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I 

SERILE LA MIRCESCI 
E Si 

p erdelele'sii lăsate şi lampele aprinse; 
In sobă arde focul, tovarăş mingiitos, 
Şi cadrele-aurite ce de piireţi sîntii prinse 
Sub palidă lumini aparii misterios. 

Mari plouă, ninge! afară” vijelie, 

Şi crivățul aleargă pe câmpul inegrit; 
Far eii, retras în pace, aştept din cer st vie 
0 zină drăsălaşă cu glasul aurit. 

* 

4



"SERILE LA MIRCESCI 

Pe jilțu-ni, lângă masă, având condetu 'n inână, 
Când seriii o strofă dulce pe care-o prind din sbor, 
Când ochlu-ml întălnesce ş'admira o kadină ' 
Ce "m cadrul ci se 'ntinde alene pe covor. 

» Frumoasă, albă, jună, cu formele rotunde, 
Cu pulpa -mărmurie, cu sinul, dulce val, 
Ea pare Dea Venus când a eşit Qin unde 
Ca să arate lumei frumosul ideal. 

Alâture apare un câmp de aspri luptă, 
Pătat cu sânge negru, acoperit ci morţi. 
Un june ?n floarea vieţii stringend o spadă ruptă . 
Ţintesce ochii vestedi pe-a veciniciei porţi. 

" Apol a mea privire prin casă rătăcindă, 
Cu jale se opresce pe un oraş tăcut, 
Veneţia, regină co 'n marea, se oglindă 
Fâ” a videa pe frunte” splendoarea din trecut. 

0 lacrimă... dar eată plutind pe-a mârei spume 
„0 sprintenă corvetă, un răpide-Alcyon ; 
Şi ceată colo ?n cerurț pribejile din lume, 
Cucoarele in şiruri sburând spre orizon.



„Ce "m suflete deşteaptă dulci visuri de amor... 

ce
 SERILE LA MIRCESCI | 

0! farmec, dulce farmec a vieţii călătoare, 
Profundi nostalgie de lin, albastru cer! - 
Dor gingaş. de lumină, amor de dulce soare, 
Vol me răpiți când vine in țeară asprul ger!.. 

Afară ninge, ninge, şi apriga furtună 
Prin neagra 'tunecime răspânde reci fiori, : 
Ear ci visez. de platuri pe care alba lună 
Revarsă-un val de aur ce curge pintre flori. 

VEd insule frumoase şi mâri necunoscute, 
Şi splendide oraşe şi lacuri de smarald, 
Şi cete de sălbatică prin codri deşi perdute 
Şi zine ce se. scaldă in faptul qiley, cald. 

Prin fumul cigaretei ce' sboară în spirale 
VEd erot prinşi Ja luptă pe câmpul de onor, 
Şi "n tainice saraturi minuni orientale 

Apoi inchipuirea, îşi stringe-a, sa aripi ; 
Tablourile toate se -ştergii, disparii încet, - 
Şi mil de suvenire me, 'ncungiuri mtr”o clipă 
In faţa unut tatnic şi drăsiilaş portret..



SERILE LA MIRCESCY 

Atunci inima'mi sboară la raiul vieţii mele, 
La timpul mult ferice în care-am suferit, 
Ş'atunci păduri şi lacuri, şi mâri, şi flori, şi stele 
Intoană pentru mine un imn nemărginit. 

Aşa "n singurătate, pe când afară, ninge, 
Găndirea, mea, se primblă pe mîndri curcubei, 
Pân' ce se stinge focul, şi lampa "m glob se stinge, 
Şi saltă, ciţeluşu'mi de pe genunchii mej. 

. 

Mircesci, 1E67.
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SFÎRŞIT DE TOAMNĂ 
a ui 

Oaspeţia vaselor noastre, cocostirci şi rondunele 
Părăsit-aii a lor culbură ş'aii fugit de dile rele; 
Cârdurile de cucoare, inşirându-se ?n lung shor, 
Pribegit-aii urmărite de al nostru jalnic dor. 

Vesela, verde câmpie acu” tristi, vestedită, 
Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită ; 
Frungele”i cadii, sborii in aer, şi de crengi se deslipescii 
Ca frumoasele iluzii d'intr'un suflet omenesc.



8 Iu SFÎRŞIT DE TOAMNĂ 

Din tuspatru părţi a lumei se ridică "nalt pe ceruri, 
Ca balauri din poveste, nouri negri plini de geruri, 
Soarele iubit s'ascunde, car pe sub grozavii nor! 
Trece-un cârd de corbi ernatici prin văzduh croncănitori. 

Dilia scade; earna vine, vine pe crivăţ călare! 
Vântul şueră prin homuri respăndind infiorare. 
Boii ragii, caii renchiază, câniă latră la un, loc, | 
Omul, trist, cade pe gânduri şi s'aproprie de foc. 

Mircesci 1867,
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“III 

EARNA 
n 

Din stzduh cumplita cară cerne norii de zăpadă, 
Lungă troene. călătoare adunate: *n cer grămadă; 
Fulgii shorii, plutescii în aer ca un roiii de fluturi albi, 
Rospindind $ fiori de ehlaţă pe al eri umeri dalbi. 

Diiia ninge, noaptea, nine, dimineaţa ninge. cară! 
Cu o zale argintie. se imbracă mindra feară ; 
Soarele rotund şi palid se prevede pintre nori. 
Ca un vis de tinereţe pintre anii trecători.



10 EARNA 

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, impregiur, în depărtare 
Ca fantasme albe plopii inşiraţi se perdi in zare, 
Şi pe "ntinderea, pustie, fâră urme, fâră drum, 
Se vedă satele perdute sub clăbuci albii de fum, 

Dar ninsoarea încetează, norii fugii, doritul soare 
Strelucesce şi dismieardă oceanul de ninsoare. 
Eată-o sanie uşoară care trece peste vâr, ze 
In văzduh voos resuni clinchete de zurgalâj.



  

  
IV 

GERUL 
Regi 

Cerul aspru şi stlbatic stringe ?n braţe” cu jălire 
Neagra luncă de pe vale care zace ?n amorţire ; 
El ca pe-o mireasă moartă o 'ncunună despre dlori 
Cu *n văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. 

Gerul vine de la munte, la fereastră se opresce, 
Şi, privind la focul vesel care 'n sobe strelucesce, | 
El depune flori de earnă pe cristalul ingbeţat, 
Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a stirutat. 

.



12 | GERUL 

Cerul face cu-o suflare pod de ghiață intre maluri, 
Pune streşinelor casei o ghirlandă. de cristaluri, 
Far pe feţe de copile infloresce trandafiri 
S5 ne-aducă viii aminte de-ale verii infloriri, 

+ 

Gerul dâ aripi de vultur cailor în spumegare 
Ce'se 'ntrecii pe câmpul luciă, scoţend aburi lungi pe nare. 
0! tu, gerule năprasnic, vin? indeamnă calul, mei 
SE me poarte ca siigeata unde el scie şi că!



vV 

VISCOLUL 

o 

Criseţul din Meagă-noapte vijie prin vijelie 
Spulberând zăpada ?n cerură de pe deal, de pe cămpie. 
Valuri albe trecii in zare, se aşeadi "n lung trocan 

_Ca nisipurile dese din pustiul african. 

Viscolul frământă lumea !.. Lupii suri est după pradă, 
Alergând, urlând in urmi'k prin potopul de zăpadă. 
Turmele tremurii; corbii sborii virtej, răpiți de vânt, 
Și răchiţile se "ndoae lovindu-se de piiment.



14 VISCOLUL 

Sberăt, raget, ţipet, vact, mii de glasuri spăimântate 
Se ridică de prin codri, de pe dealuri, de prin sate, 
Şi ?n departe se aude un nechez resunător... 

- Noaptea, cade, lupii urlă... Vai de cal şi călător!. 

Fericit acel ce noaptea rătăcit in viscolire 
Stă, aude m câmp latrare şi zăresce cu ulmire 
O căsuţă drăgălaşă cu ferestrele lucind 
Unde dulcea ospeţie îl intimpină zimbind!



VI 

SANIA 
= 

D); cu soare, ger cu stele!.. Hai, Yubită, la primblare, 
Cail muşcă-a, lor zăbale, surugiul e călare; | 
Siniuţa, cuib de earnă, e cam strimti pentru dot... 
Tu zimbesci?.. Zimbirea'ţi dice că e bună pentru noi. 

Cail scutură prin aer sunătoarele lor salbe 
Răpind sania uşoară care lasă urme albe. 
Surugiul chiuesce; caii shoară ca doi zmei 
Prin o pulbere de rade, prin un nour de scintej.



16 SANIA 

Pe cimpia înălbită, netedă, strelucitoare 

Se vedii insule de codri, s'audii cân! la vânătoare, 
Ear în lunca pudruită cu mănunt mărgăritar 
Saltă-o veveriţi mică pe o creangă de stejar. - 

. 

Acum trecem .prin poene, acum trecem prin zevoae; 
Crengile-aninate 'm cale ningii steluțe şi se *ndoae. 
Eată-o gingaşă, mlădiţi cu şirag de mărţişori.., 
Tu o rupi?.. Ea te stropesce cu fulgi albi recoritori,



VII 

MEDUL ERNEI 
Ravi 

În păduri trăsnescii stejari! E un ger amar, cumplit! 
Stelele pari ingheţate, cerul pare oțelit, 
Ear zăpada cristalină pe cămpii strelucitoare 
Pare-un lan de diamanturt ce scârţie sub pickoare. 

Fumuri albe se ridici în văzduhul scăntelos 
Ca inaltele coloane unul templu matestos, 
Şi pe ele se aşeadă bolta cerului senină 
Unde luna îşi aprinde farul tarie de lumină, 

+   



18 „2 MEDUL ERNEE..: 

0! tabloii măreț, fantastic!.. Mii de stele argintii: 

In: nemărginitul templu ardii ca vecinice făclil. 

Munţii sînt a lui altare, codrii organe sonoare 
- Unde crivățul pătrunde scoţend note "ngrozitoare. : 

Totul e in neclintire, fâră vieaţă, fâri glas; 

Nică un shor în atmosferă, pe ziipadă nici un pas; 
Dar ce +6d?.. în rada lunci o fantasmă se arati... 
E un. lup ce se alungă după prada” spătmintată!



"VIII 

“ LĂ GURA SOBEI 
Pr 

A şegat la gura, sobei noaptea pe când viscolesce, 
Privesc focul, scump tovartş, care vesel pălpăesce 
Şi prin flacăra albastră vreascurilor. de aluni 
Vel trecând in sbor fontastic a poveştilor minuni. 

Pati-0 pasere măcastră prinsă ?n luptă cu *n balaur; 
Pati cerbi cu, stele n frunte carik trecii pe punți de aur; 
Fată cal ce fugii ca gândul; cată zmei inaripaţi 
Care-ascundii în mari palaturi mindre fete de *mpăraţi,



20 : LA GURA SOBEI 

Eată pajuri năsdrivane care vinii din neagra lume 
Aducând pe lumea albă Feţi-frumoşi cu falnie nume; 
Eată "m lacul cel de lapte toate zinele din rai... 
Nu departe stâ, Pepelea tupilat în flori de maiii. 

Dar pe mine ce m'atrage, dar, pe mine co me 'ncântă - 
E Ileana Cosinzeana!.. in cosiță floarea” cântă, 
Pâni “n giuă staii pe gânduri şi la ca privesc uimit 
Câ "mi aduce viii aminte de-o minune ce-am fubit!



IX 

BRADUL 
n 

Sus pe culme bradul verde 
Sub zăpada albicloasă 
Pintre negură se perde 
Ca' o fantasmă geroasă, 

Şi privesce cu 'ntristare 
Cum se primblă prin răstoace 
Barna pe un urs călare, 
Earna cu şepte cojoace.



-29 “ , BRADUL 

El se scutură şi dice: - 

„In zidar tu, vrăjitoare, 
„Aduci viforul pe-aice, 

„Aducă dile fâri soare. 

„In zădar ingheţi pimântul, 
„„Ucigi florile şi stupil | 
„Şi trimiţi moartea cu vântul 
„Și trimiţi foamea cu lupii. 

„În zădar a ta suflare 

„Apa ?n riuri o inchfasă, 

„Şterge urma pe cărare, 
„Şi de mine ţurţuri leagă. 

„In zădar aduci cu tine 

„Corbul negru şi prădalnic, 
„Şi din codrii cu jivine 
„Fac se casă urlet jalnic. 

- „In zădar, urgie crudă, 
„Lungesci noaptei "tunecoasă 

„Şi, ridend de-a lumei trudă, 
„Scurtezi diua luminoasă.



BRADUL . 23 

„În zădar îmi pul povară 
„De zăpadă şi de ghilaţă. o 
„Fie carnă, fie vari, . 
„Ei păstrez a mea verdeață!



X 

SFÎRŞITUL ERNEJ 
PIE 

Sia dus zăpada albă de pe intinsul țerit 
S'aii dus dilele Babei şi nopţile vegherii. 
Cimpia scoate aburi; pe umedul piiment 
Se 'ntindii cărâri uscate de-al primăverii vânt. 

Lumina € mai caldă şi "n inimă pătrunde; 
Prin ripi adinci zăpada de soare se ascunde. . 
Piraele umflate curgii inte şopotind 
Şi mugurii pe. creangă se vădit imbobocind,



" SFIRSITUL ERNEY 25 

0 Doamne! cati-un flutur ce prin văzduh se perde! 
In câmpul veşted cată un fir de carbă verde 
Pe care 'mcet se urcă un galbin gtindăcel 
Şi sub a lui povară îl pleacă *ncetinel, 

Un fr de carbi verde, o radă "mcălditoare, 
Un săndicel, un flutur, un clopoțel in floare, 
După o carnă lungă gun dor nemărginit 
Aprindii un soare dulce in sufletul ufniţ! | 

ba o ea



XI 

OASPEŢII PRIMĂVERII 
e 

În fund, pe cer albastru, in zarea depărtată, 
La resărit, sub soare, un negru punt S'arată! 
E cocostireul tainic în lume călător, 
AI primitverii dulce tubit prevestitor. 

EL vine, se înalță, in cercuri line Sboară,- 
ȘI, răpide ca gfndul, la cuibu'i se coboarii; | 
Ear copilaşii veseli, cu peptul desgolit, _ 
Aleargă, sarii în cale" şi" die: Bine-al sosiți! 

!



OASPEȚII PRIMĂVERII - , 27 

In aer ckocărlia, pe Casă Hndunele, 
Pe crengile pădurii un roi de păstrele 
Cu-o lungi, ciripire la soare se "mcăldescii 
Şi pe de- -asupra, bălți nagâţii se "nvertescii; 

Ah! cată primăvara cu sina”! de verdeață ! 
In lume” veselie, amor, Sperare, vicaţă, 

Şi cerul şi pământul preschimhă sărutâri 
Prin rade aurite şi vesele căntâri! 

nn



XII 

CUCOARELE 

PPE: + 

Din cea zare luminoasă vine-un lung şir de cucoare 
Aducend pe-aripi întinse calde rade de la soare; 
Fată-le de-asupra noastră, catii-le colo sub nor, 
In văzduh călăuzite de-un pilot, bătrân cocor, 

Ele vinii din fundul lumii, de prin clime infocate, 
De la India Brahmină unde fearele *neruntate, 
Pardoşi, tigri, şerpi gigantici staii în jugli tupilaţi 
Păndind noaptea elefanții cu lungi trombe înarmaţi.



CUCOARELE 29 

Fericite călătoare! sburând tute pe sub ceruri, 
Ai vădut in răpisiune ale Africey misteruri, 
Lacul Cead şi munţii Lunii cu Pustiu *ngrozitor, 
Nilul alb cărui se "nchină un cumplit negru popor. 

Călătoare scumpe .mie!.. Ai Iisat in a lor cale 
Asia cu-a sale riuri, Caşemirul cu-a, sa vale, 
AU lăsat chfar Ceşlanul, mîndra insula din raiii, 
Şi revinii cu fericire pe al țării dulce plaiă!



„XIII 

"NOAPTEA - 
DE 

"Noaptea "1. dulce ?n primăvară, liniştitii, răcoroasă 
Ca 'ntr'un suflet cu durere o gindire mîngăloasă; 
Ici, colo, cerul dispare sub mari insule de nori 
Scuturând .din a lui poale lungă şi răpigr meteori, 

Pe.un deal in depărtare un foc tainic strelucesce 
Ca un ochii: roş de balaur care-adoarme şi clipesee, 
Sintii păstori în şălătoare, saii vr'o ceată de voinici? 
E vro tabără de carre, sati un rond de 'Tricolici? | Pi



NOAPTEA - 31 

Cătră munţi pin intuneric un lune bucium se aule. 
El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude . 
Când din culme m culme noaptea buciumele resunati 
Şi la lupte sângeroase pe Români îi deşteptaii, 

Acum insă” veaţa”t lină; țeara doarme n nepăsare! 
Când şi când un câne latră la 0 umhri ce” apare, 
Şi "ntr*o baltă mil de broasce în lung hor orăciescăi 
Iolbind ochii cu țintire Ia luceafărul. ceresc !



XIV 

DIMINEAȚA 
= 

ion de diuă se revarsă peste veselanatură 
Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură. 
In curând şi el apare pe-orizonul aurit 

Sorbind roiia dimincţii de pe câmpul inverdit. 

EI se 'nalţă de trei suliţi pe cereasca mîndră scară 
Şi cu rage vii sărută june flori de primăvară, 
Dediţei. şi viorele, brebenei şi toporaşi 
Ce răshatii prin frungi uscate şi s'arată drigălaşi.



DIMINEAŢA - 38 

Muncitorii pe-alor prispe dregii uneltele de muncii, 
Păserelele *şi dregii glasul prin huceagul de sub luncii, 
In grădini, in câmpi, pe dealuri, prin pocne şi prin sii 
Ardi movili buruenoase scoțând fumuri cenușii. 

Cail sburdi prin ceniruri; turma sbeari la Păşune ; 
"AMieit sprintent pe colnice fugii grămadă 'n răpigtune, 
Şi 0 blândă copiliţt, torcând lâna din fulor, 

„Pasce bobocei de aur lâng'un limpede isvor. 

SP



XV 

TUNETUL 

EP US) 

Pe lanul lung şi verde cu grâul resărit 
0 umbră călătoare se "tinde ?ncet şi trece 

Precum un riii de munte când ghiaţa s'a topit. 

Se varsă peste maluri, cămpiile să 'mece. 

E umbra unor nouri albii, uşori, mănunţi 

Ce lunecă sub soare, clădind an lanţ de munţi; 

EX vinii în medul dilei cun surd şi tainic sunet 

Şi, ca semnal de vieaţă, aprindă în cer un tunet. 
)



TUXETUL 

Lu
] 

S
t
 

Vezduhul bubuesce!.. pământul desmorţit 
Cu mil şi mil de glasuri semnalului respunde, 
Şi de asprimea ernei simțindu-se ferit, 
De-o nouă "ntinerire ferice se pătrunde. 

La resărit urare! urare la apus! 
Un cârd de vulturi ageri, rotindu-se pe sus, 
Se "malţă ca s'asculte mult vesela fanfară 
Ce buctumi prin nouri frumoasa primăvară,



XVI 

FLORIILE 
— 

ati gile "ncălgitoare 
După aspre vijelil! 

Vin Floriile cu soare 

Şi soarele cu Florii. 

Primavara 'mcăntatoare 

Scoate earba pe cimpii. 
Vinii Floriile cu soare 

Şi. soarele cu Florik.
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Lumea”! toată ?n serbătoare, 
Ceru'i plin de ciocărlii. 
Vinit Floriile cu soare 
Şi soarele cu Florii. 

Păcat, deii, de cine moare, 
Şi ferice de cei vir! 
Vinii Floriile cu soare 
Şi soarele cu Flori]. 

Copiliţă, -nu vrej. oare, 
Nu vrei cu mine să vif, 
Când Floriile să cu soare 
Şi soarele cu Florii? 

SE culegem la răcoare 
Viorele albăstrir? 
Hay! Floriile “sii cu soare 
Şi soarele cu Floriy, 

Ei ţi-oiii da de ori ce floare 
Mii de sărutâri şi mi. 
Hat! Floriile "sii cu soare 
Şi soarele cu Florir,



FLORIILE 

Far tu, dulce zimbitoare, 

Te'i face că te mănii.., 

Hai! Floriile “sii cu soare 

Şi soarele cu Floril, 

PONI



XVII 

. PASCELE 
nr 

De Pasci in satul vesel căsuţele mălbite 
Lucescii sub a lor malduri de trestil aurite 
Pe care cocostircil, infipţi intrun pictor 
Daii gâtul peste aripi tocând din ciocul lor, 

Un scrânciob mat la vale pe lângă el adună 
Flăcăi şi fete mindre ce ridii cu vote bună ; N 
Şi "m sunet de vioare, de cobze şi de naiii 5 
Se "ntoarce hora, lină, călcând pe verde plaiii, |



PASCELE 

Bătrâni cu feţe stinse, Români cu feţe dalbe, 
Românce cu ochi negri şi cu ştergare albe 
Pe earba. resărită facti praznic la un loc, 
Ear pe *mpregtur copiil se prindă la luptă ?n joc. 

"Si scrâncfobul se "ntoarce purtând in legănare . 
Părechi inbrăţişate cu dulce infocare, 
Ochiri scînteitoare şi gingaşe zimbiri 
Ce viii răspândi in. aer electrice luciri.



XVIII 

PLUGURILE 

sa e 

Noroc bun?.. pe câmpul neted esii Românii cu-a lor pluguri! 
Boi plăvani în câte sse tragi, se opintescii in juguri. 

„Braţul gol apasă ?n coarne; ferul tate brazde lungă 
Ce se "mşiră "m bitătură ca Luctoase nezre dungi. 

Treptat câmpul se umbresce sub a brazdelor desime; 
El resună "n mare sgomot de votoasa argățime, - 
Far pe lanul ce in soare se svântează fumegând 
Cocostircil cu largi pasuri calci rar şi moditând,
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Acum soarele“i lameaţi; la pimânt omul se "tinde; 
Cârd de fete şi neveste de la sat adacii merinde ; 
Plugul zace'n lan pe coaste, ear un mindru flăicioaş 
Mână boii la isvoare şi ît pasce la imaş. 

Sfintă muncă de la ţeară, isvor sacru de rodire 
Lu legi omul cu pământul în o dulce infrăţire!.. 
Dar lumina amurgesce, şi plugarii câtră sat 
Haulind pe lângă juguri se intorci de la arat,



XIX 

SEMĂNATORII 

DR 

Siminătorit harnici cu sacul sub suoară | 
Păşescii "n lungul brazdei pe fragedul ământ ș 
Pe culme, pe vălcele se sue şi coboară 
Srerlind in a lor cale semința după vânt, 

—20 mie!* gice unul menind cu veselie, 
—„Noroc şi roadă bună!: adaoge un alt. 
„Ca vrabia de toamnă rotund spicul să fie! 
„Ca trestia cea naltă să fie patul nalt!
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„Din Qlori şi până ?n noante tot grâul să resari; 
> 5 3 , 

> 

In el să se ascundă porumbit osteniţY ? 
? 

„Și când flăcăl şi fete vor secera la vară 
„In valuri mari de aur să *noate rătăciți!3 » 

bă 

Stmănatorii veseli spre fund inaintează, 
De-a curmezişul brazdei boroanele pornescii, 

_ŞI grapele spinoase de-aproape le urmează, 
Iugroapă ?ncet semința şi câmpul netegescii. 

Oa



ZX 

RODICA 
a 

Purtana cofiță cu apă, rece 
Pe ai sci umeri albi, rotundori, 
Juna Rodică voloasă trece 
Pe lâusă junit sămaniitori. 

EI cu grăbire îi sarii în cale 
Dicând: „ Rodică, floare de crin, i 
„In plin să "ţi meargă rrerile tale 
„Precum tu, dragă, ne cşi cu plint



RODICA 

„S'ajungi mireasă, sajungt cralast ! 

„Calea să “ţi fie numai cu flori, 

„Şi casa casă, şi masa masă 

„Şi sinul leagăn de pruncuşori!* 

Cu grâii de aur ci o presoară, 

Apoi cofița intreagă-o bei. 

Copila ride şi *n cale“i sboariă, 

Scuturând grâul din perul seii.



, XXI 

LUNCA DIN MIRCESCI 
RR 

Bate vent de primavară şi pe muguri îi deschide ; 
- Vântul bate, frunda cresce, şi roloasă lunca ride. 
Sub verdeaţa dragalașă disparii crengile pe rend 
Și sub creuzile umbroase mierla sare şucrând, 

0! minune, farmec dulee! 0! putere creatoare! 
In ori care gi pe lume ese câte-o nouă floare, 
Șun noii glas de armonie completează imnul sfint 
Ce se malţă câtră ceruri de pe veselul pământ.
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Tot ce simte şi vicază, feară, pasere saii plântă 
In căldura primaverii nasce, saltă, sboară, cântă. 
Omul işi indreaptă pasul câtră desul stejăriş 
Unde: umbra cu lumina se alungă sub frundiş. 

EL se duce după visuri; inima lui cresce plină 
De o sacră melodie, melanholică, divină, 
De o tainică vibrare, de-un avânt inspirător 
Ce'i aducii în pept suspinuri şi ?n ochi lacrimi de amor, 

Este timpul renvierii, este timpul re'noirei, 
Ş'ă sperârei zimbitoare, şa pliceret, Sa luhirei. 
Paserea 'şi sătesce cuibul, floarea mindrele"i' colori, 
Câmpul via sa verdeață, lanul scumpele"f comori. 

Sus, paingul pe un frasin urzind pânza”! diafană 
Cu-al. sei fir de-argint subţire face-o Punte-aeriană, 
Ear în leagăn de matasii gangurul misterios 
Cu privighitoarea dulce se ingână-armonios. 

Jos pe la tulpini la umbră fluturii, flori sburătoare ?! 
Se mdrăgesci in părechere pe sin alb de Jicrimtoare, 
Și, ca roiii de petre scumpe, găndăceii smăltuiți 
Strelucescii, vie comoară, pe sub erburi tinuiți. 

4
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0 pătrundătoare şoapti umple lunca, se ridică, 
Ascultaţi !.. stejarul mare grăesce cu earba mică, 
Vulturul cu ciocărliea, soarele cu albul Or, 
Fluturul cu. plânta, riul cu limpidele isror, 

Şi ştejarul dice erbei: AIult eşti vie şi gingaşă! 
Fluturaşul gice foarei: Mult eşti: mie drăgălaşă! 
Vulturul uimit ascultă ctocărlia ciripind ; 
Riii, isroare, nouri, rade se inpreună Yubind. 

Luncă, luncă, dragă luncă! rai frumos al ţerii mele, 
Mindră ?n soare,. dulce "n umbră, tainică la foc de stele! 
Ca srădinele Armidei ai un farmec răpitor 
Şi Siretul te incinge cu-al set braţ dismierdător. 

Umbra ta recoritoare, adormindă, parfumată, 
Stă aproape de lumină, prin poene tupilată. 
Ca o nimfă pânditoare de sub arbori inloriţi 
Ea la sinul ci atrage călătorii fericiţi. 

- 

Şi "% încântă, şi "% imbată,, şi "i aduce la uitare 
Prin o magică plăcere de parfum şi de căntare, 
Câci în tine, luncă dragă, tot ce are: suflet, graiii, 
Tot şoptesce de tubire in frumoasa luna Maiii! 

. N 

4



XXII 

MALUL SIRETULUI 
Po 

Aburi uşori a nopţii ca fantasme se ridică 
Şi, plutind de-asupra luncii, pintre ramuri se despică. 
Riul luciii se 'ncovoae sub copaci ca un balaur 
Ce în raga, dimineţii mişcă soldit lui de aur. 

Ei me duc în faptul gilei, me aşed pe malu'i verde 
Şi privesc cum apa curge şi Ja cotiri ca se perde, 
Cum se schimbă ?n vilurele pe prundişul lunecos, 
Cum adoarme la bulboace, săpând malul năsipos. 

!
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Când o salcie pletoasă lin pe balti se coboară, 
Când o mreană saltă 'n aer după-o viespe sprintioară, Când selbaticele rațe se abatii din sborul lor, 
Bătend apa 'ntunecată de un nour trecător, 

Și stindirea mea furată se tot duce "ncet la vale 
Cu cel rii care “n veci curge, fâr'a se opri din cale, Lunca n gturu-my clocotesce; o şopirlă de smarald -Cată ţintă, lung la mine, părăsind năsipul cald.



XXII 

FLORI DE NUFĂR 
n 

Prin trestiea din balti ce ?n aer se mlădie 
Resună "m dimineaţă o tatnică-armonie.. | 
Sintii gine ce se scaldă in fragedele giori?" 
Nu'sii gine dar copile, a. dinelor surori, 

Verginile in apă intrat-aii cu sficală 
Ş'acum se joacă vesel in dulcea”i Tecoreală, . 
Şoptind, privind în undă albastrul cer senin, . 
Umplând cu flori de nufăr cămeşa, de la sin." 

i
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0 radă aurie prin stuhul des pătrunde 
“ŞI gingaş luminează in cuibul ce le-ascunde 
Comork de tinereţe, comori de fericiri 
Incăntătoare forme de albe năluciri, 

Priviţi! cetatea verde se mişcă, se deschide. 
0 mindră copiliţă apare, ese, ride 
Şi lunecă ... de-odată, rotungi şi albiori 
Aparii la foc de soare doi nufări plutitori.



XXIV 

CONCERTUL IN LUNCĂ 
Te 

Ia pocana tainuită unde sborii luciri de luni 
Floarea oaspeţilor Luncii cu grăbire se adună 
Ca s'asculte-o cântăreaţă, revenită "n primiivară 
Din străinătatea neagră unde'i vieaţa mult amară. 

„Roi de flacări uşurele, Luciolt scînteitoare 
col Tecă in aer, staii lipite di'bumpinărele *n foare 
“ Respiindind prin crengi, prin tufe o văpae albistrie 

Ce măresce ?n megul nopţii dalba luncii feerie, 

, 

. 
„
o
 

. 
T
a
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()Bijorelul vioiii, rumeu, cu năltuța odoleană, (2) 
(AFrăţiori şi romăniţa dare se aţinii la drumuri, 
($ Clopotei şi măzerde imbătate de parfamuri, 

Fată vină pe rând, păreche, şi pătrundii cole "m poeană 

W Per | . oo) q) pie Eati frageda/ cină, stelişoare, Dlânde nalbe (5) 4 aul 
Urmărind pe Diisipogul Tubitor de sinuri albe, (0 ese 

W)Dediţel şi garofițe părguite n foc de soare. Cu MI anepoze Sa , u , feud (5)Zoporaşă ce se închină gingaşelor “ierimtoare et 
Cu) A unse uni 

] | [4 (15) & pa 
Vine Cimbrul de la câmpuri cu. fetica de la vie, 8) 

“l]NSutiral din baltă vine întristat, fgrăi soţie, SI 
Şi cât el apare galbin, oacheşele'Giorele cope 
Se retragii de cl departe, ridând vesel intre ele. 

In pocană, mat vinii âncă clesaute, Boricele, (19) capu în 
Unele "n dondurir Doannek şi "1 7ochiţi de rondunele 
Altele purtând în frunte, inşirate pe o radă (ao) tenor 
Picături de roui, dulce care "n uzibri scintetază. 

Ele mergii, adună ?n grupe, se ferescii de buruene 
() Şi privescii sosiyd prin aer shurători cu mînăre pene, N 

Y * Dumbrărenci, ganguri de aur ce aii cuiburi de matasă 254 , 
y Ciocărlii, oaspeţi de soare, rondunele-oaspeţi de casă. 

1)h note | 
A): îvuot 

3 ateu e 

NI Te 

?
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„Yierle vii şuerătoare, Cucul plin: de imgămfare, 
aița ce, jmitează ori” ce sunete bizare, | 

Ctisteţi, presuri, macalendri ce prin tufe se alungă 
at „Şi dutoase turturele cu dor lung, cu jale lungă. 

t 

- Eată vină şi găndăceii in blamide smălţuite ; 
i Bată grierț, cată fluturi cu-aripoare pudruite, 
a Și culbeci care facii coarne purtându-si casa "m spinare... 

La ivirea lor pocana .clocotesce ?n hohot mare, 
7 . 

. po ceea f 
/ , 

Eată "m urmă şi aline aducând in-gură miere... 
Sburitorii gusti "m grabă dulcele rod cu plăcere 
Apoi sorbi limpidea rouă din a florilor potire - 
Şoptind florilor in taină blânde şoapte de iubire. 

Dar, tăcere!.. Sus pe-unfrasin un lin freamăt se aude!., 
Toţi remânii în aşteptare, Cântăreaţa. 'ncet prelude. * 
Ventul tace, frunga deasă 'stâ in aer neclintită... 
Sub-o pânză de lumină lunca pare adormită, 

In a nopţii liniştire o divină melodie 
Ca suflarea unui genii pintre frundi alin adie 
Şi tot cresce mai sonoră, mai plăcută, mai frumoasă 
Pân' ce umple 'ntreaga luncă de-o vibrare-armonioasă, - 

)
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Gănditoare şi tăcută luna ?n cale”i se opresce, 
Sufletul cu voluptate in estaz adânc plutesce 
Şi se pare că s' aude prin a ratului cântare 
Pe-ale ângerilor harpe lunecând mărgăritare, 

. 

E privighitoarea dulce care spune cu uimire 
Tainele inimei sale, visul et de fericire,.. 
Lumea “ntreagă st pătruusă de-al ek cântic fâră Nume... | 
Macul singur, roş la faţă, doarme dus pe ceea lume! 

: tou lteat” opuse 
SSN 

 



XXV 

VENĂTORUL, 

mr 

V Enătorul pleacă grabnic la a diorilor ivire 
Şi pe soare, falnic vaspe, îl salută cu tubire. 
Lumea veselă, tresare, mil de glasuri sunitoare 
Celebrează insoţirea naturei cu mindrul “soare. 

Valuri limpide de aer, ca o mare nevădută, 
Treci alin pe faţa lumi! şi din treacăt o sărută, | 
Pe cămpia rourată pasul lasă urmă verde , 
Ce 'n curând sub rada caldă se usucă şi se perde. 

:
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Venătorul soarhe ?n cale?i recoreala dimineţii 
Admirând jocul luminet pe splendoarele verdeţit, 
Admirând in umbra caldă florile de prin poene, 
Şi pirae cristaline, şi vultani cu. mindre pene. 

Pe colnic, în zarea luncii, un plop mare se ridică 
Cu-a. lui frungă argintie ficând umbră pe vălcică. 
Venătorul la tulpină'% cade "n visuri lubitoare... 
Doă -veveriţi pe-o creangă ridi de arma” lucitoare. 

DAAD
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PUNTEA 

— 

Soapta nopţii se aude suspinând iucetişor ; 
Arborii prin intuneric dati un freamăt sunător 
Şi de-odată Aurora se ivesce radioasă 
Ca un ochiii ce se deschide sub 0 geană luminoasă, .! 

Dulce, veselă, rozie, scumpă ca un vis ubiţ 
Ea "Și ea sborul peste lume de la miîndrul resăriţ 
Şi "ntălnesce n a, sa cale o copilă cosinzeană 
Ce i scaldată în năvalnic şi ?n sin poartă odoleană,



PUXTEA St. 

S'a oprit copila, tristă pe 0 punte de stejar, - 
” Plânsut lin pe sin îi cade ca un scump mărgiritar 

Ear pirâul de la maluri smulgend floare după floare, 
Le depune cu şoptire lângă albele”y picioare. 

„De ce plângi?.. îi dice-o ragă pe-a eX frunte strelucind, 
„Tu eşti jună, eşti menită să trăescă, st mori tubind; 
„Pentru tine-ori ce durere trebue ca să se curme,... 
„Nouri sîntii ce nu faci umbră şi dureri ce nu lasă-urme, e



XXVII 

BALTA 

_— 

Aerul e viii şi proaspăt!. el trezesce şi invie 
Peptul, inima şi ochii peste carit lin adie. 

„Balta "m aburi se ascunde sub un, vel misterios 
Aşteptând votosul soare ca pe-un mire luminos, 

Ceru ?n zare se rogesce; mit de vrăbit deşteptate 
Ciripescii şi se alungă pe ciredi netrierate, 
Balta vesel clocotesce de-un concert asurditor, 
Şi din ochiuri se înalță cârd de rațe ca un nor.
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” Pintre stuhul ce se mişcă cati-o luntre ventitoare! 
” Şerpil lungi se 'ncoliceazi sub a nufărilor floare; 

Rațele prin moşunoae după trestii se ascundii, 
Şi pe sus nagâţii ţipă, lişiţele dai in fund, - 

Respăndind fiori de moarte luntrea cea de arme plină 
Când la umbră se dosesce, când s'arată la lumină ; 
Ear pe mal in liniştire un bătlan, păşind incet, 
Dice: „Nu'i peirea lumei... vânătorul e poet!



XXVII 

FONTÂNA - 

Pe cărarea inflorită, care duce la fontână - | 
In ştergar şi în catrință merge-o sprintenă română ; 

“Ea la bru "1 poartă furcă şi la sin un pruncuzor 
Cu guriţa lui lipită de al laptelui isvor. 

Nevăstuica, trece tute torcând lâna din fuloare 
„Şi sucind fusul vertelnie ce-o atinge la picioare, 
Piserelele *mpregiuru'! sborii voloase şi căntână, 
Ea zimbesce şi tot merge, pruncușoru'i sărutând.
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Fati-ajunge la fontână ş'acolo se inttlnesce 
Cun drumeţ din lumea ntreagă care lung la ea privesce, Apoi cumpăna o pleacă, apoi scoate la lumină 
Şi vecinei sale *ntinde o cofiţă, albă, plină. 

Romăncuţa mulțemesce, suflă *ncet peste cofiţă 
Şi cu apa ne ncepută udă rumena”y guriţă; 
Far drumeţul dupii dinsa bea, fugarul își adapă 
Şi se jură că pe lume nu'i aşa de dulce apă. 

Li 

DR AARnA=
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SECERIŞUL 
an 

Citoctuia ciripie, făltăină din aripioare, . 
Pe o scară de lumină se coboară de sub soare. 
Aerul e "n ncclintire, el devine ardător; 
Prepeliţa cântă ?n grâe, grierul cântă n mohor. 

În cel lan cu spicuri nalte ai intratii secerătorii, | 
Pe când era âncă umed de resuflul aurorii, 
Toţi, privindu-i de departe, parii că "'noată ?n galbin rii, 
Fetele fără ştergare şi flecâil fără briii..
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Secerea, craiii noii de moarte, mereii tate, spicul cade. - Prepeliţa 1şă Yea puil şi se duce; lanul scade, 
Eur în urmă holda mîndră, resturnată prin bucăți 
Se ridică 'n snopi de aur, se clădesce ?n jumătâți. 

Mai departe, lucrând jute, un flecâii ş'o fat mare 
De tot 'snopul îşi daii gingaş o furişă sărutare , 
Când o pasere măeastră, peste lan trecând uşor, 
Dice : „Dulce-a maj fi pânea de la snopurile lor!



P.9.0:d 

COSITUL 

Se 

Y aptul gilei se aprinde pe a dealurilor frunte, 
un rii falnic de lumină se revarsă peste munte, 
Earba coaptă strelucesce, ea se clatină la vânt, 

"Şa ci umbră lin se mişcă in dungi negre pe pământ. 

Fată vină cosaşii veseli, se punii rând. Sub a lor coasă 
Câmpul ras remâne verde ca o apă luminoasă, 
Unii brazdele restoarnă, în căpiți alţii le-adună, 
Le clădescii apot in stoguri şi cu stuh le incunună.. 

)
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Mai de vale n cea dumbravi cu pocana tainuiti, 
Unde umbra pare verde şi de flori e *mbalsămitii,- 
Coasele sub teaca udă zinghenescit resunător, 
Din căpiţă în căpiță Dumbritvearica salii "n shor. 

Un flecâă, cosind de-o parte lângă-o tuf, de sulcină, Vede earba incălcită, frântă pe la rădăcină, 
„Ce să fie?.. Cuib. de feară?.. Q! minune! dice el, 
Şi, zimbind, se pleacă fute de culege... un cercel! 

DO



XXII 

PORTRET 

tedicat doamnei X.Y. 3... 

sr 

Superbă, malestoasă, te simţi că eşti regină, 
Câci fruntea-ţă se înalţă când lumea se înclină, 
Şi imnul omenirei, un imn de adorare, 
Ajunge pân” la tine în slabă suspinare, 

AY ochi ca doi luceferi din aspra meagă-noapte, 
Ce 'mghiaţă de departe a inimilor şoapte. 
Privirea ta măreaţă de-abia se riităcesce 
Pe turma 'ngenunchiată ce "m taină te slăvesce, 

)
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Chiar soarele ferbinte, de-ar vrea cu fericire 
SE'3I schimbe nemurirea pe-o vieaţă de Yubire, 
Ar stinge-a sale rade pe inima-ţi de ghiaţă, 
Şi lumea tristă-ar zace 'sub o eternă ceață. 

Nici o mîndrie mare nu 'ntrece a ta mindrire! 
Nică spada nu intrece cumplita-ţi nesimţire! 
Nici marmura cioplită albimea ta nu ?ntrece,.. 
Ca luna "n “medul ernet frumoasă eşti şi... rece! 

SN Ss
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PORTRET 

dedicat princesel Natalia Ghica 
rr. 

Piăeuti, simţitoare, în toate graţioasă, 
Eşti dulce ca seninul de di primavaroasă,. 
Şi ochiul ce oglindă cu drag fiinţa, ta, 
Nimic in astă lume nu "1 poate intrista, 

Tot sufletul ferice s'apropie de tine, | 
Ca de-o sperare vie, ca de uu ceresc bine, 
Şi nu vrea să mat shoare, simțind că a săsit 
In sufletul tei gingaş un frăţior Yabit.



-I
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A farmecul puternic ce-aprinde m omenire 
Avântul de mari fapte, dorinţi de nemurire. 
Tu gpoţi să dal c'un zimbet, c'un singur sărutat 
0 patrie tubită la tristul cesilat. 

Ori cine te zăresce e mulţemit de vieaţă, 
Că "ţi ride veselia ş' amorul dulce ?n faţă, 
Eşti cea mal dragalaşi minune cu ochi vii, 
Eşti cea mat adorată... şi numai tu n'o scii!
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PE COASTELE CALABREI 

Pe coastele Calabrei vaporu "naintează 
In unda luminoasă ce noaptea fosforcază ; 
EI taie-o brazdă lungă pe-al mârii plai senin, 
Şi luna; vas de aur, plutesce ?n ceruri lin. 

In dreapta, pe "ntuneric, se "nalţă-un negru munte, 
Vulcanul bătrân Etna cu lava stinsă *n frunte; 
Sehastru ce cunoasce al globului mister, 
EI pare că din sinu-l asverle stele ?n cer, 

+ 

)
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In stinga e Carybda selbatică, stăncie. 
Din zare se intinde o punte argintie 
Pe care se indreaptă, vaporul legănat, 
Ce calcă orizonul cu stele semănat, 

Dormii valurile mârii sub atmosfera caldă. 
In baie azurie Sicilia se scaldă ; 
Şi "n umbră călătorul, ţintind ochii spre mal, 
Aspiră-al Syracusci parfam oriental, 

Sa i
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LINDA RAIA 

  

Pe zidul din Alhambra lucesce ?n resărit 
Un kiosc in filigrană de marmură-aurie 
Cu stâlpi şi arabescuri de jur impodobit, 
Prin care se 'ntrevede hălţimea azurie, | 

Acolo se arată, când diua % spre apus, 
". Frumoasa Linda Rata, regină de Grenada ; 

Și Mauril din Vega se jură ci pe sus 
- Se primblă o hurie lucindă ca zăpada.



  

LINDA RAIA 7Ţ- 

Minune admirată, de Mauri şi Creştin, 
Ea vine ?n klose alene, privesce prin zebrele, 
Şi ” place să arunce a rodioi rubin 
Pe care" prindă in spaţiii votoase păserele. 

Dar cati că şiragul de al mâirgiiritar 
Ajunecă pe braţu'i şi cade ?n fund devale. 
Don Pedro de Castilia, trectnd, 11 tea in dar, 
Zimbesce la regină şi pasă mindru "n cale!



XXIV 

CALEA ROBILOR 
Dn 

Pe cerul "nalt lucesce un rii albii de stele, 
Ce curge spre Moldova din tatnicul nocan ; 
“Ca flotă luminoasă, luceferii prin ele 
Cutrieră in umbră cerescul Ocean. 

Din când in când desprinsă din bolta cea, profundă 
0 stea albastră cade şi ?n spaţii s' acufundă, 
Trăgend pe plaiul negru o brazdă argintie, 
Ce n clipă "i trecătoare ca vieața "n vecinicie ! 

4
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Sub cerul fâră margini, spre mindrul Resăriţ 
Se "ntinde "n umbra nopţii. un câmp nemărginit, 
Pustiii şi trist ca golul ce lasă "m urma lor 
In inimi Yubitoare Yubiţii. carii morii. 

Şi riul cel de stele e căltuzul tainic 
Ce duce la Moldova pe rătăcitul calnic; 
Și câmpul e Bugeacul cu orizonuri mari 
Bătut de oameni scarbedi ce fugii de la 'Tatari,



XXXVI. 

BUCHET 

Calul fasorii a D-rar Maria Docaa 

OO 

Ja poveştile frumoase ce se spunii la şedetoare, , 
Sintii cai ageri, iuți ca gândul şi cu darul de curânt, 
Unul galbin-ca, porumbul aurit la foc de soare, 
Altul negru ca păcatul,.. amândoi copii de vânt! 

Ei intrecii in răpegiune rondunica spărieată : 
Peste nouri, peste mare ducii ritejil Feţi-trumoşi. 
Ochii lor aruncă fulgeri carii fearele săgeată, 
Şi copita lor ucide mark balauri fioroşi.
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Mat sîntii cai traşi prin verigă şi cu mintea năsdrăvană, Mindri ea, o nălucire şi ca fluturi 'de uşori. 
"EI când poartă "n lumea albă pe Ileana Cosinzană, Fâră ca să le indone calcă gingaşele flori. 

"E credeam pe Venteş, Graur, că “să inchipuiri visate In geroase nopți de earnă, lângă focul de stejar; Am vădut însă cu ochif în a mea vecinatate Cal mai mindru decât visul, alb ca un mărgăritar, 

N Șoimul te, Miţică dragi, poarti-o zale ninsorie Ce lucesce de departe sub seninul luminos, 
Tu Yubescă, el o Cunoasce; e frumos, el âncă-o scie, Şi ca lebăda pe apă se alintă grațios. 

| Când te vede, el te-admiră; când te-aude, el ntchează „Și te chiamă, şi ît place îă 1 dismiergi incetinel, Glasul teii 11 imblângesce, mâna, în îl incordează ; EI trăesce pentru tine şi tu, dragă, . pentru el. 

Amăndoy aveţi un. suflet, sburând vesel pe cămpie, Dulce, falnică păreche! tabloii viii, incăntător! El pe tine te "mprumută cu *n avent de bărbăţie, Tu îl imprumuţi pe dânsul cu-al teii farmec răpitor.



82 ” BUCHET 

Şi ori cine ve zăresce, dice *'n sine cu-admirare: 
„Aşa cal, aşa copilă!.. Ea frumoasă, el frumos! 
„Pare dulcea primavară lin primblată 'n leginare 
„Pe un snop de crini ce sboară pe sub soarele vofos.



XXXVII 

MANDARINUL 

Sr 

Meanăarinu "n haine scumpe de matasă vişinie, 
Cu frumoase flori de aur şi cu nasturi de opal, 
Peste coada-t de păr negru poartă-o vinetă chitie 
Care ?n virf e "mpodobită cun bumb galbin de cristal. 

Fericit, el locuesce un măreţ palat de vară 
„Plin de monstri albi de fildeş şi de jaduri preţioşi. Mari lanterne transparente de:0 formă mult bizară Respândii noaptea rade blânde pe balauri fioroşi, 

bi



MASDARIXUL 

0 deschisă galerie unde-a soarelui lumini 
Se strecoară 'n arabescuri prin păreţii fint „de lak, 

Prelungesce colonada-i pe-o fantastică grădină 

“Ce mirează flori de Lotus in oglinda unui lac. 

Ochiul vesel intălnesce pe coluice *nverditoare, 
"Turnuri nalte şi pagode unde cântă, vechiul Bonz, 

- Şi audul so resimte de vibrâri asurditoare, 

De resunetul metalic al Tam-tamului de brouz. 

Eati-o joncă aurită pe „albastrul apei line, 
Cu ventreli de rogojină și cu vâsle de sandal. 
In Jiuntru ride visul fericirilor divine, 

Mandarina, cu ochi galişi şi cu sînul rirginal. 

Ea "n grădină, se coboară şi ?n palat apol dispare, 

“Pe nisip căleând lene cu-ale ei picloare mici. 

Nor de fluturi sboară "n cale-i şi cu-alor aripk se pare 

Car voi s*o mal oprească pintre arhoril pitică. 

Ea se duce ?n galerie sto dismierde Mandarinul!.. 

Graţioasă, pănditoare sub cortelu-i de atlaz, 

Îl învită cu ochirea, cu surisul, cu suspinul 
Ca să guste voluptatea amorosului estaz.



      

MANDARINUL s5 

“Dar el stâ în trăndăvie pe-un dragon de porcelană.- 
“La minunele frumoase ce ”f zimbescii, nesimţitor, 
Soarbe ceatul aromatic din o tasă diafană | 

"Și cu drag se uită ?n aer la un zmei shirniitor.:



XXXVIII 

PASTEL CHINEZ 

dedicat d-lur |, A, €, 
Pr 

Pe-un canal ingust ce curge ca un şerpe cristalin 
Se inşiră ktoskuri albe cu lak luciii smălţuite, 
Tot cei nobil, avut, mare şi puternic la Pekin 

„In _Yecoarea lor. plăcută duce gile fericite. 

Pe sub nalte coperişuri care 'm margini s' albiescă, 

Galerii cu mari lanterne şi cu sprintene coloane 

Ai comori de plânte rare ce la umbră inflorescii 

Şi ?n ghirlande parfumate se revarsă pe balcoane.
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„ Papagali verdi, roşi și galbini, tubitork. de dismlerdâri, “ 
Prin zebrele aurite shorii chfemaţi de glasuri dalbe, | 
Şi pe buze rumeoare, cub rotos de sărutâri, 
EI culegii zimbiri divine, el culegii migdale albe. 

Apol veseli, cu-a lor pradă, se puniă hoţii sburători 
Când pe mindre paravane de matasă diafană, | 
Când. pe crensi, când pe basinuri de albastrii porcelană 
Unde viii se joacă "n faţă pesci cu solzii lucitori. 

$o momiţă strimbătoare, sărind fute *n urma, lor 
De pe umerii de fildeş unut deii grotesc de China, 
Cade ?n şahul de pe masă şi restoarnă pe cotor” 
Dot nebuni peste un Rege şi un turn peste Regina... 

Pe canal trei poduri strimte ca trei arcuri se intin dit ș 
A lor margini ciselate. în şiraguri de inele 
Poartă zmei cu ochi fantastici carir noaptea se. aprindii, 
Şi catarguri poleite cu lungi flamuri uşurele. 

Far in fund, peste desimea de pagode azurii, 
Ca un bloc de porcelană, falnic, sprinten se ridică 
Va turn nalt cu şepte rinduri şi cu şepte galerii 
Unde ardă în casolete flori de plantă-aromatică



S8 PASTEL CHINEZ 

Pe un pod pişesce-alene filca unui Mandarin, . 
Sub cortelul de crep galbin care '] pleacă despre soare 
Ferind peliţa-i de aur şi rotundu-i pept de crin, 
Şi guriţa-l cu benghiii negru ca. ua giindăcel pe=o floare. 

Umbra ei pe faţa apei, de pe pod uşor plutind, 
Cu-o mişcare voluptoasă trece lin şi se opresce 
Pe o joncă unde şede un om tînăr pescuind..., 
El tresare, nalţă ochii şi cu dragoste zimbesce, 

Ear colo "n vecinătate, sus în turn, ca un hurez 
Un bătrân, păndind cu ochiul, tatna dulce o surprinde... 
EI desemnti 'ncet tabloul po hirtie de orez, 
Şi se pare că hărtia sub peniţă-i se. aprinde! 

Love:



  AI 
| - BARAGANUL 

-* dedicat Mânier Sale Domnitoralut 

Sr 

Pe cea cămpie lungă a câreă tristă zare | 
Sub cer, în fund, departe misterios dispare,.. 
Nică casă, nici pădure, nici rii recoritor, 
Nimic nu "nveselesce pe bietul călător. 

Pustietatea goală 'sub arşiţa de soare 
In patru pârţi a Tumei se ?ntinde "ngrozitoare a. 
Cu earbai: mohorită, cu negrul ei pământ, Na 
Cu-a sale mari vtrtejuri de colb ce sboară in vânt.



BARAGANUL 

De mit de ani in sinu-t dormind, zace ascunsă 
“ Singuratatea mută, sterilă, nepătrunsă 
Ce-adoarme *n focul verit !' al grierilor hor 
Şi earna se deşteaptă sub criveţ in fior, 

Acolo floarea nasce şi. moare "m primarară, 
Acolo pere umbra în dilele de vară, 
Şi toamna "i fâră roadă,. şa, ernil vijelii 
Cutrieră cu sgomot pustiele cămpil. 

Pe cea savană ?ntinsă şi cu selbatic nume, 
Lung Ocean de earbă, necunoscut in lume, 
0 cumpănă se 'nalţă aproape de un puț, 
Şi ?n orizon se 'ndoae ca gâtul unut struţ. 

Un car cu bivoli negri a stat lângă fântână. 
Vr' o doi români in soare ş'o sprintenă română, 
Incungiură ceaunul ce ferbe fumegos 
Pe foc, şi mal departe un câne, roade-un os, 

Pe car un copilandru privesce *n departare... 
Zadarnic ochi " sboari din zare 'n altă zare! 
Nici casă, nici pădure, nici rit recoritor, 
Nimic nu se arată pe câmpul de mohor!
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Din vreme ?n vreme numaj lungi şiruri de cocoare 
Sub bolta albăstrie sborii tainic călătoare, - 
Şi vulturi mari, prădalnici, cu gheare inarniați 
S adună, lăsând puit pe virfuri de Carpaţi. 

Ah! dulce, glorioasă şi mult strelucitoare 
Va fi giua de vieaţă când, pe sub mindrul soare 
Trecând în răpeglune un zmei cu-aripi de foc, 
Goni-va trista moarte ce zace n acest loc! 

Mult vesel va fi câmpul când vecrnica-t tăcere 
Va dispărea de-o dată la glasul de "nviere 
Ce scoate zmeul falnie din gura lui de fer 
Vestind noua răpire a focului din cer! 

Cannes, 20 Marte 1870.



XI 

. VALUL LUI TRAIAN 

Pe cămpia Dunireană care. fuge "n departare, 
„Unde ochit se atundă dintr"o zare m altă zare . 
„-Ca pe sinul fâră margini şi pustiit de, Ocean, 
Unind doă orizonuri, ceată valul lui 'Tratan! 

EI se ?ntinde ca o brazdă ce pe urma-i colosală 
A sapat, in primul secul, 0 triremă, ideală, 

-_ Sail ca frănghia destinsă a giganticului arc 
- “Cel purta, luptând cu Roma Decebal, falnie monare. 

i
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0! miragiii sublim, fantastie!.. priu o pulbere de aur 
Gândul. meă răpit in spaciă ca pe aripi do balaur 
Intrevede legioane. deşteptate din mormint 

- Călcând, val de năvălire, “peste valul de Pământ, .. 

Torent lun de umbre-antice, în lumină: el apare 
Strelucind sub arme scumpe, sub hlamide consulare, 
Şi trezind cu: al seii vuet de ostaşi. invingători 

" Earba câmpului şi codril munţilor apărători, ” 

Pati "m frunte Sagitariy şi Poliţie, limbi străine, 
liarmaţă cu proasee, scuturi şi cu şepte jazeline, 

» Ferentariă ce, ca denşii, ati pe capetele lor 
Pei de feare 'ngrozitoare şi calige Ia picior. S Ş 9 

Apoi Galil braxi şi veseli ce glumescii pe Celtiberiy, 
Şi Romanii în cohorte urmăriţi de. Cavalerix 
Ce se "mpartii in gece fam:me, purtând coltul de oţel 
Cu o cristă de lungi .pene care filfie pe el. : 

Legioanele conduse pe a Daciey cămpie” | 
De tribună şi de centurii inarmaţi cu vergi de vie, 

- intii urmate de trofee, de sclavi mulţi, de şefit Dâci 
„Şi de carre-mari cu aur ce “sii minate de saraci.
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Cornuri, buciume şi tube sună falnice fanfare! 
Lungul val de năvălire pe-ale Dacie! hotare 
E menit să se tezească contra altor Nărăliri, 
Dar ce vis! in care timpuri se perdii tristele-mi găndiri? 

Pe colnicul rotund, verde, la al venturilor Şuer 
Cântă "n umbra lui Murgilă un păstor din al seii fluer, ! 
Lângă dânsul doarme-un câne ; pe sus sboară un vultan 
Şi o turmă de ot blânde pascii pe valul lui Trafan! 

1814.
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“MAREA "MEDITERANĂ 
Tan 

i 

Întindere-albiistrie, 

Nemărginit safir, 
0! mare, scumpă mie, 
Ei vecinic te admir! 

“Eşti vastă, triumfală, | 
Te misci măreț la vent 

Ca mantie regală 
Lipită de pământ, |



MAREA MEDITERANĂ 

Şi vântul care suflă 
Adoarme pe-al teii sin 
Ce saltă, se resufă 
Și nasce flori de crin. 

Şi luna, zină dulce, 
Când aerul e cald, 
Îi place să se culce 
In cuibu-ţi de smarald. 

Tu eşti atrăgătoare ! 
Ca visul inceput 
Şi nu”i leagăn sub soare 
Ca tine de plăcut.” 

Nimic nu poate n lume 
S* absoarbă gândul meii 
Ca taina fâră nume 
Ascunsă ?n sinul teii, 

Nici un spectacul mare 
Nu poate-a me 'ncănta 
Ca neagra-ţi tulburare, 
Sai liniștirea ta...
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Când faţa ta "1 senină 
Chiar cerul inălțat 
Spre tine se inclină 
SE "ţi dea un sărutat. 

Când platu-ţi clocotesce 
In munţi spumegitori, 
Văzduhul se "megresce 
Pâtruns de reci fiork, 

Şi lumea spaimintată 
De cruntele-ţi mugiri, 
Tresare cufundată 
In triste presimţiri; 

” 

Ear sufletu-mi in sboru-i 
S$" avântă fericit, 
Şi scaldă vesel doru-Y 
În sinu-ţi resvrătiţ, 

II 

Scumpă Mediterană! 

Lac limpide şi lin! 
Oglindă diafană 

A cerului senin!
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Mi-e drag pe-a tale maluri 
Visând se vleţuesc 
Şi, dus pe-a tale valuri, 
Plutind să rătăcesc. 

Mi-e drag să ved la soare, 
In orizon albind | 
Corăbii călătoare 
Ca paseri "pribegind. 

Atunci se “naripează | 
Ne-impăcatu-mi dor 
Şi tainic le urmează 
Sburând pe calea, lor, 

Atunci, frumoasă Mare, 
AL teii farmec tubit --. - 
MD atrage ?n departare 
Ca glasu-i imblănit, 

Şi lin, pe nesimţite, 
Cu gândul visitez 

Acele lumi dorite 
La care-ades visez :
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Atlantica fioroasă 

Cu-a sale mari furtuni 

Şi Asia frumoasă 

a Indiei minunl. 

Atunci pe lângă mine 
Aud un freamet blând 
De strofe dulci, divine, 
Ce me uimescii pe rând, 

Şi sufletu-mi s'aprinde 
Ca vesel vănător, 
Cercând de a Ie prinde 
Din veselul lor sbor, 

II 

Feerică plăcere, | 
Poetic, dulce traiii! 
Cerească re 'nviere 

Intr” al magiei rai! 

Ferice care poate, 
Lăsând a lumel mal, 

Cu geniul să 'noate 
Prin naltul ideal!..



MAREA MEDITERANĂ 

Eii simt un cerese bine 
Când pot să gic votos 
I” a stelelor lumine 
Un imn armonios. 

Prin sferile "nstelate 
Pătrund şi văd uimit 
Fiinţele-adorate 
Ce trist mai părăsit, 

Și *mi pare că spre mine 
Un ânger alb şi sânt 
Zimbind Păşesce, vine 
De *mt gice ca să cânt... 

Ah! în a mea junie 
Neconteniţ căntam ; 
De dulce armonie | 
Ferice me "mbitam. 

Căntat-am mântuirea 
Poporului strivit; 
Căntat-am fericirea, 
Jubind de-a fi fubit,
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Căntat-am, plin de vieaţă, 
AL vieţii dar plăcut 
Şi gloria măreaţă 
Măreţului trecut... 

Acum junia "i dusă 

In sin la Dumnedeii! 

Steluţa, mea "1 apusă 

Din orizonul meii!.. 

Dar când, o! scumpi Mare 
In cale-mi te zăresc 
Tresar, inviii şi mi pare 
Că ear intineresc, 

Ş” atunci din, amorţire 
Trezindu-me incet, 

Simţesc cu fericire 
Că sînt âncă poet! 

Nisa, 1867,



II 

TÎNERA CREOLĂ - 

I 

ÎI. ! balconul de pe Mare 
Rita, gingaş adormind, 
Pintre gene ?n departare 
Vede luna resărind, 

Ochii galiş ca deschide 
Spre al cerului senin 
Şi ferice blând suride 
La al lunci zimbet lin.
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Marea "m spume scinteează, 
Cerul e strelucitor, 
Far prin stele acordează 

* Ângeril harpele lor, - 

Şi copila serafie, 

Zărind sus pe fraţii sei, 
Cântă-o dulce melodie 

Dulce ca sufletul er, 

Ceru "% gice: „Vină, vină 
„Intre stele, fiica mea, 
„Pentru fruntea ta divină _ 
„Să "ţi alegi o mindră stea, | 

> Aarea 1 dice: „Vină m zare 
„Să te-adorm pe-al meii talaz 
„Şi s ania mărgăritare 
„Pe-al tel umeri de atlaz.e: 

u Eată Rita se gătesce 
Ca să soare ?n orizon 
Dar, uimită, se opresce . 
Şi se pleacă pe balcon...
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Sub balcon in me de noapte, 
Sub balcon, lângă isror, | 
Sub balcon cu blânde şoapte 
Suspina Dlândul amor! 

II 

Rita, jună călătoare, 
Cu ochi vit Tăpiţi -din soare 
Și cu glasul argintii 
Ride, vesel Tesfăţată, 
Privind numaj câte-odată 

„Orizonul albăstrit, 

Buza ei trandafirie 
Ca garofa ce invie 
„Respăndind dulce parfum, 
Se deschide zimbitoare 
Desvălind albe comoare 
Prin al ţigaretei fum. 

Un mic flutur diu grădină 
Uşor vine de s* anină 
Pe-al ei negru păr şi fin; 
0 suflare de pe mare 
Vine şi cu-o dismterdare 
Recoresce albu-i sin. -



TÎNERA CREOLĂ 107 

Rita, leneşa Creolă, 
Cu o mindră-aureolă 
Se "mcunună grațios; 
Ea îşi pune flori de laur, 
Cere cupa sa de aur 
Apoi cântă-armonios : 

„Salte valurile mâref! 
„Eii in lumea desfiătârey 
„Trec ca paserea sburând. 
„Sufle ventul, cerul cadă 
„Ei me daii fubiret pradă 
„Şi *mi trec gilele căntând. 

„Sint frumoasă, sint Yubită, 
„Şi me lesin fericită | 
„Pe-a juniei val senin. 
„Vivat! soarta e divină 
„Când de spume "1 cupa plină . 
„Și de-amor sufletul plin!e 

Nisa, 1867,



III 

STROFE -SCRISE PE UN PĂRETE 
Pr 

Sunat-a ventul morţii pe dulcea-mi primavară 
Şi floarea vieţit mele curând s'a vestejit! 
Durerea e mat crudă şi Jalea mat amară 
Când simţi că mori departe de tot ce at fupiţt 

Incet, incet simţivea în mine amorţesce. 
Un negru nor de-asupră-mi tot vine şi ear trece. 
Se tulbură-a mea minte, suflarea mea slăbesce, 
Pe inimă-mi se pune o greutate rece.
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0! suvenir al ţerii! cerească mingăere! | 
Alungă *n departare cumplitul negru nor, 
SE rd lumina carăşi! să simt reinviere, 
SE cânt Tubita ţeară, apoi votos să mor! 

Insula Prinkipo, 1845.



IV 

IMN RELIGIOS 

căntat la serbarea junimer academice Tonâne, dată în ceoria acesta! Dora 
la zonsotirea Putna, in 1572, Agas 1871, 

Nae aaa 

Fier, A-tot-puternie, o! Creator sublime, 
Tu ce dai lume vicaţă şi omului cuvent, 
In tine crede, speră intreaga . Romănime... 

Glorie ţie ?n ceruri, elorie pe pănient! 

Sub ochit tei in lume lungi valuri de-omenire 
Pe marea veciniciei dispară ca nor! în vânt, 
Şi "n clipa lor de vieaţă trend strică 'n wmire: 

Glorie ţie "n ceruri. glorie pe jământ!



IMN RELIGIOS ! 11 
Li 

Tu din sămința mică inalţt stejarul mare, 
Tu junelor popoare dat un măreț avent, 
Tu ?n inimile noastre af Sacre, vii altare, 

Glorie ţie m ceruri, glorie pe pământ! 

In tine % viitorul, trecutul şi presentul! 
Tu duci la nemurire prin talnicul mormint 
Și numele-ţi cu stele lumini firmamentul. 

Glorie ţie "n ceruri, glorie pe piment! 

-_Etern, Actot-puternic, 0! Creator sublime, 
Tu care ţii la dreapta pe Stefan, eroii sfint, 
Fâ "n lume să streluce fubita-j Romănime... 

Glorie ţie ?n ceruri, glorie pe pământ!



Y: 

IMN LUI STEFAN CEL MARE 

„cântat de serbarea junimer acadenise, dată în memoria acestur Dozn 
“da monăstirea Putaa în 15/2 August 187], e 

RI Usi 

La poalele Carpaţilor 
Sub vechiul teii mormînt, 

Dormi, eroii al Românilor, 

0! Stefan, eroii sfint! 
- Ca sentinele falnice 

Carpaţii te păzescii 

Şi de sublima-ţi glorie 

Cu seculii şoptescii.
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Când tremura popoarele 
Sub aprigii păgâni 
Tu Ie-apirat cu braţele 
Vitejilor Români. 

- Cu drag privindu-ţi patria, 
Şi moartea cu dispreţ, 
Măreţ in sinul luptelor 
Şi "n pace-al fost măreț, 

In cer apune soarele 
Stinscnd ragele luj, 
Dar într” a noastre suflete 
In veci tu nu aput! 
Prin negura trecutului 
0! soare "mvinsttor, 
Lumini cu rade splendide | 
Present şi viitor, 

In timpul vitejiilor, 
Cuprins de-un sacru dor 
Visai Unirea Daciei 
Cu-o turmă un piistor; 
0! mare umbră-eroică, 
Privesce visul teii : ă 
Uniţi sintem în cugete, 
Uniţi în Dumnegeii.



! Pe 
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In poalele Carpaţilor 
La vechiul teii mormînt 
Toţi in genunchi, o! Stefane, 

Depunem jurământ : 
„Un gând s'avem in numele 
„Românului popor, 

„Aprinşi de-amorul gloriei 
„Sal patriei amor!



VI 

GLAS DIN STELE. 
(la moartea princesel Maria) 

Pr 

În jalea “care te cuprinde, 
În doliu-ţi amar, 

Când noaptea candele aprinde 
Pe-al cerului altar, 

'0! mamă scumpă "i adă-aminte 
Cum îţi ceream cu rugăminte 
SE "ml dat steluţele din cer: 
„= Clipinde prin eter,
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1 

Ades pe când cram cu tine, 
Culcată, pe-al teii sin, 

Priviam acele focuri line 
„Din spaţiul senin. 

Steluţă vie ca şi ele, 
In nostalgia mea de stele 
Simţfam un dor nemiărginit 

De sbor, de pribegit, 

Sburat-am din braţele tale 
Cun zimbet virginal, 

Lăsând pe-a veciniciei cale 
„0 radă de oal, 

Lăsând pe marmură-al mei nume, | 
Şi ?n inimi lacrimi, şi in lume 
Ca un parfum de trandafir, 

Un dulce: surenir. 

0! dragi părinţi, Yubită țară, 
Vol caril me jăliți 

Găndiţi-ve câ 'n primavară, 
Când pomi 'să infloriţă, - 

Cerul atrage şi repune 
De pre pământ ori ce minune = 
Arom de flori, dulci armonii 

Şi fluturi şi copii!
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Tot ce "1 frumos, tot ce inspiră 
Un farmec răpitor 

A se "nalţa la cer aspiră, 
În rai incăntător. 

Jubire, genii, inocenţă 
S'adună lângă Providenţă 
Ca radele care cu drag 

In soare se retragi. 

-0! mamă, ânger de tubire 
Remasă pe pimint! 

Indreaptă sus a ta privire 
La stele unde sint; 

Mică cu horul blând de ângeri 
A mamelor duioase plângeri 

- Compuniă un imn dumnedeese 
Părintelui ceresc, 

Ear eii în gfori şi ?n med de noapte 
Dispar misterios 

Şi vin cu fubitoare şoapte 
Să te ingân dutos, 

In rai domnesce-eternul bine ; 
Dar ralul mei e lângă tine 
Şi lângă tine, scump odor, 

Ferice me cobor,
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Copilul ce se stinge ?n floare 
E mistic curcubei | 

Ce leagă strins pământ cu soare: _ 
Şi om cu Dumnegeii. 

Ah! fericirea mea e mare 
Câci am acum spre adorare, 
Un Dumnegeii in cerul sfint, 

Şi altul pe păment!,



VE 
JERI ŞI ASTĂDI 

Lexx pământul” era verde, 
Adi pământul e "nălbit, 

Şi prin negură se perde 

„Soarele insălbinit, 

Ieri călduri,. aq zapadă, 
Şi din codrii pudruiţi 

Esti in grabă, după pradă 

Ul şi urşit flimăndiţi.
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eri voloasa ciocărlie 
Sbura "n soare ciripind; 
AI pe vesteda. câmpie 
S” audi corbii croncăind, 

eri natura ?n tinereţă 
Era dulce la privit; 
Agi urita bătrăneţă . 
Peste frunte-i s'a Jăţit! 

Ce durere vie, cruntă, 
A şters mindrele-i colori 
$'a făcut a fi căruntă 
Din amurgul pâuă "n dori? 

0 natură! ca şi tine . 
Omul verde şi "ilorit 
Intr” o clipă, vai! devine 
0 ruină de jilit, 

Şi cl nici că mal ziresce 
După timpul de ninsori 
Primavara co zimbesce 
Intre soare şi "ntre flori! 

SO



1863. 

VIII 

AMICULUI A. DONICI 
ra 

Ji ce sint un biet morar 
Fâră nici un pic de carte, 
Me "mchin ţie de departe 
May, vestite fabular, 
Şi “ţI trimit voios din moară 
Un poclon neaşteptat, 
Chiar o fabulă uşoară. 
Care adi am miciuat, 
Cerne-o bine tu pe densa, 
Şi, de vrei să *mi faci pe plac, 
Alege făina 'mtrânsa, 
De fâ lumei: un colac. 

Vlad morarul.



IX 

MOARA DE VÂNT 
| fabulă 

dsticata lut A. Dozicr 

n: 

Ple-in deal: oare-care 
Cu renume sfinţ 

Păcea sgomot mare 
0. moară de vânt; 

Dar biata morişcă 

- De şi-avea un pic 
De porunb şi hrişcă, 
Nu lucra nimic, 

Ci m văzduh pornită 

„Se "mârtia mereiă;



1863. 

MOARA DE VEXP | 19% 

Părea câ "1 vrăjită -. 
- De Duhul cel re! 

—.20e mai vijelie, 

(Cugeta, ades) 
„Trebue să fie 

„De vale, pe 'şes, 

„Când eii in furtună 

„Me lupt şi ruese 
„Şi ca o nebună 

„In loc. me mvârtesc!& 

Însă, pe: cămpie 
Liuişte era. 

Barba cea verdie 

Nici se cliătina, 

Şi la foc de soare 

Bietul muncitor 

Stropia cu sudoare 
Micul seit ogor, 

— Ce de mal făină 

- 30 fi măcinând!e. 

Dise o giină 
La moară sburând. 

— „Te "nşeli sorioară! 

(Spuse-un 'şoim din munţi) 
„Vent e mult la moară 

"Da "I lipsescii grăunți!e 

SO



x 

LUPUL ŞI MOMIŢA 

fabulă 

U, vulpoiii cu plete sure 
Int&lnind într'o pădure 
0 momiţă mititică, 
Sprintenică, frumuşică, 

Se opri, se neteji, 
Glasul dulce "şi imblăugi 
Și, cu drag la ca privind, 
Îi grii aşa, zimbind: 
— „Ce păcat, o! momițică 
„SE trăescă tu sineurică! 

„Nu “i mat bine 
„Tu cu mine



LUPUL ŞI MOMIŢA 

„SE te prindi tovărişie 

„De traiii bun cu veselie?% 

— „Nu... me tem!: Respunse "'ndată 
Momiţica alintată ; 

Și sări cu răpegiune 

Sus pe-o creangă de alune. 

— „Ah! de ce să "ţi fie frică 
„Dragă, dragă momiţică ? 

„Ei sint lup civitisat 
„Şi "mi e cugetul curat 

„Ca un miel nevinorat...& 

— „Cum e bun de ospeţat?: 
— „Alei! sorioară dragă, 

„Xu e timp acum de şagi 

„Câci decând eii te-am zărit 

„Chiar de-un farmec sint răpit, 

„Şi me jur pe ori ce "i vrea 

„SE "ţi daii toată-inima mea! 

— „Me tem, deii, st e ascult 

„Căci in lume de demult 

„Este-o vorbă cam ciudată 

„Insă plină de-adevtr: |. 

„Lupul schimbă al seii păr 

„Dar naravul nici odată! 

. . . . . . .: . . . 

1845,



XI 

"BUCOVINA 

Dulce Bucovină, . 

Veselă grădină 
__Cu pomi roditori - 

Şi mîndri feciori! 

Cuib de păserele 
Albe, sprintinele 

Care "n ochii lor 
Ai foc răpitor.



|. 

1865. 

BUCOYINA 7 

Tu câ cşti o floare 
Cădută din soare 

Cu îrei alte ilorj, 
A tale surori! 

Ele câlri tine 

„Privescii cu suspine 

Şi tu le zimbesci 
- Cu zimbiri ceresck, . 

Dulce Bucovină! 
Ventul ce înclină 
Cu aripa luk 
Farba câmpului, 

Nasce prin şoptire 
Scumpa amintire 

De-un trecut frumos,. 

Mare, glorios. - 

Fii in veci voloasă - 

Precât eşti frumoasă! 
Fie tratul tei 

După gândul meă! 
Ah! cine te vede 

Chiar in raiă se crede, 
Cine “1 trecător 

Te plânge cu dor! - , 

SNP



XII 

VISUL FERICE 
ROMANTĂ 

De este-un vis amorul, un vis amăsitor, 
Ferice de acela ce doarme ne 'ncetat 
Şi ?n visuri drăgălaşe plutind ca pe un nor 
Trăesce ?n nălucire, de lume departat! 

Pe-a tale scumpe braţe, pe sinul teii frumos 
Când sînt legănat dulce, şi *n ochit ter privesc, 
Ah! lamea "% pentru mine un raii armonios 
Y amorul îmi apare un vis dumneieesc! 

|



|. 
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VISUL FERICE 129 

De "i vis acea simţire, înciintător mister 
Ce-aprinde n doi inimi acelaş foc Yubit, 
Tu, fiică a luminet sosită, de la cer, 
Ah! vină de visează pe sinu-mi fericit!



XIII 

CÂNTIC SICILIAN 

arsa 

La Palerma ?m Monreale 
Sintii păduri de portocale, 
Ce s' acopării viii cu flori 
Intr" un an de doă ori. 

Jos cadii florile, pe drumuri, 
Far plăcutele parfumuri 
Sborii pe vânt în depărtâri 
Peste vâr şi peste mâri,
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“Contadina "m Monreale 
Srerle vesel portocale 
In votosul contadin, 
“Care % sverle floră in sin. 

*Ș amândoi juni, plini de vleață, 
Pintre arbori, pe verdeață 
Ridii şi cântă-armonios 
Și disparii misterios... 

Călători pe mâri, pe drumuri, 
Imbataţi de dulci parfumuri 
Mergii rolos in calea lor 
Făcând visuri de amor. 

an-Zanetă, fulg de soare, 
Adevăr să fie oare 
Că tu ai, cole, sub salbe 
Doă portocale albe? 

Parte dreaptă : una mie, 
Zan-Zanetă. una ţie! 
Şi "ţi mal daii în Monreale 
Trei păduri de portocale, 

SP



IV 

SERENADA 
Nos 

Ip. a 
| [u din cer venită-aice 

„Ca să faci lumea ferice, 
Dâ-mi o di din vicața taz 
Dâ-ml o di dumnegecască 
Sufletul să “mi fericească 
Şi cit sufletul ţi-oiti da,



SIELGENADĂ 13: 

y
 

Fie "n lume ret sai bine, 

Lumea "ntreagă pentru mine 

Stâ cuprinsă *n umbra ta. 
Dâ-mi o di dumnegeească 
Sufletul să "mi fericească 

Şi cii sufletul ţi-oiii da. 

Tu dai vieaţă cu-o zimbire, 

Moarte cu-a ta nesimţire, 
Raiul cu tubirea ta. 

Dâ-mi o di dumnedeeasră 

Sufletul să "my fericească 

Şi cit sufletul ţi-oii da.



xv 

CĂDEREA RINULUI 

SR 

Nlăreţ, adînc şi luciii călătoresce Rinul 
Prin munţi cu fruntea albă, prin vât cu lunci frumoase. 
Nepisător gigantic de timpuri furtunoase, 
EL curge ?n liniştire, nesocotind Destinul! 

Ca un balaur verde ce mişcă-a sale noduri 
'Precut-ait prin oraşe cu mindre catedrale, 
Prin sate care poartă stigmaturi feodale, 
Pe lângă vechi casteluri, pe sub boltite poduri. 

i
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Şi vecinic el vălut-aii sermana omenire 

Iuptându-se cu moartea in vYeaţa-i trecătoare, 

Vădut-ati cădend tronuri şi dispărend popoare 

Ce se credeaii eterne pe culmea de mărire., 

„0! lume schimbătoare! 0! tristă vanitate! 
„Se darmă munţi, cetatea se darmă, omul pere! 

„Ei singur, martur pacinic de-a globului mistere, 

„Curg mindru ?n nepăsare cu-o lină malestate! 

„Nimic nu me opresce în calea-mi triumfal, 

„Și timpul adormit-aii de secull lângă mine! 
Astfel votos şi falnic şoptesce Rinu "n sine, 
Dar cati sub pictoare-i prăpastia mfernali ! 

EI cade!.. din nălțime în fund se prăbuşesce 
Cun muget lung, selbatic, grozav, resunător, 
Din stinci în stinei el saltă sdrobit; se risipesce 
Precum o "mpăraţie de glorios popor. 

Frumoasa-i limpedime in clipă turburată 
Se schimbi "m largi troene de spume argintii 
Ce valmeş se restoarnă cu-o furie turhată 
Formând o avalanșă de cataracte mil.
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Şi valuri peste valuri s'asvârlă spumegătoare, 
Se spargă ţişnind- în der, şi ferhi scoțând scîntej, Şi pulberea de apă, alin plutind la soare, | 
Se 'mcinge, ca 0 nimfă, cu brâii de curcubei, .. 

0 -aspră, clocotire, o cruntă detunare 
Anunţă catastrofa şi "suflă reci fiori, 
Ear munţii de zapară treziți în departare, 
Privind acea cădere, îşi punii un văl de nori... 

Sublim, sublim spectacol! Bătrânul fluvii pare - 
Ca să dispară vecinic în haos sgomotos; 
Dar Rinul e puternic! dar Rinul un dispare, 
El a umplut abisul şi trece malestos! 

Luându-şi cursul pacinic, din noii se "ndreaptă Rinul Prin sate şi oraşe, Prin munţi şi vâi frumoase. 
Nepăsător gigantic de timpuri fartunoase 
EI pasă cu mindrie, câci a invins Destinul! 

Aşa şi tu, la culme, o! Francie Tubităi 
„AYut-al o "ncercare de moarte! „. dar măreaţă 

“Trecut-ay peste ripa de duşmany pregătită 
Pe-un pod imens de aur Păşind spre-o nouă vfeaţă.
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"0 lume *nfiorată. de soarta-ți mult fatală 

Credu "n a ta peire!.. dar tu, ca Rinul mare, 
Urmeză, victimă sacră și demnă de-admirare, 

Menirea ta sublimă şi providențială. 

Neuhausen, 1533,



XVI 

VENĂTORI ŞI VENĂTOARE 
an 

Pe geana câmpului albii 
Se vede-un codru mare 
Lucind sub soarele săiă, 
$' un sat perdut în zare. 

Resună codrul de "mpuşcâri, 
De chiote vofoase, 
De urlete şi de litrâri 
Pe culmele ripoase
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Câci e vânatul cel domnesc 
La urşi cu negre blane, 
La lupi ce m fugă clânțenescii, 
La vulpele codane... 

Sub creugile ce se intindii 
De ţurţuri incăreate 
Haitaşii mare toc aprindii 

„Cu vreascuri inghețate. 

Şi venătorii osteniţi 

S ascadă 'n gtur gramadă, 
Unii pe trunchi, alţi! lunsiţi 
Pe perne de zapadă. : 

Şi toţi pe Domnul fericescii 
De mîndra-i venătoare, 
Câci a ucis un cerb codrese 
Şi patru căpridare. 

Ear colo." satul departat, 
Intr'o căsuţă mică, 

Lâugă horn toarce ne cotat 
O sprintenă fetică,



140 - | VENĂTORI ȘI VENĂTOARI: 

Şi gice-aşa in gândul ci: 
„De-aş vrea, intr'o clipală 
„Cum w aş vâna cu ochil mei, 
„0! vânători de fală! 

„Și cum y? aş face chiar pe drum 
„Cărările-a, ve perde, 
„$ a ve jura că voi acum 
„Venaţi in codru verde! 

PNR n na



XVII 

SOARELE, VENTUL ŞI GERUL: 

Y . . PR 
| Tei călători fantastici cutrieră pimântul : 

Soarele splendid, gerul ingrozitor şi vântul. 

Unul dâ vicață, altul dă moarte, apărând, 
A treile minzâe cu aripa-i, sburând. 

Fi intâlnescii o fată, votoasii căprioară 
Ca soarele de vie, ca vântul de uşoară.



149 . SOARELE, VENTUL ŞI GERUL 

u Şi "% dicii: „Copilă dragă, alege din not trei, 
„De rref să fi mireasă, pe care tu îl vrej! î 

Românca le respunde cu-o veselă, zimhire : 
„Sînt sprintenă ca vântul, pe dânsu'l vreii de mire!= 

— Cum? cii, lumina lumet! pe mine m” al respins? 
„Am să *mi resbun Ja vară cu focul meii nestins, 

— Cum? dice gerul aspru, m” al departat pe mine? 
„Am să ingheţ la earna si inima din tine, Dv . 

— Nu *mi pasă, mindre soare, de focu-ţi ardător 
„Cât mi-a sufla in faţă un vânt recoritor, 

„Nici do-al teii fri nu "mY pasă, o! gerule de ghiaţă, „Cât ventu ?n megul ernir nu mt-a sufla in faţă,



XVIII 

SCRÂNCIOBUL 

  

În scrânclobul din culme se dai fliicâi şi fete, 
Copile, flori de aur, voinici cu negre plete. 
— „lubito, gice unul, pe față "gălbinesci, 
-Și ochit tet in zare cu dor îl aţinteset?* 

— 20! dar, privesc, tubite, colo în departare 
La cele dealuri nalte, la cea, câmpie mare 
Cum se 'nvărtescii de fute şi cum se limpedesciă 
Unind a lor verdeață albastrului cerese!
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— „Privirea ta, Yubito, se "mdveaplă cătră soare 22 
— „Dar; urmăresc cu ochii cei vulturi. şi cucoare 
„Cum se intrecii cu norii, cum se "nvărtescit în zbor 
„Sub cerul ce se "ntoarce rotiş de-asupra lor. 

— „In ochii tel, Yubito, o flacără s* aprinde? 
— „Dar; simt că al meit sullet: aripele "ŞI intinde... 
„Fă Shbor... ah! shor...* De-odată copila sare ?n vânt, 
Şi vrând la cer să shoare, ca cade in mormint!



XIX. 

VENTUL 

ma 

Ventu e copil sburdalnic fără milă, nici mustrare, 
Care *mpinge n rea furtuni toate vasele pe mare, 
Și, ca lupul: după turme, se alungă după nori, 
Și doboară stejari falnici şi desfoae blânde flori. 

Yentul fură o scîntee şi ?n ciredi el o aruncă, 
Priviud cum se perde rodul unui an intreg de muncă, 
Apoi merge Ia copile ce culegi laur de în 
Și ridend le despletesce dismierdând albul lor sin. 

. . 10
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In traspatru pârţi a lumei turbat vântul se tot duce, 
Ca pagânul pe mormntury resturnând creştina cruce, 
Şi de-a morţilor blăstemuri alungat, fuge nebun 
Pintre tufe 'nţepătoare şi nucle de alun. 

Ear când el se 'ntoarce *n codri, mama lui ce "1 tot bocese 
Dile ?ntregi îl scaldă ?n lapte şi de râni îl lecuesce,.. 
„Nu mal plânge, mălculiţă! gice el, aşa cum sînt 
„Când sărut ochit lor veseli, se daii fetele in vânt! 

SN carma ua a



XX 

STELELE 

Pe a cerului cămpie cu flori lucii semănată 
Noaptea vine pe furiş 

Şi cu-o secerii de aur de la lun "mprumutată 
Pace-un stelnic seceriz. 

Far când soarele apare, vede cerul gol de stele 
Şi întreabă întristat : 

— „Unde *sii ochii de lumină, unde sînti filcele mule, 
„Pe ce plaiii stai cesilat!=
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— „Mulţi ochi mindri de pin câruri'strelucesc pe-a mele pene! 
Lui, păunul a respuns; 

„Dar luceferii se află la Românce, pe sub gene 
„Unde noaptea s'a, ascuns, 

De-atunci fete şi neveste se: ferescii, se 
Şi coborit genele lor, | 

Câci ades le fură ochir şa lor inimi Yubitoare 
Soarele inşelător, 

temi de soare



XXI 

DOUĂ SUFLETE 
n. 

aut suflete amice de copile pământene 
Se "ntălnescii în steua lunii, se privescii dutos prin gene, 
Apoi staii intr” o uimire, una alteia zimbind, 
Şi "mpreună își Yeti shorul, prin senin călătorind. 

—„Tu eşti, dulce surioară? dice una cu mirare, 
“Tu, regina frumuseţii, tu, altar de inchinare! 
„Pe pămtut, de-abia în floare, cum se face de-ai murit? 
Ceea-l-altă, vărsând lacrimi, îi respunde: „Am tubiţ!= |
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— AI Îubit!.. at trecut ratul!,. at simţit in primavară 
„ăcea flacără cerească dulee mult şi mult amară! 
„Al Tubit!., şi tu din vieaţă at putut, at vrut să short! 
„ Unde, “unde “ți sintă remase virginalele comori?= 

— Am lasat glasul mei dulce unei dulci privighitoare; „Ochii, murelor din codri; părul, falniculuj Soare; 
„Sinul, unul crin văratic; gura, unui trandafir, 
„Și pământului în jale, al meii vecinic Ssuvenir !*



XXII 

OMUL SINGURATIC 

an 

N 
Cuereţul tîner, singur pe-astă lume, 
Îşi îndeamnă calul inundat de spume. 
EI de mult pe cale pasă rătăcind! 

Calul suflă, omul cântă haulind : 

„Trec prin luncă, lunca *mi dice: 
„Singur tu ce cați pe-aice? 

„Vestea "mi spuse c'aj găsit 

„Sorioară de Yubit.
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„Unde “ţi este sorioara 
„Ca să "i farmec inimioara 
„Cu parfumuri şi căutâri, 
„Cu-ale umbrei desfătârie« 

Cilereţu ?n sinul luncei umbritoare 
Simte-o mingăere dulce-alinătoare, 
Dar curând cl trece câmpul de mohor. 
Calul geme, omul cântă plin de dor: 

„rece pe câmp, câmpia "mi dice : 
„Singur tu ce caţi pe-aice? 
„Pentru scumpul teii odor 
„Am întins” verde covor, 
„Ş' am pus floare lângă floare. . 
„Pentru albele-i pickoare, 
„Ș am pus rouă dulce ?n flori 
„Pentru blângi- ochişori. 

- Călereţu ?n zare trist se adincesce, 
Şi pustiul lumei impregturu-i cresce. 
Paseri cobitoare. trecă sub cer Shurând, 
Calul cade, omul cântă Suspinând :: .
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„Astfel lumea "mtreasă "my dice: 
" „Singur tu ce cați po-nice? - 
„Vieaţa fuge! nu jălesci' 

-„Singurel să pătimesci ? 
„Doi aripi sorioare 
„Se inalţă pân” la soare, 
„Doi inimi mergii în sbor 
„Pân" la rai *ncăntător!- 

Călereţul jalnic e perdut în noapte 
Pintre reci morminte cu fforoase şoapte. 
0 fantasmă albi trece lunecând, 
Calul moare! omul aude dicend : 

„Xemernic este omul ce ma 'niălniţ pe cale 
>0 gingaşă păreche in cursul vieţii sale! 
„Pe inima lui, seacă, ruină părăsită, 
„Paingiinul urzesce o pânză incăleită 
„Prin care nu reshate nici o simțire bună... 
„Ca racla ce "i deşartă, lăuntrul ei resună! 

Călereţul plânge, se infiorează, 
Glasul cel din umbră lânced, trist, urmează :
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„In groapa ce'l ascunde e mort de doi ori 
„Acel ce "i dat uitârei de-ai lumei trecători? 
„In văeaţă, a fost singur şi singur după vieaţă 
„Perdut pe vecknicie in umbra ce!l ingheaţă. 
„Ah! el va fi, când morţii eşi-vor din mormint, 
„Străin pe ceea lume, străin ca pe pământ! 

Tristul singuratic moare *n jale-amară. 
Lângă el suspină buhna solitară. 
Ear fantasma albă pere şorăind 
Prin albastre flacări care sborii lucind.



XXIII 

MĂRGĂRINTA: DIN MUNCEL 
SR 

Mama pentru-a ei copil are scumpe dismterdârt, 
Are inimă cu ochi, are ochi cu sărutâri, 
Plânsul lui e plânsul ei; ori ce '] doare pe ea doare, 
Ea trăesce pentra el; când el moare şi ea moare! 

Mărgărinta din Muncel născu mindru pruncuşor 
Ce muri pe sinul ei legănat cu mare dor. 
Ea îl duse la mormint, lângă inima-i de ghiaţii 
Legănându *] ne "ncetat ca şi când ar fi în vieaţă.
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„Apoi merse la bordeiii de pustiit amar cuprins. 
Leagănul era deşert, soarele ?n cer era stins! 
Apol puse a strica pe cămpii şi di şi noapte: 
„Vină, dragă copilaş, vin” la mama să sugi lapte!,.2 

Mama fârt de copil nu mat are dismYerdâri, 
Ware inimă cu ochi, mare ochi cu sărutâri!.. 
A doua gi, despre dori, pe-un mormint ea fu găsită, 
Peptul gol, trupul recit, ţiţa "% de mormînt lipită! 

Nes rara a



XXIV 

STEFAN VODĂ ŞI CODRUL 
BALADĂ Ă 

so 

Stefain Vodă rătăcit 
Intră m codrul infrungit. 
Codru "I dice: „Domn viteaz! 
„Ce “ţi curgii lacrimi.pe obraz? 
— „Ah! îmi plâng ostașii mel 
„Morți, luptând ca nişte zmel! 
Colrul dice: „Dragul mei, 
„Incetează plânsul teii, 
„Câcă din bragii met trufaşi 

"„Paceoţi-oiii vornici ostaşi
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„Ca să scapi biata moşie 
„De păgân! şi de urgie. 
— Fâ! respunde mult voios 
Domnul mindru, inimos, 

Codrul puse a vui, 
Bragii a "şt insufieţi, 
Pe stejari a mi "1 trezi. 
Ear copacii mari şi mici 
Se ficeaii ostaşi volnici, 
Şi spre Domn inaintat 
Şi din gură cuvintaii: 
„SU trăescă, Măria ta! 
„Hay la Iuptă, hai, Stefane; 
„Du-ne "n oardele duşmane!: 

Stefan Yodi 'nveselta 
Şi la luptă purcedea 

Peste munte şi muncel 
Cu tot codrul după el. 
Vai de Ungurul semeţ 
Ce lupta c'un brăduleţ! 
Vai de Leah, val de Tatar 
Ce luptaii cu un stejar! 

re



XXV 

STEFAN ŞI DUNĂREA 

BALADĂ 

ID 

— sDantre ce plângi tu oare? 
— „Plâng o floare de sul soare 
„Ce din sinu-mi a răpit, 
„Stefan Vodă cel cumplit! 

Pe cel “term bătut de saluri, 
Sus pe zare, sus pe maluri, | 
Sintii trei cete de oşteni, 
Turci, Tatari şi Moldoveni, 

.
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Una "i ceata Hanului, 

Una a Sultanului, 

Una i a Ştefanului! 
Far în câmpul cel turcesc 

„il de sâhil zinghenoscii; 
Far in câmpul 'Iătaresc 

Mik de arce săgeţescii; 

iar in- cel Moldovenesc 

Dol, luceferi strelucescit : 

Stefan Vodă cel frumos 

Ş' o copilă, chip dutos, 

„Fata plânge, fata dice: 

„— „Lasă-me să fug de-aice 

0! Stefane, scumpul meit!: 

Domnul dice: „Xu! nu vrei, 

„Nu, pre sfintul Dumnegeii! 
"Că "mY eşti dulce la, privit 

„Şi. mal dulce la tubit, 

„Ca lumina soarelui 

„La lupta viteazului, 

— „De “ţi sint dragă, de *s frumoasă, 
„le-me, Doamne, ori me lasă. 

:— „Ba! de-a fi si lupt pe dată 
„Chiar cu Dunărea turbată,
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„Nu te las nick chiar de-un pas, 
„Nici chiar morţii nu te las,“ 

— „Apoi dar remâi cu bine 
„Că tu mai parte de mine!* 

Fata dice şi s* aruncă . 

Îute ?n Dunărea adincă! . 

Valurile clocotescii, 

Pe copili-o 'nvăluescii 

Ş'o asrerlii din val în val 

Departând-o de la mal. 

, 

Turcii staii incremeniţi, 

Moldovenii impetriţi 

Şi Tatarii inlemniţi, 

"Stai şi ulil in sburare, 

Staii şi cai "m alergare, 

Stă şi soarele n mirare, 

Câcă de-odată ce se vede? 
Cine ?n valuri se ripede? 
Domnul Stefan cel vestit, 

Domnul cel nebiruit! 
n
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El s' asverle nebunesce 
Şi inoată voinicesce, 
Tale-o brazdă, tale noă, 
Tale Dunărea in doi, 
Şi pe fată mi-o ajunge 
Şi la pept cu foc o stringa 
Şi se ?ntoarce fericit 
Sus, pe malul inflorit.



XXVI 

PUNGULIȚŢA 

dedicată voal sgărcit 

„O: punguliţă dalbă 

„Cu dragoste *mpletită 

„De-o mână mică, albă 

„Şi mie mult Yubită! 

„Minune drăgălaşă 

„Ce "mcânţi a mea, privire! . 

„Tu care-al fost partaşă 
„La tainica-l găndire.
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„Fil un isvor de bine 
„Sermanilor din lume 
„Ca toți să se închine 
„La dulcele ei nume. 

„Fii, pungă adorată, 
„0 amintire vie 

„De diua ncuitată 
„Când te-a trimis Ea mie!e 

Aşa dicea 'n estazu-i 
Un tiner cu tubire, 
Şi lacrimi pe obrazu-j. 
Curgeaii de fericire; 

Dar corbul cel prădaluie, 
Timpit de bătrâneţă 
Rosti: „Xebun şi jalnic 
„E omu ?n tinereță! 

„Și mintea-l e cădută 
„In grea şi tristă boală? 
„Sermanul! el sărută 
=0 Ţunguliţi... goală!: 

1852, aa
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PE ALBUMUL PRINCESEÎ AGLAE ROSETTI 
9 

DORUL MAMEI 
be a as 

Sburat-at intre ânguri 

0! copilaş tubit, 

Și mat lăsat in plângeri 
Cu dor nemărginit. 

De-atunci în flori, in stele, 
In tot ce" luminos - 

Prin lacrimile mele 

Văd chipul tei frumos.
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Catuţy, 166, 

DORUL MAMI 

De-atuncă pe lângă mine. 
Te simt ades sburând, | 
Şi doru-mi după tine 
Aleargă suspinând. 

Tu rătăcescă prin lume 
Cătând neincetat 
Îubirea unet mume 
$” un dulce sărutat, 

Ca tine "n rătăcire 
De când eii te-am perdut, 
Te-aştept cu-a me Yubire 
Ca să te mat sărut, 

Ah! shori, al! fugi, al! vină 
De lângă Dumnedei, 
Cu-a ta zimbire lină 
SE *mpacă sufletul mcă, 

Câci mal lăsat in plângeri 
Cu sufletul cernit, 
Sburând tu pintre ângeri, - 
0! copilaş tubit! 

SS SR
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PE ALBUMUL DOMNIŞOAREI MARIA DOCAN 
Sr 

Niţuieă, dulce floare, 

Val de mine! ce-am aflat? 

0 albină-otrăvitoare | 

De guriţă te-a muşcat? 

Şi cu boală dureroasă 

Tu, drăguță, te-a! luptat, 

Şi din faţa ta voloasă 

Rozele s*aii scuturat?
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Ardă-o focul de albină 
Ce vădendu-te-a gindit 
Că se află 'mtr'o grădină 
Şi de tine s'a lipit! 

Dar mai grijă, Măriucă! 
Viespea crudă va peri, 
Ear tu lângă-a ta mămucă 

" Lesne vei reinflori, 

Primavara nu "i departe 
Cu plăcutele-i comori; 
În curând a să al parte 
De-ale tale dulci surori. 

Pe-a ta faţă zimbitoare, 
Pe sub ochi- -ţi drăgălași 
Resări-vor liicrimloare 
Şi voloşi trandafiraşi. 

Far de vrei să n' al măhnire 
Şi să scapi de ori ce chin, 
Te lipesce cu Yubire . 
De-al mămucăi "dulce sin;
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Câci în lume prunc şi floare 
Ai un ânser protector: 
Floricelele aii soare, 

Pruncil ai mame cu dor!



XXIX 
PE ALBUMUL DOMNIŞOAREI A. JORA. | 

re 

Eram in tristă singurătate 
Privind omătul cădut din nori, 
Parna cu-a sale mâni ingheţate 
Lipia de geamuri albele-i flori; 
Şi eii in timpul cel de ninsoare 
Sub cerul negru, plin de furtuni, 
Visam la paseri veselitoare, 
[a primăverei scumpe minuni. 
Visam acele ţeri departate 
Pe unde fost-am et călător,
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Ţermuri frumoase şi neultate 
De poesie şi de amor. 
Un dulce oaspe veni atunce, 
Un dulce, gingaş, frumos portret. 
Trimis de tine ca să'mt arunce 
Flori de lumină, flori de poet. 
E! îmi aduse a ta gindire, 

Dorul teii june şi virginal 
Care *mi şoptiră cu "mdutoşire 
De-al poesiei plaiii ideal. 
Atunci natura incăntătoare 
Undi pe buze-ţi blânde zimbiri, 
Şi n ochi-ţi veseli un dulce soare, 
Şi pe-a ta faţă vit trandafiri. 
Far .eii, ferice şi ?n admirare, 
Găndind la tine, am dis cu dor: 
„0! tinereţă! cine te are 
„Are un farmec învingător !& 

NN
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PE ALBUMUL DOMNISOARELOR FLORESCU 

Într o di veselitoare 
Voi, plăcute surioare, 
De la raiii vaţi coborit. 
La fereasta-mi luminoasă, 
Flori din lumea graţioasă, 
Zimbind dulce vaţi ivit.
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Eram trist, in suferire, 
Dar la dulcea-ve privire 
S' aii sters orl ce uegri nori. 
0! minuni a primăveret! 
Prin voi chiar spinii dureret 
Se acopere cu flori. 

Bucures Y, 1868, Iunie. 

gi
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PE ALBUMUL D-NEI Z. 
E i 

Stii ore de jale fără mărginire 
“Când sufletul simte dor de pribegire 

“$' ar vrea ca să treacă de-al lumei hotar 
“Scuturând din aripi al vieţit amar, 

“Dar sintii şi pe lume ore fericite 
Atât de frumoase şi "mdumnedeite
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Cât ângerii insuşt din cer se cobori 
Şi dai pentru ele nemurirea lor, 

Tu, a ţerii mele fiică mult jubită, 
Mamă cu durere, inimă cernită! 

Ah! din a mea ţeară de ce vel st short 
Ca floarea din câmpuri, ca roiia din florţ? 

Sciii bine că cerul te 'ndeamnă în tatnă 
S” anini pe-aY tei umeri albastra lui hatnă. 

Sciii că suveniru-i dulce şi senin 
Nasce-ades în peptu-ţi un amar suspin, 

Câcă el te ingână şi giua şi noapte 
Cu-ademeniri scumpe, cu dutoase şoapte, 

Şi "ţi arată 'm stele, ca să sbort la ei, 
Doi copilaşi gingaşi, dot albt îngerel... 

Cerul n' are.milă!.. el în veci răpesce 
Tot ce'n rieaţa noastră ne inveselesce,
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Visuri, tinereţe, flori şi copilaşi 
AY înimei noastre oaspeţi drăgălaşi. 

Astfel te atrage acum şi pe tine 
Spre a sale plaiuri cu ceresct lumine 

Unde se înalţă tot ce pre pimânt 
E mal scump, mat gingaş, mal frumos, maj sfînt!.. 

Dar când te atinge negrul vânt de jale 
Waudi tot odată glasul ţerii tale, 

Acel glas cu lacrimi ce'ţi dice uimit: 
„Fiica mea aleasă, o! suflet ubiţ! 

-„Patria cerească este o minune 
„Ce ochii răpesce şi mintea repune 

„Prin a sale raluri pline de "ncăntâri 
„Unde copilaşii ridi în dismlerdâri. 

„Nu e destul insă că t-ai dat dot îngeri ?.. 
„ăh! masculta glasul nopţilor de plângeri;
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„„Câd şi ci am raturi, și eii te fubesc, 
„Şi eii pentru tine vrei să infloresc, . 

„Tu să fil în sinu-m! atât de ferice, 
„Dor să ni "ţi mai vie de-a sbura de-aice! 

ee 

12
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PE ALBUMUL UNEJ COPILIŢE PARISIANE 
Dao pă 

, „„Copiliţă albă! este ?n lume-o ţeară 
„Dulce şi frumoasă ca o primavară. 

Acolo sîntii paseri, acolo sîntii flori 
Şi copit ca tine dulci, minsăitori, 

Dar acuma floarea zace la păment! 
Paserea shurat-a ş'a perit în vânt. 

;
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Şi văzduhul geme de un lung suspiu, 
ŞI copilul plânge pe al mame! sin, 

Căci un dușman aprig, o cumplită feară 
A trecut hotarul ș*a intrat in ţeară!.. 

“Tu, copilă albă, suflet ănveresc! 
Pentru noi te roasi Domnului ceresc, 

ŞI sermana ţeară de-a fi car ferice, 
Inimele noastre pentru tine-or dice: 

„Pe-ale vieţii unde să plutesct uşor 
„Ca o floare vie pe un lin istor. 

„Steoa fericirei pe-a ta frunte albă 
„Să reverse rade impletite “n salbă! a 

[Z
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PE ALBUMUL D-REI X. 

Țu ce de mine mult departe 
Doresci, nerăbdătoare,. 

„SE scrii pe-a ta frumoasă carte: 
- 0 strofă "cântătoare, 

Fiinţă albă, serafie, 

"Copilă graţioasă! 
Am pentru tine-o poesie 

„Ca tine de frumoasă ;
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Dar ca s*0 striii aş vrea 0 pană 
Di aripa-ţi divină, 

$'o raqă vie, diafană 
Din alba ta lumini. 

Cu acea radă-mult Tubită 
Mi-aş face-un dulce “sare 

Ce 'n vicața mea re 'ntinerită 
Ar arde cu splendoare: 

Ca pana ta din ariptoară: 
- Aş scrie că tu ești a 

0 Mărioară-Florioară " 
“Din lumile 'ceresci... 

Prin armonil dutoase-as spune 
La roze şi la stele 

Că eşti o gingașă minune 
„= DIa% scumpă decât ele: 

“Şi inchinat la al teii nume 
- AL teii poet ferice 

Prin visuri dulci în altă lume 
S” ar inalța- de-aice,
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M' aş duce "n sferile senine 
Lipit de sinul teii, 

Şi te-a purta volos cu mine 
In veci pe sinul mei, 

Şi de amor şi de plăcere, 
De-a noastre desfătâri, 

AŞ anima acele sfere 
Cu falnice căntâri!,. 

Dar ce gic? Unde me răpesce 
Avântul poesiei? 

In care plaluri rătăcesce. 
Aripa fanteziei ? 

Vit că tu eşti în primavară, 
Pe ţermuri intlorite, 

Far eii plecat sînt câtră scară 
Pe câmpuri vestegite! 

Tu cânţi în ragele de soare, - 
In a juniei horuri; 

Fă cânt în umbra "ntristătoare, 
În valea cea de doruri!
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Tu dici: „Ferice "i de-a fi jună 

„Frumoasă şi Yubită, 

„Purtând pe frunte o cunună 

„Cu roze impletită !: 

Ei gic, privind cu mduloşire 
La faţa ta divină: 

„Ah! trist e omu ?n pribegire 
„Când lumea "1 de floră plină? 

„Trist e deşertul ce se "tinde 
„Pe sub amurgul vieţii 

„Când vedi cum soarele s' aprinde 
„In faptul tinereții! 

„Amar e de-a privi în zare 
„Un sbor de năluciri 

„Ce fuge, fuge 'n departare 

„Cu: talnice zimbiri, 

„Fantasme albe, de Yubire 

„Care dispară în vânt, 
„Lăsându-ne i în. părăsire | 

„Plecaţi pe un mormint!* 

SS ss
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STROFE DESPĂRECHETE 

I 

a pulberea dusă de venturi 
Sub paşii nostri: căletori, 
Câtă % luată de pe flori 
Şi câtă, val! de pe" morminturi! 
Voi ce purtaţi cupa .la gură, 

„Ah? deşertaţi cupa deplin... 
A morţilor cenuşă “sură 
Presară-ades dulcele vin!
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II 

"Înger căgut! infipt-ai pictorul teii în tină, 
Mişcând din vreme "n "vreme aripele ?n lumină. 

. Putea-vei scăpa oare din glodul ce te-a prins? 
Vaj! chiar pe-a ta aripă norolul s'a intins! 

III 

Privind fâră *ncetare prostia. omenească, 
"De lung urit cuprinsă, Eternitatea cască! 

, , Iv 

Din crinul palid ce cade, moare, 
At crin resare viii pre pământ. 
Tu, copiliţă, af murit foare. 
Ş' al shurat, ânger, de pe mormint. 

vV 

Când ochiul se deschide în faptul dimineţii, 
Cu ragele luminei unesce pe-ale vieţii, 

- Şi cerul şi pământul in el se intălnescii 
“Și? dulce oglindire votos se infrățescil. 

VI 

Te-al dus in ralul cu dulci lumine, 
Dar nu eşti moartă tu pentru mine!
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Ei jumătate sînt în mormint, 
Tu jumătate eşti pe pământ!. 

VII 

Sculptor cu mâna aspră! Acel care m urgie 
Sculptează Libertatea in formă de sclăvie, 
Ca trist fior de moarte se strecură prin lume 
Şi chiar mormintul rece respinge al sei nume. 

VIII 

Mărețul Rege, mîndru de sceptrul seii puternice 
Ce-apasă fruntea goală poporului nemernic, 
Se crede dezopotrivă cu insuşi Dumnegei! 
Un singur om pe lume infruntă visul sei, 
Dicendu-i: „Tu at sceptrul cu care sâpi pămentul, 
„Eii, ctoclu, am lopata cu care “ți sap mormîntul !
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. | oa 

PASTELURI 
Sania. | 

Fută-o gingaşă mlădiță cu şirag de mărțişori. 

„Numele de mărţişori este dat crenşilor. de lozie imbobocită. 
ca muguri argintii. Românii le calegii şi le anină in casele lor”. 
ca un semn unit de primavară, în gina de Florii. 

mn 

La gura sobei, 

Oiner a compus iada şi Odisea din tradiţii şi poate chiar din. 
fragmente de poeme poporale. Ariosto a scris fantastica epopee 
Orlando de pe legendele cavaleresei respăndite in Italia şi ilustrate. 
prm imaginaţia poporului iăbitor de minuni, 

Poporul dar este isvorul celor mai poetice creaţii, celor mai 
neperitoare opere; şi poeţii mari, carii apară ca nisce rari meteori,. 
ra Sintă decât revelatorii măestri” a poesică popoarelor concentrată: 
în sinal lor, , 

Povestile noastre represintii, o. comoară, atât de bogată in is- 
ccdiri ingenioase, în imagini fecrice, in flori de graţioasă poesie, că, 
de sar nasce în Romănia un noi Ariosto, el ar compune un poem. 
de aceeaş valoare nepreţuită ca poemul lai Orlando,
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In cle găsim o limbă armonioasă şi par.oade intregi versifi- 
cate, incât lesne s'ar putea crede că povestile ar fi poeme an” 
“tice prosaite cu timpul. In ele afli prodacerile unui genii fecund * 
:şi original, precum : feţi-frumoşi cu părul de aur, fete de impă- 
raţi atât de frumoasa câ pară a fi rupte din soare, cai năsdrivani 
ce shoară în naltul cerului, şerpi cu solzii de aur carii ati cuiburi 
pline de petre scumpe, cerbi carii ducii intre coarne leagăn de gine; 
paseri măestre cu graiă omenesc, pajuri ce locuescă în fundul pă- 
mântului, în lumea neagră, mere de aur care se prefacii in pala- 
tari împărătesei, farci de arsint care torcii sinzure, poluri de 
oţel, copaci cu poame de rnbin şi de smarald ete., ete. 

In ele mai intălnim fiinţi fantastice care ne-ai spărieat in 
copilăria noastră: balauri, zmei, urieşi ca Sfarmă-peatră şi ca 
“Strimbă-lemne, cânt cn dinţii de criţă.. et. In ele mai găsim 
geii Pazanismulal sab furi de sfinte creştine : sfinta Mereure, 

:sfinta Joe, sfinta Vinere, şi pe mult frumoasa Ileana Cosinzana, 
imagina cea mai graţioasă ce a eşit din inima poporului român. 

Şi dacă vom studia povestile noastre cu luare aminte, dacă le 
vom compara cu unele periode din poemul Orlando, vom descoperi 
in cuprinsul lor divers2 tablouri, scene şi chiar eroi şi eroine care 
“Agurează sub alte denamiri in opera lui Ariosto, 

Sfirşitul ernei. 

„S'aii dus dilele Babei şi nopțile vegherit* 

Românul caracterisează sub forme poetice sati glumrţe toate. 
variațiile timpului. Astfel îi place a numi dilele Babei, dilele cele 
“da 'ntâi a lunei lui Mart (giboulces de Mars), pretindenă că ele 
-sîntii nesuferite, ca o babă care se ceartă necontenit, şi plânge, se 
bocesce şi nu lasă pe nime in pace. Insă adevărata denumire de 

«Qilele Babei e basată pa serbitoarea Dokiek (baba Doia), ce cade 
a începntul lui Mart, Acele dile sintă urmate de dilele cocostri--
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cului, a mieilor, a ciorcărlivi, a rondunelelor, etc,, care prevestescii 
reintoarcerea in ţeară a paserilor pribegite de cu toamnă, şi epoha 
nascerei mieilor, 

Noaptea. 

„Leo tabără: de care saii un rond de Tyicolicr.s 
" Tricolicii facă parte din lumea fantastică a strigoilor, a mo- 

roilor, a. sârcolacilor (vercolici), a sburătorilor, ete, carii apari în - 
basmele şi in superstiţiile poporaie. 

Sera aa 

Rodica, 

Â eşi cu plin d" inaintea unui călător scă muncitor, este un 
semn de bun ozur, (tradiţie poporală). 

Concertul in lună, 

Luminările ?n floare, sânti forile numite: Luminăriea 
Domnului. ! 

Puntea. 

„Ce' scaldată în navalnic șia sin poartă odoleană:. 

Fetele de la ţeară îşi facii scăldătoare de năvalnie (Pteris) şi 
poartă pe ele flori de odoleană (saleriana), pentru ca să derie mai 
atrăgttoare, 

osos 

Linda Raia, 

Fiica celui de pe urmă rege arab, Doabdil, care a stăpânit 
renada,
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Și toti Daurii din Vega... cete. 

Vega e. câmpia mănoasă ce se intinde sub zidurile Grenadei. 

Calea robilor. 

Românii daii nume de Calea robilor acelei aglomerări de stele 
care formează pe faţa cerului un soiă de rii luminos... (zoie:Iactee)- 
Pe timpul năvălirei Tatarilor, robi carii scăpai din mânele lor, 
se întorceaii la Moldova, Iându-se pe direcţia acelui fenomen , 
ceresc, | ” : me 

Buchet. 

Vânteş- Gruur. 

Nume de cai din poveşti. 

Mandarinul. 

„Care * n zârf e "mbodolită cun biumb, ş galiu 
" de cristul.& 

| Bumbii de cristal, prin diversele iar colori, desemnă rangu- 
rile Mandarinilor, Coloarea ga!bină e „cea mai distinsă, 

Plin de nionstri ali de fildeș şi de jadur pr cțioşă, 
Jadul e o peatră foarte scumpă şi aprețuită de Chinezi. 

Turnuri i nalte şi pa ode anule cântă vechiul Done. 
Bonz, e preot chinez. 

„De vesunetul metalic al Tasi-tamului de bronz. 
Instrument de metal in formă rotundă, care proluce un su- 

net prelungit când e lovit, şi care seră la ceremoniile religioase,
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„Eatit-o joncă aurită pe albastrul apei line“, 
Joncă, e corabie chinezi de o formă bizară. 

„C'ar voi s'0 mată oprească pintre arbori pitici:, 
Una din cele mai stranii fantezii a Chinezilor consistă a re- 

duce toţi arborii la proporţii de copăcei pitici, in erădinele lor, 

  

Valul lui Traian, 

La început Romanii nu se serșiai decât de lintres (luntre) formate din copaci scobiţi; în urmă că se dedară In navigaţie, şi 
avură vase de resboiii, numite: naves longae, bireme, trireme, ete., care toate purtaii nume inscrise pe proră, crai mişeate de sâsle 
şi de suflarea vântului în ela (veluri), şi aveaii un lest de nisip, 
saburra (savură), 

Armata romană era compusă de legioane; fiecare din aceste cuprindea dece cohorte sa şese-deci de centurii, în 'total 6000 de ostaşi, De toată legioana erati lipiţi 800 de cavaleri divisaţi in dece scadroane numite turma, €ar fiecare scadron in trei decurii, 
O legioană se compunea de trei soiuri de fantasini ; hastati, Principes şi triarii; ear cu timpul se mai adăogi un al patrule corp format de zeliti, sagitari şi ferentari, carii fiind uşor inar- maţi, luptai afară din ranguri. Cet mai mulţi eraii străini şi fiecare soldat avea şepte jareline (liinci) de aruncat în duşmani. 
Armele Romanilor erai: javelina, arcul, scutul, coiful, zalea (lorica), caliga, un soiii de încălţăminte ţintuită care acoperia pi- 

ciorul drept, Qastea se găsia sub comanda tribunilor şi a centa- riilor, carii purta vergi de vie ca semne de rangul şi atribuţiile 
lor. După centurii veniai alţi şefi numiţi optiones ŞI signiferii, 
purtători de stindarde. Comanda supremă aparţinea Consululus care îşi alegea locotenenţii sei generali (legati). 

Generalul purta o manta, paludamentul saă chlamas, roşie , 
13
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cu o bordură purpurie. Oficerii şi soldaţii parta în timp de Tes- 
boii o haină numită sagum, soiă de manta deschisă; ear toga era 
haina lor în timp de pace. 

Va 7 ia 

Moara de:vânt , 

Cu renume sfint 

Dealul Mitropoliei din Bucuresci unde e camera Deputaţilor.
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DUMBRAVA ROŞIE 

POEM ISTORIC 

(1497) 

- dedicat amicalul meu C,egre 
  
  

"7 

VISUL Lut ALBEar 

ST 

Ăert, craiul Lehiei, făcut-ai un vis mare, 
Un vis de năvălire, de 'nvingeri glorioase! 
El se rădu puternic, pe-un armasar calare, 
Infiorind cu spada-I popoare numeroase. 

Din Meagă-di ferbinte în recea Meagă-noapte, 
Din Resăritul mindru !' Apusul lucitor 
TI augi prin risu-i mil, mit de mil de şoapte. 

„ Crescend in seomot' falnic, gigantic, imnitor, 
*
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Un uragan de glasuri ce clocotea prin lume 
Purtând, nălţând cu fală un nume... al sei nume! 

Albert, craiul Lehiei, trufaş, semeţ, uşor, 
Adimenit, se crede stăpân pe riitor, 
Ş' aruncă ochi de pradă pe ţerile vecine: 
„Care din ele, gice, “mi-ar cuveni ma! bine 24 
EI stâ puţin pe gânduri, apoi cu mare glas : 
„Moldova este pragul ăntelului meiă- pas! 
„In ţeara acea mică, neincetat lovită 

De duşmani fâră număr şi ?n veci nebiruită, 
„In care toţi harbaţii sintii zmet ce stai luptat 
„Cu Leahul, cu Maghiarul, cu Turcul incruntat, 
„Si unde pe sub carbă cămpiile frumoase = 7 
„Ascundii troene albe de-a duşmanilor oase, 
„Un Domn viteaz, un Stefan, adună de mulţi ant 
„0 glorie ce'i demnă de-al lumei suverani. 

„Yoii merge la Moldora, la Stefan drept; voiit merg 
«Și luciul de pe frunte- cu spada mea voii şterge, 
„Ear lumea ingrozită, privind spre Resărit, 
„Vede-va m loc de soare al meii chip streluciţ!« 

Ai dis, şi n nerăbdare-I pe lângă el în grabă 
Adună-a lui armată deprinsă la omor, 
Urdie numeroasă de feare ce se mtreabă: 
„Spre care. orizonuri silta-vom nol în sbor? 

;
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„In care parte "i hoitul promis Ia noastre ghiare 
„SE rupem intr” o clipă, să" roadem, inshiţim? 
„În care ţeri : teiitone, române sai maghiare 3 
=Yrea Albert, Cratul nostru, pustiul să? lățim 23 

Aşa dicea cu fală a ul Albert oştime 
>? In cete adunată, pe câmpul din Dombrora, 

Când, prin văzduh de-odată, o gură din mulţime 
Rosti cu glas de taur selbatic : la Moldova! 
Ura! strigă Lehimea intocmat ca un tunet, 
Şi vâl şi munţi şi codri respunseră "n resunet, 
Ura!.. şi m dor de sânge armata crunt aprinsă 1. 
Ca un şioiă de toamnă pe drumuri se intiusă 

[Cu tunuri largi şi grele, cu flinte lungi, cu spade 
Ce vii lucfaă la şolduri şi "ncteacă zingheniaii, 
Cu armasari shurdalnică ce vesel necheziati, 
Mergând toţi, cal şi oameni, să calce şi să prada. 

In fruntea lor. magnații mîndri, bătrâni şi tineri :4 ? 
Toporski veteranul ce poartă barbă albă, 
Incungiurat de neamuri: fecori, nepoți şi gineri 
Formându-i o viteaz şi glorioasă salbă, 

Grodeck, dis falcă-tare, ce ?n gândul lui se jură 
Atâţi Români să darme câţi are dinţi în sură. 

Zciusko neimpăcatul cu brațe lungi şi tari 
Care "n Bugeac ucis-aii tre sute de Tatari.
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Biela cel nalt, subţire: ca, trestia de baltă, 
Ce "n lupte săngeroase ca dânsa se 'mlădie 
Cu. sabia-i turcească tăind in carne vie 
Pe când fugariu-i sprinten nechează, muşcă, saltă. 

„_ Gorow şi Zablotowski, amici juraţi pe moarte 
(i Să *mpartă, soarta bună, să 'nvingă rele soarte, - 

Şi care în trei rânduri scăpat-aii din robie 
Prin degitele morţii trecând cu vitejie, 
EX, sborii pe doi cai gemini, ridend în hohot mare £Y 
Cu alţi ca denşii tineri, baroni, comţt Palatini: 
Glence din Pocuția, Zbaloş Litfan ce are. 

"Un cârd pletos de zimbri în codri de ariuţ. 
“Gavril de MOrasiţa, fraţit' Grotov, Huminski, 
Mardela Veneticul, 'Tecelski şi Pruhninski, eg 
Iarmeric Mazovitul şi Kozjatic Veranul 
Ce cresce cal selbatici şi "1 ptinde cu arcanul, 

Ei mergi, bătând din pintent!:. Sburdalnica lor ceată 
Streluce de „departe in haine poleite : 
Dulămi cu flori de aur la pept impodobite 
Şi "mcinse cu paftale de peatră nestimată, 
Ciapce purtând un Vultur şi pene la mijloc, 

Pncălțăminte roşi! de pele de Maroc, 
Şi free ţintuite, şi argintate șele 
Şi armorii cusute pe colțuri de hargele. 

„E) mergi jucându-şt cail, şi vesel între ex * 
Vorbind de cal, de lupte, de-amor şi de femel,
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Tot cei mai scump în lume şi dâ un farmec vieţii 
Pe timpul mult ferice şi viii al tinereții, 

Fi mergii precum ar merge la, simplă vinătoare 
(lumind în mepăsare de moartea, ce-ai să 'nfrunte, 

„ Vrmaţi de steaguri multe, urmând în foc de soare 
Pe Hatmani, capi de caste, cu Albert Cratu m frunte... 

” Şi astfel în Moldova el daii cu toţi navală! 
Dar, când trecu hotarul, al Regelui cal tare 1.2 
Se .potieni... O bubnă ţipă in gina mare 
Și moartea şi găti coasa în acea: di fatală! 

ei 

TI 

TEARA IX PICIOARE 

LUP Si 

Ce vuet lung de care, ce tropot surd de vite, 
Ce freamăt de suspinură, de glasuri năduşite Ş(/ 

"Saudi în sinul nopţii prin neagra "ntunecime - 
Și câtră munți se 'ndreaptă a, codrilor desime ? 
Din când în când sub nouri, trecând ca, o săgeată, 
Clipesce o lumină, şi. ca prin vis arată E 
Bitrâni cu fruntea goală plecată spre. pământ, 
Femei cu prunci în braţe și pletele in rent, 
Copile spaimăntate minând turme de oi | 
Şi flăcăoaşi în fusă mănând cârduri de bol.
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Pe jos, pe cat, in grabă toţi părăsindu-şi satul, 
Fugind cu vaet, lacrimi, căck “I-ai ajuns păcatul, 
Se duci pribegi şi palidi să cate-adăpostiri 
In fund de codri "m peşteri, in sin de monăstiri, 

Dar unde stnţii bărbaţii, voinici, junii, tarii, 
Să'şi apere părinții, nevestele şi prunci? 

(o? Când suflă grea furtună pe ramurile luncii 
Ș$'0 sgudue ş'o darmă, ah! unde sintii stejarii ? 
Stejarii sîntii la locul lor, față cu furtuna! 

Acum de gece gile şi dece nopţi tot-una 
Din munţi şi pân? la Nistru, pe culme şi pe dealuri 
Lungi buciume resună dând tainice semnaluri ; 
Şi călăraşi din fugă prin sate, pria oraşe 
Crainescii : Săriţi cu toţii pe Litfele trufaşe! /C 
„Viteazul Stefan Vodă ve chiamă "n vitejie. 
„Cine “1 mişel să fugă, cine "1 Român să vie!e 
Toţi aii respuns: „trăească Moldova!“ şi s*aii dus. 

Pe loc tot omul verde ce poartă capul sus 772 
'Și-aii sărutat odorii, "i-ati ascuţit toporul, 

“Şi-aii prins din câmp fugarul ce "i sprinten ca o clută, 
Apoi, făcându-şi cruce, dicend un: Doamne-ajută! |. 
Ca şotmul de la culhu-i votos 'Şl-aii luat shorul. 

Astfel din țeara "ntreagă plecă cete inmiite 
„Cu arce, harde, coase şi ghioage ţintuite, 

i
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Purtând căciuli de oae, mintene "m fiori cusute 
Și barbe neatinse, al bărbăţiei semn. 
Fi mergii de-adrept prin codri, pe lungi cărâri perdute, 
Călâră pe şele goale cu scârile de lenn, 20 
Şi treci in .sbor prin arbori ca demoni de urgie, 
Şi umbra scăntetază de-ai ochilor mănie. 
"Tot astfel şi boeril, stăpânit de moșii, 
Incungiuraţi de gloate, din casele lor pleacă 
Privind cu mulţemire shurdalnicit lor fi! 
Cum sciă să 'şi poarte cair, şi ?n fugă să se 'ntreacă, 
Soții, surori şi mame. suspină ?n urma lor ; 
Dar ei alergii ferico la câmpul de omor. 

“Coman de la Comana, un urieş de munte 
Ce intră prin bărlpage şi prinde urşii vii, 
Aduce după densul mulți vănătoră de frunte 
Născuţi pe platuri malte, trăiţi în vijelir. 

Balaur de la Galu, Ciolpan din Pipirig, 
Ridi şi de frigul morţii cum ridii de-al ernel frig; 
Şi mulţi cobori din munte ca lava din volcan, 
De solul lu! Balaur, de soful lui Ciolpan. 

Velcea, bastard lui Şerpe, ca. şerpele pe apă 
Alunecă, prin duşmani şi mult cumplit îi muşcă. 
In luptă, când "Y-e sete, cu sânge se adapă 
Şi drept potir el are o țevie de puşcă, 1: 
EL vine din Hârtoape cu Purice-Movilă 
Şi cu Roman-Pribeagul ce nu ma! sciii de milă.
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Skeeanul şi dircescul, vecini de pe Siret, 
Invingători de Ungurt,. sai prins. cu jurământ 
Nică chiar sub braţul morţii să nu dea indăret sr 
Păn' mor intra cu Leahul pe-al Leahului pământ, 

pŞi Zimbrul de -la Skee şi Zimbrul din Mircesci 
“se ducii să lea in coarne pe vulturii Leşesc). 

Bătrânul Matei Cârji are "mpregiurul lut 
Cincă sute de năprasnici ce vinii despre Vaslui, 
Toţi .Racovent!.. ear Cârjă, om înţelept şi harnic,. za 7 
E n floare când se simte calare, pe Şargan. 
Glumeţ,. îi place-a dice lui Negrea, viteaz darnic : 
„Am să me fac, nepoate, din Cârjă buzdugan!: . 
Negrea, zimbind, respunde: „AY cârja, bătrâneţii e 
„La sfaturi, ear în luptă ar braţul tinereţii. &- 
Şi, ajungând cu toţii la Racova de vale, 
O cruce luminoasă le se-arăta in cale. 

Aşa, cu mic, cu mare, apărătorii țerii, 
Fşiţi ca frunda -?n. codri la vântul primăverii, 
Din vâi adinci se urcă, din piscuri se cobori, 
'Tiecă ripile in salturi, trecii riurile n not 

„aleargă n neodihnă, vojnicii, cât ce potii 
La glasul ţerii scumpe ce "i chiamă ?n ajutor. 73 
Mergii unii cu grăbire spre codrii Bucovinei . 
Ş'acolo se adună la strimtele potici, 
Păndind, ca vănătorii, mişeârile jivinel, 
Şi tot rugând: „Fâ Doamne, să treacă pe aici!= 

ț
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Mergii alţii la Suceava să facă pe Albert 
"A perde oaste multă şi mult timp în deşert; 
Ear alţii la Cotnarul fubit şi podgorii 
Pe unde stai cu oastea, Bogdan. domnescul fii, 
Teutu cu mintea coaptă, Costea cu ochii semeţ, 
Şi Trotuşan şi Boldur cu suflet -indrăzneţ, 
Și unde Stefan Vodă infipt-aii steagul sei 
Strigând la cer: „Ajută *mi, o!. Sfinte Dumnegeii! 

Do ps 

TI 

TABĂRA LEŞEASCĂ 

e 

Pe-o culme prelungită ardă mil şi mil de focuri 
Ca stele sămănate în numeroase locuri. | 
Se pare că tot cerul cădut e pre pământ 
Şi Caii remas în urmi-i un haos, un mormânt, 
Atâta, iatristare, ş' atâta, mtunecime _ 
Imprăştie pe boltă=-i a, norilor desime. 2r 

Un sgomot lung se 'nalță din culmea luminată 
Unindu-se in acr cu tunete ceresci, 
E sgomotul orgick!.. ear zarea depărtată 
Roşesce n foc de codri şi sate rominesci, |
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Aici beţit şi danţuri şi chiote votoase, + 
In fund suspinuri; vaet şi plângeri dureroase!? 
Aici de pofte rele sintii“ ochii toţi aprinşi, ; 
Acolo curge sânge, acolo “sii ochit stinşi, 7 - 
Câci astădi celebrează Lehimea ?n serbătoare 2-0 
Victoria dorită, a dilei viitoare! „» - 

Ostaşii pretutindeni formaţi in dese grupe 
Frigii bot intregi, rupă cărnuri ca lupii flămăngiţi, =. 
Desfundă largi antale, bei lacom fâră cupe, + 
Se ceartă, ridii în hohot şi urlă reguşiți. - 
Ca denşit, câni de lagăr la praznic luând parte, 
Schelălăescii selbatic, rodii oasele de-oparte ? 
In mijlocul orgiei turbate ce tnt cresce; ș 
Ear pintre câni şi oameni pe carbă staii cădute 
Femei, prada orgiei, cu minţile perdute... «+ 

Şi însă vântul nopţii prin lagăr vijiesce j 
un glas din umbra neâsră lă toţi strigi de-arândul sn 
„Orhi! orbi! la masa morţii voi ve măncaţi 'comândul !2: 

Magnaţii junk, sub corturi, pe perne de matasă r, 
Deşartă, cupe pline cu vin de la Cotnar, + 
Căntând cu fericire: „De viață “rea nu "ml pasă! 
„ubita-mă e pe braţe, în viaţă nu amarta 

)
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Şi fie-care stringe la peptu-i cu "focare: 2 
0 filcă de-a Podolii frumoasă şi balae, pe 
Cu buze părguite la foc de sărutare, 2 
Şi ochă ce 'noată-albastri in galişă văpae.. + 
Şi fie-care simte .că mintea-I se desfrână,n: 
Ascnd lângi-a sa gură o gură voluptoasă, + 3 

- Şi”n braţe-I o copilă ce ride amoroasă,» 
Ş'un sin rotund ce saltă vioiii sub a sa mână.2 
Ferice mult ferice de denşii!.. fața ride, , c 
Inima shoară, raiul în cale-i se deschide. „ + 

Şi insă ventul nopţii prin corturi vijiesce, + e 
De tunete cumplite văzduhul clocotesce 23 
Ş' un glas perdut în umbră tot strigă ne mcetat :?e 
„O0rbi! orbi! moartea waşteapti cun ultim sărutatt:: 

Cortul rezal e splendid! Duzini de candelabre 32 
Revarsă-a, lor lumină pe-o masă ce se 'ntinde +» 
Sub table incarcate de scule şi merinde 34 
Şi sticle largi cu vinuri Spantole şi Calabre. 35 
In mijloc st ?n iveală un cerb de patru anil:: 
Incins pe-a sale laturi cu şiruri de fazani,e +. 
Şi doă piramide de fructe mai alese, +: 
In Asia "nflorită crescute şi culese, +7
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Albert in fruntea mesei lucesce. ca un: Soare e 
Incunglurat. de oaspeţi în haine de splendoare, ș,' 
La dreapta-i, al seii frate. mai june, Sigismund: 
Apare "ntr' 0 dulamă de roş postav de Lund.;; 
La stânga-al Cameniţei episcop vechii, Lonzinski, *-+ 

- $ alăture cu denşii se vedii: Sbignew 'Țenczynski, - - 
«Cu Herbor Lucastevitz, Padlowski Castelanul - 

Radomiej, şi Creslaii Roza, numit Decanul, : 
“Şi graf Ioan de Tiflen, magisterul Prusiei 
„Care-aii adus la luptă cinci sute: de Cruchaţi,  . 
Şi falnicil 'Toporski, vechi neaoşi de-al Lehiek, + 
Şi alţi de frunte nobili, din cet may insemnaţi. + 
"Toţi gustă din merinde, deşartă largi pahare .- 
Ta sunetul metalic de vesele fanfare; *- 
Şi sângele prin vină se scurge mal ferbinte, - . . 
Ş' aventul cresce 'm suflet şi nebunia”n minte...” 

"Când regele ridică o cupă de rin plină 
Şi glasul sei puternic acest toast închină +: 
“„E Albert, Domnul vostru, şi al Lehiei Rege. - 

; Intrat-an in Moldova ca leii inringător! : 
„Aâni este diua luptel... Nimic nu sa alege . 

„De Stefan al Moldovet şi de al seii popor,: 
„Cum beii această cupă, aşa mindra Lehie . 
258 "nghită-această -țeară! Aşa să fie. 

„Fiett 
„Vivat!. Ura! trăească Albert mult glorios !* : 
-Respundii meseni! aprigi c'un răcnet seomotos “
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Și lagărul resună in lungă depărtare... 
“Dar eată că:la uşă un om străin apare 

"Ca peptul gol, cu părul in vânt, cu ochiii focos ; 
EI spre Albert ţintesce privirea-Y rătăcită, 
Face doi -paşi și strigă: "„Deşartă-ţi cupa, glos, 
„Albert! de soarte rele "ţi-e cupa otrăvită, 

Toţi se repedii. c'un urlet şi mâna pe el punii. 
„Lăsaţi "1, dice craful; e Sropski cel nebun!* 
Şi ear inalţă cupa rideud de-o aşa larmi... 
Dar cupa lângă buze-l în mâna lut se sfarmă, 
Ş' un trăsnet lung de-odată in, ceruri bubuesce,. 
Şi m cortul plin de umbră furtuna năvălesce, 
Şi masa se, restoarnă, şi cortul se urducă... 
Far pe căimpil, sub fulgeri, aleargă o nălucă, : 

SNA 

1 
TABĂRA ROMÂNĂ 

0 tinără pădure: de ulmi şi de stejari 
Ascunde-oastea română ' prin junii sei tufari. 
Misterul şi tăcerea in sinul et domnescii, 

„Dar marginele sale sîntii palid luminate 
De flacările triste ce pâlpâe in sate 
Şi veselele focuri din lagărul Leşesc,
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Prin arbori şi prin ramuri, din virfuri pân” in poal 
Din când în când lucesce oţel de sâbil goale. 
Şi ochi de lei, de vulturi, de Jeopargi selbatici, 
Ce ardii sub vălul nopţii ca nisce roşi jaratici, 
Căci el s'aţintii cu jale şi se oprescii cu ură 
Din zarea "ntlăcărată pe lagărul vecin, 
Şi tot Românu "n suflet pe sutletu-i se jură 
Cu-al duşmanilor sânge să stingă-al țerii chin. 
Dor crunt de resbunare! grei, aspru jurământ 
Ce sapă 'n intuneric un larg, profund mormânt! 

Ică, colo, prin poene stai pâlcuri de oșteni: 
Arcaşi de la Soroca, năprasnici Orheteni, 
Aprogi, Copii din casă, Curtent şi Lefecii, | 
Toţi, oameni tari de venă şi oţeliţi in foc, 
Depriuşi a-şi trăi tralul în timpi de voinicii 
Ş'a da mâna cu moartea fir'a mişca din loc. 
EX poartă pe-a lor frunte, pe braţele lor groase 
Şi?n pepturi brazde multe, hieroglife sfinte 
Cu paloşul sapate, ce 'spunii ş' aduci aminte 
De lupte urieşe, de fapte glorioase! 

„Şi "n vieaţă-t fiecare şi-a căştigat un nume, 
0 falnică poreclă, un titlu de stremoş : 
Mihul, Păun de coâru, Balaur, Alimoş, 
Ursul şi Pală-dalbă, Grozan şi Sparge-lume! 
Eroi de vechi balade ce s'a păstrat in minţi 
Trecend in moştenire la fi de la părinţi.
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Lungiţi pe mușchiul verde şi domolind fugari! 
Ce sburdă pe "ntuneric şi desfrundescii tufarii, 
Voinicii buni de luptă şi bucuroşi de glumă, 
Astfel grăescii : 

— »Grozane! ce-o fi diua de mâni2* 
—20 fi la unit mumă, o fi la alţii ciumă, 
„Amară pentru Litfe, şi dulce la Români, 
—„Amin! să dee Domnul !% 

—„Va da, mâi Pală-dalbă!. 
„Yo fi precum la Baea, n'o fi ca?n Valea-albă 
„Unde-am vădut pe Ursul gonit de şese 'Turck.& 
—„Gonitu-m'aii pe mine, dar "%-am -urcat in furci!* 
—aVa fi precum la Schele unde-aţi vădut in silă 
„Maghiari schimbaţi în Yepuri, ş' un Purice 'n Movilă. 
„Ya Î precum la Lipneţ cu dumbravioara verde, 
„La Racova pe unde şi adi Turcul se perde, 
„La Grumăzesci, pe maluri, undeC azacul Jură 
„Pe mine, chiar pe mine m'aii increstat la gură !« 
—„Te-aii increstat păgânul, dar când el vru de vii” 
„In not să treacă Nistrul, o păţi răi, fârtate, 
„Căci de pe mal în fugă tu "T-al sărit pe spate 
„Şi "l-al trimis sub Nistru să "ŞI cate un secriii.« 
— „Bine "% făcuşi, Grozane! E scris în cele sfinte: 
„Chlar apele să fie vrăjmaşilor, morminte! 
—„Aşa e ţeara. noastră!.. e bună pentru rii, 
„Şi pentru morţi e bună.2 

— aDe-aceea "n astă ţeară [4203] 
2
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„Vecinii dai navală cu sutele de mil. 
- aUrind vleaţa la dânşii, le place-aici să peară!« 
—„Le place dar, Păune, şi noi le facem placul. 
„El credă că-aici e ratul, ş” aici găsescii pe dracul.* 
—„Şi cum să nu'] găsească urdiile nebune 
„Când Stefan e?n picioare, când versul lut. ne spune : 

" Stefan, Stefan Domn cel Mare 
Seamăn pe lume nu are 

„Decât numai. minârul Soare! 

Din Suceava când el sare, 
". Pune 'peptul la hotare 

Ca un zid de apărare! 

Braţul lui făr' incetare, 
Bate ordele Tatare, 

Bate cetele Maghiare, 

Bate Leşi din fuga mare, 

Bate "Turci pe zmei calare 

Şi "1 scutesce de *ngropare! :
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Lumea "atreagă stă "a mirare! 
Ţeara "1 mică, țeara "1 tare 
Şi vrăjmaşul spor nu are! 

—„Trăească Stefan Vodă!,. Mulţi duşmani vină la OY, „Dar cât vină de năprasnici, puţini fugii inapol. 
— „Păcatul lor îi mână, sermanii, ca pe-o turmă, 

"„Şi moartea le sta 'n cale, şi moartea le stâ 'n urmă.e —„De-aceea la Moldova vedi floare lângă floare. 
„E îngrăşat pământul cu sânge. & - " 

— „Aşa, frățioare ; * „Dar crescii bujorii mindri din sânge de Român 
„Și pălămida neagră din sânge de Păzân !& 

Sub cerul ce s" aprinde şi n clipă ear se stinge Versând pe a lor feţe lumini fulgerătoare, 
Aşa grăescă barbaţii ce somnul Nu ” atinge 
In aşteptarea vie a dilei viitoare. 

Şi poalele pădurii sîntă palid luminate 
De flacările roşii ce pâlpâe în sate, 
Şi "n tabăra vecină orgia cea nebună, 
Ca marea departată vuesce sub furtună; 
Ear in frundig Românii topoarele "3%. descântă 
Şi cait lor dismiardă, şi 'n umbră vesel cântă :
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„Sint Român cu patru Mâni, 
„Si am leacuri de pagâni: 
„De Tatari am o, săgeată, 
„De Turci pala mea cea lată, 
„De Litfeni un buzdugan 
„Și de Unguri un areau!& 

v 

STEFAN CEL MARE 

rr 

In mijlocul pădurii este-o poeană lungă 
Şi largă, ce foesce de oameni ca un roi. 
La capătu-i din dreapta se prelungesce-o strungă. 
Prin. care ostăşimea curge ca un şioiil. 
Ea intră in poeană şi se aşeadă 'n rânduri, 
Privind la o colibă de ramuri de stejar 
În care-o umbră mare de om plecat sub gânduri 
Stâ pe genunchi, se *'nchină in faţă c* un altar. 

De-odată o lumină fantastic isbucnesce 
Din gece nalţi mesteacăn! cu fruntea "nflacarată,. 
Coliba se deschide, umbra se scoală, cresce 
Şi splendid malestoasă la oaste se arată! 

:
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Un lung fior pătrunde mulţimea "m admirare. 
Toţi dicii: „E Stefan! Stefan!: 

Dar! Stefan e cel Mare! 
Fată *1 cărunt, dar âncă barbat intre barbaţi 
Ca muntele Ceahltul prin munţii din Carpaţi! 
FI intrunesce n sine o triplă malestate : 
Acea care-o daii anil la consciinţi curate, 
Acea care resfrânge a tronului splendoare, 
Ş acea intipărită de faima "nsingătoare. 
Timpul “%-aii pus coronă de-argint, ţera, de aur, 
Şi gloria măreaţă "Y-aiă pus cununi de laur. 

Pe falnicii set umeri, cu anii, sintii clădite 
Neperitoare sarcini de fapte strelucite, 
Dar, ani şi fapte, Stefan nu simte-a lor posară 
Câci dragostea moşie), ca sfintă primavară, 
In sinu-i infloresce şi îl întineresce, 
Pentru salvarea ţeriă, când ţeara . pătimesce. 

Eroi plin de lumină, el e menit în lume 
Pe seculul ce "1 vede să sape al scii nume 
Și să respândă rade pe seculi viitori 
Precum un soare splendid ce sparge deşii nori. 

Fiinţă de-o natură gigantică, divină, 
EI e de-acel la carii istoria se 'nchină, 
De-acei caril prin lume, sub paşii lor, cât mergi 
Las urme urieşe ce *n veci nu se “mal ştergă, 
A cărora legendă departe mult se ?atinde 
Şi "nchipuirea lumet fantastic o aprinde.
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Măreţ, in a sa umbră, un timp intreg dispare 
Căci Dumnegeii pe frunte-i aii scris: Zu vel. fi mare! 

In mijlocul poenei el se inaintează, 
„Se urcă pe-o movilă şi astfel cuvintează: 

„Români din toată ţeara! Boeri, vechi văpitant, 
„Şi voi, fectori de oaste!.. Sint patru-deci de ani, 
„Moldova, la Dreptate, pe soarta et stăpână, 

- „Mi-ai pus pe cap corona şi buzduganu "n mână. 
„Prin cel A-tot-puternic ce apele incheagă 
„Păstrat-am până astădi corona mea intreagă 
„Şi buzduganul teafăr, de şi pe mulţi duşmani 
>"l-aii doborit, lovindu-, în patru-gec de ani! 
„Duşmani din fundul lumet, păgâni, duşmani vecini, 
»Şi, cine-ar putea crede!,: chiar duşmani fraţi, creştini! 
„Trufaşi cu toţi, selbatici, lacomi, ricleni şi orbi, - 
„Care "mpregiurul ţerei, precum un cârd de corbi,: 

„Sta gata sto sfăşie... dar mai vruţ Dumneeii, ” 
„Aa vrut Moldova, ţeara vitează, mam vrut eti!,. 

„Pe Radu, Aron Petru, şi 'Țepeluş hainul 
„l-am frânt!.. Maniac Tatarul şi Matias Corvinul . 
„l-am frânt!.. chiar pe sultanul Mehmet-Fatih l-am frânţ? 
„Ş' alţi mulţi carii perit-ati ca pulberea în vânt. 

;



“DUMBRAVA ROŞIE 23 

„Vol îi cunoasceţi bine, vitejii me oșteni, 
„Vol, pardoşi de la Lipneţ, Vultant din Resboeni, 
„Zimbri floroși din codril Racovii, aprigi Zmek 
„Din Soci, din Catlabuga, din Bala, de la Șchei. 

„Aptrători a Crucel, voi 1 cunoasceţi bine 
„Căci pentru-a lor risipă aţi resboit cu mine. 
„Prin şesuri, munți şi codri, pe earnă, toamhă, vară, - 
„Făcând din peptul vostru un zid, hotar de ţară, 
»Roşind cu-a vostru sânge ferbinte, plin de vieaţă, 
„Siretul, Prutul, Nistrul şi Dunărea măreaţă ; 
„Stând vecknic în picioare, in veci neodihniţă, 
„De arma, sora vuastră, în veci nedeslipiţi, 
»Fâră copil, soţie, o! dragii mel vultani, 
„Și *n luptă, tot în luptă, de patru-gecă de ani! ' 

„9 acum când armasarii Osmanului mărit e 
„Aruncă largi. nechezuri din mindrul Resărit, 
„Când Mohamed pe ceruri şi-au asverlit hamgerul: 
„Ce, ca o semi-lună, cutrieră tot cerul; 
„Când noi oprim cu peptul furtuna păgănească 
„Ferind de-a sale valuri amvona creştinească ; 
„Acum când toţi Creştinii,. Regi, domnitori, popoare, 

Ar fi, ca fraţi de cruce, să "mpartă-acelaş soare, 
„Priviţi!.. Pe cerul negru se ?ntinde-un Toş de sânge, 
„Din departare suflă un vânt ce geme, ' plânge 
„Şi spune că în zare ardii sate şi oraşe, 

"aCă feare fără nume ucidă copil in faşe,
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„Că ţeara e 'n nevoe, că morii Români sul chinuri, g 
„Că fete moră sub silă, că pruncii morii în sinuri!.. 

„Şi cine oare facă această făr'-de-lege ? 
„Un Domn vecin, prietin, un Domn Creştin, un Rege! 
„Albert, Cratul Lehiek!.. , 

„Albert, de cap Uşor, 
„Făcut-ai un vis mare de Rege "mvingător, 
„Dar mare el, Sermanul, aşa de largă mână, 
„S8 poată ?n ca cuprinde o patrie română! 
„Nică ai ajuns Moldova, de risul mişelick 
„Ca s'0 răpească *n sheare-i un vultur de-a 'Lehiei! 

„Cât va fi "m cer 0 cruce pun Stefan pe pământ 
„Xime nu va, deschide Moldovei un mormânt! 
„Cât vor calca duşmanit in țeara de Români 
„Ei robi vor fi în ţeară, dar vecinie nu stăpâni! 
„Decât Moldova “n lanţuri mai bine ştearsă fie! 
„Decât o vieaţă moartă, mai .bine-o moarte vie! 

„Români din. toată ţeara, Boeri, vechi Căpitan, 
„Vol toţi ax meă tovarăşi de patru-geci de ant! 
„Când Albert ne menesce robie, rele soarte, 
„Respundeţi, ce se cade lui Albert?..« 

— „Moarte, moarte!& 

'
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Strigă poeana; Aloarte! pădurea, clocotesce; 
Ş'un soare ro in ceruri de-odată se ivesce. 
—a„Fie! le dice Stefan, fie cum cereţi țol... 
ala arme! şi pe moarte! căci Domnul e cu noi! 

SO 

VI 

ASALTUL 

Gonise vântul nopţii furtunele ceresci 
Lăsând acuma rendul furtuney omenesci, 
Şi soarele ?n splendoare din neguri .resărise, 
Părea că vrea, s* admire pe-acel ce se fălise 
»Că lumea îngrozită, privind spre resărit, 
» Vede-va m loc de soare al sei chip strelucit!e - 

El primblă ochi de aur pe tabăra Leşească 
Superbă!., impregluru-t având ea sto *ntărească 
Un lung ocol de carre legate strins cu lanţuri, 
Ocol armat cu tunuri şi "ncungturat cu şanţuri. 

Armata e m picioare! Puternica armată 
Cu-a sale lungi scadroane in larg ciiadrat formată 
Ocupă după şanţuri al tabărei câmp nalt, 
Stând gata, să respingă Românii din asalt. 

Ni, mii de lână cu flamuri se vedi filfiitoare, 
Ca trestiile dese din bălți, când suflă vântul,
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In aer sboriă” nechezuri, comăndi resunătoare,; 
Şi cai ?n neastempăr frământă n loc “pământul. 

Ear Albert, mindrul Rege, in. mijloc pe-o nălţime . . 
Privesce cu "ngămfare îrumoasa lui oştime, . . . ! 
Calare pe-un cal sprinten din stepele Ukrane, I 

EI are lângă dânsul un grup strelucitor 
De Palatin, de Hatmant sleiţi. pe cail lor, 

"Şi steagul inainte-i cu semne suverane. 

La, dreapta, sub pădure, Româna vaste-apare 
“In pâlcuri şi în cete pe câmp orănduită, 
Şi fie-care ceată: de luptă pregătită 
0" un tun cu şepte ţevii purtat pe roţi uşoare. 29” 
Hotnogi numiţi de Stefan comandă Călăraşii, 
Aprogii, Lefeciil, Curtenit și Arcaşil. II 

- Ear Stefan stâ pe-o culme cu-o ceată ce îu”] lasă, . 
De-a ţerii boerime şi de Copii din casă. 29 
Sub dânsul are Domnul.un zmei, un Moldovan, 
In stânga lui pe Boldur, in dreapta pe Bogdan, 
In mână-i buzduganul domnesc care m resboae 2 
Ca braţul care '1 poartă în veci nu se indoae, 
Şi pe dezasupră-t steagul, amenințând furtuna, 
Cu Bourul, cu steoa, cu soarele şi luna. 

Precum doi nori pe ceruri stai faţă *ntunecoşi 
Şi mergii unul spre altul, dând fulgeri luminoşi, . 

4
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” Armatele duşmane,. crunt-ameninţătoare . 
Respândi din ochi, din arme, luciri. falgerătoare.: 
Și Litfil şi Românii privescii în nerăbdare 
Unii la Rege, alţii la Domn, şi fiecare, 
Dorind, păndind semnalul resbolulut... 43 

De-odată 
Stefan ridică steagul dând semn Pa lui armată. 
Ura!.. trei pâlcuri dese de cei mal buni arcaşi 
Plecând, pe câmp se "nşiră in grupe de hărţaşi. 
Volnicii mergă in fugă spre lagăr, indrăsneţi, 
Din arcele lor nalte trăgând mil de săgeți 
Ce vijie ?n desimea scadroanelor Legesci . 

” Și prindă resad de moarte în pepturi omenesc, 
„Dar tunurile-ascunse in lagăr, după carre 

S'aprindă, scoţend pe gură mortală detunare, 
Şi mulţi dintre arcaşii departe "naintaţi 
Cadii morţi, scaldaţi in sânge, de glonţuri fulgeraţi. 
Tovarăşii. lor grabnic atunci se intruneseii, 
Daii semne de "ngrozire, la fugă se gătesgii, 4 
Cercând s' atragi Leşii din tabără afară. 
Dar Leahul nu % urmează, cercarea le "1 zadară! 
—>Vedi Litfa! dice Boldur, stâ *nchisă la ocol. 
„Nu vrea, nu indrăznesce să easă în câmp, la gol.* 
—Yom merge noi la dânşii! Românul Domn respunde, 
„In tabări Iânţuite scim noi cur se pătrunde. 
„Tu, Boldur mare Hatman, şi tu Coste-paharnic, 

“ „Precum se cade voi, îmi place a fi darnic?
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„Făcându-re cu mine partaşi la gi de fală. gi 
„In duşmanii Moldovei acu să 'ntraţi navală « 
„Cum întră leu 'n turme şi paloşul in coaste!e 

Pe loc semeţii Coste și Boldur, capi de oaste 
Sai dus, s'aii pus in fruntea Românilor, strigând : 
„La foc, copil!“ şi grabnic plecat-aii alergând. 

Vuesce aprig câmpul şi armele resună, lo 
Şi tunurile crunte ca tunete detună. 
0 grindină de glonţuri fatală-ucigătoare 
In cetele române ducii moarte *ngrozitoare; 
Dar ele, ne "ugrozite, făra *nceta de loc, 
Păşescii tot inainte sub viscolul de fvc. 

Mulţi le remânii in urmă, rupţi, morți, căduţi pe brânet! 
EI sborii ş” ajungi in număr la şanțurile-adinci. 
„Năval cu toţi in lagăr, năval!* oastea recnesce, 
„Din' cer ne vede Domnul, şi Stefan ne privesce!& 

Şi toți s' aruncă m şanţuri, daii unii peste alţi, 
Cei mici, uşori; în grabă s” acaţă de cel nalţi, 
Le sarii pe umeri sprinten, ca tigri se isbescii, 
Cu unghile de maluri se prindii, se. opintescii, 
Se urcă prinşi de lanţuri, de-a tunurilor buze $5 
Şi pintre mii de săbit şi mil de archebuze . 
Ce"! tate şi?I restoarnă in şanţuri, fărămaţi, 
Ei pună pickoru *n lagăr, puternicii barbaţi! 

Zadarnic Ceremişii, dosiţi pe după earre, 
Inâreaptă groase tunuri, le *ncarcă, le dai foc,
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Românii, de-at: lor. duşmani deprinşi a “şt bate joc, 
Intr" înşii daii isbire cu-o aprigă turbare, 
Ii punii sub coasa morţii, in tabără "1 resvingii, 
Şi grabnic, carre, tunuri, in şanţuri le impingi, 
Şi facă podişuri late. cu trupuri sângeroase 
Ce mori in vaet jalnic şi "n chinuri dureroase. 

Atunce Cratul dice: „0! frate Sigismund! 
„Zăresci tu Moldovenii în lagăr, colo ?n fund 24 
— „Dar! Sigismund respunde ; zăresc o biată turmă, 
„Nici unul însă teafăr nu "ŞI va călca pe urmă!e 
—„Nici unul vii, nici unul! dicăi Leşii impregiur. 
Şi Herbor -Lucasiewitz, viteaz cu părul sur, 3, 
Se duce să avânte armata cea crăească 
Şi cu Românii aprigi in pept să se lovească, 

Ca nisce mari balauri cu lungi coarne-ascuţite, 
Scadroanele in sgomot, de tropot sunător 
Se mişcă, saltă *n copce; apol luându-și sbor, 
Cu lancele plecate la fugă 'să răpegite. 
Dar Costea şi cu: Boldur, tovarăşi de isbândă, 
Ţinând în fre aventul Românilor semeţi, 
Le strisă „Staţi aice! toță după. cai, la pândă, 
„SE trageţi țintă ?n Litte o ploae de săgeţi!« 

Şi cum veniaii grămadă scadroanele sonoare, 
Descalecă arcaşii, pătescii arcele lor,



"30 DUMBRAVA ROŞIE 

"Tragi, strunele vibrează, Sunând sbărniitoare; s$ 
Mik. de săgeți treci Jute sub soare ca un.nor, - 
Şi intră prin scadroane cu-0 aspră vijiire, 
Ducend cu ele groază, durete şi peire, 

Intregi şiruri de oament din fugă săgetaţi, 44 
Se pleacă morţi pe coame, cadii grabnic resturnaţi, 
Mulţi cat zacă lângă denşii şi mulţi, atinşi la nâri, 
Fugii, tărăind cadavre cu un pictor in scări,. .! 

"Dar Herbor Lucasiewitz recnesce : „indinte!e *. 
Şi lungile scadroane "nainte mergii grămadă, * 
Pân” ce topor cu lance, şi buzdugan cu spadă 2$ . 
S' atingi in zinghenire sub soarele ferbinte. 

Atunce mindrul' soare ce spre apus plecase, 
- Oprit în a sa cale, vădu cu ochit roșt 

“Un furnicar de moarte ce aprig se "ncleştase, 
Un ead grozav de demoni selbatici, fioroşi, 
Sărind, -urlând. ca feare, muşcându-se scrişniad, 
Rupână, lovind orbesce, dând moarte şi murind! 

Românii in scadroane intrai ca ?ntr'o pădure 
Clădind movilt de leşuri sub sdravănul topor. 3% 
ŞI coasa ne-obosită, şi harnica secure 
Sburaii abătând cail sub călăreţii lor. 
Bar ulii din Soroca, şi sgripţorii din Vrancea 
Cu lancea căngtuită in gloată pătrundeaii, 
Şi resturnai cu cangea, şi strepungeaii cu lancea, 
Şi trupurile moarte cu trupuri le-ascundeail, - | 

pp .
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Dar şi Lehimea cruntă făcea pirte grozave 
In cetele române trecând ca prin troean, | 
Bravi, ne "mpăcaţi, teribil, sub armele lor brave 
Curgea o dâră lungă de sânge pământean. 

De-odată prin oştime o veste ai îrecut : 
„Herbor sub buzduganul "lui Boldur aii cădut!s 
—„Herbor e mort!* Staii Leşii pătrunşt, incremeniţi, 4 Scotii şoapte ingrozite, prin ranguri resleţiți, 

- Perdă cumpătul, perdii capul, sverlă armele *n văzduh, - Dai dosul, şi fugi Yute, .goniţi de-al spaimei duh. 
Ear Cralul trist, cu palma lorindu-se pe frunte, ; Suspină: „0! Toporski, o! veteran cărunte! 

„Privesce, fugii mişeii! fugii toţi, fugii mic şi mare! 
„De-acum in tine singur e singura-mi sperare !* 

mr 

VII 

LUPTA 

Toporski veteranul cu-0 ceată mai aleasă 
Lui Albert se inchină şi pleacă la resboiii. 
Pe loc bătrânul Cârjă in cale-t vrând să easă, 
De lângă Stefan pleacă cu buni viteji de soii. 
Ei vină călăry in grabă, aprinşi de Tesbunare, - 
S' apropie; ear Cârjă sburând in fuga mare
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In faţa lui 'Toporski s” opresce ş' astfel dice: 
„Toporski! din dot unul, ce scris să peară-aice ! 
„Ori tu, orl ei; sus pala, şi vin" la luptă dreaptă !* 
—Cârjă! respunde Leahul, at minte inţeleaptă, 
„Dar inimă nebună. Ei te cunosc pe tine, 
„Eşti leii niprasnic, însă şi tu me scii pe mine gg 
„Căci în mat multe rânduri luptat-am inainte 
„Pe când aveam braţ verde şi inimă ferbinte. 
„Nici tu, vechiul mei duşman, nu mai invins pe mine, 
„Nică ei mam avut parte să te inving pe tine. 
„Ce dar w'amii putut face in focul tinereţii Ți 
„Pute-vom face oare sul earna bătrâneţiă ? 
„0! Cârjă! barbe albe purtâm acum nok doi, 
„Şi lupta, draga luptă, nu mai e pentru noi. 
„Privesce! alţii, tineri, staii impreglurul mei, 
„Demnl adversari acelor de pe "*mpregturul teii, 
„A lor acum e rândul, frate. Noi, veteranii, 

„Vin” cole lângă mine, şi nu fil duşman mie 
„Căci virsta intre oament stinge-ori ce duşmănie!« 
— Respuude-atunce Cârjă : „Toporski, al dreptate, 
„Ades e rece peptul şi inima tot bate!« 
Apo, mărindu-şi glasul, el strigă la ai sei: 
„La luptă, voi şoimanii, la luptă feţii mer! 
— La luptă!* strigă insuşi 'Toporski *n mare glas, 
Şi amândoi bătrânii de-oparte s'aii retras, 

. 

- 

O RI 
»Șolmi invechiţi, de-oparte să stâm privind şoimanij. ?
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Pe loc ambele cete. aprins electrisate 
Scotii paloşele m soare c un freamet, de oţel. 
Ochirile prin aer se "ntimpină "cruntate 
Căct fiecare-alege un «duşman pentru “el, 

"Plecând apol cu toții stringii îcele, daii pinteni, 
In sprintene desghinury şi saltă caii sprinteni, 4 2. 
Şi shori pe-aripă, urci, cu-avântul de nălucă, - 
Şi intră ceată m ceată şi "n luptă se apucă. 

Pământularopotesce sub tropot -de copite, 
Vezduhul strelucesce de arme ascuţite, 
Far paloele albe ckocnindu-se n loviri | 
Dati foc, dati moarte cruntă, .daii aspre zingheniri. 

Iu clipă cadii sub ele, strepunşi, scaldaţi in sânge, larmeric Mazovitul ce 'n dot pârți se frânge, | 
Şi Buhtea parcalabul cu-o largă brazdă "n pept, 30i "Și tintrul Cozjatic lipsit de braţul drept. 

„Grodeck, gis faleă-tare, în crudul scii avânt, 
Precum un vier de codru, se 'naiuta prin gloată 
Și sabia "mpregiuru-i făcea o largă roată 
Ce se 'nvârtia, la soare şi şuera” în vent, | 
Cădeaii victime multe sub arma ce sbura! 
Şi Grodeck in turbare pe râud le numera .. 
Căleând tot inainte pe victimele sale. 
Când eată, din mulțime apare drept in cale : [4203] . , "3
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Balaur de la Galu ce poartă uşurel vi 
0 ghioagă monstruoasă cu dinţii de oțel. 
Grodeck răpede spada-i în peptul lui Balaur! 
Sângele curge!.. peptul greii muge ca un taur, 
Dar ghloaga se abate!.. sub crunta-l lovitură 
Sborii crierii lui Grodeck, şi dinţii” toți din gură; /( 
Ear. Leahul, cladă moartă, greii cade pe păment - 
Ne 'ndeplinind in vleaţă grozavu-i jurământ, 

Coman de la Comana cu Velcea, şerpe tute, 
Privescă din departare cum vine şi cum saltă 
Un cal de soiii ogarnic deprins a văna ctute 
C” un voinicel subţire ca trestia de baltă. 
— „Cine să fie oare cel capitan frumos? 
— „E Biela, păr de aur, cu mijloc mlădios. 
— aVănat de soiii e, frate? 

_ , — „E puii de Palatin! 
— „Aţine-te dar, Velceo. 

—„Comane, me aţin.* 
Şi amăndoi la pândă se pună în a lut cale, 
Coman cu braţe goale, şi Velcea cu o coasă, 

Venta fugaru "m salturi sburlind coama-i pletoasă ; 
Venia votosul Biela pe câmpul cel de jale 
Şi pala-I când de-o parte, când ear de altă parte, 
Tăind in carne vie, făcea ochiuri deşarte.
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„ De-odată Velcea sare, sub cal se ghemuesce, Şi calu 'mpuns la glezne din fugă poticnesce Turtind sub e] pe Velcea; ear mindru-Y capitan II svirle peste capu-i in peptul lui Coman, 24 — „Bine venişi la mine!“ îi dice urieşul, 
Ş in braţele-i de schijă, ridend, grozav 1 stringe Cât peptul îi sdrobesce şi oasele îl. frânge, “Apol intre cadarre, pe câmp, aruncă leşul.., 

Gorow şi Zablotowski combatii de-la-olaltă Cu Stroe Vlad, Hotnogul, şi cu Şoltuzal Daltă. . Umăr de umtr, coastă de coastă, om şi cal Se stringii, se prindă cu ură în cleştet infernal Le 4 Voind a să absoarbe de pe a lumet faţă 
Cu partea lor de Soare, cu partea lor de vieaţă, Și sângele din pepturi, din frunţi, mereii se scurge Şi pe sub cat de-alungul el gâlgăe şi curge. Crâncenă luptă! Moartea de-asupra se arată, Face an semn, alege, şi cleştetul de-odată La semnu-i se desprinde, lăsând pe câmp să cadă Gorow şi Zablotowski, amici, a morţei pradă! SU Far caii lor ca dtuşii nedespârţiţi, cu dor, Se ducii nebuny prin lagăr, chlemând stăpânit lor. 

Glence din Pocuția sub Udrea; se doboară, Uârea e prins de Ozlusko dar Singur se omoară
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Strigând în desperare: „Ah! dece morți mai bine (e 
„Decât o vieaţă lungii şi dile cu ruşine!“ 
Corbaci rătează capul baronului Huminski, * 
Ciolpan apuca n braţe-i pe junele 'Penczynski 

” Şi merge de?1 depune lui Stefan, Ja picioare, 
Apoi se toarce Yute la nouă vânătoare: 

Zbaloş pe-un cal de câmpuri, Negrea pe-un cal de munte 
Se int&lnescii cu ochii ş' aleargă să se 'mfrante. 
Isbindu-se m mulţime cu-arânt spaimântător 
Crunt se lovescii din fugă cu paloşele lor. 
Lovire fulserândi şi Leahului fatală! 
EI cade jos!.. în mâna-t se frânge a sa pală, 
Dar Negrea, viteaz darnic, îl dice : '„Frate Zbaloş, 
„Pe-un om căjut nu *mi place să cadă âl mei paloş. 
„Te scoală, mergi in pace cu gile de la mine. 
„Ar Îi păcat, să peară 'un bun viteaz ca, tine!“ 

A gis, calu "şi intoarce şi m gloată se răpede 
Lăsând in urmă-i Leahul; ear Cârjă care "1 vede, 
ÎI strigă de” departe: „Ani mulţi, Negreo, nepoate! 
„Braţul ce nu dâ moarte când poate,. multe poate!=. 

Şi glăsuind,. el vede. a lui 'Toporski ceată 
. Cruntită, risipită, şi n tabări-alungată, 
Fugând cum fuse spaima lipsită de ruşine... 
Şi simte miudrul Cârji o mare vâlfă ?n sine.
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Ear calnicul Toporski cu fruntea obosită, 
Şoptesce vărsând lacrimi: „0! soartă mulţ cumplită ! „Ei, tare-odinioară, vechii arbor a Lehiej, 
„Perdut-am frundi şi ramuri sub ventul vijelici! 
„Eată-me *nvins!.. 0! Cârjă, de-acun siţ robul tei! 
—„Rob, tu? nu mi-ar erta-o prea, sfintul Dumnegei! „Când un popor de oameni se "nchină ţie, mie, ao 

„Un tu, sun ei, Toporski, nu cade in robie !& 
! 

Aşa grăesce Cârjă, bătrânul inţelept, 2. 
Şi singur, merge vesel la Stefan Domnul drept | Cer gice: „Ani mulți, Cârjă! tu fală mi-a făcut! 
„Ca tine fie-ţi neamul viteaz şi priceput!e 

Apoi cătră oştimea pe lângă cl remasă : 
„Acun e rândul nostru, Boerj, Copii din casă! 
„SE dâm zorul din urmă, cumplitul nostru zor - 
„Ce trece şi restoarnă ca, trăsnet resbitor, | 
„Daţi. vânt armelor voastre! pe cal, şi după mine! 

Precum un cârd de vulturi din sferele senine 40; 
Cadii Yute ca un fulger pe-o pradă ce zărescii, 
Românii, duşi de Stefan, în lagăr se isbescă!” 
Nimic nu le resistă, nici tunuri, nier desime, 
Nică şanţ, nick zid de „Carre, nici deasă călărime,



33 DUMBRAVA ROŞIE 

Căci ei restoarnă 'n treacăt, şi darmă, sfarmă n clipă 
Scadroane, tunuri, corturi, şi punii tot in risipă. . 

Fugi Leşii, fugii Cruciații şi fuge insuşi Cratul! 
Îi duce Domnul Stefan cum vântul duce paul; 
Far tabăra Leşească un lung pustii remâne 
Sub apriga furtună a cetelor române! 

Când suflă ventul toamnei prin codrii vestediţi, 
Copacii plini de frunde sîntii astfel seuduiţi, 
Şi crengile cădute, şi frundele uscate 
Pe câmpi in departare sîntii astfel semEnate. 

VII 

ARATUL 

. N 

Armata glorioasă e frântă, răsipită îi» - - 
Ca munţii de nisipuri în Africe pustii, 
Intr un vârtej de spaimă din urmă "! fugărită 
Prin vâi, prin munţi, prin codri, prin ripi şi pe cămpii. 

Ear Cralu 'n desperare, din dealul Catilinei 
Privesce pintre lacrimi frumoasa lui armată 

i
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leri floarea vitejiei, agi, vai! prada ruşinei, 
Cum fuge ca un nour sub 'zare *mprăștieată, 

Ş'acum el se găsesce cu adevărul faţă ! 
Slab, mic, fâră trufie, vădându-şi inainte pi Spectaculul peiref ce "1 da fiori prin minte, 24 
Ş în urmă-i alţ spectacul ce sufletu '% ingheaţă. 

Pe-un şes intins şi galbtn, sub arşița de soare, Cinci sute pluguri ară pămentul ţelinos, 
Şi Domnul Stefan insuşi, cu fruntea in sudoare, Asistă pe-un cal negru, sub un stejar frundos. "Opt mii de Leşi de oaste, legaţi, cu îrtu n gură, 65 In loc de boi, la juguri se opinteseii trăgtnd; FI tragă merci, şi ferul grei muşcă "m bătătură, Şi unil gemă, şi alţil cadi pe genunchi plăngend! Dar biciul îi lovesce şi lancele" impungii... | 

Se scoală 'n brenci şi carăşi tragi brazde pe pământ! Mulţi dintre ek, sermanir! in captt nu ajungii Şi chiar în a lor brazde găsescii a lor mormânt! 
Românii cu glas aprig indeamnă ca, să "tindă, 30 Strigând : „Hăis, ţa, Littene! hăis, ţa, haram de plug! Tu ?mi pregătise-şi jugul, cii mi te-am pus in jug, „His, ţa1..* Apot din urmă aruncă 'n brazde ghindă. Ear Stefan la tovartşt le gice cu glas tare: 

„Aşa scrie Rominul a sale fapte mari, 
„Cu feru 'n brazaă neagră!.. Românul astădi are „Pământul seii drept carte şi pluguri cărturari.
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„Aici pe unde astădi e numat câmp, otară, 
„Umbri-se-vor urmaşii sub Roşia- Dumbravii !* 

Trecut-aii patru seculi din diua cea fatală 
Când se 'mgropâ ?n ţerină a duşmanilor fală! 

“Şi faptul cel istoric, sub formă legendară, 
Din neam în neam Românii îl povestescii in țară. 

Priviţi! lângă-o dumbravă stâ tabăra de carre, 55 
Flăcâi roinică şedi roată, pe lângă un foc mare 
Nirându-se ntre dânşii cum vreascurile n foc 
Ca nisce şerpi se mişcă, sucindu-se în loc. 
— „Sciţi vol de ce stejarul ardend plânge şi - geme? 
(Intreabă-un Român ager pe care-a nins de xreme,) 
„Cole "m astă dumbrară copacii urieşi 
„Sintii locuiţi, se spune, cu suflete de Leşi. 
„Pe timpul bărbăţiei ai prins Stefan cel Jare 

"20 oaste de năvală ş'ait pus-o ca să are; 
„Ear in. pământul negru cu sânge-amestecat 
„Spre lungă pomenire el ghindă-aii semănat != 

EL gice, şi dumbrava se pare. că roşesce, 
Ş' un aspru glas de Vultur în noapte se trezesce. 
EI gice, focul arde dumbrava luminând, 
Prin crengile frundoase treci umbre suspinând! 

Mircesci
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RESBUNAREA LUI STATU-PALMĂ 
EU ui 

Urieşul. Strimbi-lemne cu-al seii gemin Sfarmă-peatră 

Ai vădut cădând potopul ş'ait trecut potopu'm not. 

De când sîntii poveşti în lume şi se spunii pe lângă vatră 
EX ducii gile cu piticul Statu-palmi-Barba-cot. . ” 

Amăndoi pe-o vale verde, la picioarele-anul munte 
Lungiţi unul lângă altul, staii grăind în limba lor. 
Dar ei sîntii în neastâmpăr. Când şi când pe a lor-frunte 

0 gindire *ntunecată se intinde ca un nor.
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—10 cunosct pe Trestiana, frate? dice Strimbă-lemne? —>0 cunose!.. când se arată, soarele îi face semne „Căci de când Ileana mindră n ai vădut el aşa floare... „Ca leana Cosinzana fata "1 chiar ruptă din soare! 

— „Bine dici, dar nu'mj stâ'n minte cum Paşa frumâsă fată „Buturuga Statu-palmă, au putut să fie tată! 
— „Pomul nalt, frumos, resare din semânţa cea mtruntă, „apoi scii tu că Pepelea rornicel I-ai fost de nuntă!.. 

Urieşii, stând pe coate, aii trăntit un hohot mare Cât s' aii resunat pămentul intr* o lungă departare Şi toţi vulturi din codri, ridicându-se pe vGut, S'aii nălţat in nori să vadă ce minune "f pe pământ? 

Apoi ear, cădend pe gânduri, Sfarmă-peatră dice: „Frate, „Câte stinci de aur pline şi de petre nestimate „Le-aş da vesel Trestianej, toate zestre ca să" fie, „De-ar vroi cu mine fata să se lege 'n cununie. « 

— Ca şi tine, dise grabnic Strimbă-lemne, ca şi tine „Câte lunci, păduri şi codri de căntâry şi de flori pline,
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„Câte paseri vii, matestre, şoimi şi pajuri nasdrasane - 
„Păun mindri, fulgi de soare, dulct minuni aeriane, 
„Câţi lei, pardoşi, căprioare, cerbi cu coarnele de aur, 
„Cuiburi de privighitoare, cuiburi scumpe de balaur, - 
„Frungi şi fructe, umbra dulce şi codreana armonie 
»Toate-arii fi a Trestianei, de-ar vroi a mea să fie!« 

—„A ta!“ strigă Sfarmă-peatră in vizdul făcând uu salt 
Ş apucând in a sa mână un gigantic bolovan. 
—„A mea!“ strigă Strimbă-lemne, ridicând un stejar nalt 
Şi "nv&rtindu "1 pe de-asupra-l ca un groaznic buzdugan. 

Eată că un răcnet jalnic sus pe munte se aude! 
Urieşii se "nţorcii Iute, părăsind armele crude, 
Şi zărescii pe Statu-palmă de-a lungul pe deal sărind 
Ş incurcat în a sa barbă ca un ghem rostogolind. 

Sfarmă-Peatra "i ţine calea şi "1 ridică ?ncet pe palmă. 
— „Săriţi, voi, urgia lumei! săriţă!.. ţipă Statu-palmă, 
„Resturnaţi copaci n codri, măcinaţi dealuri şi stinci, 
„Astupaţi cărâri şi drumuri, tulburaţi apele-adinci, 

-„Puneţă stavili netrecute sus din ceruri până jos... 
„Trestiana, Trestiana, mi-ati răpit-o Făt-frumos!* 
—F&t-frumos pe Trestiana!..*% strigi turbaţii urieşi 
Alergând, unul spre codri, cela-l-alt spre munții pleşi.
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Atundă. Inmea. ingrozită credu că "1 peri norocul!.. Sfarmă-peatră cu largi pasuri calcă munte după munte, Trece riurt fără poduri şi prapastii fără punte, i * Lăsând: urme de cutremur la tot pasul, în tot locul! 

„Unde vede-o stincă naltă el o macină cu palma. Bolovanii sub picfoare-t dai de-a dura, dai de-avalma Şi cu peatra măcinată şi cu petrele-aruncate 
EL tezesce, bate, umflă riurile tulburate. 

Culmele trecii Peste şesuri, apele trecii peste maluri, "Valuri, mari se spargă in sgomot, răpegite peste dealuri, Dar nici clocotul lor aprig, clăbucind, ferbend in spume, Nică chiar troncătul de sdraveni bolovani in rostosol Nu 'ngrozescii ca Uricaşul ce s* arată crunt la lume Cu fălci negre scărşnitoare, cu ochi ToŞĂ, cu peptul gol, El apare pe sub nouri ca un munte de turbare 
Ce ameninţă pămentul st lurtească 'n resbunare! 

Ca şi deusul Strimbă-lemne, uragan de vijelie, 
Intră ?n lunci, păduri şi codri ducând viscol, ducând larmă. Plopul nalt Pa lut sudare ca 0 creangă se mlădie, Ulmul cade, fagul crapă şi stejarul gros se darmă,
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EI pătrunde prin desime, trece Yute prin zevoas, 
Şi sub braţul seii puternic totul pirie, trăsnesce, 
Tot se rumpe, se restoariă, se sucesce, se - indoae, 
Ş” un troean de crengi, de arbori pe-a lui urmă se clădesce, 

Eată insă mindrul soare că se ?ntinecă de-un nor! 
Urieşii staii buimatici, fumegând de-a lor sudoare, 
Ridicii ochit, şi pe ceruri vădit trecând în shor, drept soare, 
Făt-frumos cu Trestiana, pe-un cal sprinten Sburător. 

Trestiana resturnată lângă-un sin plin de Yubire - 
Strelucia zimbind în aer ca un vesel meteor, 

Fât-îrumos cu păr de aur se părea că 'n fericire 
Duce raiului din stele al pimântului odor. 
Pept la pept, gură la gură, ochi in ochi dutos privind, 
Se duceaii, păreche dulce, ca prin vis călătorind. 

Urlă 'n vast: i Uioşi.. Amândoi cuprinşt de-odată 
In v&rtej de nebunie, se facii Dunăre turbată 
Ş' in văzduh incepii s'arunce, improzcând ca dol vulcani, 
Cei. mal groşi stejari din coâri, cel mai sdravent bolovani. 

Sborii copacii cătră soare, stîncele prin nouri sborii,. 
Şi din cer, ca să "1 sârobească, ele cadii.pe capul lor!
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Spunii poveştile c' atuncea Statu-palmă dintr” un plop 
Chicoti... apoi calare sări pe-un Yepure şchlop 
Şi, privind la Urieşit morţi pe munte şi pe vale, 
Dise: „Mica buturugă carul mare mi?] prăvale!..*



III 

ANA DOAMNA 

dedicată Marie Sale Doamner Blisabela 

gi 

zI 

0 veste necredută in ţeară s* ati lăţit: 
„Pe Doamna, Ghira! Mirza 'Tatarul ai răpit. 
Ş' aii dispărut in lume pe-un Zmeii incălecaţ te 

Frumoasa Ana Doamna e singură "n palat, 
Visând in megul ernit la blânda primavară 
Când paseri pribegite se 'ntorcii votos în ţară, 
Când mugurii dai frungă şi câmpit dai verdeață, 
Când penele se scaldă in dalba dimineaţă 
Şi florile "ȘI perdă roua Pal zifirului scutur. 
Visa frumoasa Doamnă cu pruncul ei la sin,
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Alb flutur zimbind dulce pe-un alb şi dulce crin . 
„De-odată Han 'Tatarul răpi şi crin şi flutur! 

II 

Tăcutul Meg-de-noapte în stele invălit 
Stâ ?n lunca pudruită cu albi promoroacă, 
Ţintind la luna plină din: cerul 'oţelit 
Dol ochi, oglingi de ghiață, in care luna joacă. 
Copacii intindii braţe uscate, rugătoare, * 
Şi frunţi pe care earna ai pus a ef cunună. 
EY pari in aşteptare să -vadă recea lună . 
Schimbându-se pe cale-t -intr* un ferbinte soare. - 
Şi pintre a lor trunchiuri se vădii albină la stele 

„ Poene de zapadă, bălți Iucii, cristaline, 
Pe care trecii in taină uşoare nourele 
Ca umbre luminoase de. palide vergine, 
E totul alb, fantastic in Megul-cel-de-noapte, 

- Şi lunea pare-un templu in care, fără şoapte, 
Arbori, luceferi, umbre şi luna de pe cer 
Asistă la "nsoţirea morţii cu asprul ger. 

III 

De-odată se trezesce pădurea şi resună 
De-un tropot de copite pe ghiaţi ropotind, 
Ş in zare se ivesce un cal fugând, sărind, 
Urmat, de lupi in fugă, ce urlă impreună.
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E Airza!- 6 'Tatarul purtând pe Ana Doamna 
Ce stringe lângă sinu-i copilul rumeor ; 
E Nirza care shoară cum sboară ?n aer toamna, : 
Un paiii luat de vânturi pe aripele lor. 
Nebun se duce calul de spaimă spumegtind, 
Cu nările deschise, cu ochii plini de foc, 
Şi lupi! după densul aleargă toţi urlând 
Aproape să" ajungă, să"l sfăşie pe loc. 
Dar Mirza, Han 'Tatarul, cu sufletul hain 
Smuncesce "n desperare copilul de la sin . 

- Şi” sverle n urmă!:. Vaet amar se "nalţă 'n luncă, 
Lupii s” oprescii, şi calul in. laturi se aruncă! 

IV 

Cădut- e copilaşul pe o zapadă moale, 
Bar, lângă el, din acr, a luneei nourele 
S aii coborit în grabă, ca blânde ngerele 
Ascunse 'n haine albe 'cu lungi şi albe poale, 
Misterioase umbre, vergine dulei şi sfinte 
Alăture cu pruncul s'a pus ele de pază, 
In “rând ingenunchete, incinse de o rază, : 
Cu mânile unite ca pentru rugăminte. 
Şi pe "mpregtur, aproape, staii lupii flimăndiţi, 
Pe copilaşul fraged avend -ochil țintiţi, 
Şi clenţenescii selbatic, dar nu "ndrăznescii a, trece 
Prin cercul cel de umbre, şi nick voescii-să plece, ” [4203] ! 4
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Minune!.. eată Doamna! cată duloasa mamă, 

Cu genele în lacrimi, cu braţul plin de sânge! 

Ea vine, prin lupi trece făr' a-l biga de samă, 

Îşi Yea copilu 'n braţe, la sin plingenă îl strînge, 
Şi pleacă insoţită, de-un ânger nevădut... 

vV 

0 veste necregută în țeară-aii reshătut: - 

„Ghiral c'un fer in peptu-i şi fearelor dat pradă, 
In lunca, argintie mort zace pe zapadă!* 

Frumoasa Ana Doamna se primblă 'ntr' o grădină 
Ca densa inflorită şi plini de lumină, 
Visând in' primavară dulci visuri mingătoase; 

„Şi însă 'n crâng adese treceaii năluci hidoase, 

Şi ca videa atunce, videa şi ear videa 

Cum se lupta, răpită pe cal, cu Han Tatarul, 
Cum el smuncindu-i pruncul la feare "1 asvărlea, 
Cum ea-t strepungea peptul din fugă cu pumnarul... 
“Ş' atunci dutos, frenetic, stringea pe al ei sin 
Copilul, dulce fiutur culcat pe dulce crin! - 

Şi ângerit din ceruri, cuprinși de -adorare, 
Veniaii ca să sărute frumoasa-l, albi mână; 

Căci nu"! nimic mat gingaş şi nu "1 nimic mai tare 
Ca dragostea de mamă in inimă română!
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CALUL, CARDINALULUI BATHORI 
1599 

O Kpdins 5 ralaisropos, 5 Hăzog AvOgedoy, X'râloyov xadalliueuge, geupec va uiv Tov audon.u. ete. 
„ Visternicul Stavrinos 

NT 
ă 

Bathor Cardinalul, uşurel de minte, 
Pe-un cal alb de spume fuge tot “nainte 

Peste vâk şi riurk, peste munţi de-adrept 
Fâr a "ntoarce capul rezemat de pent, 

"Câci "i-e teamă ?n suflet, teamă, să zăreastă 
A lui Mihai Vodă umbră vitejească !,.
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El dedese pradă oastea-i de Magnaţi 
Românilor aprigi de peste Carpaţi, 

Ş acea oaste mindri, multă, strelucită. 
Parte. zace moartă, parte * risipită ! 

Fuge Cardinalul!.. impregiurul lut 
-. Vijie şi?l mustră boarea vântului; 

II mustră şi munţii cu nouri pe frunte, 
Şi codrii il mustră şi şoimii de munte? 

Ear când obositul, cuprins de fiori, 
Vrea să s' odihnească în poenk cu flori, 

Florile indâtă se prefacii in spinuri, 
Poenele negre scotii aspre suspinurit | 

Şi când el aleargă la vre un isvor, 
Apa se roşesce,: se preface n nor!
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Şi când el la umbră cati să pătrundă, 
Codrii gemii, copacii scutură-a lor frungi! 

Şi din munţi, din codri, din vâile-adinci 
Esii mil de fantasme căgute pe brânci, 

Triste, şorăinde, amenințătoare, 
Palide ca moartea, ca ea *ngrozitoare, 

Impedecând shorul albului fugar 
Şi strigând in cale-t cu vact amar: 

„Blăstem ţie, Bathor! tu ce cu rușine | 
„Fugi lăsându-ţi oastea murind pentru tine!e . 

! 

Calul se 'mfioară! el cearcă "apoi 
S5'ŞI ducă stăpânul în foc, la Tesboj, 

Şi cumplit nechează, şi cu mult dor plânge 
Intorcându-şi capul spre câmpul de sânge.
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1868, 

CALUL CARDINALULUI BATHORI 

Ca el Cardinalul cată "nderăt... „Val! 
„Eată "1! strigă, eată grozavul Mihay!% 

Şi nebun de spaimă, rugând, Cardinalul 
Face cruci o sută, îşi indeamnă calul, 

Dar sirepul falnic stâ!.. goftând din greit 
Cade mort de jalea stăpânului sei!



v 

TUDORA DE LA TÂRŞOR 
WII y: 

"Țudora de la Târşor 
La fereasta-i se ivesce 

Ca o floare de bujor 

Ce in soare strelucesce, 

Tudora de la Târşor 

Pin fereasta, ci privesce 
Pe Mihai invingttor 

Care trece ş'o ochesce.
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Tudora de la Târşor 
Cu Mihail se indrăgesce, 
Apoi nasce-un pruncuşor 
Ce pe sinu-i infloresce, 

Tudora de la Târşor 
- Cu odoru-i- se mîndresce, 

Borzesci, 1864, 

Ear Mihai, cuprins de dor, 
La picloare-i se *mblăndesce. 

Tudora de la 'Târşor 
Cu Mihai așa glumesce : 
— „Cât eşti de stipănitor 
„Un copil te stăpiinesce.: 

— a Tudoră de la Târşor! - 
(lihai Vodă glisuesce) 
„Leul e ingrozitor, 
„Insă pulul îşi Yubesce!



  

VI 

ODĂ STATUEI LUI MIHAY VITEAZUL, 

I 

Mire, adorare, ingenuncliere ţie” 
Gigant din alte timpuri, fruntaş „intre Eroi! 
Mihat! frate de arme cu dalba vitejie, 
Oaspe de bronz scump noă, sosit, ear pintre not! 

Pe 'ntinsul ţerii astăgi e splendidă. serbare ; 
Copiii se simtii oâmeni, bătrâni ntinerescit. 
Chiar ţerna din morminte s*animă şi tresare, 
Şi umbre inarmate prin aer se *ntrunescii, 
Adi noi, Români, cu toţii, pătrunşi de-o nouă vieață, 
Umbriţi de al teii nume feeric, legendar, 
Cu-o falnică ulmire stâm, te privim în faţă 

„Câck tronul ţeă prin secult a; devenit altar,
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Şi vulturul cu sboru-i din ceruri te "cunună 
Țintind în zare ochii I Apus, la Resărit, 
Şi codrit, antici marturi de gloria străbună, 
Se mişcă 'n sgomot mare de freamet oţelit! 
—„Ce este 'n Romănia? Ce vifor o pătrunde ?, 
Intreabă pe Danubiii Balcanul spărieat, 
—„Sîntii Pascele române! Danubiul respunde, 

__„Privesce! Miha Bravul in bronz a re 'nvieatţ!e 

II 

0! dar, aşa cu dreptul: să te revadă cară 
Şi muntele, şi codrul, şi vulturul din el, 
Mihai, Mihai tu care avut-al pentru țeară 
0 inimă de aur şi braţul de oţel. 
Aşa este cu dreptul: să reapari la lume 
Măreţ, superb, resboinic, calare pe un mei, 
Având” de scut prestigiul ceresculuf teii nume 
Şi cap, şi pept, şi umeri de bronz ca gândul tei. 

0! mare Domn! pe timpul de fapte colosale 
Când te luptat, la vântul produs de spada ta 
Nimic nu sta "m pictoare, nimic nu resista 
Câci ca cântărea ?n pumnu-ţi cât soarta țerii tale, 
Şi toţi care ?n orbire căleati ţeara română, 
Ca spice secerate cădeaii pe câmpul ei; 
Chiar moartea, moartea crudă scăpa coasa-t din mânt 
Sub fulgerul teribil cşit din ochii tel!
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, III 

Feerică, splendoare de vultur domnitor ! 
Atât avânt îţi dase al Patriei amor, 
Şi gloria te puse Patâta inălțime 
Că maveal tu deasupra-ţi ş'alăturea pe nime!.. 

Sismund Bathor Maghyarul a fost un mare Ducă 
Ce nu 'ncăpea in lume de tine, şi aprins 
EI vru să te eclipse, vru ţeara să "ţi reducă... 
Sullat-al peste densul şi m clipă tu 'l-al stins, 

Murad era, puternic! Sangeacul lui Murad 
Lăţia o neagră umbră pe lumea spatmântată, 
Far tu diceat, in faţă cu furia-l turbată: 
„Murad se crede-un cedru şi nu“ decât un brad!& 

Mehmet era teribil ca un torent de sânge 
Pornit ca să inece Creștinii pămenteni... 
Cine cuteza, cine visa, de al infrânge?.. 
Tu "l-al secat în codrii de la Călugăreni, 
Câci fost-al dintre oameni cu semne suverane 
Ce morii in apărarea popoarelor: sermane, 
Şi sceptrul lua grabnic in mâna-ţi de monare 
Când forma unui paloş, când forma, unui, arc. 

IV 

Precum arhipăstorul ce poartă daruri sfinte, 
Purtat moşia "ntreagă in inima-ţi ferbinte 
Ş' artnd lângă-al teii umăr poporul viii şi tare, 
In patru pârţă a lumet strigat in gura mare: 

59
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„Vol Tarci, Tatari şi Unguri, unelte-ale. prădârei ! 
- „Românul e ca stînca in valurile mârel, 
„Veniţi cu falca ?n ceruri...: Pe-acest viteaz pământ 
„Nu tremură, nici fuge decât paluşu 'n vânt. 
„La not, bțrân, muiere, barbat, copil de țiță, 
„Nepăsători de moarte, aii inimă de criță, 

„„Sintii copţă de tineri âncă Pal vitejiei soare 
„Și sîntii deprinşi să moară pe duşmanul ce moare. 
„EI scii st cate ?n faţă ear nici odată "n urmă, 
„Şi ?n ochii lor duşmanii nu sîntii decât o turmă. 
„Priviţi! în a lor suet nu este nici o pată, 

- „Nică o ruşine nu e pe Îruntea lor săpată. 
„In c%, pe ei lucesce de-o vie strelucire 
„Și inimă, şi armă, şi frunte, şi găndire!& 

Apol lisându-ţi ochii să sboare cu mindrie 
Pe Dbrarit tel tovarăşi, Vultani din Românie, 
Diceai : „'Peara e mamă dulce, copiii mey!. 
„Ferice care moare, luptând pe siuul ei! 
„Din ţerna Iu vor cresce odoare vitejesci, 
„Stejari cu lemn de arce, de ghtoage romănesei !< 

Y 

Aligust eroii a cărui memorie aiigustă 
"Trecut-a, peste secull cu margine ingustă 
Şi Sa inscris in rade pe fruntea omenirei 
„Afară din domeniul uitârei şa peirei!
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„Precum odinioară pe toţi electrisai 
Cu glasul şi ochirea-ţi de-Arhangel, o! Mihai, 
Prisesce împregluru-ţi cum vine "ntreg poporul, 
Cum vine să admire in tine Salvatorul. | 
Vegi cum ţeara ferice de-a ecsista pe lume 
Se simte "ncoronată cu falnicul teii nume! 

„Mihai, devină earăşi sub cerul stremogese 
Echoul prea-puternic de glas dumnedeesc 
Ş'aprinde ear scînteia. dezantică vitejie 
In noi cari aducem ingenunchiere ţie 
Gigant din alte timpuri, fruntaş intre Eroi, 
Caspe de bronz, scump noă, sosit ear pinire mol!



VII 

LEGENDĂ DE LA DORNA 
bagi 

I 

P intre arboril din munte 
Paptul gile“ se strecoară ; 

Soarele "i lucesce "n frunte, 
Vulturul in cale-i sboară, 

Se redă turme-albind pe coaste, 
Riuri lungi pe vây frumoase, 
Şi, crescuţi în rând de vaste, 
Bragi pe culme luminoase,
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Ca fiinţele din basme 
Pe sub pâclă se arată 
Munţi, gigantice fantasme, 
Stinci cu fruntea, fulgerată. 

Mai de vale-o blânaă ciută 
La isroare se adapă 

Şi, voloasă, ea, sărută 

Cerul oglindit in apă; 

Far sub codru, pe potică 
St un urs la v&nătoare 

“ Păndind ckuta sprintenică 
Şi răvnind a el picioare. 

II 

Colo ?n crengul ce "nverdesce 
Sună-un buctum de cireş; 
Pe-o cărare se *ntălnesce 
0 copilă cun plăeş. 

El se duce prin pădure 
„După cerbi cu coarne mari; 

Ea culege frasi şi mure 
De sub bragi, de pin tufari.
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— „Când, Ilinco, s* a aprinde 
„Pentru mine al teii dor? | 
— Când din sbor ursul a prinde: 
„Ciuta cea de la isvor,« 

EI plecă pe bătătură,.. 
In curând codrul frungos 
Resunâ de-o *mpuzcătură 
Şi de-un ţipet dureros. 

Vănătorul impuşcase 
„Blata clută la îsvor, 
"Ursu "m labe-i apucase: 

“ Copiliţa, scump odor.
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VIII 

TOAMNA ŢESETOARE 

«Harnică şi darnică,» 
(ilicere poporală,) 

Toamna mîndră, harnică 
Şi de bunuri darnică 
A "mpărţit a ei comori: 
Frunda-i dat-aii ventului, 
Ear roada pimtntulut 
Dat-o-aii la muncitori, 

Dat-aii în pentru ştergare, 
Şi porumb pentru coşare
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Plin de ţinte. aurij, 

Şi toţi strugurii din vie 

Pentru dalba veselie | 

De la nunţi şi cumătrii.. 

Dat-aii âncă pentru coasă 

Earba-i verde şi frumoasă 

Care "m Mai aii inflorit; 

Ş'a că paseri. căntătoare, 
Ş'a ci şiruri de cucoare 

Tainiculul Resărit. 

ai remas, sermana, goală ' 

Pe când viforul se scoală 

Aducând gerul de an!.. 

Ce-a să facă ea la carni? 
Norii vinii ca să aştearnă 

Pe cămpii un lung troean, - 

Vai de ca!.. Ce-a să devie 

:Sab cumplita vijelie 
Care suflă oţerit 

"Peste vâile uscate, 

Peste apele *ngheţate, 

Peste codrul desfrundit?
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Dar nui pasă!.. Cât e soare 
Toamna, mindră ţesetoare, 
Pune farca "n brâul ey 
Ca să toarcă şi să țese 
Pânză lată *n iţe dese 
De "mvălit umerii set, 

Şi torcând de-a-lungul trece 
Peste brazda murgă, rece 
Unde esă painjini mil. 

-Ear futoru-i de matasă  . 
Pe pământ in urmă lasă 

-Nreji de rage argintii, 

Câte lanuri, vâi intinse, 
'Toate-acuma, sintit cuprinse 
De lungi fire ce lucescii. 
Unele s' adună *n caer, 

= Altele, perdute ?n aer, 
Talnic, lin călătorescii. 

Toamna grabnic le urzesce, 
Le *mpletesce, nevedesce,
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Şi cu toate lă un loc 
Ea "ŞI lucrează-o "msălitoare 
Ca să meargă 'n şedătoare 
Şi să lea parte la joc, 

Eată-o în cămeşă albă, 
„Cu lefţi mari lucind în salbă, 

Mari cât ochii sek căpril, 
Trista earnă-o pizmuesce 
Şi prin neguri o păndesce 
Descăntâud vrăjitorit, 

Ear Românul cu drag spune + 
„Doamne! fă âncă-o minune! 
„Scoate-o fată ?n calea mea, 
„Ca şi toamna harnică 
„Şi de suflet darnică, 
„SE "mi fac tratul mei cu eat



IX 

PALATUL LOREDANO . 
N 

. În cel palat de marmoră antică 
Ce poartă *n frunte-o scumpă mozaică, 
Tabloii artist de secult admiraț 
Reamintind Olympul incăntat, 

Opt mari fereşti, ogive dantelate, 
Cu lei pletoşi pe margine săpate 
Respândii lumini și sgomote de bal 
In negrul sin al Marelui-Canal,
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- Dulci armonii de flaute, vioare 
Conducii un hor:de danţuri săltătoare 
Şi, ca prin vis, plăcute năluciri 
Se vedii trecând prin magice luciri, 

Trecii albe frunţi cu flori, şi braţe dalbe, 
Trecii negri ochi cu foc, şi sinuri albe, 
Ear prin văzduh se 'mpriştie uşor 
Un farmec vi, aprins, imbătător. 

Din când în când, sus pe-un balcon s'arată. 
Un ânger alb, o frunte 'ncoronată Ă 
Cu flori de crin aduse din Milan. 
Pentru Alda,: comtesa Loredan, 

$' ori care om sub stele o *ntrevede 
Pie plebeii sai patrician, el crede 
Că S'aii ivit in: ceruri pentru el 
Un serafim visat de Rafael, 

Gios pe canal gondolele *nşirate 
De-al nopţei vânt alene clătinate 
Adormii incet prin leginarea, lor 
Pe gondolieri in visuri de amor, | 1
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Unul din ei tăcut insă veghează; 

Ochiu-ă ţintit in sus crunt scinteează, 
“un lung suspin frământă peptul seii : 
— „Ah! undei 6a? dice, şi unde's ei! 

„Cuget amar! frumoasa. Contesină 
„Respânde ?n bal splendoarea sa divină, 

„Toţi incăntaţi o 'ncungiură, "i şoptescii 

„Cuvinte dulcă de-amor... toţi o fubescii!.. 

„0! chin grozav, şi ca fără mustrare 
-„La acel imn de-amor, de admirare 

„Zimbesce lin ca Venus intre Del 

„Ne mai găndind la gondolierul ei! 

Plingând 'Tonin acoardă mandolina 

Şi, inspirat de vechiul Palestrina,. 
Prelude ?ncet, apoi cu glas sonor 

Prin viers dutos el spune al seii dor, 

De pe canal vibranta lui căntare 

Sboară "n văzduh, pătrunde 'm sala, mare 
Cu xentul blând ce-aducii albele dori... 
Toţi staii pe loc şi ?'n- inimi simtii fiori.
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Pe la fereşti; pe gotice balcoane, 
Prin galerii cu sprintene coloane . 
Vinii alergând reginele din bal 
Şi "n grup uimit se pleacă pe canal, 

Sufletul lor Palpita ?n a lor sinuri... 
Floră de briliant, braţele cu rubiiuri, 
Ori şi ce ati la cele mat de preţ 
Cade aruncat pe lângă căntăreţ; 

Dar el, perdut în visurţ dureroase, 
Răpit pe-un val de note-armonioase 
Stă neclintit şi fâră a videa 

„Tot ce din sbor în barca lui cădea. 

Mister adine! de-odat" a lui căntare 
Vibrează lung de-o stranie-ecsaltare 
Căci aii căgut pe el din cer senin 
Flori de Milan, frumoase flori de crin. 

Cine de sus le-ai aruncat lui, cine?,. 
De trei s'o scil, răpede-te, străine, 
Şi vei zări o sondolă sburând 

- In goră de di spre Lido 'naintâna.
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Gondola s'a oprit, car in gondolă 
Sub coperiş cântând o barcarolă 
Şede n genunchi un june gondolier 
Nat fericit decât San-Marc în cer. 

Un ânger alb pe-o pernă voluptoasă... 
Dar ce să spun a, lor taimi-amoroasă ? 

" Soarele "i sus, apoi soarele "% glos, 
Valu "mpregiur suspină-armonios... 

AMircescY, 1871, *
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POHOD NA SYBIR 
OT 

* 

Sub cer de plumb intunecos, 
“Pe. cămp plin. de zapadă 
Se trăgănează "neo pe glos 

„0 jalnică gramadă 
De oameni trişti şi ingheţaţi 
Cu lanţuri ferccaţi, “- 

Sermani!.. de şese luni acum 
“Fi mergi fâră “ncetare. 
Pe-un larg pustiit ce mare drum . 
Nici adăpost, nici zare.
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Din când in când un ostenit 
Mort cade, părăsit! 

E lung cel şir de osindiţi! 
Pe vînăta lor faţă 
Necontenit sîntit pălmuiţi 

De-un crivă plin de gheaţă, 
Şi pe-al lor trup de sânge ud - 

Des cade biciul crud. 

În urma, lor- şi pe, 'mpregiur. 

„Cazaci, Baskiră selbatici 

Cu suliţi lungi, cu ochi de ctur 
Alergii pe cai sburdatici, 

Şi ?n zarea sură stâ urlând 

Urlând lupul flămând. 

Dar unde merge-acest popor 

Ce nu mai are ?n lume. 
Nici o sperare. n viitor, 

"Nică patrie, nici nume?.. 

Se duce, şters dintre cet vii, 
"58 moară prin pustii.
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Palid convoii, perdut, uitat, 
Colonă funerară, 
Ea poartă n frunte un stizmaţ... 
Amorul sfint de ţeară! | 
0! sfint, sublim, ceresc amor, 
Câţi pentru tine morii! 

Ah! câţi martiri pentru-un cuvânt, 
Un dor de libertate, 

"Cu gile mers-ati la morminţ 
Prin resbunări turbata ! 
Câţi ai forma grozarul şir, 
Pohodul la Syhir! 

Acum colona, s* aii oprit 
Sub crirăţul de noapte. 
Din sinu-i rece, amorţit 
Esii dureroase şoapte. 
Toţi se inşiră-acum in rând 
Gemând şi tremurând. 

Un comandant, aprig calâii, . 
“F-adună ca pe-o turmă 
Şi "nseamnă chiar pe biciul sei 
Câţi ai căgut în urmă;
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Apoi in vent cu aspru glas 
Dă ordin de popas. 

Conroiu 'mtreg, nedeslipit, 
Ingenunchind se lasă 

Pe câmpul alb şi troenit, 
Sub negura geroasă,, 
Şi stă gramadă la un loc 
Fir adăpost nici foc, 

Cu peptul pe omtt lungiţi, 
Sermani! adormi indată | 
Visând de câmpii infloriţi, 
De ţeara departată, 

Şi peptul lor plin de amar 
Se bate tot ma! rar. 

Unul prin vis vede plăngân 
0 mamă "mbătrănită. 
Altul se *ngână dismierdând. 

Soţia lui Yubită, 

Şi toţi pe sub genele lon- 
„A lacrime de dor.
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„EX dormil adine! ş' al nopţei veut 
- Cu şuer viscolesce; 
Ei dormii adînc şi pe pământ 
Mercii troeanul cresce, 
Şi stelele, privind la et, 
Plângii lacrimi de sctntet, 

Treptat omătul spulberat; 
Se 'ntinde ca o mare, 
Şi cresce, şi: sub el treptat 
Conroiu 'mtreg dispare, 
Şi *n doză tot câmpu "1 invăliţ 
C'un gtulgiii nemărginit. 

Ali fost! acum ei unde sintă?.. 
Un cârd de vulturi sboară 
Pe sus cun răpide avent 
Şi iute se coboară, , 
Ear dintre bragi vine urlând 
Urlând lupul fămând!..
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LEGENDA RÎNDUNICĂI 

dadivată d-zer NTEA Oră digteanu 
Se 

Rindunică, rindunea, 
Ce baţi la fereasta mea? 
Du-te 'ţI pune rochiţa 
Că te arde arşiţa, 
Te suflă vântoaele 
Și te udă ploaele. 
Merg! in câmpul inverqit 
Că rochiţa a 'nforit 
Și o calcă turmele 
Şi o pasci oițele, 

(cântic poporal) 

I 

Cana se născu pe lume voloasa Rindunică 
Ea nu avea făptură ş aripi de păserică, 
Fiind al cununiei rod dulce, dismYerdat, 
Copilă dragalaşă de mare impărat,.
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Dar fost-aii o minune frumoasă, zimbitoare; 
Sosită pintre oameni ca zimbetul de soare, 
0 gingaşă comoară formată din senin, 
Din rade, din parfumuri, din albul unuy crin, 
Şi maica sa dutoasă, privind-o, se temea 
Să nu dispară 'n acer sub forma de o stea. 

0 Zină coborită din Zodia cerească 
Veni să o descânte, s'o legene, s*0 crească, 
Se" dee farmec dulce, podoabe, scumpe daruri, 
S' 0 apere ?n vicaţă de-a dilelor amaruri. 
Ea "i puse-o scăldăitoare cu apă ne 'ncepută, 
De ploae neatinsă, de soare nevedută, 
Şi n apa incăldită cu lemn mirositor 
0 trestie, un fagur ş?0 floare de bujor, 
Menind prin şoapte blânde copila să devie 
Năltuţă, mlădioasă ca trestia verdie, | 
La graiii ca mierea dulce, la chip fărmecătoare 7) 
Şi ca bujorul mindru de ochi atrăgătoare. 

Apoi Zina "i adusă o dalbă de rochiţă, 
Din rade vit ţesută, cu stele priu altiţă, 
Şi "1 gise: „De"ţi e gândul să ax parte de bine 
„Rochiţa nici-o-dată să n' o scoţi de pe tine,
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„Şi cât vei fi al lumei frumos, lubit odor, 
„Să fugi in lumea 'mtreagă de-al luncit Sburător, 
„Căci el ţintesce ochii şi dorurile sale 
„Pe ori care ființă cu forme virgiuale, 
„Pe dalbele conile, a dragostei comori, 
„Ce sii giumatale fete şi gtumatate. flori, 
„Pe zincle născute in atmosferă caldă 
„Ce sul văpaca, lunii in lacuri lin se scaldă, 
„Și chiar pe luna plină de o lumină moale 
„Ce-atinge carba verde cu alhele ef poale. 

uU 

Copila descăntată, de Zina ci cea bună 
Crescea 'ntr'o gi numa cât alta iuti” o lună, 
Şia sale brăţişoare, şa sale mici picioare 
Aveaii, fiind in leagtin, mişcâri de aritoare; 
Ear când eşi din cuibul in care inllurise 
Ca roza dintr” un mugur cu foile deschise, 
Când umbra 'sa vioae, plutind sub cer senin, 
Putea să se măsoare pe umbra unul crin, 
Mult ît plăcea copilei S'ulunge rindunele 
Ce lunecaii prin aer şi o chfemată la ele, 
$” alerge pe sub bolta bătrânilor arină, 
Cercând să prindă "m carbă a radelor lumini, 
SE fugă rătăcită de-alung, de-alung pe maluri, 
Atrasă "m cursul apei de-a riarilor valuri, 

[4203] u
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Şi 'm cale-i să s'oprească, uimită, incăntată 
De dulcea armonie naturei deşteptată. 

Atunci pe nesimţite un glas de Sburător 
Î tot fura audul şoptindu-i, plin de dor: 
„Atât eşti de frumoasă la chip şi la făptură 
„Că nopţei dai luminii, şi ernit dai căldură, 
„Şi orbilor din umbră da! ochi să te admire, 
„Şi muţilor graiii dulce să spue-a lor simţire, 
„Ah! părul teii lung, negru ca aripa corbie 
„Cu-a lui intunecime ar face nopţi o mie, , 
„Şi chipul teii ce fură chfar ochii de copile (n 
„Din alba lui splendoare. ar face mil de gile! 
„Ah! buzele-ţi rotunde, cu ris inveselite, 
„Se pari doă cireşe in soare părguite, 

- „Și mijlocu-ţi de-albină sub vălul tei de aur 
„Se leagană prin aer precum un verde laur; 
„Bar ochii tei, luceferi cu tainice luciri, 
„Resirârgii toată văpaea cerescilor tubiri 

„Ce af aprins în inimi când te-a ivit pe lume 
„Tu, Zină fără scamn, minune fâră nume! 

Copila, cu uimire, îl asculta zimbind... 
Apoi, catând în urmă-i, se depărta fugind, 
Lilie sburătoare, de fluturi alungată 
Care "i formaii pe frunte o salbă 'naripată. 

>
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UI 

Tisează luna "n ceruri!.. sub visuil cel de lună 
Flori, ape, cuiburi, inimi visează, impreună, 
Nici o mişcare n frunde, şi nici o adiere 
Nu tulbură in treacăt a nopţei dulci mistere. 
Albina doarme-ascunsă in macul alormit, 
Bătlanul pintre nuferi stâ "m labă neclintit, 
Şi. rada argintie din. stele deslipită, 
Căgâni, săgeată lungă, prin umbra tafnuită 

“Se duce de aprinde văpăt tremuriătoare 
In albele şiraguri de roăă lucitoare. 

Dar cine-acum, ca, rada, in lumea nopţi shoară ? 
Ce umbră, cu sfisală, prin arbori se strecoară 
Şi merge drept la malul pirăului din vale? 
Oprindu-se 'mgrijită ades în a sa cale, 
Ba vine lâucă apă, cu drag la ca privesce 

„ȘI, singură 'm recoare; de bae se gătesce, 
0! dalbă feorie! divină incăntare!.. 

Rochiţa de pe umeri alunecă, dispare, 
Şi lumei se arată minunea cea mal rară 
Albini ca faptul gilei în di de primavară! 

„Toţi ochii de luceferi, de paseri şi de flori, 
Loviţi ca de lumina ruzatică din dori, 
S” aprindă de-o scăntiere ce "n inimă pătrunde... 
Dar juna "myărăteusi in apă se ascunde, 

* 

83 

1
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Ferice, dismierdată de unda recoroasă, 
Ea "noată cu-o mişcare alene, voluptoasă, 
Lăsând ca să albească prin valul de cristal 
Frumoasa rotundime a sinu-i virgina]. 
Şi earba de pe maluri” se pleacii s*o privească, 
Şi trestia se “uuloae voind ca s'0 oprească, 
Şi aan vălurele de aur se mere țesce, 
Şi nuferil se mişcă, bătlanul se trezesce, 
Pădurea cântă imnuri, şi luna amoroasă 
Revarsă pe copilă o mantie-argintoasă, 

Acum pe lângă trestil ea lunecă uşor 
Şi, vrând la mal să easă, pătrunsă de-un fior, 
Pe sinul ci ud âncă, ea ptrul își adună, 
Se oglindesce m aţă, se oglindesce 'n lună, 
Şi unibra-l diafană cu formele-i rotunde 
In lină ingănare se clatină pe unde. 

1Y 

Cucoşu m departare intoni o fanfară! 
Copila cu grăbire din valuri ese-afară. 
Ah! unde”! e rochiţa şi unde-al et moroc?,. 
Ba vede Sburiitorul cu ochil mari de foc 
Ce vine ş'o cuprinde cu braţele ?ntr'o clipă; 
Dar grabnic se aude un freamet de aripă 

[i
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Şi dalba "mpâriteasă, din braţe-i dispărând, 
Se schimbă 'n Rindunică şi fuge "m cer shurând! 

Atunci ş'a ci rochiţă nălțându-se in vânt 
Topitu-s'ai in ploac de rade pre pământ 
Şi pâmin faptul dilei crescut-ati flori din ele 
Qdoare-a primăveret : Rochiţi de rindunde?.. 

Mircesci, 1874, 

SS ae
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DAN, CAPITAN DE PLAI 

(XV secul) 

Frundă verde de mălaiiă 
Cine merge sua la raiă? 
Merge Dan, Şulman de plai 
C'a ucir el mulţi dușmani 
Uu Vizir şi patru Mani, : 
Frunqă verde lemn de brad, 
Cine merge plos in esd? 
Mera 'Vataril lui Murad 
C'aii ucis în di de Maiă 

* Pe Dun, Capitan de plaiă! 

(Frag, de cânlic poporal), 

1 

Bătrânul Dan trăesce ca Șoimul singuratic 
In peşteră de stincă, pe-un munte păduratic, 
Privind cu veselie cum soarele resare 
Dând vieaţă luminoasă cu-o caldă sărutare, 
Privind cu jale lungă cum soarele apune... 
Aşa şi el apus'aii din dile mari şi bune!
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Vechii pustnic, remas singur din timpul seă afară, 
Ca pe un gol de munte o stinră solitară, 
Dincolo din morminte el trist acum privesce 
0 tainică fantasmă ce?n zare s adincesce, 

„ Pantasma drăsălaşă a verdel tinereţi 
Ce fuge de resuflul geroasel bărrâncţ, 
Şi gice: „Timpul rece apasă-umerul meă. 
„Şi cât mPafund în gile tot simt că e mai greu! 
„0! Iege-a nimicirei, o lege nemiloasă! 

„Când, când sta toci oare a vremel lungă coasă !« 
Apol el pleacă fruntea şi cade in visare, 
Far munţii albi ca densul, se "nelină ?n departare. 

AY timpilor eroică imagină aigustă, 
Pe când cra el tinăr, lumea"! părea ingustă 
Pentru bine, şi largă prea largă pentru reu! 
EI ar fi vrut-o bună ca, bunul Dumnedei. 22 
Deci îi plăcea să înfrunte cu dalba-i vitejie 
Pe cei care prin lume purtaă bicii de urgie, 
Şi mult Yubea, când țeara, striga : la luptă Dane! 
SE venture ca pleava oştirile” duşmane. 
Atunci a lui mănie ca trăsnetul era, 
In patru mari hotare tuna şi fulgera, 
Ear ţeara dormea m pace pe timpii cel niat re! 
Cât Dan veghea "n picloare la căpăteiul ei.
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Ades el pleca. singur prin” codri fioroşi zi 
In cari lucenii . noaptea oțeluri şi ochi roşi, 
Şi dară murgu-i sprinten da “n lături sforăind, Viteazul cu blindeţă 1] dismierda, grăind : 
„N aibi grijă, mâr şoimane! ei am şi duc cu mine „0 rrajă rea de duşmani şi bună pentru tine.* Şi mnrgu 'Şi lua calea in linişte deplină 
Prin codri fâri drumuri şi fâră de lumină. 
Ear vulturii carpatict cu shorul îndrăzneţ 
Făccaii un cortegii falnic croului drumeţ. 

Increderea "nfloresce in inimele mari! 

It 

Bătrânul Dan ascultă Şrăind doi: vechi stejari ww Crescuţi dintr*o tulpină pe culmea cea de munte Ş'avend ca o coronă un secul pe-a lor frunte, 
—0! frate, dice unul, un vânt in med de noapte „Adusu-mi-aii din vale lung vact, triste şoapte!.. 
„E sabie in țeară! ati niivălit Tatariă! 
„Ș' acum în bâlți de sânge își joacă armasarii !- 
— „Aşa! respunde altul, colo in departare 
„Zărit-am astă noapte pe cer lumină mare! 
„Ardi satele române! ardă holdele *n cămpir! 
„Ardi codrit!.. sub robie cadii fete şi copil, 
„Și "n fumul ce se "nalță cu larme seomotoase 
„Sborii suflete sonite din trupuri siingeroase!
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Bătrânul Dan aude, suspină şi nu crede! 
Dar cată că pe ceruri din patru pârţi el vede 
Trecând un stol de vulturi urmaţi de uli gramadii, 
Atraşi în orizonuri de-a morţii rece pradă. 
Un fulger se aprinde in ochii lui pe loc. 
„La luptă, Dane! ţeara "i in jac, țeara *i in foc!“ 
Bătrânul Dan desprinde un paloş vechiii din cuiii 
Şi paloşul lucesce volos in mâna lu. 
Bătrânul Dan pe sinu-i apasă a lui mână 
Şi simte că tot bate o inimă română, 
EI dice cu mindrie, nălțând privirea, 'n sus: 
„Pe inimă şi paloş rugina nu sati pus. 
„0! Doamne, Doamne sfinte, mat dâ-mi dile de traii 
„Păn” co-oiii strivi toţi lupii, toţi şerpit de pe plaii! 
„Fâ tu să'mi pară numai atunci paloşul erei 
„Când inima "nceta-va să bată m peptul mei, 
„$ atunci inima numai de-a bate să incete 
„Când xoiit culca sub ţernă a duşmanilor cete! 
APOI el stringe chiuga pe sdravenele-f şale, 
ÎŞI face-o cruce, pleacă şi se coboară ?n vale. 

N 

In scurtele zestimpuri când soarele declin 
Şi noaptea %şi pune stema feerică, stelină, 
E un moment de pace in care, neoprit, | 
Se perde doru 'n umbra amurgului măhnit.
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Atunci zăresce ochiul minunile din basme, Ze 
Acele legioarie de tainice fantasme, 
Care 'ntre di şi noapte apari în loc oprite 
Cu manti! lungi şi albe de-a-lungul iuvălite. 

Aşa apare n şesuri măreţul om de munte 
Călcând cu paşi gigantici pe urme mat mărunte! 
Nu sciii de el copacii tineri, crescuţi pe maluri, 
Dar riul îl: cunoasce şi“ scade-a sale valuri 
SE treacă inainte viteazul Dan la luptă. 
Şi astfel tot, el pasă pe cale ne 'ntreruptă 
Păn ce sosesce "n seară la casa lui Ursau, * 

Om aspru care doarme culcat pe-un buzdugan, 
Ursan, pletos ca zimbrul, cu peptul gros şi lat, 
Cu braţul de barbat, cu pumnul apăsat, 
E scurt la graiii, năprasuic, la chip intunecos. 
EL e de peste Milcov pribeag misterios, 
Toţi carii scii de dânsul spunii multe, dar şoptind 
Şi cale de o zare îl ocolescă grăbind, 
De şi "i place să crească sirepe herghelil - 
Resleţe pe intinsul cămpiilor pustii. 

Pe vremea, lut, sub ochii lui Stefan Domn cel mare, 
Intrând in duşmani singur ca șieru n stuhul tare 
Ai prins pe, [anul Mirza din fugă cu arcauul; 
Ear Stefan de la dânsul in schimb luând pe Hanul,
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Î-aii gis: „Ursane frate! st "(I facă ochirea roată 
„Şi cât îi vedea zare a ta să fie toată!“ 

De-atunci el stâ de pază in mijlocul cămpiei 
Şi nime nu s' atinge de zmeii hergheliei. 

Drumeţul intră, dice : — „Bine-am găsit, Ursane!..& 
Un aspru glas respunde: — „Bine-al venit, moş Dane! 
„Ce rânt te-aduse-aice?* 

—aVânt reii şi de jălire! 
„Ne calcit păgânii, frate, şi ţeara "! la peire!= 
Ursan tresare, geme, s' aprinde "n gândul sei, 
Dan gice: „De pe munte venit-am st te feii, 
„Să mergem.* | , 

—„Dar!.să mergem! adauge Ursan!& 
Şi mult cu drag privesce grozavu-i buzdugan. 

Apoi un corn apucă şi buciumă”iîn vânt. 

IV 

De-odată se aude un tropot pe pământ, 

Un tropot de copite, potop -rotopitor! 

. 

x Ursan cu al seii oaspe in fund, spre soare tată 
Şi” văl sub cerul luciii, in zarea "nflăcărată 
Sburând o herghelie de harmasari zmeloşi” 

Cu coamele in vânturi, cu ochii scînteioşi, 

91
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Şi mfiorând cămpia de-o aspră nechezare, | 
Un voinicel în floare pe-un alb fugar calare Îi mână cun harapnic ce *n urma lor pocnesce Şi ca uu şerpe negru prin aer se mvirtesce, 
Ursan le-aţine calea şi caii staii in loc, 

Apoi cătră volnicul ce poartă busuioc, 
EI dice: „Pulgo! prinde-mi pe murgul cel ţintat; „Moş Dan şi ei la Nistru ne ducem pe luptat!s — a Dar ci, intreabă Pulga, ei să nu "my cere puterea? —»"Tu să remâl aice ca să "mi păzesci averea. & 

Frumos odor e Fulga! şi naltă e făptura ! 
Sub genele-f umbroase doi ochi Iucescii ca mura Şi părul seă de aur in creţuri lungi se lasă Ca pe strujanul verde un caer de matasă, 
El are glas puternic în gură rumioară 
Şi mers cu legiinare de gingaşă fectoară, 
Ori cine vede m soare cu peliţa lut albă Purtând la brâă- un Paloş şi pe grumazi o salbă, Se 'ntreabă co să fie, fecior de zmeti ori fată?., Ear când pe sub altiţa cămeşii infirată 
Zăresce la lumină dor crini eşiți in undă, Dol pui in neastâmpăr de 1bedă rotundă, 
Răpit de dor, el cade pe gânduri câte-un an!., 
Volnicul e viteaza copilă-a lui Ursan,
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Ea intră m herghelie: cu: pasul indrăzneţ; 
Şi merge drept la murgul selbatie şi rezleţ, 
Dicând lut Dan ce 'm treacăt îi dâ porățuele: 
„Moş Dane! tu cu-a tale și ci cu ale mele!: 
Sirepul o ziiresce, ridică narea ?n vânt, 
Incruntă ochiul, bate copita de pământ, 
Sburlesce coama, saltă, in lâturi se isbesce; 
Dar Fulga sverle laţul, de gât îl arcănesce 
Şi, răpide ca gândul, s” aruncă uşurel, 
ÎN pune mâna ?n coamă şi mcalecă pe el. 

Gemând, el sare 'n “aer de-patiu-a lut picloare, 
“Asrerle, se frământă, se spumegă "n sudoare 
Şi "n sbor plecând de-odată, nebun de groază, murgul 
S” afundă m largul spaţii şi spintecă amurgul... 
Dar când steluța lunci apare viii la lume 
Copila se intoarce cu murgul alb de spune 
Şi dice: „Eată calul! cl scie-acum de trei 
„Ca paloşul de mijloc -şi mijlocul de breii.* - 

Ursan cu drag respunde : „Aibi parte de noroe!e 
Apoi cu Dan bătrânul, argând de mare foc, 
Incalecă şi *n umbră disparii ca intr un nor... 
Far Fulga "i urmiăresce cu sufletul în dor. 

Y 

E noaptea, instelată, e caldă, liniştită! 
Se pare că din ceruri pe lumea adormiti
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Plutesce-o lină, dulce, divină îndurare ; - 
Dar ea nu poate stinge avântul de turbare 
Ce duce călăreţi! pe 'ntinderea pustie, 

„Precum dot spectri gemeni mănaţi de-o vijelie. 
EI shorii tăcuţi sub ochii steluţelor trezite 
In orizonul negru ce "i soarbe şi “i inghite. 
S” atundii mereii in taina nopții; dar gândul lor 
De mult e cu Tatarit in luptă de omor. 

0 ţintă de lumină, priu umbră vii inoată 
Ea cresce, se înalță. pe zare ca o roată 
Şi umple de văpae cerescile abisuri. 45) 
Păduri, movile, riuri aparii cădute *n visuri, 
Dar leul de la munte şi vierul de pe vale 
-Nu vădit prin vis de sânge decât Moldova n jale: 
—E roşie luna! gice din. dot cel mar bătrân. 
— E. luna insetată de sânge de păgân! 
Respunde cel may aspru; Şi puii lor de zmei 
Se ducii trăgend dot spectri de umbră după e. 
Se ducii rărtej -ca gândul plecat in pribegie, 
Se ducii pân" ce-a lor umbră intinsă pe cimpie 
Le trece inainte, şi păn' ce se lovescii 
In ochi cu faptul dilei... atunce se oprescii, 

Şi eată-i pe o culme nocturniy călători, 
Lucind sub cerul palid in mantie de dori!
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Ei lasă jos pe coastă să pască. harmasarii 
Şi stati privind in vale cum faci pirjol 'atarii. 

Cinci sate ardii în flacări pe câmp, şi fumul lor 
Se 'ntinde ca o apă, plutesce ca un nor 
De-a-lung pe şesul umed, şi Sboară sus in aer 
Ducend cu cl un vuet de larmă şi de vaer. 
Prin fum se zărescii umbre fuginde, rătăcite, 
Copii mărunți şi mame şi fete displetite, 
Şi cat scăpaţi in fugă, și cânt şi „boi în turme 

“Goniţi de Tătărimea ce calcă pe-a lor urme. 
Ici, colo, se vădit cete in luptă, incleştate, 

„AMişcări de braţe goale în aer ridicate, 
Luciri de “arme crunte patate TOŞ-cu stinge 19) 
Pe care-o ragă vie din soare se resfrânge, 
Apoi din vreme 'n vreme o ceată luptătoare 
Se "mprăştie cu grabă lăsând cadavre "n Soare! 
Ear lângă Nistru, multa urdie Titirească 
Năprasnic se ucide cu gloata romănească, 

Dau gice: „Mât, Ursane! acolo e de no! 
„Acolo ride moartea, in crâncenul resbol, 
„Acolo să dăm proaşcă, sub ochiul cel de sus, 
„Tu despre faptul dilei şi eii despre apus, 
„Şi cale să deschidem prin aprigul duşman... 
„La lucru-acum, fârtate! la lucru, mâl Ursan!.
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— Amin, şi Doamne-ajută! Ursan Yolos respunde, 
Şi "n gloată fie-care ca viforul pătrunde. 

VI 

Ursan năval s'aruncă in neagra Tătărime 
Croind o pârte largă prin deasa ei mulţime, t 
Sub mână-Y buzduganul, unca'tă de peire, 
Ca un balaur face in: gluru-i o rotire, 
Un cerc de moarte *n care amar de cine i prins!,. 
Sermanu *nchide ochit şi soarele-i s* ai stins! 

In lâturi, inainte, in urmiă-i totul moare! 
Sborii crierii din tidve sub ghloaga sdrobitoare, 
Şi n urmă, şi "mpregiuru-i, şi "n Jâturi semânate. 
Hacii sute de cadavre cu capete sfărmate, 
Şi astfel ne "mpăcatul Ursan merci lucrează, 
Şi spre Apus prin sânge merci inaintează, 

Ca dânsul, Dan bătrânul, eroii intinerit, 
Tot vine după paloş spre mindrul Resărit, 
EL întră şi se *ndeasă în gloata tremurând 
Ca giunghiul cel de moarte în inima plăpândă, 
Şi palozu-i ce luce ca, fulger de urgie 
Tot cade m dreapta, n stinga şi tate ?n carne vie... 
Fugii toţi şi perii din cale-i!..: e] strigă: „Stee față 
Cui place vitejia, cul s'au urit de piață !*,
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Dar nime nu "ndritznesce la glasu-i se apară 
Câci el se 'naintează precum un stilp de pară 
Şi cine ?1 vede falnic, aprins, cu fruntea Sus, ÎI pare că alt soare se nalță din Apus. 
Şi astfel âmbii oaspeți a morţii ne "mpiicate 
Cosescii la vieţi în floare pe straturi singerate 
Ş” ajungii er faţă "m faţă prin apriga furtună, 
Şi armele lor ude cruciş le impreună, 
—aXoroc ţie, Ursane!* 

— „Şi ţie, tot noroc: 
Dar wati sfirşit cuvântul Ursan şi cade 'n los 
Strepuns de o săgeată co "i intră "n Pet adinc. 
EL scapă buzduganul, se pleacă pe oblânc 
Şi erei se Prăbuşesce cun gemet de pe cal. 

N 

9 

Tatarii ca zevogii pe dânsul dati năval! 
„In lturi, Litfor« striză la ei viteazul Dan, 
Punendu-se de pază la capul luf Ursan. 
Cu calu *n mâna stingă, cu pala ?n mâna dreaptă, 
Amenințând cu ochii Tatarii, mi “i aşteaptă, 
Precum aşteaptă zimbrul de lupi incunsiurat 
S5"i svârle cu-a lui coarne pe câmpul spaimăntat, Dar nici găndescii păgânii să dee pept cu el 
Câci paloşu-i naprasnic e vultur de oțel. 
Retraşi in glur de-o parte, nemernici, spărieţi, 
EI scoti din a lor arcuri un vifor de săgeți, 

[4203] - 7
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Şi Dan, lovit în coaste, şoptesce cu oftare : 
„Ursane! pentru tine de-acum nu e scapare!“ 
Dicând el cade-aproape, se sprijină mtr'o mână 
Şi paloşul lul ţine in loc ceata păgfnă. 

0! Dane Capitane! puterile "ţi slibescii 
Şi norii pe deasupră-ţi trecând se invărtescii. 
Tu mori! şi 'Tătărimea s'apropie de tine! 

Dar ceată din pustiuri un alb vărtej că vine 
Şi trece prin. urdie ca printr” un lan de grâii. 
E un voinic calare pe-un cal ce mare frtii, 
Voinic, în breii cu paloş şi pe grumaz cu salbă. 
E Fulga ce apare ca o fantasmă albă 
Şi grabnic pe-al ci tată ripesce din gramadă, 
Apoi cu el dispare ca, şoimul cu-a sa pradă. 

AMlali! răcnescă Tatarii cătând cn groază "m urmă... 
Dar ce vedii că de-odată, câci elasul lor se curmă? 
Ei vedii curgând pe dealuri arcaşii din Orhei | 
Ce vinii cu-o falcă ?n ceruri, aprinşi ca nisce zmei! 
Un lung fior de spaimă pătrunde intr”o clipă 
Prin deasa 'Tătirime ce % gata de risipă, 
Şi toţi pe loc la fugă plecii tute, se duci orbi 
Cum pleacă din cămpie un nor intins do -corbi,
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Amar e de rezleţul ce?n urma lor remâne, 
Şi cade,. mic sai mare, pe mânele române! 
În față cu românul nu*f milă, nu "i ertare, 
Nici chiar in sin de mamă nu poate-avea scapare. | 0 sciii de mult 'Tatarii, o sciit de la bătrâni 
Şi fugii, nevrend s” asculte de: şefi, de-ai lor stăpâni. 
Tot omul vede moartea aleargă 'nspaimântaţ. 

"Cel viii uită şi lasă pe mortul -ne 'ngropat, 
Şi fir” a, *ntoarce capul se duce-ori ce păgân 
Că'n umbra fiecărui s aventă un român! 

Ear Hanu 'şi smulge barba, îşi rupe şalul verde |. 
Privind urdia ntreagă in clipă cum se perde, 
Sub ochii lui in lacrimi, pe câmpul cel de lupte 
Apari grămăgdi de leşuri, grămădi de arme rupte, 
De cal ucişi, de carre, de corturi risipite; 
Și tulurile oastei de oaste părăsite ! 

0! pas cumplit al soartei! Tot ce "i cra de fală, 
Cai, steaguri, cete miîndre, strelucitoare “arme, 
Clădiri de visuri nalte, magie triumfală, 
Ai fost de-ajuns o clipă ca totul Să se darme! e 

VII 

Ghirai ai trecut Nistrul în not, pe calul se 
Luând pe Dan rănitul ca pradă şi trofei, : 

*
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El merge de se "'nchide in cortu-i, umilit, 
Precum un lup din codri ce-ati fost de cânt gonit. 
Trei dile, trei nopţi Hanul nu gustă n suflet pace. 
Intins ca un cadavru gios pe covor, el zace 
Dar când revine, palid, din lunga-l desperare 
In ochit lui trecii fulgeri de cruntă resbunare,. 
El strigă st" aducă sub cort pe Dan bătrânul. 

De şi cuprins de lanţuri, măreț intră Românul! 

— „Ghiaur! dice 'Tatarul cu inima haină, 
„Ce simte firul cerhet când coasa e vecini? 
—„Ea pleacă fruntea ?n pace, respunde Capitanul, 
„Câci are să renască mal fragedă Ja anul! 

Ghirai cade pe gânduri lăsându-şt capu ?n pept, 
Şi, imblăngindu-şi glasul: „0! Dan, om înţelept! 
„Te sciii de mult pe tine, cunosc al teii renume 
„Din graiul plin de lacrimi orfanilor din lume. 
„Pe mulţi 'Tatari cuprins-at de-ai morţii reci fiori! 
„Acum îţi veni rândul şi ție ca să mori. 
„Privesce! lângă ușă caltul te păndesce 
„Cu ştreangul şi cu pala cen mâni-t zingănesce, 
„Un semn, şi capu-ţi sboară la cânt şi la vulturi, 
„Și sufletu-ţi se perde in lumea de ghiauri.
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„Dar însă îmi fac milă de ani şi de-a ta minte | „Gindind la bătrăneţa ce-apasti-al mei părinte, 
„Şi vrei, cu daruri multe, pe tine-a te certa . 
„De vrei tu să te lepegi acum de legea tatz ' 

Creştinul Dan, bătrânul cu suflet, luminos, 
Inalţă-a lui statură şi dice mafestos: 
— „Ceahlăul sub furtună nu scade moşunoiiă ! 
„Ei, Dan, sub vântul soartel să scad păgân, nu voii. 
„Deci nu "mi convine vieața mişelnic ciştigată, 
„Nică pata, fâr? de-legei în fruntea, mea sapată, 
„Ruşinea 1 o rugină pe-o armă de viţeaz, ; „Un verme ce manâncă albeaţa din obraz. i „Cui place să roşească, roşească.... cii nu vrei 
„Nici pată pe-a mea armă, nick pe obrazul mei. 
„Alb am trăit un secul pe plaiul stremoşesc 
„Şi vrei cu faţa albă senin să me sfirşesc, 
„Ca după-o viaţă lungă, ferită de ruşine, 
„Mormântul meii să fie curat şi alb ca mine! 
„Aşa m aii deprins Stefau, uşoară ţerna-i fie! 
„La traiii firă mustrare şi fără prihinie. 

„Xu "mi trebue-a ta milă, nu vreii a tale daruri, 
„Tu îmi intingi o cupă mult plină de amaruri, 
„Departe ca de mine!.. mai drept e ca, să mor!., 
„Ear dacă al tu cuget şi "ţi pasă de-al mei dor,
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Ghirai! me lasă, lasă in ora morţii erele > ? 
bei 

„SE mal sărut odată: pământul țeril mele!: 

Uimit, Ghirai se scoală, cu mâna lui 'disface 
Uncalta de robie sub care, leul zace, 
Cumplitul lanţ col leagă cu strinse noduri sute, 
Şi gice grabnic: „Tată, Yea calul moi şi du-te! 

Bătrânul Dan ferice se duce, Nistrul trece, 
Şi n aerul Moldovei se umilă peptu-i rece, 

„Şi inima lui cresce, şi ochi-i plini de jale 
Cu drag privescăi prin lacrimt podoaba ţerii sale. 

Sermanu "ngenunchiază “pe carba ce streluce, 
Îşi pleacă fruntea albă, smerit îşi face cruce 
Şi pentru totdeauna sărută ca pe-o moaşte 
Pământul ce tresare şi care” recunoasce... 

Apoi el se intoarce Ia Hanul, intră ?n cort, 
Suspină, şovitesce şi, palid, cade mort! 

Ear Hanul, lung privindu-l, rostesce cu durere: 
20! Dan viteaz, ferice ca tine care pere, 

- „Având 0 viaţă verde in timpul tinereţii, 
„Și albă ca zapada in earna bătrâneţii!.



  

FIII - 

GRUI-SÂNGER 

„Cică aă fost odată un hoţ nă- 
„Prasnic ce se numla Grui- Singer, Le „El locuia intr'un codru intunecos 
„Şi oimoritor, ce”! qiceati: Codrul- 
„tără-vYaţă,.. ete., etc. 

ă (Poceste rechic), 

I 

CODRUL-FĂRĂ-VIAȚĂ 

Cine-aii aflat în lume de Codrul-firă-viaţă 
Şi mail simţit in sufiet un crunt fior de ghiaţă ? 

In cea, pădure vechie, grozavă, infernală, 
Cărarea "1 incălcită şi umbra e mortală, 
Şi arbori, stinci, prăpasti), şi ori care fiptură 
Jeaii forme urieşe prin negura cea, sură, | 
Aspecturi fioroase de pajuri, de balauri, 
De zmei culcaţi pe dâmburi, de şerpi ascunși în gauri,
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De toate-acele feare Țovestice, de pradă, 
Ce luna giulgiuesce cu alba ek zapadă. 
” Copacii intindă braţe lungi, amenințătoare 
Nălţând pe toată culmea câte-o spăndură toare; 
Şi. stincile, fantasme Pleşuve, mute, oarbe 
Deschidii largi, negre peşteri menite de a soarbe 
În umbra lor adincă şi de misteruri plină 
Pe omu *mpins de soartă a pere din lumină, 

In funduri de prăpastil se batii mereii de maluri 
Şioae care poartă cadavre pe-a lor valuri; 
Şi aburi intr amurgul din ele se ridici 
Ce 'm rouă săngerâudă pe frungi uscate pică, 
Saii mergii de se aşeadă pe stinci, pe virt de munte 
Ca palide vedenii cu pletele cărunte. 

0 crâncenă orgie de sânge, de crudime 
Imbată umbra mută ce zace la desime, 
Şades în med de noapte s* aude prin tăcere 
0 surdă lovitură, un vact de durere, 
Apol un sbor de vulturi şi urlețe hidoase 
De lupi ce vini să "mparte a victimelor vase, 
Şi straniii, lung, satanie un hohot ce resună 
Ca clocotul de codri când cerurile tună. 
Atunci păstorii sarhedi zărescii din departare 
Ivindu-se pe munte o naltă aratare
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Ce stâ in dreptul lunef cu-o bardă groasă ?n mână... 
“Şi până ?n diui urlă dulâii de la stână. 

Amar de cine intră prin ramurile dese 
A codrului de moarte! Sermanul, dacă, ese, 
El pare-uu strigoii palid zărit ca printr” un vis, 
Ce caută cărarea mormântului deschis... 

Acolo "i cuibul spaimei şi adăpostul urci, 

Grui-Sânger, ucigașul, e regele pădurei! 

N 

GRUI-SANGER 

E crud lupu 'n turbare! crud tigrul ce sfășie 
'0 turmă de gazele pe-a Nilului câmpie! 
Crud uliul care trece şi țintă se abate 
Pe-un stol de păserele în erburi tupilate! 
E crud destinul, crudă moartea! dar în crudime 
Pe Sâuger ucigaşul nu îl intrece nime! 
Deabie sosit in viaţă prin moartea marcel sale, 
Vrăjitu-P ai Satana cu pofte criminale 

„SE schingiue, să rupă, să prade, să omoare, 
SE fugă "m intuneric de oameni și de soare,
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Străin de toată mila, plăcerea-t cea mai vie 
Au fost să nimicească pe lume tot ce “arie, 
Să calce flori şi roadă, să strice cuiburi pline, 
SE smulgă aripioare de fluturi şi de-albine. 
Acum insă el cată un alt soiii de victime! 
ÎI place-a sui scara năprasnicelor crime : 
Acum ucide oameni !... Cum îi zăresce, ride 
Şi îk ucide, numai de setea de-a ucide! 

„De gece ani în codru el stati retras aice. .: 
Soţia lui e groaza, *şi noaptea-a Iul complice! 
Ca tigru fără saţii, sub un stejar la pândă 
EL face gi şi noapte o crâncenă ishândă, 
Găsind in agonie un vact care "i place 
Ş'o viaţă destrânată, in morţile ce face. . 

Monstru cumplit cu faţa ca sufletu-i de slută, 
In trame săngeroase gindirea-l e perdută. | 
Ori cine] vede crede că ai vălut o ciumă, 
Şi dacă scapă teafăr, cu păr de lup s*afumi, 

„Câci fruntea lut apare sinistru luminată, 
„De-a focului ce*] arde vapae “nflacarată ; %p 
Dar vulturii şi. uliy şi buhnele şi corbil, 
Precum tot spre lumină cu jale cată orbi, 
Vintescii cu neclipire spre densul ochi selbatici 
Ce noaptea pintre arbori s aprindii ca roşt jaratiet.. 

7 j



GRUI-SÂNGER 107 

Fi sboară pretutindeni alăture, *mpreună 
Formându-i pe sub nouri cu sborul o cunună, 
Un larg corteziii funebru ce lasă unde trece | 

* De albe oseminte o cladă, tristă, rece! 

0 singură ființă in inima-t secată 
Găsesce-adăpostire : bătrânu-i, jalnic tată 

„La care se găndesce cuprins de "forare 
De câte.ori comite o crimă in turbare. 
Imagina fubită a bunului părinte 
Adeseori in lacrimi îi trece-atunci prin minte 
Punându-sc "ntre dânsul şi victimele sale... ! 
Zadarnic! el e armă puterii infernale! 

ML 

PARICIDUI, 

ne 

E ora de mistere, de groazii şi de şoapte : 
Când trecii fiori în aer şi demoni roşi in noapte; i 
Când” umbra trădăţoare aşeadă pe sub maluri, 
Prin unghiurile casei, prin guri de vâi, pe dealuri, 
Prin codri, prin ruine de vechie monăstire, 
Pe naltele clopotniţi, prin negre cimitire
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Fantasme tupilate, vedenii mari, tăcute, 3 
Ce stai ca, nisce visuri din ochi nedispărute, 
Şi astfel, locuită ae umbre, noaptea pare 
Mută de groază, rece şi firă resuflare, 

E ora de uimire când Codrul-fără-vfaţă 
S” arată mat sinistru prin văl de oarbă ceaţă 
Şi scoate-un aspru vuet ce "suflă oţerire 
Ducâud în lume, tainic, o cruntă prevestire, 
Tot omul fuge, toată făptura se ascunde... 

+ 

Un om îşi face cruce şi "n codrul des pătrunde! 

E tatăl lui Grut-Sânger!.. plipând, fără putere 
Sub sarcina greoac de ant şi de durere, 
E! întră pe sub arbori în haosul cel mare 
De negru intunerie, adinc, fără hotare, 
Şi tot inaintează pe căt nestrebătute 
Şi pare că inoată prin unde nev&dute. 
Incet, având de reazim un vechii tocae de vie, 
Sermanul urcă ?n lacrimi cărarea de urgie 
Câci vine ca să cerce de-a smulge din orbire-y 
Pe fiiul seii co calcă în volvura peirei. 
El vrea să" mat revadă, el vrea să”l maj sărute, 
851 scoată la lumină din căile perdute, 
Şi astfel merge, merge plecând a lui statură, 
Ca omul care-aşteaptă a morţii loritură, 

i
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Şi gura lui şoptesce cuvinte dragalaşe 

Ca "m timpul dismterdârii când fiul cra "n faşe. 

Stai! fugi, nenorocite! un pas de" face încă... 
Dar cată "1 sus pe culme, ah! cati] lângă stiucă? 

Deodată-o bardă crudă “prin aer lucc, sboară 

Lovesce!.. gios bătrânul un vact se doboari, 

Ear Sânger ucigașul plecându-se, deodată 

In clipa unui fulger zăresce... pe-al sei tată! 

| 1V 

BLASTENUL 

0! cruntă fâr-de-lege! Păcat fără ertare! 
Cumplitul, paricidul incremenit apare 
De spaima ce”l cuprinde, spăimântitor, la focul 
Aprins cu riipegiune de fulseri in tot locul. 

Pădurea "ntreagă arde cu negrele-i pteate 
Lăţind lumini pe ceruri, pe „dealuri departate, 
Şi oaspeţii prădalnici în shoruri ssomotoase 
Se ducii, vărtej fantastic, cu ţipete fioroase. 

- Pădurea arde! bragii s” aprindii ca nalte torţii, 
Sub bolte 'nilicărate treci victimele morţii,
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Lung şir de spectri paligi ce mergii ca să arate Lui Sânger a lor feţe şi râuy nevindecate. 

Deodată prin vuirea de vaete *n mulțime, 
Prin miile de glasuri ce”! mustră cu asprime Şi mal presus de Şvonul păduri ce trăsnesce Un glas din altă lume se "alţi şi grăesce:: 

„Lu, proclet, ucigaşe! infame paricide! 
„Tu pentru care astădi tot Iadul se deschide, „Tu ripitor de dile“ cul ţi-ai daţ viață, nume ! „Atunci a ta osindă sfirşit să albă m lume „Când' astă buturusă de arbor ars sul care 
„Părintele teii zace ucis, fără suflare; 
„Va da şi flori şi frunde, ctern fiind udată 
„Cu apa cea din vale in gura ta carată, 
„Bar păn atunce, jazmă ce a născut Păcatul, 
„legată ?n infrățire cu Rtul ne *mpăcatul, „In viaţă şi ?n mormântu-ţi in veci să. nu guști pace „Și, cugetul din tine s* audi că nu mat tace, „Să nu privesci tu cerul şi omenirea “n faţă! „De foc să'ţi fie apa şi soarele de shiaţă ! 

„Să Dată ?n tine bickul urgiilor turbate 
„Păn Wa mai fi pe tine loc unde a maj hate! „Toţi şerpii de po lume să casă n a ta cale! „St "ntimpiul numay ură, să nu simţi decât jale! 

)
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„S6 chemi cumplita moarte şi ea l'a ta chemare 
„SE ridă, să te lase luptând cu-a ta mustrare, | 
„Incât s* ajungi tu insuşi a te feri de tine 

-„Prin ultima ta crimă, uciderea de sine! 
„Blistem! blăstem pe capu-ţi in lunga vectnie! 
pă ta cenuşă peară în vânt, şi neagră fie!: 

Y 

PEDEAPSA 

. rr 

Trecut-aii jumătate de secul pe-astă, lume. 
Din codru nu remas-ai decât hidosu-t nume ; 
Pe unde-aii fost odată stejarul, bradul, plopul, 

.Desime uricşă ce-ai infruntat potopul, 
„E numal câmp de.petre, sol, trist, secat de soare 
De care fugii şi vulturi şi feare răpitoare. 
Nică scaiul, nici urzica pe sinul lui nu cresce, 

"In veci dorita ploae, nici roua nul stropesce, 
Ear dac” un nor se sparge deasupră-i câte-odată, 

„Cu lacrimi lungi de sânge e ploaca-amestecaţă. 
De câmpul-cel de groază chiar gândul se feresce ; 
Chiar crivățul pe margini din sboru-t se opresce, 

“Atât este de mare pe locul de-anatemuri 
Urgia ne 'mpăcată cereseilor blăstemurt!
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Şi insă-un om, in soare, om Singur... cinc-ar crede? 
Pe-a, dealului cărare un om acum se vede! 
Bătrân ca lumea, gârbov, sul vântul releY soarte, 
EL pare că de secult aii fost uitat de moarte. 
Pleşuv, pe a lu frunte părlită, nesenină, 
Treci nori de gânduri negri sub carii ea se "nelină, 
Şi desele sbircele pe ea sintii impletite 
Precum o ţesetură de fire incălcite. 
Sprincenele lui albe Pe ochi lui se pleacă 
Liisând deabie prin ele lumina ca să treacă, 
Ear barba-Y lungă, aspră se târie "n carare 
Pe când el se tot urcă pe brenci, fără 'mcetare, 

De-o jumătate secul, sub gindul ce”] omoară, 
EL in genunchi se Suc, şi in genunchi coboară 
Pe culmea virfuiti cu-o neagră buturugă, 
Şi tot şoptesce “n sine o mult duloasă rugă. 
Sermanul! merge m vale de "ŞI umple gura, plină 
Cu apă din istoare, vioae, cristalină, 
Apoi se "ntoarca carăşi la deal, pe culmea arsă 
Şi "cet Ia, rădăcina copacului o varsă, 
0 varsă toată, toată! fir a lăsa din gură 
Să lunece in pentu-i macar o picătură ; 
Dar val! trecii nopţi, treci dile, trecii ani şi cât muncesce Zadarnic! buturuga nu mai reinverdesce! 

PO e i
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vi , 

ERTDAREA 

Io 

AI cerul e mai aspru! cadă rade  infocate 
Şi setea linge peatra istoarelor secate! 
0 gură, numai una de apă mat remâne... 

Bătrânul, neertatul, cu focul în plămâne 
0 soarbe 'n gură-i, pleacă, se urcă car din vale 
Tărindu-se pe coate, pe brânct în cruda-t cale, 
Şi rupţă îi sintii genunchii, şi rupte-a sale coate, 

„Şi sângele-i se scurge, şi cade, nu mai poate 
Câci drumul se lungesce cu cât şi setea-i cresce... 
Dar cati că la mijloc de cale se opresce! 

El vede-o piiserică pe jumătate moartă ; 
In palmă-t o cuprinde, la gura lui o poartă 
Şi cu o picătură prielnic o adapt 
Făr' a "nghiţi, sermanul, macar un pic de apă! 

Re "vie păserica incet din amorţire 
„Şi 7 cerură se înalţă cu-o vie ciripire. 

“Minune !.. eată cerul deschis se .ilumină 
De-o tâlnică-auroră feerică, divină, 

[4203] 8
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Mât de strelucindă cât insuşi mindrul soare 
Se stinge ca, steluța a soarelui splendoare, 
Ş” un glas pătruns de milă, dutos de bunătate 
Din cer grăesce: „Sânger! certat eşti de păcate! 
„Mult reii o faptă bună in ceruri cumpănesce; 
„0 biată păserică de munci te isbiveseo!= 

Gruf-Sânger nalţi fruntea... EL vede cu uimire 
Pe faţa părintească o dulce "mdutozire; 
EL vede-a lui victime cu ângeri adunate 
In braţe-le deschise chemându-l ca pe-un frate; 
Şi vede ca prin farmec pe trunchiul fără viață 
Crescend vlăstâri frumoase cu veselă verdeață, 
Şi "n virf o floare albă ce cade pe-a lui frunte 
Ca senm de incetare a chinurilor crunte, 
Ertatul, dice: „Doamne! părinte!.. indurare!..& 
Şi cade şi se stinge cu-o lină suspinare, 

Se spune că pe locul unde-ai murit sermanul 
Un arbor mic, selbatie, resare pe tot anul 
Având o păserică în virf, cu glas de înger... 
EI poartă poame roşii şi numele de Sănger. 

Mircesci, 1875,



XIV 

LEGENDA CIOCĂRLIEI 
Lou 

- „Lie, Lie, 
„Clocărlie, 
„Sbori in soare 
„Căntătoare 
„Şi revină 
„Din lumină 
„Pre pământ 
„Cu dulce cânt!& 

(poporal,) . 

1 

De când eraii ca carba anticii codri deşi, 
Şi mică ca moşunoae Carpaţii urieşi, 
Şi vâile profunde şi latele vălcele 
Ca pe o apă lină uşoare vălurele; 
De când în lume lupii erati păstori de oi, 
Şi urşii cu cimpoae mănaii ciredt de bol; 

x
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De când purta *n cosiţe Ileana Cosinzană 

0 floare cântătoare, o floare nasdravană, 

Mail fost copilă ?n viață mai dulce, mai. aleasă, 

Decât frumoasa Lia, fecioară "mpărăteasi! 

Născută 'n faptul dilei cu faţa ?n Resărit, 
Luceferii, vădend-o, mai viii ai strelucit 

„Perice de-a atinge cu-o radă argintie, 

Cu ultima lor radă aşa minune vie: 
Şi astfel, de lumina cerească dismierdată, 

Ea, rezărind ca floare, ai inflorit ca fată; 

Ş$' acum € fala lumii, a minţii incintare, 

A inimilor farmec, a ochilor mirare, | 

Tot omul care-o vede, răpit, uimit simţesce 

Că par că se renasce, că inima Jui cresce, 
Că trece lin din carni în dulce primavară, 

Că mii de paseri cântă in sinu-t şi pe-afară. 

Ea, are-o faţă albi de “fiori de Licrimtoare, 
Şi ochi ceresck, albastri ca floarea de cicoare, 
Ş'un păr ce strelucesce pe fruntea sa balae 
Cădend, fulor de aur, dealung piină 'n călcae, 
Incât pe câmpul verde când trece zimbitoare 
Se pare co urmează prin aer fulgi de soare, 

Ba poartă haine scumpe, uşoare, descintate, 
Din" fire de painjen ţesute şi lucrate,
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Prin care tatnic saltă luciri de forme albe,zj . 
“Comori atrăgătoare ca visurile dalbe, 
Precum acele slabe văpât tremurătoare 
Prin frunde respăndite de luna gânditoare. 

Aprinşii ochi ai nopţii in Sluru-i scintecază, 
Formând cununi de rade pe fruntea-i ce visează, 
Şi lunecă pe sinu-i, raiii alb de fericiri, - 
Voind, ca să pătrundă prin iţele subţiri, 

Seninul dulce-al gilei, riivnind acea minune, 
Din soarele-resare şi pin la Soare-apune, 
Se "ntinde pe deasupri-t cu bolta lui rotundă 
Voind să" -facă-un templu în care so ascundă, 
Şi"i ice: „Insuşi cerul spre tine se inclină... 
„Prumseţa i 0 coronă pe frunte de regină! « 

Lă 

N 

Şi mers-aă vestea *n lume, trecând din gură n gură, 
Că Lia fură ochii şi minţile le fură; 
Şi dus-o-aii pe aript în locuri departate 

„ Cucoarele ?n triunghiuri prin acr inşirate, 
Şi spus-aii vântul ager, in veci neodihnit, 
Că nui copilă alta mai dulce: de Yubit. 

Ingrabi alergat-aii din toate-a lumii zări, 
De peste munţi, din funduri, de peste noă mări,
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Cei mai viteji şi mindri feciori de impăraţi, 
Vrăjiţi de-a fi pe viaţă de Lia fărmecaţi. 

Venit-aii Roşul, craiul inaltelor lungi plaiuri, 

Şi Albul ce domnesce pe doădeci de raiuri, 

Şi Peneş impăratul, arcaş cu ochiul ţinteş, 

Ce are 'm tolbă fulgeri şi ?n grajdiii pe calul Vinteş; 
Şi alţii, mulţi ca frunda, mănați de-a lor iubire 

Cu Lia dragalaşă să cate impeţire. 
Dâr nici îşi pleacă ochii la ci frumoasa fată 

Cum nu se uită crinul la earba cea uscată, 

Ci vecinie ea privesce cu drag la mindrul soare! 

ŞI, tot privind lumina din faţa-i argătoare, 

Cu lacrimi i se umple albastrii ochi frumoşi. 

EX plângii!.. de ce plângii însă luceferii duloşi? 

De mult privit in soare, saii de o jale-ascunsă, 

De-o gingaşă dorinţă, de-o taină nepătrunsă ? 

Ah! taina el n'0 scie nici Zina ce-o lubesce, 

W o scie căpătelul pe care odihnesce, 
Nici apa ce oglindă obrazu-i la trezie, 
Nici cerul, nică pământul!.. dar umbra sa o scie! 

Ades copila, pradă găndirii ce-o răpesee, 

Se scaldi in lumină, cu soarele grăesce, 

Şi gice: „Tu al lumei monare strălucitor! 

„0! splendidă comoară de viaţă şi amor!,
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„Tu, ochiii deschis in ceruri să vadi-a mea tubire! 
„Tu, singura-mi dorință, tu dulcele mei mire! 
„Pleca-voiii, ah! pleca-voii, luând urmele tale, 
„St te *ntâlnesc ferice, să te culeg in cale, 
„Să fl al mei şi numai al me, 0!, mindre soare, 
„S5 nu mai plâng de moarte când tu săruți o floare, 
„Câci te uresc atunce... cu dragoste şi dor 
„Şi văd că de-acea ură duloasă am să mor! 

Ea gice şi se simte de rade inundată. 

Ear umbra ek suspină, în urmă-f tupilată : 
„Ah! draga mea stăpfină! Ferească Domnul Sfintul - 
„De-a "ţi asculta indemnul, de-a "ți implini cuvântul, 
„Câci vai de-acel ce-apucă pe-a soarelui carare! 
„EL întră ?n cale lungă ce capăt nu mai are 
„Şi unde inceputul se leagă cu sfirşitul, 
„Şi unde 'şi perde mintea şi pașii, rătăcitul, 
„Ah! Lia, te găndesce că soarele "% cu dar. 
„De viață şi de moarte, căi dulce şi amar 
„EL dâ junie lumei, iubire, fericire, 
„La plânte, cuiburi, înimii el dâ insufleţire, i 
„Dar rada-l ce invie e radă şi de foc 
„Ce arde crinul fraged şi tristul siminoc, 
„Şi riurile soarbe, şi paseri săgetează 
„Şi umbra o inghite când soarele "1 ameadă, |
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—„Ah! fie ori cum fie! respunde 'ngrabi Lia. 
„Durerea fie *mi partea saii fie "rai bucuria, 
„De-oii sci că ?n a mea cale voiii face totdeauna 
„Din şepte nopţi o noapte, din şepfe dile una, 

"oii duce mult departe cun răpide avânt, 
„Departe unde cerul se lasă pe pământ, 
„Pe. unde munţii falici apari ci nourele, 
„Pe unde staii de vorbă la umbră flori cu stele. 
„MP oiii duce, duce, duce pin 'mi-oiii găsi ursitul 
„Ş oii sta gură la gură cu soarele Iubitul, 
„Câcă vreii să "i privesc faţa ca să "mi alin durerea, 
„Să ved curgend din buze-I cuvintele ca mterea! 
— „Amar. de tine, Lie! o! Lie-amar de mine! 
„Dar fie! unde” merge, şi căi me duc cu- tine.“ 

NI 

In revărsatul dilei, când nascii a vieţii soapte 
Şi. lin se: desvelesce seninul cer din noapte, 
„Pe când lumina "i sură, plapânăă, recoroasti. 
Şi somnul îşi destinde aripa somnoroasă, 
Frumoasa Lia pleacă pe Graur, calu-i şara 
Ce dice că pământul nn e destul de larg, 
Şi sboară fără saţiii, luându-și tute sborul 
Ca ventul şi ca gândul, ca spaimă şi ca dorul.. 
EI fuge pe sub soare, el fuge pe sub lună 

Şi pere intrun fulger cum pere vestea bună;
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Şi trece pe sub nour, şi trece pe sub stea 
Clipi, cum se strecoară prin oameni vestea, rea! 

Se duce calul Graur spre codril- de stejari 
In care greit se luptă balaurii cet mari 
Cu pajuri nasdravane născute ?n ceca 'lume; 
Prin locuri unde şerpil brilianturi faci din spume, 
Şi zmeil faci palaturi de-argint cu turnuri dese 
„Can ele să ascundă frumoase "mpărătese. 
EL trece prin poene cu tufe aurite 
In care se alungă şopârle 'smălţuite 
Şi blânde păserele ce cântă ?n cuibul cald 
Având rubine pliscuri şi ochii de smarald. 
Acolo vântul serii prin frunde-alene sboară 

“Lovind incet de umbră aripa lui uşoară, 
"Şi carba, cheniând vântul din diort ca s'o diemierde 
Se mişcă 'n vălurele precum o apă verde. 
EI trece peste riuri ce curgii necontenit 
Ca gilele senine a celui fericit, 
Şi apa "ndeamuă fata pe maluri să se culce 
In ca să se oglinde, s'0 facă apă dulce. 

Zadarnic! ea "mainte, nainte mereii pasă 
Ca omul cu grăbire mânat de dor: de casă, 
Şi de trei or treă gile şi nopți de trei ori trei 

“Ea lasă somnul dulce să peară în urma ci. 
Şi astfel tot pe cale, cu ochii ţintă 'n soare, 
Cu coamele-i lucioase in vânt fălfăitoare  
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Ea pare şi dispare, răpită de cal-Graur, 
Precum un vis ferice intr? uu vărtej de aur, 

Dar după multă trudă şi mult amar de cale 
Odată cu amurgul ajunge intr? o vale, 
0 vale invergită ce se unesce n zare 
Cu-albastra, sgomotoasa, clocotitoarea mare. 
Acolo calul Graur îşi încetează sborul 
Ne mal avend pământuri să bată cu piciorul, 
Ear Lia se coboară cu grabă de pe cal 
Şi merge de se pune pe-al mării verde. mal 
Privind cu dor la ratul din fundul departat 
Pe care sc ridică al soarelui palat. 

— Pe unde "ţi merge gândul, stăpâna mea Yubită 2% 
0 *ntreabi glasul umbrei de cale obosită. 
"—„Ah! dragă sorioară! dutoasa Lia dice, 
„Jăresci in departare cea insulii ferice 
„Plutind sub cer albastru pe-a mârii albăstrime ? 
„Vegi tu colo, iu zare, colo pe-o inălțime | 
„Acel palat de aur, cel cuib de streluciri 
„Cu poarta de rubinuri şi stilpii de safiri? 
„Acolo "mptrăţesce irumos ursitul meii, 
„ACOLO "ml sboară gândul, acolo ci me vreă! 
„Dar cum să fac, val mie!.. ah! calul mei nu poate 
„Să calce şi pământul, şi mările să 'noate!:
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—Btăpână ! dice Graur, ce nu pot eii pe lume 
„0 poate al meii frate născut pe-a mării spume.“ 

Cum dice, cum nechează,.. 

Din marea cea, profundă 
0 volvură se 'malţă, şi ese-un cal in undă, 

Cu erburi şi mărgeanuri având coama "mpletită, 
Şi solzi de-argint pe spate, şi palmă sub copită. 

Zărindu-i Lia, vesel de cale se gătesce, 

- Dar când e ca să plece şi când se despirţesce 

De Graur, ea! sărută, pe coardă ?] mai dismicardă, 

Şi ?1 chiamă drag pe nume şi plânge c'a să"l peardă. 
Apol se "toarce fute la, mal, şi Yuto sare 
Pe noul cal ce-o poartă uşor pe-a lui spinare. 

Şi umbra ei remâne pe mal instrăinată, 

Şi Graur se afundă in :zarea nourată. 

1V 

Prin valuri spumegoase ce m siuru-i se alină 

Căntând o melodie simfonică, marină, . 

Ajunge Lia grabnic la insula dorită 
A cărei carbă vie cu rade" altoită. 

Copila ?n haine mindre de fiii impărătesc 
S'afundi în lumină, dar chipu-l. ingeresc, 

Dar mersu-i plin de farmec, cu pas legănător, 

0 spuni mai mult căi fată decât că e fecior.  
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Ea intră în palatul acel de feerie 
Cu inima ?n batae de dulce bucurie 
Dorind ca să 'ntâlnească, temâna de-a int&lui 
Pe-acel care-aii vrăjit-o aicea de-a veni, 
Şi cată că ziăresce a lui, bătrână mami 
Cu "genele căgute pe ochi ca o naframă ! 

De" când nu era âucă pământul care este, 
De când tot ce e 'n lume era uumaţ poveste 
Şi raga de lumină şi radele căldurei 
Eraii comori ascunse in haosul naturei, 
A splendidulut soare ferice născătoare 
Trăesce "n luminoasă şi magici splendoare, - 
Dar tristă şi orbită de vecknica-I lucire 
Acum ea nu mal poate pe soare să"] admire, 
Şi" este scris de soartă atunci numai să vadi 
Când fiul ci în cursă ar fi espus să cadă, 

Sermana *ncet aude sunând pasuri străine, 
Tresare şi intreabă: „Ce om, ce feară, cine 
„Ai indrăznit să vie aice, ş'a pătrunde 
„In locuri necaleate de pas de om; pe unde 
„Nică paserea măcastră a trece nu: *ndrăznesce, 
„Nică doru 'n rătăcire perdut, nu se opresce?% 

Copila tremurândă s? apropie şi dice: 
„Sint om cu gânduri. blânde venit din lume-aice.«
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—„De eşti fecior, replică bătrâna inarijită, i 
„SU "ţi fie calea floare şi urma infloriti, 
„Şi ?n viaţă să al parte de soacră iubitoare | | 
„Și de nevastă dulce, frumoasă, zimbitoare ; i 
„Ear dacă eşti tu fată, precum te-arată glasul, | 
„Pe urma ta uşoară intoarce “ţi Yute pasul 
„Și pei din aste locuri ne-atinse şi curate, 
„Domnite de-al meii soare; copil fară păcate! 

Copila spaimiăntată cu dorul et se ceartă, 
Ar vrea, ar vrea să fucă dar inima n'o cartă ; 
Când ceată că, s* aude în lunga departare 
De cai venind spre casă voroasa nechezare,: 
Şi eată că palatul se umple de odată 
Cu gilnica lumini din lume adunată; 
Câci soarele apune lăsfind de-alung pe ceruri 
Clipirile de stele ş'a umbrelor misteruri. 
EL vine şi apare atât de luminos 
Că mtunecă vederea cu chipul seii frumos. 
—„Bine-aY venit, copile, de mult, instrăinat!e 
Îi gice blânda mamă c* un dulce sărutat, 
Te bucură de oaspe venit de pre pământ, 
„Un oaspe blând la sullet şi gingaş la cuvâut. 

In giuru-i mindru! sare sc uită cu mirare... | 
EI vede şi nu crede, îl pare că îi pare :
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Şi simte-un neastâmper in inima-l vergină 
Sub galişa ochire a fetei ce suspină. 
Apoi, luând de mână pe Lia tremurândă: 
„Ori cine-ai fi, el gice, fiinţă, tu, plăpândă! 
„Durerea omenească in veci să nu te-ajungii, 
„Și fc ţi scurt necazul şi fericirea lungă! 
„Pe flori de primavară obrazu-ţi să se culce, 
„Și fie ţi dulce viaţa şi moartea fie "4% dulce!: 

Copila îl ascultă perdută in estaz, 
Cu zimbetul pe buze, cu lacrimi pe obraz, 
Şi dice: „Mindre soare! lasat-am scumpa ţară 
„Și casa părintească in timp de primavară 
„Cu dor să vin la tine, de- -aproape să te-admir; 
„Şi ?n calea mea grăit-am cu fiori de trandafir, 
„Cu riuri şi cu nouri, cu fluturi şi cu stele; 
„Grăit-am şi cu vulturi, cu şoimi, cu rondunele, 
„Cu tot ce putea “m lume de tine să'mi grăcască, 
„S" acum îţi gic ci ţie în limba omenească : 
„Minune mult Tubită! Lumină de lumine! 
„An inima me poartă să stati în veci cu tinea 

Şi soarele şi Lia, păreche de tubire, 
In ochi aprinşi de doruri incacă-a lor privire, 
dimbind unul la altul cu "nduioşire multă, 
Far mama ce nui vede, dar care îi ascultă,
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Grăind cu mintea, dice: „Să fiii oare "mşelată ? 
„Acest străin să fie oare fecior sati fată? 
„E are glasul dulce, prea dulce, prea dufos | 
„De când ait dat cu ochit de fiul mei frumos! 

Apoi, mat stând pe gânduri, adaoge ?n tristeţii 
„Ah! unde "mi e vederea din dalba tinereţă!.. 
„Amar de cine are pe ochi un negru nor 
„Când inima presimte!.. E fată saii feclor.. 
„La noapte voiii aşterne în patu-i albe flori; 
„De-a fi barbat, sub dânsul peri-vor pănă 'n dori 
„Bar de-a fi fată, ele, de sinul cl lipite, 
„In faptul dimineţii vor fi mai inflorite.& 

Bătrâna "m neastemptr se duce şorăind 
Condusă de-a ci cârjă prin umbră pipăind. | 

Atunci votosul soare, simțind o nouă viaţă, 
0 Yea pe Lia "m braţe şi o sărută "n faţă 
Şi "1 dice cu mfocare: „Lubita mea mireasă 
„In lumea pământeană a! fost imptrăteasă, 
„De-acum, tot impreună gustând cerescul bine, 
„Fi lumina-voiă cerul şi tu, dragă, pe mine.“ 

Copila varsă lacrimi ; uimită ea, simţesce 
Că, inima-i ferice in sinu-i se topesce - 
Ca giua cea de vară când radele se scurgii 
Topindu-se in umbra, adincă âin amurg. 

Şi astfel dragalaşii de-a lor Yubiri ai parte... 
Ear când le spune noaptea că *% timp a să desparte  
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Nici unul mare gândul să facă inceputul, 
SE rupă lanţul dulce ce" leagă cu strutul!. 

V 

A doa-di, pe timpul minunilor visate, , 
"Când faptul dimineţii la uşa nopţii bate, 
Bătrâna mamă, trează. de grija ce-o domină, 
Simţesce că e 'n lume o stranie lumină, 
Ea merge cu grăbire la patul unde crede 

- Wait trebuit să doarmă străinul... şi ca vede 
(Câci dragostea de mamă o face-acum să vadă,) - 

TEa vede ?n aşternutu-t flori vii ca de zapadă, 
„Ah! gice cu durere; nicl una nu"! uscată! 
„Nici una vestegită ! Străinul oaspe't fată !* 
Apo, in tulburarea-i de crudă presimţire, 
Inalţă ochi ?n ceruri i vede cu-oţerire... 
Ce vede? 

” Pe zenitul adînc, inflacarat, 
Mreţul soare plană! şi caru'i inhamat 
Cu noă ca de rade ce 'n spaţii Pati răpit, 
Cutrieră, cerescul intins nemărginit. 

Shorii caii lăsând riuri de foc în urma lor 

Şi frâele scapate de-alung in aer. sbori; 
Ear soarele ferice, dând lumilor uitare, 

Cu Lia leganati pe sinul lut apare,
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Şi lumile "mundate sub flacări ardetoare - 
Privescii cu ingrozire alt soare lângă soare... 
„Blăstem! strigă bătrâna, blăstem pe capul teii, 
„Tu care "mi răpesci vleaţa; răpind pe fiul meii!: 
Și mama cade moartă! , . 

Ea cade! dar urgia, 
Dar cruntul blăstem sboară, se sue păn Ia Lia, 
Ş” a: soarelut mireasă lovită, fulgerată; 
Din ceruri cade *n marea lucind ca o săgeată. 

Ah! mare L-ai fost visul şi scurtă fericirea! - 
Iubirea Y-aii dat moartea, şi moartea nemurirea! 
Ear sufletu-t ferice luat-aii forma, vie: 
De-o mică, dragalaşă, duioasă Ciocărlie 
Ce vecinic cătră, soare „se "nalță "n adorare 
Chiemându-l, primavara, cu dulcea ci căntare! 

1815, May, 

SS 

(1203) 9 
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VLAD ŢEPEŞ ŞI STEJARUL, 
Pe. 

Yărgoviştea e "n larmă în di de Pasci cu soare! 
Vlad "Ţepeş incruntatul f-aiă pus o cingătoare, 
0 cingătoare largă de oameni inţepaţi, 
Bătrânt cu barbe albe, călugări, juni barbaţi, 
Smunciţi de la ospețe, din hori, din veselie, 
Ş' acum umplând văzduhul de-o vastă agonie! 

Privindu-i, mîndrul soare in nori de sânge-apune'! 
Far Ţepeş, nu departe, sub un stejar se pune 
Pe-o culme, sc intinde la umbri şi admiră 
In giua de ?'nviere oraşul cum espiră, |
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Şi cum, gemend sermanii în Chin şi n foc de sete, 
Aparii pe zarea roşă în negre siluete, 

Şi ride, cumplit ride caltul ne "'mpăcat! 

Superb, stremoş de arbori, cu frunde "ncoronat, 
Stejarul, remas singur pe câmpul de nagară, 
Se pare o fantasmă din lumea legendară, 
0 moaşte urieaşă din codru dărimaţ! 47 
In seculul ce trece perdut, instrăinat, . 
Vitat de coasa morţii pe ţermul scurtei vieți, 
El are matestatea aiigustei bătră neţi. 
Un cârd de vulturi ageri in frunga lui s* ascundă,. 
Furtunele cumplite in ca se perăii afund, 
Și .aprigul cutremur de munţi resturntitor 
ÎL pare-un fior moale cel sgudue uşor. 
Cu cât se 'ntinde noaptea in giuru-i, el lucesce ; 
Cu cât in gluru-i cresce pustiul, şi el cresce, 
Picioarele "i sint prinse in ţerna mormintală, 
Dar fruntea "i luminată de rada imortală. 
Păstorul de la munte şi omul de ogor a 
Se "nchină lui şi "m faţă-i griescă incetişor, 
Câci umbra lui cuprinde trei secult de misteruri 
Câci trunchiu "1 o coloană dintre pimânt şi ceruri, 
Câci prin frungişu-i verde un vuet lung resună 
Ce pare că şoptesce de gloria, strebună. 
Vlad "Ţepeş îl privesce şi dice cu gând reii: 
„Ce de mai ţepi aş face, stejar, din codrul teii !* 

*
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Atunci, ca nici odată, gigantul s'a uimit! 
De-un lung fior in frcamet frundişul a vuit, 
Ş'un glas de altă lume adine pătrundetor 
A dis:. | 

„0! tu, Vlad 'Tepeş! hain cutezitor! 
„Trei seculi sîntii, trei seculi de când vofosul soare 
„Revarsă peste mine cereasca Iul splendoare! 
„Trei seculi am dat umbrii şi dulce adăpost 
„La -lumea “care este, la lumea care-ait fost, 
„La oameni şi la feare!.. dar om aşa cumplit, 
„Dar feară-aşa ca tine cii âncă n'am unbriţ! 
„Tu af in loc de suflet, o fazmă neagră care. 
„Pe. cruntul Satan însuşi l-ar pune in mirare, 
„Ear gândul teii nu vede a tale fapte rele, 
„Cum nu se vede noaptea orbită, fără stele! 

"„Şi insă eşti puternic, eşti Domn, păstor de turmă! 
„Ar fi să inflorească pământul pe-a ta urmă; 
„Dar nu! când te-arăţi Jumer, in sin copilul plânge; 
„Când ridă, a tale gingeni se rădii roşind de -sânge; 
„Ș ori unde îţi duci paşii, o buhă cu-al ci sbor 
„Punându-se drept soare, te "ntunecă de-un nor! 

„0! timp, al meă tovartş, o! timp neodihnit, 
„Secerător de oameni! sub mine al privit” 
„Pe Domnul Negru-vodă cu stemă *ncoronat 
„Când in această ţeară el a descălecat, |
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„0m verde, Român neaoş, măsurător de lume, 
„Ve vrea pe-a ei măsură ca să "ŞI crocască-un nume! 
„Al mal privit aice pe Mircea cel bătrân 
„Sub un nămol de'laurt culcat pe-un pat de îtn, 
„Dormind cu față blândă şi "n vis âncă vădend 
„Pe Batazed in fugi prin Dunărea trecând. 
„Atunci din al mei codru tubit şi respectat 
„Alult lemn de ghioage, arce, voinicilor am dat, 
„Câci pe atuncă, când ţeara suna de crunte larme, 
„Stejarul cu voinicul cra frate de arme, 
„Ear codrii, cetiiţi unde minaţi de a lor soarte, 
„Românii găseaii vleaţă, dusmanii găseaii moarte! - 

" „Ş” acum ei, martur falnic de-atâtea fapte mari, 
„Ei care port in ghindă-mi un codru de stejari, 
„Eii care port pe umeri trecutul luminat, 
„Bă! să me văd acuma de-un verme-ameninţat!.. 

“In lături feară cruntă cu negru cer-de-gură ; 
„Tu parcă umbra mea sacră cu-a ta hidoasă ură! 
„In lături, 'Țepeluşe!.. un arbor vii ca mine 
„Nu cresce gigant falnic pentru-un pitic ca tine!“ 

. 

Vlad "Ţepeş se incruntă! in oarba lui turbare 
Tresare, se răpede, lovesce ?n trunchiul tare, 

„Dar, umilit, el cade şi scapă gios pumnarul... 

„Cu-o frungă restejită l-ati pălmuit- stejarul! 
Mizcesci, 1874.
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LEGENDA! LĂCRIMIOAREJ 
Ra Dog 

I 

În raii nici o minune plăcută nu lipsta. 
Vezduhul lin, Tecoare, a crini amirosta, 

Câcă albele potire in veci tot înflorite 
Scoteaii din a lor sinury arome nesfirşite, 

Lumina cra moale şi ndemnătoare şopții. 
Nică noaptea urma dilei, nick. diua urma, nopţii.
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Prin arbori căntaii paseri, prin aer sburai îngeri, 
Şi nu giisiaii resunet în el a lumii plângeri ; 

Câci scris era pe ceruri, pe frunde şi pe unde : 
„Nici umbra de durere aice nu pătrunde.“ 

Pe maluri verdi, frumoase de riuri limpedite 
Staii sufletele blânde, Yubinde, fericite, 

Gustând in liniştire cerească veselie 
Ce m fiecare clipă cuprinde-o vecinicie. 

Dulce-adăpost de pace, grădină "cântătoare... 
Avea orl ce minune, dar îi lipsia o floare. 

N 

Şi ceată că sosesce un vaspe de pe lume, 
Un suflet alb şi tinăr pe-un nor de dulci parfume; 

Ear sufletele toate îi esti luf inainte, 
Primindu-l cu zimbire, cu gingaşe cuvinte,
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Şi" gicăi: „In raul nostru bine-af sosit, copile! 
„Curând plecaşi din vieaţă! Na plângi. tale dile ?< 

—Nu, câci. am dat o clipă de vleaţă trecătoare 
„„Pe alta mai ferice şi n veci neperitoare.E 

— Și nu "ţi e dor acuma de lumea. pimîntească ?5 
„—sNu, câci mal mult îmi place intinderea cerească, = 

— Cum? Nu laşi nici o jale pe urma ta dutoasă 2% 
—„Au! las o mamă scumpă, o mamă drăgăstoasă, 
„Si vecinic după densa oii plâuge cu durere!: 

i 

Dicend, copilul. plânge lipsit de miniere, 
Şi lacrimile-i calde se schimbă ?n Licrimioare: 

De-atunci nu mat e lipsi în raiii de nici o floare! 

SA aa
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CUZA VODĂ 

9/15 Matu 1973 

V egutu-te-am in pace suind scara mărire 
Şi "n pace luând calea aiigustăi-a nemurire, 
0! scump amic, Domn mare, 0! nume cu splendoare 

”_ Sădit pe miriade de libere ogoare! 

0 clipă apărut-ai în plaiul vecinicier 
Şi vecinice mari fapte lasat-al Romăniei, 
Nălţând din părăsire antica-i demnitate 
Prin magica Unire şi sacra Libertate,
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Ca norul plin de mană ce trece şi revarsă 
0 ploae roditoare pe brazda care % arsă, 
ŞI, stând apoi de-oparte, in urma lui privesce 
Cum brazda se deschide şi câmpul infloresce, 

Aşa şi tu din ceruri af dulcea mîngăere 
SE vedi a ţerii tale frumoasă re "nviere, 
Tu ce-ai stărpit cu sceptrul, unealtă, de rodire, 
Din suflete şi câmpuri seminţa de şerbire, 

Acum te odihnesce gustând eterna pace 
„In tatna matestoasă a morţii care tace, 
Lăsând o lume ntreasă la Tine să găndească 
Ş'a ta legendă, Cuza! cu fală so rostească... 

Sintii. nume destinate, ca numele teii mare, 
SE stee neclintite pe-a Timpului hotare 
Şi vecluic st respândă o falnică lumină 
Pe seculil ce "n umbră, trecând, li se închină! 

Ruginoasa. 

nana



  
NOTE 
_ 

LEGENDE 
Dumbrava roşie 

Visul lui Albert. 

Regele Albert, după inroirea ce făcuse cu fraţii sei, regele 
Ungariei şi ducele Litvaniei, in conferinţa de la Lcutschau, cer- când a'şi implini gândul asupra domnului Stefan a Moldovei (con- 
ferinţă in care se desbătu despre stârpirea Românilor :, super extir- 
patione Valachi); chiemâ Ia arme toată Polonia, Galiţia, Mazovia, 
pe Ioan de Tiffen magisterul Prusiei, ear mai ales pe Alecsandru, 
ducele Litvaniei cn toată nobilimea Litvană. Deci cu multă oaste 
de mercenari pedestri şi călăreţi el plecă, de la Leopol spre Mol- - 
dora, la 26 Iunie. 

Acea nefericită espediţie fa preinaintată de urmitoarele pro- 
nosticuri: Doi sute de boi, apucându-i un vârtej infricoşat la eşirea 
din Leopol, se imprăştieară în toate părţile; unii cădură in şan- 
țarile suburbiei, car ceilalţi cu grei se putură găsi şi aduna. Când. 
Regele trecea un riuleţ, calul sei de mină se poticni şi se inecă, 
Un oare care Sropski, nobil de neam, dar cam nebun, de mai 
multe ori strigâ în Leopol cu spaimă, prevestind peirea Polonilor.



140 NOTE 

Fulgerul căgând asupra taberei, ucise pe un nobil şi 12 cai. Preo= tal servind dinaintea Regelui, scăpă gios sfintele Taine... Şi cu toate aceste inspăimintătoare intămplâri, departe de a st lăsa de păcate, oastea petrecea in libertate cu mueri, şi insuşi şefii nu numai noaptea dar şi chiar la lumina dilei se desfătaii in baie şi în beţie, dismierdându-se în braţele femeilor, Creslau Curozwansti, nobil de Roza, decan de Cracoria, şi Padlowshi de Przytyk, castelanul Radomniei, ai fost trimişi. soli cătră Stefan Vodă, pentru ca st ceară libera trecere prin ţeară a "oastei Ieşesci, curcând a-l inşela că espediţia lui Albert ar fi me- nită in contra 'Tareilor. Asemine misie ai avut şi Matei Lon- zinski, episcopul Cameniţei. . - 
Albert incepu resboiul asediend şi bombardând Suceava, însă nu reuşi a lua oraşul, ci perdu multă oaste şi timp în zadar. " astea Leşeaseă se retrase prin codrii lucovinei, având în mijloc pe regele bolnaț şi das pe un leagăn; insă acolo Moldovenii ascunși intre copaci, se îsbiră ca lupii. asupra Leşilor şi le făcură multă stricăciane. Periră atunci mulţi din neamul lui 'Toporski (unul din cele mai vechi din Polonia), doi Tenczynski, Nicolai, palatinul Galiției, şi Gabriel de Moravica, etc. | - Tot atunci un contigent de Craciaţi Prusiani, urmând după armata regală, fură atacați de hatmanul Boldur, risipiţi, şi câţi scăpară de moarte fură robiţi. : Acea oaste regală în care sc afla magnații Podoliei, fu reii vătăinată de oamenii lui Stefan. 

, Matei Miechovski gice: «0! Stefan, barbat triumfal şi vic- «torios, care iruişi pe toţi regii inveninaţi! 0! om fericit, care «te bucuraşi de toate darurile câte natara le dă altora numai in «părţi, unii fiind înţelepţi cu viclenie, alţii viteji cu sablima vir «tute a dreptăţii, alţii car „norocuşi contra duşmanilor, tu singur «le avuşi hărăzite ţie toate de-odati: just, prevăgitor, viclean, «biruitor asupra tuturor adversarilor! Nu degeaba cată a fi nu- « mtrat intre eroii seculului nostru!» ete. 
t - Cârhiva istorică, a Romăniei,) 

Aceste fapte sîntii relatate de Matei. Miechovski in istoria lui Stefan Vodă; ear prințul D. Cintimir, adeverind legenda po- porală, dice: «Stefan V, prinţul Moldovei, bătend oastea Leşască «la Cotnar, unde crese vinul cel lăudat, cu totul o aii stins; nu- < mai 15000 ai prins vii, pre carii i-aii pus in jus şi X-a silit
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«de aii arat în lung duuă mile, în lat o milă de pământ, in care 
<arătură tot prin Legii aceia ai stintnat doă păduri ce şi pănă 
<astăgi se numescii de Poloni Bucovina, ear de Moldoveni, Dum- 
«brava roşie, saii păduri roşii pentru că sati semănat şi sădit 
<cu sânge Legesc, > - 

»Glumet, îi place-a qlice lut Negrea, viteaz darnic 
Familia Negre este una din cele mai vechi din Moldova. Chiar 

pe lo inceputul seculului XIV, un Negre Vornicul fisurează in îs- 
torie, timp de 24 ani, adică de la 1102 până la 1-126, intre cei 
12 bveri mari, consilieri a Imi Alecsandru cel bun. 

La 1471, Paharnicul Negre a fost descăpăţinat în Vaslui din 
ordinul lui Stefan cel Mare, fiind că a fost de părere a nu sg 
resboi în contra lui Radu a țerci Muntenesci, ca unul ce era 
Creştin şi Român. . . 
„Un alt Negre, Patrasco, ginere lui Petre Vodă Schiopul, ai 

urmat in ecsil pe socrul scă, aii fost inscris în cartea de aur din 
Veneţia şi ai murit la Barcelona, ete: ete. 

In bronicele şi hrisoavele remase de la strebuni, numele de 
Negre apare ades ca proprietari de moşii Negresci, ca oameni în- 
semnaţi pe timpul lor, şi ades ca victime a urgiilor domnesti. 

»Aloldova, la Dreptate, pe soarta cX stăpână: 
Locul pe care: Stefan aă fost proclamat Domni Moldovei, parta 

numele de Dreptate. ” | 

„Dlaghăary schimbaţi în Yepură San Purice m lovilă* 
Numele Paricescilor aii fost schimbat în Movilesci pe câmpul 

luptei de la Skee, luptă in care Hroiot şeful armici Unguresci ai 
fost descăpăţinat de Puriee Aprodul. 

" (Vegă poemul lui C. Negruzzi, Aprodul Purice,) 

" „Stefan, Stefan Domn cel Aare“ 

Cântic vechii poporal. 
Bv
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Resbunarea lui Statu-Palmaă, 
Statu-Palmi-barba-coţ este un personaziii fantastic din cej mai originali care se găsescii în povesti, Ele un pitic monstruos, avend statura mică de o palmă, şi barba lungă de un cot, Lo- cuinţa lui este intr' nn vîrf de plop; ear când se coboară din acel copac, el încalecă pe nn iepure schiop de cutrieră lumea şi pă- trunde chiar pe sub pământ, 

Mi Sfarmă-peatră şi Strimbă-lemne sintii personificările urieşe- a torentelor care macină şi restoarnă stincele câţ de nalte, şi a fur- tunelor care indoae şi rupă arborii cât de groși. Făt-frumos este croul ce sa luptă ca Zmeii, ca balaurii, cu uricşii şi cu fearele codrilor pentru apărarea fetelor de impăraţi - Care se daii in dragoste cu el. Pepelea represintă spiritul giumeţ al Românilor; el scie să se descurce cu dibicie in toate intămplârile, să joace feste duş- manilor lui, şi strecurându-se uşor prin valurile lumii, sg casă totdeauna din ori ce pericul cu risul pe faţă, 

aa 

Calul Cardinalului Bathori 
Andrei Bathori, cardinalul, văre primare lui Sigismund, cam se puse Craiii în Ardeal, na voi nici cum să aibă legături amicale cu Mihai, dar âncă”i ordonă s% lase-Țeara Romănească şi să vie corend în Ardeal cu toată familia sa, căci avea de gând st'] dea in mâna 'Turcilor, Mihai, drept Tespuns, se răpedi cu oastea luj formată de Români, de Cazaci şi de Moldoveni, şi puse sub sabie armia Ungurească. 
Bathori care inainte de luptă dicea cu fală că Românii sîntă turme de oi, ear Ungurii ncimblăndite feare, vegându-şi oastea risipită, incălecâ iute, părăsind câmpul resboiului, şi căută sca- pare in fuga calului sei. EI apucă prin manţi şi prin pustietăță unde urmă de om nu se afla; insă cădendu-i calul mort, c! se intelni noaptea cu nisce ciobani carii Pai ucis şi ai das capul sei lui Mihai, cerându-i a fi boieriţi pentru isbânda lor. Viteazul Domn făcu dreaptă jndecată şi fâră intirgiere puse de se spEndură pe ucigași... ete, | 

(Poemul Vistierului Statrinos,) 
i SO
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Tudora de la Târgor 

<Mihai Viteazul s'aii fost dat în dragoste cu Tudora de la 
<Târşor (Sau Târguşor), şi din amorul lor sati născut o fată na- 
«mită Maraula ce s'a măritat cu Socol paharnicul. » 

  

x 

, Palatul Loredano , 

” Gondolierii din Veneţia cântă ades în hor strofe din Orlando 
furioso şi Jerusaleme liberata. 

WI 

Dan, Capitan de plaiă 

„Zar Stefan de la dânsul Iând în schimb pe Hanul 
»l-aă dis: Ursane frate! să“ţi faci ochirea roată 
»Și cât îi videa zare a ta să fie toată!“ 

Astfel Domnii vechi, în timpul luptelor recompensaii pe bar- , 
baţii carii ficeai acte de vitejie. Astfel s'a format in vechime 
proprietăţile mari din ţeari. 

De-atnnci cl stâ de pază în mijlocul căm ici nat Sia, „119 „CU „Și nime nu S atinge de zmeii hergheliei. 

In timpul năvălirilor de Tatari, de Leşi, de Unguri, de Cazaci 
şi de Turcă, duşmani neimpăcaţi cn carii ţeara, noastră a fost in 
luptă seculi intregi, nuinak codrii şi munţii eraii locuiţi; câm- 
piile pustiite, în lipsă de agricultură, serviai numai pentru hrana turmelor de vite albe şi de herghelii de cai. Aceste turme şi her- ghelii formaii cel mai mare venit al ferii, căci eraii vestite pen- tru calitatea soiului lor. 

  

Grui-Sânger 

Cu pe de lup s afurmă 
Leac popular în contra efectului spaimei,
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pd ta cenuşă peară în vânt, şi neagră fie!“ 
Cenuşa celor buni e albă, cenuşa celor rei e neagră. (Cre dinţi populari.) 

Li poarti poame roşii şi numele de Sânger, 
Copăcel care produce struguri de fructe selbatice, roşii. 50IISE 

d Vlad 'Pepeş şi Stejarul | 
Acest Domn a ficat cetatea de la Poenari şi sfinta mona- stire de Ja Snagor; a mai ficut un lucru cu orășenii din Târ- govişte pentru o vină mare ce aii fost făcut ei nnui frate al lui Vlad Vodă, când a fost in giua Pascilor, fiind toţi orăşanii la ospeţe, ear cei tineri la horă, aşa fără veste pre toţi i-ai cu- prins. Deci câţi ai fost oameni mari bătrâni, pre toţi l-ai inţă- pat de aii ocolit cu ei tot târgul, car câţi ai fost tineri; cu ne- vestele lor şi cu fete mari, aşa cum ai fost impodobiţi in dina Pascilor, pre toți i-aii dus la Poenari de au tot lucrat la, cetate - până S'aii spart toate hainele de pre că, şi aii remas toţi dâspoiaţi în peile goale; pentru aceca ţ-aii scos nume Țepeluş. Domni 15 ani, 

(Îlanuscrise vechi peilintbă română găsite în Sfin- : tele monăştiri Abzia şi Șerbănesci, 
sv . a... ..... e sai SR 

4 

Stefan vodă şi cvdrul, Stefan şi Dunărea 
” (pagina 157 şi 159 din „Varias 

“Aceste doi balade, scrise in stilul cânticelor poporale, cu li- cenţele obicinuite de rime defectuoase, precum : aruncă-adincă, agiunge-strînge, sint bazate pe tradiții vechi, care din nenorocire se perdii dilnic din memoria poporului. . 

  

  


