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3 V. ALECSANDRI 

3 Vasilie Alecsandri s'a născut la 12 Iulie 1821 

Ş 
N 

in Bacău, unde părinţii săi se refugiaseră în urma 
intrării Eteriştilor în ţară. 

După restabilirea păcii familia s'a întors ear 
la Iaşi, unde el şi-a petrecut apol copilăria. 

Primul lui învățător a fost un călugăr cu nu- 
mele Ghermanyicăre nu-și prea lăuda elevul. 

Mai târdii tintrul Vasilie a intrat în pensiona- 
tul lu Victor Cuenen, un francez refugiat încă 
la 1812 în Moldova. Aici a câştigat pe cel dân- 
tâiă dintre prietenii lui, între care Mihail Cogal- 
niceanu și Mateiii Milo, unul dintre întemeetorii 
teatrului naţional românesc. 

După ce i s'ai dat aci pregătirile cuvenite, el 
a plecat la Paris, unde a stat până la 139, când 
s'a intors acasă. 

Vorba era, ca la Paris să studieze medicina or 
drepturile; el însă s'a ocupat mal mult cu lite-
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ratura franceză, şi primele lui încercări literare 
ai şi fost scrise în limba franţuzească. 

După ce s'a întors în ţară, a, fost numit func- 
ționar la casa pensiunilor. Avea însă mat multă, 
tragere de inimă pentru tinerii scriitori decât 
pentru bătrânii pensionari. 

O mișcare literară mai însemnată nu era pe 
timpul acela. Se citea mai mult franțuzeşte şi 
grecește. G. Asaki, Donici şi C. Negruzzi înce- 
puseră insă lucrarea lor, şi scrierile lor se citeaii 
prin saloane. V. Alecsanări s'a pus și el în rândul 
acestora, şi chiar dintru început poesiile lui erai 
mult gustate. 

In anul 1840 el a făcut cu C. Negruzzi o că- 
litorie prin Italia; anii următori însă el n'a, lu: 
crat, de 6re-ce murise muma luf, pentru care 
avea multă iubire, | 

Lucrarea, literari a lui Vasilie Alecsandri a, fost 
mal rodnică în timpul de la 1843 până la 1846, când el a scris doine, lăcrimidre Şi câte-va din 
piesele teatrale, pe care le representa amicul stii 
Milo. 

In timpul revoluţiunii de la 1848 Vasile Ale- csandri era unul dintre așa numiții „bonjurişti“, tinerii, care propagat spiritul naţional și ideile liberale, A fost dar nevoit și el să pribegească și a trecut în Bucovina, apoi în Ardea] și de
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acolo în ţările apusene, unde a petrecut timp de 

mai mulţi ani, mai ales în Italia şi în Franţa. 
După încheerea traştatului de la Paris s'a în- 

tors apoi in ţară, şi în timpul căimăcămiei, la, 
18585, a ajuns ministru de externe al Moldovii. 

Vasilie Alecsandri a lucrat mult pentru unirea 
țtrilor şi pentru ridicarea în scaun a luf Alexandru 
Ioan I., bunul săi prieten. iAst-fel după unirea 

țărilor el a fost trimis pe la curţile europene, ca 

să stăruie pentru recunâşterea faptelor implinite. 
De aci înainte Vasile Alecsandri, recunoscut de 

toţă ca cel mat însemnat poet, era pus totodată 

şi în rindul 6menilor politici mai însemnați. 
La 1867 el a intrat în rindul membrilor Aca: 

demiel Române. 
Cei din urmă an) ai vieţii sale i-a petrecut la 

Paris, ca agent diplomatic al României, ear în- 
mormentat a fost la Mircești, moşia părintescă, 
unde a petrecut cele mal frumâse dile din viaţa sa.



V. ALECSANDRI 

POESII EROICE



/C CÂNTECUL GINTEI LATINE 

Ci. , . 
latina gintă e regină 

tra și lumit ginte mari; 

Ea pârtă 'n frunte o stea divină 

Lucind prin timpit seculari. 

Menirea ei tot înainte 
Măreţ îndreptă pașit săi. 

Ea merge 'n capul altor ginte 

Vărsând lumină 'n urma ef. 

Latina gintă e vergină 
Cu farmec dulce, răpitor; 

Străinu 'n cale-i se înclină 
Şi pe genunchi cade cu dor. 

Frumâsă, vie, zimbitore, 

Sub cer senin, în aer cald, 

Ea se mireză 'n splendid sore, 

Se scaldă 'n mare de smarald.
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Latina gintă are parte 

De-ale pământului comori 

Şi mult voios ea le împarte, 

Cu cele lalte-a ei surori. 

Dar e teribilă 'n mănie, 

Când braţul ei liberator 

Lovește *'n cruda tiranie 

Şi luptă pentru-al s&ă onor. 

In diua cea de judecată, 
Când, faţă *'n cer cu Domnul sfint, 

Latina gintă-a fi "'ntrebată, 
Ce a făcut p'acest pământ? 
Ea va răspunde sus și tare: 
<O!.Dâmne, 'n lume:cât am stat, 

«In ochii săi plini de-admirare 

„ «Pe tine te-am representat!» 

DI



ANA DOAMNA 

Dedicată Mâriel Salo Dâmnol Elisabeta 

I 

$ veste necredută în ţară s'a lăţit: 
i <Pe Dâmna Ghirat Mirza Tătarul a răpit 

Ș'a dispărut în lume pe-un Zmeii incălecat!» 

Frumosa Ana Dâmna e singură în palat, 
Visând în mezul ernit la blânda primăvară, 

Când pasărt pribegite se 'ntorc voios în ţară, 
Când mugurii dai frungă și câmpit daiă verdcţă, 

Când penele se scaldă în dalba dimincţă 
Şi florile 'şi perd roua l'al zefirului scutur, 
Visa frumâsa Dâmnă cu pruncul e! la sin, 
Alb flutur zimbind dulce pe-un alb și dulce crin... 

De-odată Han Tătarul răpi şi crin și flutur!
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JI 

Tăcutul Med-de-nâpte în stele învălit 
Stă 'n lunca pudruită cu albă promorscă, 
Țintind la luna plină din cerul oţelit 
Doi ochi, oglindi de ghiaţă, în care luna jâcă. 
Copacii întind braţe uscate, rugătâre, 
Şi frunți pe care €rnă a pus a ei cunună, 
Ei par în aşteptare să vadă recea lună 
Schimbându-se pe cale-i într'un ferbinte sâre. 
Și printre-a lor trunchiuri se văd albind la stele 
Poene de zăpadă, bălți lucii, cristaline, 
Pe care trec în taină uşâre nourele 
Ca umbre luminâse de palide vergine. 
E totul alb, fantastic în Medul cel de nspte, 
Şi lunca pare-un templu, în care, fără şâpte,. 
Arbori, luceferi, umbre şi luna de pe cer 
Asistă la 'nsoţirea morţii cu asprul ger. 

NI 

De-odată se trezeşte pădurea şi r&sună 
De-un tropot de copite pe ghiaţă ropotind, 
Şi "n zare se ivește un cal fugind, sărind, 
Urmat de lupi în fugă, ce urlă impreună. 
E Mirza! e Tătarul purtând pe Ana Dâmna 
Ce stringe lângă sinu-r copilul rumior;
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E Mirza care sboră cum sbâră 'n aer tmna 

Un paiii luat de vânturi pe aripile lor. 

Nebun se duce calul de spaimă spumegând, 

Cu nările deschise, cu ochii plini de foc, 

Și lupii după dinsul alergă toţi urlând. 

Aprâpe să'l ajungă, să' sfăşie pe loc. 

Dar Mirza, Han Tătarul, cu sufletul hain, 

Smunceşte 'n desperare copilul de la sin 

Şi ”1 svârle 'n urmăl... Vaet amar se "nalţă *n 

(luncă, 

Lupii s'opresc, şi calul în lături se aruncă | 

IV 

Cădut e copilaşul pe-o zăpadă mâlc, 

Ear lângă el, din aer, a luncei nourele 

S'aii coborit în grabă, ca blânde îngerele, 

Ascunse "n haine albe cu lungi şi albe psle, 

Misterise umbre, vergine dulci și sfinte 

Alăturea cu pruncul s'a pus ele de pază, 

In rând îngenunchâte, încinse de o rază, 

Cu mânile unite ca pentru rugăminte. 

Și pe 'mprejur, aprâpe, staii lupi flămândiţi, 

Pe copilaşul fraged avend ochii ţintiţi. 

Și clănțănesc stlbatec, dar nu 'ndrăznesc a trece 

Prin cercul cel de umbre şi nici voesc să plece. 

Minune!... ceată Domna! cată duidsa mamă,
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Cu genele în lacrămi, cu braţul plin de sânge! 
Ea vine, prin lupi trece făr'a-i băga de semă, 
Își tea copilu 'n braţe, la sîn plângând îl stringe 
Şi plecă însoţită de-un ânger nevădut.... 

v 

O veste necredută în ţară-a r&sbătut: 
«Ghira! cun fer în peptu-i și ferelor dat pradă 
In lunca argintie mort zace pe zăpadă !» 

Frumâsa Ana Dâmna se plimbă 'ntr'o grădină 
Ca dânsa înflorită și plină de lumină, 
Visând în primăvară dulci visurI mângăiose ; 
Și însă 'n crâng adesea treceaii năluci hidâse, 
Şi ea vedea atuncea, vedea şi car vedea 
Cum se lupta, răpită pe cal, cu Han Tătarul, 
Cum el smucindui pruncul la fiare "1 asvirlea, 
Cum ea-t străpungea peptul din fugă cu pumnalul.. 
Ş'atunci dutos, frenetic, stringea pe-al ei sin 
Copilul, dulce flutur culcat pe dulce crin! 
ŞI ângerii din ceruri, coprinşi de adorare, 
Ventaii ca să sărute frumâsaxă, albă mână; 
Căci nu-i nimic ma! gingaș și nui nimic ma! tare, 
Ca dragostea de mamă în inimă română!



ODĂ STATUEI LUI MIHAIU VITEAZUL 

. 
“ 

fr adorare, ingenunchiere ţie, 

Gigant din alte timpuri, fruntaș între Erorl 
Mihaiii! frate de arme cu dalba vitejie, 
Oaspe de bronz scump nouc, sosit car printre nofl 

Pe "'ntinsul ţării astădi e splendidă serbare: 
Copiii se simt 6meni, bătrânii 'ntineresc, 
Chiar ţerna din morminte s'anină și tresare, 

Şi umbre inarmate prin acer se 'ntrunesc. 
Adi noi, Români, cu toții pttrunși de-o nouă viaţă, 
Umbriţi de-al t&ii nume feeric, legendar, U . 

Cu-o falnică uimire stăm, te privim in faţă, O 

Căci tronul tă&ă prin secoli a devenit altar, cr? 

Şi vulturul cu sboru-t din cerurt te 'ncunună, O 

intind în zare ochif lApus, la Răsărit, , i 
Şi codrif, antici martiri” ide: gloria străbună, 

Se mizcă 'n szoniot'” mare de fremit oţelit! 

  mpa a dt.
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— «Ce este 'n Romănia? Ce vifor o pătrunde? 
Intrebă pe Danubiii Balcanul speriat. 
— «Sunt Pascele române !— Danubiul răspunde, 
<Privesce! Mihai Bravul în Bronz a re'nviat!> 

II 

O! dar, așa'i cu dreptul: să te revadă cră 
Şi muntele, şi codrul, şi vulturul din el, 
Mihaiă, Mihaiii tu care avut-ar pentru ţară 
O inimă de aur şi braţul de oţel. 
Aşa este cu dreptul: să reapari la lume 
Măreţ, superb, răsboinic, călare pe un zmei, 
Avend de scut prestigiul crescutului tăi nume 
Şi cap, și pept, şi umeri de bronz ca gândul tt. 

O! mare Domn! pe timpul de fapte colosale, 
Când te luptat, la ventul produs de spada ta 
Nimic nu sta 'n picidre, nimic nu resista, 
Căci ea căntărea 'n pumnu-ți cât sorta țării tale, 
Și toţi care 'n orbire călcai țara română, 
Ca spice secerate cădeaii pe câmpul ei; 
Chiar mârtea, mârtea crudă scăpa câsa-i din mână 
Sub fulgerul teribil eşit din ochir tăi! 

NI 

Fecrică splendore de vultur domnitor! 
Atât avent îşi dase al patriei amor,
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Și gloria te puse l'atâta înălțime, | 
Că n'aveai tu deasupra-ţi ş'alăturea pe nime!.... 

Sigmund Bathor Maghiarul a fost un mare Ducă 

Ce nu 'ncăpea în lume de tine, și aprins 
El vru să te eclipse, vru ţara să'ţi reducă... 
Suflat-ai peste dânsul şi "n clipă tu Lai stins. 

Murad era puternic! Sangecul lui Murad 
Lăţea o ncgră umbră pe lumea spăimentată, 
Ear tu giceai în faţă, cu furia-i turbată: 
«Murad se crede-un cedru şi nu'i de cât un brad!» 
Mehmed cra teribil ca un torent de sânge 

Pornit ca să înnece Creştinii pământeni... 
Cine cuteza, cine visa de-al infrânge? 
Tu Var secat în codrii de la Călugăreni, 
Căci fost-at dintre Gmeni cu semne suverane 

Ce mor în apărarea popârelor strmance, 
Şi sceptrul lua grabnic în mâna-ți de monarc, 
Când forma unui paloz, când forma unui arc. 

IV 

Precum arhipăstorul ce pârtă daruri sfinte, 
Purtat moşia *'ntregă în inima'ţi ferbinte, 

Ş'având lângă-al tăi umtr poporul viii şi tare, 

In patru părți a lumil strigat în gura mare: 

«Vot Turci, Tatari şi Unguri, unelte-ale prădărir! 

«Românul e ca stânca în valurile mării.
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<Veniţi cu falca 'n ceruri... Pe-acest vitez pământ 
«Nu tremură, nici fuge de cât paiuşu 'n vânt 
«La noi, bătrân, muiere, bărbat, copil de țiţă, 
«Nepăsători de mârte, aă inimă de criţă. 
«Sunt copţi de tineri încă Pal vitejiei sâre 
<Şi sunt deprinşi să mâră pe dușmanul ce mere. 
<ET ştii să cate 'n faţă car nici odată 'n urmă, 
<Şi 'n ochii lor dușmanii nu sunt de cât o turmă. 
«Priviţi! în a lor suflet nu este nici o pată, 
«Nici o rușine nu-e pe fruntea lor săpată. 
«In că, pe cr luceşte de-o vie strălucire 
«Şi inimă, şi armă, şi frunte, și gândire !» 

Apoi lăsându-ţi ochii să sbâre cu mândrie 
Pe bravii tăy tovarăşi, Vultani de Romănie, 
[icear: «Țara e mamă dulce, copiii mei! 
«Ferice care more, luptând pe sinul ei! 
«Din ţara lut vor creşte odsre vitejești, 
«Stejarii cu lemn de arce, de ghiâge româneşti!» 

v 

August eroii a cărui memorie augustă 
Trecut. a peste seculi cu margine îngustă Și s'a inscris în raze pe fruntea omenirii Afară die domeniul uitării ş'a peirii| Precum odinisră pe toţi electrisar Cu glasul și ochirea-ţi de-Arhanghel, o! Mihaiii,



Priveşte împregiuru-ți cum vine 'ntreg poporul, 

Cum vine să admire 'n tine Salvatorul. 

Vegi cum ţara, ferice de-a exista pe lume, 

Se simte "'ncoronată cu falnicul tăi nume! 

Mihaiii, devină €răși sub cerul strămoșesc, 

Echoul prea-puternic de glas dumnegeesc. 

Ş'aprinde car scânteia de-antică vitejie 

In noi, care aducem îngenunchere ţie. 

Gigant din alte timpuri, fruntaş între eroi, 

Ospe de bronz, scump noue, sosit ear printre noi! 

E



PAHOD NA SYBIR 

———— 

. 
* 

SA ub cer de plumb intunecos, 
i Pe câmp plin de zăpadă 

Se trăgăneză 'ncet de jos 
O jalnică grămadă 
De Gmeni trişti şi îngheţaţi 
Cu lanţuri ferecaţi. 

Strmanii 1... de şase luni acum 
Ei merg fără 'ncetare 
Pe-un lung pustiii ce nare drum, Nici adăpost, nici zare. 
Din când în când un ostenit 
Mort cade părăsit | 

ce 
p
a
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E lung cel şir de osândiţi! 

Pe vinăta lor față 

Necontenit sunt pălmuiţi - 

De-un crivăţ plin de ghcţă, 

Și pe-al lor trup de sânge ud 

Des cade biciul crud. 

In urma lor și pe 'mprejur 

Cazaci, Başkiri stlbateci 

Cu suliți lungă, cu ochi de ciur 

Alerg pe cai sburdalnici, 

Şi "n zarea sură stă urlând, 

Urlând lupul flămând. 

Dar unde merge-acest popor 

Ce nu mat are 'n lume 

Nici o sperare 'n viitor, 

Nici patrie, nici nunie?... 

Se duce, şters dintre cci vii, 

Să moră prin pustii. 

Palid convoiii, perdut, uitat, 

Colână funerară, 

Ea portă n frunte un stigmat... 

Amorul sfint de ţară! 

O! sfint, sublim, ceresc amor, 

Câţi pentru tine mor!



— 24 — 

Ah! câţi martiri pentru-un cuvânt, 

Un dor de libertate, 

Cu dile mers-aii la mormânt 
Prin răsbunări turbate! 

Câţi aii format grozavul şir, 
Pahod la Sybir! 

Acum colSna s'a orprit 
Sub crivățul de nâpte. 
Din sinui rece, amorţit 
Es durerâse şpte. 
Toţi se 'nşiră-acum în rând 
Gemend și tremurând. 

Un condamnat, aprig calzi, 
"l-adună ca pe-o turmă 
Şi 'ns€mnă chiar pe biciul săă, 
Câşr ati căgut în urmă; 
Apot în vânt cu aspru glas 
Dă ordin de popas. 

Convoiu 'ntreg, nedeslipit, 
Ingenunchind se lasă 
Pe câmpul alb şi troenit, 
Sub negura gerâsă, 
Şi stând grămadă la un loe 
Făr' adăpost nicr foc.
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Cu peptul pe omit lungiţi, 

Să&rmanii | adorm îndată 
Visând de câmpii infloriţi, 

De ţara depărtată, 
Si peptul lor plin de amar 

Se bate tot mai rar. 

Unul prin vis vedea plângend 
O mamă 'mbătrânită. 
Altul se 'ngână desmerdând, 

Soţia lut iubită, 
Şi toţi pe sub genele lor 
Ati lacrime de dor. 

Ei dorm adânc! şal nopţii vent 

Cu şuer viscoleşte; 
Ei dorm adânc şi pe păment 

Mereii trocnul creşte, 
Și stelele, privind la ei, 
Plâng lacrimi de scântef. 

Treptat omttul spulberat 
Se 'ntinde ca o mare 
Şi creşte, și sub el treptat 
Convoiu 'ntreg dispare, 
Şi 'n zori tot câmpu "I invălit 

C'un giulgiă nemărginit.
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Ati fost! acum ci unde sunt?... 

Un cârd de vulturi sboră 

Pe sus cun repede avânt, : 
Şi iute se cobsră, 

Ear dintre brazi vine urlând, a 

Urlând lupul fămând!.. . 

“2, 
a 

uri



   

      

   

  

“DAN, CĂPITAN DE PLALU 
(XV secul) 

Pai 

Frungă verde de mălaiă, 
Cine merge sus la rait? 

, Merge Dan, Şviman de plaiă, 

pp 7 l Ca ucis el mulți duşmani, 

Patti dat net eolai Ş.Un Vizir şi patra Mani. 

: v Ve Frungă verde lema de brad, 

. Cine merge jos în ead? 
Merg Tâtarii lui Murad, 
Cai ucis În qi ce Maiă 
Pe Dan, Căpitan de plaiă! 

(Fregin. de cânte peperal)e 

] 

1 

Coca . . . 
yttrânul Dan trăeşte ca șoimul singuratic 

Ci In peşteră de stâncă, pe-un munte păduratic, 

Privind cu veselie cum sârele răsare 

Dând viaţă lumin6să cu-o caldă sărutare. 

Privind cu jale lungă cum sdrele apune... J Ss Il 

Aşa şi el apusa din gile mari și bune! 

Vechiii pustnic, rimas singur din timpul stii afară, 

Ca pe un gol de munte o stâncă solitară,
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Dincolo din morminte el trist acum priveşte 
O tainică fantasmă ce 'n zare s'adinceşte. 
Fantasma drăgălașă a verde tinereţi 
Ce fuge de răsufiul gerâser b&trâneţi, 
Și dice: «Timpul rece apasă-umărul mei 
«Și cât m'afund în dile tot simt că e mat grei | 
«O! lege-a nimicirii, o lege nemilâsă! 
«Când, când s'a toci Gre a vremit lungă câsă b» 
Apoi el plecă fruntea și cade 'n visare, 
Ear munţii albi ca dânsul se 'nclină 'n depărtare. 

Af timpilor eroici imagină augustă, 
Pe când cra el tinăr, lumea'r părea ingustă 
Pentru bine, şi largă prea largă, pentru răi! 
EI ar fi vrut-o bună ca bunul Dumnedeii. 
Dect îi plăcea să 'nfrunte cu dalba-r vitejie 
Pe ce! care prin lume putaii biciii de urgie, 
Şi mult iubea, când țara striga: la luptă Dane! 
Să venture ca pleva ojtirile dușmane. 
Atunci a lui minie ca trăsnetul era, 
În patru mari hotare tuna şi fulgera, 
Ear ţara dormea *n pace pe timpit cer mai ră, Când Dan veghea *n pici6re la căpătâiul er. 
Ades el pleca Singur prin codri fioroși 
In care luceaă nGptea oţeluri și ochr roşi, Şi dacă murpu-r sprinten da 'n lături sforăind, Vitezul cu biAndeşă il desmerda grăind: 
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«N'aibi grijă, măr şoimane! cii am și duc cu mine 

«O vrajă rea de duşmani şi bună pentru tinc.> 

Şi murgu 'şI lua calea în liniște deplină 

Prin codrit fără drumuri și fără de lumină. 

Ear vulturii carpatict cu sborul indrăsncţ 

Făceaii un cortegii falnic eroului drumcţ. 

Increderea "nfloreşte în inimile mart! 

Ji 

Bătrânul Dan ascultă grăind dor vechi stejari 

Crescuţi dintr'o tulpină pe culmea cea de munte 

Ş'avenu ca o corână un secol pe-a lor frunte. 

— «O! frate, dice unul, un vent în meg de aspre 

«Adusu-mi-a din vale lung vact, triste şopte 

«E sabie "n ţară! aii năvălit Tătarii! 

«Ş'acum în bălți de sânge îşi joci armăsari 1» 

— câşa! răspunde altul, colo 'n depărtare 

«Zărit-am astă nâpte pe cer lumină mare! 

<Ard satele române! ard holdete în câmpii! 

„Ard codrit!... sub robie cad fete şi copil, 

«Şi "n fumul ce se 'nalță cu larme sgomotose 

«Sbor suflete ponite cin tnipuri sănitose!» 

Betrânul Dan aude, suspină şi pia creue! 

Dar ceată că pe ceruri din patri pari ci vele 

“Precând un stol de vulturi urmasi dc Uli gruntartie 

Atraşt in orizonuri de-a morții rece pracă. 

p- 
fa
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Un fulger se aprinde în ochit lui pe loc, 
«La luptă, Dane! ţara'i în jef, ţara'i în foc!» 
Bătrânul Dan desprinde un paloș vechii din cuii 
Şi paloşul luceşte voios în mâna lui, 
Bătrânul Dan pe sânu-i apasă a lui mână 
Şi simte că tot bate o inimă română. 
EI zice cu mândrie, nălţând privirea 'n sus: 
«Pe inimă și paloș rugina nu s'a pus. 
«O! Dâmne, Dâmne sfinte, mai dă-mi dile de 

[traiii, 
«Păn' ce-oiă strivi toți lupir, toţi şerpii de pe 

(plai ! 
«Fă tu să'mi pară numar atunci paloşul greii 
«Când inima 'nceta-a să bată 'n peptul meii. 
<Șatunci inima numa-t de-a bate în încete 
«Când voii culca sub țărnă a dușmanilor cete!» 
Apoi el strânge chinga pe sdravenele-i şale, 
Işi face-o cruce, plecă şi se cobâră *n vale. 

III 

In scurtele zestimpuri când sârele declină 
Și n6ptea 'şi pune stema feericiă, stelină, 
E un moment de pace în care, neoprit, 
Se perde doru 'n umbra amurgului măhnit. 
Atunci zăreşte ochiul minunile din basme, 
Acele legi6ne de tainice fantasme 
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Care 'ntre gi și nâpte apar în loc oprite 

Cu mantii lungi şi albe de-a lungul învălite. 

Aşa apare 'n şesuri măreţul om de munte 

Călcând cu paşi gigantici pe urme mat mărunte! 

Nu ştii de el copacii tineri, crescuţi pe maluri, 

Dar riul îl cunşte şi scade-a sale valuri 

Să trecă înainte vitezul Dan la luptă, 

Şi ast-fel tot el pasă pe cale ne 'ntreruptă, 

Păn' ce soseşte 'n sâră la casa lui Ursan. 

Om aspru care dârme culcat pe-un buzdugan, 

Ur:an, pletos ca zimbrul, cu peptul gros și lat, 

Cu braţul de bărbat, cu pumnul apăsat, , 

E scurt la grai, năprasnic, la chip intunecos. 

E! e de peste Milcov prib€g misterios. 

Toţi carii ştii de densul spun multe, dar şoptind 

Şi cale de-o zare îl ocolesc griibind, 

De şi "i place să crâscă sirepe herghelii 

Resleţe pe întinsul câmpiilor pustii. 

Pe vremea lui, sub ochii lui Stefan Domn cel 

(mare, 

Intrând în duşmani singur ca vierul "n stuhul tare 

Ati prins pe Hanul Mirza din fugă cu arcanul; 

Ear Stefan de la densul în schimb luând pe Hanui,
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I-a dis: <Ursane frate! să “ţi faci ochirea râtă 

<Şi cât îi vedea zare a ta să fie tâtăl!> 
De-atunci el stă de pază în mijlocul -cămpiei 

Și nimeni nu s'atinge de zmeit hergheliei. 

Drumeţul intră, dice :— <Bine-am găsit Ursane 1...> 
Un aspru glas răspunde: — «Bine-at venit moş 

[Dane! 
«Ce vânt de aduse aice? 

— < Vânt răi și de jălire! 
«Ne calc păgânii, frate, și ţara 1 la peire!» 
Ursan tresare, geme, s'aprinde 'n gândul săi. 
Dan dice: «De pe munte venit-am să te ici, 
«Să mergem.» 

— «Dar! să mergem! adaogă Ursanl» 
Și mult cu drag privește grozavu-i buzdugan. 
Apoi un corn apucă şi buciumă în vent. 

IV 

De-odată se aude un tropot pe pământ, 
Un tropot de copite, potop rotopitor! 

Ursan cu al stii 6spe în fund, spre sâre cată ȘI văd sub cerul lucii în zarea 'nflăcărată
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Sburând o herghelie de armăsari smeioşi 
Cu câmele în venturi, cu ochit scântetoșt, 

Şi 'nfiorând cămpia de-o aspră nechezare. 
Un voinicel in fiâre pe-un alb fugar călare 

Ii mână c'un harapnic ce "n urma lor pocneşte 
Şi ca un şarpe negru prin aier se 'nverteşte. 

Ursan le-aţine calea şi cait staii în loc, 
Apoi către voinicul ce portă busuioc 
E! dice: «Fulgo! prinde-mi pe murgul cel ţintat; 
«Moș Dan şi eii la Nistru ne ducem pe luptat!» 
— «Dar eii, întrebă Fulga, ci să nu "mi cerc pu- 

[terea? 
—<Tu să rămâi aice, ca să "mi păzeşti averea.» 

Frumos odor e Fulga! şi naltă "i e făptura! 
Sub genele-i umbroâse dor ochi lucescii ca mura, 
Şi ptrul săi de aur în creţuri lungi se lasă 
Ca pe strujanul verde un cater de matasă. 

EI are glas puternic în gură rumeidră 
Şi mers cu legănare de gingasă fecioră. 
Ori cine "1 vede 'n sore cu pelița lui albă 
Purtând la brâii un paloş şi pe grumazi o salbă, 

Se 'ntrâbă ce să fie, fecior de zmeii ori fată? 
Ear când pe sub altiţa cămeșit infirată 
Zăreşte la lumină doi crini eșiţi in undă, 

Doi pui în ncastempir de lebidă rotundă, 

440 m sut, Rem. Ș1 Alecrandri, “



Răpit de dor, el cade pe gânduri câte-un anl... 

Voifnicul e viteza copilă-a lui Ursan. 
Ea intră 'n herghelie cu pasul îndrăzneţ 
Şi merge drept la murgul sălbatic şi r&sleţ. 

Dicând lui Dan ce 'n trecăt îi dă povăţuele: 
«AMloş Dane! tu cu-a tale și eii cu ale melel» 

Sirepul o zărește, ridică narea 'n vent, 
Incruntă ochiul, bate copita de pământ, 

Sburleşte c&ma, saltă, în lături se isbeşte; 

Dar Fulga sverle laţul, de ât îl arcăneşte 
Şi răpede ca gândul areas ușurel 
Ii pune mâna "n c6mă și 'ncalecă pe el. 

Gemcnd, el sare 'n aier de patru-a lui picidre, 

Asverle, se frământă, se spumegă 'n sudâre 
Şi 'n sbor plecând de-odată, nebun de groază, 

(murgul... 
S'afundă 'n largul spaţiă și spintecă amurgul... 
Dar când steluța lunei apare vii la lume, 
Copila se intârce cu murgul alb de spume 
Şi dice: «Eată calul! el ştie-acum de frâii 
«Ca paloşul de mijloc şi mijlocul de brâii.> 

Ursan cu drag răspunde: « Aibr parte de noroc!» 
Apoi cu Dan bitrânul, ardend de mare foc, 
Incalecă şi 'n umbră dispar ca întrun nor... 
Ear Fulga "1 urmărește cu sufletul în dor.



V 

E n6ptea instelată, e caldă, liniștită |! 

_Se pare că din ceruri pe lumea adormită 

“Pluteşte-o lină, dulce, divină îndurare; 

Dar ca nu pâte stinge avântul de turbare 

Ce duce călăreţi pe:'ntinderea pustie, 

Precum doi spectri gemeni mănaţi de-o vijelie. 

Er sbor tăcuţi sub ochii steluţelor trezite 

In orizonul negru ce "i sorbe și "1 inghite. 

S'afund mereii în taina nopţii; dar gândul lor 

De mult e cu Tătaril în luptă de omor. 

O ţintă de lumină prin umbră viii înstă, 

Ea creşte, se înalță pe zare ca o râtă 

Şi umple de văpate cereștile abisuri. 

Păduri, movile, riuri apar cădute *n visuri, 

Dar leul de la munte şi vierul de pe vale 

Nu văd prin vis de sânge de cât Moldova 'n jale: 

— «E roşie luna!—dice din dot cel mat bătrân. 

— «E luna însetată de sânge de păgân!» 

Răspunde cel mat aspru... Şi puir lor de zmei 

Se duc trăgând doi spectri de umbră după el. 

Se duc vârtej ca gândul plecat în pribegie, 

Se duc pân' ce-a lor umbră întinsă pe câmpie 

Le trece inainte, şi păn' ce se lovesc 

In ochi cu faptul dilei... atunce se oprescă.



Și eatăii pe o culme nocturnii călători, 
Lucind sub cerul palid in mantie de zori! 

Ei lasă jos pe câstă să pască armăsarii 
Şi „staii_privind în vale cum fac pirjol Tătarii. 

Cinci sate ard în flacări pe câmp, şi fumul lor 
Se "'ntinde ca o apă, plutește ca un nor, 

De-a-lung pe şesul umăd, şi sbdră sus în aier 

Ducend cu el un vuiet de larmă și de vater. 

Prin fum se zăresc umbre fuginde, rătăcite, 
Copii mărunți şi mame şi fete despletite, 
Şi cai scăpaţi în fugă şi câni şi boi în turme 

Goniţi de Tătărimea ce calcă pe-a lor urme. 

Ici, colo, se văd cete în luptă încleștate, 

Mişcări de braţe gâle 'm aier ridicate, 

Luciri de arme crunte pătate roş cu sânge, 

Apoi din vreme 'n vreme o cctă luptătâre 
Se "'mprăştie cu grabă lăsând cadavre 'n sâre! 
Ear lângă Nistru multa urdie Tătărescă 
Năprasnic se ucide cu glâta românescă. 

Dan zice: ciMlăi Ursane! acolo e de noi! 
«Acolo ride mârtea în crâncenul r&sbor. 
«Acolo să dăm prâşcă, sub ochiul cel de sus, 
«Tu despre faptul diler și cui despre apus,



mi
 

_ | 

<Și cale să deschidem prin aprigul dușman... 
«La lucru-acum, fărtate! la lucru, mi Ursan! 

—c« Amin, şi Dâmne-ajută!> — Ursan voios răspunde, 
Și 'n glâtă fie-care ca viforul pătrunde. 

Vi 

Ursan năval s'aruncă în negra Taâtărime 
Croind o pârte largă prin dâsa er mulţime. 
Sub mână-i buzduganul, uneltă de peire, 

Ca un balaur face în giuru-i o rotire, 
Un cerc de morte 'n care amar de cine i prins... 

Sirmanu "'nchide ochii şi s6rele-i s'a stins! 
In lături, înainte, în urmă-I totul more! 

Sbor creeri din tidve sub ghi6ga sdrobitore, 
Și 'n urmă, și 'mpregiuru-Y, şi 'n lături semnate, 

Zac sute de cadavre cu capete sfărmate. 

Și ast-fel ne "'mpicatul Ursan mereii lucreză, 
Şi spre Apus prin sânge merci inainteză. 

Ca dânsul, Dan bătrânul, eroii întinerit, 

Tot vine după palo; spre mândrul răsărit. 
EI intră și se 'ndâsă în glota tremurândă 

Ca junghiul cel de morte în inima plăpândă, 

Şi paloşul ce luce ca fulger de urgie 

Tot cade 'n drepta, 'n stânga şi tale 'n carne vie...
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Fug toţi şi perii din cale-i!... el strigă: <Stee faţă 

Cui place vitejia, cui s'a urit de viaţă!» 

Dar -nimeni nu "'ndrăzneşte la glasu-i: să apară, 

Căci el se 'mainteză precum un stâlp de pară, 

Şi cine "] vede falnic, aprins, cu fruntea sus, 

Ii pare că alt s6re se 'nalță din Apus. 
Şi ast-fel ambii 6speţi ai morţii ne 'mpăcate 

Cosesc la vieţi în fl6re pe straturi sângerate 

Ş'ajung ci faţă 'n faţă prin apriga furtună, 

Şi armele lor ude cruciș le impreună. 

— «Noroc ţie, Ursane!» 

— «Și ţie, tot noroc!» 

Dar n'a sfirşit cuvântul Ursan şi cade 'n loc 

Străpuns de o săgctă ce "i intră 'n pept adinc; 

EI scapă buzduganul, se plecă pe oblânc 

Şi greu se prăbușește c'un gemet de pe cal. 

Tătarii ca zăvodi! pe dânsul dai năval! 
«In lături, Lifte!> strigă la el vitezul Dan, 

Punându-se pe pază la capul lut Ursan. 
Cu calu 'n mâna stângă, cu pala 'n mâna drâptă, 
Ameninţând cu ochii Tătarii, mi! aşteptă.. 
Precum aşteptă zimbrul de lupi înconjurat 
Să "1 sverle cu-a lu cârne pe câmpul spăimântat.: 
Dar nici găndesc păgânii să dee pept cu el, 
Căci paloşui-i năprasnic e vultur de oţel.



Retraşi în giur de-o parte, nemernici, spericţi, 

Ei scot din a lor arcuri un vifor de săgeți, 

Şi Dan, lovit în câste, șopteşte cu oftare : 

<Ursane! pentru tine de-acum nu € scăpareb . 

Zicând el cade-aprâpe, se sprijină 'ntr'o mână 

Şi paloşul lui ţine în loc ceta păgână. 

O! Dance Căpitane! puterile "ţi slibesc 

Şi norii pe de-asupră-ţi trecend se învărtesc: 

Tu mori! şi Tătărimea s'apropie de tine! 

Dar tă din pustiuri un alb vertej că vine 

Şi trece prin urdie ca printrun lan de grâă. 

E un voinic călare pe-un cal ce n'are frcă, 

Voinic, în brâii cu paloș și pe grumaz cu salbă. 

E Fulga ce apare ca o fantasmă albă 

Și grabnic pe-al ei tată răpește din grămadă, 

Apor cu cl dispare ca şoimul cu-a sa pradă. 

Allah! răcnese Tătarit cătând cu grâză 'n urmă... 

Dar ce vid er de-odată, căci glasul lor se curmă? 

Ei văd curgend pe dfluri arcașit din Orhei 

Ce vin cu-o falcă 'n ceruri, aprinşi ca nişte zmerl 

Un lung fior de spaimă pttrunde într'o clipă
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Prin desa Tătărime ce "i gata de risipă, 
Și toţi pe loc la fugă plec iute, se duc orbi, 
Cum plecă din cămpie un nor întins de corbi. 
Amar e de răsleţul ce 'n urma lor rămâne, 
Și cade, mic saii mare, pe mânile române! 
In faţă cu Românul nu "i milă, nu ertare, 
Nici chiar în sin de mamă nu pOte-ave scăpare. 
O ştiă de mult Tătarii, o ştiii de la bătrâni, 
Şi fug, nevrend s'asculte, de şefii, de-ai lor stă- 

[pâni. 
Tot omul vede mârtea ş'alergă "'nspăimântat, 
Cel viă uită și lasă pe mortul ne "ngropat, 
Şi făr' a "'ntârce capul se duce-ori ce păgân 
Câ 'n umbra fie-cărui s'avântă un român! 

Ear Hanu "şi smulge barba, îşi rupe șalul verde 
Privind urdia "'ntregă în clipă cum se perde. “ 
Sub ochir lui în lacrimi, pe câmpul cel de lupte 
Apar grămezi de leşuri, grămezi de arme rupte, 
De cai ucişi, de care, de corturi risipite, 
Şi tunurile Gster de ste părăsite! 

O! pas cumplit al sârter! Tot ce "1 era de fală, 
Cat, stâguri, cete mândre, strălucităre arme,
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Clădiri de visuri nalte, magie triumfală, 

A fost de-ajuns o clipă ca totul să se darme! 

VII 

Ghirai a trecut Nistrul în not pe calul i 

Luând pe Dan rănitul ca pradă și trofei, * = 

EI merge de se 'nchide in cortui, umilit, 

Precum un lup din codri ce-a fost de câni gonit, 

Trei dile, trei nopţi Hanul nu gustă "n suflet pace. 

Intins ca un cadavru jos pe covor, el zace, 

Dar când revine, palid, din lunga-i desperare, 

In ochii lui trec fulgeri de cruntă răsbunare. 

EI strigă să "i aducă sub cort pe Dan bătrânul. 

De şi coprins de lanţuri, măreț întră Românul ! 

—« Ghiaur!— dice Tătarul cu inima haină, 

<Ce simte firul erbei când cosa e vecină: 

— Ea plecă fruntea "n pace,—răspunde Căpitanul, — 

«Căci are să renască mar fragedă la anul!» 

Ghirar cade pe gânduri lăsându-i capu 'n pept, 

Şi imblănzindu-şi glasul: «O! Dan, om înţelept! 

«Te ştii de mult pe tine, cunosc al teii renume
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«Din graiul plin de lacrămi orfanilor din. lume. 
«Pe mulţi Tătari cuprins-at de-ai morţii reci fioril 
« Acum îţi veni rendul și ție ca să mori. 

<Priveşte! lângă ușă calăul te pândeşte 
«Cu ştrengul şi cu pala ce 'n mână-i zingăneşte. 
cUn semn, şi capu-ţi sbâră la cânt şi la vulturi, 

«Şi sufletu-ţi se perde în lumea de ghiauri. 
«Dar înse îmi fac milă de ant şi de-a ta minte, 
« Găndind la bttrâneţea ce-apasă-al mei părinte, 
«Şi vrei, cu daruri multe, pe tine-a te erta, 
«De vrei tu să te lepedr acum de legea tal> 

Creştinul Dan, bttrânul cu suflet luminos, 
Inalţă-a lui statură şi dice marestos: 
— «Cehltul sub furtună nu scade moşunoiii ! 
«Eu, Dan, sub vântul sârter să scad păgân, nu 

” [voiă. 
«Deci nu 'mi convine viaţa mişelnic câştigată, 
«Nici pata făr' de-legei în fruntea mea săpată. 
«Ruşinea-i o rugină pe-o armă de vitez, 
<Un verme ce mănâncă albeţa din obraz. 
« Cui place să roșescă, roşescă... eti nu vrtiă 
«Nici pată pe-a mea armă, nict pe obrazul meă. 
«Alb am trăit un secul pe plaiul strămoşesc 
«Şi vrcă cu faţa albă senin să mă sfirşesc, 

/



«Că după-o' viaţă lungă, ferită de ruşine, 

«Mormântul meă să. fie curat și alb ca mine! 

«Așa m'a deprins Stefan, ușoră ţerna-i fie! 

«La traii fără mustrare și fără prihănic. 

«Nu "mi trebue-a ta milă, nu vreaii a tale daruri: 

<Tu “mi întindi o cupă mult plină de amaruri, 

«Departe ea de mine!.. mai drept e ca să morl.. 

«Ear dacă ai tu cuget și ți pasă de-al mcii dor, 

«Ghirai! mă lasă, lasă în ora morţii grele 

«Să mai sărut odată pământul ţării mele!» 

Uimit, Ghirat se scâlă, cu mâna lui desface 

Unelta de robie sub care leul zace, 

Cumplitul lanţ ce "1 legă cu strinse noduri sutc, 

Şi zice grabnic: «Tată, tea calul meii şi dute! 

Bătrânul Dan ferice se duce, Nistrul trece, 

Și 'n aferul Moldove! se umflă peptu-i rece, 

Şi inima lui creşte, şi ochi-T plini de jale 

Cu drag privesc prin lacrimi pod6ba ţării sale. 

Strmanu 'ngenunchiază pe crba ce străluce, 

Işi plecă fruntea albă, smerit işi face cruce, 

Şi pentru tot-d'auna sărută ca pe-o moște 

Pământul ce tresare şi care "| recunoşte...



Apoi el se întârce la Hanul, intră 'n cort, 

Suspină, șovăeşte şi—palid cade mort! 

Ear Hanul, lung privindu-l, rosteşte cu durere: 
«Ol Dan vitez, ferice ca tine care pere, 

<Având o viaţă verde în timpul tinereţii, 
«Şi: albă ca zăpada în €rna bătrâneții!...



GRUI-SÂNGER 

.Ci-că a fest odată un hr nă- 

«prasnie ce se numia Grui-Sunger. 

“EI locuia Într'un codru Întunecos 

«şi omoritor, ce "Î diceaă: Codrul- 

» fară-viaţă.., cete. ete. 

(Pozeste vecât]e 

] 

CODRUL-PĂRĂ-VIAŢĂ 
? 

Pine-a aflat in lume de Codrul-fâră-viaţă 

Şi n'a simţit în suflet un crunt fior de 

Ighiaţă? 

In cea pădure veche, grozati, infernală, 

Cărarea "1 incălcită şi umbra e mortală, 

Şi arbori, stânci, prăpăstii, şi ori-care făptură 

Icii forme urieşe prin negura cea sură, ” 

Aspecturi fiorâse de pajuri, de bălauri,
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De zmei culcaţi pe dâmburi, de şerpi ascunși în 
găuri, 

De tâte-acele fere povestice, de pradă, 
Ce luna giulgiuiește cu alba ei zăpadă. 
Copacii întind braţe lungi, ameninţătore. 

Nălţând pe tâtă culmea câte-o spănzurătore, 
Şi stâncile, fantasme pleșuve, mute, 6rbe 

Deschid largi, negre peşteri menite de a sârbe 

In umbra lor adâncă și de misteruri plină 
Pe omu 'mpins de sârtă a pere din lumină. 

În funduri de prăpăstii se bat mereii de maluri 

Şidie care portă cadavre pe-a lor valuri; 
Și aburi întramurgul din ele se ridică 
Ce 'n rouă sângerândă pe frunzi uscate pică, 
Saii merg de se aștdă pe stânci, pe virf de munte 
Ca palide vedenii cu pletele cărunte. 

O crâncenă orgie de sânge, de cruzime 
Imbată umbra mută ce zace la desime, 
Ș'ades în med de nâpte s'aude prin tăcere 
O surdă lovitură, un vatet de durere, 
Apoi un sbor de vulturi și urlete hidose 
De lupt ce vin să 'mpartă a victimelor 6se, 
Şi stranii, lung, satanic un hohot ce răsună



Ca clocotul de codri, când cerurile tună. 

Atunci păstorii sarbedi zăresc din depărtare 
Ivindu-se pe munte o naltă arătare 
Ce stă în dreptul lunei cu-o bardă grâsă 'n mână... 

Şi până "n diuă urlă dulăir de la stână. 

Amar de cine intră prin ramurile dese 
A codrului de mârtel Sărmanul, dacă ese, 

El pare-un strigoii palid zărit ca printrun vis 

Ce caută cărarea mormentului deschis... 
Acolo "1 cuibul spaimei şi adăpostul urel. 

Grur-Sânger, ucigașul, e regele pădurer! 

II 

GRUI-SÂNGEIL 

E crud lupu "n turbare! crud tigrul ce sfăşie 
O turmă de gazele pe-a Nilului cămpic! 

Crud uliul, care trece și ţintă se abate 
Pe-un stol de păsărele în erburr tupilate! 

E crud destinul, crudă moârtea! dar în cruzime 

Pe Sânger, ucigașul, nu il intrece nime!
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Deabia sosit în viaţă prin mortea maicii sale, 
Vrăjitu-la Satana cu pofte criminale 

Să schingiue, să rupă, să prade, să omore, 
Sx fugă "n întunerec de Gmeni și de ssre. 
Străin de tâtă mila, plăcerea-i cea mai: vie 
A fost să nimicescă pe lume tot ce 'nvie, 

Să calce flori şi râdă, să strice cuiburi pline, 
Să smulgă aripiore de fluturi și de-albine. 
Acum insă el cată un alt soiă de victime! 
li piace-a sui scara năprasnicelor crime: 

Acum ucide. 6meni!... cum îi zăreşte, ride 

Și ii ucide numai de sete de-a ucide! 

De dece ani in codru el s'a retras aice, 

Soţia lui e groza, şi nptea-a lui complice! 
Ca tigru fără saţiii, sub un stejar la pândă 
E! face di şi n6pte o crâncenă isbândă, 
Găsind în agonie un vuet care "1 place 
Ș'o viaţă desfrânată în morţile ce face. 

Monstru cumplit cu faţa ca sufletu-i de slută, 
In trame săngerâse gândirea e perdută, 
Ori cine "1 vede, crede că a vădut o ciumă. 
Și dacă scapă tefir, cu păr de lup s'afumă, 
Căci fruntea lut apare sinistru luminată 
De-a focului ce "1 arde văpae 'nfiăcărată; 
Dar vulturii și ulii și buhnele şi corbii,



Precum tot spre lumină cu jale cată orbil, 

Țintesc cu neclipire spre dânsul ochi sălbatici 

Ce nsptea printre arbori s'aprind ca roși jaratici. 

Et sbâră pretutindeni alăturea, 'mpreună 

Formându-i pe sub nouri cu sborul o cunună, 

Un larg cortegiii funebru ce lasă, unde trece 

De albe oseminte o cladă tristă, rece! 

O singură fiinţă în inima-i secată 

Găsesce-adăpostire: bătrânu-i, jalnic tată, 

La care se gândeşte cuprins de 'nfiorare 

De câte ori comite o crimă în turbare. 

Imagina Tubită a bunului părinte 

Adeseori în lacrimi îl trece-atunci prin minte 

Punându-se "ntre dânsul şi victimele sale... 

Zadarnic! el e arma puterii infernaic! 

III 

PARICIDUL 

E ora de mistere, de grâză şi de şopte, 

Când trec fiori în aer şi demoni roșt în n6pte; 

Când umbra trădătâre aştdă pe sub maluri, 

sosgo. — ut. Rom. Îi dlecrandri. 
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Prin unghiurile 'casei, prin guri de văi, pe deluri, 

Prin codri, prin ruine de vechie monăstire, 

Pe naltele clopotniţi, prin negre cimitire 

Fantasme tupilate, vedenii mari, tăcute,. 

Ce staii ca nişte visuri din ochf nedispărute, 

Şi ast-fel, locuită de umbre, n6ptea pare 

Mută de groză, rece și fără răsuflare. 

E ora de uimire, când Codrul-fără-viaţă 

S'arată ma! sinistru prin vEl de Grbă câţă 

Și scâte-un aspru vuiet ce 'nsuflă oţerire 

Ducend în lume, tainic, o cruntă povestire. 

Tot omul fuge, tâtă făptura se ascunde... 

Un om își face cruce şi 'n codrul des pătrunde! 

E tatăl lui Grur-Sângerl... plăpând, fără putere 

Sub sarcina gresie de ani şi de durere, 
El intră pe sub arbori în haosul cel mare 
De negru întunerec, adânc, fără hotare, 

Şi tot inaintâză pe căt nestrăbătute 
Şi pare că îndtă prin unde nevădute. 
Incet, avend de reazim un vechii toiag de vic, 
Sirmanul urcă "n lacrimi cărarea de urgie, 

Căcr vine ca să cerce de-a smulge din orbire-i 
Pe fiiul săi ce calcă in volvura peirei. 

E! vrea să "| mat revadă, el vrea s* '] mat sărute,
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Să *] scâtă la lumină din căile perdute, 

Şi ast-fel merge, merge plecând a lui statură, 

Ca omul care-așteptă a morţii lovitură, 

Şi gura lui şoptește cuvinte drăgălaşe 

Ca 'n timpul desmierdării, când fiiul era 'n fașc. 

Stări! fugi, nenorocite! un pas de "1 face incă... 

Dar iată-l sus pe culme, ah! iată-l lângă stâncă! 

De odată-o bardă crudă prin aier luce, sbâră 

Lovesce!... jos bătrânul c'un vaiet se dobâră, 

Iar Sânger, ucigașul, plecându-se, de-odată 

In clipa unu! fulger zăresce... pe-al stii tată! 

1Y 

BLESTEMUL 

O! cruntă făr-de-lege! Păcat fără ertare! 

Cumplitul, paricidul incremenit apare 

De spaima ce "1 cuprinde, spăimântător, la focul 

Aprins cu repeziciune de fulgerr în tot locui. 

Pădurea 'ntrâgă arde cu negrele-i păcate 

Lăţind lumini pe ceruri, pe dealuri depărtate, 

Și &speţit prădalnici în sboruri sgomotose



Se duc, virtej fantastic, cu ţipete fior6se, 

Pădurea arde! bragit s'aprind ca nalte torţii, 

Sub bolte "'nflăcărate trec victimele morţii, 

Lung şir de spectri palidi ce merg ca să arate 

Lui Sânger a lor feţe și răni nevindecate. 

De-odată prin vuirea de vaiete *n mulţime, 
Prin miile de glasuri ce '] mustră cu asprime 
Şi mai presus de svonul pădurii ce trăsnesce 

Un glas din altă lume se "'nalţă și graiesce: 
<Tu, proclet, ucigaşe ! infame paricide! 

«Tu pentru care astă-gi tot Iadul se deschide, 

«Tu răpitor de dile cul ţi-ai dat viaţă, nume! 
«Atunci a ta osândă sfirşit să aibă 'n lume, 
«Când astă buturugă de arbor ars sub care 

«Părintele tăi zace ucis, fără suflare, 

«Va da şi flori şi frunze, etern fiind udată 

«Cu apa cea din vale în gura ta cărată. 
«lar pân'atunci, iazmă ce a născut păcatul, 

«Legată *n înfrățire cu răul, ne'mpăcatul, 
«In viaţă şi 'n mormentu-ţi în veci să nu guști pace 

«Și cugetul din tine s'audi că nu mal tace. 

«Să nu priveşti tu cerul şi omenirea 'n faţă! 

+ De foc să "ŢI fie apa şi sârele de ghiață! 

«Să bată 'n tine biciul urgiilor turbate 
«Pân n'a mat fi pe tine loc, unde a mat bate!



«Toţi şerpi! de pe lume să iasă 'n a ta cale! 

«Să "ntîmpint numar ură, să nu simți de cât jale! 

«Să chemi cumplita mârte şi ea la ta chemare 

«Să ridă, să te lase luptând cu-a ta mustrare, 

«Incât s'ajungi tu însu-ţi a te feri de tine 

«Prin ultima ta crimă, uciderea de sinel 

«Blestem! blestem pe capu-ți în lunga vecinicie! 

<A ta cenuşă peră în vânt și ncgră fiel> 

Y 

PEDEAPSA 

Trecut-a jumătate de secol pe astă lume. 

Din codru nu r&mas-a decât hidosui nume; 

Pe unde-a fost odată stejarul, bradul, plopul, 

Desime uriașă ce-a înfruntat potopul, 

E numai câmp de petre, gol, trist, secat de s6re, 

De care fug şi vulturi şi fiare răpitore. 

Nici scaiul, nici urzica pe sinul lur nu cre;ce, 

In veci dorita ploare, nic roua nu "| strope;ce, 

lar dac'un nor se sparge de-asupră-i câte-odată, 

Cu lacrimi lungi de sânge e plOca-amestecată. 

De câmpul cel ce grâză chiar gândul sc feresc;



Chiar crivățul pe margini din sborui se opresce, 
Atât este de mare pe locul de anatemuri 

Urgia ne 'mpăcată cereştilor blăstemuri! 

Și însă-un om în s6re, om singur... cine-ar crede? 

Pe-a dealului cărare un om acum se vede! 

Bătrân ca lumea, gârbov, sub vântul relei sârte, 
El pare că de secoli a fost uitat de mârte, 
Pleşuv, pe a lui frunte pârlită, nesenină, 
Trec nori de gânduri negri, sub care ea se 'nclină 

Şi desele sbircele pe ca sunt împletite 
Precum o țesătură de fire încălcite. 

Sprincenele lui albe pe ochii lui se plecă 
Lăsând de-abia prin ele lumina ca să trecă, 
Iar barba-i lungă, aspră se târie 'n cărare, 
Pe când el se tot urcă pe brânci, fără 'ncetare. 

De-o jumztate secol, sub gândul ce "1 omâră, 
El in genunchi se suic, şi 'n genunchi coboară 
Pe culmea virfuită cu-o negră buturugă, 
Şi tot șopteşte 'n sine o mult duidsă rugă. 
Strmanul! merge 'n vale de “şi umple gura plină 
Cu apă de isvâre, vioae, cristalină, 
Apoi se intârce iară-și la deal, pe culmea arsă



Şi 'ncet la rădăcina copacului o varsă, 

O varsă tâtă, tâtă! făr' a lăsa din gură 

Să lunece în peptu-t măcar o picătură; 

Dar vai! trec nopțf, trec dile, trec ant şi cât 
(muncește 

Zadarnic | buturuga nu mai reinvergeşte | 

VI 

ERTAĂREA 

AgI cerul e mat aspru! cad rage înfocate 

Şi setea linge pcatra isvorelor secate | 

O gură, numai una de apă mat rămâne... 

Bătrânul, ncertatul, cu focul în plămâne, 

O sârbe 'n gură-f, plecă, se urcă iar din vale 

Tărindu-se pe câte, pe brânci în cruda-l cale, 

Şi rupţi "! sunt genunchii, şi rupte-a sale câte, 

Şi sângele-r se scurge, și cade, nu mai pste 

Căci drumul se lungeşte cu cât și setea:i cresce... 

Dar iată că la mijlo: de cale se oprește! 

EI vede-o păsărică pe jumătate mârtă; 

In palmă-i o cuprinde, la gura lui o portă
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Și cu o picătură prielnic o adapă 

Făr'a înghiţi, sărmanul, măcar un pic de apă! 

Re'nvie păsărica încet din amorţire 
Şi 'n ceruri se înaltă cu-o vie ciripire. 

Minune! iată cerul deschis se ilumină 
De-o tainică auroră feerică, divină, 

Atât de strălucindă, cât însușit mândrul s6re 

Se stinge ca steluța la a s6relur splendsre, 
Ş'un glas pătruns de milă, duios de bunătate 
Din cer grăesce: «Sânger, ertat ești de păcate! 

«Mult răii o faptă bună în ceruri cumpănesce; 
<O biată păsărică de munci te isbăvesce!» 

Grui-Sânger nalță fruntea... El vede cu uimire 
Pe faţa părintescă o dulce "nduioşire; 
EI vede a lui victime cu ângeri adunate 
In braţe-le deschise chemându-l ca pe-un frate; 
Şi vede ca prin farmec pe trunchiul fără viață 
Crescend vlăstări frumose cu veselă verdâţă, 
Şi n virf o flâre albă ce cade pe-a lur frunte 
Ca semn de incetare a chinurilor crunte.



Ertatul, dice: «Dâmne! părintel... îndurare!... 

Şi cade și se stinge cu-o lină suspinare. 

Se spune că pe locul, unde a murit s&rmanul, 

Un arbor mic, sălbatic, răsare pe tot anul 

Având o păsărică în vârf, cu glas de ânger... 

EI pârtă pâme roșii şi numele de Sânger. 

  

Parepa se 
m... ti, n...



LEGENDA LĂCREMIOREI 

1 

YI n raiii nici o minune plăcută nu lipsia, 
Văzduhul lin, r&câre, a crini amirosia, 

Căci albele potire în veci tot înflorite 
Scoteaii din a lor sinuri arome nesfirşite. 

Lumina era msle și 'ndemnătâre şopțit. 
Nici n6ptea urma dilei, nici diua urma nopţii. 

Prin arbori cântaii pasări, prin aier sburaii ângert, 
Şi nu găscaii răsunet în el a lumit plângeri;



  

Căci scris era pe ceruri, pe frunze şi pe unde: 

«Nici umbra de durere aice nu pătrunde.» 

Pe mălurt verqi, frumâse de riuri limpedite 

Stati sufletele blânde, iubinde, fericite, 

Gustând în liniştire ceresca veselie 

Ce 'n fie-care clipă cuprinde o vecinicie. 

Dulce-adăpost de pace, grădină "ncântătâre 

Avea orl-ce minune, dar îl lipsia o fl6re. 

UI 

Și iată că soseşte un 6spe de pe lume, 

Un suflet alb şi tinăr pe-un nor de dulci parfume; 

[ar sufletele tâte it es luY inainte, 

Primindu-l cu zimbire, cu gingaşe cuvinte, 

Şi "1 dic: «In raiul nostru binc-aT sosit, copile! 

«Curând plecaşt din viaţă! Nu plângr a tale dile 2»
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— «Nu, căci am dat o clipă de viață trecătâre 

«Pe alta mai ferice şi 'n veci neperitâre.» 

—<Şi nu "ţi e dor acuma de lumea pământâscă?> 

— cNu, căci mat mult îmi place întinderea cerescă.» 

—<Cum? Nu lași nici o jale pe urma ta dui6să?> 
— cAhl las o mamă scumpă, o mamă drăgăstâsă, 

«Şi vecinic după dânsa voiii plânge cu durere!» 

Dicând, copilul plânge lipsit de mângăiere, 
Şi lacrămile-i calde se schimbă 'n Lăcrămidre. 

De atunci nu mal e lipsă în raiii de nici o fl6re! 

+



  

PENEŞ CURCANUL 

ci | 
< jlecat-am noă din Vaslut 

' Şi cu sergentul dece, 

Şi nu-i era, qi, nimărut 

In pept inima rece. 

Voioși ca șoimul cel uşor 

Ce sbâră de pe munte 

Aveam chiar pene la picior, 

Ş'aveam şi pene 'n frunte. 

Toţi Dorobanţi, toţi căciulari, 

Români de viţă veche, 

Purtând opinci, suman, iţari 

Şi cuşma pe-o ureche. 

Ne dase nume de Curcani 

Un hătru bun de glume, 

Nor am schimbat lângă Balcani 

Porecla în Renume!
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Din câmp, de-acasă, de la plug 

Plecat-am astă vară 
Ca să scăpăm de Turci, de jug 

Sărmana scumpă țară. 

Aşa ne spuse'n graiul stii 
Sergentul Mătrăgună, 

Și noi ne-am dus cu Dumnezei, 
Ne-am dus cu voe bună. 

Ori cine 'n cale ne 'ntâlnea 
Cântând în gura mare, 

Stătea pe loc, s'adimenea 
Cuprins de admirare; 

Apoi în trecăt ne 'ntreba 
De mergem la vr'o nuntă? 

Not r&spundeam în hohot: ba, 

<Sburăm la luptă cruntă» 

— Cu dile mergeţi, dragii. mei, 
«Și să veniţi cu dilel> 

Ziceaii atunci bătrâni, femei 

Și preoţi şi copile; 

Dar cel sergent făr' de musteţi 
Răcnea: «Să n'aveţi temă 

Românul are şapte vieţi 
«În pieptu-i de aramăl»
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Ah! cut ar fi trecut prin gând 

Ş'ar fi credut vr'odată 

Că mulți lipsi-vor în curend 

Din mândra nâstră câtă! 

Priviţi! din noă câţi eram 

Şi cu sergentul zece, 

Rămas'am singur ei... și am 

In piept inima rece! 

Crud e când intră prin stejari 

Năprasnica secure 

De-abate toţi copacii mari 

Din falnica pădure! 

Dar 'vat de-a lumei n€gră stea 

Când mârtea nemilosă 

Ca'n codru viii pătrunde 'n ea 

Şi când securea-i cosă! 

Copit! aduceţi un ulcior 

De apă de sub stâncă 

Să sting pojarul meii de dor 

Şi jalea mea adâncă. 

Ah! ochi-mi sunt plint de scintel 

Şi mult cumplit mă dore 

Când mă gândesc la fraţit mei 

Cu toţi periţi în fidre.



Cobuz ciobanu 'n Calafat 

Cânta voios din fluer, 

Jar noi jucam hora din sat 
Ridând de-a boambei şuer. 

De-odat' o schijă de obuz 
Trăsnind,... mânca-o-ar focul! 

Reteză capul lui Cobuz 

Ş'ast-fel ne curmă jocul. 

Trei dile 'n urmă am r&sbit 
Prin Dunărea umfată 

Şi nu departe-am tăbărit 

De Plevna blestemată. 
In faţa nâstră se 'nălţa 

A Griviței redută, 
Balaur crunt ce-ameninţa 

Cu ghiara-i nevădută. 

Dar şi noi încă o pândeam 
Cum se pândește-o fiară, 

Și tot chiteam și ne gândeam 
Cum să ne cadă 'n ghiară? 

Din gori în dori şi Turci şi no! 
Svărlem în aer plumbii 

Cum svârii grăunţi de popușol 

Ca să hrănesci porumbil.
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Şi tunuri sute bubulii... 

Se clătina pământul! 

Și mit de bombe vijicii 

Trecând în sbor ca vintul. 

Ședea ascuns Turcu *n ocol 

Ca ursu 'n vizunie. 

Pe când trăgem no! tot în gol, 

EI tot în carne vic... 

“Ținteş era dibacii tunar 

Caci tâte-a lui ghiulele, 

Lov&ă turcescul furnicar, 

Ducând mârtea cu ele. 

Dar într'o di veni din fort 

Un glonte, numai unul, 

Şi bietul Ținteș cădu mort, 

Imbrăţişându-și tunul. 

Pe-o nâpte 6rbă Bran și Vlad 

Eraii în sentinele. 

Ferbea vizduhul ca un iad, 

De bâmbe, de şrapnele. 

In dori găsita-am pe-amEndoi 

Tâiaţi de iataganc, 

Alăture cun moviloiii 

De leşuri musulmane. 

40400, Auf, Rom. V. Alrezandri.
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Sermanii | bine s'aă luptat. 
Cu lifta cea păgână, 

Şi chiar murind ei n'aă lăsat, 

Sa cad' arma din mână, 

Dar ce folos ceta scădea! 

Ș'acuma rămăsese 

Cinci numai, cinci flăcăi din ea 

Şi cu sergentul șese!... 

Veni şi diua de asalt, 
Cea gi de sânge udăl 

"Părea tot omul mai înalt 
Faţă cu mârtea crudă. 

Sergentul nostru puiii de zmei, 

Ne gis'aste cuvinte: 
«Cât n'om fi morţi, voi cinci şi eiă 

«Copii, tot inainte!» 

Făcând trei cruci, nof am răspuns: 

«Amin! și Dâmne-ajută b 

Apoi la fugă am împuns 
Spre a Turcilor redută. 

Aleler | Dâmne, cum sburai 

Voinicii toţi cu mine! 
Şi cum la şanţuri alergat 

Cu scări şi cu fașinel!



- Eată-ne ajunși!... încă un pas. 

Ura |! "nainte, ura... 

Dar mulţi rămân fără de glas. 

Le 'nchide mortea gura! 
Reduta 'n no! răpede-un foc 

Cât nu'l încape gândul. 

Un şir întreg s'abate 'n loc 

Dar altul îi ia rândul. 

Burcel in şanţ more sdrobind 
O tidvă păgânâscă. 

Şoimu 'n redan cade răcnind: 

«Moldova să trăâscă Il» 
Dot fraţi Călin, ciuntiţi de vii, 

Se svircolescă în sânge; 
Nici unul însă, dragi copir, 
“Nici unul nu se plânge. 

Atunci vitezul Căpitan, 

Cu:o largă brazdă *'n frunte, 

Strigă voios: cine-t Curcan 

«Să fie Şoim de munte!» 

Cu stegu 'n mâni, el sprintenel 

Viii sue-o scară 'naltă. 

Ei cu sergentul după el 

Sărim de la olaltă.
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Prin foc, prin spăngi, prin glânţi, prin fum, 

Prin mii de baionete, 

Urcăm, luptăm... eată-ne acum 

Sus, sus, la parapete. 

Allah! Allahl Turcii răcnescă, 

Sărind pe noi o sută. 

Noi punem stegul Românesc 

Pe crâncena redută. 

Ura! măreț se 'nalță 'n vint 

Stindardul României! 

Noi însă zacem la pământ, 

Căduţi prada urgieil 

Sergentul mâre şuerând 

Pe Turci în risipire, 

Ear căpitanul admirând 

Stindardu "n filfiire ! 

Şi ei când ochii am închis, 
Când mi-am luat osinda: 

«Ah! pot să mor de-acum, am zis 

«A nâstră e isbânda l» 
Apol când earășt m'am trezit 

Din n6ptea cea amară, 
Colea pe răni eii am găsit
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Ah! da-o-ar Domnul să-mi îndrept 

Acestă mână ruptă. 

Să.mi vindec rănile din pept, 

Ear să mă întorc la luptă, 

Căci nu-i mai scump nimica azi 

Pe lumea pământescă 

De cât un nume de vitez 

Şi mârtea vitejescă ! 

Bizz



ia) 

SERGENTUL 

î% drumul de costişe ce duce la Vaslui 
i Venia un om, cu jale zicând în gândul lui: 

«Mat lungă-mi pare calea acum la 'ntors acasă... 

<Aș vrea să sbor dar rana din pulpă nu mă lasă l> 

Şi bietul om slab, palid, avend sumanul rupt 

Şi o cămașă ruptă bucăţi pe dedesupt, 
Pâșea trăgând piciorul încet, dar pe-a lu! faţă 

„_Sbura ca o lumină de glorie mărţă, 
Și ?n ochit lut de vultur adinci, vioi şi mari 
Treceii luciâse umbre de eroi legendari. 
Opinca-T era spartă, căciula desfundată 
Dar fruntea lui de raze părea încoronată. 
Calică-T era haina dar strălucea pe ca 
Şi crucea Sfântul Gheorghe şa României Stea.
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Românul venea singur pe drumul plin de sore 

Când eată că aude fanfare sunătsre, 

Şi vede nu' departe în faţa lui venind 

Un corp de ste mândră în aur strălucind. 

Eraii tret bataliâne de garda 'mpărătescă 

Mergând voios la Plevna cu dor s'o cucerâscă. 

In frunte-i Colonelul semeţ, pe calui pag, 

La bravit săf tovarăşi privea ades cu drag, 

Şi inima în peptu-Y bătea cu foc, deşteaptă, 

Căci el visa, privinduă, la lupta ce-i aşteptă. 

De-odat' el dă cu ochit de sarbedul Român 

Ce stase 'n loc la umbră, sub un stejar bătrân, 

Şi mult se minuneză și nici că-i vine-a crede, 

Când crucea Sfintul Gheorghe pe sînul lui o 

(vede. 

Ş'opreşte regimentul, car bravul Colonel 

Se 'nchină la drumeţul, s'apropie de el 

Şi-i gice cu blândeţă: — De unde vii, străine? 

— Vin tocmar de la Plevna. — Cum e acolo? — 

(Bine! 

— Dar aste decoraţi! cum, cine ţi le-ai dat? 

_— Chiar Domnitorul nostru ş'al vostru Imperat. 

— Dar pentru care fapte? — Ştii eii 2... Ci că 

(drept plată 

«Că am luat că stegul reduter... şi pe dată 

<Cu el, străpunșt de glonţuri, ne-am prăbuşit in 

Îşanţ.--»
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— Dar ce rang at, voinice? — Am rang... de. Do- 

 [robanţ! — 

Atunce Colonelul dând mâna cu Sergentul, 
Sn 'ntârce, dă un ordin... Pe loc tot .regimentul 

Se 'nşiră, pârtă arma, salută cu onor 
Românul care plecă trăgend al lui picior. 

Mirceşti, Decembre, 1 377.



V. ALECSANDRI 
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DUMBRAVA ROŞIE 
POEM ISTORIC 
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1 

VISUL LUI ALBERT 

9 

CĂ tert craiul Lehiei, făcut-aii un vis marc, 

CL Un vis de năvălire, de 'nvingeri glori6se | 

El se văqu puternic, pe-un armăsar călare, 

Infiorând cu spada-i popsre numerâsc. 

Din Meagă-gi ferbinte în recea Meadă-npte, 

Din Răsăritul mândru l'Apusul lucitor 

El audi prin visut mil, mit de mit de ş6pte 

Crescend în sgomot falnic, gigantic, imnător, 

Un uragan de glasuri ce clocotea prin lume 

Purtând, nălțând cu fală un nume... al szi nume!
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Albert, craiul Lehiei, trufaș, semeţ, ușor, 

Adimenit, se crede stăpân pe viitor, 

Ş'aruncă ocht de pradă pe ţările vecine: 
«Care din ele, dice, mi-ar cuveni mat bine?» 

El stă puţin pe gânduri, apoi cu mare glas: 
«Moldova este pragul întâiului mei pas! 
«În ţara acea mică, neincetat lovită 
«De dușmani fără număr şi 'n veci nebiruită, 

«In care toți bărbaţii sunt zmei ce s'aii luptat 
<Cu Leahul, cu Maghiarul, cu Turcul încruntat, 

«Şi unde pe sub €rbă cămpiile frumose 
« Ascund troene albe de-a dușmanilor 6se, 

<Un Domn vitez, un Stefan, adună de mulţi ani 

«O glorie ce-l demnă de-ai lumii suverani. 
<Voiii merge la Moldova, la Stefan drept voiii 

_ [merge 
«Și luciul de pe frunte-i cu spada mea voiii şterge, 

«Ear lumea îngrozită, privind spre Răsărit, 
<Vedea-va 'n loc de sâre al mei chip strălucit > 

A dis, şi 'n nerăbdare-i pe lângă el în grabă 
Adună-a lui armată deprinsă la omor, 

Ordie numirâsă de ftre ce se 'ntrebă: 
«Spre care orizonuri sălta-vom noi în sbor? 
«În care parte "1 hoitul promis l'a nâstre ghiare?



«Să "1 rupem într'o clipă, să "1 râdem, înghiţim! 

«In care ţări, teutone, române ori maghiare, 

«Vrea Albert, Craiul nostru,. pustiul să "1 lăţim 22 

Aşa dicea cu fală a lui Albert oștime 

In cete adunate pe câmpul de Dombrova. 

Când, prin văzduh de-odată, o gură din mulţime 

Rosti cu glas de taur sălbatic: la Moldova! 

Ura! strigă Lehimea întocmai ca un tunct, 

Şi văt şi munţi şi codri rispunseră 'n resunet 

Ural... şi 'n dor de sânge armata crunt aprinsă 

Ca un șioiă de tâmnă pe drumuri se întinde 

Cu tunuri largi şi grele, cu flinte lungi, cu spade 

Ce viii luciaii la șolduri și 'n tEcă zingheniaii, 

Cu armăsari sburdalnici ce vesel necheziaii, 

Mergend toţi, cai și Gmeni, să calce şi să prade. 

In fruntea lor magnații mândri, bătrâni și tineri: 

Toporski, veteranul ce pârtă barbă albă, 

Incongiurat de nemuri: feciori, nepoți și gincri 

Formându-i o viteză şi gloriosă salbă. 

Grodeck, dis falcă-tare, ce "n gândul lut se jură, 

Atâţi Români să darme câţi are dinţi în gură. 

Zelusko, neimpăcatul cu braţe lungi și tari, 

Care 'n Bugeac ucis-a tre! sute de Tatari. 

Biela cel nalt, subţire ca trestia de baltă, 

Ce 'n luptă sângerâsă ca dinsa se mlădie
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Cu sabia-i turcescă tăind în carne vie, 

Pe când fugaru-i sprinten necheză, muşcă, saltă. 

Gorow şi Zablotowski, amici juraţi pe morte . 

Sx "'mpartă sârta bună, să 'nvingă rele. srte, 

Şi care în trei rânduri scăpat-aii din robie 

Prin degetele morţii trecend cu vitejie. 

Ei sbor pe dot cai gemeni, ridend în hohot mare 

Cu alţi ca dânșii tineri, baroni, comţi, Palatin: 

Glence din Pocuția, Zbaloş Litfan ce are 

Un cârd pletos de zimbri în codri de arini, 
Gavril din Moraviga, fraţi Grotov, Huminski, 

Mardela Veneticul, Tecelski și Pruhninski, . 

Iarmeric Mazovitul și Kozjatic Ucranul 

Ce cresce cai sălbatici și "i prinde cu arcanul. 

ET merg, bătând din pinteni!... Sburdalnica lor 

[câtă 
Străluce de departe în haine poleite: 

Dulămi cu flori de aur la pept împodobite 

Şi "'ncinse cu paftale de petră nestimată. 

Ciapce purtând un vultur și pene la mijloc, 

Încălţăminte roşii de pele de Maroc, 

Şi free ţintuite şi argintate şele 

Și armorii cusute pe colţuri « de harșele. 

E merg, precum ar merge la simplă vânătre, 

Glumind în nepăsare de mârtea ce-aii să "'nfrunte, 

Urmaţi de steguri multe, urmând un foc de s6re



Pe Hatmani, capi de oaste, cu Albert Craiii 'n 
(frunte... 

Şi ast-fel în Moldova e! daii cu toți năvală! 
Dar, când trecă hotarul, al Regelui cal tare 

Se poticni... O buhnă ţipă în diua mare, 
Și mârtea 'ȘI găti câsa în acea gi fatală!



ul 

ȚARA IN PICIORE 

(e vuet lung de care, ce tropot surd de vite, 
| Ce frem&t de suspinuri, de glasuri năbușite 

S'aud în sinul nopţii prin negra 'ntunecime 
Şi către munţi se 'ndreptă l'a codrilor desime? 

Din când în când sub nouri, trecend ca o săgctă, 

Clipesce o lumină, și ca prin vis arată 
Bătrâni cu fruntea gâlă plecată spre pământ, 

Femei cu prunci în braţe și pletele în vânt, 
Copile spăimentate mănând turme de oi 

Şi flăcăiași în fugă mănând cârduri de boi. 
Pe jos, pe cai, în grabă toţi părăsindu-și satul, 
Fugind cu vaet, lacrimi, căci "-a ajuns păcatul, 

Se duc pribegi şi paligi să cate-adăpostiri 
In fund de codri, 'n peşteri, în sîn de mănăstiri.



== 

Dar unde sunt 'bărbaţir, voinicir, juniT, tarir, 

Să 'şi apere părinţii, nevestele; şi prunci? 

Când! suflă grea: furtună” pe 'ramurile lunci: * 

Ş'o sgudue ş'o daramă, ah! unde sunt stejarit? 

Stejarii sunt la“ locul lor faţă: cu furtunal : 

Acum de 'gece dile și dece nopți tot-una 

Din munţi și pân”: la. Nistru, 'pe culme și pe deluri 

Lungi buciume răsună' dând tainice semnaluri; 

Și călăraşi din: fugă prin :sate,: prin oraşe Su 

Crainesc: «Săriţi cu: toţii: pe Liftele trufașe | 

«Vitezul! Stefan Vodă vă chiamă 'n vitejie. - : 

«Cine "1 mişel'să fugă: cine Român să vie?» - - 

Toţi aii răspuns: «Trăescă Moldova!» și s'au dus. 

Pe loc tot omul verde 'ce pârtă capul sus: -- 

'ŞI-a sărutat odorit, 'şI-a' ascuţit toporul, 

'Şr-a prins din 'câmp' fugarul ce 'T:sprinten ca o 

a = [eiută, 

Apoi, făcendu-şt cruce, dicend: un «Dâmne:ajută !> 

Ca şoimul de la cuibu voios 'şr-aii luat sborul. 

Ast-fel' din ţara 'ntregă plec cete inmiite” 

Cu arce, barde, câse și ghi6ge ţintuite, 

gorp. mut. Rom. Îi. dle sandri. 0
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Purtând căciuli de die, mintene 'n flori cusute 

Şi barbe neatinse, al bărbăţiei semn. 
EI merg de-adrept prin codri, pe lungi cărări . 

[perdute, 
Călări pe şele g6le cu scările de lemn, . 

Și trec în sbor prin arbori ca demoni de urgie, 
Şi umbra scânteiază de-ai ochilor mânie... ; 

Tot ast-fel şi boerii, stăpânii. de moșii, 
Incongiuraţi de glste, din casele lor plecă - 
Privind cu mulţumire sburdalnicii lor fii, 
Cum sciii să 'şi pârte caii şi 'n fugă să se 'ntrecă. 

Soții, surori şi mame suspină 'n urma .lor; 

Dar ei alerg ferice la câmpul de omor. 

Coman de la Comana, un uriaş de munte 

Ce intră prin bărlâge şi prinde urșii vii, 

Aduce după dânsul mulţi venători de frunte, 

Născuţi pe plaiuri nalte, trăiţi. în vijelii. 

Balaur de la Galu, Ciolpan din Pipirig, 
Rid şi de frigul morţii cum ridă de-al ernel frig; 
Şi mulţi cobor din munte ca lava din vulcan, 

De soiul lui Balaur, de soiul lut Ciolpan. 
Velcea, bastard lut Șerpe, ca şârpele de apă 

Alunecă prin dușmani și mult cumplit îi mușcă, 
In luptă, când '-e sete, cu sânge se adapă 

 



Şi drept potir el are o ţevie de puștii. 

El vine din Hertâpe-cu Purice-Movilă 

Şi cu Roman-Pribegul ce nu mai sciii de milă. 

Skeeanul și Mircescul, vecini de pe Siret, 

Invingători de Unguri, s'aii prins cu jurăment 

Nici chiar sub braţul morţii să nu dea îndărât 

Pân' n'or intra cu L€hul pe-al Lchului pământ, 

Şi Zimbrul de la Skee şi Zimbrul din Hlircescă 

Se duc să iea în cârne pe vulturif L.eşesci. 

Bătrânul Mater Cârjă are "'mprejurul lui 

Cincf sute de năprasnici ce vin despre Vaslui, 

Toţi Racoveni!.. ear Cârjă, om înţelept şi harnic, 

E "n fiâre când se simte călare pe Şargan. 

Glumeş, îi place-a gice lui Negrea, vitez darnic: 

«Am st mă fac, nepâte, din Cârjă buzdugan!» 

Negrea, zimbind, răspunde: <A! cârja bitrâncţii 

«La sfaturi, ear în luptă af braţul tinereţii.» 

Şi, ajungend cu toţii la Racova de vale, 

O cruce lumindsă le se-artta în cale. 

Aşa cu mic, cu marc, apărătorii ţării, 

Eșiţi ca frunda ?n codri la ventul primăverii, 

Din văr adânci se urcă, din piscuri se cobor. 

Trec ripele în salturi, trec riurile 'n not 

Ş'alergă "n ncodihnă, voinicit, cât ce pot



La glasul ţări! scumpe cet chemă 'n ajutor. 

Merg unir cu grăbire spre codrii Bucovinei 

Ş'acolo se adună la strimtele potici, 

Păndind, ca vânătorii mişcările jivinei, 

Și tot rugând: <Fă Dâmne, să trecă pe aici 1!» 

Merg alţii la Suceva să facă pe Albert 

A perde 6ste multă și mult timp în deșert; 

Ear alţii la Cotnarul iubit și potgoriii, 

Pe unde staii cu stea, Bogdan, domnescul fiii, 

Tut cu mintea câptă, Costea cu ochiii semeț, 

Şi Trotuşan şi Boldur cu suflet îndrăzneţ, 

Şi unde Stefan Vodă înfipt-a stegul săi, 

Strigând la cer: <Ajută'mi, o! Sfinte Dumnegeii!» 
 



Mt 

"TABĂRA LEŞIESCĂ 

  

€ 

“UI e-o culme prelungită ard mii şi mil de focuri 

) Ca stele semnate în număr6se locuri. 

Se pare că tot cerul cădut e pre păment 

Şi c'a rămas în urmă-i un haos, un morment, 

Atâta întristare, ş'atâta 'ntunecime 

Imprăştie pe boltă-i a norilor desime. 

Un sgomot lung se "nalţă din culmea luminată 

Unindu-se în aer cu tunete cerescl. 

E sgomotul orgici!... car zarca depărtată 

Roşesce 'n foc de codri şi sate romănesci. 

Aici beţir și danţuri și chiote voi6sc, 

In fund suspinuri, vaet şi plângeri durerâse!
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Aici de pofte rele sunt ochii toţi aprinși, 
Acolo curge sânge, acolo 's ochit stinși, 
Căci astăgi celebreză Lehimea 'n sărbătâre 
Victoria dorită a dilei viitore| 

Ostaşii pretutindeni, formaţi în dese grupe, 
Frig boi întregi, rup cărnuri ca lupii flămângiţi, 

Desfundă largi antale, bei lacom fără cupe, 
Se certă, rid, în hohot şi urlă răgușiţi. 
Ca denşii, câni de lagăr la praznic luând parte. 

Schelălăescii sălbatic, rod 6sele de-oparte 

In mijlocul orgiei turbate ce tot cresce. 

Şi însă ventul nopţii prin lagăr vijiesce. 
Ș'un glas din umbra ngră la toţi strigând de-a- 

[rendul: 
«Orbi! orbi! la masa morţii voi vă măncaţi co 

[mândul !> 

Și ins€ vântul nopţii prin corturi vijiesce, 
De tunete cumplite văzduhul clocotesce 
Ş'un glas perdut în umbră tot strigă ne 'ncetat: 
<Orbi! orbi! mârtea wașteptă c'un ultim sărutat!>
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Cortul regal e splendid! Duzini de candelabre 

Revarsă-a lor lumină pe-o masă ce se 'ntinde 

Sub table încărcate de scule şi merinde 

Și sticle largt cu vinuri Spaniole și Calabre. 
In mijloc stă 'n ivelă un cerb de patru ani, 

Incins pe-a sale laturi cu şiruri de fasani, 

Și doue piramide de fructe mal alese, 

In Asia 'nflorite, crescute și culese. 

Albert în fruntea mesei lucesce ca un s6re 
Inconjurat de 6speţi în haine de splendore. 
Lia drepta-t al sti frate mat june, Sigismund, 

Apare *'ntr'o dulamă de roș postav de Lund. 

La stânga-al Cameniţer episcop vechii, l.onzinski, 

S'alăturea cu dânșii se vede: Sbignew Țenczynski, 

Cu Herbor Lucasievitz, Padlowski, Castelanul 

Radomici, și Creslaii Roza, numit Decanul, 

Şi graf loan de Tiflen, magisterul Prusiet, 

Care-a adus la luptă cinci sute de Cruciaţi, 

Şi falnicii Toporski, vechr neaoşi de-ar Lehiei, 

Şi alți de frunte nobili, din cel mat instmnaţi. 

Toţi gustă din merinde, deşertă largi pahare 

In sunetul metalic de vesele fanfare; 

Şi sângele prin vine se scurge mat ferbinte, 

Ş'aventul cresce 'n suflet și nebunia 'n minte...
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Când regele ridică o cupă de vin plină -. 

Şi glasul săi puternic acest toast închină: . 

«Ei Albert, Domnul vostru, şi al Lehiei Rege, 

«Intrat-am în Moldova ca leii învingător! .. 

«Mâni este diua luptei... Nimic nu s'a alege: 

:De Stefan al Moldovei şi de al săi popor. 

«Cum b&ii acestă cupă, așa mândra Lehie 

St "'nghită-acâstă ţară! Așa să fiel» 
«Fie!» 

<Vivat! Ural trăcscă Albert mult gloriost> 

Răspund mesenii aprigi c'un râcnet sgomotos. 

Şi lagărul r&sună în lungă depărtare... 

Dar eată că la uşă un om străin apare 

Cu peptul gol, cu părul în vânt, cu ochiii focos; 

EI spre Albert ţintesce privirea-i rătăcită, 

Face dot paşi şi strigă: «Deşertă-ţi cupa jos, 

«Albert! de sârte rele "ţi-e cupa otrăvită.» 

Toţi se reped cun urlet şi mâna pe el pun, 

«Lăsaţi'], gice craiul; e Sropski cel nebun! 

Şi car înalță cupa ridend de-o așa larmă... 

Dar cupa lângă buze-i în mâna lui se sfarmă, 

Ș'un trăsnet lung de-odată în ceruri bubuiesce, . 

Şi 'n cortul plin de umbră furtuna năvălesce, 

Și masa se răstârnă, și cortul se urducă... 
Ear pe câmpit, sub fulgeri, alcrgă o nălucă.



IV. 

TABĂRA ROMÂNĂ 

— 

(A 4 tînără pădure de ulmi şi de stejari 

VF pscunde-dstea română prin junit st tufari. 

Misterul şi tăcerea în sinul ci domnesc, 

Dar marginile sale sunt palid luminate 

De fiăcările triste ce pâlpâc in sate 

Şi veselele focuri din lagărul Leşesc. 

Prin arbori și prin ramuri, din virfuri pân” în 

(pole 

Din când în când lucesce oţel de săbii g6le 

Si ochi de let, de vulturi, de leoparqi sălbatici 

Ce ard sub vălul nopţii ca nisce roşi jaratici, 

Căci ci s'aţint cu jale şi se opresc cu ură 

Din zarea 'nflăcărată pe lagărul vecin, 

Și tot Românu "n suflet pe sufletu-t se jură, 

Cu-al dușmanilor sânge st stingă-al țării chin.
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Dor crunt de r&sbunare! grei, aspru jurământ 

Ce sapă 'n întuneric un larg, profund mormânt! 

Iei, colo, prin poene staii pâlcuri de oșteni: 

Arcaşi de la Soroca, năprasnici Orheieni, 

Aprodi, Copii de casă, Curteni și Lefecii, 

Toţi, Gmeni tari ca vina și oţeliţi în foc, 

Deprinşi a-şi trăi traiul în timpi de voinicii 

Ş'a da mâna cu mârtea făr' a mişca din loc. 

EX pârtă pe-a lor frunte, pe braţele lor grose 

Și 'n pepturi brazde multe, hieroglife sfinte 

Cu paloșul săpate, ce spun ș'aduc aminte 

De lupte uriaşe, de fapte gloriose! 

Și "n viaţă-i fie-care şi-a câştigat un nume, 

O falnică poreclă, un titlu de strămoș: 

Mihul, Păun de codru, Balaur, Alimoș, 

Ursul şi Pală-dalbă, Grozan şi Sparge-lume! 

Eroi de vechi balade ce s'a păstrat în minţi 

Trecând în moștenire la fii de la părinţi. 

Lungiţi pe mușchiul verde și domolind fugarii 

Ce sburdă pe 'ntuneric şi desfrundesc tufarii, 

Voinicii buni de luptă şi bucuroşi de glumă, 

Ast-fel grăiesc: 

— «Grozane! ce-o fi giua de mâne? 

— «O fi la unit mumă, o fi la alţii ciumă, 

«Amară pentru Lifte, și dulce la Români. 

— «Amin! să dee Domnul!» |
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— «Va da, mă Pală-dalbă! 

<Ș'o fi precum la Baia, n'o fi ca 'n Valea-Albă, 

<Unde-am vădut pe Ursul gonit de şese Turci.» 

— «Gonitu-mi'aii pe minc, dar "f-am urcat în furci!» 

— «Va fi precum la Scheie, unde-aţi vădut în silă 

«Maghiari schimbaţi în iepuri, ş'un Purice 'n Mo- 

[vilă. 

«Va fi precum la Lipneţ cu dumbrăvidra verde, 

«La Racova, pe unde şi adi Turcul se perde, 

«La Grumăzesci, pe maluri, unde Cazacul Jură 

«Pe mine, chiar pe mine m'a încrestat la gură» 

— «Te-a increstat păgânul, dar când el vru de vii 

«In not să trecă Nistrul, o păţi rii, fărtate, 

«Căci de pe mal în fugă tu "I-ai sărit pe spate 

-Și "lat trimis sub Nistru, să "șI cate un sicriăi.» 

— «Bine "i fâcuşi, Grozane! E scris în cele sfinte: 

-Chiar apele să fie vrăjmaşilor morminte !2 

— cÂșa ce ţara nâstră!... e bună pentru vii, 

<Și pentru morţi e bună.» 

— <De-aceca "n astă ţară 

<Vecinit dai năvală cu sutele de mil. 

<Urind vieaţa la denșir, le place-aict să peră!» 

— Le place dar, Păune, şi nor le facem placul. 

«EI cred că-aict e raiul, ş'aici găsesc pe dracul.» 

— «Şi cum să nu "] găsescă ordiile nebune, 

«Când Stefan e 'n picidre, când versul lui ne spunc:
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" Stefan, Stefan Domn cel Mare, 

Semăn pe lume nu are 
De cât numai mândrul S6re! 

Din Sucâva când el sare, 

Pune dreptul la hotare 
Ca un zid de apărare! 

Braţul lui făr' încetare 
Bate ordele Tătare, 

Bate cetele Maghiare, 

Bate Leşi din fuga mare, 
Bate 'Turci.pe zmei călare 
Și "1 scuteşte de 'ngropare! 

Lumea 'ntregă stă 'n mirare! 

ara "1 mică, ţara "1 tare 

Și vrăjmaşul spor nu are! 

— <Trăescă Stefan Vodă!... Mulţi duşmani vin la 
(noi, 

«Dar cât vin de năprasnici, puţini fug înapoi.»
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— «Păcatul ior ît mână, sărmanil, ca pe-o turmă, 

«Și mârtea le stă 'n cale, și mârtea le stă 'n urmă». 

— «De-aceea la Moldova vedi fi6re lângă f6re. 

«E îngrăşat pământul cu sânge.» 
— «Aşa %, frăţiore; 

«Dar cresc bujorit mândri din sânge de Român 

«Şi pălămida n€gră din sânge de păgân» 

Sub cerul ce s'aprinde şi 'n clipă car se stinge 

Vărsând pe-a lor feţe lumini fulgerătore, 

Aşa grăesc bărbaţii ce somnul nu-i atinge 

In așteptarea vie a gilei viitore. 

Şi pâlele pădurii sunt palid luminate 

De flacările roşii ce pâlpâe în sate, 

Şi "n tabăra vecină orgia cea nebună 

-Ca marea depărtată vuesce sub furtună; 

Ear în frungiş Românii topârele "sI descântă 

Şi caii lor dismeardă, şi 'n umbră vesel cântă: 

«Sunt Român cu patru mâni 

«Şi am l€curi de păgâni: 

«De Tătari am o săgtctă, 

«De Turci pala mea cea lată, 

«De Liftenr un buzdugan 

«Şi de Unguri un arcan | 

—



vV 

STEFAN CEL MARE 

+ 

V n mijlocul pădurii este-o poiană lungă 

j Și largă ce foesce de Gmeni ca un roiii. 

La capătu-i din drepta se prelungesce-o strungă, 

Prin care ostășimea curge ca un şioiii. | 

Ea intră "n poiană și se aş€dă 'n rânduri, 

Privind la o colibă de ramuri de stejar, 

In care-o umbră mare de om plecat sub gânduri 

Stă pe genunchi, se 'nchină în faţă c'un altar. 

De-odată o lumină fantastic isbucnesce 

Din gece nalţi mestecănt cu fruntea "nflăcărată. 

Coliba se deschide, umbra se scâlă, cresce 

Şi splendid maiestâsă la ste se arată!



Un lung fior pătrunde mulţimea 'n admirare. 

Toţi gicii: <E Stefan! Stefan» 
Dar! Stefan e cel Mare! 

Eată'l cărunt, dar incă bărbat între bărbaţi 

Ca muntele Cehl&ul prin munţii din Carpaţi! 

El intrunesce 'n sine o triplă maiestate: 
Acea care-o daii ani! la consciinţi curate, 

Acea care răsfrânge a tronului splendore, 

Ş'acea întipărită de faima 'nvingătâre. 

Timpul 'T-a pus corână de-argint, ţara, de-aur, 

Şi gloria mărţă "I-a pus cununi de laur. 
Pe falnicii săr umeri, cu anil, sunt clădite 

Neperitâre sarcini de fapte strălucite, 
Dar, ant şi fapte, Stefan nu simte-a lor povară, 

Căci dragostea moşiei, ca sfintă primăvară, 

In sinu-i infloresce și îl intincresce 
Pentru salvarea ţării, când ţara pătimesce. 

Eroii plin de lumină, cl e menit in lume 

Pe secolul ce "1 vede să sape al stă nume 

Şi să răspândă raze pe secoli viitori 

Precum un sâre splendid ce sparge dejil norl. 

Fiinţă de-o natură gigantică, divină, 
El e de-acer la care istoria se 'nchină, 

De-acer, care prin lume, sub pașii lor, cât merg 

L.as' urme uriaşe ce 'n veci nu sc mal şterg, 

A căror legendă departe mult se 'ntinde 

Și "nchipuirea lumir fantastic o aprinde.



Mareţ, în a sa umbră un timp întreg dispare, 

Căci Dumnedeii pe frunte a. scris! Tu vel fi 

„Îmarel, 

In mijlocul poenet el se înainteză, 

Se urcă pe-o movilă și ast- fel cuvânteză: 

+ Români .din tâtă ţara! Boeri, vechi Căpitani, 

<Şi voi, feciori de 6stel.. Sunt patru-deci de ani, 

«Moldova, la Dreptate, pe sârta ei stăpână, 

«Mi-a pus pe cap corâna și buzdugânu 'm mână. 

«Prin cel A-tot-puternic ce apele închegă 

«Păstrat-am până: astă-di corâna mea întregă 

«Și buzduganul tâfăr, de și pe mulţi dușmani 

«L-a doborit, lovindui, în patru-deci de anil 

« Duşmani din fundul lumii, păgâni, duşmani vecini 

+Si, cine-ar putea crede!... chiar duşmani fraţi, 

[creștini | 

«Trufaşi cu toți, sălbatici, lacomi, vicleni şi orbi, 

«Care 'mprejurul ţării, precum un cârd de corbi, 

«Stă gata s'o sfâşie... dar n'a vrut Dumnedei, 

<N'a vrut Moldova, ţara viteză, n'am vrut eă!... 

«Pe Radu, Aron Petru, şi Țepeluş hainul 

«I-am frânt!... Maniac: Tătarul și Matias Corvinul



“L-am frânt|... chiar pe sultanul Mehmet-Fatih 'I- 

[am frânt... 

<Ş'alţi mulţi care perit-aii ca pulberea în vent. 

«Voi îi cunâsceţi bine, vitejii met oșteni, 

«Voi pardoşi de la Lipneţ, Vultani din Răsbocni, 

«Zimbri fioroşi din codrit Racovet, aprigi Zmel 

«Din Soci, din Catlabuga, din Baia, de la Șchei. 

« Aptrători ai Crucet, vot îl cunâsceţi binc, 

«Căci pentru-a lor risipă aţi răsboit cu mine 

«Prin şesuri, munţi şi cordri, pe €rnă, tâmnă, vară, 

«Făcând din peptul vostru un zid, hotar de ţară, 

«Roşind cu-a vostru sânge ferbinte, plin de viaţă, 

«Siretul, Prutul, Nistrul și Dunărea mărcţă; 

«Stând vecinic în picidre, în vect neodihniţi, 

«De arma, sora vâstră, în veci nedeslipiți, 

«Fără copir, soţie, ol dragit mer vultani, 

«Şi 'n luptă, tot în luptă, de patru-deci de ani! 

<Ș'acum, când armăsarii Osmanului mărit 

« Aruncă largi nechezuri din mândrul Răsărit, 

«Când Mohamed pe ceruri "şi-a sverlit hamgerul 

«Ce, ca o semi-lună, cutreieră tot cerul; 

«Când not oprim cu peptul furtuna păgânescă 

<Ferind de-a sale valuri amvona cereştinescă; 

«Acum când toţi Creştinir, Regi, domnitori, po: 

(poarc, 

«Ar fi, ca fraţi de cruce, si "mpartă-acelaș sorc, 

4oppolat. Rom. 15 allrssandri, 7
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<Priviţi]... Pe cerul negru se 'ntinde-un roș de 
(sânge, 

«Din depărtare suflă un vânt ce geme, plânge 

<Şi spune că 'n zare ard sate şi orașe, 
«Căci fere fără nume ucid copii în fașc. 

<Şi cine 6re face acestă făr-de-lege? 

<Un domn vecin, pricten, un Domn Creștin, un 
[Rege! 

«Albert, Craiul Lehiei!... 

«Albert, de cap uşor, 

«Făcut-a un vis mare de Rege 'nvingttor, 

«Dar n'are el, sărmanul, așa de largă mână, 

«Să pstă 'n ca coprinde o patrie română! 
«Nici a ajuns Moldova de risul mișelici, 
«Ca s'o răpâscă 'n ghere-i un vultur de-a Lehici! 

«Cât va fi în cer o cruce şun Stefan pe pă: 
(ment, 

«Nimeni nu va deschide Moldovei un mormânt! 

«Cât vor călca dușmanii în ţară de Români, 
«EX robi vor fi în ţară, dar vecinic nu stăpâni! 
«De cât Moldova 'n lanţuri, mat bine ştersă fie! 
«De cât o viaţă mortă, mai bine-o morte vie!



«Românii din tâtă ţara, Boer, vechi Căpitani, 

«Voi toți ai mei tovarăşi de patru-deci de ani | 

«Când Albert ne menesce robic, rele sorte, 

«Răspundeţi, ce se cade lui Albert 2.2 

— «Mârte, mârteb 

Strigă pocna; Afârte! pădurea clocotesce, 

Ş'un s6re roș în ceruri de-odată sc ivesce. 

— «Fie! le gice Stefan, fie cum cercţi vol... 

«La arme! şi pe mârte! căci Domnul e cu noi!»



vi 

ASALTUL 

(i Yonise vântul nopţii furtunele ceresci 

Lăsând acuma rendul furtunei omcenesci, 

Şi s6rele 'n splendâre din neguri răsărise, 
Părea că vrea sadmire pe-acel ce se fălise, 
«Că lumea îngrosită, privind spre răsărit, 

« Vede-va *n loc de sore al săit chip srălucit!» 

El plimbă ochi de aur pe tabăra Leşescă 
Superbă|... imprejuru-i avend, ca s'o 'ntărâscă, 

Un lung ocol de care legate strins cu lanţuri, 
Ocol armat de tunuri şi "'ncongiurat cu șanțuri. 

Armata ce 'n picidre! Puternica armată 
Cu-a sale lungi scadrâne în larg cuadrat formată 

Ocupă după șanțuri al taberei câmp nalt, 
Stând gata să respingă Românii din asalt. 

Mit, mii de lănci cu flamuri se văd filfiitore, 

Ca trestiile dese din bălți, când suflă ventul.
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In aer sbor nechezuri, comăndi răsunătore, 

Şi cai 'n neastâmpir frământă 'n loc pământul. 

Ear Albert, mândrul Rege, în mijloc pe-o nălţime 

Privesce cu mgâmfare frumâsa lut oștime. 

Călare pe-un cal sprinten din stepele Ukranc, 

EL are lângă densul un grup strălucitor 

De Palatinr, de Ilatmani sleiţi pe caii lor, 

Și stegul inainte-i cu semne suverane. 

L.a drepta, sub pădure, Româna oste-apare 

In pâlcuri şi în cete pe câmp orenduită, 

Și fie-care cctă de luptă pregătită 

C'un tun cu ș€pte ţevi purtat pe roţi uşore. 

Ilotnogi numiţi de Stefan comandă Caălărașii, 

Aprodii, Lefegiit, Curtenit şi Arcașii. 

Ear Stefan stă pe-o culme cu-o cctă ce nu "lasă, 

De-a ţării bocrime și de Copii din casă. 

Sub densul are Domnul un zmeă, un Moldovan, 

In stenga lui pe Boldur, în drepta pe Bogdan, 

In mână-r buzduganul domnesc, care n risbue 

Ca braţul care "1 pârtă în veci nu se indoc, 

Și pe de-asupra-i stegul, amenințând furtuna, 

Cu Bourul, cu stcua, cu sorele și luna. 

Precum doi nori pe ceruri stai faţă "ntuneco;i 

Și merg unul spre altul, dând fulgeri Juminoşi,
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Armatele dușmane, crunt-ameninţătore 

Răspând din ochi, din arme, luciri fulgerătore. 

Şi Litfii, și Românii privesc în nerăbdare 

Unii la Rege, alţii la Domn, şi fie-care, 

Dorind, păndind semnalul răsboiului... 
De-odată 

Stefan ridică stegul dând semn La lui armată. 

Ura1... trei pâlcuri dese de cei mai buni arcași, 

Plecând, pe câmp se 'nșiră în grupe de hărţași. 

Voinicit merg în fugă spre lagăr, îndrăsneţi, 

Din arcele lor nalte trăgând mii de săgeți 

Ce vijie 'n desimea scadrânelor Leşesci 

Și prind răsad de mârte în pepturi omenesci. 

Dar tunurile-ascunse în lagăr, după care, 

S'aprind, scoțend din gură mortală detunarc, 

Şi mulţi dintre arcaşii departe 'naintaţi 

Cad morţi, scăldaţi în sânge, de glonţuri fulgerați. 

Tovarăşii lor grabnic atunci se întrunesci, 

“ Daii semne de 'ngrozire, la fugă se gătesc, 

Cercând s'atragă Leşii din tabără afară. 

Dar Lchul nu-i urmeză, cercarea le "i zadară! 

— <Vegi Lifta! gice Boldur, stă "nchisă la ocol 

«Nu vrea, nu îndrăznesce să €să 'n câmp, la gol. 

— «Vom merge noi la denşii! Românul Domn 

(răspunde, 

«In taberi lănţuite scim noi cum se pătrunde.
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«Tu Boldur, mare IIatman, și tu Coste-Paharnic, 

«Precum se cade voue, îmi place a fi darnic 

<Făcându-vă cu mine părtași la qi de fală. 

«In duşmanii Moldovei acu st 'ntraţi năvală, 

«Cum intră leu ?'n turme și paloșul în coste!» 

Pe loc semeţii Coste și Boldur, capi de ste, 

S'au dus, s'au pus în fruntea Românilor strigând: 

«La foc, copii!» și grabnic plecat-aii alergând. 

Vuesce aprig câmpul şi armele răsună, 

Și tunurile crunte ca tuncte detună. 

O grindină de glonţuri fatală-ucigătore 

In cetele române daii morte 'ngrozitâre; 

Dar ele, ne 'ngrozite, făr' a 'nceta de loc, 

Păşesc tot înainte sub viscolul de foc. 

Mulţi le rămân în urmă, rupţi, morţi, căduţi pe 

" [brânăi! 

EI sbor șajung în număr la şanţurile-adinci. 

«Năval cu toții 'n lagăr, năval!> stea păcnescc, 

«Din cer ne vede Domnul, şi Stefan ne privescel> 

Și toşI s'aruncă 'n șanțuri, dai unit peste alţii, 

Cer mici, ușori, în grabă s'agaţă de cel nalți, 

Le sar pe umeri sprinten, ca tigrii se isbesc, 

Cu unghile de maluri sc prind, sc opintesc, 

Se urcă prinşi de lanţuri, de-a tunurilor buze 

Şi printre mir de săbii şi mit de archebuze 

Ce "i tate şi "1 răstârnă în şanţuri, fărămași,
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Ei pun picioru ?n lagăr, puternicii bărbaţi! 
Zadarnic Ceremişii, dosiți pe după care, 

Indreptă grâse tunuri, le 'ncarcă, le daii foc; 

Românii, de-ai lor duşmani deprinşi a'şi bate joc, 
Intr'inşii dai isbire cu-o aprigă turbare, 
Ii pun sub câsa morţii, în tabără " resping, 
Şi grabnic care, tunuri, în șanțuri le împing, 
Și fac podişuri late cu trupuri sângerâse 
Ce mor în vaet jalnic şi 'n chinuri durerose. 

Atunce Craiul dice: <O! frate Sigismund! 
<Zăresci tu Moldovenii în lagăr, colo 'n fund?» 
— «Dar! Sigismund răspunde: zăresc o biată turmă. 

«Nici unul însă tefăr nu 'şi va călca pe urmăl> 
_— eNici unul viă, nici unul!» dic Leşii împregiur. 

Şi Herbor Lucasiewitz, vitez cu părul sur, 
Se duce să avente armata cea crăescă 
Şi cu Românii aprigi în pept să se lovâscă. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. 

Ca nisce mari balauri cu lungi cârne-ascuţite 

Scadrânele în sgomot de tropot sunător 
Se mişcă, saltă 'n copce, apoi luându-și sbor, 
Cu lăncile plecate la fugă “sii repedite. 
Dar Costea şi cu Boldur, tovarăși de isbândă, 

Țincnd în fre aventul. Românilor semeţi,
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Le strigă: «Stai aice! toţi după cat, la pândă, 

«Să trageţi ţintă 'n Lifte o ploe de săgeți!» 

Şi cum veniaii grămadă scadrânele sonsrc, 

Descalecă arcasii, gătesc arcele lor, 

Trag, struncle vibreză, sunând sbărniitere, 

Mit de săgeți trec iute sub s6re ca un nor 

Şi intră prin scadrâne cu-o aspră vijiire, 

Ducând cu ele grâză, durere şi peire. 

Intregi şiruri de Gmeni, din fugă săgetaţi, 

Se plecă, mor pe come, cad grabnic r&sturnaţi. 

Mulţi cai zac lângă denșii şi mulţi, atinșt la nări, 

Fug, târăind cadavre cu un picior în scări. 

Dar Herbor Lucasiewitz rtcnescc: «Inainte!> 

Și lungile scadrone “nainte merg grămadă, 

Pân' ce topor cu lance și buzdugan cu spadă 

S'ating în zinghenire sub sârele ferbite. 

Atunce mândrul s6re ce spre apus plecase, 

Oprit în a sa calc, văda cu ochii roși 

Un furnicar de morte ce aprig sc "ncleştasc, 

Un iad grozav de demoni sălbatică, fioroși, 

Sărind, urlând ca fiare, muşcându-sc scrâşnind, 

Rupend, lovind orbesce, dând msrte şi murind! 

Românii în scadrâne intraii ca *ntr'o pădure 

Clădind movilt de leşurT sub sdravănul topor. 

Şi câsa nc-obosită, şi harnica secure 

Sburai abătend cair sub călăreţit lor.
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Ear ulii din Soroca, şi sgripţorii din Vrancea 

Cu langea căngiuită în glâtă pătrundeaii, 
Şi răsturnaii cu cangea și străpungeaii cu lancca, 

Şi trupurile morte cu trupuri le-ascundcii. 
Dar şi Lehimea cruntă făcea pirte grozave 

In cetele române trecând ca prin troian. 

Bravi, ne 'mpăcaţi, teribil, sub armele lor brave 

Curgea o dâră lungă de sânge pământean. 

De-odată prin oştime o veste a trecut: 
«Herbor sub buzduganul lui Boldur a cădut!»> 

— «Herbor e mort!» Stai Leşii pătrunşi, încre- 

(meniţi, 

Scot ş6pte îngrozite, prin ranguri răsleţiţi, 

Pere cumpiătul, perd capul, sverl armele 'n văzduh, 

Dati dosul, şi fug iute, goniţi de-al spaimei duh. 

Ear Craiul trist, cu palma lovindu-se pe frunte, 
Suspină: «O! Toporski, ol veteran cărunte! 

«Privesce, fug mişcii! fug toţi, fug mic şi mare! 

«De-acum în tine singur e singura-mi sperare!>



VII 

LUPTĂ 

TI pori 3 mat ales 
(6, oporski, veteranul, cu-o cctă mai alâsă _ 

! Lut Albert se închină şi plecă la răsborii. 

Pe loc bătrânul Cârjă, în cale-i vrend să iasă, 

De lângă Stefan plecă cu buni viteji de soiii. 

EI vin călărr în grabă, aprinşi de răsbunare, 

S'apropie; car Cârjă sburând in fuga mare, 

In faţa lut Toporski s'opresce ş'ast-fel gice: 

«Toporski! din dot unul, e scris să peră-aice! 

<Ort tu, ost că; sus pala, şi vin” la luptă dreptă» 

— «Cârjă! răspunde Lehul, ar minte înțeleptă, 

«Dar inimă nebună. Ei te cunosc pe tine: 

«Eşti leii năprasnic, înst şi tu mE scit pe mine, 

«Căci în mat multe rânduri luptat-am inainte 

«Pe când aveam braţ verde şi înimă ferbinte.
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«Nici tu vechiul mei duşman, nu m'ai învins pe mine 

«Nici eii n'am avut parte să te înving pe tinc. 

<Ce dar n'am putut face în focul tinereţei 
«Pute-vom face re sub Erna bătrâneţei? 

«Ol! Cârjăl barbe albe purtăm acum noi doi, 
«Şi lupta, draga luptă, nu mai e pentru noi. 
«Privesce! alţii, tineri, staii împregiurul mei, 

«Demni adversari acelor de pe 'mpregiurul tăii. 

«A lor acum e rendul, frate. Noi, veteranii, 

«Şoimi învechiţi, de-oparte să stăm privind şoimanii. 

«Vin' colea lângă mine, şi nu fii dușman mie, 

<Căci vîrsta între Gmeni stinge-ori ce dușmănie!» 

— Răspunde-atuncea Cârjă: « Toporski, ai dreptate, 

«Ades e rece peptul și inima tot bate!» 
Apoi, mărindu-și glasul, cel strigă la ai sti: 

«La luptă, voi șoimani, la luptă feţii mei!» 
— «La luptă!» strigă însuşi Toporski 'n mare glas, 

Şi amândoi bătrânii de-oparte s'aii retras. 
Pe loc ambele cete, aprins electrisate, 

Scot paloşele "n s6re c'un frâmăt de oţel. 

Ochirile prin acr se 'ntimpină "'ncruntate, 
Căci fie-care-alege un duşman pentru cl. 

Plecând apoi cu toţii string frecle, daii pinteni, 

In sprintene desghinuri îşi saltă caii sprinteni,



— 109 — 

Şi sbor pe-aripa urci, cu-avântul de nălucă, 

Şi intră câtă 'n cctă şi 'n luptă se apucă. 

Pământul ropotesce sub tropot de copite, 

Vizduhul strălucesce de arme ascuţite, 

Ear paloşele albe, ciocnindu-se 'n loviri, 

Dati foc, daii morte cruntă, dai aspre zingăniri. 

In clipă cad sub ele, străpunşi, scăldaţi în sânge, 

Iarmeric Mazovitul ce 'n doue pri se frânge, 

Și Buhtea parcalabul cu-o largă brazdă 'n pept, 

Şi tinerul Cozjatic lipsit de braţul drept. 

Grodeck, dis fa/că-tare, în crudul stii avent, 

Precum un vier de codru, se "'nainta prin glotă 

Și sabia 'mpregiuruii făcea o lungă rotă 

Ce se 'nvârtia la sâre şi şuera în vent. 

Cadeaii victeme multe sub arma ce sbura! 

Şi Grodeck în turbare pe rând le număra 

Călcând tot inainte pe victimele 'sale, 

Când ctă, din mulţime apare drept în cale 

Bilaur de la Galu ce portă uşurel 

O ghiuă monstrudsă cu dinţi! de oţel. 

Groleck repede spada-t în peptul lur Bălaur! 

Sângele curge!... peptul grei muge ca un taur, 

Dar ghisga se abate!... sub crunta-i lovitură 

Sbor ercierii lui Grodeck şi dinţii toţi din gură;
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Ear Lehul, cladă' mârtă, greii cade pe păment 

Ne 'ndeplinind în viață grozavuii jurăment. 

Coman de la Comana cu Velcea, serpe iute, 

Privesc .din depărtare cum vine şi cum saltă 

Un cal de soiii ogarnic deprins-a vâna ciute 

C'un voinicel subţire ca trestia de balta. 

— «Cine să fie 6re cel căpitan frumos? | 

— «E Biela, păr de aur, cu mijloc mlădios. 

— «Venat de soiii e, frate? 
- «E puiă de Palatin!» 

— eAţine-te dar, Velceo. 
-- «Comane, mă aţin.» 

Și amăndoi la pândă se pun în a lui cale, 

Coman cu braţe gâle, şi Velcea cu o c6să. 

Venia fugaru 'n salturi sburlind câma-i pletâsii, 

Şi pala-i când de-o parte, cand car de altă parte, 

Tăind în carne vie, făcea ochiuri deşarte 

De-odată Velcea sare, sub cal se gemuescc, 

Şi calu 'mpuns la glezne din fugă poticnesce 

Turtind sub el pe Velcea; ear mândru: căpitan 

Il svirle peste capul în peptul lui Coman. 

— «Bine venişi la minel> ii dice uriașul, 

Şi 'n braţele-i de schijă, ridend, grozav il stringe 

Cât peptul îi sdrobesce şi 6sele îi frânge, 

Apoi între cadavre, pe câmp aruncă leșul .
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Gorow şi Zablotowski combat de la olaltă 

Cu Stroe Vlad, Hotnogul, şi cu Șoltuzul Daltă. 

Umir de umăr, câstă de costă, om și cal 

Se sting, se prind cu ură în cleştet infernal. 

Voind a să absârbe de pe a lumii faţă, 

Cu partea lor de ssre, cu partea lor de viaţă. 

Şi sângele din pepturi, din frunţi, mercii se scurge 

Şi pe sub cat de-alungul cl gâlgăc şi curge. 

Crâncenă luptă! Mârtea de-asupra se arată, 

Face un semn, alege, şi cleştetul de-odată 

La semnui se desprinde, lăsând pe câmp să 

(cadă, 

Gorow şi Zablotowski, amici, a morţii pradă! 

Far caii lor ca denşii nedespărţiţi, cu dor, 

Se duc nebuni prin lagăr, chemând stăpânii lor. 

Glence din Pocuția sub Udrea se doboră, 

Udrea e prins de Cziusko, dar singur se Om6ră. 

Strigând în desperare: «Ah! dece morţi mai 

(binc, 

«Decât o viaţă lungă şi gile cu ruşine!» 

Corbaci riiteză capul baronului Huminski, 

Ciolpan apucă 'n braţe pe junele Tenczynski, 

Și merge de “| depune lui Stefan, la piciore 

Apor se 'mtârce iute la nouă veniitore,
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Zbaloş pe-un cal de câmpuri, Negrea pe-un cal 

[de munte 

Se 'ntelnesc cu ochii ş'alergă să se 'nfrunte. 

Isbindu-se 'n mulțime cu-avânt spăimentător, 

Crunt se lovesc din fugă cu paloşele lor. 

Lovire fulgerândă şi Lehului fatală | 
E! cade josl... în mâna se frânge a sa pală, 
Dar Negrea, vitez darnic, îi dice: «Frate Zbaloș, 

«Pe-un om cădut nu 'mi place să cadă al meii 

[paloş. 

«Te scâlă, mergi în pace cu dile de la mine, 

<Ar fi păcat să pcră un bun vitez ca tine!» 

A dis, calu 'şi întârce și 'n glâtă se repede, 
Lăsând în urmă-i I.hul; car Cârjă, care "1 vede, 
li strigă de departe: cÂni mulţi, Negreo, nepste! 

«Braţul ce nu dă mârte, când pste, multe pote!» 

Și glăsuind, el vede a lui Toporski câtă 

Ciuntită, risipită şi 'n tabără-alungată, 
Fugând cum fuge spaima lipsită de ruşine... 
Și simte mândrul Cârjă o mare vilfă 'n sine. 

Ear cainicul Toporski, cu fruntea obosită, 

Șoptesce vărsând lacrimi: «O! sârtă mult cumplită!
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«Eii, tare-odinidră, vechii arbore-al Lehiet, 

«Perdut-am frundi de ramuri sub vântul vijeliet! 

«Eată-mă ?nvins (1... Ol Cârjă, de-acum sunt robul 

o n [tăb 
— «Rob tu? nu mi-ar erta-o prea sfintul Dumne- 

[geă! 
«Când un popor. de 6meni se 'nchină ţie, mic, 

<Un tu, ş'un eii, Toporski, nu cade 'n robiel> : 

Aşa grăesce Cârjă, bătrânul înţelept, 

Şi singur merge vesel la Stefan Domnul drept 

Ce "1 gice: <Ani mulţi, Cârjă! tu fală mr-al facut! 

«Ca tine fie-ţi nemul vitez şi priceputi» 

Apor către oștimea pe lângă cl rămasă: 

«Acum e rândul nostru, Boeri, Copii din casă! 

«Să dăm zorul din urmă, cumplitul nostru zor 

«Ce trece și răstârnă ca trăsnet răsbitor. 

«Daţi vent armelor vâstre! pe cal, şi după mine!» 

Precum un cârd de vulturi din sferele senine 

Cad iute ca un fulger pe-o pradă ce zăresc, 

Românii, dușr de Stefan, în lagăr se isbescl 

gospo.m dat. Am. 5. Alecsandri. 
8
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Nimic nu le resistă, nici tunuri, nici desime, 

Nici şanţ, nici zid de. care, nici. desă călărime, 

Căci ei. răstârnă 'n trecăt și darmă, sfarmă 'n clipă 

Scadrâne, tunuri, corturi, și pun tot în risipă. 

Fug Leșii, fug. Cruciații: și fuge însuși: Craiul! 

Ii duce Domnul Stefan cum. vântul duce paiul; 

Ear tabăra Leşescă un lung pustii rămâne 

Sub apriga furtună a cetelor române! 

Când suflă vântul tâmnci prin codrii vestejiţi, 

Copacii plini de frunde- sunt ast-fel sguduiţi, 

Și crengile cădute şi frundele uscate 

Pe câmp! în depărtare sunt ast-fel semănate.



ci 

  

VIII. 

ARATUL 

A emata glori6să e frântă, risipită 

Ci Ca munţii de nisipuri in Africe pustii, 

Întrun vârtej de spaimă din urmă "Y fugărită 

Prin văY, prin munţi, prin codri, prin ripi și pe 

(câmpir. 

Ear Craiii 'n desperare, din delul Catilinei 

Privesce printre lacrimi frumâsa lui armată, 

lert firea vitejiei, agr, vai! prada ruşinei, 

Cum fuge ca un nour sub raze "mprăştiată, 

Ş'acum cl se găsesce cu adevărul faţă! 

Slab, mic, fără trufie, vădendu-și inainte 

Spectacolul peire! ce "1 dă fiori prin minte, 

Şi în urmă alt spectacol ce sufletu "1 inghâă. 

Pe-un şes întins şi galben, sub arşiţa de sore, 

Cinci sute pluguri ară pămentul ţelinos,
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Şi Domnul Stefan însuși, cu fruntea în sudore, 

Asistă pe-un cal negru, sub un stejar frundos. 

Opt mii de Leşi de ste, legaţi cu frâu 'n gură, 

In loc de boi, la juguri se opintesc trăgând; 

EI trag mereii, şi ferul greii muşcă 'm bătătură, 

Și unii gem, şi alţii cad pe genunchi plângend! 

Dar biciul îi lovesce și lăncile "i împing... 

Se scâlă 'n brânci și €răși trag brazde de păment! 

Mulţi dintre ei, sărmanii! în captt nu ajung 

Şi chiar în a lor brazde găsescii al lor morment | 

Românii cu glas aprig îndemnă ca să 'ntindă, 

Strigând: <Hăis, ţa, Liftene! hăis, ţa, haram de plug! 

«Tu 'mi pregătiseși jugul, cii mi te-am pus în jug. 

«Hăis, ţal...» Apot din urmă aruncă 'n brazde 

ghindă. 

Ear Stefan la tovarăși le dice cu glas tare: 

«Aşa scrie Românul a sale fapte mari, 

«Cu feru 'n brazdă ngrăl... Românul astă-gi arc 

«Pământul săi drept carte și pluguri cărturari. 

« Aici, pe unde astă-di e numai câmp, otavă, 

:Umbri-se-vor urmaşii sub Roșia- Dumbravă 22 

Trecut-au patru secoli din giua cea fatală, 

Când se 'ngropă 'n şărână a dușmanilor fală!
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Şi faptul cel istoric, sub formă legendară, 
Din n6m în nem Românii îl povestesc în ţară. 

Priviţi! lângă-o dumbravă stă tabăra de care. 
Flăcăr voinici şed râtă pe lângă-un foc mare 
Mirându-se "ntre dânșii cum vrâscurile 'n foc 

Ca nisce șerpi se mișcă, sucindu-se 'n loc. 
— «Sciţi vor de ce stejarul ardând plânge și geme? 
(Intrebă-un Român ager pe care-a nins de vreme.) 

«Colo 'n astă dumbravă copacii urieşt 
«Sunt locuiţi, se spune, cu suflete de Leși. 
«Pe timpul bărbăţiei aă prins Stefan cel Mare 

«O ste de năvală ș'ai pus-o ca să are; 
«Ear în pămentul negru cu sânge amestecat 

«Spre lungă pomenire el ghindă-aii semănat!» 

El dice, și dumbrava se pare că roșesce, 
Ş'un aspru glas de Vultur în n6pte sc trezesce. 
El dice, focul arde dumbrava luminând, 

Prin crengile frundâse trec umbre suspinând! 

MircescY
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SERILE LA MIRCESCI 

ciy | | 
perdelele să lăsate și lampele aprinse; 

9, In sobă arde focul, tovarăș mângăios, 

Şi cadrele-aurite ce de păreţi sunt prinse 

Sub palidă lumină apar misterios. 

Afară plouă, ninge! afară' vijelie, 
Şi crivățul alergă pe câmoul înegrit; 
Iar ei, retras în pace, aştept din cer să vie 

O dină drăgălașă cu glasul aurit. 

Pe jilțu-mY, lângă masă, avend condeiu 'n mână, 
Când scrii o strofă dulce pe care-o prind din sbor, 
Când ochiu-mT intălnesce ş'admiră o cadină 
Ce "n cadrul ef se 'ntinde?alene pe covor.
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Frumâsă, albă, jună cu formele rotunde, 

Cu pulpa mărmuric, cu sînul, dulce val, 

Ea pare Dea Venus când a eşșit din unde, 

Ca să arate lumei frumosul ideal. 

Alăture apare un câmp de aspră luptă, 

Pătat cu sânge negru, acoperit cu morți. 

Un june 'n fldrea 'vieţii stringând o spadă ruptă 

Țintesce ochit veştedi pe-a veciniciei porţi. 

Apoi a mea privire prin 'casă rătăcindă 

Cu jale se -opresce pe un oraş tăcut, 

Veneţia, regină ce 'n mare se oglindă, 

Făr' a vedea pe frunte'i splendârea din trecut. 

O lacrimă... dar €tă plutind pe-a 'mărei spume 

O sprintenă corvetă, un răpide-Alcyon; 

Şi ctă :colo ?n 'ceruri pribegile din :lume, 

Cucârele în şiruri .sburând spre orizon. 

O! farmec, dulce farmec:a vieţii călătore, 

Profundă nostalgie de lin, albastru cer! 

Dor gingaş 'de lumină, amor 'de dulce sore, 

Vor mă răpiți când vine în ţară asprul ger!...
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Afară ninge, ninge şi apriga furtună 

Prin n€gra 'ntunecime -răspânde reci fiori, 

Ear cii visez de plaiuri pe care alba lună 

Revarsă-un val de aur ce curge printre flori. 

Văd insule frumose și mări necunoscute, 

Şi splendide oraşe şi lacuri de smarald, 

Şi cete de stlbatici prin codri deși perdute 

Şi dine ce se scaldă in faptul diler, cald. 

Prin fumul țigarete! ce sbâră în spirale 

Văd erot prinşi la luptă pe câmpul de onor, 

Şi 'n taTnice saraiuri minuni orientale 

Ce 'n suflete deşteptă dulci visuri de amor. 

Apor închipuirea îşi stringe-a sa aripă; 

Tablourile tâte se ştergii, disparii încet, 

Și mit de suvenire mă "ncongrâră 'ntr'o clipă 

In faţa unul tainic şi drăgălaș portret. 

Atunci inima'mI sbâră la raiul vieţii melc, 

L.a timpul mult ferice în care-am suferit, 

Ş'atunci păduri şi lacuri, şi mări, şi flori, şi stele 

Intână pentru mine un ima ncmărginit.
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Aşa "n singurătate, pe când afară ninge, 

Gândirea mea se primblă pe mândri curcubei, 

Pân' ce se stinge focul, și lampa 'n glob se stinge, 

Şi saltă căţeluşu'mi de pe genunchii mei.



7i SFÎRŞIT DE TOMNĂ 

(ereu caselor nâstre, cocostirci şi rindunele 

Părăsit-aii a lor cuiburt ș'aii fugit de gile rele 
Cârdurile de cucâre, înșirându-se "n lung sbor, 

Pribegit-aii urmărite de al nostru jalnic dor. 

Vesela verde câmpie acu'i tristă, vestejită, 

Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită; 
Frundele'i cadii, sbori în aer, şi de crengi se 

[deslipesc 

Ca frumosele ilusif dintr'un sufct omenesc. 

Din tuspatru părţi a lumet se ridică "nalt pe ceruri, 

Ca balauri din poveste, nourt negri plin! de geruri. 

Sorele Tubit s'ascunde, iar pe sub grozavii nori 

Trece-un cârd de corbI ernatici prin văzduh cron- 

jcănitori.
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Diua scade; &rna vine, vine pe crivăţ călare! 

Vintul şueră prin hornuri răspândind înfiorare. 

Boii ragii, caii necheză, cânii latră la un loc, 

Omul, trist, cade pe gânduri și s'apropie de foc.



ERNĂA 

TI Yu in văzduh cumplita €rnă cerne norii de zăpadă, 

CY Lungi troene călttâre adunate *n cer grămadă; 

Fulgir sbor plutesc în aer ca un roiii de fluturi 
(alb, 

Răspândind fiorr de ghiaţă pe at şării umeri dalbi. 

Diua ninge, nptea ninge, dimincţa ninge cră! 

Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară; 

Sorele rotund şi palid se prevede printre nori 

Ca un vis de tinereţe printre anif trecttorl. 

Tot e alb pe câmp, pe deluri, impregiur, in de- 

(părtare 

Ca fantasme albe plopir inşiraţi se perd in zare, 

Și pe 'ntinderea pustie, fără urme, fără drum, 

Se văd stelele perdute sub clăbuci albit ce fum. 
ta LE
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Dar nins6rea înceteză, norii fug, doritul sâre 

Strălucesce şi desmerdă oceanul de ninsâre. 
Etă-o sanie uș6ră care trece peste văi... 

In văzduh voios r&sună clinchete de zurgalăi. 

Al



GERUL 

fi 
I , 
Yerul aspru și sălbatic stringe 'n braţe cu jălire 

VĂ ara luncă de pe vale care zace 'n amorţire; 
El ca pe-o miresă mârtă o 'ncunună despre gori 
Cu 'n văl alb de promorâcă şi cu ţurțuri lucitori. 

Gerul vine de la munte, la ferâstră se opresce, 
Şi, privind la fozul vesel care "n sobe strălucesce, 
El depune flori de crnă pe cristalul îngheţat, 
Crin! şi rose de zăpadă ce cu drag le-a sărutat. 

Gerul face cu-o suflare pod de ghiaţă intre maluri, 

Pune streşenelor casel o ghirlandă de cristaluri, 

Iar pe feţe de copile infloresce trandafiri 

Sx ne-aducă viă aminte de-al verif infloriri. 

soro. dat. Rim. |, Ainiendri, Q
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Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare 

Ce se 'ntrec pe câmpul luciii, scoţend aburi lungi 

[pe nare. 

O! tu, gerule năprasnic, vin' îndemnă calul mei, 

Să mă pârte ca săgâta unde el scie şi eiil



VISCOLUL 

(rca din Megă-n&pte vijie prin vijelie 

Spulberând zăpada "n ceruri de pe del, de pe 

(câmpie. 

Valuri albe trec în zare, se aşeză 'n lung troen 

Ca nisipurile dese din pustiul african. 

Viscolul frământă lumea!... Lupii suri es după 

(pradă, 

Alergând, urlând în urmă-t prin potopul de zăpadă, 

“Turmele tremură; corbit sbor virtej, răpiți de vint; 

Şi răchiţile se 'ndoe lovindu-se de pamint. 

Sberăt, raget, ţipet, vaet, mir de glasuri spăi- 

(mintate 

Se ridicii de prin codri, de pe deluri, de prin sate, 

Şi 'n departe se aude un nezitez răsunător... 

Nâptea cade, lupit urlă... Var de cul și călător!
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Fericit acel ce nâptea rătăcit în viscolire 

Stă, aude 'n câmp lătrare şi zăresce cu uimire 

O căsuță drăgălașă cu ferestrele lucind, 

Unde dulcea ospeţie îl întimpină zimbind! 

cat



MEDUL ERNEI 

Ma păduri trăsnescii stejariil E un ger amar, 

pl II cumplit! 
Stelele parii îngheţate, cerul pare oțelit, 
lar zăpada cristalină pe câmpii strălucitâre 
Pare-un lan de ciamanturi ce scârţie sub picidre. 

Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios 
Ca inaltele col6ne unu templu maiestos, 
Şi pe ele se aşeză bolta cerulur senină, 

Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină. 

O! tabloi măreț, fantastic!... Mir de stele argintii 
In nemărginitul templu ard ca vecinice făclir. 
Munţii sunt a lu! altare, codril organe sondre, 

Unde crivățul pătrunde scoțând note 'ngrozitâre.
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Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas; 
Nici un sbor în atmosferă, pe zăpadă nici un pas; 
Dar ce văd?... în rada lunei o fantasmă se arată... 
E un lup ce se alungă după prada” spăimintată!.



LA GURA SOBEI 

„a 

CĂ sezat la gura sobei noptea pe când viscolesce, 

Cjl privesc focul, scump tovarăș, care vesel păl: 

[păesce, 

Şi prin flacăra albastră vrescurilor de alunt 

Văd trecând în sbor fantastic a poveştilor minunt. 

Etă-o pasere măestră prinsă "n luptă cu "n balaur; 

Eta cerbr cu stele 'n frunte cari trec pe punți 

(de aur; 

Ex cat ce fug ca gândul; ctă zmet inaripați 

Care-ascund în mari palaturi mindre fete de 

('mpăraM. 

Etă pajuri năsdrăvane care vin din negra lume, 

Aducend pe lumea albă Feyr-frumoşi cu falnic 

(nume;
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Etă ?n lacul cel de lapte tâte dinele din raiii... 
Nu departe stă Pepelea tupilat în flori de Maiii. 

Dar pe mine ce m'atrage, dar pe mine ce mt 
['ncântă, 

E Ilena Cosinzenal.. în cosiță fl6rea'i cântă. 

Până 'n diuă stai pe gânduri şi la ea privesc 
- [uimit, 

Că 'mi aduce viii aminte de-o minune ce-am iubit! 

câ



BRADUL 

Sus pe culmea bradul _vegde 

q Sub zăpada albiciosă 

Printre negură se perde 

Ca o fantasmă gei6să. 

Şi privesce cu 'ntristare 

Cum se plimbă prin răstâce 

Erna pe un urs călare, 

Erna cu şepte cojâce. 

EL se scutură şi dice: 

«In zădar tu, vrăjitore, 

«Aduct viforul pe-aice, 

«Aduci gile fără s6re.
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«In zadar îngheţi pămintul, 

«Ucigi florile şi stupii 
«Și trimiți mârtea cu vintul 

«Și trimiţi fâmea cu lupii. 

«In zadar a ta suflare 
«Apa 'n rîuri o închiagă, 
«Şterge urma pe cărare, 
«Şi de mine ţurţuri legă. 

«In zadar aduci cu tine 
«Corbul negru şi prădalnic, 
«Şi din codrii cu jivine 
«Faci să iasă urlet jalnic. 

«In zadar, urgie crudă, 

«Lungesci nâptea "'ntunecâsă 
«Și, ridend de-a lumel trudă, 

« Scurtezi diua luminâsă. 

«În zadar îmi put povară 
«De zăpadă și de ghiaţă, 
«Fie €rnă, fie vară, 

«Ei păstrez a mea verdeţă!



4 
ra 

2 ;/ 
/ 

SFÎRȘITUL ERNEI 

| Și a, 

Sa dus zăpada albă de pe întinsul țării, 

Y S'aii dus dilele Babet şi nopţile vegherif. 

Câmpia seste aburi; pe umedul pămint 

Se 'ntind cărări uscate de-al primăverii vint. 

I.umina e mal caldă și 'n inimă pttrunde; 

Prin ripr adinct zăpada de sore se ascunde, 

Piraele umflate curg Iute şopotind 

Şi mugurii pe crângă se vid imbobocind. 

O Dâmne! ctă-un flutur ce prin văzduh se pere! 

In câmpul veşted ctă un fir de crbr verde, 

Pe care 'ncet se urcă un galben pândăcel 

Şi sub a lut povară îl plecă *ncetinel.
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Un fir de &rbă verde, o radă 'ncălditâre, 

Un gândăcel, un flutur, un clopoțel în fl6re, 

După o &rnă lungă şun dor nemărginit 

Aprindii un s6re dulce în sufletul uimit! 

th



GSPEȚII PRIMĂVERII 

— 

Ma fund, pe cer albastru, în zarea depărtată, 

! La răsărit, sub sâre, un negru punct s'arată! 

E cocostircul tainic în lume călător, 

Al primăverit dulce iubit prevestitor. 

El vine, se înalță, în cercuri line sbâră, 

Şi, repede ca gândul, la cuibu'[ sc cobâră; 

Iar copilași! veseli, cu peptul desgolit, . 

Alrgă, sară în cale şi'f gicii: Binc-al sosit! 

In aer ciocărlia, pe casă rindunelc, 

Pe crăngile pădurit un roiă de păsărele 

Cu-o lungă ciripire la sâre se *ncăldescii 

Și pe de-asupra bălţir nagăţii se 'nvertescii
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Ah! tă primăvara cu sînu'i de verdcţă! 
In lume'i veselie, amor, sperare, viaţă, 

Și cerul şi pămîntul preschimbă sărutări 

Prin rade aurite și vesele cântări |



_CUCORELE 

in cea zare luminssă vine-un lung șir de cucâre, 
Aducând pe-aript întinse calde rade de la sâre; 

Etă-le de-asupra nâstră, ctă-le colo sub nor, 

In văzduh călăuzite de-un pilot, bătrân cocor. 

Ele vin din fundul lumir, de prin clime infocate, 
De la India Brahmină unde fiarele "ncruntate, 

Pardoşi, tigri, şerpI gigantici staii în jugli tupilați, 
Păndind nsptea elefanții cu lungi trombe inarmaţi. 

Fericite călztâre! sburând iute pe sub ceruri, 
Aii văgut in răpigiune ale Africer misteruri. 
Lacul Cead şi munţii Lunii cu Pustiu 'ngrozitor, 
Nilul alb căruf se 'nchină un cumplit negru popor.
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Călătâre scumpe miel... Aii lăsat în a lor cale 

Asia cu-a sale rîuri, Caşemirul cu-a sa vale, 

Ai lăsat chiar Ceylanul, mândra insulă din raiă, 

Şi revină cu fericire pe al ţării dulce plaiă!



NOAPTEA 

— 

. 

Noptea ' dulce 'n primăvară, liniştită, răcorâsă 

Ca 'ntr'un suflet cu durere o gândire mingăi6să. 

Ict, colo, cerul dispare sub mari insule de nori, 

Scuturând din a lu! pâle lungr și răpegi metcori. 

Pe un d€l în depărtare un foc tainic strălucesce 

Ca un ochiii roș de balaur care-adârme și clipesce. 

Sunt păstori în şegătâre, sai vr'o câtă de voinici? 

E vro tabără de care, sai un rond de tricolicT? 

- Cătră munţi prin întuneric un lung bucium se aude. 

El aminte suvenirul celor timpurt negre, crude, 

Când din culme 'n culme n6ptea buciumele răsuna 

Şi la lupte sângerâse pe Români îl dejteptai. 

şosgo-— dat. Rom. V. Alecsandri. 10
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Acuma însă viaţa” lină; ţara dârme 'n nepăsare! 
Când şi când un câne latră la o umbră ce'i apare, 

Şi ?ntr'o baltă mii de brâsce în lung hor orăcăesc, 
Holbind ochii cu ţintire la lucefărul ceresc! 

a,



DIMINEȚA 

e _ 

pf ori de gina se revarsă peste veselă natură, 

 Prevestind un s$re dulce cu lumină şi căldură. 
In curind şi el apare pe: -orizonul aurit, 
Sorbind roua dimincţir de pe câmpul invergit. 
Ps 

EI se 'nalţă de tre! suliți pe ceresca mândră scară 
Și cu rage vii sărută june flori de primăvară, 
Dediţer şi viorele, brebenet şi toporași, 

Ce răsbat prin frungi uscate şi s'arată drăgălașI. 

Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de munci. 

Păsărelele "ŞI dreg glasul prin huc€gul de sub 
(luncă. 

In grădint, în câmp, pe delurr, prin pocnc şi 
[prin vit 

Ard movilt buruensse, scoțend fumuri cenușii.
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Caii sburdă prin ceairuri; turma sbâră la pășune; 

Mieit sprinteni pe colnice fugii grămadă 'n răpi- 

(giune, 

Şi o blândă copiliță, torcând lâna din fuior, 

Pasce bobocei de aur lâng'un limpede isvor.



TUNETUL 

? 

je lanul lung și verde cu grâul răsărit 

$ O umbră călătâre se 'ntinde 'ncet şi trece, 

Precum un rii de munte când ghiaţa s'a topit 

Se varsă peste maluri, câmpiile să "'nece. 

E umbra unor norf albit, uşort, mEnunţi 

Ce lunecă sub sâre, clădind un lanţ de munți; 

ET vin in miedul dilet c'un surd și tainic sunct 

Şi, ca semnal de vicță, aprind in cer un tunct. 

Văzduhul bubuesce!.. pămintul desmorţit 

Cu mil şi mil de glasuri semnalului răspunde, 

Şi de asprimea erne! simțindu-se ferit, 

De-o nouă 'ntincrire ferice se pătrunde.
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La răsărit urare! urare la apus! 

Un cârd de vulturi ageri, rotindu-se pe sus, 

Se 'nalță ca s'asculte mult vesela fanfară 

Ce buciumă prin nouri frumâsa primăvară.



PLUGURILE 

cr | DE 
d" buni.. pe câmpul neted esti Românif cu-a 

[lor pluguri! 

Boi plăvant în câte şâse trag, se opintesc în juguri. 

Braţul gol apasă 'n cârne; ferul taie brazde lungi 

Ce se 'nşiră 'n bătătură ca luci6se negre dungi. 

Treptat câmpul se umbresce sub a brazdelor de- 

(sime; 

El răsună 'n mare sgomot de voiâsa argăţime, 

Iar pe lanul ce în s6re se svinteză fumegând 

Cocostircir cu largt pasuri calcă rar şi meditând. 

Acum sârele'T l'amtgi; la pămint omul se 'ntinde; 

Cârd de fete şi neveste de la sat aduc merinde, 

Plugul zace 'n lan pe câste, iar un mindru fica; 

Mână boif la isvâre şi în pasce la imaj.
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Sfiîntă muncă de la ţară, isvor sacru de rodire, 
Tu legi omul cu pămîntul în o dulce înfrățirel... 

Dar lumina amurgesce și plugarii către sat, 

Haulind pe lângă juguri, se întorc de la arat, 

N | ap 
= . 

 



SEMENĂTORII 

— 

CE emtnătorit harnici cu sacul sub sudră 
Păşesc în lungul brazdet pe fragedul pămint; 

Pe culme, pe vălcele se sue şi cobâră, 
Svirlind în a lor cale săminţa după vint. 

— <O miel» dice unul, menind cu veselie. 
— «Noroc şi râdă bună l> adaoge un alt. 
«Ca vrabia de tâmnă rotund spicul să fiel 
«Ca trestia cea naltă să fie paiul nalt! 

«Din zori şi până 'n n6pte tot grâul să răsară; 
«În el să se ascundă porumbil osteniţi, 
«Şi când flăcăr şi fete vor secera la vară, 

«In valuri mari de aur să 'nâte rătăciţil»
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SemtEnătorii veseli spre fund înainteză, 
De-a curmezișul brazdei borânele pornescii, 
Şi grapele spin6se de-aprâpe le urmeză, 
Ingr6pă "'ncet s&minţa şi câmpul netedescii,



RODICA 

— 

Ch i “ 
'Lurtând cofiţa cu api rece 

d Pe ar săi umeri albi, rotunzori, 

Juna Rodică vol6să trece 

Pe lângă junii semiănători. 

EX cu grăbire îl sar în cale, 

Dicend: «Rodică, fre de crin, 

«In plin să "șI mergă vrerile tale 

<Precum tu, dragă, ne eş! cu plin! 

«S'ajungi mirâsă, s'ajungi criiasă! 

«Calea să “Ir fie numar cu flori, 

«Şi casa casă, și masa masă 

«Şi sinul lEgin de pruncușorii»
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Cu grâu de aur er o presdră, 

Apoi cofița 'ntregă-o bei. 
Copila ride şi 'n cale'i sboră, 

Scuturând grâul din peptul săi.



LUNCA: DIN MIRCESCI 

— 

ue vint de primăvară și pe muguri i deschide: 
Vintul bate, frunza cresce, şi voi6să lunca ride. 

Sub verdeţa drăgălașă dispar crengile pe rend 
Şi sub crăngile umbrâse mierla sare şuerând. 

O! minune, farmec dulce! O! putere creatre! 

In ori care di pe lume ese câte-o nouă flsrc, 

Ş'un noi glas de armonie completezi imnul sfint, 

Ce se 'nalţă către ceruri de pe veselul pămint. 

Tot ce simte și viză, fiară, pasăre sai plantă, 

In căldura primăverit nasce, saltă, sbâră, cântă. 

Omul îşi indreptă pasul către desul stejiriș, 

Unde umbra cu lumina se alungă sub frunyiș.
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El se duce după visuri; inima lui cresce plină 

De o sacră melodie, melancholică, divină, 

De o tainică vibrare, de-un avint inspirător, 

Ce'i aduc în pept suspinuri şi 'n ochi lacrămi de 

(amor. 

Este timpul re'nvierii, este timpul re'noirei, 

Ş'a separărei zimbitâre, şa plăcerei, ş'a iubiri. 

Pasărea 'și gătesce cuibul, fl6rea mindrele'i colori, 

Câmpul via sa verdeţă, lanul scumpele'"t comori. 

Sus, paingul pe un frasin urzind pânza diafană 

Cu-al stii fir de-argint subţire face-o punte-aeriană, 

lar în lgăn de mătase gangurul misterios 

Cu privighetârea dulce se îngână-armonios. 

Jos pe la tulpint la umbră fluturii, flori sburătore 

Se 'ndrăgesc în perechere pe sin alb de lăcrămiore, 
Și, ca roiii de petre scumpe, gândăceit smăltuiţi 

Strălucesc, vie' comâră, pe sub erburi tăinuiți. 

O pttrungitâre ş6ptă umple lunca, se ridică, 
Ascultaţi!... stejarul mare grăesce cu €rba mici, 
Vulturul cu ciocârlia, sârele cu albul nor, 

Fluturul cu planta, riul cu limpedele isvor.



Şi stejarul dice erbei: Mult eşti vie şi gingaşă! 
Fluturașul dice flrei: Mult eşti mie drăgălașă! 
Vulturul uimit ascultă ciocârlia ciripind; 
Ri, isvâre, nouri, rade se împreună iubind. 

Luncă, luncă, dragă luncă! rai frumos al ţării 

| a [mele, 

Mândră *n s6re, dulce 'n umbră, tainică la foc de 

stele! 
Ca prădinile Armidei a! un farmec răpitor 
Şi Siretul te încinge cu-al stă braţ desmierdător. 

Umbra ta răcoritâre, adormindă, parfumată, 
Stă aprâpe de lumină, prin poene tupilată. 
Ca o nimfă pânditâre de sub arbori infloriţi 
Ea la sinul er atrage călttorir fericit. 

Și "1 încântă, şi "1 îmbată, şi "1 aduce la uitare 

Prin o magică plăcere de parfum şi de cântare, 

Căci în tine, luncă dragă, tot ce are sutict, graii, 

Tot şoptesce de iubire în (rumosa luna Maiă!



MALUL SIRETULUI 

Au uşor a nopții ta fantasme se ridită 
Şi, plutind de-asupra luncii, printre ramuri se 

(despică. 

Riul luciii se 'ncov6e sub copaci ca un balaur, 

Ce în rada dimineţii mişcă soldii lui de'aur: 

Ei mă duc în faptul giler, mă așez pe maluY 
[verde 

Și privesc cum apa curge şi la cotiri ea se perde, 

Cum se schimbă 'n vălurele pe prundişul lunecos, 

Cum adârme la bulbâce, săpând malul nisipos. 

Când o salcie_pletosă lin pe baltă se coboră, 

Când o mrenă saltă 'n aer după-o viespe sprin- 

[tidră,



1 = 

Când sălbaticele rațe. se abat din sborul lor, 
Bătend apa "'ntunecată de un nour trecător. 

Și gândirea mea furată se tot duce 'ncet la vale 
Cu cel rii care 'n veci curge, făr' a se opri din 

(cale. 
Lunca 'n gturuy clocotesce; o copirlă de si smarald 
Cată ţintă, lung la mine, părăsind nisipul cald. / 

NE 

dosvo. cotat, Rom, Ș dinaaadri EI



CONCERTUL IN LUNCĂ 

————— 

VL potna tăinuită unde sbor luciri de luncă 

j Florea 6speţilor Luncii cu grăbire se adună, 

Ca s'asculte-o cântăreță revenită 'n primăvară 

Din streinătatea n€gră unde“ viața mult amară. 

Roi de fiacări uşurele, Lucioli scînteictore 

Trec în aer, stai lipite de lumîuărele "n f6re 

Răspândind prin crEngi, prin tufe o văpae albăstrie, 

Ce măresce 'n miedul nopţit dalba lucii feerie. 

Etă vin pe rând, pereche, şi pătrund colo "n 

(pocnă 

Bujorelul vioiii, rumen, Cu năltuţa odo/enă, 

Frățiori şi romănițe care se aţin la drumuri, 

Clopoţel şi măserele îmbitate de parfumuri.
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Etă frageda su/cină, >stelişore, blânde nalbe, * 

Urmărind pe: busuiocul iubitor de. sinuri albe.. 

Dedijel şi garofie pirguite "n foc de sâre, 

Toporaşi ce se închină gingașelor Lăcrămidre. 

Vine. Cimbrul:de la câmpuri. cu Jezica de. la vie, 

Nufărul. din baltă vine întristat, fără soţie, 

Şi cât-el apare galben, :6cheșele::viore/e : 

Se retrag de el departe, ridând vesel între ele. 

In potnă ma! vin încă elegante. floricele: 

Unele 'n condurit Dâmnel şi 'n rochiț! de rîndunele, 

Altele purtând în frunte,. înşirate pe o 'ragă, 

Picături de rouă dulce care 'n umbră scânteiază. 

Ele merg, s'adună 'n grupe, se feresc de buruene 

Și privesc sosind prin acr sburători cu mândre 

[pene, 
Dumbrăvenci, ganguri de aur e aii cuiburi de 

[mătase, 

Ciocărlir, &speţi de src, rindunele-ospeţi de casă. 

Miere "vit şuerătâre, Cucul plin de îngâmfare, 

Gaiţa ce imiteză .ori ce suncte bizare,
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Stigleţi, presuti, macalendri ce prin tufe se alungă 

Și duiâse turturele cu dor lung, cu jale lungă. 

Etă vin și gândăceii în hlamide smălţuite; 

Etă greeră, &tă fluturi cu-aripiâre pudruite, 

Şi culbecă care fac corne, purtându-şi casa 'n spi- 

(nare... 

La ivirea lor potna clocotesce "n hohot mare. 

Etă . urmă şi albine aducând în gură miere... 

_ Sburătorit gustă ?n grabă dulcele rod cu plăcere 

Apot sorb limpedea roua din a florilor potire, 

Șoptind florilor în taină blânde şâpte de iubire. 

Dar, tăcere]... Sus pe-un frasin un lin fremet 

(se aude!... 

Toţi rămân în aşteptare. Cântăreţa *'ncet prelude. 

Vintul tace, frunda desă stă în aer neclintită... 

Sub o pânză de lumină lunca pare adormită. 

In a nopţii liniştire o divină melodie 

Ca suflarea unui genii printre frungi alin adie 

Şi tot cresce mai sonoră, mar plăcută, mai frumosă, 

Pân' ce umple "ntrega luncă de-o vibrare-armoni6să.
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Gânditâre şi tăcută luna 'n cale't se opresce, 
Sufletul cu voluptate în estas adinc plutesce 
Şi se pare că s'aude prin a raiului cântare 
Pe-ale îngerilor harpe lunecând mărgăritare. 

E privighetârea dulce care spune cu uimire 
Tainele inimet sale, visul eY de fericire... 

Lumea "'ntrâgă stă pătrunsă de-al er cântec fără 
|nume... 

Macul singur, roș la faţă, dârme dus pe cea lume!



BALTA 

i 

| erul e viii şi prâspăt... el trezesce şi învie 

CIL Peptul, inima şi ochii peste care lin adie. 

Balta "n abur se ascunde sub un văl misterios, 

Aşteptând voiosul sore ca pe-un mire luminos. 

Ceru 'n zare se roşesce; mii de vrăbii deşteptate 

Ciripesc și se alungă pe ciredi netreerate. 

Balta vesel clocotesce de-un concert asurditor, 

Și din ochiuri se înalţă cârd de rațe ca un nor. 

Printre stuhul ce se mişcă €tă-o luntre vânătâre! 

Şerpii lungi se 'ncolăceză sub a nufărilor fre; 

Rațele prin moşunse după trestii se ascund, 

Și pe sus nagâţii ţipă, lişițele daii în fund.
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Ră&spândind fiori de mârte luntrea cea de arme 
[plină 

Când la umbră se dosesce, când s'arată la lumină; 

lar pe mal în liniştire un bătlan, pășind încet, 
Dice: <Nu' peirea lumel... venătorul e poet



CALEA ROBILOR 

e cerul "nalt lucesce un raiii albiii de stele, 

d], Ce curge spre Moldova din tainicul noian; 

Ca flotă lumin6să, luceferii prin ele 

Cutreeră în umbră cerescul Ocean. 

Din când în când desprinsă din bolta cea profundă 

O stea albastră cade și 'n spaţii s'acufundă, 

Trăgend pe plaiul negru .0 brazdă argintie, 

Ce 'n clipă "I trecătâre ca viaţa "n vecinicie ! 

Sub cerul fără margini, spre mândrul Răsărit, 

Se 'ntinde 'n umbra nopţii un câmp nemărginit, 

Pustiii şi trist ca golul ce lasă 'n urma lor 

In inimI iubitâre iubiții cari mor.
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Şi riul cel de stele e călăuzul tainic, 
Ce duce la Moldova pe rătăcitul cainic; 
Şi câmpul e Bugccul cu orizonuri mari, 

Bătut de &meni serbedi ce fug de la Tătari. 

si



BĂRĂGANUL 

Dedicat Măriei Sale Domnitorului 

  

ch 
Le cea câmpie lungă a cărei tristă zare 

$ Sub cer, în fund, departe misterios dispare, 

Nici casă, nici pădure, nici riii răcoritor, 

Nimic nu 'nveselesce pe bietul călător. 

Pustietatea gâlă sub arşiţa de sâre 

In patru părți a lumei se 'ntinde 'ngrozitâre 

Cu crba'i mohorită, cu negrul ci pămint, 

Cu-a sale mari vărtejuri de colb ce sbâră 'n vint. 

De mii de ani în sînu-I dormind, zace ascunsă 

Singurătatea mută, sterilă, nepttrunsă, 

Ce-adârme în focul verit l'al grierilor hor 

Și €rna se deșteptă sub crivăţ în fior,



Acolo flsrea nasce şi mâre:'n primăvară, 

Acolo pere umbra în gilele de vară, 

Și tâmna' "1 fără. râdă, șa ernit vijeliY . 
Cutreieră cu sgomot pustiele câmpil. - 

Pe cea savană 'ntinsă și cu :stlbatic: nume, 

Lung Ocean de 6rbă, necunoscut în lume, 

O cumpănă se 'nalță aprope de un puţ,: 

Şi 'n orizon se 'ndâe ca gâtul unuf struț. 

Un car cu bivoli negri a stat lângă fântână, 

Vr'o dot românt în sâre ș'o sprintenă română 

Incongi6ră ceaunul ce ferbe fumegos 

Pe foc, şi mai departe un câne râde-un os. 

-“. 

Pe car un copilandru privesce 'n depărtare... 

Zadarnic ochi'T sbâră din zare *n altă zare! 

Nici casă, nici pidure, nici rii răcoritor, 

Nimic nu se arată pe câmpul de mohor! 

Din vreme "n vreme numar lungi şiruri de cucore 

Sub bolta albăstrie sbor tatnic călătâre, 

Şi vulturi mart, prădalnici, cu ghiare înarmaţi 

S'adună,. lăsând pui pe virfuri de Carpaţi.



— 1972 — 

Ah! dulce, glori6să şi mult strălucitore 
Va fi giua de viață când, pe sub mândrul s6re 

Trecând în r&pigiune .un zmei cu-aripi de foc, 

Goni-va trista mârte ce zace 'n. acest loc! 

Mult vesel va fi câmpul când vecinica-i tăcere 

"Va dispărea de-odată la glasul de 'nviere 

Ce scâte zmeul falnic din gura lui de fer, 
Vestind noua răpire a focului din cer! 
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VALUL LUI TRAIAN 

IA câmpia Dunărenă care fuge 'n depărtare, 

i Unde ochi! se afundă dintr'o zare 'n altă zare 

Ca pe sînul fără margini şi pustii de Ocean, 

Unind două orizonuri, ctă valul lui Traian! 

El se 'ntinde ca o brazdă ce pe urmat colosală 

A săpat, în primul secol, o triremă ideală, 

Saii ca fringhia destinsă a giganticului arc 

Ce "1 purta, luptând cu Roma Decebal, falnic 
(monare. 

O miragiă sublim, fantastic!... prin o pulbere de 
(aur, 

Gândul mei răpit în spaţiă ca pe aripr de balaur 

Intrevede legi6ne deşteptate din mormint 

Călcând, val de năvălire, peste valul de pămint.



— 174 — 

'Torent lung de umbre-antice, în lumină el apare 

Strălucind sub arme scumpe, sub hlamide consulare, 

Şi trezind cu al s&ă vuet de ostași învingători 

Erba câmpului şi codrii munţilor apărători. 

Etă 'n frunte Sagifarii şi Veliţi?, limbi străine, 

Inarmaţi cu prâsce, scuturi și cu șepte jave/ine, 

Ferentarik ce, ca dînşii, ai pe capetele lor 

Pei de fiare 'ngrozitâre și calige la picior. 

Apoi Galii bravi şi veseli ce glumesc pe Celtiberit, 

Şi Romanii în cohorte urmăriţi de Cava/erăă, - 

Ce se 'mpart în dece furmwe, purtând coiful de oţel 

Cu o cristă de lungi pene care filfie pe el. 

Legisnele conduse pe a Dacici câmpie 

De zriduni şi de centuri! înarmaţi cu vergi de vie, 

Sunt urmate de trofee, de sclavi mulţi, de şefii Daci 

Şi de care mari cu aur ce 'sii mânate de saraci. 

Cornuri, buciume și -tube sună falnice “fanfare! 

Lungul val de năvălire pe-ale Daciei hotare 

E menit să 'se fezească contra altor năvăliri... 

Dar ce vis! în 'care timpuri 'se perd tristele-mi 

“ [gândiri?



1975 — 

Pe colnicul rotund, verde, la al vinturilor şucr 

Cântă ?n umbra lui Murgilă un păstor din al sti 

(fuer. 

Lângă dinsul dârme-un câne; pe sus sboră un 

[vultan 

Şi o turmă de oi blânde pasc pe valul lui Traian! 

 


