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CANȚICUL GINTEI LATINE 

Latina gintă ce regină 

Intre-a le lumei ginte mari; 

Ea poartă 'n frunte-o stea divină 

Lucind prin timpii seculară. 

Menirea ci tot .inainte 
Măre|, indreaptă paşii sci. 
Ea merge ?n capul altor ginte 

Versând lumină ?n urma ci. 

Latina gintă e vergină 

Cu farmece dulce, răpitor;



_ CANTICUL GINTEL LATIXE 

Străinu n cale-i se inclină 
Şi pe genunchi cade cu dor. 
Frumoasă, vie, zimbitoare, 
Sub cer senin, in aer cald, 
Ea se mirează 'n splendid soare, 
Se scaldă 'n mare de smarald. 

Latina gintă are parte 
De-ale pămîntului comoii 
Şi mult voios ea le imparte 
“Cu celelalte-a ei surori, 
Dar e teribilă 'm mănie 
Când braţul ei liberator 
Lovesce ?n cruda tiranie 
Şi luptă pentră-al sei onor. 

In dioa cea de judecată 
Când, faţă 'm cer cu Domnul sfint, 
Latina gintă-a fi 'ntrebată 
Ce aii făcut pe-acest pămînt ? 
Ea va respunde sus şi tare: 
O! Doamne 'n lime cât am stat 
„In ochii scă plini de-admirare 
„Pe tine te-am represeniat!* 

Mircegti,
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Leanieit! bătrîn gigante al munţilor Carpaţi! 

Privesce peste norii in juruţi adunaţi . i 
Ce sgomot, ce contraste pe laturile tale: 
De-oparte veselie, de alta lungă jale! 

Austria, imperiă al cârui vultur “mare 

Rotundul glob şi sceptrul îi ţine strină in ghiare; 
Austria ce vede foind Va că picioare 

Un roiii in neastămpăr de mari şi mici popoare,. 
; Şi poartă cu' mîndrie coroana cesarină |. 

la care-insuşi Carpaţii şi Dunărea se mchină; 
Austria ferice adi e in serbătoare! De 

D
I
V
 
A
i
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Armatele-i deprinse a fi invingătoare 
Desfâşură largi steaguri de falnică paradă 

Sub cerul Bucovincă ce geme, tristă pradă... 

Soldaţi 'n uniforme ferite de-ori ce pete 

Se *'nşiră ca un codru de pusci, de baionete, 

Atât de ingrijite cât pară, lucind la soare, 
Un arsenal simetric de arme-âncă fecioare, 

Vitejii poartă ?n frunte crengi verdi ce se indoae 
Ca lauri blângi de pace in lipsă de resboae,. 
Ei staă in linii drepte şi armele presentă 
La şefi muiaţi in aur, infăşuraţi in lentă 

"Şi gărboviţi sub sarcini de fapte glorioase. 

Aproape sburdă ?n sgomot scadroane numeroase 
De Dbravi Husari, Centauri, iuţi-fugători, mult | 

“[spr inteni, 
Cu aripi la” copite ș şi la picioare pinteni.: 
Sleiţi pe cai de frunte şi stând in ranguri drept. 

EI pară in „nerăbdare se ice lumca n pepi. 

Maghiarul resucesce musteaţa-i cătrănită, 
Jar calu-i muşcă “fiul sub buza lui strunită, 

" Av&nd unul cu altul o tainică rudire 
Prin dorul ce frimîntă selbatica lor fire. 
Privindu-i, stai pe gânduri şi 'ntrebi de 'nobilcază 
Calul pe om, saii omul pe cal îl completează.
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La dreapta se vedii tunuri în rînd lucind de-oparte, 

Deprinse-a svărli moartea in duşmani de departe. 

Aspectul lor e erâncen, grav, ameninţător 
Câci moartea locuesce ascunsă ?n sinul lor; 

far gura-le e gata din pept sarunce ?n vînt 

O salvă triumfală saii salvă de mormint. 

gimprejurul puternicei armate 

Se 'ndcasă-o gloatii oarbă de tipuri variate: 

Nemţi, Leşi, Rusnaci şi Unguri, babelică mulţime 
Pătată, "năduşită de neagra Evreime. 
Toţi pleacă a lor frunte pe când in catedrală 

Se *nalţă 'Te-Deumul la sfera ideală. 

Toţi sînt in aşteptare . . . 
De-odatit-un freamaăt shoară ă 

De-alungul prin oşlime şi m gloată se strecoară. 
Un semn! Comanda trece prin rangurile dese, 

Tamburele resună şi muzicele-alese 
Intoană mari fanfare ce se uneseii in sunet 

Cii-a clopotelor svonuri, că-a tunurilor tunet. 

Şi 'm laturi şi 

Electrică] scintee piteunde lumea toată. 
Un glas de mii de glasuri, un ura lung de gloată 

Esprimă 'm limbi diverse naive 'ntusiasmuri... 
Delirul Evreimei ajunge pân' la spasmuri!
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Dar. ce serbează astfel. Austria cu fală? 
Serbează-al unui eroă vr'o faptă imortală, 
Sau qioa unui Cesar, sati noiie, mari victorii 
Ce-ai coronat armata cu mari şi noile glorii? 

II 

Ceahleule, vecine că-a cerului minuni, 
Vechiii martur le-a le lumei clipesci deşertăciuni! 
Respunde din nălţime: De ce_astă--serbare 
Deşteaptă in Suceava o lungă Yaetare, 
Un plâns „de-amărăciune, un 'gemet de morminte, 
Un noii fior de moarte prin moartele-oseminte? | 
A clopotelor tonură metalice, pompoase, | 
De ce trezescii in Putna resunete duioase? 
De ce tresară stejarii cun freamăt de oştire? 
De ce Românul simte o cruntă oțerire? - 
De ce măreața umbra lui Stefan, sus pe munte, 
Cu giălgiil sei de secoli s'acopere pe frunte? | 

- „Austria 'serbează cu viltă maiestoasă * 
„A tristei Bucovine răpire dureroasă 
„Prin trauda infamă şa Turcului v&ndare!.. 
„E jubilei de moarte câci prețul de trădare 
„S'aii numerat pe racla lui Ghica Domn, ucis!.. „Şi astăgi pe-acea crimă un secol Sai inchis,



BUCOVIXEI 

Inchis?.., Noi îl deschidem!... şi adeverul “sfint 
Chiemat, la glasul ţerii se 'nalţă din mormint. 
Fantasmă singerândă, la lume el apare 
Se spue a lui Ghica română protestare 

“In dioa mult nefastă când tristă, umilită, 
Moldova de-a ei soră fu silnie deslipită; 
Se spue fărdelegea acelui laş Vizir, 
Unealtă de peire a Domnului martir, 
Ce ?'n setea lui de aur jertfit-aă lăcomiei 
O sculă din coroana antică-a Romăniei! 

Victimă neferice inaltelor trădări, . 

Agi este inceputul a talei resbunâri, 
O! Ghica, nume sacru ce astădi reapari 
Ca vecinică sentenţă a ghigilor barbari! 

Privesce-o! mare umbră, din boltele senine, -: 
In astă di de doliă când mii de limbi străine, 

„Crestini legaţi cu Iuda in stranie unire,, 
„ Serbează-a Bucovinei modernă - restignire ; ; 

Privesce: Noi cu jale, supuşi acum tăcerei, 
Venim ca se'ţi aducem ofrandele durerei, 
Venim se vărsâm lacrimi ce inima le plânge 
Pe locul unde curs'aiă, o! Doamne, al teii sânge!
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TII 

Istoria inserie Lot ce-ai vedut și vede, - 
„Ea dice: Romănie, in ceruri te încrede : 
Câci lacrimele calde de-un neam intreg vărsate 
“Rodescii jos Dreptul sacru şi sus nalta Dreptate. 
Deci umbră maiestoasă te 'ntoaree spre hotare 
Şacum, după un secol trecut, di cu glas tare: 

„Tu, scumpă Bucovină, odraslă românească! 
„Tu, cuibul vitejiei, tu, fală stremoşească ! 
„Respunde'n faţa lamei că-a 'ta 'dispreţuire 
mÂcelor ce aclamă a ta nenorocire. 
„Evreii te insultă Pa soarelui lumină . 
„Ca pe un şoim co'l roade o lacomă vermină. 
„EX ridă de tine astăgi credend ca lor grămadă 
„De-acum pe vecinicie te face a lor pradă; 
„Dar nu te potii ajunge insultele profane 
„Când eşti vlastarea, fiica cohortelor romane, 
„Când, falnic rezemată pe vechile mormiînturi, 
„Păstrezi in al teii suflet anticele avinturi; 
„Când fiecare arbor din codri- -ţi fioroşi. 
„Cuprinde o legendă din timpii glorioşi: 
„Când fiecare stincă, şi plai, şi rii, şi nume * 
„Atestii că nu piere 1 romana gintă n lume!
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„Prin aer câte-odată se vedii trecând in sbor 

„Lungi cârduri de corbi negri cu svon croncănitor. 

„Flămândi, că cad pe câmpuri, se cred stăpâni pe [âră 

„Dar e destul se vadă un uliii ca se peară. 

„Pe ceriurile-albastre adose ori sadună 

„Trocne 'ntunecoase de negri nori ce tună. 

„Se pare caii se verse potopul pe pămînt 

„Dar ca se-i răsipească ce trehue?... un vînt! * 

Veni-va dioa slintă când vîntul mîntuirei 
Va duce corbi şi nouri pe calea pribegirei, 
Şi cerul ţerii: noastre car îi-va nepătat 
Şi limpide ca ochiul de lacrimă spălat. 
Ear pân'atunci, o! Doamne, dacă-i permis se ridă 

De codrul vechii şi sacru pradalnica omidă, 
Ilulească Evreimea fanatică, duşmană , 
Uitând Ierusalimul, uitând spada romană! 

Şi marele imperii aclame cu trufie 
Un act care atristă pe ?ntreaga Romănie ! 

„ Ordone umilivea simţirei erestinescă E 
Ca se complacă urei şi turbei Evrcesci, 
Şi facă se resune vezduhul de fanfare, 
De clopote, de tunuri, de crâncena serbare.
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Zadarnic! acel sgomot cât de puternic fie 
Nu *mpedică pe bronzu-i istoria se 'nscric, 
Pe lângă-a lumei fapte infame saiă sublime, - 
"O fraudă, o crimă şi doă mari victime !



III 

HODJA MURAD PASA . 

VIZIRUL SULTANULUI AHMET.— 1804 

Hodja Murad, Vizirul Sultanului Ahmet, 

Avea, trei fii resboinici vestiți: Ghiiin, Id, Djennet, 1) 
Trei şoimi, trei lei, trei fulgeri, trei flori din toam- 

[na vieţii, 
Iubirea, mîngăerea şi fala bătrineţii. 
Când îi privia in pace la umbră adormiţi, 

Curgeaii duioase lacrimi din ochii lui ţintiţi 
Şi 'n inima-i de tată, plăpândă, simţitoare, 

Ca ?n raiul lui Mohamed era dulce recoare;
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Ear când, viteji, în focuri se aruncati tustrei, 
IȘi netezia el barba gicend: Ei sîntă at mei! 

Mult timp Murad in lupte tocindu-și iataganul, 
Mărisc, apărase întreg Aliotmanul, 2) 
Şi ?n Asia supusă clădind movili de morţi, 
Luase titlul falnic de Spada ”Naltei Porţi. 
Poporul însă, prada urgici, ce-l veduse 
Săpând gropi largi şi dese pe care le umpluze 
Cu sule, mii cadavre, toate-aşegate 'n snopi, 
Mai drept îl poreclise: Crunt săpător de gropi... 3) 

Inu”unul din acele resboac sângeroase : 
In care moartea oarbă cosea cu mil de coase, 
Pe locul ce se 'ntinde in jur de Diarbekir, 
Alâturea cu-o groapă şedea asprul Vizir. 
In faţă-i Enicerii, mult crâncenă polae, 
Păziaii o tristă gloată de robi prinsi in batae, 
Meniţi se umple groapa cu trupurile. lor 
Sub apriga privire lui I6dja 'nvingător. 

Opideci de ani pe umeri și splendida-i armură - 
Plecaii sub grea povară: mareaţa lui statură, 
Dar ochii. sci in flacări luceaui. şi alergaii 
La fii lui ce, 'n: zare pe duşmani alungaă,
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Şi râpide din zare veniaii se sodihnească 
Pe trista hecatombă din groapa vizirească, 
Calâii, roşi de sânge, la semnu-i se "ndemmai, 

Pe robii toți de-a rîndul îi descăpăţinaui 

Şi. trupurile calde ce imbataii omorul. 

Cadeaii in groapa largă impinse cu piciorul; 
lar Hodja, fără milă la strigăt de aman, 4) 
Rostia cu glas fanatic verseturi din Coran... 

Eat un Spahiiă. călare ce trece 'n răpegiiine 
Cu 'n prune culcat pe Draţe-i, frumos ca o minune ! 

Vizirul îl zaresce şi 'ntreabă pe Spahiii : 

„Unde-ai găsit, Hassane, odorul acest viii? « 
Hassan plecat depune pe câmpul ud de sânge 
Copilul, rod in floare, ce tremură şi plânge, 
Se "nchină şi respunde: „Găsitu-Pam sub cort, 
„Lipit de al sei tată creştin, in luptă mort.“ 

Vizirul se incruntă; el strigă: „A! muiere! 

„De şerpi plini de otravă ai milă şi durere? 

„Ucide-l. . 

| „Eu? replică Spahiul revoltat, 
„Eă se ucid « orfanul la sinul meu purtat ? 
„Liam dăruit cu dile, şi vrei se-mi intore darul? 

„Lam sărutat, şacuma se *'nfig in el pumnarul ?... 
„Allah! în care timpuri ajunsam noi de vii, 

„Bătrinii dac'ordonă ucideri de copii?
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„Allah, Allah! cum poate o frunte maiestoasă 
„Se *'ncuibe-o cugetare atât de fioroasă? 
„Cum?... barbă-atât de albă şi cuget inăsprit? 
„Cum? tu, Vizir! tu, hodje! şi ochiul tei orbit 5) 
„Nu vede 'n pruncul fraged un oaspe de iubire 
„Sacrat prin inocenţă şi prin nânorocire ? 
„Blăstem pe'a ta gură! blăstem pe gândul tei! 
„Copil cine ucide işi perde neamul sei ! « 

Spahiul nobil saltă pe cal şi n; câmp dispare 
Lăsând in minţi şi inimi o rece 'nfiorare, 
Ear micul ânger chiamă, oftând, cu jalnic glas, 
Pe tata lui, sermanul! departe-acum remas. 

Vizirul stăpînesce mănia lui ferbinte, 
Dicend: „Nefericitul Hassan!... e scos din minte!“ 
Apoi, câtră Ciauşii cu nume de Caplani:. 6) 
„Din voi care. voesce cincă-deci de pungi de bani 
„Pe-acest puiii de nopârcă se vie se-l omoare!“ 
Ciauşii respundă: „Leul nu calcă pe o floare! “ 

Vizirul gice cară; » Solaci, Spahii, Neferi, 7) Tai [d 3 - * . . EI 
Voi toţi Vultani de pradă, voi aprigi Eniceri, „Ve daă a mele.haine, ve- dati a mea comoară, „Şi sabia-mi şi cortul şi calul mei ce sboară,
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„De mi-ţi ucide-acuma pe-acest prunc de ghiaur...* 
Toţi stai in 'neclintire ca statui imprejur. 

Un singur, calei negru, cu buze săngerate, 
Cu peptul gol, cu braţe lungi, groase, incordate 
S'apropie in grabă de bietul copilaş; 
Dar pruncul la el cată atât de drăgalaş 
Şatât de blând, drăguţul, caleului zimhbesce, 
Cât negrul scapă arma: din mână, se uimesce 
Şi fuge cii-oţerire, nebun, răcnind: „Nu vreiă 
„Nici haine, nici comoară!... mai bine se mor că! & 

? 
e 

Ă : , i 4 W 

Atunci vizirul, tigru turbat de a sa ură, „Pe | 
» Scărşnind din dinţă selbatic, facână clăbuci la gură; 

Se scoală in picioare teribil, nalt, sem$f, 
Şi fulgeră. armata cu 'n ochiă plin de dispreţ. 
El strigă: „O! nemernici, 'o!. tristă seminţie ! 
„Arslanii?) lut Mohamed cu cânt ati prins frăţie! 
„Mişei cu pept de tauri şi inimă de miei, | 
„Lupi fără dinţi in gingeni! Mişei, mişei, mişei! 
„Un slab copil de Japte, un fir .de earbă crudă 
„Ve frânge 'n mână pala de sânge âncă udă?.. 
„Uitaţi această fiară cu chip viclean şi blând 

„"Meniti-i ca se crească precum un negru gând, 
„Un gând de resvrătire, un gând de resbunare?.. 
„Amar de capul vostru când fiar'-a cresce mare! * 
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„O! sfint Profet! -fii martur din lumile ceresci 
„Că singur eă, cii singur in dile bătrinescă . 
„Respect şi-ţi apăr legea de limbile pizmaşe 
„Sdrobind in oi pe şerpe şi pe ghiaur în faşe!..* 
EI gice, se răpede şapucă blasfemând 
Cu mâna-i tremurândă copilul: tremurând, 
Infige-a sale unghii in carnea lui de spumă | 
Şi pe-ale gropii margini il pleacă şi-l zugrumă!... 

. 

Grozav spectacol! Cerul se'ntunecă de-un nor!... 
Copilu 'n sinul morţei adoarme zimbitor 

Şi sufletu-i se 'nalţă l'a cerului altare, 
Ear Ilodja fanaticul remâne ?n cesaltare!... 
Dar ceată câ pe câmpul .de sânge aburind 

Se vedii trei cai in fugă sărind şi tăriind 
Trei palide cadavre a trei viteji de oaste 

“Strepunşi de iatagane in pepturi şi in coaste, 
Ei vină din zarea roşi nebuni, inspaimîntaţi 
De morţii ce-i urmează prin țernă resturnaţi 

Ş'alâture cu groapa ei se oprescii... Deodată. 
Un râcnet se ridică, şi 'n groapa blăstemată 
Mort cade eruntul Hodje, vizirul lui Ahmet, | 

Acele trei cadavre eraă: Ghiun, Ild, Djennet! 

Mirceşii, Ianuarie 1876. 

 



  

„GARDA SARAIULUI 

Selim Sultanul doarme pe patu-i de plăceri 
Având un scul pulernic de crânceni Eniceri. 
Ce staii veghiend la poarta saraiului de pază. 

Sultanul doarme m pace şi gându-i nică vizează 

Că insuși Eniceriă jurat-aii pe Allah | 
Se_dee pradă morţei Viziri şi Padizah!.. 

E cerul fâră stele; intreg Stambulul tace, 

Precum un mut gigantic, perdut în umbră zace 

Temând se nu deştepte SŞuhinul până n di... 

Când leul odihnesce e binc-a nus trezi. 
—— OTEC4 2 

a) Ş CENTRALĂ 
n ePTAD
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Saraiul pe o culme se 'nalţă şi apare 

Ca o fantasmă neagră ce dâ infiorare. 
Locaş de feerie, minune-orientală, 
Rai luminat in sinu-i de-o radă infernală... 
Găndirea spaimăntată în laturi stâ de el 
Căci pe sub cer deasupra-i plutesce Azrael. 2) 
Şi însă prin tăcere o tristă cucuvae 

Suspină ?n miedul nopţei pe-a lui Selim odae, 

Şi valurile negre de-a lungul in Bosfor 
Şoptescii un vaet jalnic şi mult intristător. 

Deodată, pe când somnul şi ochi şi minte fură, 
A “curţei poartă sună de-o surdă lovitură... 
Pe loc toţi Enicerii de pază, deşteptaţi, 
Saltă "m picioare, gata de luptă, inarmaţi, 
ŞAbdul-Aga, Nalibul, 2) in kiosk deasupra porţii 
Se urcă fâră grijă de intălnirea morţii. 
E] vede ?n piaţa largă şi vede ?n fund pe stradă. 
De umbre inarmate o tainică grimadă 
Venind prin intuneric cu sgomot năduşit... 
Torent_de resvrătire ce creşte nesimţit. 
Eraă (ortâte dese de cruntă-Enicerime 
Pornite se restoarne Sultanul din nălţime. 4) 
O nouă lovitură mai tare 'n poartă: bate!. 
Abdul-Aga se pleacă spre umbrele-adunate 
ŞI strigă ?n piaţă: „Cine? Cine Stambul cutează 

- „Se misce când Sultanul doarme ş Abdul veghiază ? «
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— „Abâul! deschide poarta! respunde-un glas din 
[piaţă. 

„Tu scii câ ?n ochii noştri Selim e şters din viaţă. 
„Seii câ ne-am prins cu toţii prin aspru jurămînt 
„Se-l facem de pe tronu-i se cadă in mormînt!,.ă 
Abdul se oţereşte câci ati recunoscut 
Un glas de fraten glasul ce singur n'a tăcut. 
El gice: „Aşa este! aşa-i, frate Oreane! 
„Am resturnat cu toţii a' noastre mari cazane 5) 
„Şa lui Selim peire cu toţii am jurat, 

  

ice cu peptul mei in poartă, 
„Şi cât eredința-sfintă in mine nu e moartă! 
„Selim e al meă duşman!.. şi nu-i pe lumea 'ntreagă 
„Nu-i ură mai de moarte ca ura ce mă leagă 
-De dinsul, in tot locul, cu dor de resbunare, 
„Cu dor de a-l combate făţiş, in dioa mare. 
„Selim, Zahid Iăafirul, 6) Selim crunt, orb de minte, 
„Ucis-ati cii-a sa mână pe bunul mei părinte! | 
„Selim trebie se moară!.. şi va muri!.. jur et! 
„Dar nu cât sînt de pază la căpeteiul se... 
„Abdul când e ?n picioare la postul de onor, 
„Abdul uită mănia de fiii resbunător, 
„Câci mărşava tradare ce-ascunde-al ci obraz 
„In vecă nu se incuibă in suflet de viteaz... 
-Selim e sacrul oaspe al consciinței melc, 
„S'acum aceste braţe sînt doă țsantinele OY
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„Menite se protege pe chiar duşmanul mei... 
„Aşa scrie Profetul, aşa vrea Dumnedei! « 

— Ghiaur! strigă din umbră cu glasul răguşit 
Lambhar-Kale, hiehaia.1) ce 'n poartă aă lovit; 
„Ghiaur fără credinţii, te lepedi lu de noi? 
„Selim şi tu *'mpreună peri-veţi amăndoi! « 
Abdul se 'nfuriază: „In. laturi, spurcat câne, 
„Deprins a muşca mâna. care-ţi intinde pâne! 
„Lambhar-Kale! pe tine Sultanul te-ai iubit, 
„Ca pe un fiii riemernic de sinu-i te-au lipit, 
„Ți-aă dat avere, nume, putere şi onoare, 
„Din cuibul teă de verme te-au scos la lume ?n soare „Şi tocmai tu ceri moartea Sultanului?.. A! fiară, 
„Se nu-mi eşi tu in cale, se nu-mi cadi tu sub ghiară 1. „In latură toţi!.. in laturi, departe de-acest loc! 
„Mohamed v'ameninţă cu sabie de foc! « 
Mulțimea şovăindă la glasu-i se uimesce... 
Dar crâncenul kăehaia in fruntea ci răenesee; „Pe ziduri, pui de tigri! avalma la saraiii! 
„Murind, pe noi ne-aşteaptă Churiile lin rai! « 

Şi lupta se incepe prin ncagra 'ntunccime... 

Ca demoni de urgie o parte din mulţime
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S'acaţă grei pe ziduri, car alta mai aleasă 
In poarta *mpăratească s'aruncă şi se 'ndcasă, 

„Şi sub lovită de grindă sabate poarta grea 

Turtind un mare număr de luptători sub ea. 

In curte Enicerii pătrundu ca nişte lei!.. ” 
Dar eată 'n a lor cale Abdul cu toți ai sci, 
Şi cel ănteiti ce cade taiat in sbor, de-a latul, 

"E procletul kiehaia, Lambhar-Kale, ingratul ! 
Atunci 'o incleştare de moarte sai incins... 
Şi când măreţul soare pe ceruri s'aă aprins - 
Voioasele lui rade roşind ai luminat . 
Saraiul dat in pradă, Sultanul strangulat 
Ş'o cladă, lângă poartă, de Eniccri zăcend, , 

" "Toţi morţi cu spada 'n mână saraiul apărând, 
Şalăture cu dânşii culcaţi, ucişi pe prag, 
Abdul şi al seă frate imbrăişaţi cu drag!.. 

Dervişul de la Meka, El-Djem-Zaet-Mansur , 
Primblând ochi cu durere pe morţi, jur imprejur, 
Spre cer a sale braţe le-a ridicat dicând : 
„Alah! pe lume omul, ca paserea trecând, 
„Nu lasă nici o urmă, Shah fie sai fellah. 5) 
„Tu singur eşti puternic şi mare, tu, Allah!
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„Dar dacă nu se perde in ochi-ți fapta bună 
„asupra faptei rele Dreptatea .se resbună, 
„Ah! fie "n veci la dreapta-ţi acel care când jură : 
„Hostesce adeverul din inimă prin gură, 
„ŞI sprijină cu viaţa, cu braţ apărător 
„Săngeacul lui Mohamed şi lege şi onor. *) 
„lar Cela) care-şi vinde credinţa, jurămîntul, 
„Cenuşa-i otrăvită so sufle, sufle vintul 
„In latele pustiiuri, în volvura peirei 
„Câci lăda vângdătorul e hula omenirei! * 

Apoi bătrinul gărbov ce jalnic lăcrimează 
Alâture cu mortul Abdul ingenunchează 
Şi ochii lui inchide, şi trist, in tremurare, Pe palida lui frunte depune-o sărutare!



NOAPTEA ALBA 

Noaptea-r albă, luminoasă, 

Ceru-i boltă de opal. 

Toată zarea-i scănteioasă, 

Tot izvoru-i de cristal, 
Câci pe lume-acum domină 
Spaima vechilor stejari, 
Sora morţei cea mezină, 

Farna cii-orizonuri mari,
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“Astfel gerul e de tare 
Cât inghiaţă ?n ori ce loc 
Şi a gurii resuflare 
Şi cenuşa. de sul foc. 
E! lipesce ochi cu genc, 
Pe drumeţ il: face orb, 
Şi in cuiburi, chiar sub pene, 
Crapă oăele de corb. 

Câmpul lung şi lat albesce 
Ca un strat de mărgărint, 
Alba lună sus lucesce 
Ca icoană de argint, 
Şi apare nemişcată 
In abis nemărginit: 
Ca pe marea ingheţată 
Un vas mare troenit. 

Miegul nopţei!.. totul lace! Lumea pare un mormînt 
Unde mort şi rece zace 
Leşul  mareluk Pămînt, 
Şi sub bolta “cea senină Mii de stele cu foc viă 
Vasi-o jalnică lumină 
Pe gigantul scă Geri...
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Es pe câmp... Sub paşi resună 
Câmpul sec şi ingheţat, 
“Un pâr mare stâ drept lună 
Cu corbi negri incărcat, 
Totu-i mort!.. Sunat-ai oare 
Pe al cerului cadran 
Ora stingerei de soare 
In al morţei oecan? 

. 
- 

- Numai eiă se “fiii: pe lume 

„Remas singur trăitor, 
Ca ?n pustiiuri fâră nume 
Un nemernic călător?, 
Dar ce văd? ce se strecoară 
Colo 'n zare când şi când? 
E o sanie uşoară : 

Prin lumină lunecând. 

Săniuţa e durată 

Dintr'un: Jemn ușor de plop 
Şi se duce inhămată 

Cu un epure/ee-i schiop. 

Far intr'însa cine este? 
Om se fie sati un ciot? 

E vestitul din poveste 

Statu-palmă-barba-cot!
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Epuraşu 'n .trei picioare 
Saltă, fuge” uşurel, 
Pe zăpada lucitoare 
Săpând urme după el, 
Pe când barba argintie 
Al uncheşului strebun | 
Se (îriey pe cămpie 
Ca o coadă de păun. 

Unde pleacă, unde sboară?.. 
Eată-l vine spre. Siret 
Şi pe deal mi se coboară 
Ca un bulgăr de omet,. 
EI in luncacum pătrunde 
Se descopere cu drag 
Primăvara ce s'ascunde i 
In lăuntrul unui fag. he) î 

| su > MaRĂ sabine Fă MA 

Epuraşul Se_răpede 
Dire pr rNaintana| din salt în salt 

an ce-ajunge, pân” ce vede 
In desime fagul nalt; 
Ear uncheşul că-o băraiţă 
Bate 'm trunchiul sunător; 
— Unde eşti tu, copiliță ? — 
EI intreabă, plin de dor. 
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Lunca *'ntreagă se resună! 

Din copaci, din văgăuni 
Mii de veveriţi la lună 

Esu, aleargă pe aluni, 
Şi din fagul nalt și falnic, 
Vechii al luncii impărat, 

Ese-un glas plăpând şi jalnic 

Care blând a cuvintat: 

— Cine vine? Cine bate 

„La locaşu-mi friguros? 

„Eşti tu Prier ) al mei frate? 
„Eşti iubitul Făt-frumos? * 

— Bu sînt, dulce primavară, 

„ Statu-palmă—barba-cot. 

„ Din locaşul tei afară 

„ Am venit ca se te scot.* 

— Şi ce vrei se faci cu mine? 

„Ce gând ai? Ce dor lumesc?— 

Vreti in dragoste cu tine 

i Se me daii, se 'ntin6rese! 
Abie dice ş dice şi deodată 
Glasul fetei a muţit, 
Ear in lunca deşteptată 
Hohot lung au clocotit. 
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Şi vrăjitul fag *ntinde 
Un braţ lung, cuprins de ger, 
Pe uncheş de barbă-l prinde 
ŞI-I ridică pe sub cer. 
Statu-palmă ţipă, sbiară, 
EI se sbuciumă turbat, 
Dar din carnă pân! in vară 
Sus remâne Spăngurat. 

Vîntul bate!.. colo n aer 
Statu-palmă clătinat 
Umple lunca de-un lung vaer 
De-un lung vaer! necurmat, 
Şi drumeţu-şi face cruce 
Caci se crede urmării 
De-ale codrilor năluce 
Prin. vezduhul oţelit, 

Mirceştă, Decembrie 1876,



VENTUL DE LA MIAZA-ZI 

Vintul de Ia miază-di . 
Cu zăpadă se hrănesce, 

Into noapte şi 'ntr'o di 
El pe dealuri o topesce, 

Şi când. suflă şi când trece . ANS 
Peste ghiaţa ce se(moae, |] a be Radna 
"Farna tristă, earna rece. . 

Varsă lacrimi, lungi şiroae,



Sute ax 

VENTUL 

EI plecat-aă dintr'un loc 
Unde carba, când resare, 
Sub o arşiţă de foc 
Se usucă şi dispare, 
Şi pe unde ardiă in soare 
Lungă pustiuri năsipite, 
Şi se veai, rătăcitoare 
Caravane ostenite. 

Vîntul iăte, vîntul cald 
Aripioara-şi răcoresce 
In mări late de smarald 
Pe al căror val plutesee, 
Şi cu gura-i insetată 
Vine-aice de inghite 
Mana ernii aşegati 
Pe cămpiile albite. 

El tot suflă ne'ncetat 
Păn' ce vede 'n resărire 
Pe pămîntul disgheţat 
Colţul crbii viă subțire; 
Apoi merge (le Jăcstacă fină pikeee 
Cii-o suflare mai gingaşă 
Muguraşii unde zace 
Frunda verde drăgălaşă.
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Bun sosit, iubite vînt!,. 

Animaţi de-o nouă viaţă 
Gândăceii din pămînt 

“La lumină es în faţă, 
Şi păraele umflate, 

Mici torente spumegoasc, 

De pe culme, de prin sate: 
Curgii in vâile-aburoase; 

Şi pe câmpul âncă ud, 

Şi pe crengile pădurii 
Se incearcă un prelud 

De concerte-ale naturii, 

Şi prin aerul cu soare 
Trece-o vie prevestire 

De sosirea de cucoare 

Şi de-a micilor sosire. 

N Însă vîntul recorit 
Din sbor, cată se opresec; 

Ca drumeţul ostenit 
EI acum se odihnesec, 

ŞI, ridend, privesee ?n zare 

Earna goală, carna slută 

Cum se duce 'n fuga mare, 
Şi se face nevădută.
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„„ Vîntul iute se seula 

VEMTUL : 

Dar cum stâ pe-a luncii prag 
Eat' aude-un glas de jale 
Care ese dintr'un fag 
Nalt, cu braţe colosale ; 
Şi deasupra-i ânc aude 
Plâns amar de desperare, 
Gemete, blăstemuri crude 
Care da infiorare. 

Glasul blând şi rugtitor 
Dice: „Doamne! Cine oare, 
„Ce viteaz indurător 
„Ma scăpa din inchisoare? 
„AH! din fagul Tis afară 
„Celui ce mi-a da scăpare 
„E, frumoasa primavară, 
„l-aş plăti că-o sărutare, « 

   
   

  

Peste fag cu fruntea lată 
El incepe a sufla 
A sufla ca nică odată. 

„In curând a lui suflare 
Coaja fagului despică, 
ŞI la ochii luk apare 
"Un luceafăr de fetică,
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Minără, albă, scump odor, 
Cu zimbire-atrăgătoare, 
Şi duioasă ca un dor 
De simţire iubitoare. 
La plăcuta sa ivire 

Esi albinele cu miere 
Şi sub vesela-i ochire 

Lumea 'saltă ?n re'mviere. 

Ea remâne in ccstaz 
La a soarelui lumină. 
Pe "'nfloritul ei obraz 

„_Luce-o rouă briliantină, 

Şi pe frunte-i se indoae 
O ghirlandă invergită, 
Şi pe gură-i se desfoae 

Dulce roză *mbobocită. 

Cum o vede, fericit, 
Vintul braţele-şi deschide, 
Şi pe sinul sei uimit 
Copiliţa. vesel ride; 
Când de-odată sus in aer 

Printre frunda ce '] ascunde 
Se aude ear un vaer 

Care sufletul pătrunde, -
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Cine ţip' aşa de tot? 
Cine sus, in arbor, geme? 
E sermanul Barba-cot 
Spândurat de multă vreme! 
Searbed, ţeapen, sloiii de ghiaţă, 
De-astă earnă 'n părăsire, 
Ah, (eabie mai are viaţă, 
De-abie umbră de simţire!.. 

- Primavara face-un semn ... 
Pe loc vintul se ridică 
Şi Tal fetei viii indemn 
Peste fag el suflă, pică. 
„Bată-o creangă spre copilă 
Că se pleacă şi se 'ntinde. | 
Pe moşneagul trist, cu milă, 
De pe creangă ea'] desprinde. 

Statu-palmă a scăpat! 
De sub tufe chiar indată - 
Epuraşul schiopătat 
Eşind iute, lui S'arată ; | A 
Ear uncheşul cu ruşine ] ai Dice 'n limba bătrînească : af 
„Cine-a fi nebun _ca_mine, ” 
„Tot ca mine se păţească! :
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“Şi pe epure sărind 
El se duce 'n depărtare, 
Dar suspină tot găndind 
La frumoasa fată-mare. 
Şi a vîntului mireasă, 
Lunecând pe earba verde, 
Că-al ci mire ?n lunca deasă 
Ca un vis frumos se perde! 

Mircești, Mart, 1876, -
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În mijlocul cămpiei intinsă ce se perde 
Sub zarea albăstrie cti-a ei comoară verde, 
Culcat pe 'spate/ şede_yoinicul bivolar, 
Briar ce n'are n lume de cât un gros stejar, 
Un bun şi scump tovarăş de lupte crăncenite, 
Cioplit in chip de ghioagă cu fălit oțelite. 

Alesu-Pati e] singur in corul indesat, * Jupitu-l'aii de coajă, prin foc el Pai uscat Apoi, eşind in vale. cu ghioaga subsuoară, | Acum se simte vesel că are o-sorioară,.
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Ştii Divolii de dinsa şi ?n laturi se ferescti 
Şi cât staă la păşune cu ochiul o pindescii: 
Cici dacă ?n depărtare se reslețescii de turmă 

Cumplita ghioagă sboară virtej pe a lor urmă 

Şi Divolii selbatici, nebuni de groaza ci, 
Revin la cârd in fugă supuşi ca nişte miei. 

Ştii lupii, hoţi de noapte ce esii la vînătoare 
Când cerul se ascunde in neagra 'nvelitoare, 

Şi 'n poalele pădurii, sub crânguri tupilaţi, 

Privescii duios la bivoli ce 'n carbă staă culcaţi, 
Dar nu'ndrăsnescii se easă din umbră mai de vale 
Câci ghioaga păzitoare le stâ in ochi şi 'n cale. 

Ştii âncă şi 'Tătarii din Crîm şi din Bugeac 

De groaznica-i lovire de moarte, fâră leac. 

O ştii de când o ceată păgână, rătăcită, 4. uda 

Scăpat-ati peste Nistru amar |jumătaţită, ) Au ge jr P 
Şi-acum, în tremur, dice năprasnicul 'Lătar: : - 

„Allah se te ferească de ghioaga lui Briar! * 

Il 

„ Briar că-a sale braţe sub capul lui crucite, 
Cu pletele-i miţoase in carbă incălcite, 

Privesce pe Wasupra-i cum trecii necontenit * : 
Nori lungi si vulturi ageri .in sbor neobosit, - 

Şi mintea lui furată de-a cerului: mişcare 

Se perde "n aiurire plutind sub bolta mare,



38 GHIOAGA 

Se duce prin lumină săltând din nor in nor, 
Se prinde de aripa ce sboară mai uşor, 
Ear noaptea 'rătăcesce afund din stele 'n stele 
Cătând se 'şă vadă visul cu ochii printre ele. 
Ce vis?... 

“EL ce trăise ca şoimul isolat, 
Din r&vărsatul vieţii pe lume "nstrăinat, 
Crescut in infrăţire cu earba şi cu vintul, 
Având de templu cerul şi de culcuş pămîntul; 
EI, oaspele cămpiei, născut pe al ei sin, 
Scăldat in foc de soare şi ?n limpede senin, 
Ce nu văquse âncă nici sate, nici oraşe, 
Nici florile-omenirei cu chipuri drăgalaşe ; 
EI care dioa "ntreagă se 'ngână cu un paii, 
Şi ?n cânticul de baseri suprinde-un dulce graiă, 
Ce vis “frământă gându-i, ce taină spune-ades 
Şi stelelor din ceruri şi florilor din şes? 

III 

“Trei qile sîntii acuma de când pe-o seară lină Vedut-aă o minune sburând pe sub lumină, O fată alungată e-un bivol cu 'ochi crunți. Era Domnița, fiica lui Dragoş de la munţi, Scapată din robi ilor; 
pată din robia Tatarilor, calare 

Pe-un zmei care la goană ăreche |nu mai are.
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Fugea de groază calul şi iute 'n câmp săria 

Dar bivolul selbatie de-aproape '] urmăria, 
Răgănd, mişcând din coarne, plecându-şi fruntea 

| [largă 
Cercând pe cal din fugă se'l prindă şi se'] spargă. 

Briar zări copila!.. Vii fulger se isbi 
Svărlind în bivol ghioga menită de-al sdrobi, 
Se puse drept in cale-i, se prinse de-a lui coarne: 

Şi-i frânse coarda 'n luptă, sucind-o se'l răstoarne, 

Ear bivolul remase pe earbă neclintit . . . 
Atunci copila dulce i-ai dis cu glas uimit: 

„ Voinic 8 ai_parte_in_viaţă de _iubire! * - 
Ş'au disparut Sin ochi i precum pălucire,, ud e 

So As w ei 
Da SE ee 3 art (E) 

IV 

Briar din acea clipă trezit, transfigurat, 
E dus cu mintea 'm visul ce-i pare caii visat, 

Luptând cu gânduri nouă, cu simţ de lungă jale 
Şi cu mirarea vie a gândurilor sale. 

Vegut-aii, nevedut-aii minunea ce-ai vedut ?... 
In inima lui zace un dor nepriceput 
Şi cât e gioa lungă şi cât e noaptea lată - 

Nu poate-a'şi rupe dorul şi gândul de la fată.
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Ades el poartă ochii pe. veşteda căimpie 
Şi “i pare mult mai largă parându-i mai pustie 
Câci zina nu mai vine voios a o 'nflori, 
EI sufere de-o taină şi "i place-a suferi 
Grăind in faptul gilei cu earba, cu izvorul, 
Şi seara cu amurgul, cu vintul, cu mohoruul, 
Cu vulturii, cu şoimii ce vinii de peste plaiă... 
Ah! unde-i cea minune sosită de la raiu 
Ce ?n inimă-i vărsat-aă o mult ferbinte rouă 

“Şi Va făcut se treacă din viață ?n viaţă nouă? 
Dar carba ii respunde pe câmp ingălbinind, 
Izvorul viă şi rece prin carbă gerpuind, 
Şi vulturul sub ceruri 'nălţânduse 'n rotire 
Şi vîntul,. val de aer, trecând in vijiire. 
Toţi sîntiă în nepăsare, toţi iute-"] "părăsesc, Chiar bivolii dumesnici de cl se resleţescii, ŞI numai, numai ghioaga din tulele uscate Se pare că-l jălesce duios: ca pe un frate... 

Amar de. cine "n lume n'aude nică un glas, Nici vede imprejuru-ă. măcar. urmă de pas! 

V 

Briar in neastempăr, atras de-a noplei şoapte, Păşesce pe cămpie ca un nălue de noapte:
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Privind pe sus... De-odată prin stele când şi când 
O palidă lumină apare lunecând. 
EI stâ in neclintire!... Lumina cea uşoară 
Sub formă de copilă cerească se coboară 
Şi vine de se pune zimbind in calea lui, : 

Apoi incet purcede de-a lungul câmpului. | 
„Ah!... ca-i! * .. strigă sermanul şi braţele intinde; 

Dar flacăra mai vie la glasu-i se aprinde, 

Şi sborul îşi răpede in aer strelucind. 
Briar aleargă, trece prin umbră rătăcind, 
Incalecă pe-un bivol ce 'n cale intălneşce, | 
Ii pune ghioaga ?n şolduri și pleacă vulturesec, 

Atunci de după dealuri Craiti-noul resărind, 
Vedu o fiară neagră pe câmpuri tropotind 
Urmată-ameninţată de lupi flămândi o sută, 
Şun om pe ea călare, cu mintea lui perdută, 
Cu pletele-i sburlite, cu ochii infocaţi, , 

Cu mânile intinse spre codrii depărtaţi, 
Răcnind, umplând cămpia de-o lungă văetare 
Ce se 'ntrecea m groază cii-a lupilor urlare... 
Şi om, şi lupi şi bivol, vîrtej misterios, 

Cu sgomot dispărură in fundu ?ntunecos! 

VI 

Din noaptea cca fatală Briar pe-a lui cămpie 
N'ai mai părut!... De dinsul nimic nu se mai ştie.
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Dar peste şepte codri, de-asupra unei ripi 
Se vede-un_stol de vulturi ce mişcă -din aripi, 
Şi pestertipa] largă, adincă, 'ngrozitoare 
In care nu pătrunde in veci voiosul soare, 
Din mal in mal se 'ntinde o punte de stejar... 

Spuniă tainic vănătorii câ-i ghioaga lui Briar.



VIII 

MURAD GAZI SULTANUL SI BEGRI MUSTAFA *) 

1635 

(DEDICAT D-LUI A PAPADOPULO CALLIMAH) 

I 

ALAIUL LUI MURAD 

E soare splendid, sgomot de vie serbătoare, 

E Bairamul vesel, Stambulul e 'n picioare, ?) 
Dar ce luceste colo pe stradele adânci? - . 

Allah! Allah! de-odată Stambulul câde 'n brânei.. în pt Bă 

In latură toți, in umbră, cu faţa la pămînt! 
Nică un Ghiaur pe strade, nici un suspin în vînt, 

Osmani, eată alaiul Sultanului Murad! 
Murad, lacul de miere si marea fâră vad
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De glorie, şciinţă, putere, streluciri, 
Stilp falnie şi coroană intregii omeniri, 
Pogoritor ferice din sinul lui Jafet, 
Şi care, fiind umbra cerescului Profet, 
Nu are nici nu poate avea scamin pe luune,. 
Deci calea-i, spada-i, fața-i şi gloriosu-i nume 
Sub rouă parfumată de flori de iasomie 
Deacum şi până ?n fundul Țairetului sc-ă fie! *) 

EI vine ca păstorul incunjurat de turmă i Y 
Având pe lângă dinsul pe Bostangii, şi ARI) 
Frumoşi, ținuți in fie, opt harmasari [de fală, 
Podoabe nestimaie de pompă-orientală, 
Purtână smaraldi in frunte cât oul de condor, 
Scoţend din pept fanfare de glas nechezitor. 

Murad ii preţuesce cât țeara de Misir 5) 
Şar vrea din fie-care sc facă un Vizir, 
Găsind că in mindrie pe oameni şciă să 'ntreacă... 
Ei nu coboră nici ochii şi nici genunchii pleacă! 

, A 
Cum dar li se cuvine, ati pas; /mai inainte Şi decât .Beirlerbeii, apăsători de ginte, 6) 
Şi decât Cupudanii şi de cât Serasherii 7) Ce duci in foe Spahiii, 'Topciii, Enghicerii, $ Şi care *n timpi de lupte cun semn, dintr'un cuvint, Intindiă aripa. morţii pe mare şi pămînt; 

: 
sat 

e
a
 

P
I
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Tigri ce-ar rupe "m ghiare tot neamul creştinesc 

Dacar putea resbate prin peptul românesc ! 

Acestii, pe cai ageri, măreț vinii impreună 

Având tabulhanale, alem cu semi-lună, 

Şi tuiură de paradă cu trei codi lungi de cal, %) 

Insemne de mărire şi fast oriental. 

Ear prin alaiul falnic, torent de Bei, de Paşi, 

Şi de Imani fanatici şi de kizlari pizmaşi, 19) 
Călâri pe cai de frunte ce saltă 'n loc şi trapă 

La glas de Seizi negri ce-i netezescă pe sapă; 1!) 

In mijlocul acelei feerice splendoare 

De haine aurite, de arme lucitoare, | 

Hangere ?n petre scumpe, baltage, eatagane, 

Sangiacuri, şuşanele, eniceresci cazane, 

(Tot ce-i setos de sânge şi vesel de paradă), 

Aparii în: maiestate deasupra de grămadă 

Pizirul şi Muftiul, topuzul şi Coranul, 12) 

Coloane care sprijină intreg Aliotmanul. 15) 

Sultanul cu surgucil lui Soliman in frunte 14) 
Ce arde ca /panaşul: de flacări pe un munte, 

Intunecă vederea precum un soare viii 

Plutind in strelucire pe-un fluviă argintii. 

In umbra lui se mişcă alaiul in desime, 

Alaiti ce: se termină in crâncenă ostime,



46 MURAD GAZ SULTANUL 

Şi Bosforul resună de-o lungă detunare!... 

Dar unde oare merge Murad cu oastea-i mare? “Se duce el se stingă pe Leşi, sa merge-acum 15) Pe Abaza hainul se-] ardă ?n Erzirum? 16) De pe copacul lumej vrea roada s'o culeagă? Vrea sub călcaiă se plece pe omenirea 'ntreagă ? 

Murad Gazi Sultanul se duce ?n Ok-maidan 7) Se 'nvingă 'n arcăşie pe Ild-Tozeoparan, 18) De nu, se-l impăneze cu o săgeată 'n pept Câci ochiul lui e ținteş şi cugetu-i e drept! Deci toți Otmanin cale-i, pătrunşi de-un lung fior, Simţecă un sbor de fulger trecând pe capul lor Şi toți se da in laturi de ragele-i de foc, I”a lui deşertăciune lăsând deşertul loe! 

II 

BECRI MUSTAFA 

Un singur, numaj unul din gloata umilită - Remâne 'n hepasare pe strada pustiită, . 
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Culcat in ţerna caldă, gonind cu-a lui privire 
In spaciul de lumină un vis de aiurire. 

E] pare că m'aude nici sgomot de alai, 
Nici vede gloriosul Luceafăr din Saraiiă, 

"Nici vrea de el se scie!... 
Fatală cutezare !.., - 

El cântă şgapoi ride şi dice *n gura mare: 

„Murad Gazi e sprinten ca şoimul Bogdănese! 19) 
„Piciorul lui intrece fugarul arăpesc! | 

„Murad Gazi e meşter!... sub mâna lui uşoară 
„Djeridul pere ?n aer şi capu ?n aer sboară! 

„Murad Gazi-i puternic! El a 'necat Bagdadul . 
„In sânge, şi pretinde ca inundat chiar ladul 
-„Cu trei sute de sute de suflete Persane 

„Gonite 'n ceea lume prin sâbii corasane! 
„Murad Gazi nu 'ncape în vastul orizon, 
„Dar e legat de sceptru-i şi pironit de tron, 
„Dar sceptru-i in omoruri ca secerea se *ndoăe, 

„Dar mâna lui turbată in sânge-ades se moae, 
„Dar tronu-i nalt aruncă o umbră neagră, lungă, 
„In care noaptea oarbă cu crima se alungă! 

„Murad Gazi-i Şeitanul ce ride de Alah!...* 20) 

Se 'ntunecă pe frunte-i cumplitul Padişah, 

Pătruns cu  oțerire de asprele cuvinte. 
El strigă: „Care-i, cine-i acest lipsit de minte? 

Un glas de mii de grasuri respunde: „E hagiul! 2!) 
„E Mustafa poetul, e Mustafa deliul/ « 2)
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— „Minciuni! replică omul, sculându-se ewncetul, 
„Minciuni! că sînt Sultanul! mai mult, că sînt 

[ Profetul! 
„Mai mult şi mai mult âncă, sînt Beeri Mustafa! 
— Beţiv fâră de lege! 'răeneşte-un Ulema. 23) 
— Beţiv in legea noastră! beţiv ?... strigă Sultanul, 
„Ai indrăznit cu vinul se spurce Eleuranul?...: 2) 
Şi calul işi răpede, hangerul itite-şi scoate. 
Dar Mustafa, zimbindu-i, se razemă pe coate, 
Privesce drept in ochii Sultanului şi dice: 
— „Murad! din noi doi, spune, care-i mai beat aice? 
„Ei ce plutesc in pace pe-un lac de veselie 
„Sai tu ce ferbi in clocot de aprigă mănie?* 

Apoi drept in picioare şi cu Sultanul faţă: 
„In astă lume largă, în astă scurtă viaţă, 
„Tu, fiă a lui Mohamed, fanatic şi hain, 
„De, cât ai vărsa sânge mai bine ai bea vin, 
„Câcă mult e mult mai crudă beţia de omor 
„Ce face dintr'un Cain un frate-ucigător 
„De cât acea. beţie: ce ride şi resare 
„Din cupa dismierdată de-a! buze-i sărutare. 
„Crunt băutor de apă!... tot sângele vărsat 
„Gălgâe şi se mchiagă in peptu-ţi insetat, 
„Scoțânad blăstemuri aspre in contră urii tale 

„Ce sufietu-ți impinge la muncile "'nfernalo; 
„Ear vinul, dulce oaspe şi vesel căntător, 
„Deşteaptă ?n inimi viaţă, junie, blâna amor
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„Şi ne promite raiul pe lumea viitoare, 
„Iluminat ferbinte de.al beţiei soare, 
„Frumosul raiii in care voioasa Auroră 

„Ca vinul tînăr âncă rozatie se coloră, 

„Şi când apune dioa, cerescul ci senin 

„Refletă cu splendoare al vinului rubin... 

„Suit in culmea lumei şi orb in gândul teii 
„Te credi acum aproape de insuşi Dumnedeii 
„Şi nu vegi tu, sermane, că fruntea-ţi e -vecină 

„De trâsnete, de nouri, de palma cea divină? 

„Tu porţi in ochi-ţi noaptea şi'n sin un negru şerpe, 
„Şi inima-ţi e stearpă şi gândurile sterpe, 
„Ear e, cel făr-de-lege, me 'n chin la cupa plină 

„Şi port lumina'n ochi-mi-şi 'n inimă lumină !.:, 
„Acum treci inainte pe şargul teii calare, 
„Murad, nu eşti de mine!.. Destul lumea-i de mare 

„Pent”un beţiv cu minte gun Padişah nebun!..* 

Ai dis... Neferii aprigi pe sâbii mâna punii 

Scărşnind din dinți. El insă, in pace, neuimit, 
Se culcă ear la locu-i gadoarme Iiniştit... 
Allah! ce-are se fie?... " 

Sultanul de odată 
Face un semn, şi trece cu mintea frămiînțată !
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III 

NOAPTEA BAIRAMULUI 

E noapte *ncăntătoare! pe-a cerului cămpie, 
Grădină pudruită de-o pulbere-argintie, 
Incet şi lin păşesce a stelelor regină 
Cii-o dulce-atrăgătoare: zimbire de lumină. 
Ea poartă imprejuru-i un văl de nori prin care 
Din când in când resbate şi ca prin vis apare 
Poetica frumseţă a chipul virginal, 
Ca splendidă Sultană din raiă oriental. 
Intregul cer, comoară de cuiburi lucitoare, 
Feeric locuite cu zine iubitoare, | 
Privesce din. nălțime, tăcut, admirator, 
Minunea lumei noastre, fantasticul Bosfor. 

In Asia -gEtropa, pe verdile lor maluri 
Ardă mii de mii de lampe vărsând văpâi in valuri, Şi prin a nopţii umbră scoțând fantasme sute De arbori şi de turnuri abie intrevădute, Ori ce zidiri pe Bosfor, saraii, ceşmea, geamie, S'acopării cu ghirlande de flacără-albăstrie,
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Şi flota ce resună de salve tunătoare 
” Plutesce sub catarguri de foc scănteitoare, 

Şi sus, pe minarele, lucescă rotunde salbe... 
Se pară cădând din ceruri cununi de stele albe. 

Pe Bosfor lungi caice de-o formă sprintioară 
Se 'ntrecă cu Elcovaniă cen faţa apei sboară, 25) 
Ear altele, mai multe, eti-o leneşă mişcare, 
Sub ziduri de haremuri plutind in legănare, 
Prin sunet de tambură şi glasuri de. manele, 
Cadinele frumoase le chiamă la zebrele. 
Câţi ochi aprinşi de doruri selipescă în Kullelli, 
In Scutari, Galata, Bey-koz şi Kandilli! 26) 
Şi câte inimi june de gingaşe vergine 
Se bată in sinuri albe, se umflă de suspine! 
Regine-ale-omenirei! comori de fericire . 
Cădute in robie, lăsate n părăsire! 
Ah! cine se găndesce la ele când Islamul 0 
Serbârei Musulmane. deschide Bairamul 
Şi când Murad Gaziul permite veseliei , 
Se urle aruncată in: braţele orgiei? 
Resună âmbele” maluri de cântice voioase 
In strade, 'n cafenele, in' pieţi mult sgomotoase, 
Şacum Stambulul ride, şi bea, şi clocotesce _ 

De-un chef ce până?m dioi crescând se prelungesce; 
Dar cheful cel mai mare il gustă pe sofa. 
Doi gemeni de beţie, Murad şi Mustafa.
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Sub bolta, ciselată cu fine arabescuri 
A unui kiosk de varălvăpsitlcu dalbe frescuri, 
Ce vesel îşi deschide -fereştile pe mare, 
Lăsând se-l recorcască bosforica suflare ; 

„In dulcea. atmosferă de plante aromate . 
Ce ardă în căţulete prin colţuri aninate : 
Unind că-a narghilelei narcotice parfumuri, 
Esenţa *'mbătatoare ascunsă 'n-a lor fumuri ; 
Pe splendide covoare, molatice, Persane, 
Pe/perne de Îmatasă cusute de Sultane, 
Şedă faţă ?n faţă, singuri, Sultan Murad Gaziul, 
Sultanul prea puternic, şi Mustafa Becriul. 
Alâture cu dinşii pe jos sîntiă aşedate 
Tablale mari de aur cu fructe incărcate 
Şi cupe ?n petre scumpe, şi largi cristaluri pline 
De vinuri şi de vutee topaze şi rubine. 
Stăpânul şi cu robul pe coate răzemaţi, 
Sub valuri de lumină sînttă vesel inundaţi 
Prin patru globuri albe ce 'n boltă's ardlătoare 
Ca patru mari fragmente cădute chiar din soare, 

. 

" Sultanul ride 'n hohot; la, risul lui ce sbiară Respundă din sinul nopţii un urlet lung de fiară i râenete de oameni ce strigă: Evallah! „Ani mulți se veseleaseă sublimul Padişah! « Câci sub fereşti, in curte, doi. tigri din Atlas Respânâii infiorare cu aprigul lor glas,
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Şi dincolo de curte, pe valuri leganate, 

Se "'ndeasă o mulţime de barce adunate. 

Sar crede că poporul din umbră-acum asistă 

Se afle cât de mare deosebire-ecsistă. 
Intrun Sultan ce ride gun tigru cu rănjire, | 

Când om şi fiară 'n inimi mau nici 0 osebire. 

IV 

BETIA 

„—Şeii tu, Becri,— intreabă Sultanul — şcii tu bine 

„Ce gând me face-a ride privind acum la tine? 

„Me mir prin ce minune ei te-am lăsat cu viaţă 

„Când tu in a mea cale m'ai insultat in faţă? 

„Cum sabia-mi tiioasă, cu capul tei vecină, 
„Nu Paă făcut se salte sburând din rădăcină ? * 

Becri respunde: — „Cerul ţi-ai alinat mănia 
„Ca se cunosci prin mine norocul şi beţia, 
„Se afli c'adevărul, rătăcitor pe lume, 
„Plutesce m 'ochii noştri pe-a vinului dulci spume. 

„Şacum aşa de tare iţi place beutura 
„Cât vinul tot din lume deabia ţi-ar umplea gura,
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„Şi'n "vastul tei imperiii cuprins de admirare 
„Nu-i astădi ca Sultanul beţiv asa de mare! 
„—Se bem dar cât ne cere dorinţa ne*'mpacală* 
Replică Padişahul, şi gura-i insctată 
Deşartă-o cupă largă de vin ferbintător. 
Apoi cu drag privind-o, suspină: „Scump izvor 
„De visuri aurite şi mult incăntătoare! 
„O vin, comoară dulce! O! sânge stors din soare! 
„Ce oarbă minte-avut-am când te-am desprețuit „Şi de-ale tale daruri plăcute m'am lipsit! 
„Lumină contopită in rodul de la vie, 
„Tu prin a ta putere, tu prin a ta magie 
„Me porţi uşor, ferice, in “lumi necunoscute 
„De tinere iluzii, de visuri necredute. 
„Ah! eată raiul vesel in ochi-mi se deschide! „Ved gingaşa (hurie ce tainic imi suride, „Ved rîuri lungi de aur cu punți de curcubei, „Ved ângeri fâră aripi călcând uşor pe ci,. „Ved insuşi pe Profetul cetind coranul seci, „Ved tronul de lumină, văd chiar pe Dumnedei, „Allah... 

— Fhoallal,! adaoge Bceri. 28) „Vegi multe!... dar may multe tu ay descoperi „De nai fi prin beţie orbit atât de bine „Cât nu mai vedi-tablaoa cu vinuri lângă tine! „Priveşee-acozte cupe lasate in uitare... „Din toată cupa plină se 'nalţă o mustrare. 

-
-
.
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„Se bem, Murad, ingrabi se le golim pe toate... 
„Beţivul cu mustrarea a se 'mpaca nu poale! 

— Se bem! strigă Sultanul cu glasul răguşit, 

Cu fruntea in sudoare, cu peptul desvălit. 
„Se bem până la moarte!..: câci moartea chiar de 

| [ghiaţă 
„Prin farmecul beţiei devine-o nouă viaţă.“ 

El dice şi apucă trei cupe aurite, 
In gură-i le deşartă şi lacom le inghite; 
Far mintea lui furată pe-aripa, veselici 
Incepe a se ?ntoarce prin cercul nebuniei, 
Şi inima-i se bate mai râpide in pept. 

Deodată el se scoală iute 'n picioare drept 
Şi strigă: „Cine spune, cine 'ndrăznesce-a dice 
„Cân lumea *mpărătească e altul mai ferice, 
„Mai mare, mai puternic, mai falnic de cât ei? 

„(ie vis e de-o mesură cu *naltul vis al meă ?... 

„O! de-aş ţinea pămîntul intreg in astă mână 
„Tot nu "mi-ar părea plină!... gambiţia stăpână 

„Pe sufletu-mi ce arde ca un vulcan in foc, 

„Mi-arată-acum în mână deşerturi-mari de loc, 

„Deşerturi nesăţioase in care-ar incăpea. 

„Totimea siderală cu lumile din ea!... . 

„Săriţi Otmani!... la luptă!... luaţi in măni hangerul 

„Se facem robi pămîntul şi soarele şi cerul!...



1. 
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„. cu mine faţă se tremure Allah! 
Eii sînt (e-ăcăynainte cerescul Padişah! 

ei 

“5. Murpttîn cesaltare, nebun, spaimăntator, 
"Cu Sabia golită aleargă pe covor 
Călcând fâră se scie, pe cupele de aur, 

„Scoţănd din pept un raget grozav şi lung de laur 
“La care sub fercastă respundiă tigrii sărind... 

Far Mustafa Beeriul, la cupe trist privind, 
Cu glasul plin de lacrimi, oftează: „Ce orbire! . . 
„Visând măriri deşerte, tu calci pe fericire, 
„Murad !... o picătură refletă "n sinul ci 
„Tot cerul plin de stele pe care tu il vrei. 
„De cât s'alungi zadarul, de-ai vrea a mvasculta, 
„Al soarbe picătura -şi lumea-ar fi a ta! « Sultanul se opresce şi cade ameţit - ” Pe un divan de perne ; apoi cu glas uimit 
Rostesce:' „Ai dreptate, Becri, om ințelept! 
„Dâ-mi cea mai largă cupă... me arde setea ?n pept!* EI bea, inchide ochii, şi dice ca prin vis: „Din toate-a lumci bunuri femeea-i paradis ! „Coroană de coroane ale Dumnedeirei 
„Depusă cu iubire pe fruntea omenirei ! „Femee! oaspe gingaş a lumei incăntate, 
O ! roză inflorită de: dulce voluptate! 
„Femee! adorare şi soare-a tinereţii 
„Tu, lună mîngăioasă in noaptea bătrineţii !
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„Podoaba lumcei, farmec iubit, invingător, 

„Ce dai chiar nemurirea la: omul muritgr! 

„Femee! ah!... IN 

— Femeea, ca rodul. de la i 

— Adaoge Becriul glumind cu veselie, — 
„E strugur dalb pe care amorul indulcesce 

„Dai acră aguridă când ea nu te iubesce! «. 

Sultanul de pe perne se scoală in estaz, 

Slab, şovăind, nemernic şi galbîn pe obraz. 
EI face doă pasuri, de Mustafa s'opresce 
Simţind că tot saraiul in juru-i se: "'nvertesce 
Şi dice: „Frate... frate... presimt că am se mor...* 
Becri, zimbind, respunde;: „Nemernie băutor! 

„Ah! ved că am cu cine se lupt eii la beţie... 

„Mat bine-o Gute argtt de cât o 'mperăţie!. 
„—Eă.. eă... nu pot cu tine?...mai dâ-mi o cupă...adă.. 
„Sai te-arune la tigri... la tigri... ca o pradă.“ 

Beeri ear umple cupa, Sultanul o: bea cară. 

—A! prin a mele vine s'aprinde-o. vie pară... - 
„De o putere nouă me simt intinerit... 

“„Beeri,.. scumpul meiă frate, o! frate prea iubit, 

„Iţă dai tot ţie, tronul, şi flotă şi armată... 
„Eă nu-mi păstrez pe lume decât numai o fată... 
„O fată, o minunc, un scump mărgăritar 
„Adusă ?n astă noapte de negrul mei kizlar...
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„Cum ?... vrei sto vegi tu?... fio!.,. dar nf vina mea 
De ți sor arde ochii când(ii Îi la ca! 

Un semn şi de odată se irage o cortină. 

FERINGHIS 

In cadrul, plin! cu rade, de-o -uşă sarazină 
Apare o fiinţă din raiul de iubire, 
Pe, fi-unte-acoperită cil-o. feregea “subţire. *9) 
Minuneideală! sub vălu-i de matasă, 
Ca o grădină ?n floare când negura-se lasă, 
Ea "'ncântă ochii, mintea. prin forme de plăcere 
Cu drag intrevegute de-a inimii vedere. 

“Copila cu sfisală remâne 'nmărmurită, 
Cu -mâna-i tremurândă de sinul ci lipită, 
Şi de-un fior de ghiaţă deodată se pătrunde 
Si cată ca se fugă şi ochii işi ascunde. 
Sultanul insă, prada frumseţii ce 'ntrevede, 
Uimit, aprins! de pofte brutale, se ripede 
Ca uliul ce saruncă din sbor pe-o păsărică, O prinde în a lui braţe şi velul ii ridică, 
Dicând: Ah! eată raiul de Mohamed promis! 
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Beeri o vede!.. palid, el strigă: „Feringhis! 
„Copila mea aice!..* La glasul lui de tată, 

Ruşinea, indignarea cuprindă pe juna fată. 

Ea luptă cu putere şi braţu-i feciorese 
Respinge pe Sultanul sub ochiul părintese. 

— „A! şerpe, şerpe! — urlă Murad 'infuriat, 

„Pe mine, tu mine, al lumii impă&rat, 

„Când Grei cii-a mea favoare se me cobor la tine, 

„Tu, tu ai indrăzneala se me respingi pe mine? 
„La tigri)...“ şi ?ntr'o clipă, luând-o pe copilă, 
Afară, jos in curte, o svărle fâră milă. 

Un vaet se ridică.!... Becri in desperare 
Se pleacă pe fereastă... şi vede cu'nfiorare 
Cum tigrii, beaţi de sânge, rupeau in lăcomie 
Bucâţi de carne albă din fata âncă vie! 
Şi inima-i se trânge câci sub grozavu-i chin 
Copila lui îl chiamă prin ultimu-i suspin! 

Atunce vînet, crâncen, cu moartea'n pept, sermanul, 

Intoarce-a sa privire şi vede pe Sultanul 

Ca un cadavru sarbed;intins jos pe covor. 
El cată lung la dinsul cu gând resbunător 

Şi dice: „Faptul dilci in lume-acum apare. 
„Ruşine-i se te vadă pe tine, Suttan mare,
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„Cădut fâră putere, invins de-un pie de vin. 
'„Te scoală!..: Viaţa-i dulce cât e paharul plin. 
„Te scoală !.. eată cupa, deşart-o. până ?n fund 
„Cum ai lăsat in mine deşertul cel profund.* 

Murad cuprins de.spasmuri, ardănd, suflând din grei, 
Intoarce. capul, varsă cupa, geme: Nu vrei! 
—A! nu vrei, nu vrei, câne !—răcenesce in turbare 
Becri cumplit ca moartea lipsită de mustrare. 
„A! fiară nempăcată, de vin te-ai săturat? 
„Bea sânge dar, bea sânge din inimă-mi vărsat! 
Şi cun fpurnitain grabă la braţu-i se rănesce 
Şi de-a lui Murad gură el rana o lipesce 
Şi strigă : „Suge tigre, in ultima-ţi orgie 
„Pe când ai iei tovarăşi copila imi sfăşie. 
„Bea sânge de părinte se stingi cumplita-ţi sete 
„Tu care-ţi adâpi iigrii cu sânge viii de fete!“ 
Sultanul slab se luptă, gemând se svărcolesce | 
Sub un genunchi ce peptu-i apasă şi turtesce. i 
“Murind, el vrea se slrige, dar limba i se leagă | Câci gura lui se umple de sânge ce se 'neheagă. 
Deodată n lupta morţii grozav sbuciumătoare 
EI scoate-un gemet aprig şi tremură şi moare! 

Atunci Becri, teribil, privindu-l dice: „Fiară! „Mergi unde te aşteaptă eitan cu a. lui ghiară!“* p S
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Apoi el la fereastă se duce şi'n glas tare 

Răcnesce: „Padişahul, a lumei spaimăntare, 

„Sai dus in vecinicie, se'l -judece Allah! 
„Osmani! trăiţi in pace cât n'aveţi Padişah ! * 

Apoi in curte pleacă un ochit. abie deschis 
Şi cade mort de jale, gemănd: o! Feringhis!... 

Mircești, 1876,



IX 

PRIER SI FATA ERNEI *) | 

Sau iubit earna cu gerul! 
Şamă&ndoi s'au insoţit. 
De frig mare-atunci chiar ferul 
Serijelit, ai amorţit ! 
L/a lor nuntă 'ngrozitoare 
Moartea rece-aă asistat 
ŞI, privindui, mîndrul soare 
Sus pe cer ai ingheţat. 
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Mirii sarbedi in cojoace 
Veselit-ai şese luni 

Invitănd cu ei se joace 

Viscoloasele furtuni, 

Ş'ati avut la cununie 
Lăutari de triste hori, 

Asprul Crivăţ de urgie, 

Corbii trist croncănitori. 

Ear nuntaşi un numer mare 

De lupi lacomi, de urşi groși, 
Toţi cu blane pe spinare, 
Cu dinţi lungi, cu ochii roşi. 

Ei in noaptea nuntitoare | 
Mare praznic au făcut 
De plăpânde ' căprioare 

Şi de-un biet copil perdut! 

"TI 

Earna are-o fată albă - 

Ca stergarul alb de in. 
Fata are m sin o salbă :. - 
De frumoase. flori de crin,



04. PRIER 

Şi zapadă pe-a ci faţă, 
ŞI păr luciă de argint; 
Pe sub gene ochi de ghiață, 
Pe sub buze margarint. 

Ea-i frumoasă ca o moartă 
In momentul cel suprem 
Când, plecănd din lume, poartă 
Al vecie diadem; 
Dar ca statue de ceară, 
Doarme fir a se trezi 
De cu gioră şi până 'n scară, 
De cu seară până ?n qi. 

In zadar o tot sărută 
Mama ei la ea privind ; 

“Copiliţa 'n veci tăcută 
Îi zimbesce aromind. 
Mindrul soare cu iubire 
O dismiardă in zadar. | 
Ea remâne 'n neclintire 
Ca un viă margaritar, 
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7 

Eat' aude 'n depărtare . 
Prier, al verdeţii Domn, 

De vestita fată mare 

Adormită ?n vecinic somn, - 
Şi el simte de odată 

Foc in sinu-i tulburat, 
Şi in suflet dor de fată, 
Dor aprins de insurat. 

Eată-l pleacă, dar se luptă 
Pe-a lui cale ne 'ncetat 
Cu ninsoarea, intreruptă * 
De ploi. reci, de vînt turbat ; 
Şi răpit pe-aripa grabii, 

El strebate neoprit 
Tristele qile-ale Babii, 

“ De cocori călăuzit. 

Eat ajunge, eată vede 
Fata ?n haine de ninsori.
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El o chiamă, se răpede 

Ş'o sărută de trei ori. 
Sau trezit copila dragă 

Sub sărutul ardător, 

Ea zimbesce dar, /pribagă, 
Se preface intr'un nor!



PORANA FĂRMECATOARE 
- ! ” 

Prin(cea Ytincă sunătoare, 
Printre fragede vlăstâri, 

Când la umbră, când la soare 
Şerpuescă doă cărâri. 

Una e resăriteană, 

Alta-i de la miază-di, 
Şamăndoiă *'ntr'o poeană 
Se 'ntălnescă după o qi.



"Jos, pe ambele cărâri. 

POEANA 

Mii de cântice voioase 
Prin frundişul de smarald 
Facă concerte-armonioase 

Ce plutesc in aer cald, 

Şi cu dinsele 'mpreună 
Doă tinere căntârk 
Se ingână şi resună 

- 

Una gingaş se ridică 
Dintr'un pept frumos, rotund. 
Frunda 'n luncă se despică, 

- Crângurile se pătrundă, 

Câci e viers de fată mare 
Viers de inimi -furător 

„ Care face de tresare | 
Şi năsipul din isvor, 

Copiliţa ce tot vine - 
Despre mîndrul. resărit - 
Duce-un dor vioiă cu sine, - 
Duce dorul de iubit.



FARMECATOARE * 69 

Ea cu mâna-i firu 'ntoarce 
Când mergănd, când stând pe loc, 

- Ear cu gândul gingaş toarce 

Visuri blânde de noroc, 

Câci acum e primavară 
Şi e dulcea luna Maiă 
Când în sinuri şi pe-afară 
Tot e viaţă, tot e raiă! 

II 

Pe cararea. ceealaltă 

Spre poeană 'naintind 
Un codrean -cu fruntea tată ata 
Vine astfel haulind: 

„Dup' atâta lungă „cale 
„Ce-am făcut in viaţa mea, 
„Am ajuns acum in vale. 
„Şi am dat de.cale grea!
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„Merge-voiă tot inainte 
„Făr' a me 'ngriji de drum? 
Ori aş face mai cu minte 
„Se staă locului de-acum? 

„Tot ce mişcă, tot ce sboară 
„Me indeamn' a r&tăci 
„Ca un rii ce se coboară 
„Fâră ?n veci de-a se opri, 

„Ear o floare de grădină 
„Imi şoptesce "ncetişor 
„Ca se prind eu rădăcină 
„Lângă: ea, lâng' al ei dor. 

„Codri, codri frăţioare! 
„Cum aş face, cum se fac 
„A mea soartă căletoare i nCi-al mei suflet so impac! « 

Cântă el cu glasul tare, 
Cântă ea cu glas duios, 
Şi pădurea in vibrare 
Le Tespunde-armonios, -



FARMECATOARE 

Dar cărările sub pasuri 

Cu incetul s'ati scurtat. 

In poean' ambele glasuri 

De odat' aă resunat 

Şi voinicu 'n nemişcare . 

Ati remas pe loc, uimit, 

Şi copila in mirare 

Pe obrazu-i sati roşit! 

. . . . . . . . . Dă . 

Lunca. tace; umbra piere, 

Cerul varsă dulci văpâi; 

Nu s'aude prin tăcere .. 

Decăt inimă cu, batăi, “ 

Şi din cuiburi, de sub frungă 

Pe furiş mii de ochiri 

Cată lung ca se pătrundă 

Taina dulcei intălniră. 

O! minune,-un graiii ferice, : 

Al naturii mîndru graiă 

„Se inalp atunci şi dice: 

„Oaspeți. de-al juneţii plaiui! 

1



72 
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„Mergeţi vesel Prin verdeață, 
„Pe-o cărare la un loc, 
„Tot spre viață cu dulceaţă 
„Tot spre loc plin de noroc! « 

Ambii tineri in uimire 
L'acel glas dumnegeese 
Işi daă mâna cii-o zimbire  IŞ stringă mâna şi :pornescă, 

Şi esti vesel din pădure Dispaynd, frumoşi şi dragi, Prin huceagul /plin' de mure, Prin îgna ul Plin de fragi. 

  

Lunca sună 'viă fanfare... Ei se ducă strelucitori Pe o singură cărare 
Ce S'acopere de flori, 

Câci e draga: Primavară Şi e dulcea luna Mai Când in Sinuri şi Pe-afară Tot e viață, 'tot e raiă! 
ÎNnnmnanana



"DEDICARE 

DOMNIŞOAREI A.., 

Lopiliţă 'n calea vieţii 
Dee Domnul se 'ntălnesci 
Pe cărarea tinereţii 
Visul gingaş ce 'iubesci! 

Sufletele fâră ştire 
Mergii pe tainice -cărâri 
In poeana -de iubire, 
Raiă frumos de incăntâri. 

Mirceşti, Martie 1876, -



DORUL DE BRAZI 

ROMANŢĂ DEDICATĂ MĂRIEI SALE DOAMNEI 

De-aş avea braqii lângă mine 
Când staă inchisă. ntrun palat, 
Şi viul Peleş care vine | 
De sus, din falnicul Carpat, 
Ah! eă n'aş sci cum earna trece, 
Câci bragii mei cu frunda lor 
Axl coperi| zăpada rece 
Şar ingăna tristul mei dor. 

o
 

i
 
i
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De-aş avea bradii de la munte 
Cu care 'mi place se grăesc, 

Iăbiţii mei poeţi de frunte 

Ce cântă-un hor Dumnedeesc, 
Eu aş cănta voios in viaţă, 

Fie timp bun, fie timp reă, 
Şi 'n dulce, vecinică verdeață 
Ar fi ca ei sufletul mei. 

O! bradii mei, veniţi in vale, 

Veniţi cu mine 'n ori ce loc 
Şi respăndiţi pe a mea cale . 
Umbriri şi visuri de noroc. 
Atunci din inima-mi senină 
Vor inflori cântice dragi 

Cum inflorescă din rădăcină 
Pe lângă voi rumenii fragi. 

Finala. — 1875,



XII 

SOARE DE EARNA 

0! Soare, vecinic călător! 
De mult n'aj fost in a mea țară 
Cii-al iei, sărut fărmecător _ 
S'o faci a crede ?n primavară. 

Tu scii cât ţara te iăbesce 
Şi cât in zodia lui Mai 
L'a ta zimbire-ea 'nfloresce 
Şi se preface 'n dulce rait.
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"Tu scii cu ce cămpii mănoase 
Cu ce cununi de mii de flori, 

Cu ce căntâri armonioase 
Ea-ţi ese 'n cale chiar din ziori, 

Şi ca pe-un”'sol de fericire 
Trimis de insuşi Dumnedeii 
Te priimesce-o! dulce mire, 

Cu dismierdâri la sinul seiă. 

De ce tu 'n alte lumi străine 
Mergi luni intregi, rătăcitor, 
Uitând că ţara făr' de tine 
'Tînjesce-amar in tristu-i dor. 

Ah! amăndoi când aveţi parte 

De intălniri aşa de dulci, 
Cum de tu fugi în altă parte 
Când vine noaptea se te culci? 

Cum de tu nu-l dai semn de vieaţă 

Ş'o laşi cu cerul ei pustii, 

Ş'o laşi cu inima de ghiaţă 

Ca pe o moartă 'ntr'un secriii ?
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„Când ea-i atâta de frumoasă 
Şi tu atâta de frumos, . 
Când ea iți este credincioasă, 
De ce se-i fii necredincios? 

 



STROFE” IMPROVISATE LUI C. ROLA 

Din di în qi pădurea bătrină se răresce! 
Agi un stejar, mâini altul, pe rînd se prăbuşesce 
Şi largi poene triste remână in locul lor. 
Cu ei cadii mii de cuiburi ce vesel, pe sub ceruri, 

Formaii o lume 'ntreagă şi plină de misteruri, 

Şi plină de-armonie şi plină de amor! 

Aşa din stolul nostru de oameni cu tărie 
Ce-ati scos această ţeară din umbră, din robie,
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"AAA a ca mă “4 
Pastrând credinţa! sfintă in viitorul ei, | 
Agi unul şiGăiăi) altul se ducii din astă lume, 
Lasănd amar şi: doliii in sinul bietei mume 
Şi mari şi largi pustiuri lasând sub ochii sei. 

Acum îţi veni rîndul şi ţie de plecare, 
O! Rolla, fiiă energic al ţerii, suflet tare, 
Pionier de frunte: pintre pionieri. 
Ferice-acum de tine câct.ai se găsescl eară 
Pe Negri şi pe Cuza şi alţi pribegi din ţeară 
Care-ai aprins făclia mareţii re'nvieri. 

“Triumf ceresc e moartea când moare muncitorul, 
Urmaşilor din lume lasând brazădat ogorul 
Şi cit-o verdeață vie de-alung acoperit. 
Rodesce .munea 'n urmă-i şi kide_ holda ?n soare, Far cei remaşi in vieaţă admiră. pe. cel ce moare 
Dicănd: Pentrii-a lui ţeară trăit-aă gaă murit! 

Gădinţi, Januarie 1878, |



ZIV 

STROE PLOPAN 

BALADA POPORALA 

Sus, pe muchea ' dealului, 1) 
Merge 'n voea calului : 
Un bujor de capitan 
Care poartă buzdugan. 
El aruncă ochi de sus 
Când spre valea din apus, 
Când spre şesul inflorit 

[ “bre | „Despre _mîndrul resărit, 
Şi tot cată ca se vadă 
Nar zări cumva o pradă 
Ici in zare, colo ?n zare 

Pe sub cer, in depărtare?



s2 

K 
AN 

) ==d95, devale, pe sub deal, 

STROE 

Ciocărlia sus cănta 

Ear voinicul cuvînta: 

„Câci nu am aripa ta, . 

„Ciocărlie nevedută, 

„Păserică ?n cer perdută! 

„Câci nu am şi sborul tei 

„Se me *'nalţ in cer şi că 
„Ca se ved din dos de zare 
„De nu vină oarde_Tatare 

„Se răpească şi se fure. 
„Fete mari cu ochi de mure, 

„Şi copii mărunți de ani, 
"„Copilaşi de cei balani?* 2) 

i 

Cum mergea şi cum grata, 
Eată, mâri, câ zaria 

Lângă apă, sus, pe mal, 
Un foc mare ,strelucind, . 
Pintre sâlcii pălpăind, 
Şi'mprejurul focului 
Trei 'Tatari stând locului 
Şi frigănd un miel furat, 
Intr'o furcă, aninat. 
Caii lor pasceată de-o. parte 

" Ear la umbră, nu departe,
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Se bocia o mîndră fată, 

De o salcie legată; 

Se bocia biata copilă 

De umplea crângul de milă, 
Dar pagânii o priveaă, 

Şi privind'o crunt rideai 

Şi diceaă in limba lor: 
„Mult plătesce (îsi) odor, 

„Câcă e puică de bun soiii, 

„Şi-i ca. trestia la boiă, 

„Şi-i ca luna la obraz, 

„Numai bună de-un viteaz. - 

„Ghirai Hanul pentru ea 

„Ne-a _da_scule_câte-om_xurea, 
„Şi caftane de Sultani 
„Şi cinci-deci de pungi de bani!“ 

trioa|€ 4 ED Plopan mii audia 
Calul itite'şi răpeqia: 
„Buna dioa, mâi 'Tatari, 

„Pradători de fete mari! . 

„Spuneţi mie fâră teamă, 
„Fâră teamă daţi'mi seamă 

„Ori ve-i roaba de. schimbare, 

„Ori ve-i roaba de văndare? 

„Desi pe schimb, eii mult voii da 

„Câci cu qile voii, lăsa.



STROE 

„De-i pe plată, eă sînt gata 
„De la voi se cumpăr fata, 
„Nu cu aur nici caftan 
„Ci cu dâri de huzdugan.“ 

Tătarimea, car ridea; 
Din trei unul respundea.: 
„Augit-aţi, audit, 
„Pe Românul indrăcit? 
„Ci câ-i prins de mare dor 
„Ca se meargă plutitor 
„Când pe apă 'ntins la soare, 
„Când sub apa curgătoare . 
„Până ?n Dunărea cea lată, 
„Pân” in mare tulburată ? « 
Bine vorba nu sfirşia, 
Vai de lume!—amar de ea! 
Buzduganul se 'nvîrtea, 
Ca un vultur S'abătea, 
Pe pagâni îi şi turtea ! 

Apoi mîndrul căpitan 
Care-i dică Stroe Plopan, 
La. copilă se ducea 
Şi cu drag aşa-i graia: 
„Cine "mparte, parte'si face. | fe 
„Cum-i e dorul, cum îi place: 

d pe
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„La 'Tatari am impărţit 

„Buzduganu-mi oțelit. 

„ie, dragă fată mare, 
„Iți facii parte de scăpare, 
„Eară partea ce'mi fac mie 

„Eşti tu, draga mea soţie.“ 

Copiliţa ce dicea? 

Sciii că nu se mai bocea. 

Peru ?n faţă-şi aducea, 

Cu voinicul. se ducea. 
Fie calea lor uşoară, 

Cu foc lin la inimioară 

Cum e seris, cum e menit 
Câna e timpul de iubit. .



OSTAŞII NOSTRI



BALCANUL SI CARPATUL 

Baleanul şi Carpatul la Dunarea marea ă, 
Ca doi giganți naprasnici staă astă-di faţă "n faţă Şaprinşi de dor dSTăptă, cu ochii se mesoară, 
Cu glasul s'ameninţă, cu gîndul se doboară, 
Dicănd: „Nu: potăă sencapă doi paloşi intro teacă! 

“aE scris din noi doi unul în pulbere se treacă!“ 

Balcanul cel fanatic, muncit de aspră ură, 
Nu scie sengrădească selbatica lui gură, 

„ŞI dice cu trufie: „Carpatule vecine, 
„De nu pleca-vei fruntea amar va fi de tine,
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-„Câcă răpedi-voiu grabnic din plaiurile'mi nalte 

„Torente 'necătoare deprinse ca se salte 

„Din maluri peste maluri, din munte peste munte, 

„Se bată-a tale coaste, s'acopere-a ta frunte, 

„Se facă intr'o clipă ca se dispari din lume 

„Că-a tale stincă şi codri, c-ai tei copii şi mume!“ 

Carpatul scoate-un freamet teribil de urgie, 

Mişcând coamai de codri, ca leul in mănie, 

Şin clocot lung respunde: „Balcane-a ta trufie 

„Arată că tu asta-qi cădut esti in pruncie. 
„Nevoe ai de-o cârjă ruina'ţi s'o supoarte, 

„Câci eşti acum, sermane, ajuns la prag de moarte. 
„Al fost odinioară gigant prin inălţime, 
„Amar prin fanatismu'ţi, puternice prin crudime! 
„A revarsat pe lume şi groază şi ruşine, 
„Şi te-ai scaldat in sânge pân'ce-ai dat pept cu mine. 
„De-atunci ai trecut seculi!... Strivita omenire 
„S'aii desteptat, şi numai tu stai in adormire, 
„Ademenit de visuri nebune şi trufaşe, 

„Fâr'a petrunde norii care te ţinii in faşe! 
„Orb _urieş! cu cârja tu genele'ţi ridică 
„Şi vedi La tale poale cât umbra'ţi e de mică! 
„Eşti şters din cartea lumei, tu care din vechime 
„Stai rezemat in somnu'ţi de-o putredă marime! 
„Şi vrei se ţii in lanţuri popoarele crestine? 
„Şi vrei, Balcane gârbov, ei se me 'mchin la tine?
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„Dar maugi cum te ride şi Dunărea şi Marea? 
„Deviza, ta'i sclavia, şa mea|neatărnarea 1 4 

Cum gicii, doi vulturi ageri, sburând din virfdemunte, 

Se 'nalţă până ?n ceruri şi scotă ţipete crunte. 
De pe Balcani e unul şi din Carpaţi e altul... 
Mult râpide le'i sborul, mult crâncen le'i asaltul, . 

Câci se isbescii ca fulgeri la luptă-ucigătoare!... | 
Intinsele lor aripi se bati lucind la soare 
Şa. lor cumplite ghiare şi pliscuri oţelite 

y Işă dai loviri de moarte şi râni îşi facii cumplite. 

De-o dată cade unul din vulturii duşmani : 
E vulturul prădalnic din barbarii Balcani, 
Şin patru pârţi a lumei sboră smulsele lut pene!... 

. Pe eee eee eee .ş 

Şi cântă libertatea pe maluri Dunărene. 

Mirceşti, 14 Maiă 1877,
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„P lecat-am noă din Vaslui 
Şi cu sergentul dece, 

Şi nu-i era, deă, nimărui 
- În pept inima rece. 

Voioşi ca şoimul cel uşor 
Ce sboară de pe munte 

Aveam chiar pene la picior, 
Ş'aveam şi pene ?n frunte.
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"Toţi Dorobanţi, toţi căciulari, 
“ Români de viţă veche, 

Purtând opinci, suman, iţară 
Şi cuşma pe-o ureche. 

Ne dase nume de Cureani 
Un fâtri)bun de glume, 

| Noi am schimbat lângă Balcani 

Porecla in Renume! 

  
| Din câmp, de-acasă, de la plug 

IE Plecat-am astă vară | 

Ca se seăpâm de Turci, de jug 
“ Sermana scumpa tară. 

Aşa ne spusen graiul sei 

Sergentul Mătrăgună, 

Şi noi ne-am dus cu Dumnezeă, 
Ne-am dus cu voe bună. 

Ori cine ?n cale ne 'ntălnea 

Căntând in gura mare, 

Stătea pe loc, s'adimenea 
Cuprins de admirare; 

Apoi in treacăt ne *ntreba 
De mergem la vr'o nuntă? 

Noi respundeam in hohot Cha) 
„Sburâm la luptă cruntă! *
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„.— Cu dile mergeţi, dragii mei, 

'„Şi se veniţi cu dile!“ 
Diceai atunci bătrîni, femei 

Şi preoţi şi copile; , 

Dar cel sergent făr' de musteţi 
Răcnea: „Se n'aveţi teamă 

Românul are şepte vieţi 

„În pieptu-i de aramă! 

Ah! cui ar fi trecut prin gând 
Ş'ar fi credut vr'odată 

Că mulţi lipsi-vor in curend 
Din mîndra noastră ceată! 

Priviţi! din noă câţi eram 
Şi cu sergentul dece, 

R&mas'am singur ei... şi am 
În piept inima rece! 

Crud e când intră prin stejari. 
Năprasnica secure - 

De-abate toţi copacii mari 
Din falnica pădure! 

Dar vai de-a lumei neagră stea 
Când moartea nemiloasă 

Can codru viii pătrunde 'n ca 
Şi când securea-i- coasă!
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Copii! aduceţi un ulcior .: 
De apă de sub stîncă 

Se sting pojarul meă de dor 

„Si jalea mea adincă. 
Ah! ochi-mi sîntă plini de seîntei 

Şi mult cumplit me doare 
Când me gândesc la fraţii mei. 

Cu toţi perii în floare. 

Cobuz ciobanu 'n Calafat 
Cănta voios din fluer, 

Ear noi jucam hora din sat 

Ridând de-a boambei şuer. 
De-odat' o schijă de obuz 

'Trăsnind,. |. mănea-o-ar focul !_- ame pe 
Retează capul Îui Cobuz j 

Ş'astfel ne curmă jocul. 

Trei gile n urmă am resbit 
Prin Dunărea umflată : 

Şi nu departe-am tăbărit 
De Plevna blestemată. 

In faţa noastră se 'nalţa 
A Griviței redută, 

Balaur crunt ce-ameninţa 
Cu ghiara-i nevedută.
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Dar şi noi âncă o păndeam 
Cana se jpăndeşte-o fiară, 

Şi tot şi ne găndeam - g ș. 
Cum se ne cadă *'n ehiară?.— | pat pe ; i Din giori în diori şi Turci şi-noi 
Svărleam in aer plumbii 

Cum svârli grăunți de popuşoi - merry . 
p Ca se .hrănesci porun mbii. PIX 

| /) 
. 

7 

Şi tunuri sute biet... 
Se clătina pămîntul! 

Şi mii de boambe: vijieată” a 
Trecând in sbor ca vintul. 

Şedea. ascuns. Turcu: "n! ocol 
Ca ursu. vizuanie, | 

Pe când trăgeam : -noi tot în zel; 
EI tot in carne. vie;.. a 

Ținteş era :Qibaciă! tunar ! 
Câci toate-a lui. ghiulele, 

Loveai turcescul furnicar, : : 
Ducând moartea cu 'ele;" 

Dar intr'o qi veni din fort 
Un glonte, numai unul, --ă 

Şi bietul “Ţinteş cădu mort, 
Imbrăţiş; andu-şi dinul:: | -  
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Pe-o noapte oarbă Bran şi Vlad 
Erau in sentinele. 

Ferbea văzduhul ca un iad 
De boambe, de şrapnele. 

In diori găsit-am pe-amăndoi 
Taiaţi de iatagane, 

„Alâture cun moviloiă 
De leşuri musulmane. 

Sermanii! bine s'aă luptat 
Cu litfa cea păgână, 

Şi chiar imurind ei n'aii lăsat 
__Se cad' arma din mână.” 
Dar ce folos! ceata seădea! 

Şacuma remăsese 
Cinci numai, cincă flăcâi din ca. 

Şi eu sergentul [şese!]. 

Veni şi dioa de asalt, 

Cea, gi de sânge udă! 

Părea tot omul mai inalt 
Faţă cu moartea crudă. 

Sergentul nostru, puiă de zmei, 
Ne disaste cuvinte; 

„Cât n'om fi morţi, voi cinci şi eă 
„Copii, tot inainte! *
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Facână trei cruci, noi am respuns: 
Amin! şi Doamne-ajută 1 
Apoi la fugă am impuns 

pre-a 'Turcilor redută, 
GAlelei Doamne, cum sburată 

Voinicii toți cu mine! 
Şi cum la şanţuri alergaă 

Cu scâri şi cu fasine! 

Eată-ne-ajunşă!... âncă un pas. 
Ura! "nainte, ura!... 

Dar mulţi remâniă fără de glas. 
Le'nchide moartea gura! 

Reduta n noi răpede-un foc 
Cât nu” încape gândul, 

Un şir întreg s'abate 'n loc 
Dar altul ii ia rândul. 

Burcel in şanţ moare sdrobind 
O tidvă Pagănească.. 

Şoimu m redan cade răcnind: 
„Moldova se trăească ! « Doi fraţi Călini, ciuntiţi de. vii, 
Se svircoleseă în: sânge; „Nici unul insă, dragi copii, 
Nici unul nu se plânge.



  

! 
1 : 
i 

  

„RURCANUL “9 

Atunci viteazul Căpitan, 

Cu-o largă brazdă 'n frunte, 
Strigă voios: cine-i Curcan 

„Se fie Şoim de munte! * 
Cu steagu m |mâni, el sprintenel 

Viă sue-o scară ?naltă. 
Eă cu sergentul după el 

Sărim de la olaltă.. 

Prin foc, prin spâgi, prin glonți, prin fum, 
Prin mii de baionete, . 

Urcâm, luptâm... eată-ne-acum 
Sus, sus, la parapete. 

Allah! Allah! Turcii răcnescă, 

Sărind pe noi o sută. | 
Noi punem steagul Romănese 

Pe crâncena redută. 

Ura! măreț senalţă -'n vînt 
Stindardul Romăniei! 

Noi însă zacem la pămînt, 

Căduţi prada urgiei! 

Sergentul moare şuerând 
Pe Turci în risipire, 

Ear căpitanul admirând 

Stindardu *n filfiire!
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A 
- Şi ei când ochii am închis, 

| Cânâ mi-am luat osînda: |V 
„Ah! pot se mor de-acum, am dis, 

A noastră e isbînda!* 
Apoi când earăşi m'am. trezit 

Din noaptea cea amară, 
Colea pe râni e am găsit 

Virtutea Militară !.. . 

Ah! da-o-ar Domnul semi îndrept 
- Această mână ruptă. | 
Se-mi vindece rânile din pept, 

Far se mă 'ntore la luptă, 
Câci nu-i mai scump nimică az 
„Pe lumea pămiîntească 

De cât un nume de viteaz 
Şi mârtea vitejească ! 

Mircești, August, 1877,
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SERGENTUL 

Pe drumul de costişe | ce duce la Vaslui 

Venia un om, cu jale gicând in gândul lui: 
„Mai lungă-mi pare calea acum la 'ntors acasă... 
„Aş vrea se sbor, şi rana din pulpă nu me lasă! “* 

Şi bietul om slab, palid, avend sumanul rupt 

Şi o |eămest) ruptă bucâţi pe dedesupt, 
Disea trăgând piciorul incet, dar. pe-a lui față 

Sbura ca o lumină de glorie mareaţă, - | 
Şi 'n ochii lui de vultur adinci, vioi şi mari 

Trecea luci6se umbre. de eroi legendari. 

Opinca-i era spartă, căciula desfundată 

Dar fruntea lui de raze părea. incoronată. 

Calică-i era haina dar streluceai pe ea 
Şi crucea Sfântul Gheorghe şa României Stea.
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Românul venia singur pe drumul plin de soare 
Când eată că aude fanfare sunătoare 
Şi vede nu departe in faţa lui venind 
Un corp de oaste mîndră in aur strelucind. 
Erau trei batalioane de garda *mpăratească 
Mergend voios la Plevna eu dor s'o cucerească. 
În frunte-i Colonelul semeţ, pe calu-i pag, 
La bravii sei tovarăşi privea ades cu drag, 
Şi inima în peptu-i bătea cu foc, deşteaptă, 
Câci el visa, privindu-i, la lupta ce-i aşteaptă. 

De-odat' el dâ cu ochii de sarbedul Român 
Ce stase ?n loc la umbră, sub un stejar bătrin, Şi mult se minunează şi nică câ-i vine-a crede, Când crucea Sfintul Gheorghe pe sinul lui o vede. Ş'opreşte regimentul, ear: bravul Colonel 
Se 'nchină la drumeţul, s'apropie de el Şi-i dice cu blândeţă: — De unde vii, străine ? — Vin tocmai de la Plevna. — Cum e acolo? — 

„ LBine. 
— Dar aste decoraţii cum, cine ţi le-a dat? 7— Chiar Domnitorul nostru gal vostru Impărat. — Dar pentru care fapte? — Ştii eă?,.. Ci că 

[ drept „plată, f Că am luat ei steagul redutei... şi (Ge dată sh Cu el, strepunşi de glonțuri, ne-am prăbuşit in sea . 
——— N 7 : [şanţ...* — Dar ce rang ai, voinice? — Am rang... de Do- 

[ robanţ?— 
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Atunce Colonelul dând mâna cu Sergentul, 

Sentoarce, dă un ordin.. (Be loa tot regimentul 

Senşiră, poartă arma, salută cu onor 

Românul care pleacă trăgând al lui picior. 

Mircegti, Decembre, 1877,



IV 

PASTORII SI PLUGARII 

P riviți pe cele dealuri inalte, inverdite, 
Pe-acele largi poene cu flori acoperite, . Priviţi, străini de lume, păstorii cei Români Aproape de-a lor turme păzite de-ai lor câni, Trăind o viață lină in tainica natură, Cu buciumul in mână, cu fluerul la gură. Cereasca limpedime, precum intr'un isvor, Alin se oglindeşce în sufletele lor...
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Voi toţi care de dinşii aţi ris fâră mustrare, 

Jos capul, o! nemernici loviți de admirare. 
Un paloş de isbendă există 'n ori ce fer, 

In tot păstorul astădi există-un scutier ! 

II 

Priviţi pe cea cămpie frumoasă, roditoare, 
Plugarii, muncitorii lucrând in foc de soare. 
Pe fața lor cea, blândă, pe ochii lor cei vii, 
AdieCboarea) dulce din verdile cămpii. 
Sub mâna lor e sapa, (hârleţul) coasa, plugul. 
Alâture cu dirişii stati boii purtând jugul, 
Şi tot ce-i înconjoară, deal, luncă, şes, isvor, 
E pacinie ca blăndeţea din sufletele lor. - 

Voi toţi care de dinşii aţi ris fâră căinţă, 
Jos fruntea, o! nemernici căduţi în umilinţă. 
O spad'a resbunârei există ?n ori ce lanţ. 
In tot Românul astăgi există-un Dorobanţ! 

Mircesti, Nocmbre 1817.



FRATII JDERI 

E ger, e intuneric! Nori negri duşi de vint 
Se târăe pe şesuri, se lasă pe pămînt 
Ca aripi urieşe de paseri nevedute 
Ce curăţă de sânge văi, şanţuri şi redute. 

E vînt cu ploae rece şi noapte cu fiori 
Câci umbra e ţesută de fulgeri trăsnitori. 
Nu-s însă focuri nalte de-a cerului furtună 
Dar fulgeri mii de tunuri cen zare crunt detună.
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I'a lor lumină roşă in clipă se ivesc 

Mari tabăre de oameni armaţi ce se păndescii 
Şi erâncene' redute, şi'n dos de parapete 

Văpai de ochi selbatici, luciri de baionete. 

Românii udi la pele, flămânqi, lipsiţi de foc, 

In şanţul lor, sub arme, staii gloată la un loc, 

De moarte şi nevoe ridând cu nepăsare... 
Voinici că sîntii la lupta, voinici şi la răbdare! 

—Mâi oameni! dice unul, un şoim de la Bikaz, 
„De mult ne spală cerul cu ploae pe 'obraz! 

(ani; când s'a face dioă, Jder Neagu, fâră veste 
„Frumos (âj se ne apară cât Albul din poveste. . 

SY ce : ACEA 

  

    

  

—Urit, frumos, Ab, negru, eii nu sciii, dar ce sciti 

„Sciă că halal de Turcul ce-oiii intălni de viă. 

—ŞI ce-ai se'i faci, mâi Neagu 2—Se'! hăituesc, fărtate, 

„Pân' mi s'a usca bine cămeşa de pe spate.“ 

“Toţi ridă... dar ce retează de-odată risul lor? 

mbă vine, - o bombă,a ţii O bombă , bombă, al morţii meteor! 
Toţi vădii moartea cu a ochil!. „un vaet: „Ah mor!...— 

“(Cine 

Cine-i ucis ?—Eui, Neagu... me duc... ve las cu bine.“
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„Sermanul!“ dică Românii, grăindu-ltrist de-arândul, 
„Nici e'aii avut el parte se-şi. împlinească gândul! 
„Mult ati. se-l mai bocească neveste şi copile! 
— He!... Dumnedeii se-l erte!... ce vreți?... n'a avut 

 [qile. 

- —Dar unde-i Jder mezinul? — De pază colo'nşanţ, 
„Unde-aiă perit aseară un zmei de dorobanţ. 
—Se-i spunem, se nu-i spunem că i-a murit frățiorul? 
—Ba se tăcem mai bine, se nu-l ucigă dorul, 

IE 

In capătul din dreapta al şanțului, in tină, 
Stă singur la o parte.un om care suspină 
“Câci are-o presimţire ce-i tot meneşee-a rei 
ŞI-L duce, duce gândul măhnit la frate=seii. 

EI e ostaş de frunte, Jder Nistor, vănătorul * 
Ce intră'n "Turci năprasnic cum intră'n cârd omorul. 
Şi-i place pe câmp neted cu (durda) se vâneze 
Cumpliţi Başi-Buzueii şi fiarele Gerkeză::. li, şi 

| 

De-aseară ?n sentinelă Jder şede tot la pândă 
Gândind la biata-i mamă cu inima plăpândă,
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Visând Pa lui mireasă cu sufletul. duios, 

Privind la Turci in faţă cu ochiul scănteios. 

Dar vintul suflă-a earnă, dar ploaea cade'n unde! 
Prin haine pân'la oase îngheţul îl pătrunde, 

Şincet el simte somnul că vine pe. furiş , 
Dentinde peste ochi-i un văl jpaingenig. ] pi pai cui 

P) x 
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Jder luptă, umblă, cântă, nevrând ca-se se culce, 
Dar somnu-i varsă ?n crieri beţia lui cea dulce, 
Şi el pe nesimţite invins, intunecat, 

Se reazenii de puşcă şadoarme clătinat. 

"De-odată i se pare că vede pe a lui mamă 

  

Ce vine, il atinge la ochi cu-a cinaframă pr 
e. 7 . A Sa li 

Şi-i dice: „Te trezeşce copile, dragul mei! 
„Vină duşmanii! te-ajunge prin somn păcatul grei!“ 

'Tresare vănatorul!... Doi spectri se arată 

Nălţându-se prin umbră cu arma ridicată!... 

„Ho! fiară, ho!“ el strigă, şi 'n clipă viă, deştept, 

Pe duşmani îi strepunge cu baioneta 'n pept.
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Din doi unul c'un gemet oftează, cade, moare. 
Far altul cu durerea luptându-se ?n picioare, 
Se 'ncruntă, se răpede ca lupul crunt la Jder 
Şi-i face-o brazdă largă la braţ, cu-al seă hamger, 

Apoi se prăbuşeşte alâture cu mortul. 
Jder gice-atunci, mustrându-l „„Deceţi-ai lasat cortul? 
„Şi ce cătaşi, păgâne, aice "n şanţul mei? | 
„Ţi-aă fost urit de viaţă ?... Amar de capul teă!? 

Şi aprig, cu mănie ridică stratu 'n aer 
Se sfarme peptul duşman ce scoate-un jalnic vaer, 
Dar când se dea: „Stâi, frate! * îi Qice-un glas iubit, 
„Nu-i drept se dai lovire vrăşmaşului rănit!“ 

Jder stâ, aruncă arma, s'apropie 'n tăcere 
De Ture, îi leagă rana, alină-a lui durere 
Apoi, când vine dioa, pe 'Tureul leşinat 
Îl poartă n ambulanţă. dicând: „Poftim vănat!



  
CAPITANUL “ROMANO 

Se dase trei asalturi redutei neînvinse, 

Tustrele îndrăzneţe şi crunte, dar respinse. 
- Şi câmpu "'ntreg de sânge acoperit era, 

ŞI, cuib grozav de moarte, reduta fulgera. 

In şanţuri trupuri multe grămadă, resturnate, 

Şi altele strepunse, pe dâmburi acăţate, 

Formai un crud spectacol ce lumei arata 

Cum scie Pedestraşul in foc -a se lupta. 

Romano Căpitanul de trei ori cu ai sei, 
De trei ori ajunsese la şanţuri cel ăntei, 

Ş'acum, retras de-o parte, stringea coloana-i ruptă, 

Cu ea se se arunce de-a patra oară ?n luptă.
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De-odată... cine-ar crede!.. un aspru colonel, Eşind de nu sei unde, păşesce drept la el i-i dice: „Căpitane, nu-mi place-a ta purtare, „Stai tot in urmă! & 

— Cine 2... răcnescă in tulburare Ostaşii lui Romano arşi, rumeni pe obraz, „EI! Căpitanul nostru !.. din toți cel mai viteaz!: — „Tăcere, copii! « strigă Romano la mulțime, Apoi spre Colonelul cun acr de mărime Se 'ntoarce, îl mesoară c'un ochi plin de dispreţ Şi-i dice: „Colonele, de estă şi indrăzneţ „Pre cât nedrept şi aspru, te *ndemn: se vii cu mine „Se vedi de sciă la moarte se merg cum se cușine,. „Copil!.; Zor inainte al patrule asalt.“ — Ura!.. respunăă ostaşii... ear el pe calu-i 'malt Pornesce, inainte, deprins a merge *'n frunte, Şi sboară... dar un glonte, un sol al morţii erunte, Ii vine drept in cale şi-i se opresce 'n pept. 

Atunce Căpitanul pe cal stând âncă drept, Răenesce: Colonele!,. departe esti!,. respunde „Cine-i in cap şi n coadă ?.. Eă unde, şi tu unde?,.5 Apoi, sdrobit, cl cade şi moare lin, zimbind, Câci vede in redută voinicii lui sărind, 

 



VII 

HORA DE LA PLEVNA 

(olo n Plevna şi 'n redute 
Stati păgânii mil .şi sute, 
Stai la pândă tupilaţi 

"uiti | Ca zăvozi de căi turbaţi. 
Las' se şeadă mari şi mici... 
Trageţi hora, mâi voinici ! 

Sus, in tabăra turcească” 
Dat-ai tusa măgărcască. 

Năpeiugoşii crunt tuşescii, 1) 
Cu ghiulele ?n noi stropesciă.
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Las' se cripe, mici şi mari... 
Trageţi hora, mâi tunari! o , 

Jos in vale, pe cămpie, 
Baş-Buzuci de cisipie 
Şi Cerkoji merci cumpliţi 
Rupă cu dinţii din răniţi. 

Las' se rupă... rupe-l-aşi! 
Trageţi hora, Călăraşi! 

Dioa, noaptea glonţii plouă, 
Tot pămiîntu-i ud de rouă, 
'Nu e rouă din senin, 

„Ci e sânge de creştin, 

Las se ploae ca.-din nori, 
Trageţi hora, Roşiori! 

Eaca mâ!.. din parapete 
Vine-o seroafă ca se fote 2) 
Opt godaci gun godăcel, 
Toţi cu ritul de oţel. 
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Las se fete mii de mii...: 

Trageţi hora, mâi copii! 

Ne-a veni şi noă-odată 

Di de plată şi resplată 
S&-l aducem la aman 

Pe Gaziul de Osman. 

Vie!,.. ura!... la Balcani! 
Trageţi hora, mâi Cureani! 

| 

Cât e negru, cât e soare 

Moartea şede pinditoare 
Şi prin şanţuri şi prin ripi, 
Şi tot bate din aripi. 

“Las se bată până mini... 

Trageţi hora, mâi Români!



VIII 

HORA DE LA GRIVITA. 

Fata lui Gazi-Osman 

Griviţa poartă-un(colan, 

Un colan tot de oţel... 
Gioacă [fulgerii pe el. 

AIEle de Vaş lua, 
Inapoi nu Paş mai da! 

Mîndra ?n cale mi-aă eşit, 
Doru 'n mine-aii resădit 
ŞI de-o lună pân” acum 
Resădit me ţine 'n drum. 

lao Fa [eolanulţ p-oiiă lua 

q 
Nae Dv 

et ŞI "napoi]nu Poiă mai da! NY 

[ 

-
.
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Puică scumpă de viteaz, 

Nu m'aduce la necaz, | 

Că 'ntr'o di m'oiă da prin foc 
Şi te-oii prinde de mijloc, 

Ear colanul ţi-oiii lua, 

Şi 'napoi nu l'oiu mai da! 

Tu eşti viță de păgân, 

Eu sînt viță de Român! 
Bună eşti de sărutat 

Dar şi că bun de luptat! 

Ei colanul ţi-oii lua, 

Inapoi nu Poiă mai da! 

Fa, deschide-mi sinul teii 
Cât îs blând la graiul mei, 
Nu me face se te-aştept 

Şi se daii cu tine pept. 
Pept cu tine de voiii da, 

Dei, colanul ţi-oiii lua...
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Tot aşa mâri-am: grăit! 
Intr'o di m'am răpedit 
Şam pus mâna pe colan 
Şi pe fata lui Osman. 

Alelci! Griviţă, fa, 
“Inapoi nu te-oiă mai da!.



IX, 

MARSUL CALARASILOR 

Român verde ca stejarul, 

Rid de duşmani şi de moarte! 

Semi trăcască armăsarul 
Şi prin glonţi se me tot poarte! 

Sai, voinice şi nechează 
Ager, falnie ca un me, 

Câci am inimă vitează 

Şi credinţă 'n Dumnedei! 

Cât mni-a sta mâna voinică 
Pe-a mea pali ostăşească,
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N'aibă grijă de nimică 
Ţeara mea cca Romăncască ! 

Sai, voinice, şi nechează 
Ag cr, falnic caun zmei, 
Câci am inimă vitează 
ŞI credinţă ?n Dumnedei ! 

Cu-al mei suflet, cu-a mea pală, 
Gu-al meă şoim albit de spume, 
In duşmani vom. da năvală, 
De s'a duce vestea ?n lume! 

Sai, voinice, şi ncchează 
Ager, falnic ca un zmei, 
Câci am inimă vitează 
ŞI credinţă *n Dumnedeu !



ODA OSTASILOR ROMANI 

Jună ostaşi ai erii mele, însemnați cu stea în frunte! 
Dragii mcă |vultanii de câmpuri, dragii mei şoimani 

[de munte ! 
Am căntat in tinereţe stremoşeasca vitejie, 
Vitejie fâră seamăn pe-acel timp de grea urgie 

Ce la vechiul nostru nume aii adaos un renume 

Dus pe Dunărea in Marea şi din Marea dus in lume! 

Vin acum, la rîndul vostru, se vaduc o închinare, 
Vin cu inima crescută şi cu sufletul mai tare,
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Ca eroi de mari legende, vin se ve privese in faţă, 

Voi, nepăsători de moarte, dispreţuitori de viaţă 

Ce-aţi probat cu-avîntul vostru lume pusă in mirare 

Că din vultur vultur nasce, din stejar stejar resare! 

Dela Domn pân'la opincă, duşi de-o soartă norocoasă, 

V'aţi legat in logodire cu isbînda glorioasă 

Ş'aţă. făcut ca se pricepem a trecutului mărime, 
Msurându-ve de-o seamă cu-a stremoşilor nălţime, 
Şarătând, precum prin nouri mîndrul soaresearată, 

Cinc-am fost odinidră, cine ear vom fi o-dată!! 

Se trăiţi, feciori de oaste! Domnul sfint se ve ajute 

A strebate triumfalnie in cetâţi şi in redute, 

Ca la Rahova cu tunul, ca. la Griviţa cu sborul, 

Ca la Plevna unde astădi cei îintei aţi pus piciorul, 
„Infruntând pe-Osman-Gaziul, şi prin fapt de bărbiăţie 

Ridicând o ţară mică peste-o mare 'mpărăţie! 

O, viteji de viţă veche! Audiţi in depărtare 
Acel vuct fără nume ce resună ca o mare?... 

Sintii bătâile de inimi al intregui neam al nostru 
Ce adună di şi noapte dorul lui cu dorul vostru, 

Sintăă. vărsârile de lacrimi pentru-acel care se stinge, 
Sintă urârile voiaose pentru-acel care învinge!
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O! Români, in faţa. voastră, colo 'n tainica cea zare 
Vedeţi .voi o rază vie care 'ncct, încet resare . 

Strebătând prin umbra deasă de lungi seculi adunată? 

E voiosul fapt de dioă mult dorită, mult visată, 
E lumina renvierei, e luccaferul sperârci, 

E triumful luptei voastre, soarele neatărnârcă! 

Dragii mă! din foculluptei oţeliţi când ve'ţi intoarce 
La cămin unde Românca asteptând, suspină, toarce, 

“Tot poporul: rudă, fate, soră, mamă şi părinte 
_Ca la Domni, |cu pâni şi sare, vor eşi Yoă "nainte. , 
„Căci din voi(fieşte care poarti 'n ftunte o cununi 

Şi de gloria de astăqi şi de gloria strebună.! 

Pas dar! pas tot înainte! tim pul vechi din noăzioreşec! 
Viitorul Romănici dat-aă mugur cencolțeşee! 
O, copii! de voisînt mândru, simt acea niîndrie mare 
Care cresce cu mărirea unui ncam in desteptare. 
Mi-am vădut visul cu ochii, de-acum pot. se mor ferice! 
Astăgi lumea ne cunoasce: Român, dice, Viteaz, dice. 

Mircești, 28 Noembre 1817,
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Amice, vrei se afli ce fac şi cum trăcse 

In cuibul singuratic în care me găsese 

Departe de-ale lumci petreceri variate, 

Cu intrigi de tot soiul amar înveninate? 

Mentrebi cum nu iaii parte la lupte sgomotoase, 

Politice numite... dar nepoliticoasc? 

Cum eii, odinioară de lume iubitor, 
Eă pasere pribâgă, cit vecinic căletor, 
Mi-am strins acum aripa de cale ostenilă, 
Şi stau in nemişcare ca apa'n loc opriti?  
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Aceasta-i o enigmă ce vrei ca s'o esplie? * 

Prea bine)... Cer cucântul, dup'obieciă, şi die: 

-Ce fac?* — Pe scena lunci privesc cum se lipesce 
Invidia dugmană de tot ce strelucesce 
ŞI roade ca un verme ascuns sub un stejar 
Cercând ca sel restoarne cii-al scii venin amar. 

«Cum vieţuesc? — Ca omul ce fapte mari viscadă 
Şi scumpe suvenire de prin trecut veneadă, 
Ca se'și mingiie mintea de proasta comedie 
Ce-o joacă interesul şi trista mişelie. 

lubfam o-dată lupta... dar lupta cea leală 
Penlrit-o idee mare, frumoasă, triumtală, 
In care luptătorii cu inima 'ndrăsneaţă, 
Prin arme fâră pată se atacaă în faţă, 
Xumind ori-ce lovire piedişi: felonie, 
ŞI oarba clevetire: Văloasă infamie! 

Acum, în loc de arme curate, lucitoare, 
Fii ved că se preferă hulirea mânjitoare. 
Ori-cine stă 'n arenă de tină are parte... 
Ei, ncdeprins cu tina, me ţin de ca departe
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Ş'aşlept se ved sub trâsnet hidoasa pocituri, 

Care-a sădit în ţeară invidie şi ură. 

Pe când cram.noi tineri, Florescule, amice, 

„Pe când ori-ce-sperare muria, născând, aice, 
Avut-am.un vis mare, o nobilă dorință, 

De-a scoate Romănia din tristai umilinţă 
Prin jertfe, prin virtute, prin strînsă infrăţire.. . 

Toţi intr'un gând, cu toţii uniţi intr'o simţire, 
In batalionul sacru voioşi ne luam rândul, 

Şi fie-care 'n partei cun dor îşi hrănia gândul, 
Ei, se deştept prin cânturi mărirea . stremoşească, 

Tu, se remrii pe lume armata” vitejească. 

— Dor tainic, vis fceric, sublimă ncbunic, 

Avent semeţ, şi falnic de falnică unic! — 

  
Atunci al nostru suflet prin nori luându'şi sborul, 

Cu aripa'i uşoară lovia chiar viitorul, 
Şi ori-ce stașili nalte, fantasme "'ngrozitoare, 

Periaă in ochii nostri ca negurile "n soare. 

Şi cată că prin muncă şi ani de stăruință, 
A dat şi flori şi roadă puternica'ţi credinţă. 
Din sinul ţerii noastre o mîndri oaste-apare, 
Menilă ca se *ntreacă a lumei aşteptare, 

  

 



EPISTOLA GENERALULUI FLORESCU 197 

Prin fapte ulorioaze din timpi de altă-dată ,.. 

Fa sboară 'n foc, şi ese cu fruntea 'ncoronată,. 

0! ce mindrie mare simţil-al lu ca mine!... 
Dar ce amărăciune sa revărsal în line, 
Vedend fectorii noştri păşind măre nainte, 
Şi tu... uitat de-oparte, tu, bunul lor părinte! 

Avi toţi, din depărtare, pe-al morţci câmp de pradă, 
Cătam a zări "n soare lucind bătrina'ți spadă, 
Şa noastră ostăsime, în foc iulinctu'şi pasul, 
Doria, cerea, prin tunuri ca seți audă glasul, 
Căci astă vie, jună, eroică armată, 
Sub Cuza şi sub Carol prin tine-a fost creată, 
Și [ie cu dreptate se curenta onorul 
Fruntaz de-a fi in luptă, tu, organizatorul! 

Şi însă tu, victimă de-o oarbă prigonire, 
A fost ca un netrebnie lăsat în părăsire! 
Netrebnie, tu netrebnic!... De când, o! Doamne, 

("n lume 
Lumina dilei poartă al nopţei negru nume? 

De când netrebuic este acel ce cu iubire 

Consacră-o viață “ntreagă Ta patriei mărire 2
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De când netrebnic omul cu inimă măreaţă, 
Cen lupta pentru ţeară oferă braţ; şi viaţă ? 
De când netrebnie şeful ce, ori cum bate vintul, 
Işi apără stindardul şi'şi ţine jurământul ? 

. 
y 

Amice, fii in pace, alină-a ta durere... 
In tot oşteanul astă-di tu vedi o mîngăere, 
Câci astă-di tot Românul cunoasce, simte 'n sine, 
Că arma stremoşească sai ascuţit prin tine... 

. Şi când privesci stindardul cu ochi plini de uimire, 
Stindardul vită tresare cu-o mândră filfiire!.,. 

Mircești, 4 Ianuarie, 1876,   
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LA TURNU-MAGURELE 

SCENA IN VERSURI 

(REPRESENTATĂ IN AJUTORUL OSTAȘILOR RĂNIŢI) 
  

PERSONAGI 

ADELA. tineră veduvă, 
HORCEA, sergent de Dorobanţi. 
DOCTORUL, 

Teatrul representă o cameră mică şi simplu mobilată.— Uşă in 
fund, altă uşă în stînga şi o foreastă în dreapta.— In faţa sce- 

nii, mai în dreapta, o masă şi un scaun de lemn alb. 

SCENA 1 

ADELA, (sfirşind de scris un răvaş, îl sub-semnează, 

dicând:) 

„Amica ta, Adela... în Turnu-Măgurele... 

Trei pagine tiesite 1... Ce am mai scris -in ele?
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( Citesce: ) 

„Scumpa mea Nataliţă !... ar fi un spectacol curios 
„pentru tine de a me vedea pe mine, o elegantă 
„dleprinsă a trăi in saloane luesoase, locuind acum 
„into odăiță goală şi purtând costumul ambulan- 
„ței... Cu toată această schimbare însă, nu poţi 
„crede, iubita mea, cât sînt de mulţemită!... Ei, 
„0 tîneră veduvă, incongiurată de adoratorii pa- 
„tentaţi din Bucuresci şi din Iaşi, şi espusă a audi 
„in toate dilele aceleaşi declaraţii monotone de amor, 
„me simt astădi mai demnă de posiţia mea înaltă 

“min societatea română sub nobila haină de soră 
„de caritate. In capitalele noastre eram asurdită de 

„falşele suspine ale comediei lumescă; aice sint 
„uimită de adevăratele suspine ale suferinţei, şi 
„pe cât acolo inima mea era nesimţitoare pe atit 
„aice ea bate şi cresce animată de un nobil dero- 
„tament... Am sub veghicrea mea un june căpitan 
„Tănit, foarte interesant... La asediul Plevniă, ser- 
„manul ă priimit un glonţ in braţul drept şi mult 
„ne e teamă că va fi nevoe de o amputare... 
„Ferească-l Dumnedei de o aşa nenorocire! Ser- 
„gentul lui, un viteaz din al 13-lca regiment de 
„Dorobanţi, bun, simplu, cam original şi cu numele 
„de Horcea, plânge ca un copil când se găndesce 
„că o se remăe căpitanul lui ciunt,.. Fă însami 
„me infior la accastă idee, câci incep a avea pen- 
atru scumpul mei rinit o afecţiune de soră... Te  
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„vEd însă zimbind şi clătinănd din cap, dar te pof- 
„tese se nu fii nebună şi se nu'ţi inchipuesci ro- 
„manuri... etc... cte.& | 

(Uşa din fund se deschide... Adela, stringe scrisoarea, o 
pune sub plic şi serie adresa pe cai, 

A! se deschide uşa... sergentul Horcea vine... 
Se pun în plic scrisoarea... Acum adresa... bine! 

SCENA II 

ADELA, - HORCEA, (intră prin fand, se opresce lângă uşă, 
face eulutul militar şi tuşesce!. 

HORCEA. 
Iinun! " 

ADELA, (se scoalii şi se intoarce spre Horcea). 

HORCEA, 

Doresc sănătale. 

ADELA. 

Ce face Căpitanul? 
: 

HORCJ A n E 
A j pe 4 = d te . 

Te 'nlreabă, duducuţă? goltează greiă, sermanul. 

ADELA, 

„Se simte nai reă astădi ?
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HORCEA, (iace şi 'şi muşcă musteaţa). 

ADELA, (ingrijită), 

Respunde... 
HORCEA. 

Aşa "mi pare. 
ADELA. 

Cum ? 
HORCEA. 

Apoi, cum s'ar dice, îl arde-un pojar mare... 

ADELA. 
La rană? 

HORCEA, 

Şi sub coastă, colea, la inimioară... 
Scii... inima lînjesce când n'are sorioară, 
Şi dei... se nu te superi... dar cii incep a crede 
Că mult mai reii e bolnav când bictul nu te vede... 

ADELA, 
Cregi? 

HORCEA. 

Cred... ades me ?ntreabă pe minc'n aiurire 
De esti, ca in poveste, o zină de iubire... 
Un heruvim, un ânger... mai sciă oii câte-mi 
= [spune?... 

Esti ânger! duducuță? 

ADELA, (zimbind) 

Nu cred,
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HORCEA. 
Mare minune! 

Apoi de ce inşiră tot ast-fel de cuvinte? 

ADELA, 

EI... are ferbinţeală şi-i... ameţit de minte. 

HORCEA. 

Oare ?... aşa se fic?... Eii unul dam cu gândul | 

Că poate, fiind tînăr, şi lui i-a venit rândul 

Se caqă m slăbiciunea de fire omenească, 

Se... cum facii toți flăcâii din lume... se iubească. . 

ADELA (râpide). 

Pe cine? 
HORCEA (in parte). 

Mâi, că iute a întrebat pe cine?. 

(tare) Pecine,el o scic,.. ci sciti că nu pe mine. 

ADELA, (cade pe gânduri). 

HORCEA (în parte, privind-o). 

Na! ai cădut pe gânduri acum şi puiculiţa... 

Cu miere, cum se vede, îi atinseiii guriţa. 

ADELA. 

Ean spune-mi: fostaiă astă-gi chirurgu 'n ambu- 

[lanţă? 

HORCEA (posomorindu-se) 

Ai fost.
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ADELA, 

AU vedut rana?... şi are el speranță, 
Că ca se va inchide prin simpla vindecare? 
Şi n'a fi: trebuinţă de-o crudă operare? 

HORCEA. 

Chirurgul cam pe gânduri eşit-aii astă dată 
Câci i-ai părut lui rana mult maj inflăcărată, 
Lam întrebat ce crede?.. Nu mi-a răspuns nimică, 

* Dar clătina din capu-i... şi, zeă, mi-e tare fiică. 
(înduoşindu-se) Sermanul Căpitanul, un bujorel în 

[floare 
S'ajungă ciunt, drăguţul!... de-a sci, se scii că 

[ moare! 
ADELA (in parte). 

Se moară— o! Doamne sfinte! 

"HORCEA. 

A ! bată i-ar se-i bată Chirurgi! că nu scită alta decât se taie 'ndată Şi braţe şi picioare cu arma ascuţită... 
Doar braţul nu e creangă şi omul nu-i răchită... Eu îl cunose, duducă, pe Căpitan... mai bine Sar împăca cu mortea decât ci-aşa ruşine, 

ADELA, 
Dar, dac'ar fi nevoe numai decât... Ce-aj face In locu] lui chiar insuşi ?
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HORCEA, 

Eu? ei, mai bine 'mi place 
Se merg pe ceca lume intreg, cu cap, cu toate, 
Decât o viaţă lungă se fiii un trunchiii cu coate. 

ADELA. 

O sciă; aşa-i Românul, nepăsător de vicaţă; 

Dar lângă-amărăciune mai este şi dulceaţă ; 

Dar dacă-i crud de-a perde un braţ, acea durere 

Nu poate se găsească pe lume-o mângâere ? 

Rănitul nostru-i june; din pragul tinereţii: 
EI poate se privească la bunurile vieţii, 

Plăceri, considerare, familie, iubire... 

La toate are dreptul viteazul se aspire. 

HORCEA, 

O fi, însă stejarul amar se oleresce 
Când apriga secure de crengi îl despărţesce, 

„ŞI crede-me, duducă, Românul e de milă 
Când mare cu cc strînge la sinu-i o copilă. 

Atunci nu-i mai remâne decât se se sfirşească, 

Sai... alte două braţe pe lume se găsească... 
Hei! când ai vrea, duducă, se-ţi faci cu cl po- 

(mană... 

, „ADELA. 
Ei? cum?
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HORCEA, 

Esti bună, bună de pus, zei, chiar pe rană. 
Ai două braţe... qâ-le în dar lui Căpitanul, 
Şi ast-fel, numai ast-fel, i-ai indulci aleanul, . 
Le dai?... Aud?.. Duducă ascultă-me pe mine. 
In locul dumitale lc-aşi da ci ca mal bine. 

ADELA, 

Dar cum vrei cu-a mea milă se-i cad ci lui nă- 

[ paste 
HORCEA. | 

Năpaste! Dee-mi Domnul şi mie tot de aste! 
Auqi? năpaste — o floare frumos imbobocită... 
Dar unde se mai află mai veselă ursită ? 
Năpaste! (o privesce cu admirare ) Căpitanul şi că am fi 

[în stare 
De braţele-amândouă se cerem o scurtare | 
De-am sci că ne aşteaptă. o ast-fel de resplată. 

ADELA. 

Dar bine, Horce dragă, gândesce âncă-o dată: 
Cuvine-se chiar însă-mi se cere de a-i propune ?... 

HORCEA, 
Ba nu, ferească sfintul!.., Eu, de 'nvoesci, i-oită 

| [spune Că dacă-a perde braţul şi n'a vrea ca se moară, I-a da braţele sale in schimb o Zinişoară, 

a
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ADELA. 

Şi ar priimi ? 
HORCEA. 

N'ai grijă... hait, cu nepusă masă; . 
Ba şa juca drăgaica, rănit cum c, prin casă. 

Ce vrei? Aşa-i Românul când strechia 1] lovesc; 

Când inima dâ mugur şi muguru ?nfloresce. 

„ADELA (ridend) 
Glumeţ eşti. 

HORCEA. 

Glumeţ, insă. .. cum găsesci gluma ? 

ADELA. 
Bună. 

Dar. ..can se schimbâm vorba. 

HORCEA. 

S'o dâm pe-o altă strună ? 

(în parte) Se vede c'am sclintit:o cii-a mea avocăţie. 

De!. nu ma făcut mama mehenchiiă in limbuţie. 

Păcat! . 
ADELA. ! 

Sciii că 'mpreună aţi fost răniţi o dată; 
Far cum, şi când, şi unde nu mi-ai spus âncă... 

HORCEA.: ARI 
Eată 

Cum sa ?nt&mplat, duducă: Trecuse-o septămână 

De când eram in harţă cu Litfa cea păgână,
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Alâture cu Plevna, în faţă cu-o redută 
Ce 'ntocmai ca ariciul, ghem toată prefăculă, 
Părea că e pustie şi ne poftea aproape, 
In şanţurile-i dese de vii se ne ingroape. door ap SU N a i Noi tot ţinteam privirea dloas)om zări duşmanul _ a 

hu ha Xa | ŞI tot irăgeam la tunuri doar Ă-ona strica redanul, 
Dar după parapate ascuns cl cu urgic; 
Pe când noi dam inbobotptrăgea in carne vie. 
— Era car mai cu” siă, era 'ntr'o pădurice 
O baterie care cu noi juca ?n popice. 
Și sămăna cu bombe, scurtându-ne de dile, | 
Cum samină Românii cu grâu la Sân-Vasile, 

"O noapte, Căpitanul vro dece inşi ne chiamă 
Şi dice: Mâi, de moarte ve este, sa nu, toamă? 
— Nu, Domnule! r&spundem.— Nu? — Nici de 

[eum.— Prea bine; 
Eă merg la baterie sto iaă,.. Veniţi cu mine?2— 
— Venim! cu toţi răcnit-am şi ne-am pornit pe dată, 

"Ne-am furişat prin umbră ca vulpea cea şireată, 
Şi când se dea foc Turcii la tun, pe ne-asceptate 
Ei sc trezeseă cu spaima şi cu Români ?n spate. 
Pe loc şi dâm năvală in ei, măncal-ar corbii! 
ŞI ne'neleştâm la luptă grămadă, chiar ca orbii. 
Ce groasnică trînteală! ce râenete de ura! 
Ce lovituri cu stratul! ce muşcături cu gura! 
Pân'ce din Turcă, hapsinii, nu aă remas nici unul, Pân'ce le-am stricat cuibul, pântece le-am luat tunul! Pe tun pusese mâna e] însuşi Căpitanul,
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Luptând cum luptă Zmeul cu Badca-Năsdrăvanul. 

Far când in faptul dilei ne-am cercetat dobânda 
Cu-o rană fie-care işi misura isbânda: 

La braţ Căpitănaşul avea o *'mpuşcătură 
Şi ci, colea pe frunte, această lovitură. 

Dar. fie! eram mîndri ea leul-paraleul 

Când am adus în lagăr cel tun... ce'i dic trofeul ! 

ADELA (entusiastă), 

A! bravo, bravo, bravo, Români de vitejie! 

- (Ciminda-se) Ah! inima mea cresce in veselă mîn- 

[drie... 

Şi simt... şi simt... (plânge). 

HORCEA. 

(Ducucă.. ceplângi?... Da nu mai plânge... 

tin parte) Când văd plâns de femee, un nod colea 
[me strânge. 

uimit) Tot plângi? 2. 

ADELA. 

Nu enimică, şi nu bagă de scamă. 

(dându-i batista, ei) Voinice, de la mine primesce-astă 
[ nătramă 

Şi-mi spune, cine ast-fel te-aă increstat in frunte? 

 HORCEA. 

Un "Ture urit şi negru, nalt, ţeapiin cât un munte, . 

Vroia sc-mi taie capul lovind cu cataganul...
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„ADELA. | 
Şi cum scăpaşi ? | ! 

HORCEA. . 
Vădut-ai cum crapă ?n cinci(bostanul + Când îl isbescă d'o peatră?,.. Aşa i-ai crăpat capul Când Pam pocnit eu stratul în tidvă pe arapul. S'aii dus pe ceea lume in rai se facă jafuri Prin munţi de baclavale şi dealuri de pilafuri,. Dar ce sta că la vorbă şi dîrdiiă ca o babă? La doftorul cel mare alerg cât mai in grabă Se vie-aice insuşi, pe Căpitan se'l vadă | Căci cel chirurg la vorbă nu are de loe nadă, 

ADELA, 

Aleargă... şi la postă se dai astă scris6re, 
Te rog. 

| HORCEA, 

Prea bine, adă ; me due intr'o 'ntinsoare. 
, (se opresce la uşa din stinga). Duducă... (arată, spre uşa din fund) EI te-aşteaptă... Fâ 

—-—— [adi o faptă bună... Şi cel de sus pe frunte ţi-a pune o cunună. 
” ” (ese prin stînga) 

SCENA III 

ADELA, 
u Ce oameni! Ce natură frumoasă şi bogată! Ce inimă vitează şi simplă şi curată
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Se bate "n aste sinuri când e nevoea 'n ţeară! 
O! nu, nu Romănia nu poate ?n veci se peară 

Cât are pentru pază o verde seminţie 

Cu suflet aşa mare, cu minte-atât de vie! 

Nu! in zadar pe faţă-i invidia străină 
Cercat-aii s'o mănjească cii-otravă şi cu tină. 

Infami elevetitorii, vrăjmaşi ai Romănicei, 

Sînt inferaţi de-acuma cu ferul infamici, 

Câcă le-ati răspuns Românul ci-a sa dispreţuire 

Prin fapte glorioase ce mergii la nemurire!... 
Aice, lângă mine un tîner eroi zace 

In ghiarcle durerci... sermanul!... dar ce face? 
(deschide puţin uşa din fund; 

Doarme!... cât e de palid!... Ce tainică tristeţă 

Pe fruntea lui entinsă.!... Ce acr de nobleţii, 

Ce aer de mărire căştigă o fiinţă 

Cădută pentru ţeară in crudă suferinţă!... 
Ah... twista lui privire adine me'nduiogează... 

Ce-aud?... suspină?... poate că el acum visează 
La mine... me “iubesce!... şi că... oare ?n iubire 

Putut-ai se se schimbe a mea compătimire? 
(cade pe gânâuri) 

SCENA IV 

ADELA, HORCEA (intrii tulburat) 

HORCEA, 

(Duauei/ duducuţii j. ,
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* ADELA, 

Ce este ? 

HORCEA. 

Nu e bine, 
--» (oţerindu-sc) Vai! simt: fiori 

[prin vine. 

Am intelnit chirurgul 

ADELA. 
Chirurgul > 

HORCEA, 

Dar, chirurgul, casapul, ciocirtaşul Mi-aii spus că amputează chiar astădi pătimaşul, Că-i teamă de cangrenă, 

ADELA (spăricată) . 

Cangrenă ! vai de mine! Cangrena-i moarte ! 
. 

HORCEA (perdut) 

Moarte!... se moară... Cine? tine? 
... Sint gata!... darel?... 0! Doamne 

[sfinte !. Ce fac eti fir de dinsul7... Ce spun Pal scă pă- 
[ rinte?.. 

E ? cată-me 

ADELA, 

Dar ce sg facem, frate? 

" HORGEA, 

Ascultă... Esti creştină
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De nu vrei s'a mustrare cai fost cumva de vină, Aleargă lângă dinsul şi- spune ce-i sci spune, 
Ca se-] indupleci soartei amare-a se supune. Vorbesce-i romănesce, grăesce-i franţuzesce, Cum ţi-a veni mai bine, dar mi-l adimenesce | Rugându-l şi dicându-i că "] vei iubi mai tare De-a vrea ca se asculte pe doftorul cel mare. 

ADELA, 

Dar... Horcea,.. 

HORCEA. 

Duducuţă... lumină... floarea vic, Mergi, scapă-l de la moarte Şi me dat rob... 
ADELA, - 

„EX... fie! Gntră în fund), 

SCENA V 

_ HORCEA (cătând prin uşa din fond) . 

Eat'o!. puicuța merge:.. câna pasă, când s'opre- 
| [sce.,. 

S'apropie de patu-i... El saă trezit, zimbesce, 
Au și uitat durerea... O! farmec de muiere !,., 
Femeea-i, ci-că, floare de leac pentru durere... 
Ce spună ei oare? (ascultă) Naud,.. de-aprâpe îi 

[şoptesce ... 
19
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Ea pare că îl roagă... dar el se 'mprotivesee,,. 
Ea plânge!.. Na! chirurgul 'de-acum poate se vie. 
In lacrimi de femee chiar ferul se mlădic..: 
Viteazul, leul, zmeul e *nvins de-o păpuşică... 
EI îi sărută mâna... Ce mână mititică!,.. 

(Si caca]... Ce-mi văgii-ochii'?::zşi. ea... ea îl sărută 
Pe frunte?... Hait, acuma logodna-i şi făcută. 
Dar... cată şi chirurgul!... pei drace!... EI sosesce 
Ca nourul pe soare când cerul stăclucesce. 

„SCENA VI 

HORCEA, ADELA (întră tulburată) 

ADELA. 

Ah! Horce, mergi degrabă... Te chiamă, el te 
(chiamă, | 

Chirurgul este gata... Eii nu pot sta, mi-e teamă. 

HORCEA, 

Dar bietul Căpitanul primesce se-l... 

ADELA 
Primesce. 

HORCEA, . 
| 4 ii ! 

Me duc... ah! duducuţă, mult cl te mai i cacei 
Ă 

ese 

  
Î
.
_
_
 

7
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SCENA VII 

ADELA (cade pe scaun). 

O! Doamne!... ce durere, ce groază pentru dinsul 
Se simtă ferul rece tăind un os întinsul! ... 
Fiori îmi trecii prin crieri... mi-e inima de ghiaţă... 
A!... ce s'aude?... geme?... aş da chiar a mea viaţă 
Ca se scutese, sermanul, de chinuri... ah! car 

[ geme? ... (ascultă) 
Ba nu, me 'nşeală spaima... El rabdă... nu se teme. 
Cum aş voi se intru.;. (sapropie incet de uşă) se-i 

| "şterg uşor pe frunte 
„ Sudoarea ingheţată a suferinței crunte, 
Se-i ţin pe braţe capul, Saţint a mea, privire 
In ochii lui, iubitul, cu toată-a mea, iubire... 
Dar nu pot... n'am curajul... W'abia stai pe picioare. 

(vine govăind de se reazămă de masă). 

SCENA VII 

ADELA, DOCTORUL (intri, prin stinga), 

ADELA. i 

A! Domnul doctor... 

DOCTORUL (inchinându-se), 

Doamnă, sergentul dinioare 
Mi-a spus c'aţi vrut indată ca se alerg aice.
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ADELA, 

DOCTORUL, 

De-am putut pricepe ce aiă voit ami dice, 
Chirurgul vrea se facă o amputare ? 

ADELA, 

a — Aşa e. 4 [ 
Ve rog se treceţi iute alâture 'neOdaă- ep pi “i <a 

j De Anina + 
Y 

DOCTORUL. 

Me duc... dar mai nainte primiţi astă hărtie - 
Şi astă cutioară,.. (întră in camera din fund), 

ADELA (deschide scrisoarea) 

Maiorul!... Ce îmi seric? (citesce râpid:). 

„lubită cumnăţică! „Măria Sa Domnitorul 
„a acordat Căpitanului şi sergentului inere- 
„dinţaţi ingrijirei d-tale, decorația Steaoa Ro- 
»Măniei. şi medalia: Pitutea militară, pentru 
„eroica lor purtare, ŢI le trimit d-tale, iu- 
„bită cumnăţică, pentru ca se aj mulţemirea 
„de a-ţi decora insaşi protegiaţii; etc. A! câtă mulţemire pe dinşii 7... dăr ce-i oare? 

| (se aude alâture lun glas răcnind), 
| 

Da GLASUL, Doral cat A! p d
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ADELA (ţipând) 

A!.. îl taie braţul! (cade pe scaun). Sermanul ! cum 
[il doare! : 

SCENA IX 

ADELA, HORCEA (dând busta pe scenă). 

HORCEA. 

Ura!... Nu mil mai taie... Nu este trebuinţă. 

ADELA, 

Cum ? ce dici? 

HORCEA. 

Eaca dohor cu cap şi cu sciință! EI cât aă vedut rana, ati început a ride Şauă spus că de la sine curând se va închide, Atunci Căpitănaşul, precum o fată-mare, 
Inchis-ată ochişorii în dulce leşinare, 

ADELA (veaelt). 

Me duc so-Y deschid vesel cu Steaoa Pomăniei,., 

(scoate decoraţiile), l-aii acordat'o Vodă ca semnul vitejiei.
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ud re 

ŞI | HORCEA,. NE 
L 

i cpt 

i Urâ! i 

re . a. z | 1. Sfinte şi Părinte! Ce bine (a/se-i pară! 
Oa m enaere aa Tm 

o | ADELA (presentându'i medalia) 

A Şi d-tale: Virtutea Militară. 
LA 
= 

HORCEA (umeţind) 

Eu 2... Na!... se'ntoarce casa... m'apucă nebunia... 
E, decorat! (primesce medalia, şi o sărută) drăguța! | 

[ 'Trăcască Romănia! 
(Amănadoi se indreaptă spre uşa din fund! 

Mirceşti, Noemrrie 1877.
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HI. — HODJA HURAD PASA 

1) Ghăun, dioă.— Id, fulger, — Djennet, raiă. 
2) Numele imperiului Otoman. 
5) Lamartine, Istoria. Turciei, 
1) Aman, termin ce insemnează a, cere ertare. 
5) Hodje, perceptorul Sultanului. 
6) Caplan, tigra. : e 
?) Solaci, Spahiă, corpuri de ostaşi. 
5) Arslan, leul, 
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IV. — GARDA SARAIULUI 

1) Sultanul poartă Blorioasele titluri de Padişah, de Șah- Şahin, de Sahi Alem Penal, de Sahin Sali, ete. 
2) Azrad, înger. , | 3) DWakid, păzitor al sangiacului lui Mohamed. 
) Orta sai ojak, denuminarea regimentelor de Eniceri, 5) Fie-care orta, avea, cazanul ei. Resturnarea cazanului, cu fundul in sus era un semn de revoltă. 
6) Zaliid-hiafir, ipocrit-blasfemator, Selim vroea se intro- ducă, reforme europeane în armată, şi in administraţie, 1) Kăehaia, sindicul Enicerilor, 
5) Fellah, ţăran sărac. 
9) Sangiac, stindardul Profetu lui care se desfâşură când imperiul e in pericol. ” 

V. — NOAPTEA ALBA 

1) Prier, numele poporal al lunei lui April. 

VIII. — MURAD GAZI SULTANUL SI BECRI MUSTAFA 

Ă 1) Zlurad sai Amurad IV sa suit pa tron la anul He- girei 1032 care corespunde cu anul de la Christos 1622. — Acest Sultan a, fost bizar, crunt şi dedat la patima beţiei.
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“El avea plecare a face lucruri nepotrivite cu demnitatea, 
tronului, şi adeseori îl apuca furia de a vărsa sânge. Atunci 

eşia noaptea din Saraiii, cu sabia goală, alerga ca un nebun 

pe strade şi ucidea pe cine intălnea. Alte dâţi îi plăcea se 

tragă cu arcul in oamenii care treceaii pe sub ferestrele 

Saraiului, în căt numărul victimelor crudimei lui sa suit 
la fabuloasă cifră de 14000.— Fanatic, la inceputul domnirei 

sale, Murad pedepsea cu moartea pe ori cine bea vin sai 

cafe, pe oră cine fuma opium suii chiar tutun. El ordonase 
prin urmare inchiderea, tuturor cafenelelor din Constantino- 

poli şi din toate celelalte oraşe ale imperiului, insă după 

ce Becri Mustafa îl fâcu se guste şi se aprecieze vinul, Sul- 
tanul, devenind cel mai de frunte beţiv, invoi tuturor Mo- * 

hametanilor a vinde şi a. bea spirtoase, în conta prescrip- 

țiilor Coranului, 
Cu toate aceste viciuri monstruoase, Murad poseda fru- 

moase cualitâţi de spirit şi corporale. EL era cel mai bun 
călăreţ şi arcagul cel mai meşter de pe timpul lui. Nime 

nu scia ca dănsul se svărle djeridul şi se atingă țelul ]a, 
mare distanţă ; nime nu putea se alerge răpide ca el; chiar 

calul. cel mai sprinten îl intrecea cu grei la fugă. 

Murad avea un spirit deştept, apreţiator de poesie şi o 

mare tărie de voinţă la tot ce intreprindea. Curajul sei îi 
meritase numele de Gazi, adică viteaz; insă toate darurile 
sale naturale aiă fost stinse de viciul beţiei, şi moartea lui 
cauzată de această, mârşavă patimă, ai fost privită ca un 
eveniment fericit pentru popoarele” apăsate ale imperiului. 

(Cantemir, Istoria Imperiuhă Otoman). 

- Becri Mustafa a, fost un beţiv vestit care a avut o fatală 

inriurire asupra lui Murad. Cuvăntul turcesc becri insem- 
.nează, beţie. 

2) Bairamul e carnavalul ce urmează după postul Rama- 
zanului.
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3) IIairet este numele erei musulmane, cunoscută la Eu- ropei sub cualificarea, de Hegiră, | 4) Bostangii formată garda Sultanului în număr do mai multe mis, 
" 5) Jfisir, Egipetul. 
| De 6) Beălerbei, prinții prinților! ast-fel se numeaă gurer- natorii de Anatolia, de Rumelia şi de Damas, 7) Capudan, ministru de marină ; Serasker, ministru de resboiiă, 

A 5) Spahii, soldaţi de cavalerie ; topcii, artilerigti, | 9) Sultanul acorda Vizirilor şi Beilor dreptul de a avea 
* punea, de no tobe, de noă Zurnezeni care sunaii din zur- nader, surle; de şepte borazeni sa trompetaşi, de patru zilezani care ciocnenii teasuri de alamă; afară de acestea le mai acorda alemul, un stindară verde ce purta în vîrf o placă de argint în formă de semi-lună, şi tuăul format de de cal impletite cu multă artă, 10) Iman, preot. — Kizlar, eunuc. 11) Seizi, ingrijitor de cai. 

2) Muftiul e capul religiei, el esplică, Aleoranul. 13) Alioilman, este numele propriii al imperiului. 1) Soliman I Canuni, adică legislatorul, eroul neinvins, 15) Murad a voit se facă resboiii cu Leşii dar a incheiat pace cu ambasadorul regelui Polon la Giurgevo. 16) Abaza, unul din Paşii cei: may puternici, revoltându- se, s'a adiipostit mult timp sub zidurile Erzerumului, 17) Ok-maidan, cămp destinat pentru tragere de arc, afară din Constantinopoli, , 18) Tozcoparan, vestit arcaş de pe timpul Ini Murad. . 19) 'Turcii dată Moldovii numele de Bogdania. 20) Seitan, Satan, | . ” 21) ZZagiă, Pelerin de Ja Meka, 22) Delii, nebun, - 
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%) Ulema, eclesiastic, 
4) Adevăratul nume al Coranului este Flcuran. 
%5) Flcovană, paseri care sboară in: cârduri pe fața, Bos- 

forului, 

2) Diverse localitâţi de pe malurile Bosforului. 
2) “Islamul, legea mahometaniă. 
%) Ziitvallah, urare de fericire, 
2) Feredgea, văl care acopere obrazul femeilor musulmane. 

IX. — PRIER SI FATA ERNII 

1) Prier, numele poporal al lunii lui April. 

IV. — STROE PLOPAN 

1) Toate drumurile vechi treceaă pe muchea dealurilor, 
2) Copilaşii români ai părul galbin deschis. 

VII. — HORA DE LA PLEVNA 

i) Răpeiugoşii crunt tuşescii. Ostaşii nostri daii porecla de 
răpciugoşi tunurilor turcesci. 

2) Vine-o scroafă ca se fete. Adică, o bombă. 
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