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Lacrimile issorite dintr'un suflet sizţitor, 
Piecum rota dimineţii, se inalță “2 tatnic nor 

Şi se duca de se sesarsă pe al Domnulul altar 

În odoare prețioase, în ceresc margăritar. 
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DEŞTEPTAREA ROMĂNIEI 

ISSN e 

1848 ş 

V oi ce staţi in adormire, vot ce staţi in nemişcare, 
Waugiţi prin somnul vostru acel glas triumfiitor, 
Ce se "malţă pân” la ceruri din a lumer deșteptare 

Ca o lungă salutare 
Câtrun falnic viitor? 

Nu simţiţi inima voastră câ tresare şi se bate? 
Nu simțiți în peptul vostru un dor sfint şi Romănesc 

ti . PEPUL m Sie



6 DEȘTEPTAREA ROMĂNIEI 

La cel glas de inviere, la cel glas de libertate 
Ce pătrunde şi reshate 
Ori ce suflet omenesc? 

Eată! lumea se deşteaptă din adinca”i letargie! 
Ea pişesce cu pas mare câtr'un ţel de mult dorit. 
Ah! treziţi-ve ca diusa, fraţii mei de Romănie! 

Sculaţi toţi cu bărbăţie, 
Diua vieței a sosit! 

Libertatea m faţa lumel a aprins un mindru soare, acum neamurile toate câtri dinsul aţintesci ! Ca un cârd de vulturi ageri ce cu-aripi mântuitoare 
Se cercii vesel ca să sboare 
Câtră soarele ceresc! 

Numai tu, popor Române, să zaci Yecinic in orbire ? Numai tu să fil nevrednic de-acest timp reformator ? Numai tu să nu ei parte la obşteasca înfrățire, i La obşteasca, fericire, 
La obştescul viitor? - 

Până când să creadă lumea, o! copii de Rominie! C'orl ce dor de libertate a: perit, s'a stins din roi? Rit situl să
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 DEŞTEPTAREA ROMĂNLEI 

Până când să ne tot plece cruda, oarba tiranie. . 
Şi la caru'i de trufie 
SE ne 'mjuge ea pe noi! : 

Până când în ţeara noastră tot străinul să domnească ? 
Nu sinteţi sătul de rele, .n'aţă avut destui stăpâni ? 
La arme, viteji, la arme! faceţi lumea să privească 

Pe câmpia Românească. 
Cete mindre de români! 

Sculaţi fraţi de-acelaş nume, eată timpul de frăţie! 

Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste Carpaţi 
Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mindrie 

Şi de-acum pe vecinicie! N: £ 
(ua 

Cu toţ mânile ve daţi! | 

Hal copii de-acelaş sânge! hat cu toţi intro unire 

Libertate-acum saii moarte să cătim, să dobindim. 
Pas, Români! lumea ne vede... pentru-a patriei Iubire, 

Pentru-a mamei desrobire 

Vieața noastră să jertfim! 

Fericit acel ce calcă tirania sub picioare! 

Care vede m a lui ţeară libertatea re'nviind



8 | DEŞTEPTAREA ROMĂNIEI 

Fericit, măreț acela care sub un falnic soare 
Pentru Patria sa moare, 
Nemurire moștenind.



II 

SENTINELA ROMANĂ 
ee aa 

POEM ISIORIC 

ss 

Românul nu pere. 

-I 

„Din virful Carpaţilor, 
Din desimea bradilor, 

Răpedit-am ochii mei 
Ca doi vulturi sprintinei, 

Pe cea vale adiucită 
Şi cu flori acoperită, 
Ce se 'ntinde,ca o ceaţă 
Pin” în Dunărea măreaţă



10. SENTINELA ROMANĂ 

Şi de-acolo *n depărtare 

Pin' în Nistru, păr” în Mare. 
Ear pe cel amar pustiiit 

Cu vedutul ce "'ntelniiii? 
Intelniiii viteaz oștean, 

Purtând semme de Roman, 

Palnic, tare ca un leii, 

Şi cu chip frumos de deii. 

Braţu'i stâng cra "'mcordat, 

Sub un scut de fer săpat 

Ce ca soarele soria, 
Şi pe care se zăria 

O lupoaică argintie 

Ce părea a fi chiar vie, 

Şi sub fiară, doi copit 
Ce păreaii a, fi chiar vit. 
Mâna” dreaptă ţinea pală; 
Ear pe cap purta cu fală 
Coif de aur lucitor, 
Ca un deii nemuritor. 

Cel viteaz cra calare 
Pe-un cal alb în nemişcare, 
Şi, ca dinsul, neclintit 
Sta, privind spre resărit. 
Numai ochii sei mişca, 
Vulturesce"i alerga



„SENTINELA ROMANĂ Ul 

Pe cea zare cenuşie, 
Lungă, tainică, pustie, 
Unde, ca prin vis trecând, 

Saudia din când în cână 
Vuet surd, grozave şoapte 
Ce veniaii din Meagă-noapte, 

Sgomot lung, inăduşit 

Ce venita din Resărit, 

Earba nu se clătina, 
Fruuda uu se legăna. 
Paserea la munţi sbura, . 
Fiara ?n codri tremura, 

Câci prin lumea spalmăntată, 
In umire cufundată, 

Treceaii reci fiori de moarte, 
Presimţiri de rele soarte! 

Bar pe cer un vultur mare, 
Făctnd cercuri de sburare, 
Se vedea plutind cu falii, 

Şi "m rotirea'i triumfală, 

Tintia ochiul seii măreț 

Pe viteazul călăreț. 

— Cine eşti? de unde eşti? 

„Pe la noi ce rătăcesciP?—



12 SENTINELA ROMANĂ 

sa! |— Sînt Roman și sint oștean 
y „De-a "*mpăratului Tratat 

„Maica Roma cea bătrână 
„"Ml-a pus arma asta 'n mână 
„Şi *mi-a dis cu glasul -seii: 
„Filul mei, alesul mei! 
„Tu, din toţi ai mer copii 
„Cel mai tare n vitejii! 
„Mergi in Dacia, grăbesce 
„Pe barbari de risipesce, 
„apoi vecinic privighează, : 
„Sentinelă mult vitează. 
„Şi te-aţine la hotare 
„Că S'audii în depărtare - 
„Resunând duşmane pasuri, 
» Meninţând barbare glasuri... 

„Venit-am şi am invins! 
„Pe barbari pe toţi "i-am stins, „Si pe ţermurile lor 
„Acum, Domn stiipănitor, 
„Aştept _oardele avane,_ 
„Aştept: limbile duşmane 
„Care vinii din resărit 
„Ca potop nemărginit 
„Să cuprindă, st innece 
„Tot pămîntul unde-or trece! — 
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SENTINELA ROMANĂ 13 

— 0! viteze noferice, -: 
„Al să peri in câmpl aice!“ 

— Eu s€ per, eii?.. nici odată! 

„Vie-o lume iucruntată,, 
„Vie valuri mari de foc... 

„Nici că mor clinti din loc. 

„Tot ce "i verde s'a usca, 

„Riurile vor seca, 

„Şi pustitul tot mereii 
„Sa lăți 'mpregiurul meă, , 
„Dar eii vecinie în picioare 

„Pintre valuri ardătoare - , 

„Voiii lupta, lupta-voiii foarte 
„Făr' a fi atins de moarte, 

„„Câci Român sint in putere, 
„Și Românu "n veci nu pere! 

m
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Apa trece, petrele remână. 

Abie dice, şi de-odată 

Fulgeri ?n cer o săgeată, 

Vijie, vine, lovesce- - 
Scutul care zinghenesce
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SENTINELA ROMANĂ 

Ş'o respinge-o svirle jos 
Ca pe-un şerpe veninos. 
După dinsa ?n departare, 
Colo "m fund, in fund la zare, 
Se_ivesce-un _negru_not. 

“Plin de sgomot sunător - 
CĂ tot vine, ce tot cresce 
(91 Pe câmpuri se lăţesce. 
Cât e zare de zărit 

[tre Nord şi Resăriţ! 

— Sentinelă, priviehează, 
Norul crunt înaintează, 
Sentinelă ! ţe arată, 
Norul crunt se sparge!.. Fată” 
Fată, oardele avane, 
Fată limbile duşmane . 
De Gepigi şi de Bulgari, 
De Lombargi şi de Avari! 
Vină şi uni), vină şi Goţii 
Vinii potop, hotop cu loţii 
Pe cai iuți ca rîndunele, 
Fâră frîe, fâră şele, 
Cai sirepi_ce fugii_ca vintul 

De_cutremuri, pâmințul! 
Mulţi sintii ca nisipul miărej, : 
Mulţi ca ghiarele mustrărey 
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Tutun suflet păcătos, 

Intiun cuget |săngeros! 
Sat, Române, Je omor, 
Fă-te fulger răshitor, 

Fă-te Dunăre turbată, 

Fă-te soartă ne'mpăcată 
Câcă potopul, cată'l vine 

Şi “i amar, amar de tine! 

— Vie! 

- Cao stincă naltă 
Ce din virf-de munte saltă, 

Tună, se rostogulesce, 

Cade, rumpe şi: sdrohesce 

Codrii vechi din. a sa cale 
Pân: in fund, in fund devale; 

Astfel crunt ostaşul mei . - 

Işi isbesce calul sei 

Peste codrii mişcători 
De Barhari nărălitori. 

EI îi sparge, şi "i reshesce, 
Snopuri, snopuri îi: cosesce 

Şi" înfrânge, şi '! respinge, 
Şi 1 alungă, şi "1 invinge! 

Calu'1 turbă, muşcă, sare » 

Nechezind cu infocare,
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Calcă trupuri sub picioare, 
Sfarmă arme sunătoare 
Şi cu greii in sânge 'moată, 
Şi mereii se "mdeasăi 'm gloati. 

Crunt reshoii! privire cruntă! 
Filul Romei se incruntă... 
Fulgeri esii din ochii sef! 
Fulgeră mii de scintei 
Dintr'a, armelor ctocniri. 
Şi lucioase zinsheniri. 
Sborii topoarele-aruncate, 
Sbirnie-arcele *ncordate 
Şi săgețile uşoare | 
Nourează mindrul soare. 
Caii saltă şi nechează, 
Lupta urlă, se "meleştează 
Şi barbarii toţi grămadă 
Morţei crude se daii pradă! 
Dece cadii, o sută morii, 
Sute vinii in locul lor! 
Mii întregi se risipescii, 
Alte mil in loc sosescii! 
Dar viteazul cu-a sa pală, - 
Face drum pintre năvală, 
Şi pătrunde prin săgeți, 
Câ "i Român cu (gepte vieţi! 
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SENTPISELA ROMANĂ 17 

In zadar hidra turbeazi, 
Trupu'i groaznic_incordează, 
Geme, urlă, şi |crâşnesee 
Şi *mpregiur se” "ncolăcesce. 
Fitul Romer se aprinde, 
Hidra "n mâne” o cuprinde pr. oa 
$'0 sugrumă, şi „Guri —Îpen a ” pe > 9 4 , 2 . 
Ş'0 invinge, şi oCdarnnă „. pantera 

Fugi Gepigii, fugii Bulgarii, 
Şi Lombargii şi Avarii ; 

Fuşii şi Hunii, fugă şi Goţii, 
Fugi potop, potop cu toţit 
Şi se ducii, se ducii ca vântul 
Asurdind intreg piimîntul 
De-a lor urlete barbare, 
De-a lor vaete amare! 

III . 

Roma, Roma nu mal este. 

Unde *sii oardele avane? 
Unde “sii limbile duşmane? 
Ai perit, sait stins din faţă, 

Precum toamna ?n dimineaţă 
Se topescii, se stingii la soare + 
Negurile-otrăvitoare ! 

9



183: SENTINELA ROMANĂ 

Cu ce vifur de urgie 
Năvăliră *n Românie! 
Cum veniră de turhaţi 
Ca balauri ineruntați, 
Cu o falcă 'n cerul sfint 
Și cu alta pre pămint! 
Dar stai dus cum n'a venit 
In pustitul lor cumplit, | 
Părăsind in urma lor 
Câmpul luptei de omor! ? 
Lat e câmpul celei lupte, 

“Lat şi plin de arme rupte, 
Plin de trupuri fărămate 
Care zacii grămâgi culcate, 
Plin de sânge ce “] pătează 
Şi vEzduhul aburează! 

Unde sintăi atâte vreţi, 
Unde 'sii ochii indrăzneţi ? 

„Moartea rece le-a cuprins, 
Intr”o clipi ca le-a stins, 
Şi pe câmpul cel de moarte, 
Crunt locaş de rele soarte; 
S'a lăsat acum deodată 
0 tăcere "nfricoşată ! 
Numai când, din Vreme "n vreme, 
Se aude-un glas ce geme, 
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SENPINELA ROMANĂ 13 

0 jălire "ntristătoare, 

Un suspin de om ce moare, . 
Saii nechezul dureros 
Unui cal resturnat jos, 

Care chiamă ne 'mcetat 

Pe stipânu'i jos culcat. , 

Soarele îşi schimbă locul 
Şi apune roş ca focul, . bu 
Intindend pe cea câmpie i 

Ca un sângeros veşmint 
Peste-un lung şi trist mormint! 

"Ear în naltul cerului 
De-asupra mormintului, 
Țipă vulturul cu fală, 
Şi n rotirea'i triumfală 

" Incunună cu-al sei shor : 
- Pe viteazu *nvinsător. 

"SE trăesci, ostaş romane, 

Stilp- a lumei apusane! 

Tu cu peptuți ax oprit 
Valul crunt din resărit. 

Şi cu braţul tei armat 
Pasul soartei Tai schimbat!  : „a 

-



SENTINELA ROMANĂ 

Dar ce dic!.. un fior rece 

Pintre-a lumei vâne trece, 

Câci de-odat” un glas prin lume, 

Fâră seamiu, fâră nume, 

Sună, duce-o neagră veste: 
Roma, Roma nu may estel.. . 

Dis-a glasul, un resunet 
Lung respunde. ca un tunet, 
Şi a Romei vultur. falnic 
Cade, dând un ţipei jalnic! 
Dis-a, glasul, şi cu jale 
Plăngând_ soarta mumei sale, 
"Pilnl Romei cei bătrâne 
Scapă armele din mâne, 
Pleacă, fruutea şi *n durere . 
Moartea chiamă, moarte cere! 

Eară calu” frăţior, 
Nechezând incetişor, 
Câmpul luptei Părăsesce 
Şi spre munţi incet pornesce, 
Ducând lin şi nesimţit 
Pe stăpânul lui tubiţ... 
Fi se ducii in tristă cale 

„ȘI pe urma lor devale | 

  

 



SENTINELA ROMANĂ 21 

Cade-o noapte 'ntunecoasă, 
Noapte oarbă, fioroasă 
Ca fundul pămîntului, 

Ca taina mormintulut! 
Şi sub neagra sa aripă 

Se stergii toate intro clipă 
Cum se sterge de uşor 

Visul cel amăgitor, | 
Şi ca suvenirul sfint 

Celor care nu mai sîntii!.. 

Aunţir Carpaţi. — 1818,



III 

MOŢUL ŞI SECUIUL 
SCENĂ DIN MUNPII ARDEALULUI, 1848 

Se 

MAGHIARUL, 

Moţule, 
Mai Hoţule! 

Nu tot trage ?n carne vie, 
Şi mai trage “m cea pustie. 
Nu tot bate *n Peptul mei 
Cai păcat de Dunnegei !
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ROMÂNUL 

Puiule, 

Secutule ! 
Ce caţi tu la noi în munte? 

Lance m coaste, bardă "m frunte, 

Ori un plumb vrăjit in pept, 

Să te duci in raiii de-a drept? 

MAGIARUL 

Moţule, 

Mâi hoţule! - 
Tu eşti tare, eii sint tare; 

Bun e Dumnegeii şi mare! 

De te-aş prinde *n mâna mea, 

Dile. tu n'ai mal avea. 

ROMÂNUL 

Puiule, | 

Secuiule ! N 

Bi sint tare, tu eşti tare, 

Dar_“ţi-e lauda prea mare! 

De-al de tine fetul mei. no | “!) 

Mulţi viteji ucis-am eil.
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MAGIARUL 

Moţule, 

Mai hoţule! 
Sai din munte, Qâ-te n vale 
Ca s&mi mai scurtezi din cale, 
In cea vale de-aj sălta, 
Vai g'amar de -vieaţa ta! 

ROMÂNUL 

Putule, 

Secuiule! 
Nici ei să robese la tine, 
Nici tu să robesci la mine. 
Vrei, nu vrek dintr'un cuvânt ș 
Câ te sting de pe pămînt! 

MAGIARUL, 

Moţule, 
Mal hoţule! 

Tu maj nume, tu maj ţeară, Asta”! patria Maghiară, 
Tu se cade s&'mi robescy 
Câcă tu om âncă nu eşti, 
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MOŢUL ȘI SECUIUL,. 25 

ROMÂNUL 

Puiul, 

Secutule! 

Na! te du pe ceea lume 

Ca .să afli de-al meii nume; 
Spue'ţi morţii din mormint 
De sint om saii de nu sint!) 

1848 — Braşov. 

PRR sr
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VIS DE POET 
a 

ia era frumoasă, dulce *mcăntătoare Ca o floare vie căduti din soare; 

Lumea "namorată şi de doruri plină | O slăvia în taină ca pe 0 regină, 

Şi pe când nici visul nu *ndrăzuia, nică dorul Până lângă dinsa s&'şi inalţe sborul,



VI3 DE POET 

Gingaş, cu lubire, un poet ferice 

Prin a lui căutare indrăznia ai dice: 

„— Când privese la tine, scumpa mea jubită, 

„Ca o liră dulce inima'mi trezită 

„Cântă şi serbează bunurile vieţii, 

„Farmecul tubirei şi a tinereţii. 

„Când privesc la tine, draga mea frumoasă, 

„Raiul imi deschide poarta! radioasă, 

„Şi zăresc (O nemurirei 

„Unde ne aşteaptă ângerul tubirel. 

„Atuaci omenirea, vleaţa de amaruri. . 

„Se imbracă ?n ochi-mi cu plăcute daruri; 

„Patria'mi ascunde chinurile”! grele, 

„De zimbesce vesel fericiri mele, 

27



23 VIS DE POET 

„Şi tot ce incântă, tot ce dă. uimire, 
„Tot ce 'nalţă omul la Dunnedeire, 

„ Dragostea, virtutea, dulcea poezie 
„Imi şoptescii de tine şi me'nehină ție! 

„Ear când, mult ferice, imi aduc aminte 
„Câ'ntre-a noastre inimi sîntii legătură sfinte, 

„Câ tu, ânger dulce, tu, minune vie, 
„AY venit din ceruri ca să te dai mie! 

„Cal teii sin ferbinte bate Pentru mine, „Ca ta frumuseţă este al mei bine... 

„0! atunci, Xubită, sufletu'my s'aprinde, „Nobilă minărie vine del cuprinde, 

„Și simt că e! numaj e menit pe lume . „De a fi altarul scumpului teii nume! 
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VIS DE POET 29 

Astfel Ia picioare" poetul cânta, 
Ear ea, vărsâud lacrimi, blind îl asculta, 

Şi ?n a sa uimire gingaşă, adincă, 

Il ruga, zimbindu”i, s& mai cânte âncă: 

„— Spune'mi ce minune, care scump odor 

„Ar putea în lume să'ţi insufle dor?" 

„Care vis de aur sa oprit din cale 

„Ca să fie visul tinereţei tale? 

„Vrei pe-aripa dalbă unui sprinten nor 
„Cerul şi pămîntul 's&Y alergi uşor? 

„Vrel sanin pe frunte'ţi mărgăritărele, 

“ „Salbe inşirate pe rade de stele? 

„Vrei tu la, pietoare'ţă lumea s?o inchin? 

„Vrei să fil regina cerului senin?



VIS DE POET 

„Spune'mi ce minune doresci ca se nască 
„Pentru-a ta plăcere dragostea'mi cerească 2—2 

„— Dragul mei poete! nu doresc odoare, 
„Din a ta cunună vrei numat o floare. 

, 

„Acea floare scumpă dacă aş avea,. 
„Altă "mpodobire pe frunte maş vrea, 

„Și numai amorul care me învie 
„Ar întrece ?n mine falnica'mi mindrie! 

„Tu eşti visul gingaş ce din sborul seii 
„Varsă încântare sufletului "mei, 

= Du'mi indulcesci vieaţa, tu'mi şoptesci din stele, „Tu lumineză calea rugăciune mele, 

„Şi în veci pe tine cu drag te găsese 
„In oră ce imi place, în ori ce iubesc, 
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VIS DE POET 31: 

„So credință sfintă de la cer. imi vine: 
„Câ in altă lume n'am lubit cu tine. 

>0! mult îmi e. scumpă inchinarea ta, i 

„Câci, fubind, amorul tu scil a". cânta, 

„Şi prin armonia dulcei tale lire 
„Vom sbura *mpreună câtră “nemurire. 

„0! pleacii-a ta frunte pe inima: mea . 

„De ascultă dorul ce: şoptesce n ea, 

„apoi cântă lumei ţeara mea slăvită, 
„Cântă Romănia şi pe-a ta Yubită!..* 

Cine-ar putea crede că acest amor 
A fost o părere, un vis trecător? 

Poetul visase, cum visezii poeţii, 
Flori de altă lume pe cărarea vieții.



32 " VIS DE POET 

Ear când la lumină ochit a deschis, 
In ceruri sburase cerescul seii vis! 

"2—0! vis a Yubirei! dis'a el cu jale, 
Simţind doă lacrimi pe genele sale: 

„Scumpă nălucire! te intoarce n raiă, 
„Mergi de infloresce pe cerescul plaiii, 

„Câci un vis, ca tine, “aşa, de ferice 
„A *nflori nu poate pre pămînt, aice!. 
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BISERICA RISIPITĂ 

  

LEGENDĂ 

IP 

Sus, pe muntele Ceahleii 
Stâ la pândă, Duhul reii 
Şi aruncă peste munţi 
Ochii set şerpil şi crunţi, 
Cu ochireai să zărească, - 
Vre o pradă sufletească. 
Dar de-odată el tresare 

Câcă aude "m depărtare 
Glas de clopot chiemător 

Pintre munţi resuniitor 

Şi cu groază 'el zăresce 
Pe cămpia ce. 'nverdesce -



DISERICA RISIPITĂ 

0. biserică măreaţă 

Strelucind alhiii prin ceaţă 
Lâng'a Bistriţei vergi maluri 
Ca un vas frumos pe valuri. 

MI 

Satan urlă, Satan sbfară, 

Câci mat vede, vede cară 
Şiruri albe de Români, 
De femei -cu flori în” mâni, 
Şi copii şi mindre fete, 
Şi flăcâi cu negre plete 
Coborind ca lungă oaste 
Pe-ale dealurilor. coaste, 
Resbătând codrii pustii, 
Trecând peste ape vii, 
Şerpuinăd prin vât adinci, 
Sirind peste *'nalte stinek - 
Şi "ndreptându-se in cale | 
La biserica din vale 
Unde clopotul suna | | 
Şi "n văzduh se legăna. Ma 

NI 

Satau urlă, Satan dice: 
„Răpedi-me-voti de-aice,. 
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„Şi in ghiară de-o vofii' stringe, . - - 
„Limba *n clopot o voii frânge, 
„Vecinic ca să nu mal sune! 
„Ceasul crunt de rugăctune!..* 
Şi cum dice, în turbare, 
De pe munte falnic sare, 

Aripi negre intindând 
Şi cu ele "ntunecând 

Șepte codri mari, cărunţi, 

Şepte sate, şepte munţi! 
EI se 'nalţă şi se lasă 

Pe clopotniţa frumoasă, 
Ca un vultur răpitor: 
Pe o lebădă în sbor. 

Iv 

Tarnul geme 'm temelie 

Ca de aspră vijelie. 

Oopuul desi) resună i . - ă 
Clătinat că de furtună, * 
Şi pe carba vestejită 

Cade crucea aurită. 
Ear Satan grozav scrişnesce, . 

Clopotul din turn )smuncesce_ 

Şi “1 aruncă ?n depărtare 

Peste Bistriţa, cea mare. |, :



36 BISERICA RISIPITĂ 

„Unde eşti, Dumnegeii sfinte? . 
„Unde eşti, Doamne părinte, . 
„De laşi tu pe Duhul reii 
„Să calce. locaşul teii 2&. 
Astfel munţii staii privind, 
Câtră ceruri glăsuind!. 

Eară Bistriţa vitează, 
Apele 'şi infuriează, 
Vrând cu sgomot: să înnece 
Pe Satan in sinu” rece. 
Ea adună mâri de apă 
Şi ?ntr'o clipă malul sapă, 
Incât turnul de pe mal 
Cade 'm aprigul er val 
Cu Satan ce se afiindă 
Ca un fulger intro una! 
Apa saltă, clocotesee, 
Nici că se mat „limpedesce ! 
Şi de-atunci în acel loc 
Ea tot ferbe ca de. foc, 
Şi adescori s'aude 
Resuflând gemete crude 
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VI 

Spunii păstorii din Ceahleii 

Că în timpul acel greii 
Cerurile s'aii deschis 
Ş'un glas tainic ar fi dis: 
„Tu ce-ai fost de Îad călcati, 
„Monăstire blăstămată, 

„Tu să albi atunci ertare, 

„De blăstem să ai scăpare 

„Când doi ângeri iubitori 

„Intr'o noapte fâră nori 

„S'or opri din:a lor cale 
„Pe risipurile tale, 

„Şi prin dulcea lor Yubire -. 

„"Ți-or aduce-a mea sfinţire!..“ 

— Fost-a, nu, aşa minune? 

Bistriţa o poate spune! - 

e



VI 

„ CÂNTICUL 'MARGARITEI 

Angit-ai, frate, de un plai frumos 
Care ?n veci resună de căntâri Yubite? 
Unde se 'mpreună cerul luminos 
Cu albastrul mârei cok nemărginite ? 

Acolo "mi e dorul, acolo me vrei ; 
Pe-ale tale braţe du-me, dragul mei! 

Unde vântul serii, blind ca un suspin, Leagănă ?n tăcere dalbe flori de aur? 
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- Unde pe-ale rodii salbe de'rubin : i: -: : 

CÂNTICUL MARGARITEI. e ct
 

Flutură verdeaţa frundelor de laur? 

Acolo *mi e dorul, acolo me vrei; i: i: 

Pe-ale tale braţe du-me, dragul mei! :ii 

  

Augit-at, frate, de acel Bosfor 

Ce din valuri ese şi s'aruncă ?n valuri? . 
Care oglindează ca prin vis uşor 
Tainice saraluri şi 'nverdite maluri? 

Acolo *mi e dorul, acolo me vreii; 

Pe-ale tale braţe du-me, dragul mei. 

Unde călătorul, vesel ingănat, 

Doarme ?n „legănarea, lungelor caice, 
Şi in altă lume tainic deşteptat, 

Vede implinirea viselor ferice ? 

Acolo 'mi e dorul, acolo me vrei; 

Pe-ale tale braţe du-me, dragul mei. 

Audit-ai, frate, de-un plaiii îingerese 

Unde infloresce scumpa nălucire? 

Unde a Yubirei dar Dumnedeese 
Ca cerescul suflet, are nemurire? 

Acolo *mi e dorul, acolo me vrei; 

Pe-ale tale braţe du-me, dragul meii.



40 CÂNTICUL MARGARITEI + 

Dar ce gic? Ant. unde, unde este plaiii 
Mai frumos, may vesel, mai. bun de fabire Decât ţeara noastră, acest . dulce raiii Plin de incăntare, plin. de fericire ? 

Acole ?mi e dorul, acole me yreii ; Lasă-me aice să mor, dragul mei!



VII 

PĂSERICA MÂREI ,. 
ri 

De trei dile-acum pe mare, . 

„Navigând fâră "ncetare, 

Noi pământul mamii zărit! 

Ventul suflă şi ne "mpinge | 

Orizonul ne incinge 

Ca un cerc neinărginit. 

In ce parte se răpede, 

Ochiul omului nu vede



“2 PĂSERICA MÂREI 

Decât umede cămpil. 

Marea "1 lată şi adincă! 

Cine scie, mâne âncă 

De-omii mai fi pintre cel vir? 

Diua, trece, diua scade 
Şi pe gânduri omul cade, 
Suspinând incetişor. ” 
Noaptea-aduce mii de stele; 
Omul trist, privind la ele, 
Varsă-o lacrimă de dor. 

Ear o păserică vine 
Prevestind ţermuri vecine, 
Liman vesel şi deschis. 
Pe catarg ca saltă, cântă, 
Ne uimesce, ne incântă. 
Ş'apoi sboară ca un vis. 

Intrun suflet. cu simţire _ 
Astfel glasul de Tubire 
Sună dulce "ncăntător, | 
Şi din noaptea 'ntunecată 
Î trezesce de ?1 arată 
Mult ferice viitor,
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Astfel glasul libertâţei 
Va suna m giua dreptâţei 

Pentru biata ţeara mea, 
Şi din umbrele durerei 

Steoa mindră-a învierei 

Resări-va, pentru ea! 

a Pop



VIII 

FLOAREA OCEANULUI 

Pe virful aprig acestor maluri: 
O floare mică a resărit, 
Şi între ceruri, şi între valuri 
E clătinată de vânţ cumplit, 

Naltă e Stinca, marea adincă ! 
Spumegi valul jos clocotind; 
Dar floricica sus, de pe stincă, Zimbesce vesel, la cer privind.



FLOREA OCEANULUI 45 

In zadar vântul vrea st o shoare 

Ca s*o arunce cruntului val; 
Ea îşi deschide inima ?'n soare 

Şi "nveselesce aprigul mal. 

Astfel, Yuhită, in a mea vleaţă, 

Scump suveniru'ţi e neclintit; 

Şi m veci revarsă al lui dulceaţă, 

In al mei suflet mult fericit! 

Fie talazuri în astă lume! 

EI pe deasupra shoară votos 
Şi se ingână cu al teii nume. . 

Ca floarea mică cu-al el miros. 

Biariţ — 1883,



MUNTELE DE FOC 

LEGENDĂ DIN MUNTII APENINE 

Pe cei munţi pustii, selbatiey 
Din Lombardo-Veneţie 
Unde noaptea în orgie 
S'adunii demoni! lunatici. 

Hoţi de moarte doispregdece 
Staii in rond sub vântul rece 
Care şueră şi trece!



MUNTELE DE FO0 47. 

Focul cerului staprinde : 
Urmărit de groaznic tunet, 
Şi_al munţilor resunet 

Fiat vâY adinci se tinde. 

Hoţii ridit cu vofe-bună. ” 

Şeful lor, purtând cunună, 
Cântă astfel in furtună: 

„Varsă 'n- cupa mea de aur 

„Acest vin ce desfătează 

„Şi me "mbată, me turbează 

„Ca sângele rog pe taur. 

„Toarnă, drege tot aice 

„Şi când cii- destul voii dice: 
„Pe-al meii cap trăsnetul pice! . 

„Beţi, voinici, până la moarte! 

„In ceas vesel de plăcere : 

„St ultâm ori ce durere, : 
„Oră ce chin a.relei soarte. -



48 MUNTELE DE FOC 

„Beţi, copil, toți după mine : 
„Şi "mchinaţi cupele pline - 
„Ira fulgerilor lumine !: 

„Ventul” bate, cerul tună, 
„XMunţii urlă; Satan ride, .. 
„ndul vesel. se deschide 
„Si cu noi cântă *mpreună. 

„Pe când lumea se 'ngrozesce - 
„Omul brav benchetuesce 
Ş'al lui sufleţ se -"ntăresce !. 23 

„ Tremure-se tot in lume 
„Cât va ferbe sânge n mine! 
„Pacă'şi cruce şi se "mchine - 
„Cel ce-aude de-al meit nume, 

„Ei 

„Bă 

„Ei 

sint braţul care frângoi E 
sînt ochiul ce nu, plânge! 
Sint gura ce bea. Sângele |



MUNTELE DE FOO 49 

Able dice şi de-odati | 

Cade hoţul de pe munte, 
Pulgerat, lovit in frunte 

De a cerului săgeată !. . 

De-atunci mii de focurele, 

Limbi de pară albiistrele, 
Ardii pe locurile-acele!



X 

“HOŢUL ŞI DOMNIȚA 
Dn 

TE rungi verde de alună! 
Trece vojnicul pe lună 
:Şi codrul votos resună. 

"Trece_hoţull haulină, 
Poe cărare coborind, 
Din frundiş mereii pocnind,



HOȚUL ŞI DOMNIȚA 51 

ou : zu ude SV «lz 

Mai roinice,_voknicele,= nu e 7 

ațuln— (Îeţ)thrazul de plăsele, 
! Pune mâna_pe_oţele,_— 

Că se primblă pe potică 

Trei dese do GemilD 
Şi de galbini venctiă, 

  

Far in urmă-le calare, 

Vine-o mindră fată mare 

Gătită pe măritare. 

Ea'i mireasa unut Craiii 

Şi se duce cu alaiii 

Peste munte, peste plaiii, 

Dar copila” amărită 
Ca să fie despărțită 
De Moldova mult Yubită. 

Şi în gândurile sale 
Ea se roagă-amar cu jale: 
Ca săi easă-un Zmeii in cale... .



HOȚUL ŞI DOMNIȚA 

Frunduliţă de brad mică! 

Ese hoţul din potică, 

Singur, vesel, fâră frică, 

apoi dice: Cale bună! 

„Unde mergeţi impreună 

„Dragii mei, noaptea pe lună? 

„Decât la curtea crăească 
„Mai bine *n lunca hoţeasciăi 
„Lângă-o inimă frăţească. e 

Frundă verde stejărel! 
Hoţul pleacă sprintenel 
Cu Domnița” lângă el. 

Barba. cresce ?n calea „lor 
Şi Domnița, Scump odor',.. 
Vesel calcă pe covor, 

Dealul Doamner. 

A poa



XI 

CE GÂNDESCI, O! MARGARITĂ 

Ce gândesci, o! Margarită, 
Când de visuri eşti răpitii 
Intr'al nopţet med senin, 
Când din luna zimbitoare 
Vine-o radă călătoare | 
De se joacă pe-al tei sin$ 

Nu credi tu, o! Margarită, 
C'acea radă fericită 
Este gingaşul mei dor, 
Cei trimis din depărtare 
SY|I aducii-o sărutare 
De la bietul călstor?  



54 CE GÂNDESOI O! MARGARITĂ 

Ş'atunci, dulce Margarită, 
Nu te simţi duios uimită 
Ivale ragei dismYerdâri ? 
Şi cu-o şoaptă de fubire 

„Nu trimiţi a ta gindire 
S& me caute pe mâri? 

Mult frumoasă Margarită ! 
Barca mea e rătăcită 
Pe al mâret val turbat. 
Glas. de moarte în aer trece, 
Şi de-al morţei fior rece 
Sufetu'mi e tulburat! 

O! duloasă.- Margarită, 
Dâmi o lacrimă fubită 
Intw”acest minut amar, 
Dorul meii in cer s*%9 suie, 
Şi, ferice, s*o depue 

„Pe al domnului altar! 

Canalul de Gibraltar — 1853.



XII 

ÎAHTUL 
DESI 

F ericit e călătorul 
Ce, purtat rotos pin lume, 
IŞI ingână vleața, dorul, 
Cu-al Yubitei dulce nume! 

Sbori pe luciul vi a] mârei 
Barcă mică, sprinteoară ; 
Mergi in votea intemplâre * 
Ca o lebădă uşoară!  



IAHTUL 

De Pa Patriei verdt maluri 
Am plecat în ţeri străine, 
Şi pe plaiuri, şi pe valuri 
Eii duc dorul eX cu mine. 

Sbori pe luciul viii al mârej... 

Doru'mi plânge! dar indată 
Intre cer şi marea lină 
O minune se arată 
Ce durerea mi-o alină. 

Sbori pe luciul viă al mârei. .. 

minune streluciță. 
artă nume de o-ifloare. 

Ba" frumoasa, mea jubită, 
A mea dulce Yuhitoare, :: 

Sbori pe luciul=riii al “mârei.,, 

Ea'i comoara de plăcere, 
Ea" voloasa nălucire, 
Ea”i cereasca mingăere, 
Ce incântă-a mea simţire. 

Sbori pe luckul viii al mârei...



IAHTUL 

Ori şi unde eii voiii merge 
“Vecinie ea me insoţesce. 
Lacrima din ochi mi-o sterge, 

Sufletul mi'] recoresce! 
Shori pe luciul viii al mârei - 
Barcă mică, sprinteoară. 
Mergi în votea intămplârei, 

Ca o lebădă uşoară. 

Cadicsa.— 1833. 
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XIII 

O NOAPTE LA ALHAMBRA 

SR 

În Alhambra strelucită, 
Mult vestită, 

Unde sufletul uimit 
Drăgălaş se desfătează 

Şi visează 
La trecutul fericit ; 

= 

Pe o noapte "nseninată 
Şi "nstelată, Eram singur admirând 

Peste marmurile dalbe 
Rage albe 

Din luceferi lunecând.
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Dulce-a nopţilor făclie 

Argintie 

In Alhambra deştepta 

Mii de umbre nevădute 
Şi tăcute 

Ce pe rând se arăta, 

Şi trecând pintre coloane, 
Prin saloane, 

Venia toate-a să "nchina 

La frumoasa lor regină 

Cen lumină 
Tainic, lin se legăna. 

Astă fantasmă gingaşă, 

” Drăgălaşă 
Ca unu zimbet de copil, 

Era, falnica Sultană 
Africană, 

Fitcă a lui Boabăil, 

Liuda-Raia pentru care 

"Mic şi mare



60 O NOAPTŢE LA ALHAMBRA 

Sufletul seii ar f dat, 
Pe când dalbă” tinereţă - 

Şi frumseţă 
Incăntaii acest palat. 

Acum Linda in tăcere, 
Cu durere 

Se uita Ia et surori, 
Şi ?n a Leilor fontână | 

"A sa mână 
„Arunca, :plăpinde flori, 

Eară umbrele uşoare, 
” Zimbitoare, 

Privind floarea ce cădea, 
Pe-a, fontâne apă lină, 

Cristalină 
Se pleca, se oglindea. 

Dulce cra acea noapte 
Fâră şoapte | 

Pe-al Andaluziey plaiii ! 
Când de-odată-o armonie 

 Serafie 
Resunâ vii in saraiă,



O NOAPTE LA ALHAMBRA GI! 

0 dutoasă brulbiulină 
„Din grădină 

Incepuse_a_ cânta, . 

Ş'al ci cântic de tubire 
Cu uimire 

Linda-Raia'i asculta. 

Toate umbrele *ncăntate, 

Adunate 

Sub al lunci dulce foc; 

De mâni gingaş se luară, 

Se *nşirară 

jute, vesel pentru joc, 

“Şi "n Alhambra ne sonoră, 

Ele ?n horă 

Incepură-a să *mvârti 

Cu-o mişcare graţioasă, 

“Luminoasă -. - 

Care minţilemi răpi. 

Fie care dintre ele 
Blând la stele



62 O NOAPTE LA ALHAMBRA 

Se uita, jucând Uşor, 
Şi steluţele utmite, 

Neclintiţe, 
Vărsaii rade 'n ochii lor. 

“Toate ?n horă vesel prinse 
Şi cuprinse 

De-ale danţului beţii, 
Respândeaii luciri uşoare 

Sburătoare 
Ce săltati prin galerii; 

Şi din horă, din sburare, 
Fie care 

Cu-o zimbire saluta 
Pe-a saratului regină 

Ce "n lumină 
Danţul_răpide_] purta, 

Dar o ragă aurită, 
Rezleţită 

Din a dorilor cununi, 
Streluci ca o săgeată 

De odată 
Pintre-a nopţei dulci minuni,
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Şi ghirlanda de fectoare 

Zimbitoare, 

Invârtindu-se votos, 

Se 'mălţâ pănă la stele, 

Şi cu ele 

Peri ca un vis frumos! 

Grenada — 1853, 

PI aa
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SEGUIDILĂ 

CANEIE POPORAL SPANIOL 

D la Siera Nevada 
Păn” la munţii Pirenei, 
Nu'i minune ca Grenada 
Nu'i cer dulce ca a] el! 

In Grenada streluciti 
Nu”! grădină, nu Saraiii 
Ca Alhambra: inflorită 
Ce se pare-un vis din rai!



În Alhambra mult frumoasă 

Nu” nimic mail răpitor 

Ca al Lindei amoroasă 

Suvenir incăntător!.. 

Ah! mireasa mea lubită, 

Vieaţă, rai, ce n'aş da eii 

Pentru-o noapte fericită 
Să te-adorm pe sinul meii, 

intre Siera Nevada 

Şi 'ntre munţii Pirenei, 

In Alhambra, la Grenada, 

Sub seninul dulce-al ei! 

Grenada — 1853. 

SEGUIDILĂ 
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EL Rama, 
oara A ăz250 

"Sultanul de Maroc 
Are n împărăție 

“0 sută şi o mie 
De armasari cu foc, 
Dar jur pe Dumnegeii ! 
“Că el cu veselie 
Mi-ar da averea” mie 
In schimb pe calul mei, 
— La Allah, illa Allah 
U Mhamea vasul Alah!?



EL, R'BAA 

Sultanul de Maroc: 

Are cămili uşoare. ....::; 
Ce ducii a lui odoare - 

La Meca, -sfintul loc, . + 
„Dar jur: pe Dumnedeii ! 
"Că. ork-.ce comoare : 

Şi partea lui de soare 

Mi-ar da pe calul mei. 
— La Allah, ia Allah 

U Mhamed rasul Allah! 

Sultanul de Maroc 

Mai are-o favorită 

Frumoasă, inflorită 

Ca visul de noroc, 
Dar jur pe Dumnedeii! 

Că inima”! răpită 
Chiar pe a sa lubită 
Mi-ar da pe calul mii. 

—La Allah, illa Allah, 

U Mhamed rasul Allah! 

Din Tunis la Maroc 

Nw'sii jute rindunele 
Aşa de uşurele 

Ca murgul meii de foc. 

67
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l-a dat chiar Dumnegeii 
Picioare de gazele 
Şi ochi frumoşi de stele 
Să fie-odorul mei ! 
— La Allah, ia Allah, . 
U Mhamed rasul Alah! 

Munţii Vadras— Maroc —1853, -



XVI 

STELELE 

DOENĂ 

De la mine păn” la tine 

Numai stele şi lumine! 

Dar ce sintii acele stele? 

Sintii chiar lacrimile mele 

Ce din ochi-mi aii sburat 

Şi pe cer stai aninat



STELELE 

Cum se-anină despre diori | 
Roua limpede pe fori!.. 

Vărsat-am multe din ele 
Pentru soarta ţerii mele! 

Multe pentru cet ce sinti 
Pribegiţi de pe pămînt! 

Multe lacrimy de jălire... 
Ear de dulce fericire 

Ah! vărsat-am numai doă 
Şi'sii luceferi amândoi! 

LR 

Sevilia—1853



ă vi 

N. BĂLCESCU. MURIND . 

SII . 

) Lai IP 
pr“ „De pe! plaiu) 'nstrăinârei ! 

adie bu „Unde zatşi simt că mor 
„De amaruh desperârei 
ŞI i de- al țerii mele dor, | 

„Ved o pasere: voloasă! 
„Apuctind spre Resărit, 

„Şi o ragă luminoasă, 

„Şi un our aurit. 

„— Păserică sburătoare; 

„Unde niergi cu: dorul mei? -
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„-— Am solie "ncăntătoare 
„De la sfintul Dumnegeii, 
„Să duc glas de armonie 
„ Țermurilor Romănesck , 
„Şi s5 scald în veselie 
„Inimile ce jălesci !« 

—„Radă vie călătoare, 
„Unde mergi cu dorul mei ?« 
—„Am solie "nvietoare 
„De la sfintul Dumnedeii, - 
„Să depun o sărutare 
„Pe al ţerii tale sin, 
„ŞI s'aduc o alinare 
„Jalnicului teii “suspin,& 

a — Nouraş pătruns de soare, 
„Unde mergi cu dorul meii?= 
—» Am solie roditoare - 
„De la Sfintul Dumnedeii,. :. 
„Să me las în Rominie_ 
„Ca să crească mii de flori 
„Pe frumoasa ej cimpie. 
„Ce o plângi adescori re...



N. BĂLCESCU MURIND 73 

— „Ducte, radă strelucită, 
„Du-te, mică piserea, 

„Şi pe ţeara mea iubită 

e Ş ingăeţi- 03 în lipsa mea! 

| „Ear tu, nour de rodire, 
„Fi să crească ?n sinul sei, 

„Cu verdi lauri de mărire, | 

--Ploarea sufletului mei: !* 

Palerma.



XVIII 

ANUL 1855 

Dup atâţă roi secoli negri de dureri, de vijelie Ce-aii trecut fâră "ncetare peste biata Rominie - Tu, an noii ce ne vestesc? Vi s'aduci patriei mele, ca o dreaptă, resplătire, Pace, glorie, putere, libertate, fericire, 
Indurârile ceresci ? 

, . 
. i e 

pr 
ă Din noeanul Veciniciei eşti tu-Sol de mingăere? Trebue ca Semn de moarte sa că semn de inviere Să te blastem, să te-admir ?
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Esti amic, sai tu-faci parte din cumpliţii ani de rele 
Ce-ai depus în al lor treacăt peste fruntea ţerii mele 

0 coroani de martir? îi: 

Ori ce-a fi a ta: menire, 'vel: găsi. poporul tare, 
Infruntând lovirea soartei cu-o puternică răbdare 

Şi cu suflet de Român. 
Câcă Românul e intocmai precum stincele măreţe 

Care ?n valurile mârei furtunate şi semeţe, 

- Neclintite”n veci remânii. 

Pe aceste mîndre ţermuri sentinelă "aintată 

Neamul nostru, fâră sprijin, in veghiere necurmată 

Sta pe loc la postul seii. 
EI de doădeci de secoli a trecut prin mii de lupte, 
Dar acum ?t-a căgut braţul, %-aii cădut armele rupte... 

0! puternic Dumnedeii! | 

Sintii destule-atâte. chinuri! Adi giua mult dorită, 

Di de pace, de tărie şi de glorie tubită 

Pentru-acest serman popor, 

Pentru-o nație creştină care poart'un mare nune 

Şi în sufletu'i presimte că "i chtemat în astă lume 

La un falnic viitor.
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Fâ ca anul care vine să aducă-un mindru Soare, Să deschidii-o. cale nouă de mari fapte roditoare 
“Pentru neamul Romiănesc, 

Câci el are din vechime o menire strelucită! El a fost şi vrea să fie sentinelă neclintită 
Pe pămîntul stremoşesc! 

SR a
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XIX 

CÂNTICE ŞI SĂRUTÂRI 

EP 

POETUL 

—An câte glasuri de armonie 

In al mei suflet cântă duios, 

Toate, uimite, se "mchină ție 

Când te-arâţi mie, 

Anger frumos! 

Albă Româncă! tu pentru mine 

Eşti adierea lunii lui maiii. 

Darul fubirei, cerescul bine; 

Nasce şi "mi vine 

Din al teii graiii.



CÂNTICE ȘI SĂRUTÂRI 

Privesce *n lume mirețul soare 
"Cum respăndesce veselă fior, 
EL dâ o radă invietoare 

De ori ce floare 
Ivită ?n glori. 

"Privesce-a + nopţei mindră coroană 
Cum las” a ninge stele din ea. , 
De ori suflet care *n cer -shoară, 

Lin se coboară | 
Câte o stea, 

- 0! dulce ânger de dismierdare ! 
„De-al vrea, unită cu dorul mei, 
"Smi dat, ferice, o sărutare 

"i: Docoră ce 'căntâre 
i “Aş cânta eii, 

* . 
. ? 

Mar fi în ceruri dalbe lumine, 
Nică flori pe lume S'ar legăna 
-Pre câte versuri de amor pline 

Băi peâtru fine - “AŞ suspina! 

——————
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ROMANCA. 

— Când primrara ame 

In locul ernii zimbind, 

Inima, E 
Scăldată “n soare, 

Cântă fubind. 

iti 

Dar când se niptă ţeata * n n durere 

Tot omul tînăr şi „simţitor 

Trebite săi dec. cu-a sa putere 

O mingăere 

un ajutor. 

Când ţeara geme sub apăsare, 

Mal bine *mi place s'aud sunând 

Un răcnet aspru de resbunare 

Decât oftare | 
De amor blând. -. 

Versul ubirei duios strebate, 

Focul poetic e răpitor, 

Dar nu's cuvinte mai infocate 

Ca libertate 

Şi viitor.
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June poete! ascunde'ţi dorul 
Câci nu e timpul de dulci plăceri. 
Decât pe liră să cânţi amorul, 

Apără-onorul 
Sermanei ţeri! 

Cântă-un vers falnic de re?nviere 
Care s'aprindă sufletul mei. 
Ridică neamul de la cădere, 

„_'orl ce *mi vei cere 
Va fi al tei! 

Iaşi —1855,



XX 

BANUL MĂRĂCINĂ 
DO Usi 

I 

— 

Sus la munte ninge, plouă, 

La Cratova pică rouă 
Din al nopţel ochi ceresci 
Şi din ochii omenesc. 
Dar ce plângi Românii oare? 
Sufletul de ce îi doare? 
Plângii un mindru friţior 

Deslipit din sinul lor. 

Banul tinăr Mărăcină 

Cârui Oltul se închină,



BANUL MĂRĂCINĂ 

De pe malu” a plecat 

Pe-un fugar nemcălecat. 
A- plecat în lunsă cale 

Cu ceata slugilor sale 
Şi cu cinci geci de voinici 

Adunați toţi de pe-aici. 

Ei păşescii peste hotare, 

Trecii prin satele Maghiare, 

Prin oraşele Nemţesci, 

Prin ţeri lungi impirătesci, 
Şi, în dragostea moşiei, 

Ducii Vulturul Rominiei 
Care 'n aur lucitor 

E cusut pe steagul lor. 

Tot po-a Dunărei vergi maluri 
Unde umbra” joacă m valuri, 
Merge mindrul Cralovan 
Câte gile “sii intrun an, 
Şi feckorii mi'l urmează, 
Şi fugarii lor nechează, 
Şi străinii ce "mtălnescii 
Staii in cale de "i privescii.
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“ Pasă ceata, călătoare 
Când pe noapte, când pe soare. 
Lung € drumul, lung şi erei! 
Unde mergii aşa more? 
Fi se ducii la vitejie, 

Câcă ai tatnica solie 

De-a sădi in viitor 

Libertatea țerii lor! 

II 

Colo n ţermuri depărtate 
In a Franșiei cetate 
Vechiul Luvru e deschis 
Poporimei din Paris 
Care-aleargă st privească 
Armia Cavalerească 
Ce din glori s'a adunat 
Lâng'al Regelui palat, 

Sala tronului e plină 
De o magică lumină 
Ce se varsă din senin 
Pe frumoase flori de criu, 
Și pe dame strelucite 
Tot în aur invălite, 

  

  
 



s+ 

  

DANUL MĂRĂCINA 

Şi pe nobili mult vestiți 
Tot 'cu fer acoperiţi. 

Filip Regele s'arată 
Cu-a sa frunte *ncoronată, 
Şi le gice: „Nobill fraţi! 
„Scoateţi spada şi juraţi, 
„Din a noastră dulce țeară 
» Duşmanul străin să peară !î 
Mii de glasuri strigi: „Jurâm 
„Francia, s'0 iDerân > che "Fa Sig a w — UA k a N 

) 

Bată câ în sala mare 
Un străin de-odată pare, | 
Tin. mindru, nalt, frumos, 
La ochire luminos. 
FI spre tron măreț păşesce, 
Lângă Rege se opresce, 
Şi din gură dicc-aşa: ! 
„Să trăesci, Măria tate 

“mm 
. . Toţi S'apropie imgrabă. 

— Ce voesci?: Regele "treabă.



BANUL MĂRĂCINĂ ss, 

— Sînt Român de la Carpaţi, 
„S'aduc cinci-deci de barbaţi 
„Ce sintii gata ca şi mine 

„De-a muri toţi pentru tine, 

„Apărând cu braţul lor 
„Francia şal cl onor! 

„Țeara mea cu blânde şoapte 
„Mi-a dis tainic intr'o noapte:” 
„Mergi, copile, inarmat 

„La apusul depărtat. 
„Mergi de varsă al teii sânse 
„Pentru Francia ce plânge, 

„Câcl şi ea pe viitor 
„Mi-a veni în ajutor.“ 

Uimit Regele-atunci dice: 
— Bun sosit la nof, vuinice! 

„Spune noă cine eşti? 
„In Carpaţi cum te numesci?* 
— Fi sint Banul Mărăcină 
„Cârul Oltul se închină.“ 

" — Ţine spada mea în dar, 

„Bruv Dlarcheze de honsar!” 

Paris. — 1835. 
o e n



XXI 

LA SEVASTOPOL 

nn 

n sgomotul de tunuri ce tună nencetat La Crim, pe triste ţermuri, me primblu întristat, Şi ?n cale'mi, pretutindeni, calc ferit do morminte |, Sub care zacii perdute grimâdi de oseminte. 

Pe cerul alb de toamnă sborii bombele vuind Şi cadit dintre) isipuri ca fulgerul trăsnind, Pămintul Inipregiuru"mi, săpat in lungi tranşele, E plin de arme rupte, de glonţi şi de ghiulele.



LA SEVASTOPOL, | S7 

Un şir de mari corâbii staii inecate ?n pori. 
Oraşul Sevastopol ars, dărămat şi mort 
Intinde pe o culme ruina sa măreaţă, 
Fantasmă învălită cun gtulgiii de albă ceaţă? 

0! ce spectacol mare de mari deşertăciuni 
Cu fală-acoperite de-a gloriei cununi! 
Cât sânge, câte chinuri şi câtă grozivie 
Pentr'un monare despotie şi oarba sa trufie! 

'recut-aii pe aice cutremur sfărmător ? 

Potop trimis din ceruri cu foc pedepsitor? 
Nici aprigul cutremur, nici flacăra cerească, 

Dar: aii trecut urgia şi ura omenească! 

” 

Şi ai lăsat in urmă grimadă la un loc . 

0 lunsă risipire cenuşărită ?n foc, E 
Şi multe, fâră număr, de talnice morminturi OC 

Pe care sfinta cruce se clatină de senturi!.. CIT: 

Când va sosi; o! Doamne, un timp mai mingilos 

In care să pătrundă cuvântul lui Cristos? 

Să peară duşmiinia din trista omenire, 

Să nu mal fie omul unealtă de peire?



83 LA SEVASTOPOL, 

Când resări-va ?n cerură frumoasa, blânda di 
Ce din orbire cruntă pe Regi îi va trezi? 
a respândi în lume simţiri măntuitoare, 
Dreptatea, libertatea, frăţia "ntre popoare ?. 

Perdut in gânduri astfel pe câmp me rătăcesc Şi "ntro adincă rîpă cu jale me opresc Lâng'un mormint, la umbră, sfiirmat de-o bombă groasă Ce din. văzduh căduse pe marmura lucioasă, 

Se sparse bomba, "n doă !. s'acuma, negru” sin, Ca trista, cupă-a, morţei, de rouă era plin ; Ear din. mormîntul rece prin marmura, sdrobită „Crescuse şi “nflorise o mică margărită. 

0! tatnă-a Providenţei! .. Unealta de omor “Se schimbă Pentru paseri in vas recoritor ! Din moarte nasce veaţă, din intuneric “Soare, Din ţerna mormintală resare dulce floare! 

- 0! Doamne! fie, fie ca sângele vărsat Pe sub aceste ziduri intrun reshoiă turbat Să dee-o roadă bună, un drept de re'nviere Pentru-a mea ţeară scumpă ce zace in durere! Sevastopol, — 1855. 
Si
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DRAGOŞ 
Bea 

I 

Derasoş mindru ca un soare 

A plecat la vânătoare. 

Ghioaga şi săgeata lui 

Facii pustiul codrului! 

Cerbul moare, uzşii perii 
Și vulturii cadii din cer... 

Eată că ?ntr'o dumbrăvloară 

El zăresce-o căprioară, 

Fiară, blândă de la munte 

Cu steluţă albi 'm frunte
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Say 

DRAGOŞ 

Şi corniţe subţirele 
Și copite sprintinele, 
Căprioara cum îl simte 
Lasă locurile strimte, 
Puge, saltă, shoară, pere 
Ca un vis, ca o părere ; 
Fară Dragoş infocat 
O gonesce ne'ncetaţ. 
Di de vară cât de lungă 
Venătorul o alungă, 
Ș'amăndoi se perdi de vit 
In codri merei pustii! 

uU 

| ati, Sări că de-odată 
10 Pocână Se” ăratii 
; Invergită, inforită 

î Şi de lume tătuuită, 
“Ear pe carhă *m poeniţă ” 
Cânti-o albă copiliță 
Cu ochi dulci, dismierdători 

SI cu sinul plin de fiori. 
J Căprioaraccât po vede, 

Shoară ves » Se_răpede
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Şi 1 cade la picioare 
Pe=un covor de lăcrimioare. 

(Cad viteazul 0 zăresce, 

Pe loc stâ şi se uimesce! 

Uită blânda, căprioară 

Şi săgeata ce omoară! . 

Uită draga, vânătoare, 

Uită lumea de sub soare! 

III 

— „Copiliţă!* gice el 
Rezemat de-un tejărel. 

„Eşti tu ZinacgstuY_plaili, 

„Saii o floare de la raiii? 

Diăg0g, Dragoş fiăiţioare, 

„Nu sint Zină, nu sînt floare, - 

„Dar am suflet fecioresc 

„Şi Moldova me numesc. 

„Mult e mult de când te-aştept 

„55 *mi alin dorul din pept 

A „Are de Domnul sint menită 

aaa să fii a ta ursită! 
2 0! Moldovo "ncântătoare, 

„Gingaşă fărmecătoare! 

INI



DRAGOŞ 

„Fată arcu'mi vitejese 
„Lângă tine *] r&sădesc 
„Ca să dee pân” in giori 
„Crengi cu frunde și cu flori, 
„Şi cu-acele crengi frumoase 
„Să *mpletim cununi voloase, 
„Una ţie, una mie 
„Pentru-a noastră cununie !% 

1Y 

Adoua gi, ei plecară 
Şi prin „codri apucară, 
Amândoy imbrăţişați, 
Cu flori mindre mcununaţi. 
Dealuri multe ei suiră, * 
„Multe “dealuri cohoriră, 
Pân' în valea ce "nvergită 
De-un iii luciii recorită, 
Copiliţa "veselia | 
Și din Sură-aşa grăia : 
» Dragoş, Dragoş frăţioare, 
„Lasă ochii tel să Shoare 
„Peste dealuri si câmpii 
„Păscute de (she) ra, îsajul
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„Peste vâi, peste grădini 

„Unde shorii mii de albini, 

„Peste ape curgătoare, 

„Şi dumbrări resunătoare. 
„Cât pămint tu vel videa, 
„E cuprins de destrea mea! 
„Şacea dalbă de moşie | 
„Toată 'n veci a ta să fie 

„Ca să fie ?n veci scăpată, 

„De o fiară "nfricogată, 
„De un zimbru fioros 

„Care-o calcă n sus şi m j0s5.* 

Bine vorba nu sfirşia, 

Din rii cată că cşia 

Timbrul aprig ca un Zeii. 

Cu lungi coame ca de leii, 

Şi cu coarne oţelite 

Şi cu aripi la copite. 

Fiara cruntă şi turbată 

Pleca fruntea lui cea lată 

Şi sărind, mugind. da zar 

Peste mindrul vânător.



94 DRAGOŞ 

Eară Dragoş S'aținea, 
Şi, cel zimbru cum venia, 
Ghioaga "m frunte *% arunca, 
Fruntea ?n doi despica! 
Apoi capul îi tăia, 

* Intr?o lance îl punea 
Şi pleca in veselie | 
Pe frumoasa lui moşie, 
De păgâni să o ferească 
Şi ca Domn să o domnească !
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. 4 M A LIU | 
ete _ — 

Ă cea qi mult frumoasă, cea qi de neuitare 

- Când pentru "ntâia oară amorul infocat . 

Ne-a, strins la sinu'! dulce cu-o dulce "mbrăţişare 

Şi a depus pe frunte'ţi întâiul strutat! 

Acea di mult Yubită când tu, prin o minune, 

Mi-ai dat, reinviere Pal dragostei altar, 

Din suvenirul nostru în veci nu va apune 

Câci ea a fost hotarul trecutului amar!



96 - - 1 MAIY 
|: 

Ea se impodobise cu-al primăverii soare 
Şi se îngăna „voloasii cu frumuseța ta, Dar tu *mi părea mat dulce şi mat incăntătoare Decât chiar primăvara care ne incânta. 

0! cât erai atunce de albă şi frumoasă Când dorul tei în ceruri sburând cu-al meii suspin, A isvorit in ochi-ţi o rouă luminoasă 
Şi te-a, plecat pe sinu-mi ca floarea unut crin! 

0_sineură minută fa mea şa ta ființă Sai intrunit în raliul ferbintey sărutâri, Dar din acea minuti, cereasca Provediuţă Ar face-o vecinicie de scumpe desfiitâri! 

Atât era de mare a noastră fericire Că dacă moartea crudă, văgend cât ne lubin, Voia atunci să Curme a noastră vieţuire, Anii fi muriţ ferice, fâr a sci că murim!



AD10 

Adio! remâi ferice! 
Şterge din inima ta 

Pe cel ce adio "ţi dice, 
De şi 'n veci nu te-a uita! 

“ Me-am iubit cu dor ferbinte 
astfel te Iubesc că vreii 

Si ved stins din a ta minte 
Intreg surenirul mei! 

99



9% 1 MAIY 

Ea se impodobise cu-al primăverii soare 
Şi se Wgăna voloasi cu frumuseţa ta, 
Dar tu ?mif păreai mat dulce şi mal incăntătoare 
Decât chiar primăvara, care ne incănta. 

0! cât erai atunce de albă şi frumoasă 
Când dorul teii în ceruri sburână cu-al mei suspin, 
A isvorit in ochi-ţi o rouă luminoast 
Şi te-a plecat pe sinu-mi ca floarea unui crin! 

0_singură minută fa mea şa ta ființă 
Sali intrunit în Tâtul ferbintei sărutâni, 
Dar din acea minută cereasca Provedinţi, 
Ar face-o vecinicie de scumpe desfătâri! 

Atât era de mare a noastră fericire 
Că dacă moartea, crudă, vădend cât ne tubim, Vola atunci să curme a noastră vieţuire, Amă fi muriţ ferice, fâr” a sci că murim ! 

ua



ADIO 

Adio! remâi ferice! 
Şterge din inima ta 
Pe cel ce adio "ţi gice, 
De şi "n veci nu te-a uita! 

“ "Te-am tubit cu dor ferbinte 
Şastfel te iubesc că vrei 
Să ved stins din a ta minte 

Intreg suvenirul mei! 

99



XXV 

CÂNTICE DE UME 

I 

Înima mi e amărită, 
Zarea vieţii incgrită ! 
De-oi trăi ham ce dori, 
Wam ce ăli de-oiit muri! 

Inimă, fi răbdătoare 
Ca pămîntul sub Picioare, 
Pin” ce zace cu-al teii dor In mormînt nesimţitor.



CÂNTICE DE LUME 101 

Ce "ţi slujesce de-a plânge, 

De-a vărsa, lacrimi de sânge 
Intr'a lumei val cernit?.. 

Valul trece neoprit! 

Ta, cumplita mea durere 

Şi tot cresce in tăcere, 
Pân' ce tu la Dumnedeit 

Duce-vei sufletul mei! 

N 

Avut-am odată ?m lume 

Dor de fală şi de nume,” 

Dar acum videa'l-aş mort 
Chiar şi numele ce port! 

Avut-am odinioară | 
Mamă dulce, dulce ţeară; 

Dar acum sint rătăcit 
“In pustii nemărginit! 

Avut-am in fericire - 
Un vis dulce de Iubire...
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Unde "i, Doamne, visul mei? 
"Unde “1 rajul, unde *s ei ? 

* 

Amar mie! amar mie! 
Din cereasca "mpărăţie, 
Ce_lung fuleer m'a pătruns! 

TI ” „A Ce-am fost eii şi ce-amlaelunsi Spa, ———— 
a o a 

AU A 3 
ie 

HI 

Ah! durere, în ce parte 
De tine să fug departe? 
Urmă 'n lume să nu las, 
Nică Saud a lumej glas! 

Cum să scap de reii, de bine? 
Incotro să fug de mine, 
Pre pămint să nu mai sciă 
De sînt mort sai de sînt vii? 

Daţi-mi, daţi-mi ariptoare 
SE bor fute pe sup soare. 
Daţi-my aripi de pe dor, 
Pe sub noapte ear să shor. 

i 
. 
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Duce-nv'aş şi m'aş tot duce, 
Dor să nu me mai apuce! 

Cine *n cale m'a videa, 
Să plângă de jalea mea!



XXXVI 

VISUL LUI PETRU RAREŞ 
aa 

„LEGENDĂ 

1 

Jos in vale, pe Bărlad, 
Lâng'a Docolinei vad, 
Nimerit-aii, poposit-ati 
Şi de noapte tăbărit-au 
Dece care mocănesci 

Cu bol albi Fălcienesci. 

De tot carul şese boy 
Injugaţi doi câte doi; 

3 a
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„Boli cu coarne ascuţite 
Şi copite potcovite, 
Boi de frunte şi mănaţi 

De flăcăi toţi înarmaţi. 

Ear în care ce avut, 

Ce merinde “sii de vândut? 

_ Poscă de apă curgătoare 
Şi de apă stătătoare, 

Cu nevodul pescuiţi 
Şi cu undiţa undiţi. 

Dar merindele'sii a cui? 

“A lui Petrea Majăluj, 

Ş'ar fi bun chiar de Domnie, 

- Daar pune Dumnedeit 
ot omul la locul seil! 

e 
Fată] colo/jos lungit, 
Intr?o (burcăuvălit, 

Lângă: focul de nuele 

Unde ardă, Şupitb de peles 
Patru miei de la Ispas 

Pentru prândul de popas. 
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Focul pilpie mereii,. 
Roş ca limba unui zmeii 
Şi pe culmea luminată 
Şi pin tabăra-aşedată 
Se vădă boi la un loc, 
Țintind ochii lor spre foc. 

Ardi nuelele trăsnind, 
Cresce para scînteind, 
Impregiuru'i,_ca o roată, 

“ta Șede_arsiiţimea, toată | 
Numai Petrea nui în rând ; 
El de-oparte stâ pe gând. 

Unul dice: „Mat voinici! 
„Augit-aţi voi pe-aici 
„De biet Domnul Stefiiniţă 

"Ce-a fost om de mare viţă, 
„Ca murit cu dile ?n sin 
„In cetate, la- Hotin 9 

Toţi facii cruce "ncremenind ! 
“Un bătrân dice, zimbind: 
—A murit? Domnul să *] erte ! 
„De-acum să vedeți voi certe, 
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„Lupte, vrajbe 'ntre boeri 

„Pentru--scaun şi averi!“ 

" Atunci Petre lea cuvint: 

„Aşa “i rendul pre pămint! 

„Cine "% slab, vrea a fi tare, 

„Cine % mic, vrea a fi mare, 

„Câcă Domnia "i dulce pom 

„Care farmecă pe om!“ 

— Fie bine fie reii, 

„Da-ne-ar sfintul Dumnedeii 

„Un alt Stefan la Domnie. 

„Să eşim la vitejie!“ 

Ast-fel toţi răspundii cu dor, 

Şi adormi în: somn uşor. 

pe 

Focul tabării sta stins, 

Neagra umbră s'â intins. 

“Totul zace "m neclintire, 

In adinci amorţire; 

Numai stelele sclipescii 

Şi pe cer călătorescii.
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Miegul nopţii sta ivit 
Și prin lume-a respăndit 
Ceata visurilor dalbe, 
Visuri negre, visuri albe 

“Ce ingână Până n zori. 
Pe sermanii muritori. 

Ear un vis prevestitor, 
Abătându-se din sbor, 
Se opresce lângă Majă 
De "1 incânţă cu=a lui vrajă, 
Arătându'” vii in (somn __ 
Streluciri, miirir de Domn. 

Când năluca mamei lui. 
Pe malul TalpăuluY 

- Se arată lin şi “i dice: 
0! de sinul meii. ferice, 
„Ca purtat şi a născut, 
„Domn viteaz şi priceput !2 

Cână un vultur aurit 
Sus, pe ceru] inegrit 
Lucind. falnie ca un soare, 
Dicea: „Petre, frățioare, 
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„Cât de nalt e sborul mei, 
„Mult mai nalt va fi al teii! 

Când un lanţ intins de munţi 
Cu-al lor codri deşi, cărunță, 

Se 'nchinaii votos in cale; 

Şi din munte şi din vale 

Svon de glasuri cuventa: 
" „58 trăesci, Măria ta!“ 

Petre Majăladimenit) 
Din somn dulce s'a trezit. 
0! miuune! ce să vagă, 
In a dilei albă raţă? 
Vede-acum cu ochi deschişi 
Ce-a vădut cu ochi închişi. 

Pe cel câmp lung, inverdit 
„ine visul implinit! 

Pe (colnice,] pe- a lor coaste 
Se cohoarii-o mindri oaste 
Cu trei steaguri de oșteni: 
Şi trei cete de Curteni.
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Mindri "sii bravik călăreţi 
Pe-armăsarit şoimuleţi! 
Strelucind la foc de soare, 

“Ca ?ntr?o di de serbătoare, 
EI în tabără s*oprescii 

Şi lui Petru-aşa grăescă: 
Re 

„Petre Majă "ntru mulţi ani! 
“Noi, Curteni şi Capitani, 
„Fost-amă, fost trimişi cu bine 
„Din Suceava cătră tine 
„Ca să “ţi dicem fie-aşa: 
„Să trăesci, Măria ta! 

„De când Vodă la Hotin 
„A murit cu dile ?n sin, 
„Ţeara este n văduvie. 
„Ea se "nchină, se qâ ţie, 
„Ca să 1 ft tu mire blând, 
= Domn viteaz, dup'a el gând. 

„Eată deci că ne "uchinâm 
„Și n glas mare Îți urâm: 
„St -trăcască-a ta mărire 
„Ani mulţă, plini de strelucire
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„Pentru-a ţerii bun noroc. . 

. „Pentru-a dușmanilor. foc!“ 
7 

Petre gice: „Buni sosiți! 
„Pace voă, soli tubiţi! 

„Eară vol ce-aţi slujit” mie, 
„Feţii mei din argiţie, 
„Luaţi tot ce este-al mei... 
„Aşa “i dreptul, aşa vrei! 

£> 
< 

  

Apol mindru *veşmântat, 

Pe-un cal $arg jincălecat, 

Pleacă, veselÎa Domnie... 
Fericită, calea fie, 

Câci pe dinsul Dumnedeii 

I"a pus drept la locul sei! 
ri
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EMMI 
sa 

Cana glasul Providenţii te-a rechiem (a să at in ceruri măresc podoaba cerescilor mis teruri, 

0! fiică a Moldovei! g! suflet ângeresc! 0! floare trecătoare pe platul pimîntesc! 
N 

In ora de pe urmă a vieţuirei tale, In mijlocul acelor ce te plingeaii cu jale,
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Tu, blândă, radioasă, cu zimbetul senin, 
Primblând asupra lumet un ochii frumos şi lin, 

AI gis: „Ei plec, adio, pe calea veciniciet, 
„Dar vrei a fi căntată in limba armoniel.& 

atunci, pe pragul morţii, la mine a! gândit, 
La mine, ce duc jale acelor ce-ai: murit!.. 

0! dar, voii spune lumei cât fost-ai de frumoasă, 
Iubită, fubitoare şi dulce şi duioasă ! 

? 
Ce inimă "ngerească bătea, in sinul teii! 
Cum alinai cun zimbet; amarul cel mai grei! 

Cum dulcea ta privire era incăntătoare 
Ca "n viforile ernil o gi de dulce soare, 

Şi lumea va 'nţelege câ tu spre cerul sfint 
De mult erai menită să sbori de pe Pămint
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"0! soartă, lege crudă! o! taină *ngrozitoare! 
De ce lumina pere? de ce. copilul moare? 

De ce in omenire aşa multe jălini, 
Saşa de. trecătoare, de scurte fericiri? 

De ce să cadă crinul în zarea dimineţii? 
De ce să moară Emmi în floarea tinereţii? 

Tipsia Dumnedeii oare de ângeri lucitori? 
Lipsia cerul de. rage, de stele şi de flori? 

. 
+ 

Nu! însă tu, alb ânger aveai nalta menire 
S'arâţi că trista moarte e pas. la nemurire, 

Că "n ora de pe urmă un suflet indeit 
Privesce fiiră spaimă l'a] vieţii asfinţit, 

Şi că o frunte albă păstrează, ca in vieață, Frumseţa'y răpitoare chiar sub a morții ghiaţă...



EMMI 

0! fiică a Moldovei! trecut-ai ca un vis, 

Şi raiul nemurire! în sinui te-a inchis; 

Dar câte flori frumoase resarii pe-a noastră cale, 

Ne amintescii de tine şi ne cuprindii de jale! 

Şi câte păserele cu dulce glasul lor 

Şoptescii de blânda Emmi şi ne pttrundii de dor! 

Sara



XXVII 

MOLDOVA IN 1857 
. bnta a a edi 

Scumpă Moldovă ! țeară de jale! Ah! in ce stare tu ay ajuns! : Lasă-mă-a Plânge/ rancie) tale Câci păn:'in suflet me simţ pătruus! 

Tu ce eşti bună, dulce, Yubită, Tu ce eşti firea lui Dumnegeii, ' Cum te lovesce soarta cumplită! Cum te ineacă âmarul grei! 
:



MOLDOVA IN 1857 117 

Lupii şi corbii, şi vulpi străine 
Faci a lor hrană din corpul teii, 
Şi tu, Moldovă, plătesei cu bine, . 
La toţi acela care'ţi facii reii! 

0! cât de crunte ş'otrăvitoare : 
Sîntii pentru tine a lor muşcâri, 

Când ei cu buze 'sfăşiitoare 
Respundiă la tale dulci sărutâri! 

Dar mult mai aprig trebiie să fie 
Chinul ce suferi, amarul chin, 

Când regi chiar fiţi cu duşmănie- 
Rupendu'ţi sinul de amor plin! 

Ă 4 

Mamă duloasă, tristă, *n cădere, 
Cu agonie mânele'ţi frângi, 

Şi nuwţi remâne nici o putere, 

Nică glas, la lume ca să te plângt! 

Când ridici fruntea, jos in ţerână 
0 'mpinge-o calcă duşman pictor! 
Când ridică glasul, o cruntă mână 
Ti curmă *ndată gemetu ?n sbor!
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Dar cât va bate inima ?n mine 
Eiîi în. veghtere la luptă-oiii sta 
Şi, cu tărie, cii pentru tine 
In faţa lumok voii protesta! 

Pentru corona'ţi de Suverană, 
Pentru-al teii nume şi al teii drept 
Eii infrunta-voiii hidra duşmană, 
Ş'un scut, ți-oiii face din al. mei pept! 

“Voiii dice ţie: „Mamă "ntristată! 
„Prinde la suflet invietor, | 
„Câci tu scăpa-vel de munci odată 
„Şi avea parte de viitor! 

„Las'să te prade hoţii. in tatnă, 
„S5 urle lupii în urma ta, 
„Las să rupă mindra' ta haină... „Haină may mîndră tu vej purta, ! 

„In zadar reij vrei în. orbire „Cereasca lege a *mprotiri. 
„Cerul voesce a ta mărire 
„Şi tu, Moldovă, mare vot fi!.
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„In zadar cearcă ci st ridice i 

„Un zid pe Milcov, despărțitor. 

„Cădea-va zidul şi tu, ferice, 

„Vei fi unită cu a ta sor. 

„Câci tot se află în Românie 

„Inimă aprinse de-un sacru dor, 

„Ce vreii Românul ca să renvie 

„Mare, puternic ca dorul lor! 

„E scrisă "m ceruri sfinta Unire? 

„E serisă ?n inimi cu foc ceresc! - 

„0! Romănie! l'a ta mărire 

„Lucrează, braţul Dumnedeesc ! 

Voiii dice, gice până la moarte. 

Celor cesti duşmani neimpăcaţi :. 

„0! voi, unelte de rele soarte . 

„Pentru Românii: ce 've sîntii frați! 

„Voi care însuţi cu-a voastre mâne, 

„Mormintul ţerii Paţă pregătit, 

„aţi muşcat mâna ce ve dă pâne, 

„Şiaţi rănit sinul ce va iubit!
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„Vol care țerit plătiți cu ură „Când ea ve chiamă dragii sei fil, „ Vitâud Dreptate, Lege, Natură, 
„Vitând că însuţi aveţi copii, 

»Blăstemul ţerir tunând să cadă - „Pe capul Yostru nelegiuit! 
» Blăstem şi ură!.. Lumea să vadă, „Cât reii în lume ați făptuit! 

„Fie-ve vieaţa neagră, amară! „Copil să n'aveţi de sărutat! „Să aveţi nume, să n'aveţi ear, Aici să maveţi loc de *ngropat ! 

>Și când pe calea da vecinicie, „Veţi pleca sarbegi, tremură tori, „Pe fruntea, Yoastră, moartea, să scrie: » Duma ay feri! Crugdy vângetori /« 

Ia3I — 1857,
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NOAPTEA SFINTULUI ANDRII 

Îsomot. trist în' câmp resună! 

Vină strigoii, se adună 

Părăsind a lor secrii. 
Voi, creştinelor popoare, 

Faceţi cruci măntuitoare 
Câci e noaptea "ngrozitoare, 
Noaptea Sfintului Anârit! 

Ventul suflă cu turbare! 

A picat stejarul mare, 

Cerul s'a intunecat!
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Luna saltă mgălbinită, 

Pintre nouri rătăcită 

Ca o luntre părăsită 

Pe un ocean turbat. 

posomorite 

In â lor cutburi trezite, 

Ţipă cu glas amorţit. 

Lupii urlă impreună 
Cu ochi roşi ţintiţi la lună, 
Câmpul geme, codrul sună, 
Satan pe deal s'a iviţ! 

Eată'l! eată Satan vine, 
Resbătend prin verdi lumine, - 
Pe-un fulger scănteitor. 
Umbre, stafit despletite, 
Cucureici, Iele sburlite, 
Şi Rusaliile pocite 
IL urmează ca un nor! 

Sus, pe turnul fâră cruce, 
Duhul-reii sbierând se duce 
Şi tot turnul s'a clintiţ!
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Miedul nopţi m aer trece - 
Şi, lovind arama rece, 

Ore negre doăspredece 
Bate ?n clopotul dogit. 

Strigoimea, se "ndesesce, 

Horă mare invârtesce o 

Lângă turnul creştinesc. 

Ear pe lângă alba lună, 

Nouri vineţi se adună, 

Se 'mpletescii intro cunună . - 

Şi "mpregturu'i „se *mvârtescii. * 

Vot, cu suflete curate, 

Cu credinţi nestrămutate, 

Oameni buni, femei, copil! 

Voi, creştinelor popoare, 

Faceţi cruci mântuitoare 

Câci e noaptea "ngrozitoare, 

Noaptea sfintului Andrii! 

j RR 

Acum eată pe mormînturi 

Clătinaţi, bătuţi de ventuă, - 

Toţi strigoii s'aii lăsat.
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Aşedaţi intr'un rond mare, 
Adinciţi in intristare, 

„Pe secriuşi fie-care | 
Qasele'şi a rezemaţ, - 

Unul gice: „Bi. in vleaţă 
„Cu o mână indrăzneaţă 
„Multe drepturi am răpit! 
„Răpit-am pânea de hrană. 
„Unei gingaşe orfană 
„Ce, perdută şi  sermană, 
„In miserie-a, perit !« 

Altul gice: „Ei in lume 
„Am avut putere, nume, 
aCâci am fost stăpănitor! 
„Dar in oarba'mi lăcomie, 
„Pentru-o seacă avuţie, 
„Am impins în rea urgie 
„Pe sermanul meii popor! 

Altul dice: „Eă in ţeară. 
„Fost-am o cumplită fiară 
„Plină de amar venin! 
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„Improtiva ţerii mele 

„Făptuit-am multe rele, 
„am legat-o'n lanţuri grele 

„Şam vendut-o la străin!“ — 
- 

— „Foc şi ură ?n eclnicie 

„Pe voi cadă, pe vol fie!*— 

Strigă-atunci un glas ceresc. 
Şi pe loc 'cadii în morminte | 
Păcătoasele-oseminte. 
Ear pe zidurile sfinte 
Ttrece-un foc Dumnedeesc! 

Iaşi —1857, 

SR
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DORUL DE MARE 
ED 

Pe senin călătoresce 
Un nor talnie, plutitor. 
Al meii suflet ce jălesce. 
După el se 'nalţă n sbor! 

Norul trece şi dispare 
In afundul cerului. 
Ah! de merge el spre mare, 
Duce-m'aş pe-aripa lui!
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Duce-m'aş la cele maluri 
Ce oglindă fruntea lor. 
In poeticele, valuri 
A frumosului Bosfor. 

Şi de-acolo m depărtare, 

Pe un vânt primăvărel, 

Si ating cu-o 'sărutare 

Mârile din Arhipel. 

. 

Duce-m'aş încă "nainte 

Pe cel plaiii incăntător 

Unde soarele"y ferbinte 

Ca ferbintele amor. 

La Veneţia mult Yubită, 

Raiii ferice, ncuitat, : 

Unde gondola cerniti 

Te“ adoarme legănat. 

La Palerma *ncoronată 

Sub cer dulce, fâră nori, 

Cu ghirlanda parfumată 

De-a naramzei albe flori.
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La Neapoli ce scaldă, 
—Respăndind invăpăeri, 

Sinul ci in marea caldă, 
Ş'a ei suflet in plăceri. - 

Duce-m'aş fără mcetare 
Ca vulturul să pătrund 
Peste-a ochilor hotare n Orizonul. fără fund. 

; 

Să ved stingerea de Soare 
In adincul Ocean, 
Ş'a lui coamă argătoare 
Resărind ca un volcan. 

Să -ved stelele voloase 
Inflorind cerul senin, 
Şi cu rade argintoase 
Dismilerdâna a mârei sin. 
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 SE ved luna resărită 

n a nopţii acr cald 
Ca o floare aurită 
Intr'o cupă de smarald, 
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Şi s'aud blândele şoapte 
Ce sborii tainic în eter, 

Isrorite 'm mieg de noapte 
De pe valuri şi din cer.
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SURORII MELE 
în aa ot 

În ce loc, unde se duci 
„Florile ce se usucii? 

"Unde sborii, in care raiii 
“Flutureii de pe plaiii?. 

In ce lume, unde mergii 
Lacrimile ce se ştergi, 
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Visurile ângeresci, 

Dorurile sufletesci? 

In acel loc fericit, 

Plin de tot ce'i mat Yubit, 

Dusu-te-aj, o! blândă stea, 
Dulce sorioara mea! 

Ş'at luat în sborul tei 
Dorul sufletului meii! 

Paris —15$37,
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STEOA ŢERII 

  

Cunosceam odată 
Un om rătăcit, 
Cu mintea furată 
De-un gând strelucit. 

El se “mamorase de-o stea zimbitoare 
Şi” inchina astfel vorbe rugătoare: 

— „Dalbă stelişoară 
„A lui Dumnegeii ! 
» Dulce sorioară 
„Sufletului mei! 

„Credit că vecinicia, fâră de simţire = Plătesce-un ferbinte 'minut de iubire ?
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„Credi tn că departe 
-„De acest pămint . 

„Al avea fn parte 

„De-un amor mat sfint, 
„Ala mare, mal gingaş, mai vrednic de tine 
„Decât adorarea ce-ai născut în mine? 

y 

„0! floare cerească! 
„Dacă star. putea 
„Ochi-ţi să privească 

„În inima mea, 

„Ar afla atâte simţiri Yubitoare 

„Ce crescii Pal teii nume ca florile 'm soare, 

„Cât vre-o lume altă 

„Nici al mat dori, 

„Ci din bolta naltă 

„Ali te-aY cobori 
„Ca S'augi concertul de armoni! line 
„Ce "mi resună *n suflet şi şoptescii de tine!“ 

e 

Apot sta m uimire 

La ceruri privind; 

Plăngea cu măhnire, 

Suspina zimbind,
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Şi când, despre gioă, fugea blânda noaptea, 
Ii părea c'aude in cer aste şoapte: 

—„Ei a ţerii mele . 
„Sînt lucinda stea! 

„De poţi, intre ele 
„Vină -de me ea, 

„Fâ-te genii falnic, fâ-te şoim. de munte 
„Ca s'ajungi la mine şi a ţerii frunte!&- 

Iaşi — 1856,
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HORA UNIREI 
Ls 

1857 

Har să dâm mână cu mână 

Cei cu inimă română, 

Să "mvărtim hora frăţiei 

Pe pămintul Romăniei! 

Earba rea din holde -peară! 

Peară duşmănia m ţeară!. adr 
Intre noi să nu mat fie 

Decât flori şi omenie!
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Mâi Muntene, mâi vecine, 
“ini să te prindi cu mine 
Şi la vleaţă cu unire, 
Şi la moarte cu "nfrăţire! 

Unde"! unul, nu” putere 
La nevoi şi la durere. 
Unde'sii doi, puterea, cresce 
Şi duşmanul nu sporesce ! 

Amândoi sintem de-o mamă, 
De-o făptură şi de-o (samă 
Ca doi bradi intr*o tulpină, 
Ca dok ochi intro lumină, 

Amândoi avem un nume, 
Amândoi o soartă ?n lume, 
Bi ţi's- frate, tu'mat eşti frate, 
In noi doi un suflet bate! 

Vin” la Milcov cu grăbire 
S%1 secăm dintr'o orbire 
Ca să treacă drumul mare 
Peste-a, noastre vechi hotare,
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Şi să vadă sfintul soare , 
Intro qi de serbitoare, 
Hora, noastră cea frăţeascii 

Pe câmpia Romănească !



XXIV 

PRESIMŢIRE 
eat) 

—S puno'nat, inimă ferice, 
Pentru ce tresari cu fală a 
Pentru ce resuni aice 
De-o cântare triumfală ? 

Prista lume-acum îţi pare 
Luminoasă şi "nflorită, 
Presimţi tu vre-o soartă mare 
Pentru ţeara mea Yubită 2 —



PRESINȚIRE 139% 

—Dar! o scumpă prevestire 
Vine ?n taină de "mi şoptesce 

Ca Românilor mărire 
AdI in lume se urzesce. 

A Italiei libertate 

Va "usufla o nouă vieaţă 

Legioanelor uitate 
De la Dunărea măreaţă, 

Şi "m curtnă ginta latini 
Resări-va ca un soare, 

__Coperină, cu-a sa lumină 
Celelalte mari popoare! 

Nisa — 1859,



XXXV 

PE ALBUMUL 

D-REI IDA VEGEZZI RUSCAILA 

pag) 

A des in codri noaptea, la stele, 
Mici păserele dulos suspină,. 
Dumnegeii scie ce cântă, ele 
Câci, in unire, lui se închină, 

Una pe alta nu se zăresce, 
Dar al lor cântic in cer resună. Noaptea adincă le despărțesce, 
Dar a lor dorurț le impreună.
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Astfel sintii inimi ce, fără scire, 
Sintii intre ele tainic legate 

Şi prin a ţerii sfintă Yubire 

Şi prin tubirea de libertate! 

Turin —1859,



XXXVI 

PILOTUL 

Contelur Casur 
n 

Pe o noapte *ntunecoasă, 
Pe o mare furtunoasă, 
Trece-un vas necunoscut, 
Care genii îl conduce 
Pintra mârilor năluce 
Câtră malul nerădut ? 

"Valul vine cu urgie 
Din intinderea pustie 
Ca un duşman tăinuit. 
El S'aruncă să inece 
Vasul gingaş care trece 
C'un lung gemet obosiţ! 
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Nu e stea, nu e nici lună! 

Vântul suflă, cerul ună, 

„Apa saltă, clocotind, 

:Și in neagra depărtare 
De lumină nici o zare 
“Nu se vede strelucind! 

-Călstoriă, visând moarte, 
“Sub asprimea relei soarte 
Ai plecat frunţile lor. 

“In liuntru toţi grămadă 
FĂ s'aşteaptă a fi pradă 

“Unul. val omoritor, 

: r 

“Căci sub crâncena rafală. 

“Munţi de spumă daii năvală 

“Peste podul resturnat, 

“Şi n a mârei crunte larguri 

„Aruncii pânze şi tatarguri, 

“Tot ce vântul a dărmat! 

"Un om singur se zăresce 

“Şi la moarte nu găndesce 

“In acel siinut cumplit.
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N 

PILOTUL 

Lupta vasului e mare, 
Far pilotu "m nepăsare. 
Stâ la cârmă neclintit, 

Şi m furtuna "'ngrozitoare 
Mâna lui măntuitoare 

„Poartă cârma până “n dori, 
Când limanul vesel pare 
Imbătând 'de fermecare * 
Pe sermanil călători, 

Eată vasul in ferire! 
Călătorii cu grăbire 
Sarii pe malul invergit. 
Vieaţa lor este scăpată; . 
Ei se ducii!.. dar cine cată 
La pilotul ostenit? 

Turin — 1859, 

 



XXXVI 

LA PALESTRO 

. 

  

* 

Pe deal, la Palestao, vitejii Zuavi, 
Bersalerit sprinteni, Vânătorii bravi, 

In oastea Germani s'aruncă *mpreună 

Şi cu al lor sânge stingii focul ce tună. 

> Dar cine % mai aprig, mai brav luptător? 

E Regele insuși, eroul Victor! 
10
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Cu calul scii falnic, cu lunga sa pală 
De trol ori in duşmani dâ singur năvală! 

Calu'i ud de sânge până la genunchi, 
Pala”i roş văpsită până la mănunenl! 

Devale "n capela Madonet slăvite 
0 mamă dujoasă cu hatne cernite 

Se mchină şi nvaţă copilul ei blând 
dn Ssgomotul luptei să dică rugând: 

30! Santa Ifadona! tu Pai 'cârei nume 
= Dulcea mingăere se coboară 'n lume! 

„Aduc la picioareţi cu-adincă utmire 
„ lima'mi curată, plină de iubire, 

„Ca o floare vie, ca o floare nouă 
„Care îţi închină şi parfum şi rouă, 
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„Ascultă-o! Madonă, ruga mea duioast, 
„Pentru a mea ţeară atât de frumoasă! 

„Pentru omenirea ce plânge n durere 
„Şi pentru-a, Veneţil liberă "mviere. 

„Di patriei mele glorie, mărire, 

„Pe duşmanii nostri scoate”! din orbire, 

- 

„Și mie "mi dă braţe ca să pot combate 

„Cu cei mari Wavalma pentru libertate!“ 

% 

Pe câmpul de moarte, pe câmp de onor 

Regele înalţă steag invingător. 

Zuavi *mpregiuru'i cu glas triumfal 

Pe Rege "| proclamă a lor Caporal! | 

. . . ! 
Şi copilul strisă cu suflet de om. u 

„Si trăesci, o! Victor, Rege-galantom 

Novara. — 1639. 
LE ed 

*



XXXVIII 

LA MAGENTA 
Dea 

XE noapte! Magenta in umbră dispare 
Cu ranele sale, cu sgomotu'i mare 

. 

De tunuri, de oaste, de cat sburdători 
Ce m tropot pe strade treci nechezitori. 

Pe-o ptaţă întinsă, sub velul de noapte, 
Mil gemete surde, mil jalnice şoapte 

Se *'nalţă din pepturi de oameni răniţi 
Ce zacii pe *ntuneric, perduți, srămădiţi. 

 



LA MAGENTA 149 

Unii, tineri âucă, morii cu jale-amară, 

Chfemându'şi părinţii, plăngend după ţeară. 

ANII, în tăcere, cuprinşi de fiori, 

Aşteaptă căldura luminei din dori. 

Şi insă!.. de-asupra durerilor grele 
Streluce-o frumoasii ninsoare de stele, 

N | 

S$'o pasere dulce se 'mgână duios 

Cu al asoniei suspin dureros! 

Vieaţă pentru veaţă! când eşti în junie, 

Demn e la, resboae s'arâţi vitejie! 

“Moarte pentru moarte! plăcut e să mori 

In dala cântare de privighitori, 

Şi pe câmpul luptei să at de făclie 

0 lampă cerească, o stea argintie! 

Magenta. — 1939,



XXIII 

. GONDOLA TRECE 

  

(fondola trece şi m urmă”! lasă 
Un vers de jale ce me apasă : 

„Cine ?n gondolă pe-o noapte lină, 
„Atunci când luna, eşind din valuri, 
„Revarsă taimic a sa lumină 
„Peste palaturi, pintre canaluri ; 

„Cine m goudolii culcat se duce, 
„Atunci când suflă ventul de noapte 
„Şi de la Lido pe-aripi aduce 
„Suspinuri blânde, dufoase şoapte ; 
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„Cine "m gondolă plutind in pace: 
„Pe-ale lagunei lucioase spume, 
„Wa simţit vfeaţa'! că se preface: 
„Şi că renvie în altă lume? 

„Dar, o! durere! cea gondolină 

„Pe val de lacrimi astăgi plutesce! 

„Lacrimi vărsate de o regină 
„Care sub lanţuri se chinuesce!* 

Glasul se stinge, gondola trece 

Şi lasă ?n peptu'mi un fior rece! 

„Gena. — 1:59, 

SRR



ZI 

CORONA VIEŢEI 

| “dedinata damelor Italiene 

1 

SERENADA 

La poetica Florenţa vleața curge 'n inflorire | Și ?n plăcere, Şi ?n amoruri, şi 'm căntâri de fericire, 

Nopțile *sii fărmecătoare, câct în rediuri şi grădini Pintre radele de stele sboară roiuri de lumini. 

Mit de şoapte amoroase, de- armonii şi de misteruri Cu-ale florilor parfu me se inalță câtră ceruri, 
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Cât pe maluri, lângă Arno, rătăcitul călstor 
Se socoate sub prestigiul unul vis amigitor. 

Iutr*o noapte de acele care sinţii cumpănitoare 
Cu a gilel albăstrime, cu a soarelui splendoars, 

Sub balconul din grădina unui vechii şi nalt palat 

Şoptia astfel un glas tinăr de-o ghitari *mpreunat: 

* 

„Barca se *'ncrede in sinul mârci, 

„Luna ?nti'al nopţei car sburător, 
„Inima ?n glasul blând a sperârei, 

„Geniul falnic in viitor. : 

„Pe calea vieţii de rătăcire , 
„Omul se "ncrede în Dumnedeii, 
„Ear al meii suflet cu fericire 
„Se "mcrede m tine, ângerul meii! 

„Toată fiinţa cea simţitoare 
„Cată un reazem- măngiitor: 

„Floarea, un zimbet de dulce soare, 

„Sufletul gingaş, un frăţior.
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„ăh! mult frumoasă, albă fiinţă, 
„Vesel luceafăr Dumnedeesc! 
„Pune'ţi in mine a ta credință 
Că tu scil numai cât te fubesc! a 

» Vin” să culegem sub alba, lună 
„Floarea iubirei născută, m raiii, 
„Precum albina, voios adună 
„Merea plăcută pe Mori din mai! 

„Dilele noastre sborit cu grăbire, 
„Urmând a soartet tainice legi, 
„Bar o gi scumpă, di de iubire 
„Este corona vieții întregi!“ 

Precum seara, "ntr'o p ădure doi june păserele Cântă una după alt a şi se 'ngână între ele, 

Iu curend o umbră lină pe balcon se arăta, Şi un glas de armonie respundând, astfel căuta: 

„ Toată fiinţa, cea simţitoare 
„Cată un reazem măngăitor,: 
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„talia tristă şi plăngătoare 

„Cată un geniii liberator. 

„0! tu ce ?n umbră privesci la mine 

„Ca la luceafăr Dumnegeesc! 
„De vrei, ferice, să cred in tine, 

„De vrei cu fală să te iubesc? 

„Mergk de te 'narmă, mergi de combate, 

„Lângă Francezul învingător, 

„Pentru mărire şi libertate 
„Sub steagul falnic al lui Victor. 

„Dilele noastre shorii cu grăbire 

„Urmând a soartei talnice legi; . 

„Gloria ţerii şa sa mărire - 

„Fată corona viețil întregi !* 

155
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II 

SOLFERINO 

Rai 

Măreţ e bradul munților 
Ce *n codri invergesce, 

Şi pe noeanul mârilor. | 
Ca brieş hlutesce! 

Mult falnic este vulturul 
Cu aript isbitoare 

Ce ventul, aioriy spințecii 
Şi sboară câtră Soare! 

Ira lor mişcare _răpide 
Tot omul, in uimire, 

Simţesce n.a lui inimă 
0 tainică pornire, 

Dar ca S'aprindă sufletul 
Nimic nu e pe lume 

Ca numele de Patrie 
S'a Libertăţei name? -   

a
a
a
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Nimic nu 'usuflă omului 

0 mat sublimă fală. 

Ca mersul mîndru-a cetelor 

La lupta triumfală! 
— 

Nimic sub bolta cerului 

Mai nobil la privire 
Ca floarea tinerimilor 

Pornită la oştire! 

Pe fruntea sa energică, 

Un tainic foc streluce, 
Şa ci pişire '% sprintenă 

Ca gfindul care-o duce. 

Astfel la glasul gloriei, 
Un Bersaller de munte 

Mergea pentru Italia 

Să moară chiar în frunte, 

— 

Și ?m mijlocul resboaelor 

Striga, luptând ca fiară: 

» Corona vieții, fraţilor, u a 

-„E moartea pentru eară:
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Ce vuet bubuesce?.. Ascultă! tunul tună 
In munţi la Solferino, şi viile resună! 

Armatele duşmane s'aii intălnit in dori 
Precum intro furtună doi mari şi negri nori. 

Lovire fulgerândă, grea, lungă şi cumplită! 
Pe mii de țevii ese uciderea "miilă, 

Şi ?n rangurile rupte shorii glonţii vijiină, 
Şi 'n ele baYoneta, strepunge zinghenind. 

. 

Cad trupuri peste trupuri grămadă, săngerate, 
Şi tot remânii în urmă, ca spicuri săcerate, 

Dar alte şiruri nouă teii rang in locul lor, 
Şi, tot scădenă, se "nevuntă în aprigul omor! 

Precum un lanţ de valuri pe marea albăstrie, Cavalerimea ?n' linit se "tinde pe cămpie 

  
a 
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a
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Și "m pedestrimea, deasă ce "mproaşciăi, foc fioros, 
Saruncă ?n sbor de moarte cu tropot sgomotos, 

Fată Francezii sprintent şi veseli in reshoae ! 
Victoria de dinşii in veci nu se indoae. 

Fată colo, pe munte, voinicit Bersalieră 

Ce mergi tot inainte ca vechii: Cavaleri! 

FĂ se "mcleştează ?n luptă cu-a Nemţilor armată, 
Strigând în foc: jtrăcască Italia liberată! | A 'a- Cei ” 

Mulţi varsă alor sânge pe-al patriei altar, 
Dar jertfa lor sublimă nu este in zădar! 

Duşmanul se retrage invins! . . g'invingătoare 

Lucesci in Solferino stindarde “tricoloare !
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III 

BERSALIERUIL MURIND 

  

Pe patul durere un tînăr rănit 
Îşi perde-al lut sânge. 

Aproape de dinsul un ânger măhnit 

Veghează şi plânge. 

Oşteanul e palid! EL pare murind 
L'a lampei lumină, 

Dar ochiu'i saprinde la înger privind 
Şi peptu'! suspină. 

EL mâna" intinde cun zimbet duios, 
Cu-o slabi mişcare, 

Şi glasu'i de moarte, adînc, miâng gălos, 
Îi gice ?n oftare: 

0! ființă drăgiilaşă! al avut cuvânt ami dice! 
Că pe lume unu "E nimică mal sublim şi mal ferice 

Decât sfinta legătură, decât sfiuta înfrățire 
Ce unesce-amorul gingaş .cu- a patriei Yubire!
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Lasă lacrimile tale ca un limpide [isvor 
"SE renrie-a mea putere in monizitul când eii mor, 

Ca să pot aţi spune âncă in accente omenesct 
Cât de mult tu eşti fubită, cât de mult scit să jubesci! 

0 simţire-atât de ?naltă precum e a ta simţire 
Intre ângeri şi "ntre oameni şterge ori ce osehire. - 

Ea *mi insufiă ?n ora morţei dor aprins de nouă vieaţă, 
Să te ved incoronată de Italia niăreaţă,! 

— 

- 

0! Lucie, o! Madonă coborită pre pămînt! 
Nobile fiinţi ca tine rare-aii fost şi rare sintii, 

Dar un suflet patriotic ca să scic-a să jertfi 
Precum scie al teii suflet, nică nu este nici va fi! 

Ii aduci aminte, spune, de Florenţa, de o noapte, 
De o dulce serenadiă, de-ale noastre blânde şoapte?
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Ah! imi pare c'aud âncă preţioasele“ţi cuvinte 
Jălind patria "n sclăvie! Spune'mt, iţi aduci aminte? 

Nu, nu plânge. 0! nu gice că "n mormânt tu m'al impis 
Câci in inima, mea jună focul sfint tu ?l-a! aprins. 

“Tu m'a! pus pe mindra cale de-a me face cu 0nor 
Demn de patria'mi- fubită, demn de scumpul teii amor! 

, 

Stâi, ascultă! ţeara 'ntreagă cântă-un vers de libertate! 
Ah! o vie fericire me cuprinde, me strebate, 

pe 
” . Vin” să "ngenunehien, să gicem intro recinică unire 

De credinţă, de sperare, de amor şi de gindire: 

20! cerească Provedinţă!. sfarmă, cruda tiranie 
7 3 nori 

3 
„Ce Veneţiei regine pune lanţuri de robie, 

Și din Alpi cu frunte naltă Pânii ?n mare-Adriatică 
„5 Putere ţerii mele care astăgi se ridică 12    
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Pe patul durerei oşteanul cădăină 
Muri cu-o zimbire. 

Trista lui Yubită remase gemând, 
Fără de simţire. 

Adoădi o cruce plecată de vânt 
Albia în cămpie. 

Sub ca doă trupuri zăceaii în mormint 

Pentru vecinicie!, . 
Italia"1 mamă! de ai sei copil 

IŞI aduce-aminte ; 

Ra a 'mtins covoare ţesute 'm flori vii 

„ Pe-a lor oseminte! 

Milano — 1859,
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LA POEŢII ROMÂNI 
Pe albumul Princesir A, Ghica 

Di 

Precum in vară dulci păserele 
Sosescii rotos, 

Şi pe un arbor cuprins de elo . 
Cântă frumos; 

Veniţi aice cu-a voastre lire 
Vol ce aveţi 

Pe frunte rage de nemurire, 
0! jun! poeţi!
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Voi care ?n. focul ce ve strebate 
Visaţi cu dor 

Glorii, plăcere şi libertate 
Şi dulce-amor! 

Veniţi s*aduceţi o inchinare 
De nobili fii 

Celor ce țerii aii dat salvare 
In vijelit. 

Căântaţi trecutul ce se mindresce 
De-al sei eroi, 

Ş'a cârui radă se respândesce 
Lin peste not. 

Cântaţi Unirea, fala strebună 

Cu glas sonor, 
Câci poesia adinc resună 

Intre popor! 

Căntaţi câci lumea trece, dispare, _ 
- Visele peri, 

Insă-a juniei dalbă cântare 

Shoară la cer, 

16:
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Ş'acolo merge de se unesce 
Cu sfintul cor . 

Ce in lumină cântă, slăvesce 
Pe Creator... 

Când mâna morţii rece s'apasă 
Pe-al vieţii fir, 

Dulce”i căntarea ce m inimi lasă 

Un suvenir! 

Bucuresci— 1860.
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LACUL DE COMO 
Pui 

BOoNET 

Pe alburul Princesir G. Conachi-Vogoridi 
. Ti 

În lacul de Como e unda senină 
Ca cerul albastru ivit pintre nori. 
In găurui se "ntinde un raiii de grădină 

Ce varsă pe maluri bucheturi de flori. 

Frumoasele villa, zimbind în lumină, 

Se mşiră sub dealuri ca scumpe comori, 

Şi "n umbra, de arbori ce ?n apă se *nclină 

reci barce uşoare cu juni călători.
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Pe mal o copilă se primblă “n recoare. 
Un flutur de aur s'alintă la soare 
Şi cată-a să pune pe albul ei sin... 

O! lac! o! minune! Ferice, ferice 
De cine “şt inchide aripele-aice, 
Ca fluturul veșel pe floarea de crin!
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ROMANȚŢĂ 

Pe albumul D-nei MD. 
_ 

Draga mea, a noastră vieaţă 
E ca pomul cu verdeață 
Ce dă umbră, ce dâ ful 

Tinerilor călători. 

Draga mea, amoru ?n vleață 

E ca dulcea cântăreaţă 
Ce se 'ngfână cu-al ek dor 

Sus, în pomul roditor.
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Draga mea, amor şi vicaţă. 

Simtii a Yernci rece ghtaţi. 
Omul merge la mormint, 

Pomul cade pe pămint. 

Dar cât le remâne vieaţă 
Tot suspină cu dulceaţă 
Suvenirul scump îu on, 
Păserica dulce 'm pom.
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CRINUL 

Pe albumul D-rei A. Câmpineanu 

POI Ii 

Pe când steoa se oglindă 

In îsvorul tăinuit, 

Crinul merge de colindă 

Câmpul verde şi "nflorit, 

Şi în cupa lui adună 

Lacrimi albe de pe flori 

Ce cu radele din lună 

Se sărută, dulci surori.
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Far când soarele s'aprinde 
Pe al cerului altar, 
Crinul vesel îi intivde 
Cupa! de mărgăritar, 

Asttel tu, copilă dalbă, 
Când in lume te ivesc), 
Culegi roita dulce, albă, 
De pe crinii sufletesc; 

Şi când cerul în lumină 
Te deşteaptă despre dori, 
A ta inimă "1 închină 
Virginalele" comori! . 

Bucurescl, — 1860,



XIV 

CRISTOS A INVIEAT 

  

. 

(O istos măntuitorul din morţi a invieat 
Şi fruntea”! ca un soare, 

Lucind peste popoare, 
Fiori de: nemurire în lume-a *mprăştieat. 

Cristos, Deul credinţei, cşit-a din mormint! 
Ş'a sa reînviere 

- Ne-arată că nu pere 

Dreptatea, şi credinţa şi adevărul sfint!
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Cristos e viii! Ca dinsul, o! vol ce suferiţi 
Iu lanţuri de robie, 

Curnd la vieaţă vie 
Din umbra, tristă-a morţii veţi fi cu toţi eşiţi! 

Polonie strivită sub aprigul picior 
A tiraniei crude, 

Curagiii! in cer saude 
Un imn de re'nviere, un glas prevestitor. 

Curagiii! Deschidând astăgi a veciniciei porţi, 
Mântuitorul vine 
Polonie, spre tine, 

Să te ridice falnic cu dinsul dintre morţi!



XILVI 

INŞIRĂ-TE-MĂRGĂRITE 

LEGENDĂ 

dedicată D-ney Zoe Cantacuzin 
Pet 

Trey copile de "mpărat 
Staii intrun măreț palat 
Inşirând la scumpe salbe 
De mărgăritare albe. 
Ear o pasere măiastră 
Vine vesel pe fereastri 
Şi, bătend din aripioare, 

Dice, blând curentătoare:
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— „Bine, bine v'am găsit 
» Dalbe flori din 'resăriţ! 
— „Bine-al venit de la rai 
„Păsărea cu dulce graiii! 
—„Ei sosesc cu primăvara 
„Ca. să me întorn cu vara ; 
»Ş'acum vin pe-al vostru plaiă 
„Aducând luna lut Maiii, 
„Luna cea de lăcrimioare 
„Şi de doruri Yubitoare, 
„Și o dalbă de poveste 
„Cum n'a fost şi nu mal coste! 
— „Păserică, spune, spune 
„Cea poveste de minune 
„Că ţi-om face not tret salve 
„De mărgă iritare albe.& 

1 

»Inşiră-te-mărgărite 
„Pe lungi fire aurite 
„Ca o horă luminoasă, - 
„Ca povestea mea duloasă : 

Fost-a, fost în lume-o dată 
Minăruliţă, dulce fată, 
Şi la chip firmecăţoare. 
De puteai căta la soare,
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Ear la ochişorii sei 
Şi la faţă”! nu puteti! 
Florile îi diceaii floare 

Stelele, stea lucitoare, 

Incât vecinic flori şi stele 
Se certaii noaptea ?ntre ele!.. 

, . IA N: - 

Bat n fapt de dimineăgu (ep zh Aa 
Că pe câmpul de verdeață DP 
Copiliţa, cu-alte doă, | 
Se primbla, torcând, prin rouă. 
Una dice: „Am visat CC 
„De-un fecior de imptrat! 

„Dac ar fi acum să ție) - 
„SE aleagă. de soție, 
„I-aş aduce cii în dar 
„Uu şoiman de armasar- 
„Care shoară, care sare 

„Peste munţi şi peste mare 
„Şi incunstură pămîntul 
„Mal -uşor_chtar decât, xentul!= 
Alta dice: „Sorioare! 
„Ei ?I-aş ţese ?n foc de soare 
„0 cămeşi m dece iţe 
„Cu descântici prin altiţe, 

„Ca săi fie de noroc 
„Şi s%1 apere de foc,
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- „Bi de patimi sufletesci 
„Şi de boalele trupescă!* 
Ear frumoasa copiliţii 
Dice astfel- din guriţă: : 
> —Eii "-aş faţe doi feckori, . 
„Doi de gemen frăţiori 
„Cu cosiţele-aurite | 
„Şi cu feţele 'nflorite, . 
„De marii fi alţii ca ei 
„Drăgălaşi şi frumuşei, 
„Câci ar fi strelucitoră 
„Ca doi ochi veselitori !: 

— „De mii face-aşa copii, 
„Tu, mireasa mea-să fil! 
(Dice-atunce mindrul. Craiit 
Ce văna pe verde plaiii.) - 
„Tu să fi a mea mireasă, 
„A mea dulce 'mpărateasi ! 
„Tu, minune 'ncăntatoare 
„Care eşti ruptă din soare !< 
Copiliţa, ?n fericire 
Stă pătrunsă de uimire. 
Ochii galiş i se 'mchidă, 
Degitele'i se deschidii, 
Fusu” pică, firu'şi perde, | 
Şi ea cade 'm carba verde.



Sani jile-able trecea, 
- Măre nuntă, se făcea . 

INȘIRĂ-TE-MÂRGĂRULE 17 

Eară Craiul tinerel 
0 ie 'n- braţe uşurel, !. 
Şi cu gingaşul odor 
Salti pe-al seii cal uşor. 
Calul falnic se 'ncordează, 
Sare, sboară şi nechează ; 
E nechezul n'a sfirşit, 
La palat c'a şi sosit! 

bă 

x 

Cu nuntaşi nenumeraţi, .-. 
Cum se cade la "mpăraţi, 

De-ai mers vestea ?n depirtâri, 
Peste noi ţeri şi 'mâri! 

Fost-ait față Crai vestiți 
Cu corone "'mpodobiţi, 
Şi vestite *mpăratese 
Tot frumoase şi alese. 
Post-aii încă la serbare 
Oaspeți mari de spatmintare, 
Urieşi cu negre semne, 

Sfarmă-peatră, Strimbă-lenue, 
fimei cu ochii săngeroşi 

Şi vitejii Feţă-frumoşi! 

'
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Dar din toţi nuntaşii cine 

Respăndea mai vii lumine ? 

Dulce-a Craiului mireasă, 

'Tinera impărateasă 
Care ochii fărmeca, 
De zimbia saii de juca. 

Blândul zimbet a copilei 
Lumina ca faptul dilci, 

Ş'al ei joc părea un sbor 

Chiar de flutur sprintelor. 

Fost-am âncă şi eii faţă 

La cea nunti mult măreaţă, 
Şi de-atunci tot; me găndese 

Cam visat un vis cerese!:: 

II 

„Inşiri-te Mărgărite 

„Pe lungă fire aurite, 

„Precum şirul din poveste 
„Că "nainte mult mai este: 

Trecu luna, trecu doă, 
Trecu cinci, trecură noii ; 
Doamna născu doi feciori 

- Doi de gemen frăţiori,
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Cu cosițe poleite 
Şi cu feţe înflorite 
De păreaii strelucitori 

Ca doi ochi veselitori!.. * 

ON 
Mle mîndre_ sorioare! ] Se te ra 

Puteaţi voi_a'mi Apune oare | (nu Dee ra 

Cei mai bun în astă vicaţă | cf and 

i Ca Yubirea cu dulceaţă? 
Ce'i mai sfint şi mai alin. | 

_Ca mama. cu prunc la sin? 

“Co mai. drag şi mal plăcut 

Ca pruncuţul noii născut?.. + 

Mama Doamnă fericită, 

Cu doi pranci împodobită, 

II ţinea dutos la sin 
Ca doi fluturi pe un crin, 

Şi din pletele'i gingaşe 

Le făcea lor dulce faşe, | 

"Şi pe braţe, ca săi culce, 

Le făcea un leagăn dulce. 

Ea” privia şi di şi noapte, 

Le vorbia cu blânde şoapte, 

Şi, privindu'i, se uimia!.. 

Bay trezăa şi”! adormia, 

Fâtia 

  

a
a
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"I-adormia tot în cîintâri 
Și”. trezia in sărutâri, 

„Când era, pe adormire, 
Le cinta cu “nduloşire:— 
„Nani, nani, copilaşi, 
„Dragii. mamei feckoraşi! 
„Că mama v'a gina, 
„Cu vers dulce va *ngtina, 
„Sa ruga pe Dumnedeit 

“Ceruri plin de e otet, 
„Ploi de rade şi de stele 
„Pe cămpii de viorele, 
=S'oii ruga Domnul ceresc 
„Să ajungeţi cum doresc, 
„Viteji mari şi Feţi-frumoşi, 
„Doi luceferi mingătoşi. 
„Lumea st ve indriigească, 
„Dusmanii să se 'mgrozească, 
„Saveţi parte şi renume, 
„Să ve meargă vestea, “n lume ! 

Când era car pe trezie, 
Le cinta in veselie:
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„Sculaţi, sculaţi, feţii mei, 
„Floricele dalbe! 

„Caii venit doi ingerei 

„In veşminte albe, 

„Angerei colindători, 
„Floricele dalbe, 

„Noaptea pe la căntători 

„Când gorile'si albe, 

„Şi waduci pe aripioare 

„Floricele' dalbe, 

„Nouă sfintă "mvietoare, 

„Şi cunune albe!“ 

Alei! mindre sorioare'! 
Nici că se afla sub.soare 

Fericire mat deplină, 
Vleaţă, dulce mal senină! 

Dar in lume ades trece 

Vent de moarte, fior rece, 

. Și pe loc se vestejesce 

"Tot ce 'm lume ne zimbesce! 

Seninul se schimbă ?n nori . o + 

Vieaţa m noapte fără diori, 

Veselia 'n aspre chinuri 

Şi cântările *n suspinuri!
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Eată că ?ntr*o qi din maiă 
Mers-aii vestea, chiar la raiii 
De-acel mîndri frăţiori, 
A pămîntului comori, 
Şi toţi ângerii în sbor 

"Ai venit, ascunşi de-un nor, 
Ca să vadă daci sînt 
Fraţi de-ai lor pe-acest pămînt? 
„Dulce'sii, Doamne, Ia privire! 
„Ca un vis de fericire != | 

Abie iscat, şi dit_loc> Sul Aa A Eee LEI 

Crunt diochiul aii aju 
Pe_copii ŞI Di-ail_strepuns ! | 
Copilaşii plângi, Suspinii, - 
Scotii guriţa de la sin, 
Cată 'n ochit mamei lor, 
Pleacă fruntea, cadă şi morii! 

Vat de codrul care'şi perde 
Freametul şi frunda verde! 
Vai de inima pustie - 
Ce-aii remas fâr' de soţie! 
Dar amar, amar pe lume 
De copiii fâră mume, 
Şi de mamele cu dor 
Care'și perdit. copiit lor!
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III 

„Iuşiră-te Mărgărite 

„Pe lungi fire aurite 

„Precum şirul din poveste 

„Că ?nainte mult mat este: 

. NI 
Pe copii-"'mbrăţişaţi, 

Imtr'un leagăn alb culcaţi, 

Trista mamă "%-a "ngropat 
Lângă ea, lângă palat, 
La fereastra din grădină, 

- Sub o tufă de sulcină=,  ..; 

Ear din leagtinul de fiori .: 

Resărit-aii până ?n gtori 
Doi bragi givgaşi de o sâni, . 
Ca doi gemeni dintr'o mamă, | 
Ş'aii crescut, crescut-aii eară . 
De la giori şi până.'n scari 

Pân' aji dat să se lovească . 

De ferastra 'mpăratească. . e 

— Frăţioare, frăţioare, 
„In lăuntru ce vedi oare? 

—Ved pe mama!.. Augi, frate, 

„Gemetele”i necurmate?
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— Maiculiţa mea Yubită, 

„Cât de-amar. e rătăcită! 

— Ochii sîntit doă isvoare 
- Pot de lacrimi ardătoare! 

—Ah! privesce cum ne: cată 
„Prin cea casă iutristată! 

—Cum ne chiamă,: cum ne plânge! 
„Mânele cum şi le frânge! 

— Mamă, mamă, draga noastră, 
„Eată-ne ici la fereastră. 
„ Vin” cu dulce sărutat 
„Și cu dulce dismterdat 
„Că de mult, amar de noi, 
„Ne lipsesc la amăndoj!: 

„Astfel Dragii suspinaii 
a lor crengi le clătinaii . 

| Pe fereastră 'm sala mare... 
- Mama Doamnă vii tresare, 

Vine-aleargă, stă, nu crede, 
Vede bragii şi nu” vede, 
Şterge Yute ochit sel: 

— „Dragii mei, drăguţii mei! 
„Yol sinteți! inima'mi dice 
„aţi venit vol ear aice 
„Lâng'a mamei dulce sin 
„Ce hrănesce-amar suspin!
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„Scumpii mamei frumuşei, 

„Copilaşi, Yubiţit mei! - 
„Frig wait fost in cel pămînt, 

„Pedepsil-ar Domnul sfint! 

„acum nu mai 'cată nime 
„De a voastră frăgedime, -; 

„Nici ve leagăni "m căntâri, 
„Nici wadoarme 'm sărutâni!:., 
— „Taci, maicuţă cu durere, 

„Că'ţi aducem mîngăere. 

„Nu jăli a noastră soartă 

„Că de griji cerul poartă . 

„Şi la morţi,. şi la cei vii, 
„Şi la flori, şi la copil. - 
„Scara primăverii caldă | 

„Cu dulci lacrime ne scaldă, 
„Ventul ne adoarme-uşor 

„Cu suspin recoritor, 
„Şi steluța serii, mută, 
„Cu dulci rade ne sărută.ă 
— „Ce vorbiţi. de primăvară 

„Şi de stele, şi de seară? 

„Nu videţi cumpliţii nori 

„Cum sosescii fulgerători? 

„Waugiţi cerul cum tună 

„Şi pămintul cum resună? 

„Ventul suflă şi ve *udoae,
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„Pe voi cade rece ploae... 
„Dragii mei, gingaşii mei! 
„Cum săi apăr cit pe ce... 

Biata mamă n'a sfârşit, 
Cerul bragii ai trăsnit 
Şi sub ochii sei pe loc 
"L-ai aprins în mare foc! 
La pămint bradii ciideai, 
Cu lung gemet et ardeaii 
Şi spre Doamna ce”! videa 
Cregile şi le *ntindea. 
Biata. mamă despletită, 
Spalmăntată, rătăcită, 
Pe fereastră se pleca, 
Vrend in foc a s'arunca ; 
Dar de-odată ochif sef | 
Aii zărit doi scăntei 
Pintre flaciiri strelucind, 
In_văzduh vokos sărind, 
ură state tot suind, 

Ş Tindoă (intră ele . 
Prefăcându-să-în stele, 

Faţa ei Pacea privire, 
Streluci. de fericire, 
Cum s*aprinde alba lună 
Dup'o aprigă furtună -
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Şi cu grabă 'n veselie 

Eşind noaptea pe câmpie, 
Ea se duse aiurind; 

Cu ochii la cer privind, 
Cum se duce neoprit; 

Dorul cel nemărginit! 

Iv: 

„Inşiră-te-Mărgărite 

„Pe lungi fire aurite : 
„Ca duloasa mea poveste 

„Că 'mainte mult nu este: 

Pe cea vale de mohor, 

Tâng'un limpede istor . 

Mama Doamnă stâ. culcatii 
Şi cu dragoste tot cati 
Când la cerul instelat 
Unde doru'i aii sburat, 
Când pe faţa apei .line. 
Unde-a cerului lumine 
Se prevedii, se oglindează 

Şi in taini, scăntelază. 

Biata mamă meet suspină 

Şi cu-o floare de sulcini 

Pa dismiardă "ncetişor 

Faţa micului isvor,
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Ş'apoi stâ, şi tot privesce, 
Apa când se limpegdesce, 
Care stele mai îintei 
Ai să casă "m faţa et? 

Umbra nopţii de pe vale 
Se pătrunde de-a et jale 
Şi ascultă în tăcere 
Şoapta”Y plină de durere, 
Câci ea stelele descântă 
Şi, plăngând, astfel ea cânt: 

„Câte stele sînti pe cer 
„Până "m gioă toate perii, 
„Xumat doă's stătătoare 
„Pân” la resărit de soare, 
«Și îngână dorul meii... 

u „Cohori-le-ar Dumnegeii! 

„Stelişoare, blânde stele. - 
3 Ochişori înimei mele! 
„Pre pimint voi aţi inchis - 
„Şi în ceruri vaţi deschis: 
„Să priviţi la dorul mei... 
» Cobori-w?ar Dumnegeii ! 

La
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„Bine va fi voă, bine - 

„In cel raiii cu vii lumine, 

„Dar nici ralul nu e lin 

„Ca al'mamei dulce sin! 

„Ah! copil, la sinul meii 

„Cobori-war Dumnegdeii !— 

0! minune! sus, in cer 

Doi stele eată perii ! 

Şi cu sborul de săgeatiă, 

Prin văzduh eată-le, cată 

Că vinit iute şi voloase, 
Lăsând urme argintoase, 
Pâm ce cadii lângă isvor 
Intr'un lung, întins ogor, 

Şi se facil din doă stele - 

Doi, mărgăritărele., . 

Cine “m lume, cine poate, 

"Mârile să le inoate, a 

Codrii vechi să mii pătrunde. 

"Ca să numere-a lor frunde? "> 

Cine poate-avea aflare N 

Câte valuri .sîntii pe mare, _ 

Câte rade sîntii în soare. _ 

Cat parfum e. intr”o iloare?
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Numal dorul mamei poate 
SE pătrund m lume toate - 
Ca să afle mingăere . - 
La cumplita sa durere! 

. 

Ast-fel Doamna, ca; "nti”un rii, 
Intră ?m lanul cel de grâu, 
Și tot cati ne "ncetat i 
Stelele care-a picat. | 
Spic de spic ea îl culege, 

"Grâu *n palme îl alege 
Şi” sărută, şi'] dismiardă, 
Copilaşii să nu'şi peardă! 
Di de vară până "n seară. 
Ea din lan nu ese-afară, 
Spicuesce, spicuesce, 
De odihnă nici giindesce! 
Ear când lanul s'aii sfirşit, 
Eată, Doamne! c'aii găsit, 
Intrun spic frumos şi mare 
Doă mici mărgăritare! | 

Şi de-atunci mama dutoasă 
In răpirea” drăgăstoasă, 
Tot inşiră, visătoare, 
Prețioasele”y odoare, 
Şi la sinu” tot le strînge, 
Apoi ride, apoi plânge,
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Le deşiră când şi când 
Şi le ?nşiră car, cântând: 

„Inşiră-te Mărgiărite 

„Pe lungi fire aurite, 

„Precum lacrimile mele 

„Se mşiră curgând la stele! 

„Inşiră-te Mărgărite 
„Pe lungi fire aurite, 

„Ca şi anil mei de. jale 
. „Pe-a durerei tristă cale! 

4 

„Inşiră-te Mărgărite 
„Pe lungi fire aurite, , 

„Pân' ce dorul bietei mume 

„Va ?uceta de-a plânge m lume! 

Mircesel. 

23
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NOTE 

MĂRGĂRITĂRELE 
sr 

Românii de peste Milcov numescii miirgăritărele albele fiici 

ale primăverii, care în Moldova porti numele de lăcrimioare. 

I. Deşteptarea, Romăniei. 

Această pocesie nu a fost publicată în ediţia I-a a Doinelor, 

fiind că volumul tipărit în Paris, avea a trece prin Austria pen- 

tru ca să intre în Romănia. n 

N 

III. Moțul şi Secuiul. N 

Maghiarii numescii pre Românii de la munte Moţi, de pre 

moţul lor de pir. 
Sciut este că în crâncena luptă dintre Români şi Maghiari 

la 1848, aceşti din urmă aii găsit peirea lor în munţii stlbatici” = 
NS



ai Ardealului, Un fapt interesant şi care "mi-a dat ideea acestei 
compuneri este că, precum eroii luj Omir, atât Românii cât şi duşmanii lor îşi adresaii desfide şi ameninţări înainte de a se îu- 
căera la luptă. 

ana n 

IX. Muntele ae foc. 

In munţii Apenini, între Giogo şi Filigare, aproape de satul Petra Mala, ecsistă un fenomen volcanic foarte curios de obser- vat. Pe surfaţa virfalui unui deal numit Munte de foc, esi din pământ nenumărate limbi de foc care ardă necontenit, res- pândind noaptea lumini fantastice pe stâncele şi pădurile de pe impregiur. (Vei în Salva literara articolul întitulat: Afonte di fo). 

XII. liantul. 

Un soiii de vase plutitoare, mici, sprintene, elegante, şi ca- re sersii pentru primblări pe mare. 

a 

XIII. O noapte la Alhambra, 

Alhambra: Pata de marmură zidit în stilul Maur cel mai minunat. EI cra sar raiul Sultanilor Mauri carii aă domnit la Grenada. 

Piică a lui Boabdi. Cel de pe urmii Sultan Maur din 6 

N 

vrenada. 
In a Leilor fontână, Ș 

Basin de marmură albă aşegat pe 12 lei sculptați, şi care se află în mijlocul unui salon mare descoperit şi încungiurat de galerii cu. coloane. 

a O duloasă Wrulbrulină, - Arabii numescă privighitoarea Biulbina, IDR 
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NOTE 199 
« . 

XIV. Seguidilă. 

Unele cântice poporale din Spania se numescii seguidile. 

De la Siera Nevada. 

Lanţul de munţi ce se ridică aproape de Grenada. 

  

: PS XV, BL Bbaa. 

El R'baa însemnează în limba, arabă cal cincar, în toată fru- 

museţea şi puterea sa. 

La allah, ia allah. 

; Adică: Nu este alt Dumnedeii decât Allah, şi Mohamed este 

profetul seii. 

- 
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1 XVII. N, Bălcescu murind, 

Mult jălitul N. Balcescu, autorul a mai multor scrieri isto- 

rice de mare însemnătate, frate iubit a tuturor celor ce "I-aii cu- 

noscut, s'a sevîrşit din vieaţă la Palerma în 28 Noemvrie 1852. 

  

XX. Banul Mărăcină. i 

În timpul Regelui Franciei Philippe de Valois, stremoşul 

: poetului frances Ronsar s'a dus din Romiinia la Paris ca saginte 

"Regelui în lupta sa cu Englezii. Remâind apoi în Francia şi rudindu- 

” se cu cele mai nobile familii, el "şi-a schimbat numele de Mără- 

cină în Ronsar, de Ia cuvântul frances ronce, câre_însemneazii 

măr cină, 

    

   

XXII. Dragoş. 4 
- . 

? După tradiţia poporală, Dragoş a venit din Ardeal şi a po-



200 NOTi! 

posit într'o vale numită Câmpul .iui Dragoş, ce se găsesce 
între Dacăii şi Peatra, | o 

Asemene se pretinde că bourul Moldovei representă capul unui 
Zimbru ucis de Dragoş la descălecarea lui în ţeară, în secolul XIII. 
Dour însemneazi. Boul Urus,, Fă - oa 2 i 

ea 

XXVII. Visul lui Petru Rareş. 

„Acest Domn a fost fii bastard ia: lui: Stefan cel mare.: Mana 
Ii era văduva unui păscar; şi însuşi Petru era cunoscut sub nu- - 
mele de Majă, pină a nu să sui pe tron. - 

XXXVII. La Palestro. 

La crunta lovire de la Palestro- regele Victor Emanoil a fi- 
cut atâte minuni de vitejie, că regimentul de JZuavi francesi “i-a deeretat rangul de Caporal. Se dice că Regele e mai mândru de acest titlu câştigat pe câmpul: gloriei, decât de acel de Rege do- bândit prin moştenire, Italienii numescii pe Victor Emanoil: i] RE galantuomo? . i: iti: i Da 

2 

XIV. Inşiră-te-mărgărite. 

-Oaspeţy mart de spiăimântare.: 
Poveştile poporale. sântii pline de fiinţi fantastice, precum: Urieşi, Feţi-frumoşi, carii se luptă cu Zmeiy “pentru fete de Im- ; pirați, Sfarmă-peâtră ce macină stâncele ca' să turbure  piracle, Strimbă-lemne care îndoae copacii codrilor... ete..- |


