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I 

DOINA 

„DDotma, doiniţă! 
De-aş avea o puiculiţii 

Cu flori galbine ?n cosiţă, 
Cu flori roşi! pe guriţă ! 

De-aş avea o mindrulică . 
Cu-ochişori de porumbică - . 

Şi cu suflet de voinică!



DOINA 

De-aş avea o bălătoară 
Naltă, veselă, uzoară 
Ca un puiii de ciiprioară ! 

Face-m'aş privigitoare 
De-aş cânta noaptea'n răcoare 
Doina cea dismlerdiitoare ! 

Doma, dotniţă, ! 
De-aş avea o puşculiţă 
Şi trey glonţi în punsuliță 
Yo sorioară de Dărdiţă ! 

De-aş avea, pe gândul mei, Un cal aprig ca un lei, Negru ca Dăcatul grei! 

De-aş avea vro Sete ! fraţy Toţi ca mi bati 
Toţ i ne de barbați | SI De zmey încălecați!



DOINA _s 

Face-nP'aş un vultur mare 
De-aş cânta giua, la soare, 
Doina cea de resbunare! 

„ Doina, doiniţă! 

Şi-aș dice: Mindruliţă, 

ME jur pastă cruciliță 
SE te țin ca un bădiţă! 

Şi"i-aş dice: Voinicele, 

SE te'ntreci cu rîndunele | 

Peste dealuri şi vălcele! 

Şi le-aş gice: Şepte fraţi, 

Faceţi-cruce şi jurați 
“— Vii în veci să nu vă daţi! - 

Hai, copii, cu volnicie 
SE scipiim biata moşie 

De păgâni şi de robie! 

1842



II 

BABA CLOANȚA - 

Baba'f calui dracului, 

(Vorbă vechie) 

|Şeaebaba pe călcae 
In tufarul cel uscat, 
Şi tot cată nemcetat 
Când la luna cea: balae, 
Când la focul cel din sat. 

Şi tot toarce, cloanţa, toarce 
Din măsele cl: ânţnind 
Şi din |degite  plesnind. 
Fusu” răpide se "ntoarce, 
Îute'm aer sfâriind.



BABA COLOANA 

„Fugi Urite! baba dice, . 

Peste codrul cel frundos, : 

În pustiit întunecos! 
Fugi, s'alerge-acum aice 
Dragul mîndrei, Făt-frumos. 

„De-a veni cl după mine 
CI TIT 
S&1 Yubesc ci, numat cit, 

Dare=ar_Domuul Dumnedeii | 
Să " sentoarcă tot în” bine 

Cum sentoarce fusul mei! 

55 i 

„Bar de n'a vrea ca să vie, 

Dare-ar Duhul necurat * 
SE fie "m veci Vărmecaty 
Şi de-a Îadului urgie - 
Vecinie să fie-alungat! 

„În cap ochit să i sentoarcă 
Şi să "1 fie gratul prins, 

“Ear Satan, cun /fer] aprins, 
7 Din] pept) inima să "i stoarcă 

- Şi s'o ard'm foc nestins! 

-j



3 i BABA CLOANȚŢA 

„Feară-verde. să'] goncască 
Cât va fi câmp de gonit 
Şi lumină de zărit, 
Noaptea âncă s%1 muncească 
Sânge roş şi Hraconit 1: 

= Toarce baba „mal turhată! 7 

N Fusu” sboară ncvădut 
$ | Căct o stea lungă-aii căgut, 
4 Pe lună s*aii pus o pată 
“* (Sin sat, focul ai scădut: 

„Dragă pulule, biiete, 
Trageţi mâna din ce] joc 
Ce se'mtoarce lângă foc, 
Şrochi de “Ia cele fete 
Cu ochi mari fir'de norec. . 

„Vin la mine, Yoinicele, Că eii noaptea "ți-oiii cânta, Ca pe-o floare: te-oit căta, De diochi, de Soarte rele Și de şerpr te-oiă descânta.



  

BABA CLOAXŢA 

„Val! din diua cea de vară 

Când, prin luncă rătăcit, 
Cântai Doina de tubit, 
Cu-a mea inimă amară. 
Sufletu'mi stai învrăjbit! 

|-Acomi faţa ta votoasti 
al tă ochi de dismierdat, 
Că mă jur în ceas curat 
SEţI torc haine de matasă, 
Maine mindre de'mpărat. ! 

„Vircolaciul se liiţesce 

“Sus, pe lună, ca un no. 
Vin ca paserea, 'ntr'un sbor 
Pin'ce viaţa'mi 'se sfirşesee 
Ca şi lâna din futor.= 

Baba Cloauţa seme, plânge, 
Căci fulorul stai sfirşit 
Ear voinicul nai venit! 
Mânele cumplit îşi fringe, 
Crunt strigând spre vesărit :



10 BABA CLOUANŢA 

„Sal din hăii fă? de lumină 

Tu, al cerului duşman! 
Tu ce n veacuri schimbi un an 

Pentru-un suflet ce suspină, 

Duhul reului, Satan! 

„Tu ce stiugi cu-a ta aripă 

Candela de pe mormiut 

Unde zacii moaşte de sfint, 
Când încungiuri într?o clipă 
De trei ori acest pămînt! 

„Viw ca ?m ceasul de: urgie 
Când shori noaptea blistemând, 
Ca să'mi fact-tu pe-al mei gând, 
Că de-acum pe vecinicie 
Ţie sufletul îmi vând! 

Abie dice şi de-odată 
Valea, muntele vuescii, 
În nori corbii croncăescii, 
Și pe-o creangă ridicată 
Doi ochi duşmani streluceseit!



  

BABA CLOANȚA 11 

„Eu pe mindruţă "l-oiii aduce, 
(Sheară-un glas ce dă fiori) : 
Pintre şerpi şi pintre flori 
La cea baltă de măi duce: 
Şi "mpregiurul de trei ori!: 

Baba Cloanţa se pornesce . 
Fără grijă de păcat, 

Cu Satan încălecat. 
Ce din dinţi grozav serâşnesce 
Și tot blastemi turbat. dit 

Saltă baba, fuge, sboară . 
Cu suftetul după dor 

Ca o buhnă la isvor, 

Şin urmă”! se desfăşoară 
Toată lâna din futor. 

Fuge baba despletită 
Ca virtejul fioros 
Sus, pe malul lunecos, 
Şim tăcerea adincită 

Satan urlă furios.



BABA CLOANȚA 

Mii de duhuri esii la lună 
Pintre papură sburând, 

Şi urmează şuerând, 
Baba Cloanţa cea nebună 
Care-aleargă descfintând. 

Codrul sună, clocotesce 
De-un lung hohot pân" în fund. 
Valea, dealul 1 respundii 
Prin alt hohot ce'ngrozesce, 
Dar pe dinsa n'o pătrundă! 

Ea maude, nici. nu “Yede, 
Ci tot fuge nencetat 
Ca un dul îuspăimintat, un 7 e | Căci Satana o riipâde Cosa Papi ai 
Cătră ŢeraT dapeitat, 

Dece pasuri âncă grele... 
Mindrul că'şi-a dismterda, 
Ca pe-o floare l-a căta, 
De diochi, de Soarte rele i 7 Şi de şerpi n-a descânta, | 

Most



BABA CLOANȚA | : 13 

Doi paşi âncă... Vai! în luncă 

Ţipă cucoşul trezit; 

Par Satan afurisit 

Cu-a sa jertiăi se aruncă 
În băiltotul, mucedit ! 

Sbucnind apa nalte valuri 
Mult în, urmă clocoti, 

În mari cercuri se'mvârti, 

Şi de trestii, şi de maluri 

Mult cu vuet se ishi. 

Fară'n urmă liniştită 

Dulce unda'şi alina, 
Şi în taină. legăna, 

Faţa lunei înălbită 

Ce cu diua se'ngâna... 

Când pe malu! trece noaptea 
Călătorul şuerând, 
Pintre papură când şi când 
E! aude triste şoapte 
Ş'un glas jalnic suspinânil :



14 SORA ŞI HOŢUL 

„ Vin" la mine, voinicele, 
Că eii noaptea *ți-oiii cânta, 
Ca pe-o floare te-oiii căta, 
De diochi, de soarte rele 

“Şi de şerpi te-oiii descânta! 
21842. — Mircesey



III 

SORA ŞI HOŢUL 
Se sana 

Sus, în deal, la” monăstire 
Plânge sora, 'ntr'o grădină, 

Plânge noaptea şi suspină 

Dup'a lumel fericire : 

„De când ei eram copilă 
Sint de toţi at mei uitată 
Şi de rude firii milă 
În pustiuri lepădată!



16 SORA ŞI HOȚŢUI, 

„Fără vină, din născare 
A veduiii eii pedepsită, 
Şi de-a lumei dismYerdare 
ME simţiii în veci lipsită 

„Îu amar trăind de mică, 
Ochi"my Plângii, sufletumy 
Şi, ca pomul ce jos pică, 
Viaţa'mi cade fâră vreme 

„Ah! sfirşeascii-se îndată 
Astă viaţă de durere! tufa xl ie ; moartea așteptată e! Tao dulce ningâere !« 

pi igâere 
4 

geme, 

— Ce sput, dragă Sorioară 9 (Dise hoţul din Pădure,) Cu-al tăi ochy ca _doă mu Tu, frumoasă, Jicrimtoară, 
TO Merita, 

„Tu să mori, dulee minune ! Și de Domnul mwţi e frică N Dragă soră tinerică, Fă tref cruey Yo rugiicin 
mamei -"g Pa . . - ai 

a âp 

ne ÎN 
.Î.. 

pa 

i2 

e, 

 



SORA ŞI HOȚUL 17 

„De vrei ochii săi lucească 
Într un raiii de veselie, 
Și ca floarea din câmpie, | 
În pept inima s&ţi crească ? 

„Hai cu mine?n codrul verde 
Saudi Doina, cea de jale 
Când plăeşii treci în vale 
Pe cărarea ce se perde, 

„Să vedi şolmul de pe stincă, 
Cum se'nalţă, se ishesce 
Peste corhul ce ziiresce 
În prăpastia, adâncă. 

„Bar ciocolul cum se pleacă 
De mă vede la potică! 
Cum, smerit, în genunchi pică 
Şi de fală se desbracă! 

„Am doi zmei de bună-cale, | | 
Dot!.. nici vântul nui întrece! 
Am tovarişi doispredece 

Şi la brii patru pistoale. 

 



18 

1812 — Hangu. 

SORA ŞI HOŢUL 

Am la pept o cruciliţă 
Cu lemn Sfint, cu moaşte sfinte, 
Ş'in pept inimi ferbinte 
Ca ferbintea ta guriţă. 

„Am 0| cati estimată 
Care noaptea, „Vii lucesce 
Precum ochiuţă ce pândesce 
Fericirea, depărtată. 

„Lasă tot, neagră chilie, 
Comanac, metanii, rasă; 
Şi de vrei a fi voloasă 
Ca o gi de oinicie, 

Vin în lumea fericită 
Cu voinicul ce te chiamă, 

"Căci cu dinsul nu e teamă, 
De-a mai fi călugăriţă 1 

De-aii mers sor WU e scire; N : = e A 
Far de-atunce bin) grădină ore ptăeti Nici nu Plânge, Tie suspinii hi Nime ?n deal la mănăstire, 

Ta Sa x



IV 

CRAIU-NOU 

p e când la cuibul paserea sboarii 
Cun fipet jalnic ca un suspin 
Și, plecând capul sub ariploară,. 

€ Creanga mică adoarme lin, 

famfira tristă din cort eşise 
Și cu oclii meg lung se uita 

3 cornul lunii ce se ivise 
“rsâud pe fruntei lumina sa.



20 ORAIU-NOU 

De când în lume gingaşa fată 
Zimbia ca floarea de pe câmpii, 
Numat de soare fu sărutată 
Pe sinui fraged, pe-al sc ochi rif 

Părul seii negru ca nori de ploae 
De-alung pe umeri noted cădea. 
Ades copila, mindră, vioae, 
De soare 'n părui se ascundea, 

Ear când pe frunte ducea coiiță 
„Cu apă rece de la isvor, 
Când era umedă-a sa guriță 
Şi sălta floarea pe sinişor, 

Toţi trecătorii simţeaii de-odată, 
0 sete mare în peptul lor; 
Bea multă, apă, cătând la fată Şi urmaii drumul oftând de dor. 

Ea cânta dulce ca ciocârlia Ce Ciripesce vesel în ziori, Şi suna Singaş atunci câmpia, Ca de un fream ct de Sburători, !



CRATU-NOU - 21 

Ades bătrânii stând împreună 

Şi ascultând-o pe lângă foc, - 

Trăgeaii cu sorții noaptea,. la lună, 

Şi vesteaii fetei mare noroc. 

Dar într'o seară sus, pe movilă, i 
0 Bavă-Cloanţă din bobi trona, | 4 [4 
I-ai gis cu spaimă: să fugi, copilă, 

De străin mindru cu glasul blând! 

De-atunci Zamfira, în multe rînduri 

[viaeajo umbră sburând pin nori, 
Şi toată noaptea sta ea pe gânduri 

În doruri tâiniei, în dulci fiori. 

Acum ea, tristă, din cort. eşise 
Şi cu ochi umed lung se uita 

La cornul lunii ce se ivise, 

Ear glasui jalnic aşa cânta: 

„Craiii-noii strelucite! 

„Plâusă nai găsit, 

„Cu gânduri măhmite, | 

„Cu chipul cernit,



CRAIU-NOU 

ut 3 | „Inima'mi jălesce, | 
Ar y| Dar nu sciii ce vrea; 
o „Nu sciii ec” doresce 
Y i» Iniriloara mea. 

„Căci aude noapte 
„Preamete de shor, 
„apoi blânde şoapte 
„Cei şoptescii din nor. 

„Bar a gilei rază 
„Când Iucesee sus, 
„Mult, apoi visează 
„Visul ce sai dus. 

„Craiii-noii! vin cu Vine, 
„Cu bine te du, 
„Dar jalea din mine 
„Să nu'mi-o laşi, nu! 

„S5 mă laşi cu salbă 
„De [Salbint „frumoşi, 
„Cu îmafraniă, albă, 
„Şi iminii TOŞI.



CRATU-NOU 23 

„Să mt laşi ferice, 

„Cu doru 'mplinit, 
„Shurând tu de-aice 

“ „Ceniii-noii mult, juhit !% 

Fată că'm valea cea mtunecată 

Un străin mindru atunci trecu, 

ui glasul, veni îndată a i 
(7, "în calea fetei pe loc [stiu Pie 

Blângi erai ochii, blândă-era faţa, 

Blând era glasul celui străin! 

Căci trecu noaptea, şi dimineaţa 

Găsi copila fără suspin. 

Trei gile ?n urmă ea avea salbă, 

Salbă de galbini pe-al seii grumaz, 

Avea pe frunte naframă albă, 

Par flori nici una pe-al seii obraz! 

Trei gile ?n urmă Craiii-noii se duse 
Şi cu el mîndrul străin peri, 
Sermana fată în drum se puse 

Şi mult îl plânse, mult îl dori!



94 CRAIU-NOU 

Trei dile ?n urmă, colo, pe vale 
Remase singur un biet mormint! 
Ş'ades de-atunce un glas de jale 
Şoptind s'aude astfel prin vânt: 

„Tu ce spui vesel, sus pe movilă, 
„La -cornul lunii tainicuți gând, 
„Când vine noaptea, fusi, fugi copilă 
„De străin mindru cu glasul blână!:



vV 

MAGHIARA 
ere 

Cu ce jale, ce amar 

Plângii doi ochi peste hotar! 

Cât se bate, cât suspină 

O înimă de dor plină 

Colo ?n ţeara cea vecină! 

Mindri'sii ochii ca din rail, 

Dulci ca soarele din mai. 

Inima e mîndră cară 

Căci ea, saltă ca o fiară 

În sin falnic de Maghiară.



6 MAGHIARA 

De-ai fi pasere sai vânt, 
alergi lumea pe pămiut, 
Ca Maghiara, scumpă floare 
Mai videa lucind la soare, 
Nică în luncă, la recoare! 

Alb "i-e sinul, dulce crin, 
Dar hrănesce-amar suspin! 
Negri'sii ochii, cu văpae, 
Dar pe faţa ci balae 
Se topescii ca nori de Ploae, 

Cici un Domn Român vestit 
Peste munţi ati năvăliţ 
Ş'aii luat cu vitejie 
Multe suflete 'n robie 
Şi Maghiari nemeşi 'o mie! 

Ai plecat Domnul Româu! Robit dupi-al lop stăpân Ai eşiţ Plângând din ţeară, - Mau 
.i 

Ya sk 
Şi tenas trista Maghiari, Cu ochi Plânşi, cu jale-amară !



MAGHIARA 27 

De: trei gile plânge-acum! 

De trei dile cati "m drum, 
Dar nimică nu zăresce, . - 

Căci Yubitul ce jălesce | 

Pe drum nici că se ivesce! 

Unde" mindrul tăi tubit? 

În ce cale=i rătăcit? 
Unde "i Doamne! de nu vine 

De trei dile lângă tine? 

_ Cine-a spune unde ", cine? 

Vai! cu jale, cu amar 

Plânge el peste hotar! 
Ca şi tine el suspină 

Cu inima de dor plină 
Colo ?n ţeara cea vecină! 

Eav de vrei tu s&l mai vedi, 

Peste munţi să te răpedi 

Într'a Zimbrului Domnie |. 
Unde zacit mulţi în robie, 
Şi Maghiari nemeşi o mie.



28 MAGHIARA 

Peste codri, peste munţi, 
Peste ape fără punți, 
Unde'sii florile frumoase, 
Unde'sii fetele vojoase, 
Unde'sii Doinele dutoase, 

Să te duct Spre resărit, 
La cel loc nebiruit 
Unde'sii paloşele crunte, 
Unde cresc stejari la munte, 
Unde nascii voinici de frunte?.. 

Eată 'n zori caii şi plecat 
Pe-un cal alb nencălecaţ | Maghiarina, mindra, fată, 
În barbat mindru schimbată Şi cu paloş înarmată, 

De-at fi Dasere sait vânţ Mai ajunge-o Pe pămînt, Cici ca Yentul ca nu Shoară, . Nici ca paserea Uşoară | Dar ca dorul ce omoară!



MAGIIIARA 29 

Şesuri, văi, norii din cer 

În urmăi departe perii. 
Cine-o vede, o ziresce 

" Ca o stea care lucesce 
Șin văzduh se mistuesce. 

În codri merci pustii 
Unde urlă fiare mii 

Ati întrat fata voinică 

Şi se duce fără frică 

Pe-o strimtoare de potică. 
PI a De 

Umbra nopţei s'ait lăţit, 
Groaza "m lume s'aii pornit, 

Vântul suflă, vijiesce, || 
Codrul urlă, clocotesee, numai oja 
Tunetul în cer vuesce. |; GA îi 

Dar ca "'ndeamnă fot mercii 

Calul ce resuflă greii 
Şi, mult drum în urmă "i lasă; 

Căl eine: doru'l apasă, i 

De furtuni ceresci nui ș past! [e Ci



0 
MAGHIARA 

Pată-aii sosit în ceas răă 
Pe malul unui pirăii, 
Pirăii mie şi fără nume 
Ce curgea tainic în lume, 
Pintre flori vevărsând spume, 

„Hai, voinice la cel mal, (Disaii fata ctitră cal.) 
Dar pe loc calul s'opresce, În pămînt ochiy țintesce. 
Şi cu groază sforăesee, 

„Haideţi, hat cu Dumnegeii 
„St găsim Pe dragul mcă, „Că de mult amar de vreme „După el sufletu'mi geme! „Ilai, Yoinice, nu te teme... 

Calul trist aii (răn ezat. | a Ş'in pirăiă Navală-aii daţ, Apa crudă ca 0 fiară, Bar pe mal din tunde-afară " Waii cşit biata Maghiari 1



MAGHIARA pia « . v* 3i 

Când luci lumina 'nyziori, 
zl 

ăcea trupul (intre Ailori, 

Lângi malul alb de spume... 

Şi de-atunci pîrău'm lume 

Poarti-a Mashiarinei nume. 

1813 — Slatina.



VI 

ALTARUL MONASTIREI PUTNA 
SO a ae a 

Domnul Stefan, viteaz mare, ce-aii dat groaza prin pă Locaş sfinţ Creştinătiiţei astăidi vrea să facă dar, Şi pe malurile Putnei, cu vitejii soy Români, Însuşi merge st aleagă, locul sfintului altar, 

sâui, 

Mare obştie "1 urmează şi pe culme se ] iţesce Precum aburit pe baltă când lumin a aslinţesce, 

Căpitaut, ostaşi cu zale Şi cu platoşe de fer, Pe-al lor/cat sirepl (stati mindri ca la semnul de resboiti. A Moldovei steag de fală Îllfie falnic în cer; Buctumul vuesce "n munte, sună valea de cimpoiă.
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„Fată că lângăi-o movilă Domnul Stefan stati oprit! 
Totul tace! ochit țintă, stă poporul neclintit: 

Trei ostași cu arce n mână pe movili-acum se urcă; 

Pi, ca zimbrul, ageri, mîndri, nalţă ca bradul de la munte, 
Pe-al lor umeri poartă glugă, la brei palog şi pe frunte / 

Cu-a lor lungi şi negre plete se coboară-o neagră ( 

ez a 
; i Ro pi legi 

Fi ades cu-a, lor săgeată răpedităjsus, în nor, 

 Pintre-a falgerilor focuri ai oprit vulturu ?n sbor. 

Multe fiare din cei codri, mulţi duşmani tineri, semeţi, 

Drept în inimi, drept în frunte ai simţit a lor săgeți, 
Căci că sintii areaşii vrednici a lui Stefan Domn cel mare 

Ce SI giitesce-acum săgeata s'o isbeasei ?n depărtare. 

— Copil, trageţi. .eti vreii astăgi sămăntrec în arc cuvol.*-— 

Astfel dice Domnul Stefan!.. ear voinici! amândoi 

Se plecii, arcele '3I încoardă, tragi... săgețile lor sboară, 

Spintecă ripide vântul ce dă foc şi vijiesce, 

Se tot ducii, se ducii ca gândul, şi de-abia ochiul zăresce 

Pe câmp departe, departe lcul unde se coboară. 
J 4 
:



21 ALTARUL MONASTIREI PUTNA 

Ura ?n ceruri se ridici! Urlă dealul, clocotesce! 
— „SE trăiţi, copil! —1e dice Stefan ce-acum se gi tesce, 

Ahbirnie coarda din arcui, fulgeri săgeata, ?n vent, 
Pere, trece mat departe şinti*un paltin vechiii s*aii frânt, 

— „ Acolo fi-va altarul: —- dice falnicul monare Ce se "nchină şi se pleacă pe reshoinicul seit arc, 

— „SE trăcască Domnul Stefan !* — Mit de glasuri îl urează, Și poporul jos, De vale, umilit îingenunchează ! 
15843.—Bucovina.



VII 

-ANDRII-POPA 

Cine trece 'n Valea-seacă 

Cu hamgerul fără teacă 

Şi cu peptul desvălit? 

Andrii-Popa cel vestit! 

Şepte ani cu voinicie 

"Si-a bătut joc de Domnie 

Și tot pradă ne'ncetat, 

Andril-Popa, hoţ barbat!
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p 

EA 

ANDRIE-POPA 

Di şi noapte, de călare 
Trage bir din drumul mare 
Şi din ţeară peste toţ! 
Fugii neferii cât ce potii 

Căci el are-o puşcă plină 
Cu trei glonţi la rădăcină, 
S'are-un murg de patru anţ 
Care muşcă din duşmani, 

„are fraţi de cruce şapte 
| Care-aă supt sânge cu lapte 

Şi nu pasă de nimic, 
| Andrii-Popa cel voinic! = 

Căpitane, frăţioare, rep He, irăţioare, | Ce se vede “despre “Soare 
să zirescii Gr'9) patru cai!., Naugişi tu de-un Mihare 

Căpitane, te gătesce, 
Mihar mindrul te gonesce, Fată”! vine ca un: zmeă! | Fă tre! cruci la Damnegeii,



ANDRII-POPA 

Cum îi vede *n depărtare 

Popa strigă "n gura mare:: 
„Hai la goană de neferi! : 
„Hai la: horă de muieri! 

Ai dis! ţipă, se aruncă, 

Trece şes, pirae, luncă: 
Cu fugarul sprintinel 

Şi cu hoţii după el. 

= 

Mihai mîndrul vine cară, 
Falnic ca un stâlp de pară 
Pe-un cal alb ce n'are loc 

Şi din ochi aruncă foc. 

Fugi cum fuge-o rindunicăș 
Fugi ca fulgerul când pică, 

Şi se ducii rolnicii, duci 

Cu urgie de haiduc! 

Pept în pept!.. câmpul resună, 

Toţi de tot dai împreună. 
Toţi la luptă'sii încleştați, 

Toţi în sânge încruntaţi.
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: ANDRIE-POPA ! 

Ura, fraţi! caii nechează, 
Sus văzduhul Scintejază. 

"Ura! moartea s'a iviţ! 
Vulturu 'm sbor Sail oprit! 

Za (pi ae var pt seară „| pe L Daii voinicit să se peară 
Şi cu ferul ascuţit, 
Şi cu pumnul amorțit. 

ELI: 

v (a 

= 

Sângele n răni gâlgâesce, Glasu ?n Sură, se sfirşesce. Dece'să morţi! doi âncă vi, Mihail mindru] şi Andrii. 

Andriy fuge fir'de-o mână, | Prinde murgul Ja fântână, Ema? mil Dă Peptiş, |sare pe Şa ' Şi din gură gice-aşă 

»Sbori, copile Sprintinele, „St mă Scapi de chinuri „Că mă Jur, de mă „Ca pe-un frate te-o 

grele, 
Scapa Rosa în) » 

lu cata e Îe



ANDRII-POPA 39 

Murgul sprinten se răpede, 

În zadar! Jihai mil vede! 

„Stă, hoţ-popă, dragul mei, 

„S%ţi arăt cine sint cil“ 

Şi cum dice mi'l chitesce, 

Drept: în frunte mi”l lovesce: 

Ura! vulturul din nori 

Răcni faluic de trei ori, 

1843 — Ocna,



VIII 

GROZaA 

Catina .ca făclia de galbină. ceară 
Ce aproape'Y ardea, 

Pe-o scândură vechie aruncat afară, De somnul ce] vecinic Grozacum zăcea ;. Bar după e] nime, nime nu plângea ! | 

Pee st 
Poporu mpreşiuruy trist, cu "nfiorare, La el se uita. 7 Dr Unii făcea cruce; alţii, de mirare, Cu mâna la Sură capul Clătina S'incet lângă dînsul îşi şoptiaii aşa :.



GROZA 41 

„EL să fie Groza cel vestit în ţeară, 

„Sin sânge “ncruntat! | 

„EI st fie Groza, cel ce ca o fiară, 

„Piri nici o grijă. de negrul păcat 
„Ai stins ile multe şi Jege-aii călcat !- 

u 
Un moşneag atunce, cu o barbă lungă, 

La Groza mergând, 
Scoase doi bani netedi din vechia sa pungă. . 
lângă mort îl puse; mâna! sărutând. 

Mai făcu o cruce şi dise plângând: 

2 . 

„Oameni buni! în carat borăetu'ml ar'sese 

Şi pe-un să cumplit SE 
„Nevasta'mi cu pruncii pe cânp vomiisese. 

„Maveam nică de hrană, ela) "velit, 

„Și nică o: putere!.. eram piăpădit! 

„Nu aşteptam altă din mila cerească 
„Decât a muri, 

-Când creştinul îsta) Domnu'l odihnească ! 

„Pe-un cal alb ca earna în deal se iri 

„aproape de mine calul îşi opri.



GROZA 

„Nu plânge, îmi gise, may grijă Române, 
„Fă pent bărbătesc; i 

„Na, s%ţi cumperi hate şi casă şi pâne. i. 
„Şi de-atunci copii-mi ce'l tot pomenescii, 
„Oameni buni! de-atunce în tihnă trăescii, * 

Şi, sărutând mortul, bătrânul moşneage 
Oftă şi se duse cual sei vechii tocag. 
Far poporu'n sgomot strigă, plin de jale: 
»Dumnegeii să erte păcatele sale!:



IX 

URSIȚII 

IcY în vale, la fântână, 

Două fete spală lână... 

(Cânticul lui Bujor.) 

(Solo 'n vale, la fântână, 

Două fete spălaii lână, 

Spălaii lâni şi rideaii, 

Ear din guri-aşa grăiaii: 

„Când a bate vânt de scarii 

„Prin ogorul de scarii )-y+ pl 

„De trei ori să discântăn 

„Şin fântâni să cătăm.



Unsipră 

„Dacă-a fi să ni se prindă, 
„Omii vedea ca'ntr”o oglindă 
„De-omii avea sorți cu noroc 
„Şi ursiţi cu ochi de foc.a 

Cum bătu ventul de seară 
Prin ogorul de săcară, 
De trei ori ati laiseautat,) 
În fântână au cătat, 

Şi pe a-sa limpede faţă, 
Ca prin vis de dimineață, 
A văgui ele, zimbină, 
Două, chipuri strelucindă, 

Cele umbre bălăYoare 
Cu guriţe zimbitoare 
Pluteaii lin, se legănaii 
Și pe fete le "ngânaii,, . 

Fată că Pe apă n faţă, 
Ca prin vis de dimineață,



UNRSIŢII 45 

Alte două s'aii ivit, 

Chipuri mîndre la privit. 

Ear aceste umbre noue 

Nu eraii ca cele două 

Albe ca floarea de crin, 

Blânde ca cerul senin, 

Ci eraii de vânt pişcate, 
Cu păr negru, sprinceni late, 

Şi cu ochii şoimuleţi 

La ochire mult semeti. 

A Y | i Ni za vedi,. soro, ce minune! 

(Dis-aii fetele nebune,) 
„Dorul nostru "i împlinit... 

„Mult e mindru la privit! 

„Vedi tu cele umbre muie? 

„Parcă vreii să ne săirute. 
„Vedi cum braţele -'şi întindii ? 
„Parcă vreii să ne cuprindi!. *



"URSIȚIE 

N'aii sfirşitii biletele fete, 

Şi pe frunte şi pe plete 
Nu sciii cine le-ai furat 

Câte-un dulee sărutat! 

Cele fete, la fântână 
De-atunci numai spală lână; 
Căci în codri şi la drum 
Îşi petreci gilele-acum. 

Acum sciii ce fel s'aruncă 
În duşmani glonţii din luncă, 
Șades ele aii vădut 
Ce "1 fuca de Arnăut, 

Că de când pe frunţă, pe plete, 
Ai simţit mindrele fete 
Câte-un dulce sărutat, 
Ele ?n codri at urmat 
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URSIŢII 47 

Doi voinici cu sprinceni late, 

Cu feţe de vent pişcate 

Şi cu ochii şoimuleți, 

La ochire mult semeţi, 

  

“
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STRIGOIUL 

În prăpastia, cea mare 
Unde ventul cu turbare 
Suilă trist, înfricoşat, | 
Vedi o cruce dirâmată, 
Ce de vent e clătinată, 
Clătinată nencetat ? 

Împregiur carba nu cresce, Şi pe dinsa Wu'şi opresce Nică o pasere-al ek Shor ;



STRIGOIUL 49 

Ci sub dinsa ?n ori-ce vreme 
Cu durere jalnic geme, 
Geme-un glas îngrozitor. 

Când e noapte fiiră stele 
Mit de flacări albăstrele 
Se vădii talnic fluturând, 
Şi prin ele crunt de-odată 
0 fantasmă se arată, - 
Se arată blăstămând. 

Ciilător nenorocite, . ; 
Pugi de-acele căi pocite .  _ 
Deţi e calul de bun soiii, 
Că'n mormîntul fără pace 
Şi sub cruce-acolo zace, : 

Zace singur un Strigoii! 

% 

Într'0 noapte "ntunceată 
Dulce şoaptă "namorată 
Prin văzduh încet sbura. 
Două umbre sta în vale, 
Ce, cuprinsem dulce jale, 
Amor vecinic îşi jura.



AS, 

STRIGOIUL 

Tar pe-o culme ?n depărtare 
Se videa mişcând la zare 
Un cal alb, copil de vent; 
Coamele”i craii sburlite, 
$'a lut sprintene copite 
Siipaii urme pe pământ, 

„Nu te duce, nu, bădi iți, % 
(Dicea, blânda, - copiliță 
Cu ochi plâuşi, cu glas pătruns.) 
„Ah! te jur pe sfinta cruce! 
„Stii cu mine, nu te duce 
Dar voinicul n'a respuns; 

Ci, stringend-o cu *mlocare, 
După-o dulce s sărutare. 
lipide stati depiirtat, 
ŞI, sărind cu veselie 
Pe-al seii cal de voinicie, 
În văzduh S'aii afundat, 

za 

Cinc-alcargi Pe câmpie 
Ca un duh de vijelie 
intial Nopții negru sin ș * 

ia



STRIGOIUL 51 

Cine fuge, cine trece 

Pe la ceasul doispredece?.. 

Unu cal alb cu-al scit stăpân! 

Vântul bate; vijiesce, 
Falnic calul se iishesee, 

De-se'ntrecii ca doi voinici. 

Dar prin neguri cată, cată 

Că lucescii pe câmp de-odată 

Mit de focurele mici. 

Ele sborii, se depărtează. 

Sboară calul, le urmează 

Pișind fute cătră mal. 

Stii, opresce!.. de pe stâncă 

În prăpastia adâncă 7 
Ai picat stăpân şi cal!. 

Şi de-atupeă în fund “aude 
Gemets| blăstemuri crude 
Care treci pe-al nopţii vânt. 

Şi de-atunci ades s'arată - 

0 fantasmă 'fricoşată 

Care ese din mormint! | 
1543 = Miniina,



XI 

CEASUL RET 

(Pe cel deal. be coaste, 
Yrece-o Tindră oaste, 
Qaste de Români! 
Toţi vornic de frunte 
Care mergi se "nfiunte re (Qarat” de păgâni. 

Bar pe-o culme verde Centre munţi sejperde] ) i de msi Seherde! 4, Staii de mi nrivescii :



/ 
Sabie_în ţeară, — ji 

CEASUL REU 

Două sorioare, 

Albe lăcrimloare, 

Care mi”. jălescii.: 

— Vedi tu, sorivară, 

Oastea se coboară 
Colo pe(costiş.- yet] 

Vegi-o cum jitrunde 

Pe rând şi s'ascunde : 

Colo "m stejăriş. 

. 

Vai! nu se mai vede? 

Cine, ciue-a crede 

Grija ce duc ei, 
Oastea că"! purtată - 

De bătrânul tată 
Şi de dragul mei?. 

EI se duci în vale 

Unde ţeara "m jale 

Geme cu amar, 
Je nt 

ară.) - „l lar pepeni ; 

Paloş de Tatar.



CEASUL NEU 

De pe munţi -în poale 
Cu armele goale 
FI mi se coborit, 
Și pin cea urdie, 
Dragă, a să fie 
Mare mult omor! 

Căcă tata bătrânul 
Nu cruţă păgâni 
Când saruncă "n fu. 
EL e Român tare | 
Ca Stefan cel mare, 
Si om cu noroc, 

Pentru cl. n'am teamă... Dar îmi fac de seamă 
Când stau de gâudese 
La dragul Lisandru 
Că un copilandru, 
Şi mul și] Yubese ! 

El na Yenat âncă - Decât Şolmi de stâucă, Cerbi cu coarne mari ;



CEASUL NEU ee
 

St
 

Şacu *nttia oară 

Face, sorioară, 

Uoană de Tatari. - 

Saşa mult 'mi-e frică 
S'inima'ml se: strică 

Când gândesc la el, 

Că mult, mult îi place 

Vitejil a face, 

Scumpul tinerel! 

— Taci, bată copilă! 
„Nu plânge de milă 

„ „Jubitului tăi, 
„Căci ferească, sfintul 

„S&ţI fie. cuvântul 
„Dis întrun ceas r&ii! 

. 

„Wat la ministire 

„Ca să dim de scire fr“, 
Pustnicul Shit 

„Si ardă tămie 
„Ca sti nu remâe 

-'Tatar pe pământ.“ —



SG... CEASUL Ret 

  

" Oastea "nvingătoare a stins de la soare 
Aprieul duşman ; 
Ea sentoarce n munte 
Avend chiar în frunte 
Vechiu'y căpitan. 

Par sermana fată pei —_În_zădar, var! cată 1! Pe tonitil sei! 
"EL în foc căduse 
După ce făcuse 
Vitejii de zmei... 

Din bătrâuy Se spune Că sânt ceasuri bune Şi că rele Sântă, 
Val de-acey Şacele - Care *n Ceasuri rele Dicii vre Un cuvânţi 

4



  

XII 

STRUNGA 

La pădurea de la 'Strungă 
Sântii de cei cu puşca lungi 

„Care daii chloriş la pungă! 

Santi de cei ce *mpuşcă ?n lună, 

Care noaptea *m frunde suni, 

Feciori de lele nebună!



58 
| STRUNGA 

Fă-te ?n laturi, măy creşiiue, 
Dacă vrei sg mergi cu bine, 
SE remâl cu vicață *n tine! 

În potica_firă soare , 
Ti te-aşteaptiă la strimtoare. Să te prade, să te-omoare !.. 

În dumbrava, cea vecină 
Unde buna oroii Suspină, Vegi cea zare de lumină ? 

Opt voiniey cu spete late Şi cu mânici suilecate, 
Stai cu Duscele *ncărcate. 

i 

Trei sărută Crucea sfintă, Trei se luptă Steii .la trântă, Unul drege, unu] cântă ; 

= Oliolto, ciocoiii hogate ! | Ict de-ay trece diu păcate. | soy arunc doj Slonţi în spate.
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Oltolio, mindră fetică! 

De-ai veni cole?n potică, 

Să te fac mal frumuşică. 

„Că mii pușca | nultuită, 

Şi mii ghtoaga ţiatuită, 

Şi mii inima "mculţită. 

„Oltolo, măi 'ac-babă! 
"Căci nu şueri mai degrabă 

Să sărim voinici la treabă! 

„Puşculita'mi ruzinesce, 

Ţinta "n ghioauii se tocesce, 

Murgul sare, nechezesce!., 7 

„În pădurea de la Strungă 

Ce slujesce pușca lungă 
Fără luptă, fâră pungă?
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: Varna vine, v ara trece N.» 
ai rărit! . 
noaptea" rece, 

ai sosiţ! N : 

Şi pădurea ş 
Diua'y vicol, 
Greul vieţiy 

  

(cat mi-a fi carna de mare | Ce-o. să facem, vay de. noţ! Fără codru, fiiră Soare, . Făr de bani, fir de cocois |



CÂNTIC HAlDUCESC . . 61 

! 
Sat Jpe creanga cea uscată 
Dragi, corbi, corbişor, 
Vedi în calea depărtată / 
ut zări_vr'un căletor?__$ 4% 

— 

Călător cu punga plini 

Şi cu şal la cap legat, , 

SEmi mal cere astă: rugină 

Şi să'ml fac bani deea 7 | 

Gură A codre, friiţioare, 
&ţi-făcuşi frundişul des 

Unde 'n pândă, la recoare, 

Stam 'sunând din frundi ades? 

Vara trece, carna vine, 

Şi tu, codre, te-ai uscat! 
"Trece vara, şi ca tine 
Florile "mi-am scuturat! 

Ne-aii ajuns vremea de muncă, 

De scos arma de la breii, 
De lăsat potica "m luncă: 

Şi de dat capul sub fre



CÂNTIC HAIDUCESC 

Daleii! dragă primăvară. 
De-ai veni când aş vrea că, 
Să mal es rolnie pin țeari, 
SE fiii car la largul mei! 

SEmI pun (cusnnă) Pe-o ureche 
Şi s%'mi las pletele *n vânt, 
Și "n potica mea cea vechie 
Să m&ntind car la piimânt. 

Să simt, e dura be spate 
car “durda, e spate Și smi vtq ici că Iucesci Cinci. pistoale ferecate, . - Cu Qhamgierul) latducese, 
n.” 

De coardai cea pletoasă *mi dismierq murgul voinic, Pe zarea liminvasă 
Sboare, oii săi die: 
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Fugi Ca vântul, fugi ca gândul „Ali, Yoinice ăsdrivan ! = el “acum NC-aii veni rândul, „Al sosiţ Yremea de au,



CÂNTIC HAIDUCESC 

„Si ținem coiril și valea 

„A0i viteji amândoi. 

„La neferi s&mchidem calea, 

„Să dim eroaza prin clocoi!* 

S
3



XZIv 

FET-LOGOFET 
SD sa 

—0O] Făt-Logofete Cu netede plete, 
Cu părul de aur! pi —Stă) te odihnesce i Că ?n dea] te pândesce Un negru balaur. 

— Frumoasă, fetiţă Ca lungă, cosiţă, 
Cu mindru colan !



FEt-LOGOFETr 

De dinsul m'am teamă” 
Câci am pe-a lul seamă 
AL meii- buzdugan. 

—0! tînăr. semeţe 
Cu blânde mândreţe, 
Cu ochii de foc!: 
Balauru'! mare 
Şi milă nu are... | 
Stă, ah! stăt pe loc.. 

— Luceafer din stele 

Cu dulci porumbele - 
Pe faţă de crin! 
Toţi zmeii din lume . | 
Senchinit al meii nume, 

Tremurii şi se'nchiuii. 

— Viteze vestite 

Cu arme-aurite, 

Cu dulce cuvânţ! 

El peste munţi calcă, 
Şin cer are-o falcă, 
Șuna pe pimânt, 

05 

E



56 Vi-LOGOFET 

—Păserea de -munte 

'Cu salbă pe frunte, 
“Cu salbă de flo! 
Murgul meii când sare, 
Trece peste mare 
Şi sboară prin norl.. 

—0! Fet-losofele 
“Cu netede plete, | 
Cu glasul cerese!. 
Nu te du 'de-aice, 
Nu te du, votnice, 
Că eii te fuese! 

— Frumoasă, fetiţă 
; Cu lungă „cosiţă, 

| "Cu sin fectoresc! 
ai Pentru-a ta tubire NA A Eat) Sail peire 

Yreii să dobindesc!



XV 

HORA 

Iata hora se pornesce 
Sub stejar, la rădăcină. 
Pată! hora: semverteăce ... | 

_Yivă, (puică, vină. E —— — 
< 

2 NAN Ma, 

. a , Dă Lângă mine vin! drăguță, 
SE te pot stringe de mână 
Ca Leri seara, la fântână; 

Mario, Mărtuţă !



HORA 

mă ilucă? Duh-de-spaimă ! (Peoniucă ! 
Sună hine'n cobzăy sună, 

- SE nu'ţi fac spetele strună 
Și măclucă. 

Tu, Fes-roş cu (Stabea) lungă! 
Din arcuş trage” înâi tare, 
Căci în gard-am un par mare 

Şi mulţi bank în puusă ! 

Tot aşa pin” în descară ! 
Mult frumoasă *mi e puicuta 
Ca o i de Primăvară, 

Maria, Măriuţa! 

Tot aşa, tot volnicesce !' : Nu mă daţi, măY,. de ruşine. Căci gurița co'mi zimbesce 
Viră dracu?n mine. 

M-am pus Mori. l a pălărie, Mi-am pus flori, mi-am pus mărgele,



HORA 69 

SE se uite cu mândrie. 
Puicuţa la ele. 

"ȚAm cămeșă cu altiţi 
Ntot de fir şi de mătas să. ) 
Am Po spafe-o durduli îță - 

| De gin nu” mi pasă! 
- e La .. a 

    

  

„ici de vornic, nici de dracul, 
Nici de vraji ciocoească, 
Nici de 'Turc, nici de Kazacul . .. 

Ţeara st trăcască! 

Bateţi toţi întro lovire 
SE vuească n fund pimântul ; 
Lumea 'mtreagă să se mire, , : 

Și Dumnedeii sfintul! 

Sânt situl de biruri grele 
Și de plug, şi de lopată, - 
De ckocoi, de[zapeiee ) 

Şi de sapă lati.



70 HORA 

Astăgi horele sântii pline! 

Crape'mi sura opincuță; 

Şi să mor în joc cu tine 

Mario, Măruţă!



XVI 

SBURĂTORUL 

Dragi, dragă sorioară, 
Xu scii cânticul -ce spune 
Că prin fungi când Se strecoară: 
Rada diloi ce apune, | Shurătorul se aruncă . 
La copila care vine 
Sg culeagă fragi în luncă, 
Purtând flori la sin ca tine?
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SBUINĂTORUI, 

„Fragii el din poală”! furt 
Cu-a sa mână novădută, 
Şi pe frunte şi pe sură 
EL o muşcă ş'o sărută, 
Soro, buza'ţi e muşcat ! 
Fragii, poţi să le duci dorul. 
Spune, ?n lunca *ntunecată 
Nu "ntâlnişi pe Sburătorul ? 

u — Dragă Sorioară, dragă, 
Cânticul may spune âncă 
De-acel Da C'ades se leagă, 
Când e umbra maj adânci, 
De copila mândră, albă, 
Ce culege viorele 
Purtână pe ca scumpă, salbă, Scumpă salbă de mărgele. 

"„Salba ce] ridând "1-0 strică Cu-o plăcută, dismierdare, Şi de fieş-ce ărgici 
Lasă-o "diileg sărutare, Pe sin, dragi, Sti muşeată! Sala, Poţi ca să duci dorul. Spune, "n lunca, "ntunecată Nu "ntâlnişi De Shburitorul 4 —



SBURĂTORUL Ţ.; 

Astfel vesel pe-o cărare 

Glumeaii gingaşele fete. 
Par în luncă sta la zare 
Dol voinici cu negre plete, 

Şi, cântând în” poeniţă, 
Aninaii cu veselie 
Unu-o salbă m chinguliţii, 
Altul flori la pălărie. 

1845 — Bucuresel,



XVII 

TATARUL, 

CÂNTIC vEcuIă 

Mia Tatare, țino"ţy calul, Mi Tatare, stringe"y frâul, Măr Tatare, lasă malul, Nu cerea a trece riul, Că, pe Crucea sfintei lege ! De voi do, peste hotare Nimic, deii, nu sa alege Măy 'Tatare, măi 'Tatare!



TATARUL 
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Mă! 'Tatare, dă-ne pace, 
Mii 'Tatare, sti, nu trece, 
Mă Tatare, nu mă face 

Seti CfirinDeapul în dece! 
Că de Sus, de pe movilă, 

De-oiii sverli ghiloaga cea mare, 
Dei, "țl-oiit plânge chiar de mili 
Mă Tatare, măi 'Tatare!.,. 

i 

Măi 'Tatare-unde ți e pala? 
Mă! 'Tatare-unde “ți e calul? 

i Măi Tatare-unde "ţi e fala2,. - - d Ju spuseiii să nu treci malul? 
Ju scicat tu, mik vecine, 
Ce'y Românul în turbare? ” i] Corbi muşcă-acum din tine 

| Mă Tatare, măi Tatare! | 
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XVIII : : 

. 

Pastorul disc: Cinel-cinel, Copilei june de lângă el. — Două steluțe cu rade line - Lasat-aii ceriul plin de lumine Si pe-a ta frunte ele-aii căgut. SGâe) drăguliță, că le sărut.« 
EN 

Nu Sici Y'naată 
Gingăşă fată Şi pe Ochi dulce fu sărutată.



CIXEL-CINEL 

-
 

“]
 

Păstorul gise âncă: Cinel, 
Copilei blânde de lângă cl. . 
— 0 vegi închisă, rumenă floare, 
„Cum se deschide, vedi liicrimtoare, 

„Şi pe-a la față ea s'aii născut. 

„Gâăă, drăguliță, că o sărut.“ 

Nu gfci 'ndată 

Vesela fată 

Şi pe guriţă fu sărutată.. 

% 

Păstorul disc cară: Cinel, 
Copilei mânâre de lângă el. 

— Albe, rotunde, două-aripioare 
„Nencelat saltă, la cer să sboare, 
„Şi twn. robie le-al tot ţinut.. . 

„Gâci, drăguliţă, că le sărut.* 

Nu gâci "ndată 

Rumena fată x 
Şi pe sin fraged fu sărutată.,



XIX 

MÂNDRULIŢA DE LA MUNTE 
DS SRR ear 

Manăruliţa de la munte, e nu treci cole, pe: punte, ă te String la Peptul: mei ? Că te-aş face, dei, puicuţă, Să urosci a ta căsuţă, Şi să uiţi Pe Dumnegeii, 

arce nu'ţi e lene? 
a "n buruene 
te cel pirăii, 

Lasă”ţy fure 

Simy “say Tu
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 MÂNDRULIȚA DE LA MUNTE 

SE culegem împreună, 

Tu, fragă roşi de prin piişună, 
„Fă, crini albi pe sinul tăi. 

Iei, în lunca „înverdită, 

Este-o earbă înflorit 

Ce se'ngână c'un isvor. 
“Vină?'n carhă, mândruliţă, | 

Ei, s%ţi cânt doina, doiniţă, 

Tu, să plângi de dulce dor!



XX 

DORUL ROMÂNCEI 

De-ar Yrca bunul Duninegeii Semi asculte dorul meii ! C-a3 avea un copilaş, Dragul mamei ângeraş! 

SS 

Cât e diuă 
l-aş şopti 
Cât e noap 
Tot | 

» Cât e noapte, 
cu blânde Şoapte. 
te, cât e di, ă Sinumy "l-aş păzi!



   
   

"Var fi prunc mat fericiţi 

DORUL ROMÂNCEY ! 81 

"L-aş păzi, "l-aş dismierda, 
Mii de 'sărutări W-aş da, 

Şi "i-aş gice "'ncetişor: 
UI CAI ea at Ba ui | Nani, nani, puişor! us e wrote ui we. 

  

De-ar fi cerul cu priinţă 

Si'mplinească-a mea dorință! 

De "mi-ar da un băieţel, -: 
Dragul mamei volnicel! 

    

Şi pe lume mai Yubit! 

Alt copil mar fi ca el „i 
Mititel şi frumuşel! 

Obrăjelu"i ca de spume 

Mar avea seamân pe lume! 

Mar fi ochit nimărui ÎL scaa 
Dulet ca ochişorii lui! odin di uscata 

Bar ei mândră mătculiţă, 
Pe-ai sei ochi, pe-a sa guriță 

Nencetat "l-aş săruta, 

Săruta şi "-aş cânta. 

Î,



DORUL, ROMÂNCEI 

Şi "i-aş face-o descântare 
Să ajungă-un viteaz. mare, 
Un viteaz, ce-ar străluci, 
Cum m'aii fost, nici mar mal fi! 

Şi 'l-aş pune să se culce - 
Pe-al mei sin, legănat dulce, 
Şi "i-aş gice *ncetişor: 
Nani, nani puişor!



XXI 

CÂNTIC OSTĂŞESC 
= 

“Roman verde ca stejarul, 
Rid de duşmani şi de moaste! 
SPmi trăească armăsarul 

Şi prin glonţi să mă tot poarte! 

Sat, volnice, şi nechează 

Ager, falnic ca un zmei, - 

Căci am inimă vitează 

Şi credință 'm Dumnegei!



CÂNTIC OSTĂŞESC 

Cât *mi-a sta mâua volnică 
Pe-a mea palii ostăşească, 
Walbă grijă de uimică 

“Teara mea cea Românească ! 

Sai, votnice, şi nechează 
Ager, falnic ca un zmeii, 
Căci am inimă vitează 
Şi credinţă ?n Dumnegeii ! 

Cu-al mei Suflet, cu-a mea pală, 
Cu-al met şoim albit de spume, 
n duşmani vom da năvală, 

De s'a duce vestea "n lume! 

Say, Yolnice, şi. necheazi Ager, faluic ca un zmei, Căci am inimă vitează,, Şi credinţă *p Dummnegeii!



XXII 

DORUL 
_ 

CÂNTIC DE LUME . 

An "mi e dor, *mi e dor de line, 

ngeraş cu dulci lumine! 

Ah! *mi e dor şi plâng: de jale, 

Tot privind în a ta cale. 

Di şi noapte cu durere 

Duios sufletu'mi te cere, 
Şi cu dulci, cu blânde şoapte, 

Te chem vecinic di şi noapte!



DORUL 

Scum odor, dulce tubită, 
Unde"! faţa ta slăvită? 
Unde"i glasu'ți ce pătrunde? 
Unde eşti, draga mea, unde? 

De-ar fi cerul cu iubire, 
Mi-ar aduce-a ta zimbire. 
De-ar fi cerul cu "ndurare, 
Mi-ar aduce-0 sărutare. 

Dar, vat mic! vremea sboară, 
Dile, veacuri se strecoară, 
Ş'ai mei ochi nu vădii lumină, 
Şi durerea'mt nu s'alină ! 

Dorul arde ca un soare 
A juniej dulce floare! 

- Dorul, stinge, vestejesce Inima care lubesce ! 

SO aa



XXII 

DOINA ÎUBIREI 
sa 

Li 

rece vara cea, 'nflorită, - 

'Prece vara, cea iubită, 

Şi cu dinsa m altă-lume 
Se ducii florile din lume, 

Se ducii toate m pribegie... 
Rămâne ţeara pustie! 

z



ss 
DOINA IUBINEI 

Numai două nu se ducii, 
Nici se ducii, nici se usucii. 

Una”i floare de zăpadă, 
Unai floare de livadă, 

Una floarea crinilor, 
Un'a trandafirilor ; 

Ș'amânaou să răsădi te, Ş'amândou sii înflorite, 

Una *n câ mpul raiului, Alta n cutu Xibul gratulur 

Mândraliţo, draga mea, Ai cădut „din cer g stea, 

Si mi-au dis într "am să n 
“un Ceas r&i dor q e dorul tăi!
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Și "mi-ai gis inti'un ceas blând 
Că de "1 face pe-al mei gână, 

SE mă laşi a săruta 
Doui flori pe faţa ta, 

Una ?n câmpul ralului, 

Alta *n cuibul graiului, 

De murit, eii noii muri, 

Ci cu tine m'oiit iubi 

[ 

Cât or cresce for în lume - du 
Si 50; : ! [st pasta Mu Şi s'or duce “n (Geca lume) | | xi



XIV 

MĂRIOARA FLORIOARA 
Da 

LEGENDĂ DEDICATĂ | 
PRINCESEI M, CANTACUZIN 

ZI. 

La Moldova cea frumoasă Viaţa” dulce şi voloasă ! "a Moldovyey dulce soare Cresce floare lângă floare! Multe păsărele *n Sbor Fură minţi cu Slasul lor! Multe fete Şi. neveste Fură inimă fă de veste!
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Dar umblare-al, frățioare, 

Nouă ani întregi cu soare 

Sus în munte, la munteni, 

Jos în vale, la văleni, 

Şi de-ai călca nouă ţări 

Şi de-ai trece nouă miri, 

Floricică n'aY găsi, 

Păsărică mai zări, 

Mică nevastă mândruliţă, : 

Nici copilă drăguliță 

Ca Mărioara: 

Florioara, 

Dinişoara munţilor, 

Sorioara florilor! 

Albă ca o lăcrimioară, 

Dulce ca o primăvară, 
Era sprintenă, uşoară 
Ca un puiii de căprioară. 
Trupuşoru”i gingăşel 
Părea tras pintr'un inel! 
Nici micuță, mici năltuță, 
Numai bună de drăguță, 
S'o tot stringi Ia pept cu foc, 
Şi s%ţi fie de noroc! | 
Ochişorii set căprit
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MĂRIOARA FIL.ORIOANRA 

'Trezea lumea ?n veselif, 
Perişoru *y aurel, 
Ca mătasa subţirel, 
'Trăgea ochit tot la cel 
Și pe frunte:r strălucea, 
Şi "n mici valuri semcreţea 
Ca valuri de-a grâuluy 
La suflarea vântului! 
S'apoi, Îrate, mal avea 
Pe Suriţii-o floricea, 
Şi "n guriţă miirgărele, 
Şi pe față dră igănele, 
Și la sin qoy crinişori, 
Și pe criny doi frizușori. 
Să dismiergy ș apoi să mori! 

Fa pe câmp de se ivea, Florile se "nveselea, 
Inimile» sY deschidea. Sunetele "ȘI răspândea - Și voios i le: nchina, Și volos se legtina, Și din cale-o întorcea, Şi cu toate-aşay dicea ; „Buna diua, Sorioară, » Mărioară, Plorioari!
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„Spune nouă ce voesci ? 
„De la not ce-mat doresc? E , Vula x: „Vrei tu miros de sulcină.. ap east ua € ( i «Care patimele-alină > __. Tek 
ATI miros de busuțoc ri 
„Ce opresce mândru'n Joc? 
„Vrei miros de lăcrimyoare | 
„Ce di visuri Jubitoare? ” 
»Vină, drasă, "n veselie 
„SE ne-aduni de pe câmpie. 
-Şi ne-ascunde "m sinul tăi, - 
-S&1 ferim de diochiii răi. 
„Sinul: tăi să] răcorim, 
„Și de este să murim, 
„Lângă tine să perim !5 
Mărioara, le-asculia, 
Și pe vend le siruta, | 
Și cu ele sengâna, 
Și în plete le-anina, 
Si pe sin le legăna, 
lacât ori cine-o videa 

. De dor mare S'aprindea 
Și din cale“! se *ntoreca | 

| Și cu glas urmiţ dicea : 
“Fată Dina florilor 
„Florilor, Surorilor! . 

|



MĂRIOARA FLORIOARA 

Ear la munţi când răsărea, 
Munţii: vechi întinerea 
Şi cu muşchiii s'acoperea, 
Şi copaci'şi înverdea, 
Şi apele'şi limpegea, 
Şi păstrile'şy Lrezea, 
S'apoi astfel it grăea: 
„Buna giua, Dinişoară, 
= Mărioară, Florioară ! . 
„Spune nouă ce voesci? 
„De la :noi co: mat doresci ? 
„Vrei tu apă, ne'ncepută 

„ Pentru faţa ta plăcuta? 
„Vrei tu pui de căprioare, 
» Păsărele cântătoare, 
„Fag de miere "ndulcitoare 
>Și YI”0 doină jălitoarepa | Mărioara” asculta, 
La isvoare se culca, 
Faţa alpă îşi spăla, 
Pag de miere ea gusta, 
Căprioare dismYerda 
Și cu drag ca asculta Cânticul păsărilor 
De pe virfuj crengilor, - Și sunetul doinelor 

e pin fundu] codrilor;
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încât ori cine-o videa 
De dor mare saprindea, 

Şi din cale'i se 'mtorcea: 

Şi cu glaș uimit dicea: 

„Eată Dina ' munţilor, 

„Munţilor, cărunților! 

Ori şi unde s'arăta 
Vorbe. dulci întimpina, 

Şi trăea, în veselie 

Ca albina pe câmpie. 

Numai însă câte-odată 

Sta pe gânduri, tulburată, 

„Căi părea că audea 

0 şoaptă care”) dicea: 
Alei Y dragă Dinişoară, - 

„Mărioară, Florioară ! 

„Mult eşti dalbă şi frumoasă: 

„Şi la inimă voioasă! 

„Multe >_miuţi a ai fărmăcat, 

„daia multe-at tulburat! 

„Dar gândit-at, mat gândit 
„Că "1 e vremea de Yobit? . 

„Că "l-ai dat Dumnegeii sfintul 
„Ocht să luminezi pământul, 

„Sin rotund de dismierdat,
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„Buze dulci de sărutat? 
„Şi scil, dragă, ori unu scil 
=C'at să mori, ş'al să învil, 
=So să al în cer a da 
„Seamă de inima ta?,. 
„Câte fort pe-acest pământ. 
„Se ducii toate la mormint! 
„Numa! floarea lacului 
„Stă la poarta ratuluy 
-De judecă forile 
= Ce-aii făcut miroasele!: 

II. 

Fată frate, frăţioare, Că'ntr*%o Ji cu dulce: soare, Mărioara se'ntelnea Cun străin care venea Pe-un fugar sirop de munte tu steluţă, albă?n frunte, Și pe loc, caţ îl ziirea, 
, 

j Făr de Yole se oprea, Ochii la Diimânţ țintea, Inimloara?y Se bătea, Cel Străin în cale*y sta Si din gură Cuvinta:
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— Cale bună, mândruliţă ! 

— Mulţămim ţie, bădiţă! : 

— Mândruliţă drăguliță, : 

„Spune mic-aderărat, 

„Eşti tu fată de 'mpărat, 

„Sai vrun vis ce am visat? 
„Că de când mă simt bărbat ? 
„Multe țeri că am călcat, --! - 

„Fete multe-am dismierdat 

„Dar ca tine, chip şi stat, 

„Alta'n lume n'am aflat! 

— Străinel, bădiţul meii, 

„De vrei să scii ce sant eii, 
„Întreabă tu florile, 
„Florile, surorile, | 
— Eşti tu fată, de munfean | 
Salt copilă de vălean?—— | îi *4) 
„iţi de om pământean __ 
„Sai de vun Zmeii năsdravan? 
— Străinel, bădiţul mei, 
„De vrei să sei ce sânt ci 
„Întreabă cet munţi cărunţi, 
„IStoarele fără punți, 
„Pasările cântătoare 
-Și puii de căprioare, . | 
— Alei! mândra mândrilor ! 
„Tu eşti Zina munţilor, 

Pa



93 - MĂRIOARA FLORIOARA 

„»Surioara, florilor, 
» Vestitoarea, zlorilor E 
„Şi tu eşti ursita mea 

i i „Care, spusu'mi-aii o stea, 
(„Cam să mă tubese cu cală 

ărioara se uimea, 
Feţile"! .se rumenea ! 
Ear străinul, ca şi ea, | 
Sta pe gânduri şi tăcea, 
Numat 'calul nechezea, 
Glasul: văilor trezea, 

Când de-o dată se ivea Şi la cy Uşor venea 
Un bujor de copiliţă 
Cu ris Vesel pe guriţă, n cămeşă cu altiţă Şi cu fluturi în cosiţă, Ea venea dintro livadă - Şi la sinuy de zăpadă Purta Snopi de floricele Şi Crenguţi cu vişinele, Şi pe Carbi cum sălta Ea din Sură-aşa cânta;
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„Frundă verde de sulcină! 
„Am la sinu'mi o grădină 
„Cu flori albe drăgăstoase. 

„Cine-a viea să le miroase, 

„581 pătrundă doru'n vasc! 

„Am îragi dulci şi vişinele. 
„Cine va gusta, din ele, 
„50% fie gilele-a mele. 
„Măi bădiță, nu doresci 
„Vişinele rădăşesci, | 
„Sufletul să'ţi răcoresci?. 

stan privesce, frățioare, 
aMal văjut-at tu la soare 
„Aşa poame "mdulcitoare ? o 

/ 

I, 
pi 
z 

  

| J ” - | Şi cum. Sta, şi cum cânta, __ as 
da A s ce ta £. 26 9, 1 Ameşuleaşi depria, | Sinişoruii arăta, 

Sinui plin de floricele 
Și de roşii vişinele, | o 
Cât străinul. le_videa-- | Sue 
„dute mânaşt întindea; 
Dar Mărioara mil oprea, 
ŞI cu glas ufmiţ orăca: 
„Nu culege de la ca 
»CțI dati gridinuţa mea,
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„Grădinuţa sinuluy 
„Cu floarea sufletului != 

Mult străinul s'aprindea 
Şi în braţe-o cuprindea. 

„Şi cu drag 1 tot dicea: 
„Zina mea, ursita mea! 
„De adi calea'mi_părăsesc, 
2 Murguşoru'mi priponesc, —Nbul . ÎN ea ea AR „Şi la tine nă opresc, 

- „Cu tine să mă lubesc.!: 
Mărioara] asculta, 

Sinul Singaş îi sălta, 
Faţa i se lumina, 
Ochi”n lacrimy îşi scălda ! Ear fugartu'm loc sburda, nic coama'şi încorda 

Şi Stăpâner lur -o da 
in8aş de o dismierda. 

III 
U 

, 
. NR 

. 
Pai : apr Honţir „sentindea, si s C munţy se răspândea > Prin yăy Se adâncea,
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Când de-o dată se ivea 
Sus, pe' munte, strălucea 
Tintă mică de lumină 
Ce crescea mereii şi lină 
Păn'se făcea lună plină, 

Lună plină şi voloasă 
Ca o frunte de mireasă! 

Ea, pe deal mi se oprea, 

Şi cu drag, de sus, privea. 

Jos, în valea tătruită, 

Pe o prispă-acoperită, . 

Două umbre adunate 

Şi cu drag îmbrăţoşate 
Care lung se sărutaii - 

Şi cu gura se'mbătaii 

Şi lumea ?ntreagă-o uitaii! 

„Ear cât luna le videa, 

De foc dulce s'aprindea 

“Şi la, stele sămn făcea.. - 

Stelele vii străluceait, 
Pe rând toate se iveaii 
Şi de sus volos priveail 

Cele umbre adunate 
Cum sta dulce'mbrăţoşate, 

Şi cu drag se sărutail 

Şi cu gura se'mbttaii 
Şi lumea'ntreagă-o uitaii!..
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Dar târgiii în meg de noapte, 
Umbrele, cu blânde şoapte, . 
Nevăgute se ficea. 
Atunci luna: se. ducea 
Peste munţii nalţi trecea, 
Ş'apoi lin încet scădea, 
După munţi se ascundea! 
Far steluţele sclipeaii 
Si'ntre cle-aşa. grăcaii! 
„ Surioare călătoare, 
»Floricele . argătoare! 
„Cu vădutul aţi vădut 
„Pe pămentul cel tăcut 
„Zinişoara munţilor, 
„Surioara, florilor . | 
„Cât de gingaş suspina, 
„Cât de drag se săruta 
„Cu ursitul CĂ Tubit,. 
„Încât nici că ne-aii zărit? »S'acum ek Vaii tiinuiţ 
„Şi din faţă : ne-ati perit! „Surioare călătoare, 
„Unde s'au ascuns ci oare? »Ploricele lucitoare, „De Yreţi să fim aflătoare, 

1, 

„Hay să_trecem mai în suş a Drept fereasta din apus DA PUS 
SS 

N
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„Şi pintr'insa să privim, 

„Taina s'0 descoperim.“ 

. n > 

Stelele curând plecaii, „pt fe . 

Spre apus_ele-apucaii "5" n 

6] ferestuleă Stati ” | 

use uitai. m 

Şi cum Stati şi cum cătail, 

De foc dulce s'aprindeait - 

Şi pe cer se răspândeaii Y 

Cu-a lor suflete curate, 

Cu-a lor rade *mpreunate. 

   

Ear în urmă despre _zlori, 

La glas viii de cântători, 

Mărioara, se trezea, 

Ca din vis se dismeţea. 

Şi trezindu-se videa 
Pe ursitu'Y-lângă ea, 

Care braţe! o stringea 
Şi cu drag o dismierda, — 2 

Mil de sărută 11 da iai 
Când pe feţe rumioare, 
Când pe buze'ndulcitoare, 

Când pe unda părului, .
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„Când pe valul peptului. | 
Sapoi sta de "mi-o privea 
Şi din inimă”! gicea: 
„Alei! dragă Zinişoară, 
„Mărioară Florioari,! 
„Mult eşti mândră, mult eşti dalbă 
=Ca o porumbiţă albă! 
„Mult eşti dulce şi frumoasă 
„În beţia drăgistoasăi! 
= Ochişori"ţă strălucescii, 
- Obrăjeiţi_ruminescii, 
= Crinişori"ţi înflorescii 
- De _m&mbăti şi mă uimescii! 

ct Stăl) ah! stări să te privesc, 
„Ptrul tăi să] netedesc, 
Şi pe sinu'ţi fectorese 
„De gile să mă sfirşesc!: 

Mărioara "1 asculta, - Sta puţin şi ear nu sta, Și cu lacrimi ea, ridea, Șin cosiţe”i s'ascundea, Sapoi car le depărta, hipu” vese] arăta, Şi gicea Yorbe din raiă Cu volosu”y dulce grai.
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Mărioara-apol. tăcea, 
În văzduh un sămu făcea, 
Şi le s'arăta de-o dată 
0 măsuţă mult bogată, 

Tot cu poame *'mpodobită, 

Cu niiframă-acoperită. 
„Amândoi cât o zăreaii,— j+ + “d ara 

„Lângă gă ea _volos săreai | 
“Şi mâncat şi i veselcai 

Cu paharele "'nchinând, 

Şi cu dragoste dicend: 

„SE trăim, să ne Yubim, 

„Vamendoi ne potrivim 

_„Și la dalbe tinereţe, 

„Și la suflete măreţe, 

-Şi la gânduri trecătoare 

„Și la inimi fubitoare!: 

IV 

A doua gi se scula, . 
Faţa palidă'si spăla, 
Ptr de aur peptăna, 
Și frumos se oglindea,: 
Şi la soarezâpol eşea, 
Spre răsăriţ “se'ntorcea,
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Uu sămn tainic de făcea. 
Şi de'ndată s'arăta 
Şi spre ci înainta 
0 deleagi sprintiioarii, 
“Aurită, dălbioară, 
Ca un cuib de Zinişoară. 
Bar cât Zina o zărea pi. În cut văpido sărca | f--muziiee 
Ca străinu-alturea, 
„Murguleţ cu părul creţ, 
„De-a Mărioarey drăguleţ! 
„Lasă'ţi coama Ycutului 
„Şi umbra pământului, 
„Și pe faţa câmpului 
„S6 short shorul gândălui !« 

Murguşorul nechezea, 
La fugă sc ră edea . m 
ȘI. fugea, (mări fugea... Nici umbra, nu'j ajungea, ! 
Şi trecea, (mări trgge | „| De-a lungişul “munţilor, - 
Curmezişul câmpilor, 
Prin mijlocul florilor. 
Bar cât Munţii 0 zărea . 

U
r
e
 VI Pi
 d
t
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Cu străinu-alăturea,: 
De verdiş se despoeail, 

Cu nori negri se'nvăleaii, 
Frungele'şi îngălbineaii, 

Şi apele'şi tulburată ” 
Şi de frungi se scuturaii! . 
Florile âncă-o videa, 

Cu străinu-alăturea, 

Şi capetele'şi plecati 

Şi de jale se uscaii! 

Far cea mândră Ziuişoară - 
Mărioară Florioară, =, 
Nic lo munţi-se mat uita, e 
Nică la flori nu mai căta! 
Cică de-avea ochi de privit, 

De-avea, suflet de ubit, 

Sufietu'i şi ochi sei 
Eraii pentru. dragul ci! 

Fugea murgul sprintior 
Cu aripi de dulce dor, 

„_ŞiY ducea numamtrun sbor 

Pe malul unui isvor. 

Mărioara mil oprea - 

Şi pe mal uşor sărea 

Şin isvor se cufunda, 
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„Și volos mi se scălda. 
Apa lin o dismierda, 
Ca pe-o floare-o legăna - 
Şi pe plete"! se juca 
Şi cu drag îi anina 
De tot firul câte-o roui, 
Şi pe sinu'! câte două. 
Ear din apă când sălta 
Şi la soare s'ariita, 
Soarele în cale" sta, 
Trupuşoru'i săruta, 
Şi cea rouă de pe ca 
Cu-a lui rade o sorbea, 
Nouraş o prefăcea - 
Şi la ceruri o trăgea, 
Apol el o *ncununa, 
S'astfel dulcey cuvânta: 
Al! dragă Zinişoară, 
-Mărioară Florioară ! 
„Alult eşti mândră, Yabitoare, 
-Şi de lume ultătoare! 
„Dar gândit-ai, n'a gânâit 
„Că norocu'y mărginit, 
-Şi că visul fericit 
„Are-ades amar sfirşit ? 
-Și sil, dragă, ori nu scil 
„Că la munţi şi la câmpii -
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„Florile s'a veştedit , 
„De când tu le-ai părăsit?. - 
„Știl că toate, întrun gând, 
„S'aii întors în cer pe rtud, a. 

„Și la Domn sai; Milut cete za 

„Că tu vieaţa le-âi “2 
„Nărioari, draga mea, * 
„Facă Domnul ori ce-a vrea! 

„Dee'ţi bine; dee'ţi ră... noi to? 
Ru ascultă dorul E tăi, 

„Căci în vieaţa, trecttoare” 
„Și în lumea. peritoare 
„0 qi dulce de iubire: 
„E un.veac de fericire!“ 

1 

NV 

Când norocu'şt schimbă pasul . L Nek ler. 

N aduci ani_co-âdiuco-ceasul. 
A treia, gi Mărioara 

Îşi tulbura inimioara 

Şi pe. gânduri se puneat. 34 

Şi ?m tăcere lin plângea. 

"Ce plângea, şi ce jălea 

Cu Yubitu-alăturea? 

Plângea cum plângi florile, 

Plângea cum plângit ziorile! . 

*
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Era giua mult senină, 
Munţii pluteaii în lumină, 
iile "m tăcere lină. 

Paserile 'n umbră sta, 
Nică sbura, nici nu cânta, 
Numaj. umbra, se mişca, 
Cu lumina se lupta 
Şi'n păduri se cufunda. 
Ear Mărtoara cet oita, 
„Vastfel blând ca cuvânta: - 
„Cântă*ţă, frate, cânticul, 
„S&mi may dreagă sufletul.“ EI de sinu* o lipea 
apoi astfel începea: «' 
»Frundă verde viorele ! 
»Scumpe'mi sântii dilele mele 
»De câna mândra, ca o stea, „Sali ivit în calea mea 
» Dalb luceafăr aurit, 
„Crin ceresc şi. mult Yubit! 
„Uită cerul pentru: mine, . „Să uit lumea, Pentru tine, 

Pati, mări, cum cânta, Mândra cum îl; ulta, Că di pa: Î q Sat ridica ) _ On ah Ca 
Ss
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Glas de(mumă/ plângător, 

Bocet lung pătrundetor 

Ce prin văi amar suna 
Şin văzduh se*mpreuna 
Cu alt glas răsunător 

Glas de clopot jălitor... 

e 

Lumea se înfiora! 

Nărioara tremura, 

Împrejuru'i- se ulta, 
Şi spre munţi în virf căta. 
Când de-odată, vai de ea! 
Sus, la munte, ce videa? 
Un nor negru ca un zmeii 

Ce vene, venea, mereii, i 
Aripl negre întindând 

Şi tot cerul cuprindend. 
Mărioara "ngălbinea, e - 
De ursitui se lipea, |. - 

Braţele'şi încolăcea 

Şi cu groază ?ncet gicea: 
„Dragul meii, ursitul mei! 

„Eată vine, vine-un zmei 
„De la sfîntul Dumnedeii. 

„Frăţioare, eată'l vine 
„De la munte drept la mine 

PN
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„55 mă tea de lângă tine, 

„Căci decând not ne-ami iubit, 
„Plorile saii vestedit 

„Şi la Domn s'aii jăluit. 

„Că de tot le-am părăsit!: - 

Şi cum sta, şi cum vorbea 
Lacrimile-o *mpodobea. 
insă norul sus vuca, 
Şi pe cer se tot suea. 
Tunetul grozav tuna, 
Munţi şi văi se resuna. 
Fulgerile s'aprindeai, 
Ploile potop cădeaii. 
Bar Mărioara, val de ea! . 
Ochişori'şi ascundea, 
Căci de-odati negrul. Zmei 
0 cuprinse?n braţul seii 
Şi cu ea sburând stati dus 
În cei munţi despre apus, 
Şi curând în urma, lor 
Se topea grozavul nor, 
Actul se "senina, 
Şi cerul se lumina, 
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VI 

Unde”, unde” Zinişoara, 
Mărioara Florivara, 

Vestitoarea, zYorilor, 

Surioara, florilor ? 
În ce ţeară-aii pribojit, 
Pe ce ţerm. ea s'aii oprit? 

Alers-aii peste nouă ae lea: | În muăi $ fa se 

Neue Bri şi nouă țări şi nouă miri? - 
Ori s'ati dus în nalte platuri, 
Colo, sus, pe câmpi de rauri, 

În grădina Zinelor,: 

În locaşul stelelor ? 
Na se scie, nu se spune 

Unde'i gingaşa minune, 
Dar_pe când 'e luna plină, 
Când e e noaptea riult sânină, (Să va 

“Se audo'a fatez de noapte 
Despre munţi duioase şoapte 

Ş'un glas blând ca un suspin 

Care cântă ?ncet şi lin: 

i 
ma Ce 

„Frundă verde lăcrimioară, 

„Vai de biata'mi inimtoară!
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„Ori ce vânt răcoritor 
„Îi aprinde foc de dor! 

„Bate vântul pintre flori ? | 
„ÎI dă dor de la surori. 

»Bate vântu “m stejărel ? 
„Îl dă dor de voimicel. 

20! străine, dragul. meii, | „Mult amar te jilesc eii! Rr bal 

„Vin, aleargă lângă mine 
„SE mă mat fubesc cu tine, 

T 
.v „Neagră e străinătatea,! 

»Crudă: e Singurătatea, ! 

» Votnicele, ursiţele, „Fă pe gândurile mele,
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„Că mă bate vânt de: vară 

„Simi îusufli dor de ţară, 

„Simi aduce ne "ncetat, 

„Dor de visul ce-am visat; 

„Dar nu” foc de dor mai rii 

" „Ca focul de dorul tăi! 

1852 — Paris. 

EI
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STELUŢA 

DEDICAŢIE. E. N. 
n... 

Ţ u care eşti perdută în neagra vecinicie,. 

Stea dulce şi fubită a sufletului mei! 

Şi care-odinioară luceat atât de vie 
Pe când eramii în lume tu singură şi ei! 

0! blândă, mult duloasă şi tainică lumină! 

În veci pintre steluțe te_cată al meii dor, 

Şadescori-la î la tine, când noaptea e senină, 

Pe platul nemurirei se 'malţă cun lung sbor. :
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Trecut-aii ant de lacrimi, şi mulţi vor trece âncă 

Din ora de urgie în care te-am perdut! 
Şi doru'mi nu s'alină, şi jalea mea adâncă 
Ca trista vecinicie e fără de trecut! 

" Plăceri ale iubirei, plăceri încântătoare! 
Simţiri! măreţe visuri de falnic viitor! 
Vaţi stins într'o clipală ca stele trecătoare 
Ce las' un întuneri€ adânc în urma lor. 

Waţi stins! şi de atunce în cruda'mi rătăcire 
N'am altă mângâere ma! vie pe pământ 
Decât se 'nalţ la tine duloasa mea gândire, 
Steluţă zimbitoare dincolo de mormint! 

SC 
Căci mult, ah! mult în vieaţă cit te-am tubit pe tine, 
O! dulce dismterdare a sufletului mei! 
Şi multă fericire al r&vărsat în mine 
Pe când eramii în lume tu singură şi ei! 

Prumoasă ângerelă cu albe aripioare! : 
Precum un vis de aur în vleați'mi ai: lucit,. 
Şi ?n ceruri cu grăbire, ca un parfum. de floare, 
Te-ai dus, lăsându'mi numal_ un suvenir Yubit,
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Un suvenir, comoară de visuri fericite, 
De scumpe, şi] ferbinte,f și dulce sărutări, 
De dile luminoase şi îndumnedeite, 
De nopţi Veneţiane şi pline de "ncântări. 

Un suvenir poetic, corona vieții mele, 
Ce mângâe şi "nvie dufoast-inima mea, 
Și care se unesce cu harpele din stele 
Când mă închin la tine, o! dragă, lină stea! 

Tu dar ce prin ubire, la a fubirei soare, 
AY deşteptat în mine poetice simţiri, 
Primesce n alti lume aceste lăcrimioare 
Ca un răsunet dulce de-a noastre dulci lubiri!



“LĂCRIMIOARE 
Dono 

Muta Not Jucosci în lume, Multe fiory mirositoare ! Dar Ca vol, mici lăcrimioare, Mare :p lume nick 0 foare Miros dulce, dulce nume! 

%or santoţi lacrimi de îngeri Cc pămenţ din cer Picate, Când, Prin stele legănate,
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Sânteţi fragede şi albe 
Ca tubita vieţii mele! 
Cu vol, scumpe strugurele, 
Albe mirgăritărele, 
Primăvara'şi face salbe. 

Dar de-odată vântul rece 
Fără vrome vă cosesce! 
Astfel soarta crunt; răpesce 
Tot ce “n lume ne zimbesce... 
Floarea pere, Weaţa, trece! 

Poe
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Ss 

aripele'ţi uşoare, 0! sunetul meii vesel, o! sufet fericit! Înalţă-te în cerury ş > Şi Sbori cântând la soare 
Căcr Soarele lubirei în cer aă răsărit Sin cale'my Saă oprit! 

> doriuţi, visurț măreţe, 
a culbul înforit, N&ânaţy ț 

fi 

*
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Ve Si d anpeva E 
2 e. ci , 

a cv .. u e u LD Sântit ore fericite, sântii tainice plăceri 
Ce n cumptna vieţii plătescit ani de durert! 
Alunce falnie omul [ridică ja sa frunte 
Și "n ceruri cu mfindrie aţintă ochiul sei. 
Fiinţa lu se "malţă ca vulturul de munte, 
direa lui îl schimbi, şi] face Dumnegeii! 
Atunci mal dulee steoa lucesce *n med de noapte, 
ȘI “n ziory seuinul pare mai vesel, mai curat; 
Șa dilel mir de glasuri, şa nopţii mit de şoapte 
Il proclamează în fală a lumii împărat ! 

Sunt urme preţioase, sântii scumpe suvenire 
Ce n suflet tipărite, ca el ati nemurire ! 
Lădaruie timpul trece cum sbor neobosit, 
In sinul omeniret vărsând a ernil gheaţă ; 
Lumina lor fubitii lucesce lin în vicaţă 
Precum un soare dulce în veci neasfinţit ! 
Aşa nu te vel stinge din minte'mi nici o dati 
0! suvenir puternice de dragoste 'mfocată ! 
0: timp ferice "m care minunea ce Tubesc 
M'aii deşteptat în raturi cu glasu'[ ângeresc! 

% 

Era blânda oră a blândelor şoapte 
Când nu mat € iuă, şi nu'f âneă noapte.
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Pământul şi cerul, ca doi frăţioni, 
Îşi dati sărutare prin stele şi flori, 

Şi ?n acr parfumul a florilor dâlbe 
Plutea cu lucirea steluţelor albe, 

Și "n toată natura cuprinsă de dor 
Plutea o şoptire de dulce amor! 

Din marginea lumil a nopţii regină 
Vărsa *n calea noastră dutoasa”i lumină, 

Ă ) Şi ?n lunca Dătrunsă, de -ragele ei îi siet | Sbura caii noştri cu aripi de zmoj. 

y | 
anii no! în cale ca umbre ticute, 
covor de frunde, pe cărări perdute, 

Merge 

Pe-un 

Ca Şi m t 
S 

cerea Nopții ce 1 

| 
n ufletel 
; 

€ noastre 

9 Id 

boul 
ncungiura | [păi . ee dia 

; 
ca Şi noi shuraj “
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Sbura ca doi ângeri din stele în 'stele, 

Dânduşi sărutare: tainic între ele... 

De-odată fugari! cu ochii de foc 

La capătul luncii s*opriră pe loc. 

Par dulcele ânger pătruns de simţire 

Îmi dise atunce cu-o dulce zimbire: 

— Acum este ora când geniul sfint 

„Aude şi vede minuni pe pământ. . - 

„E ora ferice de sfintă ufmire 

sCe 'n suflet răvarsă fiori de Iubire. 

Spune'mi dar acuma, tu ce ești poet, 
„Ce poesii cântă inima'ţi încet? 

— Dacă vrei st afli taina ce mi'ncântă, 
aEată poesia ce inima'mi cântă: 

-
y
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De este “vre?o fiinţă, de este vre un nume 
La care să se' "pchine un suflet omenesc! 
Cu tot ce e may nobil, mat iubitor pe lume, 
Cu tot ce m omenire e mal dunnedeesc; 

Tu eşti acea fiinţă, tu, gingaşă lumină 
Aprinsi n a mea cale de însuşi Dumnegeii! 
Și sufletul meii vesel 1 tine se închină 
0! scumpa mea, Blenă! o! drae îngerul mei! 

rm EN | Când soarta vru(să întru lin raiă de fericire, 
Când ochit mer pe Tiiit-Zimbind te-a întâlnit, 
Un fulger, o Scîntee de vecinică Yubire Din ochii tăy pornită, în sinu'mi at lucit. 

Yatunct în antă lume am re'nvicat de-odată, Sun soare may Lexhinte în ceru'mi s'a aprins, 
Ş'o lume ftiră margini, frumoasă, desfătată, 
Ca 0 câmpie verde sub mine stai întins. 

Atunci natura "ntreagă, zimbindu'mi cu plăcere, ÎŞI puse pentru mine corona sa de flori; Şi glasul majcej mele, curmând a mea durere, Veni să mă dismYerdo din cerul fără nori, 
*



8 MART 

Căci faţa ta Tubită mi S'arăta ori unde, 
n YiS, în flori, în stele, în dulcele senin; 

Şi ininia'mi, cuprinsă de dorul ce pătrunde, 
Şoptea cu tine astfel prin talnicu't suspin : 

„Ferice de_acela a căruia. privire 
=Trezind în al tăă suflet un_fraged,_dulce dor, 
„AT face ca” să astă pe gură'ţi o zimbire 
„0a ziori misterioase de vesel viitor! 

„Ferice care, vrednic de-o soarti, ne-aşteptati, 
„Ar face pentru dinsul, în ceas dumnedeesc, 
„A ta inimă șcumpă de dragoste să bati 
„Şi glasu'ţi cu "mfocare să gică : te Yubosc! 

1845 — Blânzi, 

O



  

IV 

DE CRED ÎN POESIE... 
ama aa 

De cregi în poosie, 
În sfinta armonie 
Din boltele ceresci, = 
Când noaptea *'nseninată 
Lucesce "mcoronată 
De stele ce tubescă; | 

De cregy In _tinereţăy 
În gingaşa înumseţă ya V9 „ Ce-aprinde duca dor, Dn 

îi -
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Și ?n tainica uimire 
Ce "msuflă-a ta, privire, 
0! scumpul mei odor! 

De cregi în al tăi frate, 
În suflete curate, 
În cer, în Dumnedeii... 
Precum eii cred în tine 
Ca în cerescul bine, 
Crede “m amorul meă. 

1815 — Blânzi, 

PI Ss aa
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O NOAPTE LA ŢEARĂ 
SOD 

Am o inimă în lume 
Care sciă că mă Yubesce 

CONACHI 

Je rumoasă e câmpia cu dulceay liniştire Pentru acel ce fuge de-a. lumei amăgire Pentru acel ce cati un traiii neînsemnat ! Plăcut, plăcut e ceasul de griji ne'ntunecat, Şi dulce este viaţa, ce curge lin, departe De-al omenirei Ssomot, de-a ci fumuri deşarte!
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Când inima hriinesce o tatnică dorinţă, 
Când omul simte 'n sinut o crudă suferinţă, 
0 jale fără margini, un dor fără hotar; 
Când zimbetu"i ascunde ades suspin amar, 
Şi mintea" se deşteaptă din vis do fericire, 
Perdend ori ce credinţă, ori care nălucire. 

Ferice de acela ce 'n tulburare"! poate 
Pe-un cal să se aruuce, şi prin văzduh se "noate 
Păşind peste-orizonuri, sburând peste câmpii. 
Ferice care poate, departe de cei vii, 
SE ulte-a sa fiinţă, să peardă-ori ce simţire, 
SE nu mai facă parte din trista omenire! 

x 

Era 0 noapte lină, o mult frumoasă noapte 
Ce răvărsa în lume armonioase şoapte ” 
Şi multe glasuri blâyde în inimi deştepta,; 
Cat e nu le poţi uita, 

Care prindă în Sunt scîntee de fubire 
Şi punii pe frunte ade de îndumnegeire. 

* 

Fram... par'că sânt âncă!.. Ja Grele acele 
Când ochiul rătăcesce primblânduse prin stele 
Şi "m toată steoa vede un chip gingaş, slăvit.
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Atunci când visul sboară pe ţerm nemărginit, 
Când dorul trist unesce a.luf duloase plângeri 

Cu sfinta armonie a cetelor de îngeri. 

Ca lampă aninată la poarta de vecie 

Domnea în dulcea taină a umbrelor făclie, 
Virsând văpac lină ce lumea cojicreas, 
Lumini mângâtoasă ! în ceruri că Țărea 
Menită ca st ducă pe căt necunoscute 
Dorinţile-omenirei în lung deşert perdute! 

„ 

De-odat'un glas de ânger, o sfintă armonie 
Plutind uşor în acer ca vântul ce adie, 
Se cobori prin stele din leagănul ceresc, 
Dulos era şi gingaş acordul ângeresc, 
Vâcă inimele noastre săltară mat ferbinte 
La dulcele scii cântic, Paceste-a lut cuvinte: 

„Ferice de acela ce cu- 
„Slăvesce armonia Şi "nalta, poesie 
„Ca dismlerdări plăcute de glas prictenesc. 
El moară De-a sa frunte un senin dumnedeest „Şi geniul seii xustă plăceri încântătoare — 
-Sburând Ja Hemurire ca vulturul în soare; 

0 simţire vie
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-Dar mai ferice âncă ființa de tubire 
„Ce simte cu 'nfocare a dragostei pornire 
„Şi ne'mcetat e gata cu drag a să jertfi! 
aCăci dulce pentru altul şi n altul a trăi, 
„Şi dulce” de a dice, când inima, jălesce, 
„Am 0 ființă “m lume ce sciii că mă Yubesce! 

Minjina — art 1845, 

Se



vI 

VEDE TU VULTURUL, 
PO 

Vegi tu vulturul falnie, o! Scumpa mea iubită, Cum saltă, se ridică şi Sboară, cătră nori ? | Aşa sulletu'mi vesel în faţa ta slăvită Se malţă (cătrăj ceruri, Plutind în dulci fiori. 

Veadt pintr'a nopţii stele ce radă luminoasă Răvarsă m a sa cale luceafărul ceresc? - Aşa când vii, tubito, cu inima, voloasă, De gingaşă simţire aşa ochi'mi lucescii ?



  

VEDE TU VULTURUL 137 

Auţi tu glasul tatnic ce cântă m miez de noapte 
Și prin văzduh plutesce cu-a ilorilor miros? 
Aşa rtsună n mine melodioase şoapte 
Când sufetu'mt te simte, ângerul meii frumos! 

Căci vulturului cerul ai dat aripi să sboare, 
Şi stelelor lumină, şi nopţilor suspin, 
Far ţie "ți-ati dat farmec, plăceri încântătoare 

Și mie 'mt-aii dat; suflet ca ţie să1 închin! 

145 —Blânzy, 

SO



VII 

DESPĂRŢIREA 
n... 

Te duci, fubită scumpă, în țermuri depărtate, Lăsând frumoasa țeară, surori, prietini, frate, Lăsând în al meă suflet un mult amar suspin! În ora de pornire Cu_toţii împreună ponesti Ta tale fasuti exlstorie Jana n Pe-o ee Inlonili și sib_un cer senin, ef | 

e beci reni 
Mergi dar fără mălnire, (te du Şi lât voloasii Căci ângerul jubirey şi iniina*m duloasă Te vor urma ori unde cu tatnicul lor shor;
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Şi cât vei fi departe, ca mine te 'gândesce 
Că tu eşti a mea vleaţă, că soarta ne Yubesce, 
Cu cerul ne păstrează ferice viitor. 

Gândesee că în lume nimic nu e mai mare: - 
Ma! gingaş, mai puternic, mai sfint, mat cu "focare 
Decât simţirea vie ce tu "mi-ai insuflat. 
Că ori ce fericire, că oră ce dulce bine 
Din ochit tă deradă, îmi vine de la tine, 
Precum lumina vine din cerul înălţat. 

  

său ” „Ori unde tu vel merge, Tubităiţi adi-aminte ) —uy, 
De-a noastre ore pline de dragoste forbinte; ! 
Comork nepreţuite de scumpe dismierdiări; 
De-acele vremi în care a noastră fericire 
Schimba întreaga lume în leagăn de Yubire 
Și vremea trecătoare în lanţ de sărutări! 

Mergi, dragă, cântând vesel ca paserea uşoară 
Ce n faptul dimineţii din cuib la ceruri sboar, 
Lovind a sa aripă de rouă 'şi de flori, 
Căci sufletumi în taină şoptind iniriei tale, 
Va depărta de tine ori ce gânduri de jule, 
Va alunga din ochiţi ori care negri nori,
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Şi când va fi lumină, şi când în miez de noapte 
Vel asculta, cu lacrimi a ângerilor şoapte, 
Di, draga mea, atunce precum oiii dice cii: 
„Nu e fiinţă ?n lume ca mine de Yubită! 
„Amorul mă *ncunună, cu-o radă strălucită, 
„Veneţia m'aşteaptă zimbind la visul metite 

Tag —Maiă 1846,



VIII 

DULCE ÂNGER... 

Ru 

Dulce înger de blândeţe, 
Tu ce "n calmi vesel sbori, 
Pe-ale mele tinereţe 
Aruncând frumoase flori! 
Mergi, sub alba'ţi ariptoară 
Să feresci de soartă rea 
Pe-a, ta dulce sorioară, 
Pe XNiniţa, draga mea,! 

Mergi să furi de] pintre stele”] 
Un luceafăr luminos;
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Şi pe fruntea scumpel mele 
551 anint, cântând voios, 
Mergi de "tinde verdi covoare 
Sub piciorul ci de crin, 
Schimbi dorul meii în floare 
Şi] depune pe-al ek sin. 

Mergi, pe-aripe'ţi să se culce 
Adormind îngetizor, 
Şi ângână: cale Sonin_dulce 
Cu dul visuri de .amor! 
Far cu dinsa când pin lume 
Vei sbura, ânger iubit, 
Ah! şoptesce'i al mei nume, 
Spune" dorul meit cumplit! 

Iulie, 1846 — Brusa. 

SS aaa



  

IX 

CÂNTIC DE FERICIRE : 

Sa Ano 

(Sandu meii la tine shoară 

Ca o pasere uşoară 
Cătră cuibul înverdit, 

Şi la sinul tei pătrunde 
„Ca un flutur ce s'ascunde 

y latr'un leagiin inflorit. 

Dorul meii în a ta cale 
Urmând pasurilor tale
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Te dismtardă ne*ncetat, 
Şi pe dulcea ta guriţă, 
Dragă, draga mea Niniţă, 
Furii-un dulce sărutat, 

Ochii mei ce “n veci la tine 
Aţintescă a lor lumine, 
Înotândă în tatic foc, 
Vedii lucind pe-a ta zimbire 
ngereasca ta simţire, 
Ângerescul meii noroc, 

Tot ce “n lume drag şi place, 
Tot ce "nalţă -şi preface 
Pe un om în Dumnegeii, 
Mi le-ai daţ cu-a ta Yubire, 
0! frumoasă nălucire, 
Scumpa mea! ângerul mei! 

De-acum vie cruda moarte! Sufie vântul relei soarte 
Pe pământul îngrozit ! 
Ei aştept cu nepăsare 
A furtunelor suflare 
Căci tubese şi sânt Yupit!



  

- 

CÂNTIC DB FERICIRE, 
115 

Sufletu'mi e o grădină. 
Unde?n gingaşă - lumină 
Cânti-o pasere din rai, 
Vleaţa mea de veselie 
Trece lin în vecinicie 
Ca o dulce di din mai! 

Câci amorul e un Soare, 
Şa mea inimă o îloare, 
Ş'a mea vleaţă-un dulce vis. 
Câcl Tubita mea Niniţă 
Cu-o zimbire, cu-o guriţă, 
Mie certul mi-ati deschis ! 

Costantinopoli — August 1846, 

"0



ZE 

:PESCARUL BOSFORULUI 

“De-ar vrea inaltul Prooroc, 
Mohamed strelucit, 

:SYmi:fie giua cu noroc 
Şi dorul implinit 1. 

'De-aş prinde-acum ii mreja)mea 
Pe-a mârei împărat — 

+Ce poartă, *n frunte-o m are stea, * 
„Un talisman bogat.
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Bi care sint un btet păscar 
Purtat din val in val, 

Fii care dorm la luschiudar, 
In carba de pe mal, 

Ei, Abdulab, cel maţ voinic 
Vislaş de pe Bosfor, | 

Ce mam decât un biet caie 
un suflet plin de dor ! 

Allah! atunci ori co-am dorit, 
Allah! oră ce-as vrea ci, 

De la apus la resărit , 
Ar fi indată-al mei: 

Caftane, şaluri de Caşmir 
Cu late, scumpe flori, 

aţi armasari de la Misir 
Ca vântul de uşori. ” 

Şun lung caic de abanos 
In aur prelucrat, 

Cu imnuri din Coran frumos 
Pe margine | sapat, 

Și trelgeci de VISIaşr Osmani | 
Ce vesel arii sbura,
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Mai (râpidt |decat Elcovani 
Pe "ntinsa Marmara. 

Dar m'aş vrea nict stofe cu fir 
Şi cu mărgiritar, | 

Nici largi cafiane de Vizir, 
„Nick falnie armasar. 
Naş vrea nici sabir de 'Taban 

Deprinse la omor, 
Nici lung covor “de Ispahan |; 

Ce saltă sub picior. 

Allah! me jur câ de-aş avea 
A mâret talisman, 

Maş vrea să fii Vizir, n'aş vrea 
Nici Padişah-Sultan. 

NWaş vrea comori, Waş vrea să am 
Nici chYoscuri, nick saraiii, 

Nici să dismYerd în Bairam 
Huriile din raii. 

1 

Ci: "m mrejt dulce prefăcând 
Dutoasă-inima mea,



PESCARUL BOSFORULUY 149 

Mag duce "cet şi tremarând 
SE prind norocu ?n ca, 

SE prind copila lui 'Topal, 
Frumoasa Biulbiuli 

Ce cântă noaptea, lin pe mal, 
Pe mal la Kandili! 

Constantinopoli, —lunie 1845.



XI 

AŞTEPTAREA 
gi 

Pe malul -mârei de spume-albită 
Ce "malţă gemet ingrozitor, 
Ca pe un ânger te-aştept, Yubită, Cuprins de jale, muncit de dor. 

Fugând de lume, gândind la tine In lume singur trec pe pământ, S'a_mele_lacrimy dorinţi, suspine, 
me a [OT] Cu glasul Mârci se Perdi în venţ.
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Yecinic s'afundă a mea privire 
In orizonul intunecit, - 
Dar nică o radă de fericire 
In ochi'mi âncă nu ati lucit ! 

Vecinic în noapte tristă, adincă, 
Ascult a vreme pas necurmat, 
Dar de plăcere nici un ceas âncă 
Pentru-al mei suflet su ai sunat! 

Nimic în lume nu me încântă, 
Nu varsă ?n peptu'mi dulce fior. 
Frunda şoptesce, paserea cântă, 
Inima'mi plânge la glasul lor. 

Staii ca o peatră, în nemişcare - 
Perdut pe gânduri adeseori. 
Privese la ceruri, privesc la mare... 
Pe mare valuri! in ceruri nori! 

Al! vină dragă, steluță lină, 
De strelucesce pe Ssinul meii ; 
Alungă noaptea cu-a, ta lumini, 
Stiuge cun zimbet amarul grecii.
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Destule gile de despărţire! 
Destule lacrimi, destul amar! 
Vină de pune cu-a ta Yubire Durerei crude vecinic hotar, 

Te-aştept, Yubito, în a ta cale - Precum aşteaptă robul măhnit Să bată ora, Scăpârii sale, Să'şi simtă” trupul din lanţ eşit, 

Te-aştept, Yubito, Precum aşteaptă Pe-a dimineţii zimbet, yolos Sermanul bolnay ce se deşteaptă In sinul nopţii intunecos. 

Ah! Pa: mea jale, Wa mea chYemare Dacă-al teii sufleţ e simţitor, Vin Ssă'ţi dau numai o sărutare Sapoi din. lume Yesel să: shor! 

Triest, — ept. 1846, 

TOR



XII 

VENEŢIA LE 9 

n SEPTENBRIE 1846 

  

I. 

Cana ochii mei înoată in gingaşa lumină 
Ce tainic isvoresce din ochit tel frumoşi, 
Atunci ori ce durere în sînul meii s'alină 
Ca marea tulburată ce-adoarme şi suspină 

“Sub ale nopţii blânde luceferi mîngâtoşi ; 

Câcă ziditorul lumii în duleea lor privire 
Versând văpae lină şi farmec de slăvit,
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Le-ai dat a sa putere şa sa Dumnegeire 
Ca să'mi arate n lume un drum de fericire, 
O cale luminoasă sub cerul inegrit! 

II. 

Când fruntea mea în pace cu drag e legănată 
Pe sinul teii ce saltă aprins de dulce dor, 
Fiinţa mea, ferice, de visuri dismierdată, 
In lumi necunoscute se simte inălțată 
Ş'urmează-a ta fiinţă in tainicul cr sbor; 

Căci sinul teii in care domnesce-a ta jubire Precum 0 lampă sfintă ce arde 'ntr'un altar, Frumos ca şi altarul uimesce-a mea simţire Trezind in al met suflet ori care nălucire, 
Ştergend din a mea minte ori care gând amar! 

III 

Când veselă, ferhinte, guriţa'ţi zimbitoare Me "ncântă, me îmbată cu-a sale sărutâri, In iniminuy atunce s*aprinde-un dulce soare, Şi vleața'mi, ca albina lipită de o floare, Se leagănă in raluri pe-a tale dismierdari ;-
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Câc ângerul fubirei al cârui glas pătrunde 
Și care lângă tine din ceruri ati shurat, 
Ali (strinsy pe-a ta guriţă aripelo'i rotunde 
Ș'acum, ca într*an leagăn, in ele se ascunde 
Cu lira sa duloasă. ce cântă ne'ncetat. 

IV 

| | Când noaptea in tăcere, la ora ce s'adună 
A dogilor vechi umbre pe maluri şovăind, 
Gondola, leagiin dulce, ne primblă impreună 
Pe luciul lin al mărei in care alba lună 
Cu stelele voloase se scaldă strelucind. 

Atunci, din umbra deasă ce doarme "ntre canaluri, 
Din lampele aprinse în boltele ceresci, 
Din turnuri, din palaturi ce triste zac pe maluri, 
0 tatnicti-armonie plutesce peste fhluri 
Şoptind inimef noastre cuvinte ăngeresci: 

vV 

elubiţ, Nubiţi! ne gice Veneţia cernită, 
-lubiţi! amorul vostru puternic e şi sfint! 
>Nhiţi! şi calea voastră va, fi tot inflorită,
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„Şi ?m sinul nălucirei, trec” fericită, 
„Cu-o lungă sărutare veţi trece pe pâmânt; 

aCâcă vremea ce restoarnă cu coasa'i ne'mpăcată 
„A falei omeniret vechi marturi şi măreţi, 
„Nu poate-avea, putere de-a stinge nici odată 
„Acea scîntele vie de dragoste 'nfocată . 
„Ce luminează calea frumoasei tinereţI! 

Palatul Benzonus, — Veneţia, 

SD Sa aaa
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BARCAROLĂ VENEȚIANĂ 
Se 

P e marea lină 
Care suspină 

Stelele toate plutescii uşor. 

De ce, drăguță, 

A mea steluță, 
Lipsesci tu numai din hotul lor? 

Dintre canaluri, 

Şi de pe maluri = 
Se malţi-un cântic melodios.
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De ce, Niniţă, 
A ta guriţă 

Nu se aude/ cănțând volos ? 

'Taluica noapte 
Cu blânde şoapte 

Te chiamă, dragă, s*0 încununi. 
Gondola geme N 
Câci multă yrâme 

N'aii fost cu tine (ointre) Iaşul, 

Ah! te coboară 
Vesel, Uşoară, 

Dintr'al tei negru palat regesc. 
Vin” de zimbesce, 
De strelucesce 

Ca un luceafer dumnegeesc. 

Cu blânda” faţă 
Plutind pin ceații 

Luna din valuri se "nalţă “n cer. 
Ah! “Yină, vină 
Scumpă lumină, 

ă mingăy dulce pe gondolier.
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Fi în gondolă 
Cu-o barcarolii 

“Visul teă gingaș voii ingâna, 
Şi noaptea "ntreagă, 
Niniţă dragă, 

Incet pe marea te-oii legăna ! 

Sept, 1846 — Veneţia. 

SPRIE
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BIONDINETA | 

pei 

- Înto seară pe Piaţetă 
„„ Mocenigo cel frumos: - 

„ Blondinetă, Biondinetă ! 
Dise m calea mea, Yolos, 
„Sci tu, dragă Venețiană, 
„Câ Madon a ta ţi-ai dat 
„AMâne mici de patriciană -Şi ochi mari de sărutat ?  
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„Scii tu ear că mie*mi pare, 

„Cospeto! mare păcat 
„58 porţi apă de vândare 
„Pe-al teii umăr delicat ? - 
„Yin cu mine, dragă, vină.. 

„Fii voesc să te deprindi 
- „A domni ca 0 regină 

„In palaturi de oglindi.& .: 

Iitr'o gi, lângă fontână, |. 
Tiţiano "mil gise cet: 
„Nu e ?n stare nici o mână 

„Ca să cerce-al tei portret. 
„Dar me jur pe mindrul soare! 

„Dacă-al vrea pe loc a sta, 

„Să te-fac nemuritoare 
„Cercând numai umbra ta.“ . 

Adi prin neguri, dimineaţă, 
Noul Doge me zări | 
Şi pe-a lui San-Marco piaţă 

Din palat se cobori: 
„Venețiană tinerică, 
„Blondineto! dise el, - aa
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[tan in mare-Adriatică 
- „An S'arunc acest inel. 

„Nâni in purpură şi "m aur 
„Am să fiii încoronat, 
„Şi pe vechiul Bucentaur 
„Prin Veneţia purtat. 
„Di că vrei a'mi fi soţie, 
„Și eii jur pe sfintul Mare 
„SăţI inchin, Biondinii, ție 
„Toata fala de monare.* 

Dar Biondina cea, cuminte 
Drumul răpide urmând, 
La tustrei, cu dulci cuvinte, 
Le răspunse-aşa, ridend : 
„Nu oglindă may curată, 
„Nu! portret may ângeresc 
„Decât cel ce mi S'arată 
„În fântână când privesc. 

. 

„Xu sînţii Semne de mărire, 
„Nici inele de rubin
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„Cu mai dulce strelucire 
„Decât ochit lui 'Tonin. 
„Ca gondola”i din Piaţetă 
„Nu e tron mai de dorit, 

“Când pe draga”! Biondinetă 
„EL o primblă fericit 12 

Veneţia — Oct, 1846.
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O SEARĂ LA LIDO 
Sase 

Riaică vălul negru ce-acopere-a ta faţă Veneţio cernită, Veneţio măreaţă ! Și cu-o zimbire dulce fit martur fericit L'a noastră veselie Yamor nemărginit! 

În Wremile) trecute (libertăţii. tale, In timpurile-acele de Slorii triumfale | Când nobil răzămată pe falnicul teii lei, VideaY Adriatica săltând Ia glasul seii,
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Gondole negre multe se departaii de maluri : Și lunecaii în tatnă pe negrele'ţi canaluri Purtând comort ascunse de gingaşe simţiri,. * Impirechete inimi perdute m fericiri. 

Dar spunem tu, văgut-at în gondolă vro dată 
Fiinţă may frumoasă, mat dulce dismierdată,: 
Un ânger de Yubire cu suflet may. ceresc Decât Minunea scumpă pe care cii slivesc? 

0! sondolă jubiţă + noi 'lumei dăm uitare! Sbori vesel, shori în pace purtându-ne pe. mare, 
Și leagănii?n tăcere, sub cerul aurit, 
Amorul nostru mare ca cerul nesfirșit.. . 

Și tu, o! vis ferice a tinereţii mele! De-ar fi n & mea putinţă să fac precum doresc, AŞ pune pe-a ta frunte un diadem de stele; - 
Aş pune sub picloare'ţi un tion dumnegeesc! 

. 
. Câci te Yuhesc, Elenă, cu-o tainică uimire, „Cu focul tinereţii, cu dor nemărginit, Cu lacrimi şi credinţă, cu dulce fericire, Cu tot ce este "n mine putere de fubit!
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În dragostea cerească visând cerescul bine; 
La tine al meii suflet înalţă sborul: sei. 
Tot ce'i: mai sfint pe 'lume ei îl slăvesc în tine, 
Tu eşti lumina, vieaţa şi Dumnegeul mei! 

In tine: cred, Elenă, precum credeam odată 
In glasul 'matcei mele, in sfintul ei amor ; 
Precum in soare crede natura "ntunecată, 
“Precum geniul falnic in falnic viitor. 

Tu porţi un nume dulce şi scump inimei mele, 
Un nume ce'mi inspiră un cult dumnegeesc, 
Şi care me incântă ca harpele din 'stele | 
Şi care îmi şoptesce de matca ce jălesc. 

Jubirea ta'mi insulă un dor de nemurire! 
Jubirea mea me 'nalţă la tronul ângeresc! 
Şi ?n leagăn de gondolă, in. vecinică Xubire, 
Cât lumea lângă tine aş vrea (Că să irăesc! 

Snutrosca ) 
Veneţia — Oct, 1846 

SOD Daia
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ZvI 

GONDOLETA 
ae 

Cu Miniţa ?n gondoletă 
Când mă primblu 'ncetişor, 
Trecătorul din Piaţetă . 
Ne privesce-oftând de dor. 
Atunci cerul se "msenină .. 
Lucind vesel ! amândoi, 
Ș'Adriatica s'alină, 
Se alină pentru noi. 

In laguni de ne place 
A pluti pe-a mârel val, 
Pentru not Siroco tace 
Pe-a lut Lido verde mal,
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Şi sul lunga sa lopată 
Gondoleta saltă. Jin 
Cu Niniţa legănată 
Legănată pe-al mei sin. 

Mână vesel, lopătare, 
De la Lido la San-Mare. 
lea de-alung canalul mare 
Ce se 'ndoae ca un arc. 
Mergi cât draga mea Niniţă, 
Stând la peptu'mi infocat, 
Mi-a da dulcea sa gurii, 
Mi-a da dulce sărutat. 

Cât va fi in ceruri lună, 
Cât va. fi senin pe cer, 
La Giudeca, spre lagună, 
Sbori, votnice gondolier. 
Du-ne Toni ?p liniştire - 
Păn” ce, stâng gondola ta, 
Viaţa noastră de iubire 
Cu Yubire va *nceta,! 

Veneţia — Octomvwrie, 1846.
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CANȚONETĂ NAPOLITANĂ 

Cina ventul se scoală 
Turbat, şi răscoală 
A mărilor val, 
Păscarul s'opresce, 
La valuri privesce 
Şi cântă pe mal. 

Ca dinsul, de rele, 
De riscole grele, 
Departe să fim,
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I”a mârei talazuri, 
"a vieţii necazuri 
Ca el să privim. 

Junia ne *nvaţă 
Să trecem în văeață 
Ca paserea ?n sbor, 
Cu fruntea 'n lumină, 
Cu inima plină 
De dulce amor. 

Deci fie pe mare 
Furtună, turbare, 
Şi ?n vieaţă amar, 
Noi, veseli pe. maluri, 
SE ridem de valury 
Ca bietul păscar! 

Ianuarie 1847 — Napoli.



  

XVIII 

VISURILE 
sama 

Scumpă, albă lăcrimioară ! 
Vegi tu roiia de pe flori . 
Cum lucesce ş'apol sboară 
De se schimbă "n negri nori? 

Astfel gingaşa lucire 
Din ochi dulci, veselitori, 
Trist în lacrimi de măhnire 
Se preface-adeseori! - 

Câte inimi înflorite 
La lumină vese] sborii,
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Şi de-odată vestejite 
Fâră vreme cadă şi moră! 

Câte visuri de Yubire, | 
Dulcă a inimej comori, 
Treci, se stingii ca nălucire 
Şi ca fulgeri trecători! 

Asta” legea crudei soarte, 
Lege făr' de mingăeri ! 
Adi e vieaţă, diân e moarte, 

ad A AgI plăcere, mâui dureri!.. 

Fericit care *mplinesce 
Visul seii pe-acest Pămînt, ! 
Fericit care jubesce 
Păn' anu cădea *n mormiînt ! 

Câci Yubirea fin junie 
Schimbă lumea 'u Yesel raiă, 
şi cu sufletul re'nvie 
In cerescul dulce plaiii ! 

Fevruar 1845 — Villa Delâna — Palerma, Ă
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XIX 

ADIO. 
= 

De-aș trăi cât lumea "ntreagă, 
Gândul mei la, tine, dragă, 
Vecinic, veclnie va, sbura, 
Ş'ori ce e mat sfint în mine, 
Dulce ânger! pentru tine 
Pentru tine "1 voii păstra. 

Cea, mai blândii-a' mea gândire, 
Cea may gingaşă simţire, 
Cel mai falnic dor al mei,
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Ţie numai, numai ție 
Le inchin pentru vecie - 
Ca la iusuşi Dumnegeii ! 

Tu, fiinţă de slăvire! 
C'un curent, cu o lzimbire,] . 
Cu un dulce sărutaţ! , 
Mi-ai dat Suflet, mi-ai dat vieaţă, 
Şi a ratului dulceaţă 
Tu în sinumi a rărsat! 

Tu mi-at dat cu-a ta Iubire 
Acea naltă fericire, 
Acel simţ du mnegeesc 
Ce puternic ne Supune 
Şi ne'nalţă de ne pune 
Sus, pe tronul ângerese'! 

Tu, Eleno!.. dar, vai mie! 
Intr'o noapte de urgie 
Cerul crud ne-ai despărţit! 
Tu te-ar dus, te-ar dus, Iubită,., Fericirea”my nesârşită 
Intr'o clipă stai Sfirşit !



a
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Aşa”! soarta! aşa m lume |. | 
Tot ce poartă-tin dulce nume, . 
Tot, ce'% falnie şi frumos, 
Curend trece, curând moare, 
Ca un cântic, ca o floare, 
Ca un fulger luminos! 

Steoa vine, steoa pere! 
Astfel dulcea'mi mingâere 
Ai perit de pe pimint; 
Ali perit, stai dus cu tine 
In locaşul de lumine... 
Și că plâng pe-al tei mormint! 

Singur, singur cu-a, mea jale 
Rătăcit pe-a vieţii cale, 
Ca un orb nenorocit, 
Vieaţa'mi scade, jalea'mi cresce, 
Şal meii dor în veci s'opresce 
Pe mormintul teii Yubit! 

Adio! pe-aceste maluri 
De-ale Bosforului valuri 
Ingânate lin, ușor,
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"Te las, ânger de tubire!: 
Cu a vieţi'mi fericire, - 
Cu-al meii suflet plin de dor! 

Constantinopoli.-—— Maiă 1819.



XX 

PE MAREA 

poa 

An vicața pentru mine,. 
Scump ânger! fâră tine 

Nu are nici un bine, 

Nu are nici un dar. 
În cer fie lumină 
Sai nori, sali noapte lină, 

Sufletul mei suspină 

Suspină cu amar! 

12
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Ori care nălucire 
L'a omului simţire - 
Aduce "nsufleţire 
Cu glasu' incântat, 
Se perde ?n neagra ceai 
Ce 'ntunecă-a mea, vieață 
Şi glasu'i se înghiaţă 
De mine departat. 

Acum cerul zimbesce, 
Natura, *ntineresce 
Şi tot care trăesce 
Se simte fericit ; 
Dar mie ceru'my pare 
Cuprins de "ntunecare; 
Văd lumea n intristare 
Ca sufictu'mt cernit! 

Zadarnic cat plăcere, 
Zadarnic mingăere, 
S'alin a mea durere,.. . 
Să curm al. mei Ssuspiu. 
Trecuta fericire! 
Isvor e de jălire, 
Şi dulcea'y Suvenire 
Irănesce' jalea n siut
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0 valuri mari de spume! 
Purtaţi-me prin lume 
Ca frunga fâri nume. 
Ce o plutiţi uşor, 
Şi mvaruncaţi din mare 
Perdut, fâră suflare, 

Pe malul cu uitare 
Adinculut Bosfor! 

Pe Marea-ncagră — Mai 1847,



SRI 

URSITA MEA 

E 

Întran castel, departe, 
Din ceruri avuii parte 
Să ved un ângerel. 

Mult trist era castelul ? 
Mult vesel ângorelu], 
Mult gingaş, tinerel! 

Avea ceresc blândeţe, 
Pe frunte” dulcţ albeţe, 
In: ochi"! dulce foc,
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Ş'o talnică zimbire, : 
Ş'un suflet cu tubire,. 

Ş'o soartă cu noroc. 

Eram ei âncă june... 
Acea scumpă minune 
Era ursita mea! 

Aşa avuiii cii parte - 

Intr'un castel, departe, 
A me ?ntâlni cu ea. 

Iutr'un palat, pe mare, 
Intr'un oraş ce pare 
Din valuri resărit, 

Departe de-a mea ţeară, 
În urmă -veduiii cară 
Ursita ce-am fubit.
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URȘITA MEA 

Ş'acolo, fâră- frică, 
Pe mare-Adriatică 

Gondola ne-aii” primblat, ” 

Şi n leagăn de iubire, 
Perdut in fericire; 
Tot sufletul f-am dat! -. 

Pe soare şi pe 'lună 
Cu mine impreună 
A fost ursita mea.._:! - 

Aşa avuiii că parte 
Intr'un palat, departe, 
A me tubi cu ca! 

Jubitu-ne-amit în lume 
Plutind pe-a mârey Spume, : : _Căleână pe verde plaiii,
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Şi, lumei dând uitare, 
Cu-o lungă sărutare 
Trecut-amii lin prin raii. 

Dar intr'o noapte lină 
0 palidă lumină 
Se stinse în eter, 

Şi ângeru'mi cu jale, 

Sburând pe-a stelei cale, 

Se 'mtoarse ear în cer. 

Eramii atunci pe mare... 
In dulcea” lesănare 

Muri ursita mea! 

Aşa avuiii eii parte 

A sta în veci departe 
Şa plânge după ca! 

1859. — Malta.
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LA VENEŢIA MULT DUIOASĂ 

La Veneţia mult duloasă 
Duos shoară, gândul mei 
Când, în noaptea, "ntunecoasii, Pe simţirea'mY dureroasă 

Se abate dorul grei. 

Astfel paserea răniță 
De un şerpe otrăvit 
Sboară, sboară obosită 
Şi S'ahate amorţită 
Lângă culbuy inflorit.
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0! Veneţio mult. măreaţă! 
Cine ait putut gusta 
A Tubirilor dulceaţă 
In poetica ta vieaţă, 
Vecinic nu te va uita! 

Te luhesc în a ta jale, 

In veşmântul teii cernit, 

Şi în gondoleje_tale 

Ce se perâii (pintre) canale 
Ca un vis neisprăvit. 

Te Yubesc cu dor(ferbinte 

În frumosul teii trecut, 

ŞI 'n aducerea aminte 
Ale dragostelor sfinte 
Ya fiinţei ce-am perdut!



SUVENIRE 

cae aaa



I. 

VISUL 

ra o cămpie lungă şi tăcută, 
Lungă ca pustiul, ca moartea de mută! 

Sus, în tată dulce, pe-a nopţei senin 
Ca un vas de aur luna plutea lin. 

Eram pe-un cal aprig care "trecea vântul; 

Negrele lui coame atingcaii pimântul.
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In cămpia lungă calul meii fugea, 
Far a lui pictoare carba m'atingea. 

Ne duceamii în cale precum visul duce, 
Ca genii de spaimă, ca doă năluce, 

Sburamii nok pe lună precum gândul sboară - 
Când iubirea dulce inima *mpresoară. 

De-odată fugaru'mi, sforăind, s'opri. EI in departare trei umbre zări, 

Trei fecloare albe, nalte şi frumoase, Decât steoa luniy stele mai votoase, 

In veselă horă uşoare sălta, Şi glasul lor vesel pe rend imi cânta: 

* 

— Tu ce-alergi fâr' de pliicere „În cămpia "ntunecată, -
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- „Nin să afli mingâere, - 
«Vin' la curtea mea bogată. - 

“ln palaturi aurite 
„Şi”n comori nemistuite 
„"Ţi-olii da gile fericite, 
„Şoiă fi roaba ta plecată. 

* - 

— Tu ce-alergi fâr' de dorinţă 
„În cămpia părăsită, 

„Vin s'ating a ta fiinţă! 
„Vu-a mea radă strelucită.! 
„A ta minără pomenire 
„Ya sbura la nemurire 
„Şi de-o falnici mărire 
„Va fi "n veci insufieţită! 

* 

— Tu ce-alergi fâr' de lubire “ 
alu câmpia cea pustie, 
„Vin aprind a ta, simţire 
ala a dragostei făclie, 

„A tei suflet, a ta minte 

„Vor gusta veselii sfinte
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VI=UI, 

„Lângă-o. inimă ferbinte 
„Ce te-aşteaptă ca să "nyvic!* 

Vimit de-a lor Cântic şi de-a lor zimbire, Imi Tăpegiiă calul. crudă amăgire! 

Un pas numai âncă, eram fericit! Un pas... ele "n aer răpide-aii sărit, 

Şi "nvertindu'şi: hora pe-o radă de lună S'aii nalţat in ceruri, căntând împreună. 

Le-augiiă deasupră'my glasul dulce, lin, Ca o şoaptă blândă, Ca un blând suspin. 

Le vtguii ca vulturi, ca troy rîndunele, Şi ca trei steluțe se Perdură “n stele ? .. 

Me treziiă din visul ce me ingâna, În tăcerea nopțel grieră), cinta 
1833 — Ia. 

, 

SS sasea
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la ceasul trist de noapte când apriga furtună 
Pe marea; tulburată: săltând din val în val, 
Se nalţă, se lăţesce şi vijie şi tună, 

Sdrobindu-se de mal. 

Atunci când spatma crudă fiori suflă pin lume, 
Când tunetul se poartă vuind din loc în loc; 
Când marea fremântată S'acopere de spume 
Şi nori ca talazuri arunci spume 'de foc. 

13%
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Imi place a sta singur pe-o stâncă dărimată, 
Saud pe maluri ventul cu groază şuerând, 
SE ved pe 'mtinsul negru furtuna intărtată 
"Şi cerul fulgerând. 

Câci inima: mea astfel de jale e muncită 
Şi plânge cu durere, la ţine când gândesc, 
0! maică, ânger. dulce! o! marea mea tubită! 
Tu ce-a! sburat din braţe'mi in leagănul ceresc! 

Perdut în intuneric sub cerul fâră stele, 
Lipsit de-a ta fiinţă ce zace in mormint, 
Ei ved în nori, in valuri, icoana vieţit mele 

Şi gem cu-a nopţei vint! 

Ah! mult amar e ceasul când dorul ce jălesce, Căt ând fin vremi trecute un suvenir slăvit, e 'mpedică in sboru'y şi cade, se lovesce De peatra mormintal ă a celor ce-am iubit! 

E 

Cu-a sale pâuzi umllate o: mică luntrişoară Pe luciul vii a m ârel de vânt se îngâna,
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„SI sub un cer albastru, ca lebăda uşoară, 
Ad lin se leetina. 

Dar statul crunt de-odati sufiând cu vijelie 
SchimhA a mârey faţă în munţi îngrozitory; 
Şacum sermana luntre pe "ntinderea pustie 
Sărobitii, se zăresce la fulgeri trecători! 

Iasala Prinkipo, — Atigust 1846, |



III 

PĂSERICA 
sn 

bă păserieă 
Ce stai singurică 
Lângă cuibul teii ? 
Nu "1 diua senină, 
Sai nu curge lină 
Apa la pireii? 

De ce plângi cu jale 2 
Vegi (Soril tale 
Cum se veselescit.
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Prin luncile-umbroase 
Vegi cât de votoase 
Sborii şi ciripescii! 

Ce durere, spune, 
Ce dor greii supune 
Inimioara ta, 

De stai singurică, . 
- Dragă păserică, 

Şi nu poţi cânta? 

— Frate 'n departare 
O pajură mare 

„Se "aţă mereii. 
“Ghidra”i se lungesce, 

Ochiu'X se ţintesce 
Tot spre: cuibul mei. 

Apa *% lină, frate, : 
Frunda lin se bate 
In codru "nflorit. 

Dar. cuihu'mi jos cade 

Câ de mult îl roade 

Un şerpe cumplit! 
1833 — Jam, 

poe O ogUR
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MAIORULUI IANCU BRAN 

Merei să "ţi Iei dreapt 
Tu ce laşi in urmă jale, vrednicule muritor! 

"Om de bine, de credinţă, ce Iloldova "i-ai Yubit, Şi "ntr'acest veac pliu de rele fapta bună at slăvit. 

a resplata de la dreptul Ziditor 

AT t&i vechi şi dragi tovarăşi, capul, armele plecând, La lăcaşul teii de moart e te ducii jalnic Suspinând, Glasul clopotelor sună ceasul tei de vecinicie, Si văzduhul le răspunde prin o tristă armonie.
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Aare si LoX văl 
Trupul teii ce-ai tost( (răni) n frtnă sa preface, 
ară sufletul teii vesel SUS În veci va” gusta pace, 
Căci! în vteaţă când, ca tine, omul binele slăvesce, 
Domnul sfint cu-a sa, *ndurare dupii moarte l-miluesce! - 

199 

1833 — Iașt. 

PR
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DESROBIREA ȚIGANILOR 
ISS e 

"Țe slivesc, o! gi ferice! sfintă gi de libertate, Tu a cârei mindră radă sufletul român strebate! Te slăvesc, o! gi măreaţă pentru patria'mi lubită, Tu ce-arâți ochilor noştri Omenirea desrobită ! 

Veacuri multe de durere aii trecut cu vijelie 
Sub asprime plecând capul unut neam în osăudire! Dar Românul cu-a sa mână tumpe) lanţul de robie Şi ţiganul, liber astăgr, se deşteaptă "n fericire! 

A die



DESROBIREA ȚIGANILOR 201 

AȚI e soarele mat falnic! lumea adi e mai voloasă! 
AŞ în (ep inima'Tai cresce! ag! e vfaţa, mea frumoasă, 

* Câdă la glasul libertăţei văd Moldova deşteptată 
Şi la glasul Omenirel o simţesc indutoşată.. 

Fală 'n lume şi mărire pentru tine 'n veci să fie 
0! Moldove, ţeară minâră! tu ce dai sfinta dreptate! 
Braţul teii ce sfarmi astădi un jug aspru de robie, 
Ție însașă presătesce viitor de libertate! 

lat — 31 Ianuarie 1834:



vI 
ODĂ ICÂTRĂ | BAHLUIU 

bea 

„A deseori departe de-a, lume! triste valuri Cu pasurt regulate că măsur al teii pod, Bahluiii! locaş de broasce! rii tainic, fâră maluri, Ce dormi, chiar ca un paşă, pe patul tei de glod. 

» Trecut-aii, dic atunce, a tale negre unde „Ca gloria, ca vleaţa, ca visul de noroc! . — Ba, n'aii trecut, stăpâne! trist nasul îmi r&spunde, „Fi le simţesc prea bine câci mo ăruesă din loc, « 

i _?
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Când luna se ivesce pe-a munţilor gol umer, 
Când paşii mel, ca, gândul, prin aburi rătăcescii, 
Îmi placii acele imnuri de broasce fâră numer , >) 
Ce, chiar ca oare care, în hor Fezesei pepe - 

— 

Atunce in credință a mea inimă saltă 
Ca la un glas prietin fubit şi aşteptat, 
Câok gingaşele broasce sîntii dulci poeţi de baltă 
Precuru mulţi poeţi gingaşi sintii broasce de uscat. 

1841 — Iaşi,
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ZIMBRUL ŞI VULPEA 

  

FABULĂ 

Pe-o Pajişte intinsă cu flori imbelşugată 
Păscea Zimbru] volos, a Când pe furis, prin earbă, o vulpe tupilat? >) I S'arătâ şi "Y gise cu glas foarte duios: 

„0! Zimbrule puternic! o mult slăvite Doamne! 
„Se poate-a ta mărire să pască pe câmpii, 
„Supusă, ca noi Proștii, la ploile de toanmne, 
„La vânt, la ger, la musce, l'a ernir vijelir > „Ai nu gândesce oare că *n vremile trecute 
„S'aii prefăcut în Zimbru un falnic Dumnedeii >
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-Câ soarele sax perde pe cât necunoscute 
-De n'ar domni un Zimbru in zodiacul sei? 
“Ah! scumpul meti prietin! dA'mi voie a te duce 
-Întun palat, de cinste în care ne'ncetat 
„=Clar eli cu-a mele labe de hrană "ţX voii aduce, 
„Și te-olti feri de duşmani pal meii protectorat.* 

— EX! te cunosef şirată! 3 soli 
Respunse Zimbral set t 

“Al ris şi tu în viaţă o cioară |ingămfată, j 
Și de atunci, sermano, tot caş visedi mereii != 

1844. — Iaşi,



VIII 

CURCILE 

EP 

PABULĂ 

Nlisce curci îmbătrânite, 
Gârbovite şi sburlite 
Sta sub Şură tremurând, 
Şi, privind cu pizmuire 
A porumbilor Yubire, 
Piceaii toate-aşa, pe rând: 
(EleY) soro! ler frate! 
„Aşa paseri desfrenate 
„Ala! vădut-aţi âncă vor? a ri at „an Priviţi, o! sorioare!
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„Cum se drăgostescii la soare 
„Făr' a le păsa de not! 

„Nu le” frică 

„De nimică, 
„Vaii ruşine nică de cum! 
„Ai nu sciii ca nostru nume 
„Onorat de toţi e 'm lume, 

„Câ drept pilde noi acum. 
— Yol acum" sînţeţi bâta bătrâne, 
Le e_respunse-atunci Iun (câne)e| 
„Vol acum stuteţi SBireite, ' 

„Gârbovite şi sburlite. 
„Vol de ciudă, vot de ură, 
„Staţi cobind acum sub şură- 
„Clevetind cu pizmuire 
„A porumbilor iubire, af 
„Cacă de mult vaţi jrăit traful, ] 6 e 
„Vaţi mâncat de mult fala] )- posăleco N 
„Şacum toate la un 10c 

Nr. 
SPD



IX 

FRUMOASĂ COPILIŢĂ 
= 

DP-rer Z, Filipescu 

Erumoasă cepiliță ! 
„Spune'mi de unde vij 
Cu zimbeţ pe guriţă, 
Cu mîndri ohy şi vii? 

Ce ânger mult ferice 
Din ceruri te-a adus 
Și pe pământ aice 
Străină te-ai depus?
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Tu eşti o nălucire, 
„Un farmec aurit, 
Un vis de fericire, 
Un ânger de slivit! 

Din cer eşti o minune, 
Şi dulce "1 glasul tei 
Ca sfinta rugicfune 
Când bate ceasul reă! 

1844 — Borsee, 

14



x 

ADEVERUL ŞI MINCIUNA 
ps 

D-ne! 2... N... 

"Ți-aş dice că eşti frumovasă, 
Că eşti pasere votoasă, 
Că al glas melodios, 
Şi că ori cine te vede 
E ferice şi te crede 
Dulce ânger luminos, 

"Ţi-âş dice că eşti o foare 
Ce lucesci mat viii la soare 
Decât cele-l-alte flori,



1846, 
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» 

Că-a ta gingaşi zimbire, 
Ca un vis de fericire, 
Nascâ; n înimi dalci fiori." 

Dar me tem că "mi-ai răspunde 
Cu-al teii glas care pătrunde 
Şi cun aer ridător: 
-0! poete! văd prea bine 
„Că minciuna pentru tine 
„E nepreţuit odor. 

=> 

r 

ay . d ş - - %u „Lasă âneerii _in pace, ha zu ta „felu 
„Și de_vrei i pliicere-a” mi_ face | te e oa ne 
2Ca poet adestraf, 
„Fă în viaţă o minune 
„Hotărându-te ami. spune 

„Adevăr neprelucrat.& 

- da , mal riCne 
Y AI .N Ş 

iN 

Îi spun dar că eşti frumoasă, 
Că eşti pasere voioasă, 
Că al glas încăântător, ” 
Şi că “n vecinică frăţie! 
Sufletu'mi se 'mchină ţie 
Ca, un frate Tubitor. a 

Se re



XI 

PE UN ALBUM 

A 

În (zădar Jruesce Cerna şi se bate 
De-a ei stînci măreţe, vechi, uestremutate, 

ca Şi'n cascade albe saltă pe-a lor sin... g ; 

Apa trecătoare, petrele remână! Sa a — 

În zădar şi anif s'aduni cu grăbire 
Trecând peste inimY ce-aii gustat lubire!! 
Suvenirul dulce de-un minut slăvit 
Pintre-a vieţii valuri sta ?n veci neclintit! 

184... — Mehadia. 

AS SA a



XII 

ROMANȚŢĂ 

De-aș fi, Yubito, gingaşa floare 
Ce cresce ?n vale, lângă pirăii, 

Aş da şi roiia şi mindrul soare 

Pe-o radă dulce din ochiul teii. 

De-aş fi, Yubit-o, paserea mică 

Ce (intro) frunge saltă uşor, 
Pe-a tale braţe stând fâră frică, 
Maş vrea în lume ca să mai sbor,
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De-aş fi, Yubit-o, veutul de scară, 
E nici o floare n: aş ingina, 
Ci cât e noaptea de primăvară 
Pe sinu'ţi fraged m' aş legiina, 

De-aş fi, fubit-o, îngerul care 
Te-adoarme noaptea cu glasul sei, 
"Ţi-aş fura tainic o sărutare 
Şi ?n cer te- -aş duce pe sinul mei.



XIII 

ADIO MOLDOVEI 

Scumpă ţeară şi frumoasă, 
0! Moldovă, ţeara mea! 

Cine pleacă şi te lasă 
E pătruns de jale grea, 
Câd, plutind în visuri line - 
Pe-a] teii sin ca intrun raiii, 
Dulce "1 viaţa de la tine 
Ca o dulce qi din maiit!
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Fii te las, ţeară iubită, 
De-al teii cer me depărtez, 
Dar cu inima cernită 
Plâng amar, amar oftez! 
Trist acum la despărţire, 
De fiori me simt cuprins, 
S'ori ce draşă nălucire 
Pentru mine-acum s?aiă stins! 

Cine „scie, cine scie 
Dacă *mpins de-al soartei venţ 
M'oiii intoarce *p veselie 
SE sărut al teă pământ! 
De-ojii videa âncă vro dată Munţii tey resunători 
Ce cu-o frunte inălţată 
Se perdă falnie pintre nory; 

al tei codri de verdeață 
Unde Curgii, şoptescii uşor Reci isvoare ce daii vieaţă, Doine care dicii de dor, 

Şral teii cer care zimbesce 
Sufletului Romănesc, 
Şi ori care me Yubesce 
Ş'ori pe care că Yuhesc!



ADIO MOLDOVEI 

Pată ceasul de pornire! 
Pată ceasul mult amar! 

Veselie, fericire, 

Pi le las pe-al teii hotar, 
Ş'a mea inimă îţi. dice: 

0! Moldoro ce jălesc, 
Adio! remâi ferice, 
Ferice să te găsesc! 

- 

1848, 

re e
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LA MORMIÎNTUL 

LUI GR. ROMALO 

Ă ncă 0 radă care se stinge 
Din cerul nostru intunecat ! 
Inima noastră amar te plânge 
0! dulce frate iustrăiuaţ ! 

Martir fubite a liberiăţei, 
Tu mori departe de-al tei pămint! 
Mork trist pe ţermul străinătăței 
Și noi te ducem I'al teii mormint !
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0! dormi in pace pe-aceste maluri, 

„Îngănat dulce, ca ?n vis uşor, 

De gtâsul mârei purtat de valuri, 
De glasul nostru uimit de dor. 

0! sbori din lume, shori fâră jale, 
Suflete blânde! suflet senin! 
Câci not vom spune patriei tale 
Cât ai dorit-o pe ţerm străin! 

Cât vom fi âncă purtaţi prin. lume 
De valul vieţii, de-al soartei vint,. 
Yom şopti jalnic dragul teii nume 

Ca un Adio Pal teii mormint! 

Constantinopoli — 31 Mai 1RI2. : .:



xv 

INTOARCEREA IN ŢEARĂ 

Pe much de Prăpasti! lunecând uşor, Cu corbii de earnă me "treceam in Shor. 

Sania'mi cea mică, murgul mei ce] dalb Lăsaii urme albe pe omttul alp. 

Sburamii not ca gândul ce me "mpresura ; -Qândul me, ca mine, in ceruri Shura,
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Fii reshăteam fute trocni de ninsori, 

FI lăsa in urmă'i troeni lungi de nori, 

Câci mergeamii departe... el câtră o stea, 

Fă, instrăinatul, câtră ţeara mea! 

a fear crengile'şi plecaii 

Și zăpadă 'n cale'mi pe rând scuturaii. 

În zădar şi cerul viscole stirea, 

Şi „Cu fulgi prin negură câmpii aşternea. 

În zădar şi lupii, codri resbiitând, 

Cu crivățul ernil m'alungaii urlând. 

“ Şi lupii ce urlă, şi arborii muţi 

În negura deasi remâneaii perduţi, 
. 

Câct mergeamii în grabă... el câtră o stea, 

Ei, instrăinatul, câtră ţeara mea!
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În “feara mea dulce Sintii drumuri de flori: În dulcea. mea feară shori, murgule, sbori. 

În blândul luceafer am un ânger blând; Înalţă-tem şinu "1, 0! tristul mei gând! 

Țeara nu” depar te; o simt, o ved eii! Raiul infloresce in sufletul mei; 

Steoa se arată pe cerul senin. Aogerul Yabir ci îmY zimhesce lin. 

A Periţă negur ri dese! eat dulcea stea! Ls Pel străinăt ate! cată ţeara meat 

1849 

Noe



XvI 

LA MOARTEA. 

LUI p. CAZIMIR 

” ? 

Dia ramura plăpindă a tinerimei tale 

- 0! ţeara mea duioasă! 

Ati maY căgut o. floare, te-ai părăsit în jale 

în jale dureroasă. 

Strmană, tristă sătimit copii-ţi de Iubire 

Te lasă fâră vreme! 

Ei cadă, secerați grabnic de-a morţei grea lovire, 

Pe sinul teii ce geme.



984 
P. KAZIMIR 

Ce vânt amar de moarte, va! suflă peste ține, 
De sufere şi moare 

Ori ce de-abia "nverdesce sul dulcele'ţi lumine, 
- Ori cet de-abia in floare ? 

Fatală, crudă, soartă ! Tot ce e dra in lume, 
Curând din lume pere! 

Ferice care lasă macar un dulce_ nume 
"a patrie durere! 

1350 -Iasr



XVII, 

DRIDRI 
, 

Cine n'aă vigut 

Și n'aă cunoscut 

Pe Dridri voloasă ca o păserică, 

dur pe Dumnedeă! , 

"-Pe sufletul med! 

E! în astă lume n'aă vtqut nimică. 

” (Cântic frances.) 

Era graţioasă, 
Tinără frumoasă, 

Vie Parisfană cu mit de "'mcănâtri. 

Mica, ei guriţă,. 
Ca o garofiţă, 

Purta o comoară de dulci Stirutâră. 
15



226 -  DRIDRI 

Dulcea veselie 
Ce inima 'uvie 

Ca un soare vecinic lucia *n ochil ser, 
Ea 'nsufla Yubire, 
Plăcere, uimire, 

Câci era artistă în sufletul ej. 

, Prin ori ce mişcare, 
Prin a sa căntare, 

Prin a sa fiinţă vesela Dridri 
Semăna o floare 
Cu mici ariproare 

Ce sbura pin aer ca un colibri, 

Cine n'a zărit-o 
Şi mai urmărit-o 

Trecând in primblare câmpil Elisei? 
Cine-aii urmărit-o 
Şi car aă zărit-o 

Fâră să dorească a fi dragul er? 

Parisul e mare! 
Şi'n sinul lut are 

Multe frumuşele, dalbe cât af vrea;
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Dar aşa dălbică, 
Aşa frumuşică * 

Y all avut Parisul. nici n'a mai avea! 

Multe. sciii să cânte 

Şi votos se. 'ncânte 
Noaptea in bancheturi pe Yubiţii lor, 

Dar ca dânsa cine : 

Sciea, să închine - 
Cupa veselici dulcelui amor? 

. 

Ca un dal de lună, 
Ca o veste bună, 

Ea veni pe lume întrun carnaval, 
Şi ridend de moarte, 

De relele soarte, 
Ea cânta tot astfel pe al lumei val: 

„Vlaţa'i trecătoare 

„Dragostea'i un soare 4 
„Care lumineazi calea, scurtek vieţi, 

„Mergeţi dar ca mine 
„Cu fruntea ?n lumine, | 

„Vol -ce treceţi plaiul dulcei tinereţi,



228 
DRIDEI 

„Cerul mult ferice 
„XNe-aii trimis aice 

„Ca "mpreună vesel să călătorim, 
„Şi ne-ai dat simțire, 
„Dor de fericire, 

„Inimă ferbinte ca să ne Iubim. 

„Inima'my e plină 
„D'amor, de lumină, 

„Și vrea să tubească! până ce- 
„Sufletul mei ride; 
„Ralul se deschide 

„Se deschide 'n glasul: veseleă Dridri.« 

oii muri. 

Astfel de căntare - 
inta _*n nepăsare 

Draga copiliţă cu glas aurit. 
Ea credea 'n fubire 
Şi in nălucire 

Ca în ceresci daruri fâră de Sfirşit. . 

Nu sciea câ n lume 
Cel mai dulce Nume, 

Cea mal scumpă . foare, cel mai gingaş- dor,
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Moartea le atinge 

Şi curând le stinge 
Cum se stinge-un fulger viii şi trecător!.. 

Sub o cruce tristă 

Vesela artistă, 
Odihuesce-acuma, singură ?n mormint. 

Singură, tăcută, 
Acum e perdută 

Intun colţ de lume, sub negrul pămint! 

Dalbe tinereţe, . 
- Gingaşe frumseţe, 

Cine putea crede câ vot veţi peri?.. 

De şi n'o mal vede, 
Nimine nu crede E 

Cai putut să moară vesela Dridri! 

1854 — Paris, 
! 

JAY
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UMBREI LUI NICU GHICA 
Dana 

Tu ce-ai fost in lume atât. de Yubit ! 
Inimă. de ânşer! suflet amărit! 

“ Mare aii fost tatna durerilor t ale, 
De-ai lăsat in lacrimi, de-ar ] ăsat in jale 

Patrie, soţie, rude şi copil 
Ce te plângii pe malul tristei vecinicir!
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Dar cât de grozavă, cât de nepătrunsă 

Ai fost acea taină in sinu'ţă ascunsă, 

„Astfel tu in sufiet erai simţitor 
Şi Pa altor patimi dulce "mdurător, 

Astfel scieat .face jertfi necontenite, | 
Că din pragul morţei te-ai fi 'ntors, Iubite, 

De gândeal ce lacrimi laşi in urma ta, 

De puteai copiii a ţi"! săruta!.. 

0! ființă blândă! umbră mult jălită! 

Audi tu din ţermul unde eşti sosită, 

Cum te plânge lumea care te-aii perdut ? 

Cum te plânge ţeara care te-ai avut? 

Vedi tu vălul negru, noaptea, 'ntunecată 

Care peste inimi s'aii întins. de-odată? 

Simţi tu de departe ce deşert cumplit 

Laşi între prictini care te-aii Tubit?



239 
UIBREI LUI XIcu GHICA 

Omenirea tristă ai perdut în tine 0 comoar tă Scumpă, un istor de bine, 

Patria un razem, noi un frăţior, Copilaşii tineri fericirea lor, . 

0! vol, lanţuri taknier! vol, ] egături sfinte De copil al ferit, de om, de părinte! 

Visuri de Jubire şi de viitor Ce "ngănaţi. in cale"! omul trecător! 

Yo, simţirt ina] te a le Omenirej, Glasuri, mingâlo ase a Dumnegeiret, 

Toate, intro cli ] Vă, cum de-aţi părăsit Sufletu'y nemern ic, gându'y rătăciţ >. 

Astfel ai vrut Soart a! şi când ea voesce, Omul cade!,, cara pe-a luţ urmă cresce! 

Omul e o ţ alnă, viaţa lut un vis, Sufietelor pl ânde cerul e deschis,
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Cel ce-ati fost o dată ştersu-s'aii din lume 

Ca un fulger fute, ca un val de spume. 

Cel ce respăndit-aii bunuri pe ptimint, 

Singur, in tăcere, zace sul mormint, 

Singur, intrun codru, doarme el departe 

De al lumet sgomot, visuri mult deşarte, 

Şambra”! e 'mginată jalnic, lin, uşor 
De-al codrului freamăt şi de-al nostru dor! 

1851 — Iaşi, 

RARI



XIX 

DOR DE CĂLETORIE 

ara 

Primăvara cea verdie 
Cu cosiţa"! aurie 
Mi-ati sosit volos in țeară, 
Drăguliţa primăvară ! 

Ş'aii adus un dulce soare, 
Ş'un sin plin de lăcrimloare. 
Ş'aii adus o lună plină 
Ca s*o scalde în lumină,



DOR DE CĂLETORIE 

Lunca ride şi 'mverdesce, 
"Dora ?n suflet se trezesce. 

Isvoraşul curge 'n vale 

Şi *mi aduce dor de cale. 

Daţi'mi, daţi'mi aripioare 

C'aud glasuri de cucoare. 

Daţi'm! aripi sprintinele 
Caud glas de rindunele. 

S5 me duc în depărtare 

„Peste munţi şi peste mare. | 
Să:me duc în lumea 'ntreagă: 

Ca 0 pasere pribeagă.. 
A 

* 
+ 
> SE 

34 Duce-m'aş in cale lungă, 

j Dor să nu me mai ajungă! 
Le Duce-m'aş şi m'aş tot duce, 
> 
(a | Dor să nu me mal apuce! 

1852—1aş
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 BOSFORUL 

sr 

Dormta in liniştire Bosforul fară valuri Intr'a Europet mindre şa Asiei vergi maluri Ca un balaur verde in lupte ostenit. Din grori şi pân'in noapte pe umeri cl purtase Corâbil cu trey poduri, nenumerate vase 
Spre-apus' şi rosăriţ, 

Acum dismierdaţ insă de-a Ginilor suflare, Se legina molatic cu-0 leneşi mişcare Și, ca oglindă vie, sub cer se intindea. Ear luna zimbitoare, şi tainică, şi lină, Vărsând pe-a sale unde dulci spume de lumină, Cu faţa sa balae în el se oglindea.
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Precum acele paseri, străine călătoare, 
Ce se abatii în şesuri la asfinţit de soare 
Stringend ale lor aripi cădute de lung sbor, 
Mulţime de corâbii cu pânzele 'nsălite 
Sta, umbre urieşe, fantasme neclintite 

Pe luciul Bosfor. 

Era la ceasul tainic când Genii de noapte 
De la un mal la altul aducii dufoase şoapte, 

Când marea, ?ncet adoarme cu-o suspinare grea. 

Atunci când lumea "şi pune fantastica sa haină, 
Când ori ce zefir trece purtând o dulce taină, 
Când ori ce undă poartă in frunte”! câte-o stea. 

Era la ora tristă cnd palida kadină 
Cu lacrimi pe- -a,. el gene, cu fruntea pe-a sa mână, 

Privind in depărtare un sbor de Elcovani, 

Ar vrea pe luciul apei, ca paserile-acele, 
Se fugă ?m sinul nopţei, sburând spre Dardanele, 

Departe de tirani. 

Nu se zărea atunce pe umeda cămpie 
Decât scîntei şi fulgeri de flacară-argintie 
Ce, şerpoind pin apă, plutiaii şi s'alungaii, 

'
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Saii Delfint fâră număr care, sărind din mare Şi 'n spume luminoase mişcând a lor spinare, In valuri după. stele pe rând se cufundaii. 

Acum de mult imamul din minare căntase, De mult glasuy Puternic la rugăclunt chiemase, Copiii lut Mohamed in altele geamit; Nu sSaudea in lume decât suspinuri mute Sacele blânde glasuri de umbre nevă&dute 
"Ce vină de prin pustii, 

De-odată n intuneric o barcă nezărită | Trecu ca visul negru pe-o frunte adormită Lăsând o urmă lungă pe-adincul umed plai. Pe mal un eântic dulce se augi de-odatii; Ear barca cu Srăbire spre cântie indreptată Se afundâ in umbra măreţului saraiă, 

Constantinopoli.
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STROFE 
Lut C. NEGRI 

” I 

pP rietinul meii Negri, iubit şi dulce frate ” 
Ii scrii aceste strofe din locuri depărtate 
In care-odinioară, ca mine călător, 

Lăsând a ta găndire în tainicul el sbor, 
Adeseori ca mine ai stat culcat pe maluri 

Cu sufletu'ţă în ceruri, cu ochit “tei pe valuri. 

II 

In oră ce parte-a lumel străin eii me giisesc, 
Imi place sînt) ferice la tine să gindesc, 

Şi ?n ori ce întemplare a vieţii mele *mi place



2-10 
STROFE 

La gândurile mele părtaş de a te face, . Câci din copilărie cu tine m'am depris Se *mpart ori ce Simţire de care sint cuprins, 

III 

De me muncesce dorul când îmi aduc aminte De vremile trecute a dragostei ferbinte; De simt a mele lacrimy curgend incetişor “Când se deşteaptă 'n mine al țeriy gingaş dor, Dureri sat Yesesie, ori ce vie simțire Maproprie de tine cu-o dulce infrăţire. 

Iv! 

Acun, pe malul mârei, la umbră stând culeat, In linişte adincă şi n visuri, cufundat, Privesc trecând mulţime - de vase călătoare Ce lunecă pe Valuri. ca; lebede: uşoare, | Şi gându'mi le urmează Sub cerul. fâră norţ Ca paserea Pribeagă ce cată-un cut de flori. 

v 

El merge să Yevagă acele mindre paturi, A tinereţei noastre armonioase raluri, . În care, ca şi tine, 0!- scumpe 'frăţior,
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Simţit-am al meii suflet ferice, fubitor, 
Cresctnd în inflorire sub al jubirei soare. 
Şi colegend a 'lumei plăceri incăntătoare. 

VI - 

Se duce el în grabă ş'opresce shorul: seii 
Pe unde-odinioară trecut-am ti şi eti, 
Dar mal ales îi place uimit; să se închine 
Acelor doi ţermuri de -suvenire pline, 
Neapoli, Veneţia, poetice surori 
Ce 'n inimile noastre deşteaptă dulci fiori, - 

VII 

0! Negri, scumpe frate! cât vom trăi în lume 
Cu multă "ndutoşire şopti-vom aste nune, 
Şi câte ori in viaţă cu drag le vom şopti, 
Cu drag unul la altul frăţesce vom stindi, 
Câcă intre doă inimi may strinsă e unirea 
Când ele de-o potrivă aii cunoscut Tubirea. 

VIII 

Trecii anii cu grăbire pe calea scurtei vieţi! 
“Se vestejesce floarea, frumoasei tinereţi, 
Dar suiietul nu'şi perde a sale daruri sfiute. 

16
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El vecinic are viaţă, şi îşi aduce-aminte 
De ori care simţire,. de ori care cuvint 
Ce Paii făcut să afle chiar cerul pe pimint. 

IX 

Aşa pe vecinicie va, sta intipărită 
In sufletele noastre icoana mult slăvită 
Acelei ce in lume: aii fost âugerul mei! 
Şi ora, tristă "n care, shurând la Dumnegei, 
Ne-aii dat cea de pe urmă a sa dulce privire, 
Unind mânile noastre in vecinică "nfrăţire! 

ss





NOTE. 

DOLINE 

. Dom 

“I. Doina, : . 
Doina este cea mai vie espresie a sufletului romănese.. Ea cu- prinde simţirile sale de durere, de iubire şi de dor. — Melodiea doinei, pentru cine o înţelege, este chiar plângerea dotoasă a pa- triei noastre dupi gloria sa trecută ! 

II, Baba-Cloanţa, 

Piard verde să gonescă... 
Piară-verde, Singe-roş şi Hraconit, sântii stihii duşmane omaluj. 

Vrcolacyul se liţesce 
Sus, pe lună ca HUH NOT... 

„Poporul Tomân crede că vârcolucii mănâncă soarele şi luna în timpul eclipselor, Această eredare superstiţioasă domnesce în
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ţările, noastre tocmai din timpul Dacilor, căci însuşi Ovidie po- 
menesce despre dânsa în poesiile sale. Vercolaciul se numesce în 
limba latină: vermicolacius. 

Pa 

IV. Craii-nou,. 

Când se arată Craiii-noii pe cor, fetele şi flăcăii români esii în 
câmp dei adresează rugăminţi pentru îndeplinirea dorinţilor lor. 

  

Pasii 

V. Maghiara, 

În munţii Slatinei curge un pirăii mic ce se numesce Ma- 

ghiarniţa. Legenda poporali spune că numele lui. se trage de l 

întâmplarea descrisă în această baladă. 

n 

IV, Altariul Monăstirei Putna. 

Subiectul acestei balade “l-am cules în Bucovina, şi chiar la 
monăstirea Putnei unde se afli mormîntul eroului care a zidit-o. 

- " VII, Andrii-popa. 

Acest hoţ a cutrierat ţeara şepte ani întregi, fără a'1 putea 

prinde vre o potiră, — La anul 1818, Mihai Cozoni, unchiul 

autorului, a fost însărcinat prin 'poroncă domnească (ca să Dus 

mâna pe acel hoţ vestit. Deci, întâlnindu'l Ja Valea-seacă, “l-a 
ucis din fuga calului, după o cruntă luptă de câteva, ore. La 

1821, când a isbucnit revoluţia grecească, -Mihai Cozoni, a cărui 
suflet măreț se aprindea lesne la glasul libertăţei şi a vitejiei, 
s'a înrolat în armia lui Ipsilanti cu' rang de sataş (elatondas), 
şi la crunta bătălie a Qrecilor cu Turcii în Valahia, la Drăgăşani, 
a mima pe câmpul risbojului după ce făcuse mari şi minunate 
viteji
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Hai la goană de neferi, 
„„. : lat la horă de maăeră ! 

Istorie. — Acesta era răcnitul lui Andrii Popa când se isbea 
asupra potirelor ce întâlnea, 

se ae 

IX Ursiţii. 

„Petele românce întrebuinţează deosebite mijloace de a cu- 
noasce ursiţii ce vor avea. Unele discântă isvoarele, credenă că 
vor videa în faţa apei chipurile bărbaţilor de care ai să aibă 
parte; altele îşi legă ochii în noaptea ajunului Bobotezei, şi mergii 
de puni mâna pe un par din gardul casei. Dacă se întâmplă ca 
ace] par să fie drept şi curat, ursitul are să fie nalt şi bine fă- 
cut; car dacă din contra parul e strimb şi nodoros, ursitul are 
să fie bătrân şi urât, etc,, ete, 

3. Strigoiul. 

Această baladă am compus-o în tovărăşie cu Costachi Negri, 
împărţindu-ne subiectul în două părţi; ei am lucrat partea | şi 
Negri partea IM. — Acea compunere a prietinului mei, plină de 
framuscţi poetice, este una din cele mai nimerite sericri ale sale. 

rs 

XII. Strunga, 

Pădurea Struneii a fost mult timp Iocaşul cetelor de hoţi, 
încât acest nume a rămas vestit în Moldova, precum  Pădurea- 
neagră în Germania şi pădurea Bondi în Francii. 

Ololio! măi, tave-bală. 

Take-babă: poreclă, haiducească. 
me
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XIV. Făt-Logofăt, 

Fât-logofăt- este eroul poveştilor poporale; el se Inptă ea zmeii, şi "i frumos ca soarele, având ca şi el plete de aur. 

XV. Hora, 

Hora este chiar (tocul cel vechiii a Romanilor şi care eră cunoscut sub numele de Chorus. În timpul horei este obiceiă că unul din dinţuitori să cânte din gură şi să dee astfel tonul danţului. 

Duh-de-spatmă, Prey-nălucă, cte. 
Porecle date ţiganilor lăutari. | 

IRA 

s 
XVI. Sburătorul, 

Sburătorul este un genii nevtdut care pândesce fetele în luni 
şi le sărută pe furiș, 

XVIII. Cinel-Cinel. 
Flăcăii şi fetele de la ţeară petrecii serile ernii la găgetoare propuinda'şi cimilituri, dintre care unele sântii foarte poetice, 

XX. Dorul româncet, 

Nani, nani Puluşor.. . 
i a [. y . Ei H+] 

Femeile românce ai obiceiii a legiina şi adormi copiii lor y 
cântice dulci şi melodioase, în care cuvântul nani, nani, TSSUn ades ca o duioasă dismieraare. 

Dan 
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XXIV. Mărioara-F'lorioara. 

Când norocu "şi schimbă pasul, 
Naducii ank ce-aduce ceasul. 

Proverb naţional. * 

So 

LĂCRIMIOARE 
pasa 

„X. Păscarul Bosforului. 

Un talisman bogat. 

Popoarele Orientului aii o oarbă încredere în "puterea talis- 

manurilor. 

Ei care dorm la Tăschăudar. . . 

lăschiudar sf Scntari: oraş mare pe malul Bosforului în 

Asia, în facă cu Galata. E : 

Mai răpidi decât Elcovani. 

Elcovani: paseri ce sbâră răpide pe luciul Bosforului. Turcii 

credii că ele sântii sufletele celor ce nu, aă putut întra în raiul 

Imi Mohamed şi aii nare respect pentru densele. 

Pe al, la Kanaili. 

Kanâili: sat frumos pe malul Asiei, la mijlocul Bosforului. 

  

XIV. Biondineta. 

AMâne mici de Patriciană. 

Nobilii Veneţiei se numeaii Patriciani.
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SE porti apă de vendare. 
La Veneţia sântă fete ce portă apă de vândare în ciubere de bronz. , 

Tiţiano 'mă dise 'ncet. 
Tiţiano: pictorul cel mai vestit a Veneţiei. 

Și pe vechiul Bucentaur, .. 
Bucentaurul cra în timpul mărirei Veneţiei un vas mare aurit pe care Dosii, la încoronarea lor, se duceaii ca să arunce un inel în valari, drept semn de logodnă cu marea Adriatiei. 

SR 

XI. Gondoleta. , 

. În lagună de ne place... 
Lagunele Veneţiei sântii insule ce se arată în faca apei când se retrage marea. 

Pentru 10% Siroco tace, 
Siroco este un vânt ferbinte care suflă despre Africa şi care tulbură ades marea Adriatică, 

Pe-a hi Lido verde mal. 
Lido: Insulă alăture cu Veneţia, în faca Palatului Dogilor, 

i
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SUVENIRE 

VII. Zimbrul şi Vulpea. 

S'ai prefăcut în Zimbru, etc, 

Deul Joe când a răpit pe Evropa. 

«Aj vis şi tu în viață o cioară îngâmfată. 

Vegi fabula lui Lafontaine: Vulpea şi Corbul. 

Pe 

N. B.: Limba romănâscă,: de şi este pretutindene vorbită în 
Moldova, Valahia, Bucovina, Besarabia, Transilvania şi Banat, în- 
să unele cuvinte a ei se pronunţă deosebit în aceste provinţii a 
României, de esemplu: în Valahia cuvintele: miros, duşman, 
bolnav, se pronunţă cu accentul pe cea de pe urmă silabă, când 
din contra aceleaşi curinte în Moldova primescii accentul pe cea 
dentâi silabă. 

Cuvântul aripă în Valahia primesce accentul pe litera înce- 
pitoare a, car în Moldova pe silaba urmiitoare ri. 

Cuvintele: gondolă, Bosfor, Adriatică primescii accentul 
„când pe silabele, gon, Bos, A; când pe silabele, do, for, i, ete. 

Poesia ca o fiică buni a Romăniei adoptează cu drag toate 
aceste pronunţii deosebite, şi le întrebuinţează după cuviinta rit- 
mului şi după îndemnul armoniei.


