luminoasă: ploaie 
EI văzi o fată mîndră, îmbrăcată ?n lunge straie 
De argint, ce stai ca umezi pe-a ei trup care tresare, 
Ca o creangă mlădioasă sub a vîntului suflare. 
Naltă e, subţire este, ochii mari adinci ridică, 
Părul ei de aur moale pînă la călciie-i pică 
Și cu poalele ei albe Şterge stelele-i senine, 
Lacrimi lungi, ce curg pe față-i, ca fire diamantine. 
Nu uita, cum-că seninul cerului este în aștri 
Nu uita, că ?n lacrimi este taina ochilor albaștri. 
E frumos pe când din cerul plin de-o sfîntă bogăţie Cade-o lacrimă frumoasă in adinca vecinicie, 
Dar de cînd nainte toate ceru-i negru și pustiii 
Nu-i nălțime, nu-i albastru, e o noapte de sicriu. 
Stea ce cade taie lumea, ca o lacrimă de-argint, 
Pe seninul cer albastru frumos lacrimile 7] prind. Şi din cînd în cînd vărsate, frumos lacrimile prind, Dar de seci întreg isvorul, vai de ochiul tău cel blind?
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Prin diamanţii tăi se scurge sînge fin de trandafiri 
Şi zăpada viorie din obrazii tăi subțiri, 
Curge noaptea lor albastră, a lor dulce vecinicie, 

Ce uşor se poate stînge prin plinsorile pustie. 

Cine e nerod să ardă în cărbune-6 piatră rară 

Şi eterna-i strălucire s'o striviască întro pară! 

“Tu "ți arză ochii şi frumseţea — infinitul lor se stinge 

Şi nu ştii ce răpeşti lumei! Ah nu plinge, ah nu plinge! 1) 

Ast-fel el se socotește. l-a căzut atît de dragă 

Cit ar fi îmâlat în spate pentru ea lumea întreagă. 

— Bună vremea, fată mîndră de 'mpărat!.. Mulţam voinice. 

Dar ce vînt te bate 'ncoace şi ce răi te-aduce aice? 

Zise ea zimbind — de multă vreme zimbea 'ntîia dată, 

Căci şi gi îi cade drag el, deşi n'ar vrea so arate. 

Ştie ea, de ce îi place, dar să n'o prindă de veste 

Ce frumos îl află dinsa, cum îi sta, ce drag îi este! 

Dar de-odată spăimîntată de un vuet ea îi spune: 

Fugi, că dac'a veni smeul viaţa ta o va răpune! 

Vie numai, zise dînsul... şom vedea atunci cum plouă 

Nu se dă Călin, săracul, nici cu una nici cu două. 

Şi de-odată peste codrii de argint vine în sbor 

Zmeul falnic care mișcă cu aripe virful lor, 

Peste virfurile 'nalte parcă sborul lor îl simți 

Frunzărimea cea mişcată de aripele-i cu zimți. 

—— Bună vremea, zmeii de cîne ! — Mulţămesc Călin-Nebune ! 

— Am venit să-ți iaă nevasta.—Ba să vezi, ce-oi sta să-ți spun : 

Opt cuptoare mînc de pîne şi opt boi și opt antale 

Abia sunt un prînz puternic pentru trupul mei în zale. 

Şi vrei să te baţi cu mine? — Nici că-mi pasă |—Aide dară! 

Sună frunza sgumotoasă, codrul din adinc trăsare, 

Tremură mai surd pămîntul, oasele par'că se rup, 

Cînd vînjoși se 'ndoaie dînșii a lor braţe şi-al lor trup. 

Dar Călin în sus Pardică şi-l trînteşte la pămînt 

De sun oasele ca hiîrburi şi sbor aripile 'n vînt. 

Il omoară. Apoi zice: Rămii fata mea cu bine - 

Merg să scap pe sora mare... şi să auzim de bine. 

Trece selbele-argintoase, trece-o vale, —un colcantaur 

Pînă vede dinainte răsărind pădurea de-aur. 

Mult frumoasă e pădurea cu-a ei trunchi de aur roş, 

Ce în frunza lor cea moale suspinai întunecoși. 

  

1) Şirurile din urmă: le întîlnim, refăcute, în partea V din Călin, ed. 

Maiorescu.
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Iarba lin călătorește, o peteală stătătoare, i 
Ce sclipind cu mii de raze sub al nopții dulce soare, Poartă ?n gălbenateci unde spice de mărgăritare, 
Florile de mac ce umflă noaptea capul lor [cel roş şi] mare Numai fluturi mici albaştri ȘI mari roiuri de albine Curg în rîuri sclipitoare de luciri diamantine, 
Ş-umplu .aerul cel dulce de cristal și de răcoare, 
A popoarelor de muşte, sărbători murmurătoare. 
lar aude-un cîntec mîndru, care codrul îl trezește, Parcă frunzetul repetă, par'că vîntul tot îl creşte, Şi 'nainte-i par'că vede satul lui ȘI i-se pare 
C'aude doinind o fată chiar la ei în şezătoare : 

Maică, maică, draga mea, 
Ajungă-te jalea mea, 
Ajungăte-un dor şi-un drag, 
Să şezi toată ziua ?n prag - 
Cu firuţ băgat în ac, 
Şi tu să nu poți împunge, 
Pîn' nui suspina şi plînge, 
Pîn' nu ţi-a veni în gind 
Unde-am fost şi unde sînt. 

Tîngă lacul cel albastru, înstelat cu nuferi mari Printre trestii auroase, ce se leagăn solitari, Vede fata cea cu ochii cuvioși ca în biseric” Faţa-i albă ca zăpada întrun păr de întuneric. Ea în haina ei cea verde se inmlădie bogată Cu flori albe 'mpodobită, cu diamante presărată. — Bună-vreme, fată mîndră de "'mpărat. — Mulţam Căline, Mult îți mergea vestea ?n lume, niult-am auzit de tine Şi prea răă de tine 'mi pare, c'ai venit: să mori aice, Căci de vine smeul numai răă ţi-a merge, măi voinice. —. Toţi se laudă cu mîncarea. Spune-mi fată cât mînincă Smeul tăi, să văd pe-acesta, de îl pot învinge ei. Doisprezece boi, antale, tot petrece, iară pîne Douăsprezece cuptoare abia îi ajung să cine. 

C'un antal de vin mai tare decit mine — zice iesta ! Dar va da Dumnezeii sfintul să mă scap şi de acesta. Vine smeul, vine iute, mișcind codrii cei de aur Cu cap mare ca cuptorul şi cu aripi de bălaur. Hei, Căline, răă de tine, strigă el și se aruncă Pe voinicul care-l prinde, învîrtindul prin cea luncă. Se luptară răă şi smeul cât de cit să nu se dee. 

-
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Hei nevastă, zice dînsul, dă-mi să beau şi dă-i să bee. 
După ce mai odihniră, zice smeul: Măi Căline, | 
Nu s'alege între noi lupta, c'ostenim astă-zi, vezi bine, 
Da moi fuce-o pară roşă şi te-i face-o pară verde. 
Ş'om lupta pîn' din noi unul se va stinge și s'o perde. 
Pară roşă este smeul, pară verde e Călin - 
Şi în galben-întuneric ei se luptă cu venin. 
Se 'nfăşoară, se desfăşor, mestecînd a lor văpaie 
Fulgerînd umbra din codrii cu a fiacărei bataie, 
Joacă ?n juru-le dumbrava cînd în umbră purpurie 
Cînd întinereşte parcă într'o. brumă-adînc-verzie, 
Cînd în dungi înflăcărate, bolți, cărări în jur se casc 
Sub lumini de curcubee repezi ce se sting, cum nasc, 
Filfiie ca două candeli, obosiţi să 'nvirt, se 'ncaer 
Şi aproape-aproape strînse surmăresc Jucînd în aer, 
Scoţind limbe ascuţite casă 'nghimpe pe cealaltă, 
Ei jucau prin crengi înalte, pintre trestie pe baltă, 
Balta tremura adincă, somnoros şi lin sclipeşte 
Asviîrlind întunecată, cîte-o muscă ciîte-un peşte 
Către fiamele-ostenite... Peste ei de-odată sboară 
Ca o pată de cerneală 'n noaptea cea cernit'-o cioară. 
Zice smeul: Moaie, cioară, aripați în apă, stinge 
Flacăra cea verde, care nu-s în stare a o 'nvinge. 
Impărate, prea-înălţate, moaieţi aripa în apă — 
Zice-atunci Călin — şi stînge flacăra roşă, mă scapă. 
Iară cioara, cumu-i cioara, cum aude că o urcă 

Nici una nici două, iute se coboară, nu se 'ncurcă 

Şi lăsînd din bot să-i cadă două picături de apă, 
Potoleşte para roșă, ce tresare, fuge, crapă. 
Şi cu botul o ciupeşte, curge sînge ca fier roș, 

In cît lacul cel albastru [s'a făcut] ca vinul roș. 

Smeul a murit... Se face om Călin și se îndreaptă 

Cu trei. fete 'mpărăteşti, unde fraţii îl așteaptă. 

Pe 'ntinsori de codri negri tot un senin se desfășoară, 

Ce-a lui stele mari şi albe peste ele le presară, 

Şi la margine de codru ei aprind o flăcărie 

Intro groapă cu cenuşă... de juca trandafirie 

Colibioara cea de trestii cu ușița-i răzimată, 

Impletită din răchită, cu curmei de tei legată. 
La o ploscă de vin negru stînd de vorbă bucuroşi 

Parcă-i zugrăveşte focul cu răsfrîngerele-i roşi, . 

De-asupra lor ceru-i negru, pe 'ntinsori de catifea 

Sunt cernute'n umed aur ici o stea colo o stea
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Și aşa senin e focul, cît le numeri părum barbă, 
Bătătura cea din ţoale, pe cărări fire de iarbă. 
Şi ca soarele de roşii stai fetiţele'n văpaie 
Dou&'s oacheșe ca sara, mijlocia e bălaie. 
lar Călin, lungit pe burtă şi cu mînile pe coate, 
Cam cu chef le povesteşte întîmplările lui toate, 
Şi la capăt se chiteşte.— Măi fărtaţi, socot aşa: 
Fata mare și cea mică le luaţi de v'or plăcea, 
Dară pe cea mijlocie — mi-o căzut dragă de foc 
Şi nică ea nu zice baiu! bat-o hătrul de noroc! 
Pe încet se stinge focul și se-acopere cu spuză 
El de mănecă o trage... şi punînd buze pe buze 
Ei şoptesc... şi-ar spune multe și nu ştii de und'să 'nceapă 
Căci pe cînd şi-astupă gura, cînd cu gura se adapă, 
El o simte ?n a lui braţe tînără, rotundă, tare 
Şi ea tremură ca varga de oţel de a lui strînsoare. 
I-s'aprinde fața roşă de iubire şi sfială 
Ochii "n lacrimi își ascunde ?'n părul moale de peteală 
Şi adorm. Somn grei îi varsă plumb în vinele-ostenite. 
Fraţii lui cînd văd cît doarme ei se pun pe şopotite 
Şi încet se sfătuiră, ca picioarele să-i taie 
Să se-audă c'omoriră: ci pe smeii în bătaie. 
L'ar fi omorit, dar cesta, năsdrăvan fiind, nu pot, 
Ei făcură cum gîndiră și "1 lăsară-aşa schilod. 
La pornit pe. fete scoală... lar Călin de multă trudă 
Nu simți nici o durere, numa'n somnu-i greu asudă, 
Chiar picioarele în traistă îi le iaă, cu ei le-ai dus, 
Căci găsindu-le, cum fuse năsdrăvan, 'şi le-ar fi pus 
lar la loc... 

In zori de ziuă el a doua zi trezit, 
Vede cum îl schilodise, ce să facă, amărit? 
V'o trei zile după'olaltă se mai tîrîe în,brinci 
Prin tufanii din pădure și prin colții cei de stinci, 
Pîn' ajunge ca să vadă un palat în văi de raiă 
Cit ca să te uiţi la dînsul — de frumos — nu te "'ndurai. 
Şi aude-un glas cu jale, chiar o grădină de glas, 
Care inima i-o rupe de-aşa dor ş-aşa necaz, 
Și cum în palat el intră, pe voinicul vede pare 
Care mînile-şi rupsese într'a smeilor prinsoare. 
Bună vremea măi voinice! — Mulţămim frumos Căline, 
Ce-ai păţit tu de picioare, ce răii dete peste tine? 
Și Călin începe-a-i spune cît păţise pîn' acuma. 
Haid ne-om prinde frați de cruce! Hai, ne-om prinde, spune-mi 

[numa .
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Al cui eşti şi cum te chiamă? Eă feciorw's de "mpărat, 

Codrii de-aur fur ai noştri pin ce smeii îi-ati luat. 

De cînd i-ai ucis, Căline, iar ai noștri sunt. Cu chin 

Singurel îmi mai duc traiul ică în codri, măi Călin. 

Amindoi însă în lume, tu schilod, eii fără mine, 

Ici prin noaptea dumbrăvană şi prin văi om duce-o bine. 

Prin pădurile-uriaşe, prin grădini şi prin palat 

Se primblă Călin pe gitul feciorului de 'mpărat 

Unu ?n mini, altu 'n picioare, uriaşi fiind, de boi 

Aă putere, pe atita, cît le trebue la doi. 

Şi trecind asa 'n pădure, ei aud foşnind în frunze, 

“Prece-o umbră fugătoare, ce voia să se. ascunză. 

Călin mîna şi-o întinde şi pe sus cînd mi-o ridică 

Mama smeilor pletoasă se sbătea răcnind de frică. 

— Fă-mi picioare, babă hitră, și lui mîni, ori te omor ! 

— De un stînjin mai la vale e, bădică, un isvor, 

Viră-te în el cu totul şi-i eși întreg. Ei stăi — 

De-i aşa — Călin mehenghiul — bagă-mi-te tu întăi ! 

— Ba eă, baiu, că nu-mi trebui. Viriţi-vă dumniavoastră ! 

Călin: rupe-o creangă verde și o bagă 'n apa-albastră 

Şi uscat'o scoate iară.—l! cum ți-aș mai da pumni tu babă, 

Ai vrut să mă uști, şireato, spune dreptul mai de grabă! 

— Să vedeţi, voinici, la vale printre trestia învoaltă, 

Apa vie tot sclipește, se rotește colon baltă. 

Ei ajung la apă 'n farmec şi băgînd creanga uscată 

EI o scoate numan muguri și cu frunze încărcată. 

Se băgară-atunci în baltă şi-amîndoi eşiră "'ntregi 

Şi pe babă-o aruncară în isvorul unde seci 

Şi cu apă moartă... dinsa se 'nchirceşte, se năsprește 

Ca un trunchiu uscat cu noduri pe isvorul mort pluteşte. 

Şi acum se sfătuiră veseli ei şi bucuroşi 

Ca fărtatul lui să iee fata 'mpăratului Roș. 

Se gătiră omeneşte cu ițari şi cu cojoc, 

Cu chimirul plin de galbini, încinşi bine la mijloc 

Şi pe drumuri părăsite ei se iai şi se pornesc 

Şi trecînd printr'o pădure din ţinutu "mpărătesc, 

Din tufani-cu crenge grele el s'apucă să adune 

In basmaua pistruită ca o mînă de alune. 

lată că ajunşi la poartă — auzir'un vuet mare 

Chiuiri, halaiă de nuntă, veselii de masă-mare, 

Cînd în poartă — văd o babă de-ale noastre. Bună sară! 

Mulţămim voinici din lume ! — Ce s'aude-aici afară? 

la "mpăratul... își mărită fata. Cine-o ia, mătușă ? 

Da ţiganul, bucătarul, un cioroiă pistrui cu gușă ! 
1
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Cică, bată-l naiba, Cioară, a ucis doi-sprece smei ! Zise-atuncă Călin, pe ginduri: ia auzi mătușă hăi, Ei ţ-oi da bănet de silă, galbeni: zimţi chiar un căuș Dacă-cum vei ştii, &hiontită, mi-ai pătrunde printre uși Și la masă dinaintea - împăratului vei pune a Ca plocon pentru mireasă astă mînă de alune. ară baba, cumu-i baba, dă cu ghiotura să treacă, Mai ghiontită, mai sucită, mai împinsă câte-o leacă . Intră n casa unde-i masa, puse'n talger dinainte Testemelul cu alune, făr a zice trei cuvinte. Impăratul pune mîna şi alunele sglobie 
Peste fața cea de masă dirăind se împrăștie, Dar în mijlocul basmalei un inel în loc rămasă, Un inel, carel perduse de mult tînăra mireasă. 

  

_— Tată, uite-inelul, care într'o noapte mi-a perit, Făr să ştii nici cum, nici unde. Cine dară la găsit ? Cine-adus alunele-aştea ? Logofeţii spun că baba. „O strigară dela poartă să S'urnească mai de grabă. Cind în locuii, cine vine ? Un voinic strein. El spune : Impărate, prea'nălțate, eă vi Pam pus în alune. lară cioara cea de mire pe trei perini șade ?n puf Slugi îl apără cu crenge de muscute și zăduf. Cum trecuse Călin pragul de sub el o pernă cade, Cum venin mijlocul casei nici pe-a doua nu mai șade, Cînd ajunse la "mpăratul şi a treia stă să cadă, Că ţiganului, vezi Doamne, nu îi se cădea să șadă. Zice atuncia Impăratul : Cum voinice, cu ce cale A ajuns inelul fetei în mîinile Dumitale ? Impărate, prea'nălțate, iaca cum şi iaca cum. Da țiganul nici mai ştie, fața lui îi numai scrum : Impărate, luminate, cum poți ca să'mi strici hatirul Eă am omorit toți smeii! Cum țigane ? Cu satirul, Mă înnec dacă Paţi crede... da la feţe tot mai schimbă! Să se cate smeii Doamne, dacă ai virfuri de limbă. li cătară şi — cei dreptul, nici la unui nu era ȘI Călin atunci le scoate şi le-arată în basma. Impăratul poruncește c'a-siaduc'un armăsar Şi de coada lui să lege pe țiganul bucătar Şi de coadă-i mai legară lingă el un sac de nuti Cade-o nucă-o bucăţică, ast-fel el făcu hăbuci 1). Și-acum tu voinice — zise, — mi-i fi ginere. Ba nu, 
d 

1) Scena cu țiganul şi la Ispirescu în Băfaurul cu șapte capete şi în Poveste firănească,
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Altă fată, Împărate, tare dragă îmi căză. „ 
Am un frate-înse de cruce, tot fecior de Împărat, 
Şi de mult ţi-era s'o. ceară, deşi nu sa cutezat. 
Uite”] ice. Dară fata se cam uită vrind-nevrind, 
Că tot pe Călin-Nebunul l-ar fi vrut ea mai curînd. 

Da de! Fiind-că şi feciorul era mai deo potrivă 

La a ochilor jele s'a muiat mai milostivă. 
Deci făcur' o nuntă mare ş-a ţinut trei luni derind 

Lăutari, banchet, halaiuri, tot ce'ţi poate trece n gînd. 

Ce nu era? Dragă Doamne, era nuntă 'mpărătească. 
Dar acum mă duc, le zice... Pe-a mea Domriul s'o păzască! 

Nici nu ştiă cum €, cum nu €. Geaba fratele-i de cruce, 

Geaba tinăra mireasă îl mai țin cu vorbă dulce 

Dor îi: Doamne şi nică ştie cum Papucă-un dor avan, 

Că de cînd n'o mai văzuse se scursese șapte ani. 

Cînd ajunse locul, unde casa tatălui său fuse, 

El văzu palate mîndre și livezi mărețe puse. 

Şi pe o cîmpie goală el văzu de vite-o ciurdă 

După ea copil călare cun ciomag în mină sburdă ?). 

Şi părea că are şase ani şincă ceva mai bine 

Bună vremea măi băiete! Mulţămim voinic streine ! 

— Nu'mi ştii spune cine șaden aste rînduri de palat? 

— Doi voinici ce-ai scos odată pe trei fete de 'mpărat 

Din a smeilor prinsoare. S-a luat care pe care: 

Mijlociul pe cea mică şi cel mare pe cea mare.. 

— Da ce-i de cea mijlocie? — La găini au pus-o ei 

Şi să vezi, voinic streine, că eu sunt feciorul ei, 

Mama'mi spune, ciîte-odată de-o întreb a cui îs ei. 

“ Că-s a lui Călin-Nebunul. Cine-o mai fi, nu ştiii zăi! 

Cînd aude... numai dinsul își ştia inima lui, 

Că, să ertaţi D-voastră, da... era băiatul lui. 

— Da mă rog, bade, ajută-mi să dau vacile'n ocol! 

Inserează... Stele împlu tot seninul lin și gol 

Cu băiatu'n bordei intră., Şi pe capetu-unei laiţi 

Lumina mucos şi negru întrun hîrb un roş opaiț, 

Se coceai pe vatra sură două turte în cenuşă, 

Un păpuc e într'o grindă, celalalt e după ușă. 

Prin gunoiiă se primblă iute legănată o rățuşcă 

Şi pe-un ţol orăcăește un cocoș, inchis în cușcă, 

Intr'un colţ e colbăită noduros rișnița veche, 

In cotlon toarce motanul pieptănîndu-şi o ureche; 

Sub icoana afumată unui sfint cu comănac 

1) In Călin, ediţia Maiorescu, copilul păzeşte bobocii.
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Arde ?'n candelă-o lumină cît un sîmbure de mac, 
Pe-a icoanei policioară busuioc uscat ȘI mintă 
Umplu casa de mireasmă pipărată și prea sfîntă. 
O beşică 'n loc de sticlă e lipită ?n ferestruie, 
Pintre care trece-o dungă mohorită şi gălbuie, 
Cofa-i albă cu flori negre şi a brad miroase apa 
De lut plină, ruginită stă pe coada ei o sapă. 
Pe: cuptorul, uns cu humă Călinaș, ăl mititel 
Zugrăvia cu un cărbune un clapon și un purcel, 
Cu codița ca un sfleder și cu fuse 'n loc de labe, 
Cum îi se şedea mai bine purcelușului de treabă. 
Pe un pat cu paie numai doarme tinera nevastă 
In mocnitul întuneric faţa ei lîngă fereastră... 
ŞI tot sufletul dintrînsul pare-atunci că și-l înhoalbă 
ȘI-l adună ?n ochi de tuce preste fața ei cea albă. 
EI s'așează lingă dinsa, faţa ei o netezeşte, 
O desmeardă în durere, o sărut'o dragostește, 
Pleacă gura-i la ureche, blind pe nume el o cheamă, 
Ea deschide somnuroasă lunge gene de aramă, 
Și adînc la el se uită, i se pare că visează, 
Ar zimbi și nu se 'ncrede, ar striga și nu cutează, 
EI din patu-i o ridică şi pe pieptul lui o pune, 
Toată viaţa-i se adună ?n al ei sîn rotund Şi june 
Ea se uită și se uită... mută... un cuvînt nu spune, 
Doară rîde 'n ochi ?n lacrimi, speriată de-o minune, 
Ş'apoi îi suceşte păru ?n a ei degete subţire 
Şi'și ascunde faţa roșă pe-al lui piept duios de mire. 
El ștergarul îl desprinde şi-l împinge lin la vale, 
Drept în creştet o sărută pe-al ei păr de aur moale 
Si bărbia ei ridică, suită *n ochi-i plini de apă 
Si pe sînu-i o desmeardă şi din gură-i se adapă 1). 
Dar a doua zi voinicul mănios intră-n ogradă, 
Fraţii lui cum îl văzură la ghenuchi veniai să-i cadă. 
—lartă, frate, căci greşala ză de mult ne-apasă peptul! Ba nu, fraţilor, — le zise — să vedem ce e cu dreptul, Să facem o boambă mare, s'aruncăm pe cer în sus, Să vedem ce-o să gîndească Dumnezeă şi ce-o să zică. „Ast-fel, cum ţi-ai face cruce, ei se pun alături... pică 
Boamba grea, svirlită 'n ceruri, din cei doi făcînd fîrîme. Şi Călin rămîne singur, răă îi pare ca la nime, 
Dară nici c'avea ce face. Impăcat de-astă dreptate 

  

1) Compară întreaga parte a VIl-ea din Călin ed. Maiorescu. Aici mo- dificările introduse de Eminescu nu sunt esențiale.
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Lasă'n pace să trăiască tinerile lui cumnate, 
Şi făcu o nuntă mare dup” opt ani de 'nstrăinare, 
Multă lume se dusese ca să vad” aşa serbare. 
Fui şi eă... .Dar cum făcură o ulcică cu păpară, 
Mi-ai bătut căciula ?n creştet și m'ai dat pe uşă-afară. 

Mă 'nciudai urit. In grajduri pusei mîna be-un cal graur 

Cu picioarele de ceară şi cu şeaua numai aur, 

De fuior îi era coada, capu-i era de curechii, 

Avea ochii de neghină și gîndaci avea 'n urechi. 

Ş'am pornit pe-un deal de cremeni... picioarele se topiră, 

Coada pirie în dărătu-i, ochii ?n capul lui pocniră. 
Cum văzul, că nu-i de bine încălicai pe-o prăjină 

Şi mergînd pe ea de-a hale vam spus şi ei o minciună, 

Şi ?ncălicînd pe-o şea, vam spus-o așa). . 

A 

IN TEMEIUL CODRULUI 

— FRAGMENT — 

In temeiul codrului 
Cale nu-i, cărare nui, 
Că de-a fost vre-o dată cale 
Ea s'a prefăcut în vale, 
De-i cărare unde-va 
Nu mi-o știe .nimenea, 
N'o şti cucul 
Nici haiducul, 
Nici feciorii 
Vînătorii. 
Că-i perdură urmele 
Ciobănaşi cu turmele 
Şi-i perdură semnele 
“Pădurari cu lemnele 2). . 

1) Lupta lui Călin cu cei trei smei şi scăparea celor trei fete de îm- 

părat, necredinţa fraţilor şi sfîrşitul cu aruncarea «boambei», se găseşte 

şi în povestea lui Prâslea cel voinic Gin colecţia de basme a lui Ispirescu. 

2) Inceputul dela «Povestea Dochiei şi ursițoarele», rămasă neterminată.
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MIRON ŞI FRUMOASA FĂRĂ CORP 

Ce lumină-i şi ce vorbe 
„Jos sub grinzile colibii? 
Marta miînuie cociorbe, 
lar Maria toacă hribiă, 
lar ciobanu-'şi pune gluga, di Mai îndrugă câte ?n-drugă, 
Ese 'n noaptea cu scîntei 
Ş-o tuli urit de fugă 
Parcă-i dracul în călcii. ” 

  

Iar la colțul marei vetre 
Stau pe laiţi, lîngă spuze, 
Un moșneag și trei cumetre 
Povestesc mișcând din buze... 
Tinerica puica naşă 
Prejmuieşte tot pe moaşă 
Pe cînd spală la un blid, 
lar bătrîna gată faşa 
Și cumetrele se rîd. 

        

i , Măi ciobane, ortomane, 
| Unde-mi mergi aşa pe frig? 

— Da la rișnită, la Dane 
Şi la borş la Pipirig, 
Ce era să spun? Eac'asta! 

i Mi-a făcut băiat nevasta, 
Nu vă fie cu bănat: 
Să-mi veniți și Dumneavoastră 
Că ş-așa'mi sunteți din sat, 

L'ai spălatu-"], pieptănatu-l, 
La botez Vaii dus pe micul, 
La icoane Pa "nchinatu-l, 
Un diac citi tipicul. 
Când pe el veni botezul 

| Ii trecu auzul, văzul, 
i Nici că-i pasă lui, săracul, 

Că nănașa spune crezul 
Şi se lapădă de dracul. 

 



LITERATURĂ POPULARĂ 143 
  

Că el strigă şi se strimbă 
Parc” ar fi pe o frigare, 
Duhul sfint în chip de limbă 
l-a eşit pe gur' afară. 
Unii află cumcă nasu 
E cam st:îmb, ca şi la tat'so 
Și că 'şi seamănă cu soiul, 
Dar pe când cu toţi aii ras'o 
Se înprăştie tărăboiul. 

Nins luceşte cîmpul, teiul, 
Şi trosneșşte cărăruşa, 
Cind se 'ntorc şi văd bordeiul 
Şi deschide Muşa ușa, 
Când îşi pun copilu: 'n leagăn 
Cun picior încet îl leagăn 
La lumina din surcică 
Şi o vorbă de-alta leagă'n, 
Planuri mari pe gază mică. 

Dar de-odată din părete 
Es ursite ca pe-o poartă, 
Flori albastre au în plete, 
Cite-o stea în frunte poartă, 
ŞI de-o tainică lumină 
Toată casa este plină 
"Ce din ochii lor porni; 
Peste leagănu-i se 'nchină 
Și "'ncepură-a'l meni: 

Ca un leă să fi de tare 
Şi frumos ca primăvara, 
Să fi giigaş ca o floare 
Luminos ca luna sara; 
Şi iubit să fi de lume, 
S'ai averi și mare nume, 
Să te faci chiar Împărat 
Și să-ți meargă astfel-cum e 
La ficiori din basme dat. 

Zise-atunci duioasa mamă: 
«Mulţămesc de cîte-ascult, 
Dară mulți i-or fi de seamă 
Şor voi atât de mult.
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Lui să-i daţi ce din mulțime. 
N'a putut să aibă nime, 
Şi nespus şi fără rost 
Şatunci zine din nălțime 
Vă sărut piciorul vost. 

Zise-atunci din ele una : 
De-o dorești cu dinadinsul 
Fie-i dat ca tot-de-a-una 
EI să simtă adînc întrinsul, 
Dorul după ce-i mai mare 
'N astă lume trecătoare, 
După ce-i desăvirşit 
Şi să-şi vadă la picioare 
Acest dar nepreţuit, 

Ele pier. Iară baietul 
A crescut cum l'a menitu-l 
Se făcu frumos cu 'mcetul, 
Cine-l vede Pa ?n drăgitu-l 
Şi deşi ca leul tare, 
Era gingaş ca o floare 
Şi istet era cu duhul 
Cum a toate-s ştiutoare 
Doară luna şi văsduhul. 

Intr'o zi văzu pe-o rablă 
Un tobaş ce lumea cheamă 
Cu mustaţa ca 0 greablă 
Şi c-*o trămbiţă de- alamă: 
Impăratul Prea- 'nălţatul 
Ma trimis s'adun tot satul, 
Să dau ştire tuturor 
Că el caută în latul 
Lumii-acestei p'un ficior, 
Ce din toți va fi mai tare, 
Mai frumos șI mai cu minte. 
Deci vă strîngeți MIC şi mare. 
Și să ţineţi bine minte. 
Căci se poate, — cine ştie, 
Că la voi prin sat să fie 
Voinicul a-i fi pe plac 
Să-i dea fata de soţie. 
Cit vam spus-o, — eată tac.
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Abia el sfirşi s'audă, 
De la sat ia ziua bună 
Nu-i păsa de drum şi trudă 
Căci merei părea că sună. 
Vestea mîndră în ureche 
Ca şi o poveste veche. 
S-a pornit în toiul lui 
N'ăsdrăvan, într'o ureche, 
Ca feciorul nimărui. 

Şi la curtea 'mpărătească 
A ajuns într'un tirziii 
Ş'apasă pe frunte cască, 
Şterge păru-i aurii, 
Intră 'm curte, Sumedenii 
De voinici, boieri, rudenii 
Se 'nchinai fetei -bălane 
Pe cum oamenii la denii 
Bat mătănii la icoane. 

Ea se uită tot în laturi 
Se închină şi suspină 
Cînd cuzimbei, cînd cu sfaturi, 
Cînd cu-a ochilor lumină, 
Cum prin şiruri ea colindă 
Se uită într'o oglindă 
Cu un aer cuvios, 
Că-i menită ca să prindă 
Chipul celui mai frumos. 

Din oglindă ea nu vede 
Deciît vecinic chipul «i, 
Dar de-odată, mai nu crede, 
Ce văzură ochii săi? 
În oglinda fermecată 
Printr'o negură S'arată, 
Ca 'ntrun vis frumos în somn, 
O figură minunată 
Intr'o mantie de domn. 

Ea mai face-o dat ocolul 
Adunării. Pare-i cumcă 
Intr'un colț ea vede solul 
Frumuseţi-i, ce 'și aruncă 
Ochii trişti, numai văpaie. 

10
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— Nu ştiă cum o să vă paie, 
Zise ea, zimbind voios, 
Roșă 'n faţa ei bălae, 
Dar acela-i mai frumos ! 

Cind cu degetul Parată 
Toţi la el și-n dreaptă ochii 
Şi mulţi pinteni zurăiră 
ŞI foșniră multe rochii 
Şi din bolta de fereastră 
In armura lui albastră 
El apare lin din unghiă 
Şi la fata cea măiastră 
El îşi pleacă un ghenunchiiu. 

— Nică m'ai crede de ce stărui, 
Zise ea cu: ochii ?n vis, 
Bucuros mina ț-o dărui 
Căci în suflet te-am închis. 
Ş-a ei mînă prea frumoasă 
Fină, dulce, ea ş-o lasă 
Pe-a lui creştet adorat 
El la gură-i o apasă 
Ş-o sărută înfocat. 

lată vine și'mpăratu-ă 
Ce zimbia cu mutră hitră 
EI la mers cam legănatu-i 
Și pe capu-i poartă mitră, 
Poartun schiptru ş'alt nimică 
Ca și craiul cel de pică 
Ş'aurit vestmîntul sei; 
Cine "] vede, stă să zică 
Că-i Vlădica din Hirlăă. 

— Am avut un om al casei — 
Zise dinsul, un ciocoi, 
A murit şi anul azi-i 
S'a făcut din el moroi. 
De-unde'mi aprindea ciubucul 
Se apucă, bată-l cucul, 
Ca să'mi strice "'mperăţia 
Si nu pot ca să-l apucu-l 
Ori să-i stric fermecăria.
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Fierul, aurul, tombacul 
Ardă-l focui, să mi-l ardă 
TPa strîns tot şi ştie dracul 
A făcuţ din ele-o bardă; 
lar din codri, lunci, poiene 
Şi din ale buruiene 
A făcut num” un copac 
Cin” se schimbă mai cu... 1!) 
Să le vie-ăstor de hac? 

Şi cu toți se duc de-a valma 
Văd, se miră, nică se 'ncearcă, 
Dar Miron ia barda ?n palmă 
Şi copacul mi-l incearcă, 
Pin ce vede că se n clină 
Scîrțăind din rădăcină — 
Şa cioplit din el țăruș 
Pe-a moroiului țărină 
EI l'a 'nfipt adînc acuș. 

De-atunci farmece 'ncetează.! 
Codrii cresc și fierul iară, 
Împăratul cuvîntează : 
Ast voinic e cel mai tare. - 
Un bătrin răspunse: bine, 
Spune-mi tinere pe cine 
Fata are acum în minte? 
— Ea gîndeşte-acum la mine ! 
— Ha, “acesta- -i mai cuminte 

Şi să cînte strana prinde: 
— Este tare, este tare, 
Şi cuminte și cuminte | 
Ş'arătos la arătare. 
Scărpinîndu- se la ceafă, 
Impăratul c'o garafă 
A venit şi cun singeap 
Şi umplindu-l zice: la, fă 
De mi-l toarnă peste cap! 

Şi acum să-mi faci hatirul 
Să-mi iei fata ?n îusoţire 
Ştiu că ai să fi catirul 
Pentru nazuri, fasolire, 

1) Lipsește un cuvânt.
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Ba să poate că te-adoarme 
Cu frumos proţap de coarne! 
Şi să-ți puie şi urechi. 
Cine. poate s'o întoarne 
Cînd așa-i menit de vechi? 

Că, să vezi, şi 'mpărăteasa 
De-atiţia ani acuma... 
Taci, da ochi'ți ai de pază 
Că ce-i fata, ce-i și muma! 
E și-un alt metod, ţi-l sfătui, 
Să taci molcom, să îngădui 
Fă-te că nu ştii... n'ai treabă 
Tu să-i faci frumos tabietu-i 
Şi 'ncolo să-ți vezi de treabă. 

Deci Miron 0 ia de mînă 
Şi-o arată pe la oaspeţi, 
Cu-a ei ochi numai lumină, 
Cu obraji ca fragii proaspeți. 
Şaiă pornit frumoasă nuntă 
De păşia pînă şi ciunta 
ŞI ologii 'şi făceaii grabă 
Şi-un moșneag juca mărunta 
Curtenind pe lingă-o babă. 

Dar deși ferice încă 
Totuş el în pieptul lui 
O dorință are-adîncă, 
Neșştiută de cît lui. 
Dorul după ce-i mai mare 
"N astă lume trecătoare 
După ce-i desăvirşit; 
Și tot sufletul îl doare 
După cum a fost menit. 

ŞI pe toți el îi întreabă 
Dacă știi cum-va în lume 
Astă tainică podoabă, 
Ast odor fără de nume? 
Dar pe cine 'ntreabă, tace, 
Cui prin minte-i poate trece? 
Numai cîntăreţul orb 
Spune ?n treacăt, cumcă asta 
E frumoasă fără corp.
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El i-a spus, ca'n vremi de nante 
Auzi duioasa veste, 
Că ?n castel de diamante 
Cea mai mîndră fată este. 
Ochi de-albastru-întuneric, 
Ce lucesc adînc, chimeric, 
Ca de-iubire două basme, 
Dară corpul ei eteric 
Nesimţit, ca de fantasme. 

De vei merge în ajunul 
Mult senin de Anul-noi, 
Pe cînd cerul se deschide 
La a lumilor ecou, 
Atunci ea vine asemeni 
Printre stîncile de cremeni 
Lîngă lacul de smarald, 
Ca să-şi scalde puii gemeni 
Unde zinele se scald. 

EI plecă atunci în lume 
Şi nevasta 'n lacrimi lasă, 
Cu un dor fără de nume 
Uită ţară, rude, casă. 
Cum trecu numai Crăciunul 
El pe cal a pus presunul 
Şi s'a dus la lacu ?n vrajă, 
Unde aşteptînd ajunul 
De-Anul-noi, el sta de strajă. 

Şi din trestia plecată 
EI privia la apa fină 
Cu ogiinda-i nemișcată 
Strălucind sub luna plină. 
De şi ştii că apa-i moale 
Totuş placa-i de cristale, 
Parc'ar fi încremenit. 
Ne 'ncreţite, plane, plane 
Viorii, ai adormit. 

Rădăcinile în pături 
Sub pămînt s'o întreţesut 
Şi pornc în mii de lături, 
Flori frumoase Pau văzut
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Colo ?n snopi, colo cît una, - 
Colo ?n fire împreună, 
Indoite întrun trunchi ; 
Ică o pajişte într'una 
lar dincolo un mănunchi, 

Roși și vineţi, albii snopi 
Ce-i de flori strălucitoare, 
Picurați, îşi scutur stropii, 
Ce lucesc mărgăritarii, 
Pe cărarea-abia umblată 
Printre iarba, înfocată, 
Trece-un mîndru chip de zînă 
Cu-arătare fermecată 
Şi privirea blindă, lină. 

Şi pe ea o haină fină, 
Ţesătură străvezie, 
-C-o brumă diamantină, 
Ce în. crețură se "mprăștie, 
Şi lipeşte sclipitoare 
De duioasa-i arătare 
Cen mișcările o tradă 
Se strevăd a ei picioare 
Crini şi umeri de zăpadă. 

Inocentă-i e privirea 
Îngerească, tristă, lină, 
Diamante în privirea-i 
Şi-au topit a lor lumină 
Peste-a albei dalbă placă 
Ea acum zîmbind se pleacă, 
S'uită ?n fundu-i luminos 
Şi în lună îşi desbracă 
Corpul ei aşa frumos. 

Luna par'că se roşeşte 
De amor şi de mirare. 
Numai iacul o privește, 
Răminînd în nemişcare. 
Este albă ca zăpada, 
Iară păru-i stă să cadă 
La călcîiu-i rotunzit. 
Cine oare-ar fi s'o vadă, 
Să nu moară de 'ndrăgit?
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Dar deși pe noaptea toată 
Peste lanuri luna tace, 
Arătarea-i luminată 
Nici o umbră ea nu face 
Cu. 'ntuneric nu încarcă; 
Intinzînd piciorul, par'că 
Locul cel de farmec prins 
Cu-a lui vîrf întîi îl cearcă, 
Pîn' se lasă din adins. 

Și încet pășeşte 'n apă 
Ochiul ei s 'aprinde, cere, 
lară buzele-i se crapă 
De o stranie plăcere, 
Totuş valul nu se taie 
Cercuind apa băiaie 
Ci-o încunjură frumoasă 
Ş'o îmbracă cu văpaie 
În lucire scînțeioasă. 

Şi deşi în lac înnoată 
EL nu mișcă nici se 'ncreață 
Ca o floare-i aninată 
De oglinda cea măreaţă... 
— E] din trestii o priveşte. 
Nică se mişcă... 'ncremeneşte 
LParătarea ei cea crudă. 
Şi cînd lacul părăseşte 
Pe-al ei corp ea tot nu-i udă. 

Ea sa dus. Dar el rămas-a 
In adînc rănit de dinsa, 
Uită lumea, uită casa, 
Umblă drumurile 'ntinse. 

Ea îi pare că-i mai mare 

'N astă lume trecătoare, 
Că-i ce-va desăvirşit. 
Şi să vadă la picioare 
Acest dar nepreţuit. 

Toamna vine şi prin lume 

Frunza cade rinduri-rinduri, 

Adîncit umbla atuncia 
El în grije şi pe gînduri,



152 M. EMINESCU 

El purta în gitu-i nurii 
Ochii mari, zîmbirea gurii 
Şi umblînd prin codrii mari, 
El văzu mama pădurii 
Rătăcind printre stejari. 

El durerea lui ş-o spune 
Şi că trebue să moară 
De n'a prinde-acea minune, 
Acea tainică fecioară. 
Ea — i zise-atunci bătrîna — 
„Locueşte că o zînă 
In palat de diamante, 
Mai frumoasă, mai divină 
De cît toate cele lante. 

Tu palatuii vei ajunge 
De vai merge, fără însă 
Să gindești la alta 'n lume 
Cît la dînsa, ?n veci la dînsa, 
De-o ajungi fără de veste 
Ea atuncia astfel este 
Ca şi cind ar fiata; 
Căci ea face tot ce peste 
Dînsa ca să treacă-i vrea. 

El a mers, a mers într'una 
Făr de drum, d'ori-ce să-i pese 
Cînd pe vîrfuri trecea luna 
El văză prin lumi alese 
Un palat lucind departe, 
Ce luceşte parc'ar arde. 
El intra pe scări de-oglindă 
ŞI prin salele deşarte 
Pe covoarele din tindă. 

Şin lumina blindei lune 
El văză frumoasa fată, 
Dulce, mîndră, o minune 
De fereastră răzimată. 
EI la ea ghenunchi 'şi pleacă: 
Ca amorul mei să-ți placă 
Părăsii părinţi şi ţară... 
Fa tăcea... privirea-i seacă, 
Faţa rece, ca de ceară.
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Ah, gîndi el, cum nu-i bună, 
Cum nu zici, bine-ai venit ! 
Atuncă ea zimbi în lună 
Şi şopti: bine-ai venit! 
Şi n palat atunci s'aprinse 
Mii lumini sclipind ca ninse, 
Ea'l luă de braţși-l duse 
Printre salele întinse 
Şi la mîndre mese-l puse. 

Ei cinară 'n mîndre muzici 
Cu de aur vase, linguri, 
Beat de-amor elspune: nu zici 
Scumpo, să ne lase singuri ? 
Şi lumini se sting de sine, 
A cântărilor suspine 
Dispărură rînduri-rînduri, 
EX rămîn în dulce bine 
Şi înşiră mîndre gînduri. 

Ah, iubito, zise dinsul, 
Cum nu simţi focul, cel simt? 
Şi pe ea-o apucă plinsul 
Par'că pieptu-i este strimt 
De-a ei patimă 'nfocată. 
Ea plingea, ridea de-o dată 
Cu-a-ei buze dulci şi coapte, 
N'ântunerec par'că-l cată, 
Imbătat de-amor și noapte. 

Ah, îi zice el cu dorul, 
Lasă-ţi haina ta regală — 
Gol în ochii ți văd amorul, 
Ah, arată-mi-te goală. 
Atunci ea roşind se pleacă 
Şi stă pieptul să-și desfacă 
Şi din sponci desprinde haina 
Şi în lună se desbracă, 
Desvălind taină de taină. 

Ce frumoasă-i... umeri albi, 
Neted-dulce zugrăviți, 
De pe sîni rotunzi o salbă 
Ea în urmă a svirlit
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Şi se plimbă pe covoare, 
Moi ca miînile-i fecioare 
Păru-i curge la călciie, 
lară luna zîmbitoare 
Poleind-o o mîngie. 

La picioare-i el aruncă, 
Lîngă el să vie o roagă 
Ea sașşează dulce, pruncă, 
Lîngă el în mîndră şagă, 
Şi el brațele-şi "'ntinde, 
Rumeneşte și s'aprinde, 
Pe cînd ochii lui o sorb 
Dar nimic în braţ nu prinde —- 
Că-i frumoasă, fără corp. 

Ah! gîndi-el cu turbare, 
Tremurînd învăpăiat, - 
Dulcea zînă, cum nu are 
Corp frumos, pe cum o văd! 
— Asta n'o pot, că ce pipăi, 
Numărul vieţii-o pripăii, 
Trecător de unde-un şopot 
Şi ființa lor o clipăii, 
Ei eternă sunt... şi nu pot! 

El îşi scurge toată viaţa 
Intrun chin în nedormire, 
Vecinic o avea în față 
Blindă, dulce, în zimbire, 
Vecinic tinde a lui mînă 
Dup” imaginea-i divină 
Vrea s'o strîngă, s'o omoare, 
Dar de şi de nuri e plină 
Totu-şi umbra-i ca din soare. 

De dorința lui aprinsă, 
Ce-a rămas neîmplinită, 
El un an trăi la dînsa 
Cu viaţa-i neştiută. 
Dar pierind chiar din picioare, 
Pierzînd mintea, care-l doare 
Dup'un an se ?'ntoarce iară 
L'a lui casă rizătoare 
Şi la dulcea-i nevestioară. 

)
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Dar vai cum îi se părură 
De urîte toate cele! 
Nimic ochiul nu-i mai fură, 
Nică simţirea lui în ele, 
Toate-i par uriîte, sure... 
Intrun chip şi 'ntr'o măsură 

şi de rînd 
Şi nimic nu-i dă măsura 
Celor ce avea de gînd, 

Trist, retras, rănit de moarte 
S'ar fi 'ntors Pacea frumuşeță 
Dar ştia ce crudă soarte 
Are — eterna-i tinereță 
Lăngezind în gind şi fire, 
In muri trişti de mănăstire 
Ş-a închis chipu-i perit 
Ş'adîncit în amintire 
Sin amor—el a murit 1). 

Ş 

  

1 Basmul acesta a fost versificat şi de Ronetti-Roman sub titlul Fata 

fără corp. — |. Şăineanu, Basmele române, p. 783, ”
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FATA ÎN GRĂDINA DE AUR 

A fost odatun Împărat, el fu 'ncă 
In vremi de aur, ce nu pot să 'ntorn ; 
Cînd în păduri, în lacuri, lanuri, luncă 
Vorbiai cu zeii şi sunai din corn 
Ş-avea o fată dulce, mindră, pruncă... 

În van i-o cer. Bătrinul se gîndeşte : 
Prea e frumoasă şi prea nu e de lume! 
Mă mir cum cerul nu s'ademeneşte 
Să scrie 'n stele dulcele ei nume, 
E răi poetul, care n'o numeşte, 
Barbară țara, unde-al ei renume, 
Incă n'a — ajuns — şi chipu-i muritoriă 
Nu-i de privirea celor muritori. 

In valea stearpă, unde stînci de pază 
Incunjurai măreaţa adincime 
Clădi palat din pietre luminoase, 
Grădini de aur, flori de 'ntunecime ; 
Iar drumul văii pline de miroase 
Afar” de el nu-l ştie 'n lume nime, 
Acolo ş-a închis frumoasa fată 
Ca nici-o rază-a lunei să n'o bată. 

Sale 'mbrăcate în atlas, ca neaua, 
Cusut în foi şi roze vişinii, 
In mosaicuri strălucea podeaua, 
Din muri înalți priviaă icoane vIă 
Fereastra-i oarbă, de şi stă perdeaua, 
De-aceia n vale ard lumini, făclii 
Și aerul, pătruns de mari oglinzi, 
E răcoros şi de miroase nins. 

  

Notă, — Povestea ce urmează poate fi considerată ca o variantă la Luceafărul ; ideia ŞI acțiunea este aceiaș, versurile însă, pe cum şi cadrul de poveste, sunt cu desăvîrşire diferite,
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O noapte-eternă prefăcută ?'n ziuă, 
Grădină de aur, flori de pietre-scumpe, 
Zefir trecea ca o suflare viuă 
Şi n calea lui el crengi grele rupea./ 
Cu-aripi de-azur în noaptea cea tirzie 
Copii frumoşi ai albei veri se pun, 
[Pe] boboci de flori, cînd ape lin se vaer 
Sbor fluturi sclipitori, ca flori de aer. 

Acolo 'nchisă cu mai multe soațe, 
Cu ea copile și soții de joacă, 
In lumea ei sălbatec se răsfaţă, 
In străluciri viaţa ş-o îmbracă. 
A ei priviri sunt tinere şi hoaţe, 
Zimbirea-i caldă buza stă s'o coacă 
Şi 'n acest raiii, în astă lume suavă 
De mulțămire se simţea bolnavă. 

Dar de a ei frumuseță fără seamăn 
Auzi feciorul de 'mpărat Florin, 
Norocul lui cu-al ei îi pare geamăn, 
De-atunci un foc îl mistue în sîn. 
«În van stati locului, staă să mă 'ndeamăn 
Cu munca mea, cu dorul, cu-al mei chin»! 
Pătruns de dorul neştiinţei verguri 
S'a dus să ceară sfat la sfinta Mercuri. 

Alaiă, convoiii, — îi zise atuncea Sfînta, 
Napoi trimite; nu lua nimica 
Și singurel te du de-ți cată ținta, 
Căci strimt e drumul şi e grea potica. 
la calul mei cel alb şi te avîntă, 
Cu gîndul sboară ! n lume fără frică, 
Dar “dacă vrei so afli uine-n minte : 
Nu sta în valea-aduceriă-a-minte. 

Porni în lume, singurel în toiu-i 
ÎL duce calul fraţior ca vîntul, 
De aur păru-i şi "frumos e boiu- -i, 
Fecior de drag, cum n'a văzut pămîntul, 
O stea el pare 'n neamuri şi în soiui. 
Cu bine meargă-mi şi să-l ţie Sfîntul! 
Ajunse-o vale mândră ȘI frumoasă, 
Părea că-i chiar grădina lor de-acasă. 

o
 
1
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Şi sub un tei cl de pe cat se dete, 
Se 'ntinse leneş, jos pe earba moale. 
Din tei se scutur flori în a lui plete 
ȘI mai că-i vine să nu se mai scoale. 
ŞI calu-i paşte, flori purtând în spete, 
Presunul lui și şeaăa cu paftale. 
In valea de miros, de rîuri plină, 
În umbra dulce bine-i de odină. 

De-a lui bătrîn el își aduse-a minte, 
Cum îl lăsă şi cum porni în lume, 
Dorind cu o iubire-așa fierbinte: | 
O umbr' un sunet, un nimic, un nume. 
L'apuc' un dor de ţară și părinte, 
Tot ce-a dorit îi pare-atunci că-i spune 
Și cînd pe calul lui el iar se simte 
Napoi apucă, peste drumuri strimte. 

Dar îndărăt ajuns, apucă dorul 
"Din noă, — neliniște, iubire-adincă 
S'aruncă iar pe cal, urmînd amorul 
Ce ?n a lui suflet neclintită stîncă. 
În noi lopreşte regele, poporul, 
EI, dus de-o stea, ce arde 'n mintea-i încă, 
Dorit de raza unor doi ochi tineri, 
S'a dus să ceară sfat la sfinta Vineri. 

Voinicul mei, — îi zise atuncia Sfînta, 
De ce-ai stătut în valea amintirei... 
Nu sta în ea, de te 'nchinaşi iubirei, 
Te du de-o cată şi 'n a ei 'fereastă, 
De-o vezi deschisă, svirle floarea asta. 

Da să nu stai în valea esperărei, 
Ce 'n a ta cale tu vei trece sigur. 
El iar porni în lumea întimpiării 
Bolnav de dor şi de-a iubirei friguri. 
Dădu de-o vale *n asfinţitul serii... 
Intunecoasă-i, cum o simt doar orbii, 
Și filfăesc prin aer rece corbii... 

El de pe cal se dete. In pădure 
Șopteşte frunza, ramuri staă de sfaturi, 
Şi somnul nu voieşte ca să-l fure, 
Căci umedă e frunza lui de paturi
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Urechia-i trează a dumbrăvii gure 
Le-ascultă şopotind din mii de laturi ; 
Şi corbii croncănesc şi sboară ?n fală 
În aer chiar ca pete de cerneală... 

Atunci o frică inima-i pătrunde, 
Pe :cal se pune şi fugi din vale 
Şi 'n loc surmeze rumu-acolo unde 
Voia să meargă, s'a întors din cale. 
Soseşte iar în ţară-i, da-l pătrunde 
Din noi un dor, o amărire, o jale. 
Atunci din noi el o lua pe mâneci 
Să ceară sfat acum, sfintei Dumineci. 

Ai stat în valea desperării iară, 
li zise Sfinta — ci din noi pornește 
Iţi dau o pasăre cu tine — sboară 
Cu calul tăă, unde norocu-ţi creşte. 
Cînd vei vedea frumoasa ta fecioară 
Că plînge-atunci dă drum paserei ieste, 
Tu dorul ţi-l ajungi de şi te ticăi 
Eaţi fie tot, ce-ai suferit nimică-i. 

Trecînd prin valea desperării-astupă 
A lui urechi,-să n'o audă 'n șopot. 
In van se 'ncearcă calea-i s'o 'ntrerupă 
Vuiri, murmure, să-l oprească nu pot. 
O umbră sboară, pin se vede după 
Atîta mers c'aude svon de clopot, 
Atunci văză în zarea lui palatul 
In care ?nchise fata-i Împăratul. 

In ziduri de oţel lucea castelu-i 
Cu streșini de-aur şi cu turnuri înnalte 
Şi scris pe muri, minunat în felu-i- 
Făptura g grea a meşterelor dalte. 
În mari grădine ii se arăta lui 
Isvorul vii ce cade, vrînd să salte. 
El se mira cum toate —ast-fel a fi pot: 
Grădine, rediuri, lacuri, ziduri, şipot. 

Dar un bălaur tologit în poartă 
Soria cu lene pielea lui pestriță 
Cu ochii mchişi pe jumătate, poartă 
Privirea jucătoare să-l înghiţă.
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Iară Florin — inima ?n el e moartă 
Cind vede solzii, dinţii cei de criță, 
Sărind la el şi 'nfipse a lui spadă 
Și pe pămînt îl țintui de coadă. 

Apoi din munte stanuri el rEstoarnă, 
Le grămădeşte crunt peste bălaur, 
Acesta iar se sbate, se întoarnă 
Şi în durerea-i muge ca un taur 
Dar el merei pe dinsul pietre toarnă 
Pin” năduşit plesni acel centaur 
Trecu "nainte două lăncii scurte, 
Pin ce dădu de strălucita curte. 

Un an de cînd copila petrecuse | 
Urzînd gîndirea-i şi visînd ursitul, 
Un an întreg prea fericită fuse, 
Dar dup! un an mi-a fost-o-ajuns urâtul. . 
Iși amintia viaţa ce-o avuse 
Și peste pieptu-i îşi îndoaie. gitul 
ŞI trist privia un punct cu ochii țintă 
Şi se usca ca și la umbră-o plintă. 

Eu mor de n'oi vedea seninul, cerul, 
De n'oi privi nemărginirea vastă, 
Răceala umbrei m'a pătruns cu gerul 
ŞI nu mai duc, nu pot — viața asta. 
Oh! Ce ferice-aşi fi să văd eterul 
Şi să văd lumea, codrii din fereastră, 
Şi de voiţi cu viață să mai suflu 
Deschideţi uşi, ferestre, să răsuflu.... 

Astfel o mistuia neastîmpăratul 
De viaţă dor și dorul cel de soare, 
De și le poruncise Impăratul 
Să nu care cumva să se-um&soare, 
Ca să deschidă ușile, palatul — 
Dar totuş, cînd văzură că ea moare 
Nu ştii. ce or să facă, să se poată 
De l-ar urma, el ar găsi-o moartă. 

Văzind cu ochii, că piere de-a ?n picioare 
Din zi în zi — atunci el a deschis 
Fereşti înalte şi la mîndrul 'soare 
Din boala adincă fata a învins...
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Şi se făcu şi mai fermecătoare 
Astfel cum nu îţi trece nici prin vis, 
Şe rumeni în fața ei ca mărul 
A ?ntinerit-o aerul și cerul, 

Un smeii o vede, cînd sa pus să stea 
"N-a ei fereastră 'n asfinţit de soare, 
Sburând la cer, din ochii o scînteie 
Cuprinse-a ei mândrețe, fermecări. - 
Şi ?n trecătoarea tînăra femeie 
Se 'namoră copilul sfintei mări. 
Născut din soare, din vesduh, din neauă 
De-amorul (ei) se prefăcu în steauă. 

Căzu din cer în tinda ei măreață, 
Se prefăcu în tîner luminos 
Şi corpul lui sub haina ce se 'ncreaţă, 
S'arată "nalt, subțire, mlădios, 

- Păr negru *n viţe lungi ridică faţa 
2 > .“ . a . s 

Cu ochii-albaştri-închis şi zîmbitoare, 
Părea un demon rătăcit din soare. 

Ah! te iubesc — îi zise el-— copilă, 
La glasul tăi simt sufletu-mi rănit, 
Din stea născut plec fruntea mea umilă, 
Cu ochii mei prind chipul tăi slăvit. — 
Nu vezi cum tremur de amor, ai milă! 
In nemurirea mea de-aş fi iubit, 
lubit de tine, te-aş purta o floare 
In dulci grădini, aproape lingă soare. 

N'ai vedea iarnă, toamnă nu, nici vară, 
Eternă primăvar' etern amor, 
De ţi-aş închide zarea ta cea clară 
Cu-al mei sărut, o scumpul meu odor. 
Păn ce să mîngii inima'mi amară, 
Culca-mi-aş capul la al tăi picior 
ŞI te-aş privi etern ca pe o steauă, 
Frumos. copil cu umerii de neauă. 

— «O geniu mîndru, tu nu eşti de mine, 
De-a ta privire ochii mei mă dor, 
Sîngele mei sar stoarce chiar din vine, 
Căci m'ar usuca teribilu-ți amor. 

il
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Curiînd Sar stinge viaţa mea, streine, 
Cind tu m'ai duce *n ceruri lingă sori, 
Frumos ești, dar a ta nemurire 
Fiinţei trecătoare e peire. 

EI o privi atunci cu ochii ţintă, 
In faţa-i slabă zimbet dureros, 
Se face stea și iarăş se avîntă 
In cerul "nalt, în roiul luminos. 
Acolo toată noaptea stă la pîndă 
Și prin fereastră el privi duios, 
Ca o lumină dulce, tristă-clară 
Să vadă umbra-i albă şi ușoară. 

A doua zi el se făcu o ploaie, 
In [jos] căzîndă, aromată, lin ?), 
Şi din fereastră perdelele le'ndoaie 
Trecînd prin ţăsăturile de in. 
Pătrunde iarăș în a ei odaie, 
Preface ?n tinăr sufletu-i divin ; | 
E] stă frumos sub bolțile ferestrii 
Purtînd în păr cununa lui de trestii. 

amane Şi părul lui de aur moale 
Pe umeri cade îndoios, inflat 
Ca ceara-i palid... buza lui în jale 
Purta un zimbet trist, nemîngiiat..... 
Ş-astfel cum sta, mut înger din tării 
Părea un mort frumos cu ochii vii. 

— O vin cu mine, scumpă 'n fundul mării 
Şi în palate splendizi de cristal, 
Cind vîntu-a trece peste-a apei arii 
Tu-i auzi cîntarea lui pe val. 
Ţi-i închina viața ta visării, 
Vei fi Oceanului monarchul pal 
Şi în palate de mărgean şi profir 
Cu bolți lucrate numan aur VOfir! 

— Ca să-mi ajungi nevrednica:mi iubire 
Ai părăsit al cerurilor cort, 

"Dar nu e chipul tăi cel peste fire 
Ce 'n fundul sufletului meii îl port. 

) <Trăgînd în noapte miros de câmpii», — e notat alăturea un alt şir.
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O geniul meu, mi-e frig La ta privire, 
Eă palpit de viață —tu ești mort; 
Cu nemurirea ta tu nu mă 'nveţi, 
Acum mă arzi, acuma mă îngheţi. 

Nu... om să fii, om trecător ca mine, 
Cu slăbiciunea sufletului. nost, 
Să-ţi înțeleg tot sufletul din tine 
ŞI braţul tăi, de-mi-a fi adăpost, 
Să-l Ştii că-i slab, iubirea că-l susține, 
La-om e-un merit, ce la zei na fost. 
De mă iubeşti, să-mi fi de vremea mea, 
Fă-mi dar de nuntă nemurirea ta. 

“Intunecos şi fără de speranţă, 
La ea priveşte geniul în nimb, 
Își simte inima legată 'n lanț . 
In lanţul lumei ce-i cu-o mie limbi, - 
«Chiar nemurirea mea, chiar abondanţa 
Puterei mele tu o ceri în schimb. 

Ei bine, da! Eu moi sui la cer, 
Ca dela Domnul moartea mea s'o cer! 

Da moartea! Pentru-o clipă de iubire 
D'eternitatea mea să mă deslege, 
Să văd în juru-mi anii în peire, 
Să am în inima mea moartea rece, 
Să fii ca spuma mării în sclipire, 
Să văd cum trec cu vremea, care trece. — 
O mult ceruşi, prea mult — şi totuş ție 
Ţi *nchin splendori, putere, vecinicie. 

La cer se 'nalță el pe bolta mare, 
Cu-aripe lunge curăţind seninul, 
Priveşten jos castelul în splendoare 
Lapucă dorul inimei, suspinul. 

Ah! ce-ai cerut, femee trecătoare, 
Femeie scumpă, ca să-mi mîngăi chinul. 
Deasupra lumei risipite'n șoapte 
EI se înnalță-un curcubei de noapte. 

Pe cum o floare ar eşi din surii 
Şi morţii munţi, din piatra lor uscată, 
Astfel copila învioșază nurii,
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Pe cînd în bolta geamului s'arată 
Copil al apei, cerului, pădurii 
A lumii 'ntregi mai drăgălașă fată. 
Ea-âscultă pe al primăverei oaspăt 
In dimineaţa ce-i zimbeşte proaspăt, 

Imprăștiată fulgerează roua 
In viorii, strălucitoare boabe, 
Țărina ?nvie 'nprimăvară nouă 

„Răcoarea vîntului ca miros de-ape 
Păreă a fi ploat, deşi nu plouă, 
Decit lumină, ce nu mai încape. 
Cu gura, fața, ochii ei ea ride, 
Privind în soare, în clipiri îi închide. 

În dimineaţa clară ca oglinda 
La toți s'arată tînărul Florin, 
În jur de ziduri calul şi-l colindă 
Iși simte inima umfată n sin, 
Dar poarta 'nchisă-i, poate s-o tot prindă, 
Ea nu se mișcă 'n negrele-i ţițini. 
Ci el fereastra cum văzi crăpată 
Aruncă îm ea cu floarea fermecată. 

Pe-atunci copila împletea cunună 
Din flori de aur şi din diamante, 
Din cărți o soață-a-ei îi stă să-i spună 
C'al ei noroc purtatu-i de un fante. 
Cind floarea îi căză 'n poală — ea nebună 
O sărută, svirlind pe celelante 
Ş-o 'mirosi cu gura-abia deschisă 
Și ochii ei -plutiaă în mii de vise. 

Ea alergă cu grabă la fereastă, 
Să vadă dacă vintul nu-i aduce 
ŞI alte flori, aşa frumoase c'asta, 
Dar de 'ngăimare ochiul ei străluce 
Şi surizind ea rumeneșşte, casta, 
Cînd vede-un tinăr lingă poartă 'n cruce. 
Şi el o vede și în mindru glasu-i 
EI îi vorbi, oprindu-şi calea ?n pasu-i. 

— «Ah te-am văzut, mi te-am văzut în fine 
Copil cu ochi albaştri 'n tunecime
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Cu-a tale gene de amor dulci şi fine 
Cu-al tăi suris de-o gingașă cruzime, 
Ah aş muri de-atit noroc şi bine, 
Căci te-am văzut, cum nu te-a văzut nime. 
Nu ştii, ce-am suferit pin a te ajunge, 
Copil frumos, ca luna nopții lunge'! 

— Ah vio” cu mibe, vin” în a mea ţară, 
Casteluri am, grădini adinc-frumoase, 
Sub pasul tăi coroană'mi seculară 
Mi-o pun, mă plec, sunt sclavul tăi frumoasă. 
Am pietre scumpe în a mea comoară, 
Mai multe decît tatățţi are aur. 
Şaur mai mult, de cît argint el are 
Ş-a tale's toate, scumpă, mîndră floare. 

Ea îl privi cu ochiul plin de milă, 
l-ar fi vorbit cuvintul de pe gură, 
In fața lui ea nu-și mai face silă. 
Un leşin parcă inima i-o fură, 
Şi trist priveşte tînăra copilă 
Cumpliții muri și poartă... Din ochii-i cură 

Un fir senin de lacrimi; ea își stringe 

Cu-a ci mînuţe inima 'și plinge... 

El cum o vede astfel în fereastră 

Ş-aruncă ochiă-adînc și nobil, mare 

Şi drum el dă la pasărea măiastră, 

Aripele'şi întinde, vrînd să sboare, 

Din ce în ce şi-ntinde aripa-albastră 

Din ce în ce se face tot mai mare, 

Incât doar din mărimea unei vrăbii 

Ea semăna acum unei corăbii. 

Copila mea — îi zise — nu te teme, 

Pe mulți am dus cu inimi doritoare, 

Ca vintu ?n fugă cu bătrina vreme 

Prin ţări o mie peste sfinta mare. 

Nu vezi, Florin nici ști cum să te cheme, 

Atât de mult iubirea lui îl doare. 

De-aceia svîrle 'n laturi ac şi caer 

Şi să te "crezi corabiei de aer.
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Ea se sui -pe-aripă, 'ntinzind mîna 
Ca și cînd ar fi vrut ca să se ţie 
Şincet coboară paserea streină 
Pe-a lui Florin amabilă soţie, 
Pe cal ridică sarcina lui lină, 
La pieptul lui ar vrea în veci so ție 
Se uită ?n ochi-i, dînd la caluiă pinten 
Ş-acesta vintului s'aşterne sprinten. 

In vremea-aceea smeul se suise 
La cer, cu. aripele lungi intinse, 
Culege 'n cale-i blindele surise 
A mii de stele, ce sboară ca ninse, 
La tronul cel etern pe scări deschise 
Stai mindre genii cu lumină ?ncinse. 
l'a Lui picioare în ghenunchi S'aşterne 
"ȘI 'mdreaptă ruga-i milei cei eterne. 

O Adonai! al cărui gînd e lumea 
Şi pentru care toate sunt de față, 
Ascultă-mi ruga, șterge al mei nume 
Din a veciei carte mult măreaţă. 
Deşi te-adoră stele, mări în spume, 
Un univers cu vocea îndrăsneaţă, 
Toate ce-ai fost, ce sunt, ce 'ţi nasc în cale 
N'ajung nici umbra măreției tale. 

Ce-ţi pasă ţie dac'a fi cu unul 
In lume mai puţin spre lauda ta 
Ascultă-mi ruga, tu, Eternul, Bunul, 
Și sfarmă ?n aschii vecinicia mea! 
Pe-o muritoare eu iubesc, nebunul, 
Şi muritor voesc a fi ca ea 
Ș'atita dor, durere simt în mine 
Incit nu pot so port şi mor mai bine. 

-— Tu-i pismuieşti... şi pismuieşti aceia, 
Ce ei în lume numesc fericire — 
Ai nu ţi-e milă când priveşti scîntefa, 
Cumcă la soare e a [ei] pornire ? 
Astfel şi ei işi aruncar” ideia, 
Dorinţa, păsul, în nemărginire, 
Dar cum scîntei se sting în drum spre soare 
Astfel și omu-aspiră deşi!) moare. PNI NI 

1) Forma întîia ; «pină» şi nu «deşi».
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Căci să fi? să vezi, că sub blesteme 
De ură e 'nferat umanul nume, 
Să ai de semenul tău a te teme, 
Să fi ca spuma, fuga unei spume, 
Sermane inimi închegate n vreme, 
Sermane patimi, aruncate ?n lume 
Şi să mă blestemi, să mă 'ntrebi: ce drept 
Avu-i să- “ți pun o inimă în piept : 

Pe-o clipă 'n mijlocul eternității 
Să deschizi ochii ti mareți și clari, 
Să măsuri toate visele vieţii, 
Simţind încet cum iarăși redispari, 
Să pari un fir de colb în raza vieţii, 
Şi în părerea[ți] pe-un moment să pari, 
Să fii ca şi cînd n'ai fi... Intre ieri 
Şi miră o clipă... Oare ştii ce ceri? 

Ce-i omul, de-a căruia iubire 
Atirni lumina vieţeii tale-eterne ? 
O undă e, avînd a undei fire 
Şi în nimicuri zilele "şi dişterne. 
Pămîntul dă tărie nălucirii 
Şi umbra-i drumul gliei ce s-așterne 
Sub pasul lui... Căci lutul în el creşte, 
Lutul îl naşte, lutul îl primeşte. 

Şi acest drum al pulberei, peirei, 
Ce ca pe-un plan lam zugrăvit, ca mîne 
Nimic fiind, Pam închinat murirei, 
In van s'acopere, oprind ruina, 
Nimic etern în tremurul sclipirei ; 

In van adun” şi-şi grămădesc luniina 

In cărți şi scrieri, şi în van şacață 

De vis etern sărmana lor viaţă. 

Şi tu ca ei voieşti a fi, demone, 

Tu, care nică nu ești a mea făptură; 

În ce sfințeşti a cerului colone 

Cu glasul mîndru de eternă gură, 

Cuvint curat ce-a existat, Eone, 

Cind Universul era ceaţă sură ? 

Să-ţi numeri anii după mersul lumii 

Pentru-o femeie ? — Vezi iubirea cum îi:
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Intr'adevăr, în adinca depărtare 
Văzu călări pe fata cu Florin. 
Odată ochiul lui cel mare 
Şi sfint ş-adînc de lacrimi este plin, 
Ce cad tăind nemărginirea ?n mare, 
Mărgăritari frumoşi ȘI mari devin. 
Incet bătînd din aripi maiestos, 
Geniul mîndru se porneşte 'n jos. 

  

  

Cu fața tristă le privi în urmă 
'Şi 'ntinde mina ca dup'or ce-i dus. In fundul lumei, unde apa scurmă 
Al mărei sin, — acolo-o-ar fi dus — 
Dacă” iubia... Acuma plînsu-şi curmă : «Fiți fericiți, — cu glasu-ă stins a spuş — Atit de fericiţi, cit viaţa toată 
Un chin aveți: de-a nu muri de-odată /» 

Ei 

JOS IN VALE PE-UN PIETROI 
Jos în vale pe-un pietroi 
Şede-un codobăturoi 
Şi mînincă usturoi 
Și nu se mai satură 
Cu-a lui codobatură,



 
 YI 

POVEŞTI IN PROSĂ 

 



RĂT-FRUMOS DIN LACRIMA 

In vremea veche, pe cînd oamenii, cum sunt ei azi, nu 

erai decit în germenii viitorului, pe cînd Dumnezeii călca 

încă cu picioarele sale sfinte pietroasele pustii ale pămîntu- 

lui, — în vremea veche trăia un Impărat întunecat și gîndi- 

tor ca miează-noaptea şi avea o Impărăteasă tinără şi zim- 

bitoare ca miezul luminos al zilei. 

Cinci-zeci de ani de cînd Impăratul purta războiu cun ve- 

cin al lui. Murise vecinul şi lăsase de moştenire fiilor şi ne- 

poţilor ura şi vrajba de sînge. Cinci-zeci de ani, şi numai 

Impăratul trăia, singur, ca un lei îmbătrînit, slăbit de lupte 

şi suferințe, — Împărat, cemn vieaţa lui nu risese nici o dată, 

care nu zîmbea nici la cintecul nevinovat al copiluiui, nici 

la surisul- plin de amor al soţiei lui tinere, nici la poveștile 

bătrîne şi glumeţe ale ostașilor înnălbiți în bătălie și nevoi. 

Se simţea slab, se simțea murind şi n'avea cui să lese moşte- 

nirea urei lui. Trist se scula din patul împărătesc, de lingă 

Impărăteasa tînără — pat aurit, însă pustii şi nebine-cuvin- 

tat. Trist mergea în războiă cu inima neîmblinzită, — şi 

Impărăteasa rămasă singură, piingea cu lăcrini de văduvie 

siigurătatea ei. Părul ei cel galben, ca aurul cel mai frumos, 

cădea pe sînii ei albi şi rotunzi — și din ochii ei albaştri și 

mari curgeaii șiroae de mărgăritare apoase pe o faţă. mai 

albă ca argintul crinului. Lungi cearcăne vinete se trăgeau 

imprejurul ochilor, şi vine albastre se trăgeau pe faţa ei albă 

ca o marmură vie. | 

Sculată din patul ei, ea se arunca pe treptele de piatră 

ale unei bolte în zid, în care veghea, de asupra unei can- 

:) Apărută mai întii în Convorbiri Literare An. IV (1870—-1871.)
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dele fumegînde, icoana îmbrăcată în argint a Maicei dureri- 
lor. Înduplecată de rugăciunile Impărătesei îngenuchiate, 
pleoapele icoanei reci se umeziră și o lacrimă curse din o- 
Chiul cel negru al mamei lui Dumnezeiă, Împărăteasa se ri- 
dică în toată măreața ei statură, atinse cu buza ei seacă la- 
crima cea rece și o supse în adincul sufletului săă. Din mo- 
mentul acela ea purcese îngreunată, 

Trecă o lună, trecură două, trecură nouă şi Împărăteasa 
făcu un fecior alb ca spuma laptelui, cu părul bălaiă ca ra- 
zele lunei. Impăratul surise, soarele surise şi el în înfocata 
lui împărăție, chiar stătu pe loc, în cît trei zile n'a fost 
noapte, ci numai senin şi veselie ; vinul curgea din buţi 
sparte şi chiotele despicaă bolta ceriului, 

Și-i puse mama numele: Făt-Frumos din lacrimă. 
Și crescu şi se făcu mare ca brazii codrilor. Creștea într'o 

lună cît alții întrun an. 
Cind era destul de mare, puse să-i facă un buzdugan de 

fier, îl aruncă în sus de despică bolta ceriului, îl prinse pe „degetul cel mic şi buzduganul se rupse în două. Atunci 
puse să-i facă altul mai grei — îl aruncă în sus aproape de palatul de nori al lunci; căzînd din nori nu se rupse de de- 
getul voinicului. 

Atunci Făt-Frumos îşi luă ziua bună de la părinți, ca să se ducă, să se bată el singur cu oştile Impăratului, ce-l dușmănia pe tată-săit. Puse pe trupul săi hainele de păs- torii, cămeşă de borangic, ţesută în lacrimile mamei sale, 
mîndră pălărie cu floră, cu cordele şi cu mărgele rupte de la giturile fetelor de împărați, își puse în briul verde un fluer de doine şi altul de hore şi, cînd era soarele de două 
sulițe pe ceriă, a plecat în lumea largă și'n toiul. lui voinic. 

Pe drum horia şi doinia, iar buzduganul şi-l arunca să spintece nourii de cădea departe tot cale de-o zi. Văile ŞI munții se uimiaă auzindu-i cîntecele, apele își ridicaă valu- 
rile mai sus ca să'| asculte, izvoarele își tulburai adîncul, 
ca să-și asvirle afară undele lor, pentru ca fie-care din unde 
să-l audă, fie-care din ele să poată cînta ca. dînsul, cînd vor șopti văilor şi florilor. 

s 
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Riurile ce ciorăiaii mai jos de briele melancolicelor stînce, 

învățau de la păstoriul împărat doina iubirilor, iar vulturii 

ce staii amuţiţi pe creştetele seci şi sure ale stincilor nalte, 
învățat de la el ţipetul cel plins al jalei. 

Stăteai toate uimite pe cînd trecea păstoraşul împărat, 

doinind şi horind; ochii cei negri ai fetelor se umpleau de 
lacrimi de dor; şin piepturile. păstorilor tineri, răzimați cun 

cot de-o stîncă și co mină pe bită, încolţia un dor mai - 

adînc, mai întunecos, mai mare, — dorul- voiniciei! 

Toate stăteaă în loc, numai Făt-Frumos mergea merei, 
urmărind cu cîntecul dorul inimei lui și cu ochii buzdu- 

ganul, ce sclipia prin nouri și prinaer ca un vultur de oțel, 

ca o stea năsdrăvană. 
Cind era'nspre seara zilei a treia, buzduganul căzind, se 

isbi de o poartă de aramă şi făcă un vuet puternic şi lung. 

Poarta era sfirimată şi voinicul intră. Luna răsărise -dintre 

munți şi se oglindia într'un lac mare şi limpede, ca seninul 

ceriului. Iri fundul lui, se vedea sclipind, de limpede ce era, 
un năsip de aur; iar în mijlocul lui, pe o insulă de smarand 

încunjurat de un cring de arbori verzi-şi stufoși, se ridica 

un mîndru palat de o marmură ca laptele, lucie şi albă, — 

atît de lucie, în cit în ziduri resfringea ca'ntr'o oglindă de 

argint: dumbravă și luncă, lac și țermuri. O luntre aurită 

veghea pe undele limpezi ale lacului lîngă poartă; şi'n aerul 

cel curat al serei tremurat din palat cîntece mîndre şi senine. 

Făt-Frumos se sui în luntre și vislind, ajunse pînă la scările 

de marmură ale palatului. Pătruns acolo, el văzu în boltele 

scărilor candelabre cu sute de braţe, şi'n fie-care braţ ardea 

cîte o stea de foc. Pătrunse în sală. Sala era naltă, susţi- 

nută de stilpi şi de arcuri, toate de aur, iar în mijlocul ei 

stătea o miîndră masă, acoperită cu alb, talgerele toate săpate 

din cîte un singur mărgăritariu mare; — ear boierii ce şă- 

deai la masă în haine aurite, pe scaune de catifea roşie, 

eraă frumoşi ca zilele tinereţei. și voioşi ca horele. Dar mai 

ales unul din ei, cu fruntea într'un cerc de aur, bătut cu 

diamante şi cu hainele strălucite era frumos ca luna unei 

nopță de vară. Dar mai mindru era Făt-Frumos.
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— Bine-ai venit Făt-Frumos! — zise Impăratul; am auzit 
de tine, da de văzut nu te-am văzut. 

— Bine te-am găsit Impărate, dar mă tem că nu te-oiii 
lăsa cu bine, pentru că am venit să ne luptăm grei, că destul 
ai viclenit asupra tatălui meă. | | 

— Ba n'am viclenit asupra tatălui tăi, ci tot-de'a-una m'am 
luptat în luptă dreaptă. Dar .cu tine nu m'oiă bate. Ci mai 
bine oiă spune lăutarilor să zică și cuparilor să împle cupele 
cu vin şi om lega frăţie de cruce pe cit om fi și om trăi. 

Şi se sărutară feciorii de "mpărați în urările boierilor, şi 
beură și se sfătuiră. 

Zise împăratul lui Făr-Frumos: De cine ?n lume te temi 
tu mai mult? | 

— De nime 'n lumea asta, afară de Dumnezeă. Dar tu? 
— Ei iar de nime, afară numai de Dumnezet şi de mama 

pădurilor. O babă bătrînă şi urită, care îmblă prin împără- 
ţia mea de mînă cu furtuna. Pe unde trece ea, fața pămiîn- 
tului se usucă, satele să risipesc, tirgurile cad năruite. Mers- 
am ei asupra ei cu bătălie, dar n'am isprăvit nimica. Ca 
să nu-mi prăpădească toată împărăția, am fost silit să stai 
la 'nvoială cu ea și să-i daă ca bir tot al zecelea din copiii 
supușilor mei. Şi azi vine ca să-și iee birul. 

Cind sună mează-noapte, feţele mesenilor se posomortră; 
căci pe mează-noapte călare cu aripi vîntoase, cu fața sbir- 
cită ca o stîncă puhavă şi scobită de părae, c'o pădure'n 
loc de păr, urla prin aerul cernit mama pădurilor cea nebună. 
Ochii ei un hău căscat, dinţii “ei șiruri de pietre de mori. 
Cum venia vuind, Făt-Frumos o apucă de mijloc şi o trînti 

cu toată puterea într'o piuă mare de piatră: peste piuă pră- 
văli o bucată de stincă, pe care o legă din toate părţile cu 
şapte lanţuri de fier. Inăuntru baba şuera şi se zmulgea ca 
vîntul închis — dar nu-i folosia nimica. 

Veni iar la ospăț. Cînd prin bolțile ferestrelor, la lumina 
lunei, văzură două dealuri lungi de apă. Ce era? Mama pă- 
durilor, neputind să iasă, trecea peste apă cu piuă cu tot 
Şi-i brăzda faţa în dealuri. ȘI fugea mereă, o stincă de piatră
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îndrăcită, rupîndu-şi cale prin păduri, brăzdînd pămintul cu 

diră lungă, pînă ce se făci nevăzută în depărtarea nupții. 

Făt-Frumos ospătă ce ospătă, dar apoi luîndu-și buzduganul 

de-a umăr, merse mere pe dira de piuă, pînă ce ajunse 

lîngă o casă frumoasă, albă, care sticlea la lumina lunei în 

mijlocul unei grădini de flori. Florile erai în straturi verzi 

şi luminaii albastre, roşie-închise şi albe, iar printre ele roiai 
fluturi 'uşori, ca sclipitoare stele de aur. Miros, lumină şi un 

cîntec nesfîrșit, încet, dulce ieșind din roirea fluturilor şi a 

albinelor, îmbătaă grădina şi casa. Lîngă prispă torcea o fată 

frumoasă. Haina ei albă şi lungă părea un nour de raze şi 

umbre, iar părul ei de aur era împletit în cozi lăsate pe spate 
pe cînd o cunună de mărgăritărele era așezată pe fruntea 

ei netedă. Luminată de razele lunei, ea părea muiată întrun 

aer de aur. Degetele ei, ca din ceară albă, torceaă dintro 

furcă de aur şi dintr'un fuior de o lină ca argintul, torcea 
un fir de o mătasă albă, subţire, strălucită, ce semăna mai. 

mult a o vie rază de lună, ce cutreera aerul, de cit a fi tort. 

La sgomotul uşor al paşilor lui Făt-Frumos, fata 'şi ridică 

ochii albaştri ca undele lacului. 
— Bine-ai venit Făt-Frumos,—zise ea cu ochii limpezi şi pe 

jumătate închiși — cît e de mult de cînd te-am visat! — Pe 

cînd degetele mele torceai un fir, gindurile mele torceai un 

vis, un vis frumos, în care ei mă iubiam cu tine, Făt-Fru- 

mos; din fuior de argint torceam și: eram să-ți ţes o haină 

urzită în descîntece, bătută'n fericire; s'o porți... să te iubești 

cu mine. Din tortul mei ţi-aşi face o haină, din zilele mele 

o viaţă plină de desmerdări. 
Ast-fel cum privia umilită la el, fusul îi scăpă din mînă, 

şi furca căzu alături cu ea. Ea se sculă — şi, ca rușinată de 

cele ce zisese, mînele ei spinzuraii în jos ca la un copilvi- 

novat și ochii ei cei mară se plecară.—EI se apropiă de ea, 

c'o mînă îi cuprinse mijlocul, iar cu cea-laltă îi desmerdă 

încet fruntea şi părul, şi-i șopti: «Ce frumoasă ești tu, ce 

dragă'mi eşti! A cui ești tu, fata mea?» 
— A mamei pădurilor — răspunse ea, suspinînd — mă vei 

iubi tu acuma, cînd ştii a cui sunt? Ea încunjură cu amiîn-.



176 M. EMINESCU 
  

dou& braţele ei goale grumazul lui şi se uită lung la el, în 
ochii lui, 

— Ce-mi pasă a cui eşti? — zise el— destul că te iubesc! 
— Dacă mă iubeşti, să fugim atuncia— zise ea, lipindu-se 

mai tare de peptul lui. Dacă te-ar găsi mama, ea te-ar 
omori, și dacă ai muri tu, eă ași nebuni, ori aș muri şi ei. 

— N'aibi frică, zise el zimbind şi desfăcîndu-se din bra- 
„țele ei.—Unde-ii mumă-ta ? 

— De cînd a venit se zbuciumă în piua în care-ai în: 
cuiat'o tu și roade cu colții la lanţurile, ce-o închid. 

— Ce-mi pasă, zise el, repezihdu-se să vadă unde-i. 
— Făt-Frumos —zise fata— şi două lacrimi mari străluciră 

în ochii ei — nu te duce încă. Să te învăţ eu ce să facem 
ca să învingă tu pe mama. Vezi tu buţile aste două? Una 
cu apă, alta. cu putere. Să le mutăm una în locul alteia. 
Mama, cînd se luptă cu vrăjmașii ei, strigă cînd obosește: 
«Stăi, să mai bem câte-o leacă de apă!» Apoi ea bea pu- 
tere, în vreme ce duşmanul ei numai apă. De-aceea noi le 
mutăm din loc, ea nu. va şti şi va bea. numai apă în vremea 
luptei cu tine.— Precum ai zis, așa au şi făcut. 

EI se repezi după casă. «Ce facă babă ?» strigă el. 
Baba de venin se smulse o-dată din piuă 'n sus şi rupse 

lanţurile, lungindu-se slabă şi mare pînă 'n nori. 
— A! bine că mi-aij venit Făt-Frumos—zise ea, făcîndu-se 

iar scurtă — ia acum hai la luptă, acu om vedea, cine-i mai 
tare. | 

— Hai!t—zise Făt-Frumos. 
Baba 71 apucă de mijloc, se lungi repezindu-se cu el pînă ă 

n nori, apoi îl isbi de pămînt şi-l băgă în țărînă pînă n 
"glezne. 

Făt-Frumos o isbi pe ea şi o băgă ? n pămînt pînă 'n ghe- 
nunchi. . 

— Stai, să mai bem apă — zise mama pădurilor, ostenită. 
Stătură şi răsuflară. Baba beu apă, Făt-Frumos beu 

putere, și-un fel de foc nestins îi cutreeră cu fiori de ră- 
coare toți mușchii și toate vinele lui cele slăbite. 

C'o putere îndoită, cu braţe de fier o zmuci pe babă de
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mijloc şi-o băgă 'n pămînt pînă în git. Apoi o izbi cu buz- 
duganul în cap şi-i risipi creerii.— Cerul încărunţi de nouri, 
vintul începu a geme rece și a scutura casa cea mică în 
toate încheieturile căpriorilor ei. Şerpi roșii rupeaii tresărind 
poala neagră a nourilor, apele păreau că latră, numai tunetul 
cînta adinc, ca un proroc al pierzărei. Prin acel întunerec 
des și nepătruns, Făt-Frumos vedea albind o umbră de ar- 
gint, cu păr de aur despletit, rătăcind, cu miinile ridicate ȘI 
palidă. EI se apropiă de ea şi-o cuprinse cu brațele lui. Ea 
căză ca moartă de groază pe pieptul lui şi mîinele ei reci 
s'ascunseră în sînul lui. Ca să se treziască, el îi sărută ochii. 
Nourii se rupeaă bucăţi pe cer—luna, roșie ca focul, se ivia 
prin spărturile lor risipite; — iar pe sînul lui, Făt-Frumos 
vedea cum înfloriaii două stele albastre, limpezi și uimite — 
ochii miresei lui. El o luă pe braţe și începu să fugă cu ea | 
prin furtună. Ea-şi culcase capul în sînul lui ŞI părea că 
adormise. Ajuns lîngă grădina Impăratului, el o puse 'n 
lantre, ducînd-o ca întrun leagăn peste lac, smulse earbă,: 
fin, cu miros şi flori din „grădină şi-i clădi un pat, în care-o 
așeză ca 'ntr'un cuib. 

Soarele, eșind dini răsărit, privia la ei cu drag. Hainele ei 
umede de ploaie se lipise de membrele dulci şi rotunde, fața 
ei de o paloare umedă ca ciara cea albă, minele mică și unite 
pe pept, părul desplelit și răsfirat pe sîn, ochii mari, închişi 
și adînciţi în frunte, ast-feliă ea era frumoasă, dar părea 
moartă. Pe acea frunte netedă și albă, Făt-Frumos: presără * 
cîte-va flori albastre, apoi șeză alături cu ea și'ricepu a doini 
încet. Ceriul limpede — o mare, soarele o față de foc, er- 
burile împrospătate, mirosul cel umed al florilor învioşate o 
făceai să doarmă mult şi lin, însoţită în calea visurilor ei de 

glasul cel plîns al fluerului. Cind era soarele în amează firea 

tăcea, și Făt-Frumos asculta liniștita ei răsuflare; caldă şi 

umedă. Incet se plecă la obrazul ei şi:o sărută. Atunci ea 
deschise ochii încă plini de visuri și întinzîndu-s€ 'somnu- 
roasă, zise încet şi zimbind: Tu aici eşti? 

— Ba nu sunt aici, nu vezi că nu sunt. aici? _ zise el 

12
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mai lăcrămînd de fericire. Cum şedea el lingă ea, ea'și în- 
tinse un braţ şi-i cuprinse mijlocul. 

— Hai, scoală, zise el, desmerdind-o — e ziua 'nameaza- 
mare. Ea se sculă, își netezi părul de pe frunte și-l dete pe 
spate. EI îi cuprinse mijlocul — ca-i încunjură grumazul — 
şi asttelii trecură printre straturile de flori Şi întrară în pa- 
latul de marmoră al Împăratului. 

EI o duse la Impăratul şi i-o arătă spuindu-i că-i mireasa 
lui. Împăratul zimbi, apoi luă de mînă pe Făt-Frumos, ca ŞI 
cînd ar fi vrut să-i spue ceva în taină şi-l trase la o fereastră 
mare, pe care vedea lacul cel întins. Ci el nu-i spuse nimica, 
ci numai se uită uimit pe luciul lacului şi ochii i se umplură 
de lacrimi. O lebedă își înălțase aripile ca pe niște pînze 
de argint şi cu capul cufundat în apă sfișiea fața senina a 
“lacului. 

— Plingi, Impărate? — zise Făt-Frumos — de ce? 
— Făt-Frumos, — zise Impăratul — binele ce mi Vai făcut 

mie, nu ţi-l pot plăti nici cu lumina ochilor, ori-cît de-scumpă mi-ar fi, şi cu toate astea vin să-ți cer și mai mult. 
— Ce Impărate? ” 
— Vezi tu lebeda cea îndrăgită de unde? — Tinăr fiind, 

aşi trebui să fii îndrăgit de viață şi cu toate astea, de câte 
ori am vrut să-mi fac samă. Iubesc o fată frumoasă -cu ochii 
ginditori, dulce ca visele mării — fata Genarului, om mîndru 
și sălbatic, ce'şi petrece viaţa vinînd prin păduri bătrine. O, 
căt e de aspru el, cit e de frumoasă fata lui! Ori.ce încer- care de-a o răpi a fost deşartă, Incearcă-te tu!" 
„Ar fi stat Făt-Frumos locului, dar scumpăii era frăţia de cruce, ca ori-cărui voinic, mai scumpă decît mireasa. 
— Impărate, prea-luminate, din cîte noroace ai avut, unul a fost mai mare de cit toate: acela că Făt-Frumos ți-i frate de cruce. Hai, că mă duc eă să răpesc pe fata Genarului. Și-și luă cai ageri, cai cu sufletul de vint Făt-Frumos, şi era să plece. Atunci mireasa . lui — Ileana o chiema — îi zise încet la urechie, sărutindu-l cu dulce: «Nu uita Făt- Frumos, că pe cît vei fi tu departe, eă oiă tot plinge». EI se uită cu milă la ea, o mingie — dar apoi desfăcîn- 

>
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du-se de îmbrăţoşerile ei se avintă pe șeaua calului şi plecă 
în lume. 

"Trecea prin codri pustii, trecea prin munţi cu fruntea 
ninsă şi cînd răsăria dintre stinci bătrine luna cea palidă 

ca fața unei fete moarte, atunci vedea din cînd în cînd 
cite-o streanță uriaşă atîrnată de ceriă, ce înconjura cu poa- 

lele ei virful vre-unui munte — o noapte sfirticată, un trecut 
în ruină, un castel numai petre şi ziduri. sparte. 

Cînd se lumină de ziuă, Făt-Frumos vede că şirul munţi- 

lor dă într'o mare verde și întinsă, ce trăeşte în mii de va- 
luri senine, strălucite, cari treeră aria mării încet şi melo- 

dioş, pină unde ochiul se perde în albastrul ceriului şi în 
verdele mărei. In capătul şirului de munți, drept asupra mă- 

rii, se oglindia în fundul ei o măreață stincă de granit, din 

care răsăria, ca un cuib alb, o cetate frumoasă, care de 

albă ce era, părea poleită cu argint. Din zidurile arcate ră- 

săriau ferestre strălucite, iar dintr'o fereastră deschisă se 
zăria printre oale de flori un cap de fată oacheş şi visător, 
ca o noapte de vară. Era fata Genarului. 

— Bine-ai venit Făt-Frumos — zise ea, sărind de la fe- 

reastră și deschizind porțile mărețului castel, unde ea locuia 
singură ca un genii întrun pustiii — astă noapte mi se pă- 

rea că vorbesc co stea şi steaua mi-a spus că viă din par- 
tea Împăratului, ce mă iubește. 

In sala cea mare a castelului, în cenuşa vetrei, veghea un 

motan cu şeapte capete, care cind urla dintr'un cap, s'auzia 

cale de-o zi, iar când urla din cîte șapte, s'auzia cale 'de' 
şapte zile. . 

Genarul pierdut în sălbatecil= sale vinători, se depărtase 

cale de-o zi. ” 
Făt-Frumos luă fâta'n braţe şi punînd'o pe cal, zbura 

amindoi prin pustiiul 'lungului mărei ca două abia văzute în- 

chiegări ale văzduhului. " 

Dar Genarul, om nalt și puternic, avea un cal năzdrăvan 

cu două inimi. Motanul din castel mieună dintr'un cap, iar 

calul Genarului necheză cu vocea lui de bronz.
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— Ce e? —îl întrebă Genarul pe calul năzdrăvan — ți s'a 
urît cu binele? 

— Nu mi Sa urit mie cu binele, ci de tine-i răă, Făt-Fru- 
mos ţi-a furat fata. | 
— Trebue să ne grăbim mult ca să-i ajungem? 
— Să ne grăbim şi nu. prea, pentru că-i putem ajunge. -—- Genarul încălecă şi zbură ca spaima cea bătrină în urma fugiților. In curind îi și ajunse. — Să se bată cu el, Făt- Frumos nu putea, pentru că Genarul era creștin și puterea lui nu era în duhurile îutunerecului, ci in Dumnezeiă,. 
— Făt-Frumos,— zise Genarul, — mult eşti frumos şi mie milă de tine. De astă-dată nu-ți fac nimica, dar de altă dată... ține minte!—Şi luăndu-și fata alăturea cu el, peri în vînt, ca şi cînd nu mai fusese. | 
Dar Făt-Frumos era voinic şi știa drumu! înapoi. El se reîntoarse și găsi pe fată iar singură, însă mai palidă şi mai plinsă; ea părea şi mai frumoasă. Genarul era dus iar la vinătoare cale de două zile. — Făt-Frumos luă alți doi cai chiar din grajdul Genarului. o 
Astă-dată plecară noaptea. Ei fugiaii cum fug razele lunei peste adincele valuri ale mării, fugiai prin noaptea pustie ȘI rece ca două visuri dragi ; şi prin fuga lor auziau mieau- tele lungi şi 'îndoite ale motanului din vatra castelului. Apoi li se păru că nu mai pot merge, asemene celor ce vor să fugă în vis şi cu toate acestea nu pot. Apoi un nour de colb îi cuprinse, căci Genarul venia în fuga calului, de rupea părâîntul. Sia 
Faţa lui era înfricoşată, privirea cruntă. Fără de a zice o vorbă, el apucă pe Făt-Frumos şi-l azvirli în nourii cei negri şi plini de furtună ai ceriului. Apoi dispăru cu fată cu tot. Făt-Frumos ars de fulgere—nu căzu din el de cit o mînă de cenușă în nisipul cel ferbinte şi sec al pustiiului. Dar din cenușa lui se făcu un izvor limpede ce curgea pe un nisip: de diamant; pe lîngă el arbori nalți, verzi, stufoşi răspîndeaă o umbră răcorită şi, mirositoare. Dacă cine-va ar fi priceput glasul izvorului, ar fi înțeles că jălea într'o lungă doină—pe Ileana, Impărăteasa cea bălae a lui Făt-Frunios, Dar cine să
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înțeleagă glasul izvorului întrun pustiii, unde pînă atunci nu 
călcase picior de om? 

Dar pe vremea aceia Domnul umbla încă pe pămînt. Intr'o 
zi se vedeai doi oameni călătorind prin pustiă. Hainele şi 
fața unuia strălucia ca alba lumină a soarelui; celălălt 
mai umilit, nu părea de cît umbra celui luminat. Era Dom- 
nul și St. Petrea. Picioarele lor înfierbintate de nisipul pus- 
tiului călcară atuncia în râăcoarele şi limpedele pării ce cur- 
gea din izvor. Prin cursul apei cu gleznele lor sfășiau va- 
lurile pînă la umbritul lor izvor. Acolo Domnul beu din apă 
şi-şi spălă fața sa cea sfintă şi luminată şi miînele sale făcă- 
toare de minuni. Apoi şezură amindoi în umbră, Domnul cu- 
getind la tatăl săi din ceriiă și St. Petrea ascultind pe cu- 
gete doina izvorului plingătoriă. Cînd se sculară spre a merge 
mai departe, zise St. Petrea: «Doamne, fă ca acest isvor să 
fie ce a fost mai înainte». — «Amin»! zise Domnul ridicînd 
mîna sa cea sfintă, după care apoi se depărtă în spre mare, 
fără a mai privi înapoi. 

Ca prin farmec, peri izvorul şi-copacii şi Făt-Frumos, trezit 
ca dintr'un somn lung, se uită împrejur. Atunci văzu chipul 
cel luminat al Domnului, ce mergea pe valurile mării, cari 
se plecaii înaintea lui, întocmai ca pe uscat, şi pe St. Petrea, 
care mergind în urma lui şi învins de firea lui cea omenească, 
se uita înapoia sa şi-i făcea lui Făt-Frumos din cap.— Făt- 
Frumos îi urmări cu ochii pînă ce chipul lui St. Petre se 
risipi în depărtare și nu.se vedea de cit chipul strălucit al 
Domnului aruncind o :dungă de lumină pe luciul apei, ast-fel 
încît, dacă soarele n'ar fi fost în amează, ai fi crezut că 
soarele apune! — El înțelese minunea învierei sale Și înghe- 
nunchea în spre apusul acelui soare durhnezeesc. 

Dar apoi își aduse aminte că făgăduise a răpi pe fata Ge- 
narului, și ceea ce făgădueşte voinicul anevoie o lasă ne- 
făcută. | 

Deci se porni și în spre sară ajunse la castelul Gena- 
rului ce strălucia în întunerecul serei ca o uriaşă umbră. 
EI intră în casă... fata Genarului plingea. — Dar cînd îl 
văzu, faţa si se 'nsenină, cum se ?'nsenină o undă de o rază.
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EI îi povesti cum înviase, atunci eai zise: «De răpit nu mă 
poți răpi, pînă ce nu-i avea un cal asemene cu acela ce-l 
are tatăl mei, pentru c'acela are două inimi; dar ei am să-l 
întreb în astă sară de unde-şi are calul, ca să poți şi tu să 
capeţi unul ca acela. Pină atunci însă, pentru ca să nu te 
afle tatăl meii, ei te voii preface într'o floare». El şeză pe 
un scaun, iar ea şopti o vrajă dulce şi cum îl sărută pe frunte 
el se prefăcu într'o floare roşie închisă ca vișina coaptă. Ea'l 
puse între florile din fereastă şi cînta de veselie de resuna 
castelul tatălui ei. 

Atunci intră şi Genarul. 
— Veselă, fata mea? şi de ce eşti veselă? — întrebă el. 
— Pentru că nu mai este Făt-Frumos, ca să mă răpiască, 

răspunse ea rizind, 
Se puseră la cină. . | 
— Tată — întrebă fata — de unde ai calul D-tale, cu care 

umbli la vînat? . | ă 
— La ce-ţi trebue so ştii? zise el încruritînd sprincenele. 
— Ştii prea bine— răspunse fata, — că nu vreaă ca s'o știă, 

-de cît numai iac'-aşa ca s'o știi, pentru c'acu nu mai e Făt- 
Frumos să mă răpiască, 

— Ştii tu, că nu mă împotrivesc ţie nici odată — zise Ge- 
narul. | | 

«Departe de-aicea, lîngă mare șede o babă care are şapte 
iepe. Ea ţine oameni, cari să i le păziască un an, (cu toate 
că anul ei nu e de cit de trei zile) și dacă cine-va i le pă- 
zeşte bine, ea-l pune să-şi aleagă, drept răsplată, un mînz, 
iar de nu, îl omoară şi-i. pune capul întrun par. Chiar însă 
dacă păzeşte cine-va bine iepele, totuşi ea îl vicleneşte pe om, 
căci scoate inimele din caii toți şi le pune într'unul singur, 
în cît cel ce-a păzit, alege mai în tot-d'a-una un cal fără 
inimă, care-i mai răi de cît unul de rind... Eşti mulţămită, 
fata mea? Mă | 

— Mulţămită — răspunse ea, zimbind. - 
Tot o dată însă Genarul îi aruncă în faţă o batistă roșie, 

ușoară, mirositoare: Fata se uită mult în ochii tatălui săi, ca un 
om care se deşteaptă dintr'un vis, de care nu-și poate aduce
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aminte. Ea uitase tot ce-i spusese tată-săui. Insă floarea din 
fereastră veghea printre frunzele ei, ca o stea roşie prin în- 
creţiturile unui nor. | | 

A doua zi Genarul plecă iară-și des dimineaţă la vinătoare. 
Fata sărută murmurînd floarea roşie şi Făt-Frumos născă 

ca din nimica înaintea ei. 
— Ei, ştii ce-va? o întrebă el. 

— Nu ştiu nimica zise ea tristă şi punînd dosul minei pe 
fruntea ei — arm uitat tot, 

Insă ei am auzit tot — zise el. — Rămii cu bine, fata 
mea, în curind ne vom vedea iar. 

Ei încălecă pe un cal şi dispără în pustiuri. 
In arşița cea doguritoare a zilei văzu aproape de pădure 

un țințariă zvircolindu-să în nisipul cel fierbinte. Făt-Frumos 
— zise țințariul — ia-mă de mă du pănă ?n pădure, că ţi-oiă 
prinde şi ei bine. Sunt Împăratul ținţarilor. — Făt-Frumos 
îl duse pînă în pădurea prin care era să treacă. 

Eşind din pădure trecă iar prin pustiă de-a lungul mării 

și văzu un rac atit de ars de soare, încit nu mai avea nici 

putere să se mai întoarcă înapoi... Făt-Frumos — zise el — 
aruncă-mă 'n mare, că ţi-oiă prinde şi eu. bine. Sunt Im- 

păratul racilor! — Făt-Frumos îl aruncă în mare şi-şi urmă 
calea. 

Cind înspre sară ajunse la un bordeii urit şi acoperit cu 

gunoiii de cal. Imprejur gard nu era, ci numai niște lungi 

țeruşe ascuțite, din cari şase aveai fie-care în virf cîte un 

cap, iar al șaptelea fără, se clătina merei în vînt şi zicea: 
cap! cap! cap! 

Pe prispă o babă bătrină și zbircită, culcată pe un cojoc 

vechii, sta cu capul ei sur ca cenușa în poalele unei roabe 
tinere şi frumoase care-i căuta în cap. 

— Bine vam găsit zise Făt-Frumos. 

„_— Bine-ai venit flăcăule, zise baba, sculindu-se. Ce cauţi? 

Vrei să-mi paşti iepele, poate? 

— Da. 

-— lepele mele pasc numai noaptea... Uite -chiar de-acu 

.
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poți să porneșşti cu ele la păscut... Fată hăi! ia dă tu flăcăului 
demîncatul ce i-am făcut eu ŞI porneşte-l. 

Alături cu bordeiul era sub pămînt o pivniță. EL intră în 
ea și acolo văzu șapte iepe negre strălucite, șapte nopți, 
cari de cînd erai nu zărise încă lumina soarelui, Ele neche- zau și băteau din picioare. , i 
Nemincat toată ziua, el cină ce-i dăduse baba şi apoi, în- 

călecînd pe una din iepe, mînă pe cele-lalte în aerul întunecos 
ȘI răcoare al nopții. Dar încet, încet simți cum să strecoară 
un somn de plumb prin toate vinele lui, ochii i se painjeniră 
şi el căzu ca mort în earba pajiştei. EI se trezi pe cînd 
mijea de ziuă. Cind colo — iepele nicăiri. EI își credea 
capul pus în tapă, cînd vedea eșind dintro pădure în de- 
părtare cele șapte iepe alungate de un roiă nemărginit de 
țințari şi un glas subțire” zise: Mi-ai făcut un bine, ţi lam 
făcut şi ei, 

Cînd: se întoarse cu -caii, baba începu să turbe, să răs- 
toarne casa cu susu în jos şi să bată fata, care nu era 
de vină, 

— Ce ai, mamă? întrebă Făt-Frumos, 
— Nimica — zise ea — mi-ai venit şi mie toane. Asupra 

ta mam nimica... sunt foarte mulțămită. Apoi întrînd în 
grajd, începu să bată caii, țipînd: «Ascundeți-vă mai bine 
„bată-var mama lui Dumnezei, ca să nu vă mai găsiască, 
ucigă-l crucea și mînînce'l moartea !» 

A doua zi porni cu caii, dar iar căzu jos şi dormi pînă 
ce mija de ziuă. Desperat,. era să ieie lumea în cap cînd 
deodată vede răsărind din fundul mării cei șapte cai, mușcați de o mulţime de raci. — Mi-ai făcut bine — zise un glas — ţi Pam făcut şi eu. Era Impăratul racilor. — E] mînă caii 'n spre casă şi vede iar o privelişte ca ?n ziua 
trecută. 

Insă în cursul zilei roaba babei s'apropie de el şi-i zise încet, stringîndu-l de mână: «Ei ştii, că tu ești Făt-Frumos, Să nu mai mănîncă din bucatele, ce-ţi fierbe baba, pentru că-s făcute cu sommoroasă... Țioii face eu alt-feliă de bucate». Fata într'ascuns îi făcu merinde, şi'nspre sară, cind era
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să plece cu caii, își simți ca prin minune capul treaz. Spre 
miezul nopței se'ntoarse a casă, mînă caii în grajdiu, îi în- 
cuie și intră în odae. Pe vatra cuptorului în cenuşă mai li- 
curia ciți-va cărbuni. Baba sta întinsă pe laiţă și înţepe- 
nită ca moartă. El gîndi c'a murit şi-o scutură. Ea era ca 
trunchiul și nu se mișca de loc. El trezi fata ce dormea pe 
cuptioriă. 

— Uite, zise el, ţi-a murit baba. 

— Aş! asta să -moară! — răspunse ea suspinind. — Ade- 
vărat că acum e ca şi moartă: Acu'i mează-noaptea... un 
somn amorţit îi cuprinde trupul... dar sufletul ei cine ştie 
pe la cite răspinteni stă, cine ştie pe cite căi a vrăjilor 
umblă. Pînă ce cîntă cucoșul ea suge inimele ce mor ori 
pustieşte sufletul celor nenorociţi. — Da, bădică, mine ți 
se'mplinește anul, ia-mă și pe mine cu d-ta, că ți-oiii fi de 
mare folos. Ei te voii scăpa din multe primejdiă, pe cari ţi 
le găteşte baba. 

Ea scoase din fundul unei lăzi hirbuite şi vechi o cute, o 
perie şi o năframă. 

A doua zi de dimineaţă i se împlinise lui Făt-Frumos. 
Baba trebuiă să-i dea unul din cai şi-apoi să-l lase să plece 
cu Dumnezei. Pe cind prinziai, baba eși pînă în grajdii, 
scoase inimile din cîte-și șapte caii, spre a le pune pe toate 
întrun tretin slab, căruia-i priveai prin coaste. Făt-Frumos 
se sculă de la masă şi după îndemnarea babei, se duse 

să-și aleagă calul ce trebuia să și-l iee. Caii cei fără inimi 

eraii de-un negru strălucit, tretinul cel cu inimile sta culcat 
întrun colț pe-o movilă de gusoiă. 

— Pe acesta-l aleg ei — zise Făt-Frumos, arătînd la calul 

cel slab. 

— Da cum, Doamne iartă-mă, să slujeşti tu de geaba? 
— zise baba cea vicleană — cum să nu-ți ei tu dreptul tău? 

alege-ţi unul din caii iști frumoși... ori-care ar fi, ţi-l dai. 

— Nu, pe acesta-l voiii — zise Făt-Frumos, ţinînd la 
vorba lui. 

Baba scîrşni din dinţi ca apucată, dar apoi îşi strînse
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moara cea hirbuită de gură, ca să nu easă prin ea veninul 
ce-i răscolea inima pestriță. — Hai, ia-țil, zisen sfîrşit. 

EI se urcă pe cal cu buzduganul de-a umere. Părea că 
faţa pustiului se ea după urmele lui şi sbura ca un gînd, 
ca o vijelie printre volburele de nisip, ce se ridicau în urmă-i, 

Într'o pădure îl aştepta fata fugită. El o urcă pe cal după 
„dinsul şi fugiaui mereiă. 

Noaptea inundase pămîntul cu aerul ej cel negru şi ră- 
coare. 

— Mă arde 'n spate — zise fata. Făt-Frumos ' se uită în- 
napoi. Dintr'o volbură naltă verde, se vedeaă nemișcaţi doi 
ochi de jăratec, ale căror raze roşii ca focul ars pătrundeaă 
în rărunchii fetei. 

— Aruncă peria — zise fata. 
Făt-Frumos o ascultă, Și deodată 'n urmă-le văzură că 

se ridică o pădure, neagră, deasă, mare, înfiorată de un lung 
freamăt de frunze şi de un urlet Hămînd.de lupi. 

— Inainte — strigă Făt-Frumos calului, care sbura ase- 
menea unui demon urmărit de un blăstem prin negura nopții. 
Luna palidă trecea prin nourii suri ca o față limpede prin 
mijlocul unor vise turburi și seci. 

Făt-Frumos sbură... sbură necontenit. 
— ME arde "n spate! — zise fata cun gemăt apăsat, ca şi 

cînd sar fi silit mult, ca să nu spue încă. 
" Făt-Frumos se uită și văzu o bufniță mare şi sură, din 
care nu străluciai de cît ochii roşii, ca două fulgere lăn- 
țuite de un nor. 

— Aruncă cutea — zise fata. Făt-Frumos o aruncă. Şi de- 
"odată se ridică din pămînt un colț sur, drept, neclintit, un uriaș împietrit ca spaima, cu capul atingînd de nori. 

Făt-Frumos _vijia prin aer așa de iute, în cît i se părea că nu fuge, ci cade din înaltul ceriului întrun adînc -ne- 
văzut. | 

— Mă arde — zise fata. 
Baba găurise stînca întrun loc ȘI trecea prin ea prefăcută într'o funie de fum, a cărei capăt dinainte ardea ca un căr- 

bune. 

.
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— Aruncă năfvama — zise fata. Făt-Frumos o ascultă. 

Şi de o dată văzură. în urmă-le un luciu întins, limpede, 

adinc, în a cărui oglindă bălae se scălda în fund luna de 
argint şi srelele de foc. | 

Făt-Frumos auzi o vrajă lungă prin aer şi se uită prin 
nouri. Cale de două ceasuri — perdută în înaltul cerului — 
plutia încet, încet prin albastrul tăriei miează-noaptea bă- 
trină cu aripele de aramă. 

Cînd baba înotă smintită pe la jumătatea lacului alb, Făt- 

Frumos aruncă buzduganul în nouri şi lovi mează-noaptea în 

aripi. Ea căzu ca plumbul la pămint şi croncăni jalnic de 
două-spre-zece ori. i 

Luna s'ascunse întrun nour și baba, cuprinsă de somnul 
ei de fier, se afundă în adincul cel vrăjit şi necunoscut al 

lacului. lar în mijlocul lui se ridică o iarbă lungă şi neasră. 
Era sufletul cel osîndit al babei. | 

— Am scăpat — zise fata. 

— Am scăpat — zise calul cel cu şapte inimi. 

— Stăpine, — adăogi calul— tu ai izbit mează-noaptea de 

a căzut la pămînt cu două ceasuri înainte de vreme şi ei 

simț sub picioarele mele -răscolindu-se năsipul.. Schelete în- 

mormîntate de volburile năsipului arzător al pustiilor aă să 

se scoale, spre a se sui în lună la benchetele lor. E pri- 

mejdios ca să umbli acuma. Aerul cel înveninat şi rece al 

sufletelor lor moarte v'ar putea omori. Ci mai bine voi cul- 

caţi-vă, şi eu pin” atuncea m'oi întoarce la mama, ca să 

mai sug înc'o dată laptele cel de văpaie albă a ţițelor ei, 
pentru ca să mă fac iar frumos şi strălncit, 

Făt-Frumos îl ascultă. Se dete jos de pe cal și-și aşternt 
mantaua pe năsipul încă ferbinte. 

Dar ciudat.. ochii fetei se'nfundase în cap, oasele şi în- 

cheieturile feței îi eșise afară, pelița din oacheşă se făcuse 

vînătă, mîna grea ca plumbul și rece ca un sloiii de ghiaţă. 
— Ce ţi-i? o întrebă Făt-Frumos. 

— Nimica — nu mi-i nimica, zise ea cu glasul stins; și se 

culcă în năsip tremurînd ca apucată. Făt-Frumos dădu dru- 

mul calului, apoi se culcă pe mantaua ce-şi-o așternuse,
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El adormi; cu toate acestea-i părea că nu adormise. Peli- țele de pe lumina ochiului i se roşise ca focul și prin el părea că vedea, cum luna se coboră încet, mărindu-se spre Pămint, pînă ce părea ca o cetate sfintă și argintie, spînzu- rată din ceriă, ce tremura strălucită... cu mii de ferestre tran- dafirii; și din lună se scoboră la pămînt un drum împără- tesc, acoperit cu prund de argint și bătut cu pulbere de raze. Iar din întinsele pustii se răscoliaă din năsip schelete nalte... cu capete seci de oase... învălite în lungi mantale albe, țe- sute rar din fire de argint, încit prin mantale se zăriai oasele albite de secăciune. Pe frunțile lor purtaii coroane făcute din fire de raze şi din spini auriți Și lungi... şi încă- lecați pe schelete de cai, mergea încet-încet... în lungi şi- Turi... dungi mişcătoare de umbre argintii... și urcaă drumul lunei şi se perdea în palatele înmărmurite ale cetăţii din lună, prin a cărora fereşti se auzia o muzică lunatecă,.. o muzică de vis. 
Atunci i se pără că și fata de lingă el se ridica încet... că trupul ei se risipia în aer, 'de nu rămineaă de cit oasele, că inundată de o manta argintie, apucă şi ea calea lumi- | noasă, ce ducea în lună. Se ducea în turburea împărăție a umbrelor, de unde venise pe pămînt, momită de vrăjile babsi. Apoi peliţa ochilor lui se înverzi... se înnegri — şi nu mai văzu nimica. 

| Cind deschise ochii, soarele era sus de tot. Fata lipsia şi aevea. Dar în pustiul arid necheza calul frumos, strălucit, îmbătat de lumina aurită a soarelui, pe care el aci o vedea pentru întîia dată. „ - 
Făt-Frumos “se avîntă pe el şi'n răstimpul citor-va ginduri fericite ajunse la castelul încolţit al Genarului, 
De astă-dată Genarul vina departe cale de șapte zile. EI o luă pe fată pe cal dinnaintea lui. Ea-i cuprinsese gitul cu braţele ei Şi-şi ascunsese capul în sinul lui, pe cînd poalele lungi ale hainei ei albe atingeau din sbor năsipul pustiei. Mergeaii uşa de iute, în cit i se părea că pustiul şi valurile mării fug, iar ei staă pe loc. Şi numai încet se auzia motanul meunind din cîte șapte -capete.
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Pierdut în păduri, Genarul işi aude calul nechezînd. 
— Ce e? —iîl întrebă. 
Făt-Frumos îți fură fata, — răspunse calul năzdrăvan. 
— Putea-Pom ajunge ? — întrebă Genarul mirat, pentru că 

ştia că-l omorise pe Făt-Frumos. 
— Nu ză, răspunse calul — pentru ca încălecat pe un 

frate al meă, care are şapte inimi, pe cînd ei n'am de 
cît două. 

Genarul își înfipse pintenii adinc în coastele calului, care 
fugea scuturîndu-se... ca o vijelie. Cînd-îl văză pe Făt-Fru- 
mos în pustiă, zise calului săă: «Spune frăţine-tăă să-și arunce 
stăpînul în nouri şi să vină la mine, că-l voiă hrăni cu miez 
de nucă şi-l voiă adăpa cu lapte dulce». 

Calul Genarului îi necheazi frăține-săă, ceia ce-i spusese 
— dar frate-său i-o spuse lui Făt-Frumos. 

— Zi frăține-tăă, zise Făt-Frumos calului său — să-și 
arunce stăpinu în nouri, și l-oiă hrăni cu jăratec ŞI l-oiă adăpa 
cu pară de foc. 

Calul lui Făt-Frumos o necheză asta frăține-său și acesta 
svârli pe Genarul pînă în nouri. Nourii cerului înmărmuriră Și 
se făcură palat sur și frumos — iar din două gene de nouri 
se vedeaă doi ochi albaştri ca ceriul, ce repezeaii fulgere 
lungi. — Erau ochii Genarului esilat în împărăția aerului, 

Făt-Frumos domoli pasul calului şi așeză pe fată pe acela 
al tătăne-săii. O zi încă — şi ajunseră în mîndra cetate a 
Impăratului. 

Lumea-l crezuse mort pe Făt-Frumos, şi de aceia, cînd se 
împrăștiă faima venirii lui, ziua-şi muia aerul în lumină de 
sărbătoare şi oamenii așteptaă. murmurind la faima venirii 
lui, cum vuește un lan de gri la suflarea unui vint. 

Dar ce făcuse oare în vremea aceia Ileana Impărăteasa ? - 
Ea, cum plecase Făt-Frumos, s'a închis într'o grădină cu 

nalte ziduri de fier și acolea, culcîndu-se pe pietre reci, cu 
capul pe un bolovan de cremene, plinse într'o scaldă de aur, 
aşezată lîngă ea, lacrimi curate ca diamantul. 

In grădina cu multe straturi, ne-udată şi ne-căutată de ni- 
meni, născură din petriş, sterp din arşița zilei şi din secă-



199 M. EMINESCU 
  

ciunea nopţei, flori cu frunze galbene şi c'o coloare stinsă 
ŞI turbure ca turburii ochi ai morţilor, florile durerei. 

Ochii Împărătesei Ilenei, orbiţi de plins, nu mai vedeaii 
nimica ; de cît i se părea numai că'n luciul băii, plină de 
lacrimele ei, vedea can vis chipul mirelui ei iubit. Ci ochii 
ei două isvoare secate, încetase de a mai vărsa lacrimi. Cine 

„0 vedea cu părul ei galben și lung, despletit, — şi împrăş- 
tiat ca creţii unii mantii de aur, pe sinul ei rece — cine ar 
fi văzut faţa: ei de-o durere mută, săpată par'că cu dalta în 
trăsăturile ei, ar fi gindit că-i o înmărmurită zînă a undelelor 
culcată pe un mormiînt de prund. 

Dar cum auzi vuetul venirei lui, fața ei se însenină; ea 
luă o mînă de lacrimi din baie şi stropi grădina. Ca prin 
farmec fuile galbene ale aleelor. de arbori Și ale straturilor. 
se'nverziră ca smarandul. Florile. triste ȘI turbure -se'nălbiră 

“ca mărgăritarul cel strălucit, — şi din botezul de lacrimi luară 
numele lăcrămioare, 

Impărăteasa cea oarbă şi albă umblă încet prin straturi şi 
culese în poale o mulţime de lăcrămioare pe cari apoi aşter- 
nindu-le lingă baia de aur, făcu un pat de flori. 

Atunci întră Făt-Frumos. 
Ea Saruncă la gitul lui, însă amuţită de bucurie, ea nu- 

putu de cît să'ndrepte asupră-i ochii săi stinși şi orbi, cu 
cari ar fi vrut să-l soarbă în sufletul ei. Apoi ea îl luă de 
mînă şi-i arătă baia de lacrimi. 

Luna limpede înfloria ca o față de aur pe seninul cel 
adinc al ceriului. In aerul nopței Făt-Frumos își spălă fața 
în baia de lacrimi, apoi învălindu-se în mantaua ce i-0, ţe- 
suse din raze de lună, se culcă şi ea lîngă. el şi visă în vis, 
că Maica Domnului desprinsese din ceriă două vinete stele 
ale dimineţii şi i le aşezase pe frunte. 

A doua zi, deşteptată, ea vedea. 
A treia zi se cunună Impăratul cu fata Genarului. 
A patra zi era să fie nunta lui Făt-Frumos, 
Un roiă de raze venind din ceriii, a spus lăutarilor cum 

horesc îngerii cind se sfinţeşte un sfint — și roiuri de unde 
răsărind din inima pămîntului le-a spus cum cîntă ursitorile
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cînd urzesc binele oamenilor. Ast-fel lăutarii măestriră hore 
nalte și urări adinci. 

Trandafirul cel înfocat, crinii de argint, lăcrămioarele sure 
ca mărgăritariul, mironosiţile viorele şi florile toate s'adu- 
nară, vorbind fie-care în mirosul ei şi ținură sfat lung, cum 
să fie luminile hainei de mireasă ; apoi încredințară taina lor 
unui curtenitor flutur albastru stropit cu aur. Acesta se duse 
şi flutură în cercuri multe asupra feţei miresei, cînd ea dor- 
mia şi o făcu să vadă întrun vis luciă ca oglinda, cum 
trebuia să fie 'mbrăcată. Ea zimbi cind se visă atit de fru- 
moasă. 

Mirele'şi puse cămaşă de tort de raze de lună, briu de 
mărgăritare, manta albă ca ninsoarea. 

Şi se făcu nuntă mîndră și frumoasă, cum n'a fost alta 
pe fața pămîntului. 

Și-aă trăit apoi în pace şi în linişte ani mulți și fericiţi, 
iar dac'a fi adevărat, ce zice lumea: că pentru Feţi- Frumoşi 
vremea nu vremueşte, apoi poate c'or fi trăind şi astăzi.



FRUMOASA LUMII 
| —— 

Apoi poveste, poveste, D-zeă la noi sosește, că 'nainte mult mai este. Era odată un vinător şi avea trei copii și era sărac- 
sărac, cît avea, cu atît se ținea, că 'mpușca cîte-o păsăruică, o vindea, ş'atît era hrana lui, săracul. Acu era o pădure pe-a- colo pe-aproape, de-i zicea pădurea neagră.: Ş-o apucat oa- menii din satul cela a zice, că nu poate să se apropie nime 
de pădurea ceia. Ș-așa era (de) părăsită, că ziceai că la 
miezul nopții vin dracii. 
Acu bietul om ist sărac a zis într'o zi cătră femeia lui: 

Măi femeie, tot o moarte am să mor, i-an să mă duc în pă- 
durea ceia, să văd ce-oi găsi acolo. Aşa i-a făcut nevasta o 
turtă în traistă și so pornit d-o luat pușca în spate. Ajungînd 
el acolo, lui îi era foarte frică... da pe omul sărac săracul îl 
împinge a se duce ori unde, ca să cîştige. 

Iacă mergind el așa ajunge de un copac nalt și stufos 
strașnic, nu ştii cum s'o fi chemat, și vede-o pasăre așa de 
frumoasă,—era de aur. Acu el ce să facă, că să n'ompuşte, s'o 
poată prinde, ci vînzînd'o vie, mai multe parale ar fi luat. 
Alungînd el prin copac, ea se viră într'o bortă... ş'o prinde. 
El n'o mai stătut către noapte, că s'o temut de draci, ci o 
luat paserea ș'o vinit acasă ŞI-o făcut o cușcă bună i puse pasărea în cușcă. 
Acu în ziua ceia, în care a prins'o, era Sămbăta şi Duminecă 
dimineața s'a ouat un ou. Da el zice: Ei, măi femeie, ei n'oi vinde pasărea asta, că ea se ouă Și eă oi avea cîte-un oi și moi hrăni din zi în zi. El ia oul şi se duce în tîrg și PI 

Notă. Variantă la Ispirescu, Ce trei frați împărați.
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întreabă negustorul, ce ai de vîndut Şi cît “ceri?—Am un oă 

şi cer o mie de lei. Dar un jidan zice — tot ei îs mai intregi !— 

ia să văd oul. Cind vede oul cel de aur— făcea mai mult 

de cît-o mie de lei —îi.dă mia de lei. Cumpără cele trebu- 

incioase pentru copii şi femeie şi se duce acasă. Da pe gușa 
paserii era ceva scris, da omul nu ştia carte. 

Cînd în a doua Duminecă iar s'a ouat un ou de aur. Şi 

el s'o dus şi iar o cerut o mie de lei. Da să iai sama D-ta, 

că tot jidanul cela i-a ieşit înainte! 

In a treia Duminecă, cînd s'o dus, omul o pus pe gînduri 
pe jidan. Şi s'o gîndit așa jidanu, Po întrebat, unde șade, să 

se ducă să vadă de unde are el oauă de aur. Vine jidanul, 

da el ținea cușca în colțul casei. Cum o intrat jidanul în 

casă—el ştia carte — odată 'şi aruncă ochii în fundul casei. 
Pe gușa pasării aşa scria: «Cine 'mi mînîncă inima, are să 

fie "'mpărat, care o mînca rînza, de cite ori s'o trezi pe noapte 
de-atitea ori are să găsiască cite-o pungă cu bani sub cap! 

Cine-o mînca maiurile, are să fie om cu noroc în lume, or 

unde-o merge el, or ce pas ar face el tot cu noroc are să 

fie». Acu jidanul — tot cu dușmănie asupra creştinului, 
— «<Vinde'mi mie pasărea». 

— «N'o potjupîne. Asta-i... pentru mine și pentru copiii mei». 

In sfirșit cit s'o pus jidanul, n'o vrut bietul om so vinză. 

Vînătorul a doua zi s'o sculat de dimineaţă şi s'o dus cu 

pușca după vînat. Da Jidanul şiret — şi femeia de-a noastre, 

proastă, — zice așa femeii: «Nevastă, ce să trăieşti cu un om 

aşa de sărman, vin” să te iai ei, că ei te-oi ţinea bine și 
ţoi ţinea şi copii. 

Da femeia zice: «Dacă te-i boteza!» Apoi zice cum la noi 

nu se poate să se despărțască. Da Jidanul zice: «Lasă-l pe 

mîna mea, că eii îl omor pănă miine». li dă nu ştiu ce să 

omoare omul. Da-acolo zice așa: «Femeie, te-oi lua, dar rai 

intii taie-mi pasărea şi mi-o frige. Da să nu lipsiască nimica 

din pasăre, s'o mîncăm acu». 

Și femeia, dobitoacă, ea s'a potrivit. A tăiat și a fript pa- 

sărea ş'o pus-o pe vatră, o strins-o şi ea ese din casă cu 

treabă şi copii tustrei intră'n casă. Zice unul dintrînşii: «Măi, 

13
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tare mi-i foame. Mama o fript pasărea ceia, hai să mîncăm 
cite-o bucată» — <D'apoi dac'o tript-o jidanului, ne-obate» !— 
«Hai să mîncăm dinăuntru, că nu s'a vedea». Ia cel mare 
inima, cel mijlocii rînza, cel mic maiurile. Paserea acu nu 
avea plată nimica, dacă le mîncară acelea. 

Dar copiii după ce-ai mincat: «Măi, hai să fugim, că 
ne-a bate». Și era o bortă'n dosu casei Şi s'o virit acolo. 

Vine jidanul. Dă la pasăre — cele nu's dintrînsa. Apoi în- 
cepu a striga, bate pe biata femeie. «De bună seamă o mîn- 

„cat copiii, căci altul nime n'a fost în casă». Jidanul îndată 
strigă după copii, să-i taie să minince el din copii. (Care 
din creștini ar fi făcut asta )). Ia căutat, ia căutat, în sfirşit 
nu i-a găsit. Dac'o văzut jidanul că nw's Şi nu's s'o dus 
drumului — cruce de aur în casă — a. lăsat și pe femeia şi 
tot. Că el tot așa era să facă, d'apoi D-zeă a lăsat mai bine 
să minînce copiii de cît dinsul, — că D-zeă nu doarme. 

Acu acel mare o umblat cît o umblat şi so făcut Împărat 
pe țara aceia. Acu unu aista era micușor de tot, tot la măsa 
şedea, ist care mîncase maiurile şi pe semne unde avea el 
să aibă aşa noroc, tare era leneş. Cel ce-o mîncat rînza gă- 
sia tot pungi de bani şi se făcuse strașnic om de răă. îi 
erai dragi numai petrecerile, să ierți, mult îi eraă dragi cu- 
coanele cele frumoase. Acolo strașnic era de frumoasă una 
de-i zicea: frumoasa lumii. La soare te puteai uita, da la dinsa ba. Acu el tot îmbla, că doar i-ar da-o - boierul cela, 
da nici că vrea să i-o deie. Iacă vine el a casă la măsa. — «Mamă, ce mi's mie banii, dacă nu pot lua pe ceia ce mi-i dragă». Da măsa zice: «Dragu mamii, du-te Şi tot te-i putea întîlni cu ea». 
Acu aist ce-o mîncat maiurile se juca în nişte bulgărași cu alţi băieţi pe-afară. Vine-un moşneag. — «Dragul moşu- lui, ce faci tu pe-aici?»— «la mă Joc, moșule». «Hai cu moșu că ț-oi da mere şi pere». (Știi ca la copii). — Înşeală pe băiet și-l ia cu dînsul, 
Da acela era un vrăjitor grozav, — îngheţa apa. Ş-acu el tot vrăja prin pădurea neagră şi a daţ de ceva strașnic, care el nu putea face numai c'un copil. Se duce-acolo cu băietu'n 

.
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mijlocul pădurii şi dă de-o peatră mare. Dă cite de trei ori 
în piatră și se deschide pămîntul. Și el zice hbăietului așa: 

«Măi băiete, dute pe scările astea într'acolo sub pămînt (a- 
vea niște scări) șai să cobori într'o grădină așa de mîndră, 

şai să: dai de-o căsuţă acolo'n grădină şi să întri'n casă ş'ai 
să vezi un horn făcut acolo şi pe vatră ai să vezi o cheie. 
Să iei cheia ceia, so pui în briu şi să vii înapoi la mine. 

Da n'aţi şi-o verguţă de fier, că făr de varga asta nu poți 

intra (acolo era pe cea lume, zice-că). 

Băietul să ia, merge 'ncetişor și întră pănă 'n grădina ceia. 

Da acolo aşa era o mîndreță, grădina cu poame, cu poame 
de aur, încît băietul s'o mirat cînd o intrat acolo şi, scii ca 

copilul, mai degrabă o alergat la pere și la mere decit la 

cheia moşului. Știi cum e treaba noastră — era cu cămeşă 
şi cu curelușă bună încins, ş'o umplut sinul de mere și de 

pere. El se pornise să iasă, cînd ș-aduse aminte de cheie, 
(se duce) într'acolo ş?o ia, da cheia era strajnic de ruginită... 

Să ia băietu incetişor, se .suie iar pe sus să iasă afară —că 

ştii D- ta că ăl bătrîn deşi avea putere nu putea. să între 
în raiii, dar ăsta era copil. 

Cînd a ajuns în gură să iasă, moșneagul a strigat: Măi, 

nu eși! Dă'mi cheia. Băiatul zise: Ba lasă-mă să ies întăi 

afară ! 
-- Ba nu te las. 

— Nucţi dai cheia. 

— Am să te omor. 

— Omoară-mă, numai dacă poți. 

— El face hanc cu piciorul în pămînt şi 'se închide 

pămîntul. 

Cea făcut bietul băiet? Ia să se întoarcă şi să se ducă 

iar prin .grădinile cele. Cind colo era închis pămîntul, nu 

mai era mindreţa ceia. Incepe băietul a plinge. Plingînd aşa 

îşi freacș minile. Şterge pe varga ceia, ce i-o dat-o moş: 

neagul şi vine un om. Omul cela era de fier. Era duh necurat. 
«Măi băiete, cine te-o adus pe tine aici?» 

— lacă cum şi iacă cum, -— spune băietul tot. 

— Eu te-oi scoate, băiete, da întii să 'mi frigi vre-o două-
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zeci de vaci, să am demîncat pe drum, cînd te-oi duce. Fuge el și-l pune pe băiet după cap și pune pe-o (parte) 20 de vaci fripte și pe alta cîteva poloboace cu apă, cu vin— cu ce-o fi făcut nu sciii—și băietului îi da un cuțit ș'o ulcică. Cind mi-a fi foame să tai cu cuţitu din carne să 'mi dai să mănînc şi cînd mi-a fi sete, să-mi dai cu ulcica apă. Și merge el merge, zi și noapte tot merge, de cît aşa era de 'ntu- nerec de nu zăreai fir de colb, — dacă era sub pămînt! Se apropiaii vacile de gătit de mîncat şi apa de băut. Da duhul cel necurat ia zis aşa: . — Dacă tu-i avea noroc să nu gătesc demincatul şi apa nu te voi mînca, dar dac'oi găta, te miînînc. la uită-te tu în sus vezi soarele? — 
— ÎL văd cit o zare de chibrit. — 
Merge el şi cînd sosește, numai o jumătate de vacă. Ia uită-te în sus, cît îi soarele de mare? 
-— Il văd pe jumătate. 
— E, apoi tot mai am o bucată bună! 
Cînd acu esa aproape de eșit afară, demîncătul $e gă- tise, apă tot mai era. «Dă-mi de mincat că'mi e foame! Băietul, ce să facă el? Ia cuțitul şi 'și taie o bucată de pulpă şi-i dă apă şi pornește iar. lacă a eșit pe ciastă lume. Cind îl pune jos: «Să-mi spui drept de unde mi-ai dat de mîncat la urmă?» — «Drept ţi-oi spune, pulpa mi-am tăiat» — «Drept să-ți spun, să fi ştiut că-i așa dulce, nu te mai scoteam.> «Acu nu mă poți mînca, aci e largul mei şi strimtul tăi.» «Dacă eşti prea bun la D-zet şi nu te lasă săte mănînc o... Și omul se face nevăzut. 
Da băietul era săracul flămînd, da el uitase că are merele cele ?n sin și cheia ceea. Să ia el ȘI aleargă Șajunge la casa mîni-sa. Da scii D-ta el era leneș, da era de duh, nu aşa... Intră ?n casă, da măsa era săracă straşnic, că scii D-ta, că boierul cînd ajunge la mărire nu dă pe biata măsa so ție, deşi era împărat. i 
— «Mamă, nai vre-o bucăţică de lumînare s?o aprinză ? — Am dragu mamii de la Paris! 
— Aprinde luminarea! Da e! zice: «Doamne mamă, tare
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mi-i a minca, Am nişte pere şi nişte mere, acu m'a durea 
la inimă să mănînc!» Da el n'o luat, săracu, că ele erau de 
aur. Le-o svirlit sub o laiță. 

— Mamă, mai am o cheie, de cît tare-i ruginită, mai 
şterge-o și vinde-o şi cumpără-mi o pîne. 

S'o apucat a o freca o leacă șo intrat 5 oameni de fier 
în casă. 

— Ce vreți stăpînilor ? (Era cheia iadului, puteai face cu 
dracii ori-ce). 

Femeia strașnic s'o înfricoșat de dinşii, dar băietul îndată 
s'o priceput. «Masă vrem şi vin bun». Indată o vinit nişte 
sufragii ș'o pus masă şi ce n'Q pus!—Și după ce-a ospătat 
ei bine o strins aceia și s'o dus. «Ei mamă, cheia asta o 
stăpînesc eă !». 

Acu se făcuse holteiă, bun de 'nsurat. «Mamă, ei am auzit 
de fata împăratului, e frumoasă, mă duc so iai ei. 

— Dragu mamii, tu ca băiet așa sărac să iei pe fata îm- 
păratului? Ce mai vorbeşti nebunii? 

— Dacă vreză aşa? Dute, mamă, staroste. 

— Da cum dragul mamii să întru acolo ? 
— Dute mamă! (El o mînă). 
— Cum să mă duc cu mina goală? 

— la vezi merele și perele cele n'o putrezit? Du-i-le 
acelea ! 

— Bine zici, dragul mamii. Leia baba, pune-un ștergar 
frumos în cap, ia'n basma acelea şi se porneşte. Ajunge la 
poarta 'mpăratului. Împăratul şedea 'n ceardacul cel. înalt. 
Vede Împăratul cum se lupta cine-va cu dînsa, n'o lăsă să 

intre. Impăratul cela era milostiv, nu ca ista de pe acu. A 

gindit c'a vinit să ceară ceva. 
— Lăsaţi-o bre! 

Cînd a auzit porunca împăratului 1)... 

— Ce vrei mătuşă ? 

— Apoi prea— înălțate Impărate, am venit după un lucru 
mare. 

1) Proposiţia nu se siirşeşte.
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— Ce fel, mătușă ? 
—- Poftim întiiă colaciă ! 
Vede Îrapăratul perele şi merele de aur Şa stat în mirare, să vază la o babă de a noastre — acum la curţile lor sunt de acele. 
— Feciorul mei vrea să ia pe fata d-tale, Impărate,. 
Da Împăratu a stat o lecuță și pe urmă a gîndit: Baba asta-i nebună! | 
— Dacă feciorul tău—zice—pînă mîine dimineaţă în locul „casei sale a face un palat ca al meă ş-o grădină ca a mea, c'o cărăruşă de pomi pîn' la curtea mea și 'n fie-care pom să cînte pasările, ei i-0i da fata. 
— Rămii sănătos Impărate — şi se "'ntoarse înapoi femeia. — lan, dragu mamii ce-o zis. 
— Bun, mamă, le fac pînă mîne. Şterge cheia Şi iar vin cinci oameni de fier. : 
— Ce vrei stăpîne? 
— Pînă miine dimincță să fie un palat tot de sticlă ȘI po- leit cu aur și să fie o Ccărărușă despărțită prin pomi și unii pomi să înfloriască, unii să 'nfrunziască, unul să “i pice frunza, să nu fie doi: de-un fel, Și cărărușa să fie de catifea și iarba de catifea şi la fie-care pom să stea cîte un soldat cu sabia scosă și pasările să cînte aşa de frumos, să nu poată durmi Împăratul şi fata "mpăratului !... 
E! mai era mult pănă'n ziuă şi toate erai gata. 
Împăratul dimineaţa cînd se trezește zice fetei: «De cînd. sunt în palatul ista, cum ne-o cîntat paserele-acum nu ni-o cîntat nici odată (că el nu s'o așteptat la aste, el gîndia că paserile din grădina lui cîntă. 
Cind iese-afară şi vede, zice: «Bre, mare putere are omul ista >, | 
Băietul zice: «Dute mamă şi cere-i fata să mi-o deie!» Se duce baba la 'mpăratul, da el tot o purta cu vorba, că nu era să-şi deie fata după d'aiștea. — «Apoi mătuşă, de azi într'o săptămină, dac'o veni o trăsură de aur şi cai cari or minca jăratec şi-or bea pară i-oi da fata». Da fata voia să se cunune tocmai în ziua ceia dup'un alt Impărat.
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— I-0i face, mamă, și asta. Aude el un vuet mare strașnic 

pe-afară. Oare ce s'aude mamă? 
Zice ea: se mărită fata Împăratului ! 

— Cine-o ia? 
— Cutare fecior de 'mpărat. 
— Vezi dragul mamii, numa m'ai făcut de ris. 

— la lasă mamă, că tot are să mi-o dea. la el cheia şio 
şterge. Dar era iarnă. Şi vine omul cel de fier. 

— Ce vrei stăpîne? - - 
— Fata 'mpăratului se cunună astăzi! Cînd or durmi, să 

iei pe mirele ei, să-l pui afară și pe mireasă s'o pui într'o 
pivniţă și 'n zori de zi să-i aduci pe amindoi în casă. 

Dimineaţa intră împăratwn casă. Ei, dragii tatii, cum aţi 
durmit? Zice el: Mie tată tare mi-a fost frig.— Ba zăi, eii 

nu știi unde eram, că cătam s'aprind lumînarea şi nu găsiam 

şi nu era nici pat; nici cămin. 
— Aţi visat! 
— Da cum dracu, tată, că mie buricele mi-a inghețat la 

degete. 
— Ei nu "mi simt sufletul. 
— Ce n'ați zis sufragiului s'aprindă focu ? Nu. va mai fi 

nimic ! ” 
A doua sară iar şterge cheia. Vine iar. «Ce vrei: stăpîne?» 

Vreai să te duci să-l pui pe ginerele 'mpăratuluj: într”o mo- 
vilă de omăt cînd o dormi și pe mireasă so .pui în, virful 

căsei!... Pe .casă era frig-frig, da nu era omăt. Işta. a degerat 

de tot, dar de dinsa tot îi era milă. Numai jumătate de 

noapte s'o laşi pe virful casei. - 
Cînd a adus pe mire dimineaţa era ţapăn. so strîns dof- 

torii dar n'aă avut ce-i face, a murit sărmanul. lacă se'm- 

_plineşte săptămîna. 
El iar şterge cheia, vine iar... Mîne dimineaţă să-mi aduci 

o trăsură de aur şi cai, cari or mînca jăratec și or bea pară, 

și mie straiele cele mai frumoase din lume să mi le. aduci. 

Se pune el în trăsură a doua zi şi se pornește către Împă- 
ratul. 

— Cumii voinice? zice Împăratul.
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— Am venit să-mi dai fata. — EI se face că nu ştie, că i-a murit ginerele. I-o dă Împăratul. Face o nuntă strălucită ȘI i-o dă ş'o duce la palatul lui, — da lui aşa-i era de dragă Co prăpădia din ochi. 

lacă aude vrăjitorul că el a esit din pămînt. Ce să facă el Y 
să poată pune mîna pe dinsul ? Că el cit era de vrăjitor și straş- nic, da el n'avea numai vr'o 2 draci, dar ista cheia iadului o avea. Dar el punea cheia ceia tot-d'auna pe sobă Și numai sufragiul știa de dînsa. Da sufragiul nu prea-avea minte des- tulă 'n cap. lacă s'a luat el cu fata 'mpăratului la primblare. Dar vrăjitorul a luat o mulțime de chei nouă, altele de aur, de aramă, de argint, Şo început a străjui pe la poarta gi- nerelui Impăratului. 

. Cine'nii dă chei ruginite, că-i daă de cele de aur? Și su- fragiul cu nu prea multă minten cap a gîndit să dee cheia ceia şi să iee una de aur, că mai bine a prii stăpînu-s&ă, Ehei! Şi cînd i-o luat [cheia, i-o luat] săracul toată puterea lui. Ii dă. N'o apucat el de-a vini de la plimbare și palatul n'a mai fost. A rămas el săracul în cîmp, nici bordeiul cît avea înainte nu era acu. Da 'mpăratul i-a trimis așa răspuns pe-un logofăt, „că dacă pănă în trei zile n'o face palatul cum a fost îi ia fata şi nu i-o mai dă. Acu ț-am spus că mai bine i-ar fi luat zilele, cît că să i-o iee pe dinsa. Mare lucru dragostea ! Ce să facă el? Da şi fata straşnic ținea la dinsul. Nainte mai drag îi era cel degerat,— da acuma! O așteptat el pînă a treia zi—nu-i de chip, n'are de unde să facă palatul. [și ia el ziua bună dela nevastă-sa : cine ştie ce jelanie a fost acolo ! Mă duc de-acum în lumea mea! 
Merge el şi ajunge la o baltă (cam un iaz vinea). De-acu n'am ce face, mă 'nec! Dar așa frecîndu-şi mîinile de ver- guţa, ce i-a dat-o vrăjitorul cînd 'l-o virit în groapă, vine un om de fier. «Ce vrei stăpine ?» «Vreai cheia cea de la iad». «Eă cheia iadului nu ț-o pot da». 
— Apoi ce să fac eă, spune-mi măcar unde-i? | — Apoi vrăjitorul, ca să nu-l ajungă nimeni Ş'o făcut acu
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paiat pe Prut, ş-acu dacă-i putea da pe-acolo, el o ține ascunsă 
sub perină la capul lui. 

— Ce să fac eii, cum oi putea sajung la dinsul? 
— N'aţi, zice, bucăţica asta de fier, dă-te de trei ori peste 

cap pe dinsa şi te-i face-o muscă. Şi s'a făcut nevăzut omul 
cela. Se ia el, se dă de 3 ori peste cap şi sboară ca musca 
pin la Prut... Ajunge acolo, da vrăjitorul dormia de-ameazăzi. 
Dă se intre, pe unde se intre? Ferestrele-s cu obloane, cum 
se purta mai de mult. | 

Mă vîr pe borta cheii! Se vâră şi se pune pe sobă. Unde se 
trezește vrăjitorul şi unde "'ncepe a bate în mijlocul casei 
cu niște ciocane și unde 'mcep a eşi la draci, de te luaă 
fiori. Ş-o 'mceput a-i trimite pe unde se fac rele, să pună la 
cale_pe oameni să facă rele. Așa, după ce-o pus trebile la 
cale, a eșit afară. Musca s'a sculat, a luat cheia. de sub perină 
ş-o sburat afară. De cît bucuria lui nu se mai poveştește, 
că are să iee pe fată 'napoi. Acu lui nu-i era de dinsul, de 
dînsa-i era, ce-i era. Freacă cheia, vin oamenii ce-i de fier.: 

— Să-mi faceți palatul iar înnapoi, cum a fost ! Şi acu s'o în- 
văţat minte, purta cheia tot lingă dînsul. 

Acu ce se făcu vrăjitorul ? 
Era în satul cela o babă sfintă. Pe-atunci era lumea bună 

Și erau sfinți, nu ca acu. Cind te duria capul, cînd aveai v-o 
boală, numai dacă punea mina trecea. 

S'a dus vrăjitorul ş-o nimerit baba și s'o îmbrăcat el în 
straiele ei. S'o îmbolnăvit femeia lui, fata 'mpăratului, — de 
cît ce boală, să dee D-zeă să am și ei cît oi trăi, — de cît 
numai cînd zicea o leacă valeu, el se prăpădia. 

— la să chemi pe baba cea sfintă. Vine dar, era vră- 
Jitorul. Incepe, pune mina pe capu ei ca și cum dragă 
Doamne o ar descînta. Şi cind ese el din casă îi zice vră- 

 Jitorul ei: Doamne, Măria-Ta, cîte frumuseți și mîndreți ai în 
casă şi n'ai şi un ou frumos de marmură. 

— Că ce îel, de oi mătuşă? 
— Acela în fundul pămîntului ! 
— lacă oi zice bărbatu-mei, ş'o trimete pe cineva să-l caute.
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Și se duce vrăjitorul. Intră el în casă. Ei — zice — iacă ce mi-a spus baba ast sfintă. 
— lacă o să şterg, dragă. 
Șterge cheia și vin doi oameni de fier. 
— Ce vrei stăpîne? a 
— Vreaă oul cel de marmură de sub pămînt. 
— D'apoi bată-te D-zeiă, să te bată (fie-i lui acolo!) câte'ţi făcui eu, pînă şi cheia iadului o ai, acu vrei să ne iei și toată puterea noastră?— (Vezi D-ta, vrăjitorul a vrut înadins, că doar duhul necurat îl va gitui).—»Da ei te-aş omori, da pentru că ştiă, că asta nu vine dela tine, pentru asta te iert şi "ți spun așa: că baba cea sfintăii vrăjitorul şi că azi are să vie c'un cuţit mare de fier și Sa face că pune mina pe capul femeii tale și are să ț-o omoare». Decît cînd o auzit el așa: Of! numai tremura! 

Şi so dus omul cel de fier. Acu el își găteşte iartaganul ŞI cînd vine?n casă vrăjitorul pune pe sufragiu ca să-l des- brace 'mdată, şi adevărat, găseşte un cuţit mare, ştii ca un chip de cosor şi'l ia cu iartaganul şi-l face bucățele. Acu eraă cu deplin fericiți. Acu nu mai scia ce-i durerea, cum scia mai nainte și zice'ntr'o zi: Soro, să mergem să găsim. pe frații mei cei doi. (Da mama lui murise!) Se iai ei, se pre- gătesc și mergind ei aşa, o ajuns la Impăratul. 
Era straşnic în răsboi cu altul, Şi-așa era el de scîrbit, de- cit straşnic lucru! Văzînd pe acesta s'a bucurat și a zis aşa: Fiind că eşti ginere de Împărat mii da ajutor ş-oi putea să bat pe vrăjmașul mei. Aşa a gătat armată grozavă şi 'n sfîrșit o dovedit pe cesta, 
Acu aiştia doi, ce zic că erai tare fericiți — numai acela era mai necăjit, cel cu rînza. Acela sa luat şi s'a dus după Frumoasa lumii. Dă să intre'n palatul boierului celuia, nu-l lăsa să intre. Așa el a trîntit un bal strălucit, la care era și Frumoasa lumii, decît aşa era de frumoasă, cit cînd a intrat în bal, o luminat balul, — de cît că... să ierți mata. El a început, după ce-o jucat pîn în zori de ziuă și o întins nişte mese şi s'o pus să joace cărţile. El a făcut toate chipurile ca să joace cu dinsa. El avă noroc şi se făcu
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că nu cîștigă, tot ca să-i dee, că nu mai putea de dragă 
ce-i era. | 

Acu ea, văzînd atiţia bani, s'o minunat ș-o zis așa tătîni- 
său: Hai, tată, să-l poftim pe ista la noi, (ştii D-ta, dea 

noastre, or de-a D-voastre... tot la parale trag!) Acu el ve- 
nind la dînsa într'o seară cu vr-o zece pungi de galbeni, a 

jucat în cărţi şi i-a dat toți ei, da n'o rămas măcar cun pi- 
tac. Acu ea văzînd, că el n'a rămas nici cu o para, o început 
a videa de dinsul și ploua afară și vrute-nevrute o trebuit să-l 

imbie să măie acolo. Dormind el, decîte-ori s'a trezit de- 
atitea ori a găsit o pungă de bani sub cap. 

A doua zi dimineaţa cînd a venit sufragiul să-i dee de 
spălat, după ce a mîntuit de spălat, i-o pus în mîni vre-o 
20 de galbeni bacșiș. Aleargă la dinsa sufragiul. Da ea zice: 

Bre! de unde are omu aista atitea parale? Vine la dinsu în 

casă şi zice aşa: Eă te-oi lua de bărbat, dacă mi-i spune de 

unde ai atiţa bani. EL i-o spuse, prostul. Da ea i-a făcut o 
cafea nu ştiă cu ce și s'a îmbolnăvit el strașnic şi a început 

a vărsa şi a vărsat rînza. Şi a luat-o ea şi a spălat-o cine 

ştie cu ce, a parfumat-o și o 'nghiţit-o ea, ca să găsiască 
pungile cu bani... | 

EL acu avea v'o zece pungi de bani din noaptea ceia. 

Ea l-a dat pe ușă afară. El a încălicat pe un cal şi sa 

pornit. Mergînd cu calul -cela a dat pe un cîmp de flori şi 

s'a plecat calul să mîniace şi sa făcut un măgar. 

El a strins acuun mănunchi de flori şi l-a pus în buzunar, 

Mergînd el călare pe măgar mai departe a dat de un iaz 

şi se pleacă măgarul să bee şi se face iar cal. Ei, zice, 

bună asta ! Ia el într'un şip apă şi se întoarce 'napoi. Ajunge 

iar acolo la frumoasa lumii şi din banii ce-i remase mai toarnă 
un bal straşnic. Ea aleargă ca să mai vadă de unde are bani. 

—— De unde ai bani? 
— Din mănunchiul ist de flori. 

EI îi-l dă, ea miroasă, se face măgăriță. El o lasă măgăriță 

și iasă din casă. 
Aşteaptă sufragiul să iasă stăpîna afară. Nu-i! Mare pă- 

cat — cînd s'a dus în casă o găsește măgăriță.



204 M. EMINESCU 

  

Se întoarce s'o ia de acolo Și porneşte călare pe dinsa i dă fin să mănînce... Ea a zis aşa: Nu te-oi mai înșela de acum şi ți-0i da rînza 'napoi, numai fă-mă cum am fost. EL de multe ce-i făcuse, s'a dus pe dihsa pînă la 'mpăra- tul, la frate săi. Acu acolo era Și iest-lalt, care ținea pe fata Impăratului. Și cînd li-o povestit el lor că măgărița-i fru- moasa lumii, ei s'o pus pe lingă dînsul s'o ierte. Şi iertîn- du-o, o beut apă și s'o făcut iar om. | 
Și erai acum trei Impărați pe-o ţară. Ș-ai fost toţi feri- ciţi... Şi-am încălicat pe-o șa și ţi-am spus-o aşa.



FINUL LUI DUMNEZEU 

Poveste, poveste — da eă nu-s de pe cînd povestile, că 

sunt de mai încoace. Da m'am dus într'o zi la soacră-mea 
ș-am găsit un sac de povești, şi venind acasă l-am scăpat 

„Jos şi sa desfăcut sacul şi de-atuncea s'o umplut lumea de 
poveşti, ş-am învăţat şi ei una şi ţ-o spun D-tale. 

Era odat' un om ş-avea doi feciori. Acu femeea era în- 

greunată ș-o făcut un băiat, dar el era sărac, p'avea cu ce 
îl boteza. lar pe acolo era D-zei și Sf. Petrea. Şi D-zei i 
l-o botezat, şo rămas băietul năsdrăvan. 

Da la urma băiatului a făcut o fată, şi era așa de fru- 
moasă de la soare te puteai uita, da la dînsa ba. Treaba 

ei era să ducă demîncare în țarină. Ducînd ea demîncare 

în țarină a zărit-o un smeă și s'o pus pe atita s'o ice. Da 
finul lui D-zeă era năzdrăvan ş-o zis așa fetei: 

Că el a face o brazdă de plug în la demîncat şi că tot- 

dauna pe brazdă să meargă la fraţii ei. Da smeul a şi ştiut 
ce a urzit finul lui D-zeu ș-o tras brazdă cu plugul pîn la 

casa lui. lată că s'a dus cu demîndat drepţ la curtea smeului. 

Așteaptă ei să vie — nu-i! Eh! mamă, mă duc să-mi caut 

sora, că mi-a luat-o smeul, a zis finul lui D-zeii. Ş-o făcut 

el o boambă de fier la țigani în loc de călăuză și svirlea şi 
el mergea după dinsa. 

A ajuns finul lui D-zeu şi la un copac. Acolo prinde să 

stea ca să odihnească şi aude zicînd aşa: Doamne, Doamne, 
de-ar veni mama Cacuşi mă mînîncă. * 

— Oare cine se aude. Se uită 'n virful copacilor și vede 

trei pui de pasăre. Copiilor, da unde-i bălaurul, cel care vă 
mînîncă ? 

— E aci în fîntînă.
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— Mult v'o mîncat pîn acum ? 
— la vre-o 24, 
— la las că vă scap eă. 
Se suie 'n virful copacului lingă pui. Da balaurul întinde un cap să ia un pui. Da elavea un paloș şi-i taie capul. In- tinzînd şi cel-alt și-i taie şaceastă. Acu puii nu știa ce să-i facă de bucurie şi zic așa : 
— Cîţi frați am fost noi, pe toți ne-a mîncat, numai noi doi am rămas,— dac'a veni mama de bucurie are să te mă- nînce, viră-te sub aripa mea. S'a virit sub aripa lui și nu sa mai văzut; S'aude-un vuiet mare, vine pasărea, pasărea cra mama vîntului. 
— Dragii mamii, nu v'a mîncat? 
— Finul lui D-zeă ne-a scăpat. 
— Unde-i să-l mînînc de bucurie. 
— Mă rog, mamă, dacă l-aj mînca, să-l faci înapoi. 
— Da unde-i? 
— la la răsărit. | 
Dacă a început a vijii tare la răsărit, puii zic către fi- nul-lui-D-zei: Mamii are să-i treacă un foc de-a te mînca pîn-ce-a ajunge la răsărit. ” 
Vine. «Nu-i dragul mamii».—clacă-tă-l, mamă». Da ea-l ia Şi-l înghite şi cînd !-o făcut, așa s'a făcut de frumos, de s'o luminat locul unde era el, 
Ce să-ți fac pentru binele, ce mi lai făcut, că mi-ai scăpat copii, a zis pasărea. 
— Să-mi spui, unde-i smeul cu soră-mea. 
— Nici n'am văzut, nici n'am auzit, 
— Altmintrelea nu-mi mulțămeşti. | — Să şuer, să-mi vie feciorul, vintul de la răsărit. Ş-o şuerat odată ş-o venit un om, era statul lui de-o palmă Şi barba lui era de-un cot şi călare pe-un iepure schiop. Şi-i zise pasărea : 

Statu-palmă 
Barbă-cot 
Călare pe-un iepure schiop, 

unde-i smeul ce-a luat fata, pe sora lui finul-lui-D-zeă..
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— Nici n'am auzit, nici n'am văzut. Dacă n'o fi ştiind 
frate-mei, vîntul de la: miază-zi! Cînd o suflat odată a venit 

altul, acesta era mare de stat, cu buzele mari şi n'avea ochi. 

Da cînd sufla peste tot locul se auzia. 

— N'ai văzut, n'ai auzit de smeul care a luat fata, pe sora 

lui finul-lui-D-zeă ? 
— Nici n'am văzut, nici n'am auzit- 

— Ce e de făcut? — zise pasărea. 

— De n'o fi ştiind fraţii noştri cei de dincoace? 

— Da unde sunt? 
— Aceia-'s departe. Trebue să ne ducem loc mult. N'aţi 

un firicel din părul mei, n'ați şi din barba mea și te por- 
neşte băiete la drum. Şi să pui perii 'n trei și cînd la o vreme 
e nevoie să şuieri într'înşii, ear noi ţ-om veni într'ajutor... 

Le ia el şi se pornește. Merge pînă'n pădure, ear în mij- 

locul pădurii vede-o fumărie straşnic de mare în cît sennă- 

duşi, nu mai puţin. S'apropie el acolo prin fum binişor şi 

găseşte mama smeului, își pîrlea părui de pe picioare 1), că 
îi era cald straşnic şi nu mai putea. 

— Bună ziua, mătuşă. 

— Mulţămesc d-tale, voinice. Unde te duci, voinice ? 

— Caut curtea smeului, mătuşă! 

— 1, Afăcăule! Mult trebuie să mergi păn ce-i ajunge şi nu - 
mai rămiîi cu zile de te-i apropia. 

— Mă rog mătușă să'mi- spui unde-i drumul cela, că nu 

mii frică... mă duc. 

—- Eu nu-l ştii, dragul mătușii. 

EI ducîndu-se așa prin pădure aude glas de om zicind: 

Valeo, valeo, tare mi-i foame. El se apropie. Oare ce-o fi 
acolo ? Vede un om, șezut grecește jos. 

— Da ce te vaiţi, bade ? 

— De pe noauă lanuri grii am strins şi tot pîne lam fă- 

cut! şi Pam. mîncat! și tot mi-i foame. 
— Hai cu mine, 
— Hai. 

1) Subliniat de Eminescu.
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Mergînd el mai departe a auzit un glas de om zicînd aşa: Tare mi-e sete. : 
— Bună vremea omule ! Pentrii-ce ți-i sete? Nu găseşti apă să te saturi? 

o — Cite iazuri ai fost în pădurea asta toate le-am beut Şi tot mi-i sete. 
Mergînd ei aşa mai departe aă intrat în altă pădure, tustrei. S'aude sub tufă un foșnet. Cine era? Vintul de amiazi cel cu buzele mari. - 
— Bună vremea, vîntule, ce faci aici ? 
— Mă stăpinese să-mi țin suflarea. și să'mpuşc un țînțar. Da să-l împuşc, să nu-i sparg pielea. 
— Da unde-i țințarul, că ei nu-l văd. 
— la lingă soare. 
— Lasă, hai cu mine. 
— Ba nu. Eă mă duc după țînțar, duce-ți-vă voi înainte. Merg ei mai departe Și ajung la palatul smeului. Smeul era la vînat și fata şedea în cerdar. 
— Bună vremea, sora-mea. 
— Mi-o spus smeul că vii după mine. Da'ntoarcete că te prăpădeşte. 
— Nu mi-i frică. 
— EI acuși vine, îi la vînat. 
Vine smeul. 
— Bine ai venit finul-lui-D-zeă, 
— Bine te-am găsit, cîne de smetă. 
— Hai la luptă! 
— Hai! 
S'o luptat ei trei zile şi trei nopți şi nu se puteau (birui) și nu se da nici smeul nici finul-lui-D-zei. 
El a aprins perii cei doi şi a venit vîntul de la răsărit Și de la ameazi și cind sto pus buzele în treă, drept în jumă- tate a despărțit smeul, cînd a suflat. O jumătate a murit şi Cun cap, da o Jumătate nu, că era cu două, şi era cu trai de toate. Şi s'a rugat strașnic el la Statul-palmă-barbă-cot. Nu-ţi pot face nimica, că el s*o dus la Impăratul... să spuie ce i-ai făcut. De-acu, dacă-i putea luptă-te cu acela.
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     Acu el sa pornit cu şora-sa. Cind a ajuns aproape de pa- 

latul Împăratului celuia, nu era de chip să treacă, aşa era 

de strașnic şi mergînd el prin prejur a ajuns la o baltă. Pe 
balta ceia erau 3 băieți şi se băteaii pentru o cușmă, pentru 

un biciii şi pentru o sulă. 

— Ce vă bateți măi băieţi? 

— Acestea ne-o rămas de la tatăl nostru şi nu le putem 
împărţi. 

— Şi la ce vă trebue voauă acestea? 
— Cind pun cuşma ?n cap nu te vezi, cînd dai cu biciul 

te sui la cuibul Împăratului, cind îi zice sulă-sulicică, te sue 

în dealul de sticlă. | 
„— Da ?n dealul de stielă cine şade, ce căutați voi acolo? 

— In dealul de sticlă ţine Împăratul pe fata. 
— De ce o ţine acolo? 
— Ca să n'o ia smeii. 
— Pînă cînd. 

— Pină sa găsi un voinic ca să omoare smeul. Cel ce-o 
omori smeul, îi dă fata împăratul. 

— Măi băieţi, ei voi face bună dreptate, viriţi-vă toţi în 

iaz şi ei le voi svirli colo și cine-o prinde mai iute, aceluia 

să fie. El vicleanul le ia toate în mînă, viră pe băieți în apă 
şi pe urmă dă din bici şi-l sue pe dealu' unde şedea Îm- 
păratul, la cuibă 'mpărătesc. 

La curtea Impăratului era o mîndreaţă că nică nu se poate 

povesti. Împăratul şedea afară, era bătrin și bea-Iulea. 
— Bună vremea, Impărate. | 
— Mulțămesc D-tale, voinice. 

— Tare om trebue să fii D-ta;, de vreme ce te-ai suit 

aici la mine. 

— Aşa "'mpărăte, am venit să omor smeul, să-ți scap fata. 

— Smeul n'o venit încă la mine. Da s'aude c'aici în vale 

dintr'un iaz iese noaptea şi se cearcă de-a se sui să iee fata 
din dealul cel de sticlă. 

— Rămii sănătos Impărate. 

— Mergi sănătos voinice, 

— Mă duc după smeii. De l-ui omori, îmi dai fata? — 

14
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— Ţ-oi da-o. | 
Ajunge el la iazul unde-o găsit băieţii. Pune cuşma ?n 

cap, se face nevăzut şi se pune sub o tufă de buruiene. Da 
el era frumos şi puternic, da era sărac. Pe iazul cela era o 
covată cu faţa 'n jos. La miezul nopții aude el un vuiet 
strajnic. Acea era bolta drăcească, venia dracu Și se pornia 
noaptea. Vine dracul cel mai mare, se pune călare pe covată (Scaraoţchi). Ă | 

Ş-o şuerat strașnic Ș-o venit doi şchiopi, chiori şi îi întreba Scaraoţchii, ce treabă ai făcut ei? 
— Ei am întîlnit teei băieți, că doar s'or ucide unul din- tr'inşii. Păcatul mare co venit finul-lui-D-zeă şi li-o luat... 
— Da tu? ” 
— Eu am întilnit pe vintul de la-ameazi ce rupse în jumătate 

pe smeul cu 3 capete și jumătate-i mort. 
— N'aţi făcut nici o treabă, să vă învăţ eii ce să faceți. 

Lîngă balta asta mai la vale este o comoară de bani. Comoara unui moșneag și moşneagul are să moară peste noapte. Du- ceți-vă și porniţi după bani. | 
„— Da dacă i-a lua cine-va cu putere d-zeiască ? 
— Nimic nu se poate apropia dac'om fura ori mînca pe dinsa. - 
— Nime, nime ?n toată lumea nu se poate ? 
— Ba se poate... da iaca-ce. Dac'o veni finul-lui-D-zeă pin ce veți pune voi mîna pe bani Și va aduce apă de cea cu care l-a botezat şi ne va stropi, ne frige, şi el a lua banii. Cela a auzir. Se scoală dimineaţa şi porneşte ca să se ducă acasă. Lui îi sburda după bani: Ajungind el acasă: «Mamă unde-i. apa cu ce m'0 botezat pe mine». 
A găsit măsa în biserica lîngă sf. Pricestanie şi ia el şi se pornește iar înapoi. Ajunge acolo. Dracii erai la bani, toți. Se duce şi sapropie și ştropeşte. Dracii ţipă şi zic: Mă rog 

finul-lui-D-zeă, ce vrei țrom face numai nu ne arde. 
— Dacă mi-i aduce smeul cel scăpat, ei v'oi da drumul. — Mă rog, iacă mă duc să-l aduc. S'a luat un cîrd de draci, straşnic de mulți. Da vii poate nu ți l-om putea aduce. — "Mort nu vrea, viii să mi-l aduceţi. Şi s'o apucat dracii
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ş-o făcut un fede leş de fier şi s'o dus după smeiă, să'l pună 
în el. Cind l-o adus așa era fedeleșul de grei de numai dracii-l 
puteai ridica. «Pune-l aci»! Dă din biciă şi-l sue la "mpăratul 
cu fedeleș cu tot. 

li zice 'mpăratul: Ce ai aici? 

— Aici toată puterea mea "mpărate... arată-mi fata, oră o 
destup. Împăratul de-odată s'o 'ngrozit, da pe urmă (el vi- 
clean) o aduce, s'o vadă el. Da 'mpăratul pe unde se sui pe 
dealul cel de sticlă nu se știa, el avea o putere straşnică, 
neştiută. Şi a adus-o. Da el după ce-a văzut-o, a nebunit, 
aşa i-a fost de dragă. Da să erți d-ta, şi el ei! 

— Voinice, te-i cununa cu fata mea, dar dacă mi-i spune - 
cum dai drumul puterii D-tale. 
Da el, de dragă ce i-a picat fata, ş-a pierdut mintea. 
— Împărate, ei te-am amăgit, da aici îi smeul. Impăratul 

alerga degrabă. Omoară-l voinice, că el acuş sparge (fede- 
leșul), că eu l-am prins odată și Pa spart. 

El de bucurie, ca să-i deie fata, odată a început să ucidă 
smeul. lo uns rășină pe la cap şi-o început așa de straşnic 
a țipa smeul. de s'o cutremurat palatu 'mpăratului. După ce-o 
murit smeul, o început a eşi fum aşa de straşnic și a mirosi 
aşa de greii, de cit voinicul o picat ca mort. Da 'mpăratul, 
bucuria lui, o luat și o pus pe voinic în fedeleş şi i-a dat 

„drumul la vale. Şi el o luat fata ş-a dus-o 'n dealul de sticlă. 
Da bietul voinic cînd a prins el minte i-o rămas sula 'n cer- 
dacul împăratului. Acu la ce vreme s'o fi trezit el în fede- 
leş! Ce să facă el? Incepă a isbi, da cîtă putere avea, nu: 
putea să spargă cela. Da el mai avea o bucăţică din bita 
lui Statu-palmă-barbă-cot. Aprinzind, începe a vini el cu 
iepurele cel şchiop pe fedeleş. 

— Scapă-mă. 

— O'nceput a bate iepurele ş-o spart fedeleşul.: Scăpind el 
îi zice Statu-palmă așa: De-acu înc'odată dacă mii chema, apoi 
pe urmă nu-ți mai fac, că de trei ori îi dat ca să-ți fac bine. 

Acu el bate din biciă ș-ajunge la Impăratu.... Acu-o venit 
Impăratu şi nu-i da fata. Se face că nu știe că l-a dat cu 
fedeleșu în jos. Eă' t-oi da fata, dacă te-i duce la dealul cel
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cu flori şi să-mi. aduci o floare din mijlocul. grădinii celeia, 
ei ţ-oi da fata, 

Se ia: el şi se porneşte şi-o mers el cale de-un an. Cine era 'n grădină acolo? Era Statu-palmă. — Ei, voinice, tocmai 
ş-aci ai venit după mine? | 
Am venit, mi-al zis, că mi-i mai face un bine. Să'mi daj o.floare din mijlocul grădinii celeia. EI i-o da. Aşa mirosia de frumos floarea de te adormia. Ajungînd la Impăratul i-o dă. —— De mi-i mai face ceva eu ț-oi da fata. Eu oi frige (atitea vite) şi de le-i mînca într'o noapte, ei ț-oi da fata... 
— O făcut așa după porunca: 'mpăratului şi el. o zis celui ce nu se mai sătura ș-o mîncat tot într'o noapte. El numai că s'o săturat, da pînă 'n ziuă a şi crăpat. Da el a mîncat așa cu lăcomie, încit și [stilpii] hambarului i-a ros. Şi so mi- nunat Împăratul de-atita putere. 
— Dacă mi-i bea cite-o fintînă de apă, eit ț-oi da fata. EI chemă pe celalalt frate-de-cruce, care nu se mai sătura de apă, ş-o beut, da o fintînă n'o putut-o găia ș-o crăpat şi acela. Lingă curtea 'mpăratului era o strașnică pădure. Dacă tu-i Sufia odată ?n codrul meă și S'or strînge toți țintarii la ușa palatului, ei ț-oi da fata. Ela pus puiul vîntului de la amează-zi. Cînd so dus vintul dela ameazăzi și cînd o pus buzele 'n patru Ş-o suflat, iacă [s'a 'ngrozit] Împăratul, așa erai de mulți și-aşa biziiaă de tare parcă era ?ntre călăi la Ismail. 

— Mare putere ai! Zi țințarilor să se ducă de-aici. „— Nu zic pîn ce nu mi-i da fata. 
Impăratul 1-o luat cu blindeţe şi l-o amăgit şi el a zis vîntului să svfle și s'o. dus țințarii dela ușă. ” Dacă te-i sui s'o iei din dealul de sticlă, îți dai fata. — O sulă am fost uitat et aci, | -— Eă n'am văzut-o. 
A stat el trei zile şi trei (nopți) şi s'a gindit ce-i de făcut şi i-a venit aşa un gind : să mai cheme și vintul de Ja amiază. Vîntul de la amiazi i-a zis aşa: lacă un bine am să-ți fac. Am să mă pun în cerdacul Impăratului şi să 'ncep a sufla. Puindu-se el sufla, se Clătina palatul cit de cit să pice.
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— Impărate, dacă mi-i da fata, vintu-a sta. 

— Palatu las” să pice, da ei fata nu ț-oi da-o. 
Da el zice vintului: Punete 'n dreptul uşei şi 'ncepe a 

sufla în casă cu cîtă putere ai. El şo pus buzele 'n cinci 
şi-o 'nceput a sufla. Impăratul săria din părete 'n părete. 

— Impărate, dă-mi fata și vîntu-a sta. 
— Sui dealul de sticlă ş-o ia. 
— Dă-mi sula Impărate. 

— Sula am svirlit-o în mijlocul iazului lîngă covată, acolo 
unde erai dracii. El era lipit pămîntului, că vîntul nu era 
să-i facă nimic... 

Aşa mergind el la iazul cela, era strașnic palat făcut de 
draci, unde țineau banii și pe apă mergea o casă făcută straş: 

nic de mîndră şi din casa acea se auzia un bocet. S'o luat 
și a 'nceput cu luntricica a merge şi-a ajuns la casa aceia. 

In casa aceia era un ficior. de 'mpărat, prins de draci şi-l 
munciai acolo 'n toate zilele. 
_— Ce faci aci, bade? 

— lacă m'o prins dracii, c'am luat banii şi nu pot scăpa 
de-aci. Eii am o împărăție strașnic de mîndră, hai să fim noi 
frați de cruce. 

— Hai, 

— Fraţi de cruce om fi noi, dar fugi, că vin dracii ş-a- 
proape-i miezul nopții. 

EI tot mai avea apă de la botez. Aşteptă miezul nopții, 
vin dracii și el începe a-i stropi. 

— Mă rog finule-lui-D-zei ce-i cere ț-om da, numai lasă-ne. 
— Sula din mijlocul iazului. 

Se duce dracul ş-aduce sula.. 

— Acu du-ne pînă pe deal pe amîndoi și apoi nu voi stropi. 

Ei de frică i-au dus. El a zis: sulă, sulicioară suemă n 

dealu de sticlă. Cind Po suit acolo, atît de mult plinse ea 

după dinsul, că era o cadă de lacrimi. 

Atunci Împăratul n'a mai avut ce face şi i-a dat-o. O făcut 
o nuntă straşnică şi pe iarnă sa dus de-a adus pe sora sa 

de la ușa smeului ş-o luat-o fratele lui ist de cruce.
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Era un om sărac-sărac şi avea o mulțime de copii. Acu era în vremea foametei şi el o muncit o “săptămînă pe un căuş de grăunțe. Apoi s'o dus la rișniță cu ele. După ce le-o rișnit o eşit afară cu căușul cu făină şi s'o pornit o furtună mare și i-o luat toată făina din căuş. Da el straşnic s'o mi- niat. «Nu mă las eă așa cu una cu două... și făcă un Şu- muiag de paie și porneşte. Il întreabă un om: unde te duci cumetre: Si a 
— Mă duc să astup borta vîntului, că mi-o luat făina din cău 

— Da unde-i nimeri-o? 
— Unde-o fi, acolo mă duc, - 
Mergind el loc depărtat, o ajuns pe D-zeu și pe sf. Petru — cari umblaă pe Pămînt pe-atunci. 
— Unde te duci omule? 
Da D-zeu i-o zis aşa : 
Omule, nu te mai duce. N'aţi o nucă, da pînă acasă să nu zici «Nucă, deschide-te 1» - Întorcîndu-se el înapoi o înoptat, ȘO ajuns la un om ŞI s'o rugat să-l primească, să doarmă acolo peste noapte. — De unde vii bade, îl întrebă omul cela. — Mă duceam s'astup borta vintului Şam întîlnit un ne- bun pe drum şi mi-o dat o nucă, Și-o zis, să nu zic: <Nucă deschide-te !» Ce-o mai fi Și asta? 
Femeia omului, vicleană. Ia o nucă în mînă și zice: — [a să-ţi văd nuca IL | 
Ii schimbă nuca omului. Și pe urmă se duce întrun ocol Şi zice: ! 

“U
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—  «Nucă deschide-te». Cind o zis, atitea vite ce-o eşit, oi, 
cai, miei, o bogăţie 'ntreagă, ştii mata, putere Dumnezeiască ! 
Omul se duce-a doua zi acasă. «Nucă deschide-te». Nuca 

„de unde să se deschidă ! 

— Hai bată-mi-l D-zeă de vint, şi pe moșneagul lua-lar 
dracu! Mă duc să astup borta vîntului şi să bat pe moşneag, 
de ce mo viclenit. 

Ajunge iar pe D-zeă. 
Da D-zeui — ştii. putere dumnezeiască — aici era alt-fel la 

față... Nu lo cunoscut. - 

-— Unde te duci bade? 
— Sastup borta vântului și să ucid moşneagul, că ce m'o 

viclenit. 
— Na-ţi bade un măgar. Da să nu-i zică pină acasă «măgar 

baligă-te !» 

— N'oi zice. -. 
Se întoarce el iar pe la omul cela. Da omul cela îl os- 

pătează și-i dă vin să bee şi omul s'o chefăluit şo adormit 
pe laiță. Da erau nişte țigani în şatră acolo, ş-aveai un. 
măgar, şi omul s'o dus ŞI Io cumpărat, ş'o schimbat. mă- 
garul. 

Omul a doua zi se scoală, ia măgarul şi se: duce acasă şi 
zice: «Măgar fă bani !» 

Măgarul de unde? El apuc un drug şi 'ncepe a , dişela 
măgarul. 

— Acu nu-l mai iert eă! 
Să porneşte să 'ntilnească pe moșneag și sastupe borta 

vintului. Intîlneşte pe D-zei. 
— Na-ţi bade o ciîrjă, dar să nu zici păn” acasă: cirjă 

încîrjeşte-te ! | 
la cîrja. Vine pe la omul cela. Aici omul i-a dat Şi mai 

strașnic ospăț şi so sfătuit că dac'ar vedea că-i mai dă şi 
cirja, pe urmă să-l omoare, ca să nu prepuie, că el i-o luat-o. 
Acu zice omu femeii: Măi femeie, noi hai cu cîrja ?n zîm- 
nic 1) şi să 'nchidem uşa şi aci să zicem : Cîrjă "ncîrjeşte-te. 

  

1) Becii.
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Se viri. Cîrja unde “âcepe a bate şi a sdrobi! 
— Bade, ț-om da și măgar şi nucă, numai mă rog scoate-ne. 

Acu omul i-o lăsat de i-o bătut şi mai bine. O luat măga- 
rul, cîrja și nuca şi s'o pornit acasă, 

Aşa s'o făcut de bogat acu, de-o ajuns vestea păn' la Im- 
păratu. Atiţia bani avea el de-o semănat şi o crescut griă de aur. Acu Impăratu o auzit că are un lan de aur, ș'o îri- 
mis doi sufragii să-i dee semință, să semene şi împăratu. 

— Să spui împăratului că nu vreaă să-i daă, să vedem ce 
mi-a face. _ 

” 
— Impăratu cînd o auzit așa, strașnic s-o măniat, ş'o gătit 

oștirea să se ducă cu răsboi asupra lui. Impăratul era în frunte, ştii, mai mare. Ș-a venit păn' la ușa lui ș'o strigat să 
ias' afară. Dar el era îmbrăcat tot cu straie ca-ale noas- 
tre, nu cu straie /eșești. El pune cîrja sub suman şi iese afară. Acu împăratu cu atitea mii de oameni i-o fost ruşine singur lui să se ducă el acum cu unul să se lupte. 

A zis: Omule, aratăţi tu întăi puterea. 
— Bine, vino Impărate. «Cirje încîrjește-te — la tot sol- datul cîte două şi la Împăratul nouă». Cirja cea Dumneze- iască tot în cap băcăia. O nebunit şi pe soldați şi pe Im- păratu. S'o dus Impratu, ş'o rămas în pace ş'o trăit bine. Să dea D-zeiă să trăiască ŞI copii mei aşa! " 
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