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PREFAȚA 
  

o, nouă ediţie.« Poesiilor lui „Alecsandri . 
era mmunai decît necesară. 

În adevăr, acesta nu e un poet cur e să.se 

poată tipări usor. 

A început într'o vreme cînd timba literară 

su eru încă pe deplin statornicită, cîul mol- 

“ dovenismul, înfățişat mult timp şi apărat cu 

învierșunare “de o personalitate literară si 
culturală că Asachi, se ţinea încă bine, cînd, 

deci, fără a da un caracter dialectal operei 

sale un poet putea scrie în voie: ai la siu- 

gutar în loc de a, galtine în loc «de galbene, 

“av în loc de avea, dizmierdător, în loc de. 
dezmierdător, gioc în loc de joc. Aceste forme, 

care se află în cele Mintăiti ediții ale poe- 

siilor hui Alecsandri, trebuie înlăturate, nea- 

d le- 

păstra ar [i să se strice limba liferară uni- * 

formă —. căci alegerea mai deasă şi mai cu 

iubire a unor cuvinte ce se întrebuinţeară 
numai în Ținutul de obirşie al poetului nu e o 
notă de pro ovincialism.- —zia se da un ezempru 

vînd niciun rost şi nicio. îndreptăţire, 

răă. 

„Al: doilca, Atecsandri mavca în tinereta :. “ 

şa — și w'a căpătat nici pe urmă — o cultură --



  

. 

"neant şi a prelucrat versurile sale. “ 

  

„7largă şi [ină; chiar cînd pare u dovedi în- . 
i văţătură, el gicia mai mult'derit stia, „istfel, 
"el nu putea să aibă acel simt: al punctuaţiei 
-«devărate, precise, conmplinitoare a'înţele- 
sului care deosebeşte scrisul unui hogăbii- 
ceanu. La retipăriri, el schimbu adesea sem- 
nele te punctuație, cam pe giîcite, nemerind 
une ori mai bine, stricînd' alte ori mai răă, 
Şi, la el. mâl ales la el, un netăgăduit clasic, 
trebuie introdusă odată o punctuație „raţio- 
-nală, care să poată rămînea definitivă, 

Al treilea, şi aceasta e şi cea mai. însem= 
semnată observaţie; “Mecsandri,: aflîndu-se 
în Paris, după mișcarea de lu 1848, şi hotă=. 
vîndu-se a-și stringe cîntecele de tinereţă, — 
care ieşiră, aproape în acelaşi timp, acolo; 
între pribegi, și la Iași, în frumoasa” ediție. 
elzeveriană din 1853, —s'ă lăsat înrîurit de- 
curentul stăpinitor -al poesiei. lui Bolinti , 

Astfel “el introducea într'însele elemente 
care. nu [usescră la început, el prefăcea şi 
adăugia într'o stare sufletească deosebită de "aceia în. care odinioară avuse -înspiraţia 
poetică, stare sufletească veche în care nici "nu-si dădea osteneala să se strămute, dAst- 
fel a căzut uşor în nemereala cu diminu- tivele — sinişor şi” altele de. același fel —, în  abusul notei fortate, în ironii care nu _sîut la locul lor, în nepotriviri. şi greşeli de gust. Exemplele. se pot găsi. în notele adause de noi, «după vetipăriri, la textul prinutiu, spori=



"taneti, expresiv şi adevărat, care ucum în- 
tăia oară iese iarăsi la iveală. „Mindruliţă“ e 

o dezmierdare ; „puieuliţă, un prost compli- 

ment de mahală ; „flori albe“ prind mai bine 

în cosița „mândrulițeit decit „hori galbene“: 

„doina dulce ca o floare“ zice mai mult decit ? 

cea „dezmierdătoare“; „Craiii-Noii, Craii. 

slăvite“ e altă invocare decît „Craiii- Noii stră- 

tucite“ ; „al bălții nesfirgiti înneacă mai bine _ 

o vrăjitoare decît „băltoiul muceziti, etc, etc. 

De aceste trei puncte de vedere ne-an că- 

lăuzit în ediţia noastră. "Dăm un text. au- 
tentic- şi contemporan, tin text literar, un lezt 

bine punetuat. .> 

Pentru orice priveşte autorul și opera lui, . - 

„Istoria literaturii romăneşti în veacul al 

XIX=lea“, de editor, e deschisă doritorilor de 
* informajie şi critică, « 

Aa “N. Ionâa. 

  

  

   



 
 

I. DOINE 
(1840-48.)



PREA IUBETULUI Mit PĂRINTE 

Vorniclul] V. ALECSANDRI: 

Închin' aceste Doine cu iubire . 

și recunoştinţă. - N



  

I. Ei 

DOINĂ 
  

Doina, doinită ! : 
De-aș avea o mindruliţă + 

- Cu flori albe prin cosiţă ?, 
- Cu ori roși! pe guriță; 

De-aş avea o ibovnică, ” . 

Cu-ochișori de porumbrică 
Și cu suflet de voinică; 

De-aș avea o bălăioară, 
Nattă, veselă, ușoară 

Ca un puiă de căprioară ş 

Yace-m'a3 privighitoare, | 
" Şi-as cinta. noaptea ?n răcoare 

Doina dulce ca o floare 31 

- Doina, doiniță ! Ă 

. De-aş „avea o puşeuliță 

şi trei gloaţi în punguliţă, 
_Şi-o surioară de bărdiță 3 

  

3 Schimbat în ediţiile următoare : puiculiță. 
- 2 Schimbat: galbene * n coziţă, 

* Schimbat : cea dezmierlitoare, n versul 
precedent; : «de-aş cinta... 
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De-aş avea, viteazul că 1, - N 
Un cal aprig ca un leă, : - 

Negru ca păcatul grei ; . 

„ De-as-avea vre-o şepte fraţi, 
Toţi ca mine de bărbat, 
Şi pe zmei Incălecaţi; 

, - Face-m' as un culture mare . 
_ Şi -aş3 cinta, ziua, Ta soare, - 

Doina cea 'de răzbunare! . 

Doina, doiniță. : 
Şi i-aş zice: M'ndrulită, 

Mă jur pe-astă crucilită 
Să te tin ca un bădiţă! 

Aa - Şi i-as'zice: Voinicele, 
- Să te'ntreci cu rindunele. -. 

Peste dealuri și vălcele f Na - 

Şi li-aş zice: şepte frati, _ 
__ Faceti. cruce și „jurați, .. 

VU în veci să nu vă daţi! : 

. Hal, băieţi 3, cu voinici, 
să scăpăm: biata moşie | „. a 

PRR „pe păgini și de robie!- -. - - 
N (Propășirea, p. EN 

o 
ia 

  

PN J . 

„1.4 Schimbat: pe gindul miei. 
„-a De-aș, ” . 

3 2 Schimba copi.



_ CSE, 

, | În tufarul cel u 

“BABA CLOANŢA '. =. 

re 7 

Buva-i calul dracului 
“(vorbă veche). 

Sede baba pe căleaie pa 
scat, 

Şi tot cată nencetat, - iai : 
Cind la luna cea bălaie, 

„Cind-la' focul ce 

" “Din măsele clăn 

1 din sat. “ 
-. r 

Şi tot toarce, ştirba, toarce, 

țănind -- 

Şi din degete plesnind; .: 
- Fusu-l râpede s 

" Iute ?n aier sfir 
e "'ntoarce, - , 
lina. = 

«Fugi, urite 1», baba zice, _ 
- «Peste codrul cel frunzos, . ă 
În pustii intune 

î. „Fugi, s'alerge-acum aice 

Dragul minaret Făt-frumos. 

«De-a veni el du 

cos; 

pă miae, 

Să-l iubesc că, numal et,
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Dare-ar! Domnul Pumnezei 
- Să-i se'ntoarcă tot în bine, 

Cum se ?atoarce fusul mieu. -- 

, “lar, de n'a vrea ca să vie, , , 
: Dare-ar duhul necurat : . 

Să fie 'n veci fermecat -- PR ț 
Şi de-a Iadului urgie : La „a 
“În veci? să fie-alungat.: ..  - N ă îi 

aÎn cap ochii să-i se'ntoarcă, d, 
Şi să-i fie grâiul prins, . N 

Iar Satan, c'uu fier aprius, SE: 

„"Din piept inima să-l stoarcă i 

„3 5 Şi sto ardă ?n foe nestins,” ” " 

  

i - __ «Fiară-Verde să-l gonească, 
Cit va fi cimp'de gonit | 
Şi lumină de zărit; . 

LR Iară noaptea ? să-l muncească 
„... Simge=Ros si Hraconit.s 

  

Toarce baba mai turbată: 
Fusu-l zboară nevăzut, |. a 

, „2 Căcă tre! stele a căzut, , - 
: - Pe Innă s'a pus o pată, | 

Şi ?n sat focul a scăzut. ia “ 

  

3 La început: daoar.-. 
o 2 Schimbat: vesnice, ae 

3 Schimbat: noaptea tacă.- | 
„* Schimbat: Căci o stea lung" a căzut, 

Ed
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în «Dragă puiule, băiete, - 
- Trage-ţi mina din cel joc , 

. - Ce se'ntoarce lingă foc “ 

! Şi-ochi-l de la cele fete 
Ce-aii ochi mari făr' de noroc. 

«Vin la mine, voinicele,: . 
Că eii noaptea ți-oiii cinta,” 
Ca pe-o floare te-ociă căta ; 
De deochi; de soarte-rele 

Şi de șerpl te-olii descinta! 

«Ah, dia ziua cea de vară, 
"Cind, prin luncă rătăcit, 

Cintal doina de iulit, 

Cu-a mea iaimă amară 
Sufletu-mI s'a învrăjhit. 

cAdă-mi fata ta. voioasă 
Şi-at tăi ochi de dezmierdat, 
Că mă jur în ceus curat, 

Să-ţi tore haine de mătasă, 
Haine mindre de'mpărat. 

"” «Tricoliciul! se lăţeşte 
_Sus pe lună ca.un nor; 

. Vin”, ca-paserea, 'ntrun zbor, - 

1 «+ Păw ce viața-mi se sfirșeşte, . 
„Ca şi iina din fuior.» 

Baba-Cloanta geme, plinge, 

„ Căci fuiorul s'a sfirşit, . 
ÎN n a a a E Ă 

” 43 Schimbat: Vircolaciul.
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: Însă minarul! a venit; 
- Minile grozav * își fringe :- 
„Şi strigă 3 spre răsărit : 

“aSat din băi fâr” de lumină, ! 
"Tu, al cerului dusmân, 

'Tu ce?n veacuri! schimbi un an. 

Peatr'un suflet ce suspină, — 

Duhul Răului..., Satan! 

«fu ce stingi cu-a ta. aripă 
" Candela de pe mormiat, . 

" Unde zac moaşte de sfiat, 

„Cind încunjuri intr'o clipă 
De trei ori acest pămint.. 

Vin”, ca'n' ceasul de minia + 
Cina zbori noaptea, blestemina, 

Ca să-mi faci dup'al5 mică gind, 
Că de-acum pe veșnicie - 
Tie sufletul imi vind.» ' 

Abia zice,- şi, de-odată, 

Valea, muntele vuiesc, 
În nori corbil croncăiesc, - 

Şi pe-o creangă ridicată * 

Doi ochi dășmanl strălucesc, 

“1 Schimbat: Iar voinicul, | _ 
2 Schimbat: cumplit, 

2 Schimbat: crunt strigind. .. . - 
4 Schimbat: urgie. 

  

5 Schimbat: tu pe-al. 
N 

4 
| -
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p- «Eă pe mindeu-ţi l-oiă aduce» 

-“biawun glas ce dă fiori, 

«Printre șerpi şi printre flori, 

La cea baltă de mi-i duce, 

Și *mprejuru-l .de tre! ori! . - 

Baba-Cloanța se porneşte , - 
Fără grijă de păcat, 

Cu Satan.incălecat, - , 

Ce din dinți grozav serisneşte 
Și tot blastămă turbat. . 

hi Aleargă baba uşoară!, 
Ă Cu sufletul după dor, - 

| permiti la îzvor, 
Și ?n urmă-i se desfăşoară 

2 Toată lina din fior, 

A USS Fuge baba despletită, 
«SS Ca virtejul ficros, 

i Sus, pe malul lunecos, 

“ Si'n tăcerea adiacită „. 
Satan urlă furios. 

  
, Mii de duhuri ies! la lună, 

- Printre papură zburind, 

Si urmează tot rizind 3 

” Baba-Cloanţa cea nebună, Ea 
* Care luge deseintind. “ 

  

. » Schimba: Saltă baba, fuge, zboară, , 
2 Schimbat: Ca o buhnăl .. » 

? 73 Schimbat: Şi urmează suierind. 
4 4 Schimbat: care-aleargă,
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Codrul sună, elocotește : 
De-un lung hohot păr* în fund; | 
Valea, dealul îi răspund : ; -: 
Prin alt hohot ce: ngrozeşte, 

-Jar pe! dinsa n'o pătrund”, | 
S 

N 
-Ba maude, nici nu: vede, 
„Că tot fuge nencetat, 

=" Ca un Quh' inspăimiatat, 
Şi nădejdea * o răptde 
Către telul “depărtat. 

Zece pasuri incă grele, , 
Şi „mindru-şt 3 va dezmiorda ; 

i -. Ca pe:o floare l-a căta, - 
De deochi, de soarte-rele 
Şi de zerpi | l-a descinta. 

Dol paşi încă... Var... ta luncă 
Cintă cocoşul trezit, .* 
Şi € Satan, afurisit, 
Cu-a sa jertfă se aruncă 
În al bălțir nestirşit 5. 

“ zbuenină. apa”a groaznici e valuri, 
Mult în urmă clocoti, 

1 Schimbat: dar. i 
2 Schimbat: Căci Satana. 
3 Schimbat: Minadrul că 

„+ Schimbat: iar. 
% Schimbat: În băltoiul mucezit i * Schimbat nalte. o. N
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ta mari cercuri se “arirti, * 
Și de trestii şi de maluri 

, Mult, cu vuiet, se izbi. 

„ N 
însă "m! urmă, liniştită, 

„ Ca'anainte iar_dârmia?, 

Şi "n tăcere oglindia* 
Faţa lunii tanălbită, 
Ce din ceruri apunea 4... 

Cind pe malu-if trece noapte 

Călătorul, şuierind,. - 

__ Printre papuri, clad şi cind, 
- El aude triste şoapte 
Şi-un glas jalnic, auspinind: 

«Vin? la mine, voinicele, 

Că ei noaptea ţi-ociă cinta, 
„Ca pe-o foare te-oiă căta,' 
De deochi, de soarta rele 

- Si de serpi te-oiă desctata.» 
” (Propăşirea, pp. 22-14.) ." 

1840 Mircești. E . 

  

:4 Schimbat: iară'a. : 
2 Schimbat: Dulce uâda-și atina. 

3 Schimbat: Şi in taină legăna. Ă 
« Schimbat: ce cu ziua se'aglua. -



    

"SORA ŞI HOȚUL . 

Sus în deal, la mănăstire, 
Plinge soră 'ntr'o grădină, 
Plinge noaptea şi suspină .. 
Dup'a lumil fericire: 

«De cind eram eă: copilă, 
- Sint de toți al mel uitată 

Şi de părinţi s; fără milă 
În pustiuri lepădată ! 

«Fără vină, dia născare - ă 
Mă. văzuiă eă pedepsită, - 
Şi de-a lumil dezmierdare 
Mă simţiiă în veci lipsită, 

| «De cind eram 3 încă nică, 
Othi-mil plins, sufictu-int geme, 
Şi, ca pomul ce jos pică, |. : 
Viata-ml fuge 4 fără vreme ! 

1 Schimbat: eă eram. 
2 Schimbat: rude, DE 3. Schimbat : În amar trăind de mică, 4 Schimbat : cade. |
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câh! sfirzească-se Indată 

Astă viață de, durere ; 

Vie moartea așteptată 

Ca o dulce mingiiere 

— «Ce spul, dragă surioară o 

„— Zise hoţul din pădure, — 

Cucal tă! ochl ca două mure, 

“Tu, gingâşăt lăcrămioară. 

<Tu să mori... tu. o minune?! 

Și de Domnul nu ți-i [rică?... 

Surioară frumusică 3, + 
FA tre! crucl și-o rugăciune : 

«Do vrei ochi să-ţi lucească 

Ca cea stea ce-acum lnvie 4, 

Si, ca floarea din cimpie, 

fa piept inima să-ți crească, — 

«al. cu mine "n codru verde, 

S'auză doina cea de jale 

Cind plăiaşul merge'n vales, 

Pe cărarea co se pierde. ă 

«Să vezi șoimul de pe stincă 

Cum se'nnalţă, se izbeşte , 

_ Peste corbul ca zăreşte 

la prăpastia adincă. 
PI 

1 Schimbat: frumoasă. 

* Schimbat: dulce minune. 

3 Schimbat: Dragă soră tinerică, 

4 Schimbat: ca un raii de veseliv, 

5 Schimbat: plăiesil trec în vale. ”



«lar ciocoiul cum se pleacă, i 
Cind mă vede la potică, | 

, Cum, smerit, în genunchi pică: 
N "Şi de fală se dezbracă ! 

cAm dol zinel de bubă cale;.. _ 
= Dort niel vintul nu-i fatrece ș 

Am tovarăși. doisprezece * 
“Şi la briă patru pistoale, 

2 cAm la piept o cruciuliţă 
: Cu lemn sfint, "cu moaşte sfiate, 

Și *n piept inimă fierbinte 

Ca fieriutea ta guriţă. 

câm o piatră. nestimată 
Care noaptea străluceşte :, 
„Precum ochiu-ţi ce pindeşte 

Fericirea depărtată, o . 

e «Lasă tot: tristă 2 chilie, 
o Comanac, metanit, rasă ș 

Şi, de vrei să fil2 voioasă. ” 
Ca o zi de voinicie, - 

a 

. «Vin”, în lumea: fericită, 
Cur voinicul co te chiamă, 

„Căci cu dinsul nu e teamă 
= * De-atmai fi călugărită ps. - 

PN N IN . 
ia 1 Schimbat: viă. luceşte.. 

2 Schimbat: neagră chilie. E 
3 Schimbat: a'fi. - .



- * Ă - . - 

__ De-a mers sora, nu e știre: 

- Tar de-atuace pria grădină 

Nici nu plinge; nici suspină 

Nime *n deal la mănăstire, 

o - (Propăşirea, p. 48.) . 

484, — Hangu. i | 

N TI 
* - 

, - 

_- 

= 

 



  

| CRAIU-NOU 
po Ei 

  

Cind iese Craiă-Noui 
în cer, fetele romince 

. sir vesel pe iarbă, bă- 
-. tind'iîn palme și cerind | 

: de la el tot cu doresc. 

Eres ponoral.. 

Pe ctad la cuibu-I pasărea zboară - 
Cun țipăt jalnic ca un suspin - 

"Şi, puind: capul supt aripioară, 
Pe creanga mică adoarme lin, - 

"Zamfira tristă din cort ieşise . 
Şi cu ochi umezi sus2-se uita 
La cornul lunii ce se îvise, 
Vărsind pe feunte-i lumina. sa. . 

4 . o” - 

„De cind în lume gingășa fată 
Zimbia ca floarea de pe cimpii. 
Numa! de soare fu sărutată 
Pe sinu-i fraged, pe-a! să! ochi vii. 

PI 2 
„1 Schimbat: plecind, 

„2 Sehimbat: lung. -. 

N
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Părul săi negru ca nori de ploaie, 

De-alung pe trupu-i f neted cădea ;. - 
Ades' copila mindră, vioaie, . -..: 

De .soare ?n păru-i se ascundeu.. .: 

Iar, cind pe fruntea=t ducea cofiță 
Cu apă rece de la pirăii?,. - 

Cina era umed'a sa guriță 
Si-l sălta. foarea pe sinul săă 5, — ” 

z. 

“Toţi trecătorii simţiaii de-odată ; 
O sete mare in pieptul lor; - 

“ Beaă multă apă, cătind la fată, , 
Riot 4 urma drumul, oftiadide dor. 

-- Ea cinta dulce ca cioelrlia 
Ce vesel vara saltă ?n văzduh 5, 
Şi suna gingaş atunel cimpia 

"Ca de oftatul a' unui duh f. 

Ades, bătrinit, stind împreună, . 

si ascultind-o pe lingă loc, 

_“Trăgeaii cu sorții, noaptea, la lună, 

Și vestiaii fete! mare noroc. 

n 

 Schimbat: umeri. 

2 Schimbat: izvor. . , 
3 Schimbat: pe sinizor. - 

. 4 Schimbat: Şi urmaă. - 

5 Schimbat: Ce ciripeşte vesel lu zori. 

s Schimbat: un freamăt. de Zburători. 

*



- Iar!, într'o seară, sus, pe movilă, 

a a“
 

y- 

"O Babă-Cloanţă, din bobi -trăgind, 
I-a zis cu spaimă: «Să fugi, copilă 
De străin mindru cu glasul blind în. 

De-atunci Zamfira, în multe rindurt, 

„Nedea o umbră zburind prin nori 

“Și noaptea 'atreagă sta ea? pe gladuri, 
În doruri taiaici, în dulci fiori. 

4 
„Acum ea, tristă, din cort ieşise; 

Şi cu ochi 'umezi sus? se uita : 

” La cornul lunii ce se ivise... 

lar glas jalaie aşa cinta: 

«Craiă-Noă, Craiă stăvite a 

-. «Piinsă m'a! găsit, 

«Cu ginduri mihnite, 
«Cu chipul cernit. 

eloima-mi jăleste, d 
«Dar nu ştiii ce vrea; 
«Nu ştii ce dorește 

» «lnimioara mea. . - - 

«Căci aude noapte 
«Freamete de zbor, 
<Şi-apol dulce 5 şoapte 

„ «Ce-I şoptese din nor. -- ——— 
1 Schimbat: Dar. 

: 
.3 Schimbat: toată noaptea stătea pe ginduri, 
3 Schimbat: lung se uita. 

- + Schimbat: Craii-Noă strălucite, 
5 Schimhat + bltade șoapte. 

<
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«Şi, cind lucia ? rază 
«Se ivește? sus,- 

„eMult apoi visează 

«Să mă lași ferice, - .-- _ 

«Visul ce: s'a dus, 

«Craiă-Noă ! vin” cu bine, N 

«Cu bine te du, : Ă 

«Dar mihnirea ?n ? mine 

«Să nu ctla,nu! . , 

«Să mă laşi cu salbă | 
" «De galbeai frumoși, Pa 
«Cu năframă albă i “ 
«Şi cu papuci ro. =: Pe 

“<Cu doru *mplinit,: 
"«Fugină 5 tu de-aice, 

«0 Craii-Noi slăvit 5!» 

lată că”n valea cea 'ntunecată 

* Un străin mindru atunci trecu 7: 

- Auzi glasul, veni îndată, 

Sin preajma ? fetei pe loc stitn. 

u 
p
a
 

Schimbat: lar a zile! rază. 
„Schimbat : Cind luceşte, sus. 
Schimbat: jalea din mine. 

Schimbat :: mi-o.. . 
Schimbat: Zburind. -. - 

Scuimbat: Craiii-Noă mult iubit.. 

Sehimbat: Și ?n calea.
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Blinzi erai ochii, blind” cra faţa, , »: 
Blind era glasul celui străin: 

Căci fugi ! noaptea, şi dimineaţă 
Găsi copila fără suspin. | 

"— “Trel zile ?n urmă, ea avea salbă, 
Salbă de galbeni pe-al săi grumaz; 
Avea pe frunte năframă albă, 
lar flori.... nicinna pe-al săi obraz, 

:+ Trei zile ?n urmă, Craiă-Noii se duse, 
Şi cu el mindrul străiu fugi 2, 

- Sărmana fată în drum se puse, | 
„Şi, malt îl pliase, mult îl boci 3, - - 
Tre! zile ?n urmă, col. pe vale: 
Rămase singur tristu-I + mormint, 
Şi, multă vreme 5, ua glas de jale 
S'auzi ?n lume pe-al nopţii vint s: 

«Tu ce spul vesel, sus, pe movilă, 
«La cornul lunii tainicu-ţi gind; - 

«Cind vine noaptea, fugi, fugi, copilă, - 
- «De străin mindru cu glasul blind în, 

, ” (Propăşirea, Lp. 121-8.) 
. _ . . . , - - 

m ăi Ă 

  

„îm Schimbat: trecu, *. | E * +2 Schimbat : peri. A 
- 3 Schimbat: dori. | 

4 Schimbat: un biet mormiut, 
3 Schimbat: ades de-atunce. : Ie £ Schimbat: Şoptind s'aude astfel priu viat.



SEA 

MAGHIARA 
  

Cu ce jale, ce amar 
Pling do! ochi peste hoțar! 

Cit se bate, cit suspină. 
- U inimă de dor plină 

Colo ?m tara cea vecină! i 

Mindri-s ochi! ca din raiă, 

-- Dulei ca soarele din Maiii ș, 
Inima e mindră îară, 

Căci ea saltă ca o fiară . 
* În sin falnic de Maghiară. 

” De-al fi pasăre.sai vint, : 
S*alergi lumea pe pămint, 

Cu Maghiara scumpă floare 

N'ai vedea lucind la, soare, 
Niel în luncă, la răcoare! .;: 

"Alb i-e sinal, dulce crin, |. ! 
Dar hrănește-amar suspin! ”! 

”  Negri-s ochii, cu văpaie, 
-. Dar pe fața ei bălaie' : 
+ Se topesc ca nori de ploaie, .



si .- 
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Căci un Doma romin vestit . 
Peste munți a năvălit 

“. Şi-a luat cu vitejie _ 

Multe suflete *n- robie , 
Şi Maghiari nemeșt o miel! 

A plecat Domnul romin; 
Robil dup'al lor stăpin 

„A ieşit plingtad din tară, 
Şi-a rămas trista Maghiaaă 
Cu ochi pitași, cu jale-amară ! ! 

N 

„-De trei zile plinge-acum; 
De trei zile cată ?n drum; 
Dar nimică nu zăreşte, 
Căci iubitul ce jăleşte - 
Pe drum aici că se iveşte. i 

* Unde-i “mindrut tău iubita 
În ce cale-] rătăcit? - = 

"Unde-i, Doamne, de nu vine 
„De trei zile lingă tine? 
, Cine-a spune unde-i, — cina? 

"Val! cu, jale, cu amar 
Plinge e! peste hotar ; 

„Ca și tine el suspină . 
Cu inima de dor plină 

- Colo ?n țeara cea vecină 1. 

Jar, de vrel tu săi mat vezi, 
„Peste munti să te răpâzi .
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Intra Zimbrului Domnie, 
Unde zac mulţi în robie, - 
Şi Maghiari nemeși o „mie: ; 

Peste coări, peste munţi, - 

"Peste ape fără punți, -- 
Unde-s florile frumoase, 

“ Unae-s fetele voioase, 

Unde-s Doinele duioase.  . 

. Să te ducl spre Răsărit, 
La cel loc nebiruit, pc. 

Unde-s” patosele crunte, : 

Unde crese stejari la munte, , 

Unde nasc: voinici de fruato!... 

Jată "a zori c'a și plecat, 
Pe-un cal alb ne *ncălecat, 

Maghiarina, mindra fată, 

în bărbat mindru schimbată 
"Şi eu paloş innarmată. 

De-ai fi pasăre saă viat, 

„N'ai ajunge-o pe pămiat ; 

Căci ca vintul ea nu zboară, 
„Nici ca pasărea uşoară, 

Dar ca dorul ce omoară! 

gesuri, var, aorit din cer 
În urmă-i departe pier : 
Cine-o vede, — o zărezte 

„Ca o stea care luceşte _- _ 

Şi ?a văzdub se mistuieşte,.... . |



— 
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În codri "meref,: pustii, 
' Cade urlă fiare mii. Iei - 
A intrat fata 'voinică 
Şi se duce fără frică 
Pe-o strimtoare de potică. 

U “mbra nopții s'a lăţit, 
Groaza ?n lume s'a pornit, . 
Vintul 'sună, 'vljieşte, - 
Codrul urlă, clocoteşte, 
„Tunetul în cer vuieşte. 

Dar ea "ndeamnă tot mereă 

7 

Calul'ce răsufă! grei E - 
Şi mult drum fa urmă-l lasă ș 
„Că cine doru-l apasă, * 

- Niel de „moarte „chiar : „nu-i pasă ! Z 

> Tata sosit 1, ceas, răi, . 
Pe:malul unul: pirăă, 
Pirău mie şi fără nume, i 
Ce curgea tainie în lume, 
Printre flori revărsind spume. 

«Hai, voinice, la” “cel malo, | 
zis! a fata către cal, Ă - 
Dar pe'loc calul s oprește, 

"În pămint ochit ținteşte” 
i Şi CU, groază sforăieşte, 

«Haideţi, hat cu Duninezaă, «Să găsim pe dragul mică, ' 
1 Schimbat: De faztuar cereşti, 

2
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«Că de mult amar de vreme 
«După el sufletu-mi geme ! ” 

«Hal, voinice, nu te teme...» 

” Calul trist-a rinchezat 
- Şi n pirăă năvala dat. 

- Apa-i crudă ca o fiară! , E 
Iar pe mal, din unde-afară, aa 

Na ieşit biata Maghiară! . ” 

Cind luci lumina ?n zori, . 
Zăcea trupu-l printre flori, 

- Lingă malul alb de spume... 

„Și de-atunci pirău'a lume -. 
Poart'al Maghiarinei nume. LII 

| “(Ediţia Paris şi Iaşi, 1853.) :.. 
4843, — Slatina... A 

 



TREI ARCAȘI 
Ca sai Me 

ALTARUL MĂNĂSTIRII PUTNA 

i ” Me 36974, Iulie 10, 
N ——— Ț 4 

Domnul Ştefan, viteaz mare ce-a dat groaza 
Ec - ” [prin păgint, 

* Lăcaş sfint Creștinătăţii astăzi vrea să facă dar, 
Şi pe malurile Putnei, cu vitejii săr. Romtal, 
Însuşi merge să aleagă locul sfintului altar. 

» Mare obştie-l urmează şi pe culme se lățeşte, - 
Precum aburil pe baltă cind lumina se ivește ', 

Căpitany, hotnogt?, cu lance 3 și cu platoşe de 
” „ . ă [fier, | 
Pe-al lor cal sirepl stati mindri ca la semnul 

” [de războiă,, 
Al Moldovei steag de slavă + filfiie falnic în cer; Buciumul vuieşte ?a munte; sună valea de. 

N ? [cîimpoiiă. 
————— . . . 

1 Schimbat: asfințeste, Si * 22 Schimbat: ostasi; zale.  . „A Schimbat: fară, a.
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fată că ling'o movilă Domnul fefan sta oprit. 
Totul tace... Ochii ţintă, stă poporul neclintit. 

"» Trei ostașt cu arce *n “mine, pe moviPacum se 

. [urcă, 

” Dor, ca  zâmbrul, ageri, mindri, nalti ea bradul” 

(de la munte, + 

Pe-al lor umeri poartă slugă, la briă paloş, + si 

! ” (pe frunte 
Cuca? lor lungi şi negre plete s se coboar'o neagră 

[turcă. 

EI ades, cu-a lor săgeată răpezită sus, în nor, 

Printr” a' fulgerelor focuri au oprit vulturu ?n' 

- . (zbor, 

„Multe fiare din cel codri, mulţi dușmânt tineri, 

[semeti, 

Drept în inimi, arept în frunte aii simţit a? lor : 

(săgeți; Ă 

Căci er sint arcaşil vrednici al lui Ştefan Domn: 
“fecl- mare 

Ă ce-si gătește-acum săgeata s*o izbească ?n de- 

” - Sa [părtare. - 

— = «Copir trageţi... Ei vreai astăzi să mă* n-. 

[trec în arc cu vol.> — 

Astiel zice Domnul, „Ştelan ; ; iar voinicii amin- ! 
ă [dot 

„Se plec, arcele-și incoardă, trag... săgețile, lor 
. . (zboară, 

Spintecă, răpede vintul, ce dă foc. și. vljlieşte,
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, se tot dac, se duc ca gindul, şi de: abia ochiul , 

> trăreşte 
Pe mp departe, departe, locul! unde: se co- 

[boară. 

Ura 'n ceruri se ridică 1 Urlă. dealul, cloco=- 
[teşte! 

a «Să trăiţi, cop — i zice Ştefan, ce-acum 

e, (sa găteşte, - , 

: Zbirafie coarda: din arcu-i,. fulgeră săgeata *n 

[vint, -: 
Piere, trece. mai departe ; și ?ntr'un paltin vechiă . 
| . a [s” a frint 1 

— cacolă î- -va- altarul!» — strigă: falnicul . 
„ - [monare, 3 

ce se 'nchină şi se pleacă pe războinicul săă . 

(are. 

— «Să trăiască Domaul Ştefan n, mil de gla- i 
[surt-il urează, 

Și. poporul; jos pe le, umilit ingenunchiază 3, 

(Calendarul Kogălniceanu. pe 1815, , ” 
. p 186.) . 1849, — Bucovina. p - 

  

1 Fusese: şi se "afise în. a. pămint, - . 
„2 Schimbat: zice. : “ 

3 Fusese: Ura ?a: ceruzi se Tidică, - Și poporui, jos pe vale, umilit ta genunchii pică.



  

ANDREIU-POPA 
ag 

Cine trece 'n Valea-Seacă 
"Cu hangerul fără teacă | 
Şi cu pieptul dezvălit? 
Andreiă-Popa cel vestit! . 

„Şepte ani cu voinitie. . .. 
Şi-a bătut joc de Domnie .-:- 
Şi tot pradă nencetat ' 

„_ Andreiă-Popa, hoţ bărbat ! - 

„Zi și noapte, de! călare 

Trage bir din drumul mare, :: 
__- ŞI din teară peste tot: 

Fug neferil cit ce pot... .. 

Căci el are-o puşcă plină 
Cu trei glonţi la rădăcină, Ă 

Şi-are-un murg de patru anl, 
Care mușcă din duşmânt; 

„Şi-are frati de cruce sapte. 
Cari-aă supt singe cu lapte: - 

Şi nu-I pasă de nimic, 
Andreiă-Popa cel voinic! 

  

3 Schimbaţ: tot călara.. 

- 
p-
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. t:ăpitane; frăţioare, | 
Ce se vede de .spre soare ? ? 

„Se zăresc vre-o patru cat... 
7 - ss N'al auziti de-un 'Mihar ? 

-Căpitane, te găteşte, 

Mihai mindru” te gonezte : 
lată-l vine ca un zmeă ; ; Ă 
Fă trel cruci la Dimnezeii. - 

Cum il vede *n depărtare, 
Popa strigă ?n guru mare : 
«Vine-o oaie cu trer miey2 
«lial să-l tundem, fraţii mie op. 

A zi5... Tipă, se aruncă, E 
Trece ses, piraie, luncă, 
Cu fugaru-i sprintenel, 

Şi cu hoţii după el. 

* Mibat mindru” vine iară, 
BE Falnic ca un stilp de pară, - 

Pe-un cal alb ce m'are-loc - - 
„Și din ochi aruncă foc, 

” Fug cum fuge- -0 rindunică, |. ; 
Fug ca fulgerul cind pică, 
Şi se duce voinicii, duc, * 
“Cu urgie de haiduc, , Pa 

. 
1 Schimbat: N'auzizi tu de-un Mihay 2 — Co- „zoni. — N, 4, . pe 2 Schimbat: Hay la goană de neferi. . a Sehimbat + Hai la horă de muieri..



„Piept în. piept !... cimpul răsună, 
"Toți, de tot, daii, impreună ; 
Toti la luptă-s incleştați, 
În singe toţi! incruntati. . 

i 

” Ura, fraţii! cail-nechiază, | 
Sus văzduhul seinteiază. * 
Ura !... moartea s'a ivit; 

Vulturu ?n zbor s'a oprit! 7 

- = Zi de vară păr în sară _- » 
Dati vitejii de s'omoară 3, 
Şi cu flerul ascutit, 
Si cu pumnul amorțit. 

Singele jos 3 gilgiieste, : 
Glasu ?n gură se sfirseşte... 

Zece-s morți..., dot încă vii: 

Mibhat minaru” si Andrii, 

- Andreiii fuge făr' o mină, 
Prinde murgul la fintină, . 

Sare cu pieptul pe şa 4 

Si din gură zice-așa: - 

aFugi băiete, băiețele 5, 

«Să mă scapi de chinuri. grele, " 
PN INI 

3 Schimbat: Toţi în, singe incruntaţi. 

"2 Schimbat: Daă voinicil de să piară. 

3 Schimbat: "Singele *a răni gilgliește. 

+ Schimbat: Dă pieptiş, sare pe șa. 

5 Schimbat: Zbori, copile sprintenele.
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«Că, mă jur, de mi-T scăpa, - 
«Ca pe-un frate te-oii căta.» 

„+ Murgul sprinten se răpede:. 
În zădari... Mihai (11 vede! 
«Stăl, hoț-Popa, dragul mieă, 
«Să-ţi arăt cine sint ei...» 

Şi, cum zice, mi-l chiteşte, 
"Drept în frunte mi-l loveşte. 
Tar vultărul dintre nori 
Răcni falaic de tre! ori. N : N 

-(Propăşirea, p. 240) „18383. — Ocna. ! 

, 
— 

ÎN 
- : -. 

————————— ” . 

! a Schimbat : mi-l vede... DE . Schtmbat : Ura! vulturul dia nort.



DOINA 
  

Frunză verde de alună, 

„ “Trece voinicul pe lună, 

„Şi codrul. voios răsună. - 

Trece hoţul șuierind, aa - 
Pe cărare coborind Ii 

Şi din frunze impușcind. . 

. Ha! voinice, voinicăle, 
-- eastf tăiușul de plăsele 

Ia Si cea durdă de oţele, 

CA se primblă jos, în vale, 
Trei desagi-plin! de parale, 

Şi nu li stă nime "a cale. 

Frunzuliţă de brad mică, 
„Iese hoţul din patică, _ 
Fără grijă, fără frică, ” 

Şi li zice: ceale bună, 
Ă «Unde mergeti impreună, 

" aDragil miei, noaptea pe lună ? ?
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aDecit în curtea domnească 
«Sai în punga ciocoiască, 
«Mal bine *n cea .voinicească.> 

Fruază verde stejar mare, - -Hoţul întră *n lunca tare 
Cu desagii de-a spinare... 

* (Din 0 preumblare prin munţi > - Propăşirea, p. 63.) 

——— x 
a. No .



  

SOARTA - 
  

. 

Aşa-l legea crudei soarte : 

Azi plăcere, “ 

Mini durere: . 

Azl.e viaţă, mini e moarte. 

(Din Istoria unui galbân 
- Propăşirea, p.. 119.) 

 



  

„GROAZĂ! HOŢUL 

  

 “Galbăn ca făclia de 'galbănă ceară ” Ce?'n mină-ţ2 ardea, "Pe-o scindură. Veche, aruncaț afară, | De somnul cel veşnie Groazacum dormea 3; “dar după el nime, nime nu plingea !. N 

Poporu. *mprejuru-r trist, cu *nfiorare, , La el se uita. O: a . - “Unii făcea cruce; alții, de mirare, , . “Cu miaa la gură, capul clătina”, . i si "acet. lingă dtnsul se * şoptiaă asa: 

“EL să fe Grouză ? Cel vestit fn țară. „o. - «Şi ?n singe *ncruntat ], Ă «El să fie Groază, acea crudă 5 fiară, ! «Ce n'a avut frică 6 de negrul păcat Ă “Şi-a ? stins zile multe şi lege-a călcat 1» - N a Schimbat: Groza. 
- 

3 Schimbat Ce-aproape-r, i E a Schimbat ; zăcea, - „€ Schimbat; ÎȘI soptiaă asa, * Schimbat: cel ce ca o fiară, + Schimbat : Fără Nicio grijă, | ? Schimbat; Astia, - .-..



   

  

Pa i-a 

to inoşaeag : atunce, cu o barbă lungă, 

- La Groază mergind,: 

Scoase dol bani netezi din .vechea sa pungă, 

_Lingă mort i! puse, mina-l sărutind, . 

Mai făcu o cruce, și zise plingind: 

«Oameni! buni! av iarnă, bordeiu-mi arsese -.- 

<Şi, pe-un ger cumplit, , 

«Nevasta, copiii goli îmi 1 rămăsese ;_ , 

«N'aveam nici de hrană, nici ţol de "'nvălit, 

<Şi niclo nădejde Lu Eram prăpădit! 

«Nu aşteptam altă din "mila “cerească | 
<Decit a muri, 

«Cind creştinul îsta, Domnu-l odihnească, 

«Pe-un cal alb ca iarna în dea! se ivi 

«Şi-aproape de mine calul. 11 opri. 

«Nu plinge», îmt zise, <a "al grijă, Romine, 

„eră „piept bărbătesc 

«Nat. să- țI. cumperi casă, și haine 1; . şi pina...» - 
Pa 

„Şi de-atunci copii-mr, ce- a tot pomenesc, 

«Oameni huni! de-atunce “fericiţi « trăiosc.» 

Şi, săruțind “mortul, bătrinul moşneag - 

Oftă şi se duse cu-al săă vechiă toiag. 

„Jar poporu'n zgomot strigă, plin de. jale: - 

«Dumnezei să-l ierte păcatele sale . , 

(Calendar pa. 18%2, pp. 103-6$ cf. 
Russo, Opere, p. 315 şi urm.), 

„3 Schimbat: - Nevasta-mnl cu pruacii pe ctmp. - . 

- 2 Schimbat: putere. a 

- 3 Schimbat: haine şi casă. .- 

+ Schimbat: în ticnă trătesc.



  

Ici în vale la fintină, - , Două fete spală lină... . e: i . _ (Ciatecul lut Bujor.) 

Cols "n vale, la fintină, 
| : Două fete Spălaă lină; . îi * Spălaiă lină “şi rideati, ă Iar din gur așa grăiaă:. 

«Cina a bate vint de seară 
«Prin ogorul de săcară, Na «De. tre! ori să descintăm 
Şi "n fintină să'cătăm : 

- “Dac'a fi să ni se priadă, 
„_<Om vedea ca'ntr'o oglindă = » <Da-om avea sorți cu noroc, <Ursiţi tineri și frumoşt 1», 

Cum- bătu vintul de sară | „î . Prin ogorul de săcară, II . De trei orl aă desctntat, .. în “. În fintină aă eătat, . 
„a Schimbat + Şi ursiț cu ochii de foc. 

N N
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- si pe-a sa limpede fată, 

Ca prin vi: de dimineață, 

„Ad văzut ele, zimbind, 
„Două chipuri strălucind. 

"cele umbreraiă pălaie 1, 
Cu ochi mari, plini de văpaie, 

Si plutiaii, se legănai. 
Şi pe fete le *nginai.... 

Tată că pe-a apel faţă4, - 
Ca prin vis de "dimineaţă, - 
„Alte două s'aii ivit, . | 
“Chipuri mindre la privit. 

- far aceste umbre nouă 

Nu eraă, ca cele două,” 
Albe ca floarea 'de criu, 
Blinde ca cerul senin, 

ci: erati de vint pișeate, 

Cu păr negru, sprinceni late,. 

Şi cu ochil şoimuleți, A 
La ochire mult semeti. 

«Vezi tu, suro 5, ce minune, 
— Au zis fetele nebune — 

1 Schimbat: Cele umbre pălăioare, E 
3 Schimbat: Cu gurița zimbitoare. 

3 Schimbat: Plutiaă lin. 

4 Schimbat: pe apă ?n față.! 
5 Schimbat: Ian vezi, soro. 
4 Schimbat: Zis-aă.
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Bi 
«Vezi, ursii Saă îviti: _ 

- «Cit stat mindri de privit 2 ş o 

«Vezi tu cele umbre'mute ? i 
«Par'că vreaă să ne sărute, , 
s Vezi cum brațele-și întind? - 
«Fugi degrabă, că te prind3r | 

N
 

N'at Sfirşit” bietele fete, . “Şi pe frunte şi pe plete îi . m Nu știă cine li-a furat 
- Cite-un “dulce sărutat! 

S 

Fetele pe î 1a fintină 
De-atunci nu mal spală lină, - Căci în codri şi la drum” 
Își petrec zilele-acum. 

Acum ştiă ce fel s'âruncă | N În dișmăar glonţii, dia luncă, “Și-ades ele ai -văzuţ = Ce-i fuga de Arnăut. 

Căci 3, de cind pe frunți; po piete, - Ad primit bietele e fete IER . ZI. N . . a - 
3 Schimbat Dorul Dostru-i împlinit, . ? Schimbat: Ajult e mindru la privit! . , Schimbat : Parcă vreaă să ne cuprinde > € Schimbat: Cele fite. Schimbat :'Ca. ” Schimbat : simțit mindrele, 

“



- = Cite-un dulce sărutat, | a 
Ele ?n codri ai urmat 

, 

Dol voinic! cu sprincent late, 

Cu fețe de vint piscate,' a 
„Si cu ochii şoimuleți, i 

La ochire mult sumeţi. | 

(Aibtumnul pe 184, pp. 197.8.)  - 
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 CREEEETU 
„STRIGOIUL 

  

În prăpastia cea mare, 
Unde vintul cu turbare 
Suflă trist, întricoșat, 
Vezi o cruce dărimată . 
Ce de vint e clătinată, . ” „Clătinată hencetat? 

împrejur iarba nu creşte, 
Şi pe dtasa- nu-şi opreşte 
Nicio pasăre-al er 2bor; 
Că supt dinsa *'n orice vreme 
Cu durere jalnic geme, 
Geme-un glas îngrozitor, . 

Cina e noaptea fără stele, E Mil de flacări albăstrale : i ” Se văd tainie futurinaa, o „Şi, prin ele, crunt, de-odată, O fantasmă se arată, 
Se arată blăstămina, 

Călător nenorocite, i - Fugi de-acele căl pocite, De ţi-e calul de bun soiă, 
NE



*- «Ahl te jur pe sfinta cruce ! 

„o — 51 — 

Că "n mormintul fără pace. 
Şi supt cruce-ucolo zace, 
Zace singur un Strigoiă ! 

- 

Îatr'o noapte "ntunecată, 
"Dulce şoaptă 'nnamorată 
Prin văzduh încet zbura;. 

Două umbre stai în vale, 

Ce, cuprinse” n dulce jale, . 

Amor veşnic  îȘ jura”, 

iar pe-o culme ?n depărtare 
" Se vedea mișcind la zare 
Un cal alb, copi! de vint; 

Coamele-i erai zburlite; 

Şi-a” lui sprintene copite. 
Săpai urme pe pămint. 

«Nu te duce, nu, bădițăb, 

— Zicea blinda copiliță 
Cu ochi plinşi, cu glas pătruns, —. 

«Stăi cu mine, nu te duce..n: 
Dar voinicul n'a răspuns, 

. Ci, stringind-o cu *nfocare, 

. Dup! o dulce sărutare 
-Răpede s'a depărtat, 

Şi, sărind cu veselie - 
Pe-al său cal de voinicie, 
În văzduh S'a afundăt.. 

, .



— 32 — 

Cine-aleargă pe “cimpie . ie Ca un.duh de vijelie | : Întral nopții negru sin ? 
Cine fuge, cine trece _ Pe la ceasul doă-prezeca ?,,, î Un cal'alb cu-a] săă stăpla j 

Vintul bate, Vljiieşte, , Falnic calul sa izbeşte, 
- De se'ntree ca dot voinici ; * Dar prin neguri iată, iată. 
Că lucese pe cimp de-odată : „MI de focurăle miel, | N 

„Ele zbor”, se depărtează, IR ă Zboară calul, le urmează, „ Păşind iute câtre mal, „Stăr, opreşte !... De pe stincă : n prăpastia adincă -. AU picat Stăpin şi cal 

„0 Şi de-atunet în fund aude - | Gemete, blăstămuri crude, o Care trec pe-al nopţii viat, i : Şi de-atunci. ades s'arată- O fantasmă "nfricoşată, PR . Care iese din mormtat | pi, - (n colaborare cu C.. Negri; Intăii sdid) . 185, —Minjina, - ae    

 



CEASUL.RAU 

  

  

Pe cel deal, pe coaste, . 

Trece-o mindră oaste, 

„Oaste de Romini! 
-Tot voinici de fruate, 
"Cari_merg să "fr unte 

- Oarde de păgtai. | 

lar pe-o o culme verde, - 
Ce ?ntre munti se pierde, 

” Staă de mi-l privesc 
Două surioare, * 
Albe lăcrimioare,. 

„Care mi-l jălese : 

— «Vezi tu, surivară, 

Oastea se coboară 

"Colo, pe costis; 

 „Vezi-o cum pătrunde ” 
Pe rind și s'ascunde 

-- Colo *n stejăriş ! 

aVal! nu se mai vede! 
„Cine, cine-a crede". 
Grija ce duc ei?



| Oastea că-l purtată 
De bătrinul tată 
Şi de dragul miei 7 

«EI se duc în vale, 

-. Unde tara ?n jale - 
Geme cu amar,- 
Căci! a intrat iară 
Sabie in ţară, 

Ă Palvuş de Tatar, [i 

«De pe munţi In , poale, 
Cu armele guale-. Lai 
EI mi se cobor”, . Ai 
Şi, prin cea urdie, 
Dragă, (v)a să fie 
Mare, mult omor!: 

«Că tata bătrinul 
Nu cruţă păgtnul, 
Cinu s'aruncă 'n foc: - 
El e lomin tare - 
Ca Stefân-cel- -Mare, 
Şi om cu noroe.: i 

4 a 

«Pentru el n'am teamă ș 
Dar imt fac de Sscamă : 
Cind staă de gindesc 
La dragul Lisandru, —: 
Că-r un „copilaadru, 
Si mult îl iubese ! 

- 
aa



«Enna vinat încă 

" Decit şoimi de sțincă,: 

Cerbi cu coarne mari; 

Şi-acă "ntăia oară 

Face, surioară, . 

. Goană + de „Tatari, 

Si-așa mult mi-e frică 

ş inima-mi se strică : 

Cind gindesc la el, 

„Că mult, mult ii place 

Vitejii a face, 

Scumpul tinerel!» 

— «Taci, biată copilă ! . 

Nu-l plinge de milă 
“Tubitului tăă, 
Căci! ferească Sfintul: 

- Să-ţi fie cuviatul 

Zis întruu ceas răi! 

TRI la mănăstire, 

" Ca să dăm 'de ştire 

Pustnicului sfint, 

Să arză tămiie 

Ca să nu rămiie - . 

Tatar pe pămint 

Oastea „nvingătoare 

A stins dela soare 

- Aprigul duşmân ;



2 — 36 — 

Ea se ntoarce *2 munte, „Avind chiar iu frunte „.- Vechiu-I căpitan: 

Iar sărmaia fată -: "în zădar, var! cata 
Pe.iubitul săă: 

CR El în foc căzuse, 
După ce făcusg . 
Vitejit ae Zmeă.|.,, 

Din bătrint se spune 
Că sint-ceasury bune": Şi că rele sint: Ă Val de-acel şi-acele " Cari *'n Ceasuri rele 

„Zie vre un cuvinta-... 
: i ei . (Ibidj :



  

"s7 RUNG A. - 

  

în pădurea de ta Strungă ” 
"Sint de cel cu pușca lungă, | -, 

» Cari daă chioriş la pungă; ok 

Siat de cei ce "mpuşcă *n lună, 
Cari noaptea "n frunz6 sună, — 
Feeiori de lele nebună! 

Fă-te *'n laturi, măi crestine, 
- Dacă vre! Să mergi cu bine, . 
să rămiă cu viața 'a tine! i 

La i „potica fără soare , 
EI pindese pe mic si mare, 

Să-l și prade, să-t și- "omoare lee 

În dumbrava cza vecină, 
** Vade Dufaiţa 3 'suspină, 

Vezi „cea. zare de lumină ? ? 

Opt-voinici cu spete late 
ÎN * Şi cu mtnec! suflecate 

Staă cu puștile *ncărcate, . .- n. 

1 Schimbat: in potica fără soare, - 
- 2 Schimbat: EI te- -aşteaptă la atrimtoarg, sa. 
to prade, să te-omoare. * N 

3 Schimbat: buhna grea. !



N a 382 

"Trei sărut'o cruce sfintă, - 
- Trei se luptă grei la triată, 

- Unul drege, unul ciată: 

— a0Oliolio, ciocoiă bogate, * 
ICI de-ai trece din păcate, - | 

„Să-ti arunc do! glonți în spatez : 

„«<Oliolio, minară fetică, 
"De-al veni colea ?n potică, 
"Să'te fac mat frumuşică,- 
«Că mi-i pușca hultuită, 
Şi mi-l ghioaga! țiatuită, 
Şi mi-l inima *ncoltită. 

- 

„Oliolio, măr Taio-babă 1] . 
Căci nu şuieri may Segrabă, 
Să sărim voinici la țreabă] - 
«Că puzea-mi se 2 rugineşte, 
“Ținta ?n ghioagă'se toceşte, 
Murgul sare, și răcnezteă, ' 
«În pădurea de lu Strungă, 
Ce-ţi 4 slujește usca lungă 

. Dacă nu dat pestei pungăb | | 
' (Ijropăşirea, p. 88.) _- . 
——— . - 

= 7 

Poreciă haiduceastă, — Nota lui A Schimbat tărziu Pusculiţa-mr rugineşte; Schimbat: nechezeşste, .- ai: Schimbat: ce. [i i Schimbat : Fără luptă, fără pungă. 
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 SESRIEISEA 
IARNA VINE, VARA TRECE - 

- (EÎNTEC MAIDUCI:SC) 

  

* = Iarna vine, vara trece, 
Și pădurea s'a rărit; 
Ziua-l vicol, noaptea-i rece : 

Greul .vicții a sosit, 
- 

Citu mi-I! iarna de mare, 

Ce-o să fucem, vul de nol,* , 

Fără codru, fără soare, . . DI 

Făr':de bant, făr* de ciocol? - ; 

-Sal pe creanga cea uscată, 
Dragă corbe, corbizor, 
Vezi, în calea depărtată 

Nu zăresti 2 vr*un călător, — 
, p - 

sa Călător cu pnuga plină 
i Și cu șal la cap legat, 

Să-mi mmaf cere astă rugină, . 

"Şi să-mi [ae baut de iernat 7. 

  

3. Schimbat : Cit mi-a fi iarnă... ; 
2 Schimbat : Nu-ti zări.



„€ Schimbat :-Ne-a ajuns. , % Schimbat : De scos arma de in briă. 

Daleă ! codre frățioare: 
Ce-ti făcuși fruuzizul des, 1 
Unde pindiam:, la răcoare, : 
SI ?n frunze cintam ades* 12 

Vara trece, iarna vine, 
Şi tu, codre, te-a! uscat! 
“Trece vara, și, ca tine, 
În rea soartă am intrat 5, - 

A venit 4 vremea de'muncă Și de scos arma diu 5 briă, 
De lăsat -potica *'n lugică 
Şi de dat capul supt fr! 

_Daleă, dragă primăvară, | De-al veni cina aş vrea că, 
Să mal ies voinie pria tară, 
Să fă iar. Ia-largul miei ș: 

N 

Să-mi! puiă cușma pe-o ureche Şi să-mI las-pletele “n vint, . Şi 'a potica mea cea veche 
Să. mă'ntind iar la pămtat ; 

Să simt'iar durda pe spate” - Şi-să-mI văd ici că lucese 
3 Schimbat: Unde 'n pindă. | 2 Schimbat: Stam suntaa din frunzi ades.. 3 Schimbat :-Flările Mi-am scuturat. . -. Da 

- 
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N A sosit vremea de an: 

a i 

Cine pistoale ferecate. Da 
Şi hangerul aiducese. 

“Şi pe coarda-ă « cea pletoasă e 
. Să-mt dezmierd murgul Voinic, 
- Si 'm pădurew'ntunecoasă?: - 

EI să zboare, că să-l zic; 

— «FugI ca viatul, fugi ca codul, 
Măi viteze3 Năzdrăvan ! 
Căci acum ni-a venit rindul, 

«Să ținem codri şi Valea 
Tineri, slobozi 4 amindoi, 
Poteril 5 să ?nchidem calea, 
Să dăm groaza prin ciocol! 

>. (Cate endarul pe 1849, p. %0.). 

———————— 
3 Schimbat: Cu “hamgerul. 

a Schimbat: pe zare luminoasă. 
"3 Schimbat i voinice Năzdrăvan. .... 

4 Schimbat:' Nol. vitejil. 
"8 Schimbat: La nefâri, i 
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FĂT-LOGOFAT 

  

—o0 Făt-Logofate 
"Cu neteda “plete, 
Cu părul de aur! 
Stă! de te-odihnește , E Că n deal te pindeşte ” Grozavul 2 bălaur,: 
—:Gingăşă 2 fetiţă cul neagră 4 cosiţă, - .- . “Cu alb peştiman s, îi 

„ De el nu mi-e frică s, - - Cam mină voinică 7 
Şi ist 8 buzdugaa, 

— Tinere sumeţe, - 
Cu blinde mindreţe, . 

"1 Schimbat: Stăr, te odihnește. : "2 Schimbat: Un negru bălaur, 2 Schimbat ; Frumoasă fetiţă. î Schimbat: lungă 'cosită, . "4 Schimbat: Cu mindru colaa. 0 Schimbat : De dinsul num teamă. "7 Schimbat: Căc! am pe-a luţ seamă, 2 Schimbat: Al miei buzdugan. -': „9 Schimbat: 0.4 tînăr semețe, 

i 
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Cu ochil ca foculi! 
Balauru-i mare 
Şi-a să te omoare?... 
Nu-ţi cerca norocul3! . 

— Îngeraş 4 din stele, 
C'ochi de porumbrele £, 5 

Cu faţa de crin! . 

"Toţi 7meit din lume, 
al miei vestit nume ?, 
Tremur” şi se'nchin". 

— Vestite viteazes,-- : 
Cu coiful de raze, 
Cu părul în viat 1%, 

E! peste munți calcă: 

În 1i cer are-o falcă, 
Şi-una pe pămtat., 

————— 

3 Schimbat: Cu ochil de foc. 
2 Schimbat: Şi milă nu are. 

3 Schimbat: Stă, ah! stăl pe loc. 
“+ Schimbat: Luceafiăr din stele. 

„8 Sehimbat, tărziă: Gu dulei porumbele, 
"€ Schimbat, tărziă : Pe faţa, 
? Schimbat: Se* nchin? Pai mieă nume; 
9 Schimbat: Viteze vestite, : 

? Schimbat: Cu arme-aurite. 
3 Schimbat: Cu dulce cuviat. 
31 Schimbat: Șin,         TI t
a
 

a 
i



— Pasăre! de munte -. 
Cu salbă pe frunte, 

Cu salbă de dori, - - 
Calul 2 miei ciua sare, 
Trece peste Mare 
Si zboară prin nori. . , i 

— O! Fât-logofete , . 
Cu lucioase 2 plete, - 

"Cu glasul ceresc, — . “ 
Nu te dă de-aice, i 

"Nu te dă,:voinice, _ E 
Că ei te iubesc ! ! | 

— Gingășă 4 fetiţă, 
Cu neagră s cosiță, 
Cu sin fecioresc ; 
_Pentru-a ta iubire 
Slavă € saă peire _ 
Vreaii să dobindese; , 

_ (Propăşirea, p. 272.) - 

RR: . 

  

- iii 
> Schimbat: Păsărea,. 
* Schimbat: Murgul: Tie cind sare, . :- :- 3 Schimbat: Cu netede plete, _.: “ Schimbat: Frumoasă. fetiţă. i Daia & Schimbat: Cu lungă. cosiţă, : N e a s Schimbat + : Fală sai peire.. n i



HORA. 
  

Iaca! hora se porneste 
Sunt stejar la rădăcină, 
Iaca hora se"virteşte, 

Vină, puicv, vină! 

„Lingă mine vin”, drăgută, 

Să te pot stringe de mină, 

Ca ierl seara, la fintină, 

Mârio, Măriuţă 

Duh-de-spaimă, Piel-nălucă, 
Sună bine'n cobză, sună, - 
Să nu-ți fac spetele strună - 

Şi chica măciucă. 

Şi tu, Fes-roş, Giubea-lungă?, 

Din arcuz trage mal'tare, * 
Căci în gard am un par mare 

Si multi ban! în pungă! 

Tot așa plu” In desară, 

Că 2 trumoasă-ml e puicuța, 

3 Schimbat: lată, 

“2 Schimbat: Tu,, Fes ro cu giubea lungă. 
3 Schimbat: Mult frumoacă-mi. 

5



"Ca v zi de primăvară, 
Maria, Măriuța ! 

“Tot aşa, tot voiniceşte 1- 
Nu mă aaţi, măi, de ruşine, 

Că 1 gurita ce-mi! zimbește 
- Niră dracu “n mine, 

Mi-am pus flori la pălărie, Ia | 

Mi-am pus flori, mi-am pus mărgele, 

să se uite cu mindrie - 

| Fetiţa 2 la ele. . 

Am cămeşă cu altiță, 

De argint 3 și de mătasă: 

Să-mi trăiasc? a mea fetiţă 4, 
.„ “De nime nu-ml pasă! 

Nici de vornic, nici de dracul, . 
Nici de tatăl săii cel mare, .- 
Niel de Turc, nici de Cazacul... 

Daţi, voinici, mal tare] : 

Bateţi toţi intro lovire, 
Să hutască ?n fund pămtatut; 

i Toată lumea ? să se mire, 
Şi Dumnezeă siintul! 

S 

T Schimba? Găet. - 
1.3 Schimbat : Puicuta.. . Ă 
„8 Schimbat: Tot de. fir. 

. Schimbat ::Ara pe spate-o durduliţă, 
8 Schimbat: de vrajă ciocoiască, * i 

„6 Schimbat: "Para să trăiască. 
? Schimhat L.umea ?ntreagă.



67 — 

Îs: sătul de biruri grele o 
" Si de plug, și de lopată, , 
De ciocol, de zapeiăle - 

Şi de sapa lată! 

- Azi îs serindiobele t pline! | ia a 
Crăpe-mi sura opincuță, . 
Şi să mor în joc cu tine, 

Mârlo, Măriuță ! Aa 
(Calendarul pe 1813, pp. 87-9,) 

  

: Schimbat: Sint. -_ E 
2 Schimbat : Astăzi horele sint.



„FETEI 
7 ZBURĂTORUL 

  

— Dragă, dragă Surioară, 
Nu ști cintecul ce spune? 

.. Că, prin frunzi-cind se' strecoară 
” Raza zilei ce apune, 

- Zburătorul se aruncă 
La copila care vine 

» Să culeagă frag! în luncă, 
Purtind flori ja sin, ca tine? 

gi 

«Florile din sin it1 fură 
Cu-a sa mină nevăzută, . 
Şi pe frunte şi pe gură 
El o muşcă și-o sărută, , 
Soro, buza ţi-e mușcată ! 

" Fragil, poţi să li duci dorul. 
Spune : 'n lunca *ntunecată . 
Nu *ntiinişi pe Zburătorul?% - îi 

— «lar și tu răspunde, dragă 2] -. Cintecul încă mal spune? - N 7 acel Duh ades"'se leagă 4, 
? Schimbat: Fragit el din poală-t fură, 2 Schimbat: Dragă 'surioară, dragă, : 3 Schimbat: May spune incă,..- De ei „* Sehimbat:: De-acel Dub, cadea se leaşă, , 

  

  

>



Pe cind soarele apune!, 
De copila mindră, albă, 

Ce culege viorele, 
- Ca şi tine purtina* salbă, 

Do bănuţi şi 2 de mărgele. 

. aSalba el, rizind, î-o strică 

Cu-o plăcută dozmierdare, - 
Şi de fieşce mărgică 

--. Las?o dulce sărutare, _. 

Pe sin, dragă, esti muzcată ! 

Salba, poţi ca să-I duci dorul. . 
„Spune, ?n lunca 'ntunecată - , 

Nu “atilnişt pe Vrăjitorul 429 - 

Aşa 5, vesel pe-o-cărâre . 
- Glumiaă tinerele € fete, 

Iar în luncă stai la zare 
» „Dol voinici cu negre plete, 

"Şi, cîntind tn poieniţă, 

„Aninaă €i cu mindrie 7, 
Unu-o salbă 'n punguliță 5, 

Altul Mori. la, pălărie, 3 
(Alvumul științific şi literar dia 

. „ “București, p. 6.) ! : 
1845, — București. : 

  

1 Schimbat: Cind e umbra mai adincă.. 
2 Schimbat : Purtind pe ea scumpă :salbă. : 
3 Schimbat: Scumpă salbă de mărgele. 

+ Schimbut: Zburătorul. a u 
3 Schimbat: Astfel vexel pe-o cărare,. 
$ Schimbat : Gilumiaii gingasule fete. -: 

"2 Sehimbat:-Aninaii cu veselie, . -...- 
8 Schimbat: Unu-o salbă ?n chingutiță.



  

TATARUL 
—— 

. .CÎNTEC VECHIU.: 
»  MăI Tatare, ține-ui calul, 

e OMăb Tatare, stringe-i riul, 
Măi Tatare, lăsă malul : 

* Nu cere a a trece riul,:— 
Că, pe. crucea sfinter lege,! 
De-al tă ă cal voinie şi tare. >. Nimie, zăă, nu s"a alege, 

FMI Tatare, măr Tatare ] 

Măr Tatare, dă-ni pace, 
Măl Tatare, ștă!, nu frece, MăI Tat 

"Să-i far 
are, nu mă face 
im capul În zece . iei Că, de sus de pe movilă» - „De-oiă zvtrii ghioaga cea mate, Singur ti-oiă plinge de milă, > a Măr Tatare, măl Tatuare Ia ai 

1 Schimbat: Da vor doi, peste hotare. - :- „2 Schimbat ; Z ăă ți-oiii plinge chiar de milă, |



Măi 'Tatare-unde ţi-e fala 1? 
Măi Tatare-unde ţi-e calul? 
Măl Tatare-unde ţi-e pala 22... 
Nu ţi-am spus? să nu treci malul? 
Nu știal, dragă 4 vecine, 

„Ce-i Romiaul în turbare ? 
" Corbul5 muşe” acum din tine, 
_Măt Tatare, măl Tatare! - 

(Propăşirea, p. 163.) 

  

  

2 Schimbat : pala. 

2 Schimbat: fala. A ae 

„8 Schimbat: Nu spuseiă să nu treci malul. -. 
"4 Schimbat: tu, măl vecine." Ă 

5 Schimbat: Corbii, ..



CINEL-cINEL 
 Tinărul 1 zise : Cinel-ciuci 
Copilet minare 2 de lingă el: : 
— «Două steluțe cu raze line, Lăsina lăcaşul * plin de lumine, Pe fruntea-ţi albă « ele-aii căzut: De nu-l giei, să le sărut 5.p Ia 

Nu gtei “ndată 
Gingâşa fată, . a . > ŞI pe ochl dulce fu sărutată, 

“Tinărul zise iarăși a: Cinei, Feticăi albe de lingă el: . 

— 10 vezi lachisă, — rumănă floare ş Cind 3 se deschide, — vezi lăcrimioare ; 
: Schimbat ; Păstorul. ' 2 Schimbat: june, a 3 Schimbat : Lăsat-a cerul. - “ Schimbat: Şi pe-a ta frunte, „. % Schimbat; Giei, drăguliță, că le sărut. e Schimbat :-Păstorul zise încă: Cine, _* ? Schimbat Copiler blinde. -: ? Schimbat ; Cum, | 

> 
. 

. 5 

“. 
, Dn N ÎN 

ă .



TB, 

Şi pe-a ta faţă ea s'a născut: 
“De nu-l glei, să o sărut 1.p 

Nu gici *ndată | 
“- Frumoasa * fată, _ 

Şi pe guriţă fu sărutată. - 

” -» 

„Tinărul 2 zise iarăşi: Cine], 
'Rumenei fete £ de lingă el: 

— «Albe, rotunde, dou'aripicare 

- Nencetat cearcă & la cer să zboare, 
“Şi tun robie le-a! tot ținut: 

” :De nu-l gici, să le sărut 

Nu gici 'ndată 
Vesela ? fată. | 

„Şi pe sin fraged fu sărutată, 

(Propăşirea, p. 10%.) 

, 

7 

„1 Schimbat: Gici, drăgulită, că o sărut, 
3 Schimbat: Vesela fată. - «- 
3 Schimbat: Păstorul, î: 
4 Schimbat: Copilei mindre. . . Mae 

5 Schimbat: saltă,'la cer să zboare.  - 

  

e Schimbat : Gtei, drăguliță, că le sărut. 
7 Schimbat : : Rumena,



—— - 

Mindrulițo de la munte, 
Ce nu treci pe mica! punte, 
Să te string la pieptul mică ? A » „Că te-aş face,-zăă, puicută, „o Să urăstl a ta căsuță, | Şi să uiti pe Dumnezeă | 

MÎNDRULIȚA DE LA MUNTE | 

- De-a tot toarce, nu ție lene?” - . „ Lasă-ti turca "a buruiene, .- „2 Şi-mi sal iute cel pirăă, — = Să culegem împreună, -. „- Tu, la fragi2 de pria pășună, Ela flori pe siaul tăă, . 
„Ic în.lunea Înverzită, 
Este-o iarbă înnorită . Uude soare n'a pătruns; . „ „dal să cerer de-Y iarba moale 5, ! “Şi de-i bună pentru boale6,.—- Că imă arde-un dor ascuns. ! E 

(Propășirea, p. 80.) | 
Schimbat: colea, pe punte, "2 Schimbat; [rază i, P E 

” 
3 Schimbat: Eă crini alb! pe sinul tă, - 
1; chimbat : Ce se'ngină c'un izvor, - 
5 Schimbat ; Vină*n' iarbă, mindruliță,. ._ 
$ Sehimbat: pă Să-ţi cint doina-doiâilă. -: 
? Schimbat: Ta să plingi de dulce doi



DORUL ROMINCEI - 
  , 

De-ar vrea bunul Duimnezeă 
Să-mi asculte dorul miei, 
De-aş âvea un „copilaș," - 
Dragul mamel îngeraş : .- 

Cit e ziuă, cit e “noâpte, ” PE 
"l-as şopti cu blinde şoapte; 
-Cit e noapte, cit e zi, - 

„Tot la-sinu-ml l-as păzit 

L-aş păzi, l-â3 dezmierda, 
— Mii de sărutări î-az da, 
„Si i-aş zice 'acetizor: - 
Nani, nani, puisor! 

De-ar fi cerul cu priință- 
să *mplineasc? a mea dorinţă, 

De mi-ar da'un băieţel, 
Dragul n mamei voinicel, —. 

N'ar fi prune mar fericit 
Și pe lume mal iubit, 

Alt copil n'ar fi ca'el , 
Mititel şi frumușel !



SE " Obrăjelu-l ca de spume * i o Nar avea sumăn pe luine, N'ar [ ochii nimărul 
“Duler ca ochișorii lur; 

„ar ei, mindră măiculiă, 7 - PE-at săr ochi, pe-a sa Buriţă -î Nencetat l-aş săruta, Săruta şi aşt cinta;. 

ŞI i-a face-o descintare Să ajung'un: viteaz mare, Un viteaz ce-ar străluci Cum nat "fost, nici n'ar mat îi! „SĂ ini 
"Şi aş pune să se culce Pe-al mieă Sin, -legănat duice, SĂ icaş zice 'ncetişor : i Nani, nani, puișor ] „- e 

- , (Volumul Paris și lași, 1333.) 

1 Schimbat : i-as, o ki 
i



” CÎNTECUL OSTAȘILOR CĂLĂREŢI! | 
  

Roinin verde ca stejarul, 
Rid de dușmani și de moarte: 

Să-mi trăiască hariuasarul - 
-- Si prin glonți să mă tot poarte! 

Sai, voinice, și nechează, - 

. “ Ager, mindru'2 ca nn zmei, - 

” Că 3 am inima vitează : 
. Şi nădejde 4 'n Dumnezeă! 

Cit ciă fi cu lancea ?n mină, 
Cit în ceruri voiii vedea A 
Strălucind steaua rointaă, — 
N'aibă grijă țara mea! * -. _ 

“Cu-a mea lance, cu-a mea pală 

Şi cu tine, dragul miei, 
" În duşmăal vom da'năvală, — 

Şi ne-om bate tot mereă: Na 

  

1 Schimbat: Cintec ostăşese, 
2 Schimbat: falnic, - 2 

2 Schimbat: Căcl. 
„4 Schimbat: credință,



a TR 
- “Şi-om luptă cu inarr Și amici, .  “Păp ce, plini de răni și spume, - - "Vom cădea ca dol voinici, —- De s'a duce vestea *n lume. 

(Catendarut pe 15%, p. 89) 

, Schimbat ; Cit-mi-a sta mina voinică Pe-a mea pală Ostășească, , - N'aibă grijă de nimică "Tara mea cea Romănească ! 

ra. 

'Sar, voinice, şi nechează - Ager, falnie ca un zmei, Căci am inimă vitează Şi credință *p Dumnezeu ; 
Cu-al mieu suflet, cu-a mea pală,” - Cu-al mio Şoim albit de spume, . -: În duşmânt vom da: năvala, - - De s'a duce vestea "n lume] 

    

Sar, voinice, și nechează, Ager, falnic ca un zmei, . Căci am inimă Vitează a şi crodintă *a Dumnezeă j 
=



DORUL 

  

CÎNTEC DE LUME. 

„Ah! mi-i dor, mi-l dor de tine, 
- Îngeraş cu dulci lumine! 

Ah! mi-l dor şi pling de jale, 
“Tot privind în a ta cale. ii 

„Zi şi noapte, cu durere, . 
Duios sufletu-ml te cere, . . ..: 
Şi cu dulci, cu blinde soapte 

„N. Te chem veşnic, zi și. noapte j 

“Scump odor, dulce iubită, 
Unde-] faţa ta slăvită ? Ea 
Unde-l glasu-ți ce pătrunde? . 
Unde ești, draga mea, — unde? - 

De-ar fi cerul cu iubire, 

Mi-ar aduce-a ta zimbire; |, 
-De-ar fi cerul cu 'ndurare, 

„Mi-ar aduce-o sărutare, 

a Dar, va! mie, vremea zboară, 

i Zile, veacuri se strecoară,



— 80 —: 
Şi-al miel ochi nu-văq lumină, Și durerea-mi nu S'alină | 

Dorul arde ca un soare A juniel dulce floare; 
Dorul stinge, veştejeşte - Inima Care iubeşte 1 *



i 

DOINA IUBIRII 
—— 

Trece vara cea *nflorită, 
„Trece vara cea iubită, | „o „. 
ŞI cu dinsa ?n altă lume - 
Se duc florile dia lume, “ 

Se duc toate 'n pribegie... 
" Rămine ţara pustie |. 

Numai! două nu se duc, 
Niel se duc, nici se-usue? :: 

Una-t floare de zăpadă, 

Una-l floare de livadă; 

Una-l floarea _crinilor, - 
Un'a trandafirilor; 

Şi-amladouă-g răsădite, - : 
Și-amindouă-s innorite, 

“ Una ?n cimpul raiului, , 
Alta ?n cuibul graiului! 

— 

7 
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Mindruliţo, draga mea, 
A căzut din cer o stea, . 

Şi mi-a zis, într'un ceas răă, 

„.- Cam să mor. de darul tăă ; 

Şi mi-a zis, într'un ceas blind, 

Că, de'l face pe-al miei gind, , 

„Să mă lași a săruta * 
» “Două flori pe faţa ta,  -- 

Una 'n cimpul raiului, 
Alta n cuibul graiului, — 

De murit, eă n'oiă muri, 

Ci cu tine m'oiă iubi - 

Cit or creşte flori în lume ' 
- Şi s'or duce “n ceia-lume ! _ 

i __ (Wotumele citata,) 

  

 



MĂRIOARA FLORIOARA 
—— 

Legendă « dedicată 

DOAMXEI ME CANTACUZI, 

IL 

La Moldova cea frumoasă , 
„Viața-l. dulce și voioasă; . . 
L'al Moldovei dulce soare 
Creşte-foare lingă floare; 
Multe păsărâle *n zbor 

"* Fură miaţi cu glasul lor; 

Multe fete și neveste | 
Fură înimi “far de veste; 

"Dar îmblare-al, frăţioare, 
Nouă an! intreg! cu soare, 
Sus in munte, la munteni, -.: 
Jos în vale, la văleni, 
Şi, de-al călca nouă țeri, 
Şi de-al trece nouă mări, . 

. Floricică n'al găsi, 2, 
Păsărică n'a! zări, 

„» Nici nevastă mindruliţă, 
- Nici copilă drăguliţă ” .-



Ca Aărloura, a i 
“ Florioara, - 

Zinişoara munţilor, 
Ș "Surioara florilor ! . 

Albă ca o lăcrimioară, 
-Dulce ca o primăvară, - 
Era sprintenă,: uşoară 
Ca un puiă de căprioară,” 
Trupuşoru-i gingăşel | 
Părea tras printrun ioel: 
Nici micuţă,. nic! năltuţă, 
Numa! bună: de. drăguță, — 

„So tot stringi la piept cu foc,: Şi să-ţi fie de noroej 
Ochişorit săi .căprit 
'Treziaă lumea ?n veseli ş . 

- Porişoru- TI aurel, 
Ca mătasa supțirel, 

“ Trăgea ochit tot: ae, 
Şi pe frunte-i strălucia, 
Şi 'a miel valuri se *ncreţia, 
Ca valuri de-a? griului 
La suflarea vintului 4 
Şi-apol, frate, mal avea - Dc 
Pe gurițto Morieca, - 
Şi 'n. guriță mărgărele, 

- Şi pe faţaa-l drăgănele, 
Și la stu dor crinişori, 

- Şi pe crin! dor frăguşori... 
- Să-I dezmierzt şi-apol să mori! T 
„Ea pe elmp de se ivia, 

Fr lorile. se "n veselia”,



— 85 — 

 Inimile-şi deschidea”, .. 
Mirosele- ŞI? răspindea* 

Şi voios i le*nchina” , 
Şi-voios se legăna”, 
Şi din cale-o intoreca:, 
ŞI cu loate-așa-i zicea: 
«Bună-ziua, surioară, | . 
eAlărioară, Florioară | ,: 

-„<Spune. nouă ce vroieşti ? . 
„«De la not ce mal doreşti? 
«Vrel tu miros de suleină, 

" «Care patimile-alină? - 
<Vrel miră, de busuioc, 
«Ce opreşte mindru'n log?" 
<Vrei miros de. lăcrimioare 

" «Ce dă visuri iubitoare ? 
cYină, dragă, 'n veselie 

«Să ne-aduni de pe cimpie, 
"„ «Şi ne-ascunde *p sinut tăă, 
Să ferim de deochiă răi; 

” «Sinul taa să-l. răcariim, 
„= "Şi, do este să murim, , 

«Lingă tine să perim 

Mărioara le-asculta, 
Şi pe rind le săruta, 

” Și cu ele +e'ngina, 
Şi în plete le-anina, - 
Şi în sin le dlegăna,. 
Încit oricine-o vedea, 
De dor mare s; “prindea, 

, = 1 Schimbat: Sunetete-st,



86: i 

Şi din cale-i se *ntorcea 
Şi, cu gias uimit, zicea: 
«lată Zina florilor, 
«Florilor, surorilor ; N 

lată Zina cea frumoasă, 
«Aura primăvăroasă în. 

Iar la muaţi.cind răsăria, 
„ Munţii vechi! intineria* 

" Şi cu muşchiă s "acoperia, ” 
şi copaci- “şi înverzia?, 
i apele-si limpezia?, 
Şi păsările- ȘI trezia”, | 
Şi-apol asttel îl grăia'; : 
<Bunăcziua, Ziaişoară, - 
«Mărioară, Florioară | 
«Spune nouă ce vroieşti? 
«Dela not ce mat doreşti ? . -, 
«Vrel tu apă nencepută : 

>. «Pentru fața ta2 plăcută! | 
«Vrei tu pul de căprioare, 

«Păsărtle clatătoare,' a 
„«Fag de miere 'ndulcitoare - 

- «Şi vr'o doină jălitoare? | 

Marioara-I asculta, -.. Ie 
La izvoare se culca, . ! : - Faţa albă îșt spăla, - Ă 
Fag de miere ea gusta, - 

"-- Căprioare | dezmierda 

N 

D
a
 

N 
d Suprimate apoi aceste două versuri. i 4 * Schimbat : :coa, i ”
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"+ Şi cu drag ea asculta 
Cintecul! păsărilor 
De pe virful crengilor, 

Şi sunetul doinejor 
De prin fundul codrilor; 
Încit oricine-o vedea,” . . 
De dor mare s'aprindea, : 

Şi din cale-l se ?ntorcea, 

Și cu glas uimit zicea; 

«lată Zina munţilor, * 

«Munţilor cărunţilor ! 
- etată Zioa şoimulie, 
«Crinul alb din Romănie 5, NE 

Orişi unde s'arăta, 

Vorbe dulci intimpina,. 

"Și trăia ta veselie 
Ca albina pe cimpie. 
Numal insă 'cite-odată |, 
Sta pe ginduri tulburată, 
Că-l părea că auzea 

O şoaptă care-l zicea : 

«Alei ! dragă Zinizoară, CE 

„«Mărioară, Florioară] .:.! - 
eMult eşti dalbă și frumoasă 

«Şi la-inimă voioasă | 7 
câtuite minţi al fermecat, 

«Inimi multe-at tulburat ! 
«Dar gÎndit-al, mal gladit a 

«Că ţi-l vremea de iubit? 
«Că ţi-a dat Dumaezeă sfintul' 

n 

. . 

1 Suprimate apol aceste versuri fără gust.



, . 

<Ocul să luminezi pămintul,. * 
tSin rotund de dezmierdat, - 

” <Buze dulci de sărutat ? 
- <Şi stii, dragă,-ori nu ştii, 

1C'al să mori, 'Şi-aT să invit, 
""€Şi-o să al în cer a da 
"A<Seamă de inima ta Pasa 

«Cite flori pe-acest pămtat, 
" «Se due toate la mormtat ; 
> «Numa! floarea laculur 
«Stă la poarta raiulur 
«De judecă Morile, | <Ce-aă făcut miroasele Ip, . Ia 

Pi A | AI 
| Iată, frate, Irățioare, NR 
 Că'atr'o zi Yoios la soare, 

Mărioara se'ntilnia - 
--. Cun străin care venia i 

Pe-un fugar sirep de munte! 
Cu steluță albă'n frunte, 

! Şi, pe loc, cit ti zăria,. 
» . Fă de voie se opria, 

Ochir' la pămtnt țintea,” 
" Inimioara-t se bătea. N - Cel străin în cale-T-stă ! - | Şi din gură cuvinta: - - -—. «Cale bună, mindruliţă în, - — <Mulţămim tie, bădiţă !», 
— «Mindruliţă, drăgulița, - «Spune mie-adevărat, 

1 Schimbat: cu dulee, - .
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«Eşti tu fată de "mpărat, 

. «Sai vr'un vis ce um visat? 

* ACă, de cind mă simt bărbat, 

«Multe tert ei am călcat, 

„«Fete multe-am dezmierdat 1, 

. «Dar ca tine, chip şi stat, 

'-: aâlta“n lume n'am alatb. 

— «Străine 3, bădițul miei, Ă 
cDe.vrel să ştii ce sint ei, 

i - «Întreabă tu florile, ,.! 
«Florile surorile.» 

„Eşti ta fată de muntean | 
„«Saă copilă de vălean? - 
-aViţă de om pămintean 
-aSaă. de vr'un mei năzdrăvan * 
— «Străine, bădițul miei, 

«De vrei să ştii ce sint eu, 

- «Întreabă cel muuti cărunţi, 
«Izvoarele fără puati, 

«Păsările cintătoare 

«Şi pui! de căprioare.» : 
— Alei] mindra mindrelori * 

<Tu eşti Zina munţilor, 

«Surioara florilor, 

„aVestitoarea zorilor! - 
«Şi tu eşti ursita mea, 
«Care spusu-mi-a o stea „,. 

«C'am să mă iubesc cu eab 
SI . N 

Mărioara se uimia, 
Fețele-i se rumenia'; , 

    

2 Fusese: admirat, 

- 2 Apol: străiuel. _



po 
Jar străinul, ca şi ea, 

Sta pe ginduri Și tăcea : 
Numal 'câlul” nâchezia, 

Glasul văilor trezia, . 

Cind de-odată „se ivia 
-- Şi la eX uşor venia 

- Un bujor de capiliță | 
Cu ris vesel pe guriță, ! - 

“Cui ciimeşă cu altiţă . 
Şi cu fluturi în cosiță, 
Ea venia dintr'o livadă: 
Şi la stnu-i „de zăpadă 

S Purta snopi de floricele 
Şi crenguţi cu vișiatle, 
si, pe iarbă cun sălta, = 

> Ea din gur* asa cluta: 

"Frunză Yerde de sulciuă ș: 
«Am la sinu-ml o grădină 
«tu lori albe drăgăstoase : 
«Cine-a vrea să le miroase, | 
«Să-l pătrundă dotu'n-oase! ! - , 
<âm fragi dulci şi vișinele : 
«Cine mi-a 1 gusta dia ele, - nu €Să-l fie zilele-a* mele]: '_ 
«Măr bădiță, nu dorești 
«Vişiadle rădășeşti 3, * 

1 Schimbat: în, -. 
2 Schimbat: ya. ! , _ - 2 Din Hădăşenr 1, (Snceara, sat vestit pentru. Poame. - — (N A ” 

! 

.
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«Sufletul să-ți răcorezti ? 
«lan priveşte, frăţioare, 
«Mai văzul=al tu la soare : 

«Așa: poame 'ndulcitoare 22 .. 

Şi, cum sta, și cum ctuta.. 
- Cămeşuica-st depărta, = 

Stnişoru-I arăta, , 

Sinu-l plin de floricele - 
Și do roşii! vişintle. 

- Cit străinul le vedea; 
lute mina-zi întindea ; - - 
Dar Mărioara mi-l opria 

Şi cu glas uimit grâia: 
«Nu culege de la ea, | 

„ACăsti daă grădinuța mea, 1 
«Grădinuţa sinulul -* ” 
«Cu floarea sufletului b. 

Mult străinul saprindea | 

Şi în brațe-o cupriadea,. 
Şi cu drag îi tot zicea: . 

«Zina mea, ursita mea!. 

«De azi calea-mi părăsesc, 
«Murguşoru-mi priponesc, 
<Şi la tine mă opresc, 

«Cu tine să mă iubesc. - 

Mărioara-l asculta, 
Sinul gingaş îl sălta, 
-Faţa i se lumină, ” 

„Ochi?n lacrimi îşi scăldu, - 

DL 
1 Fusese : dalbe. 

“ . 7 

<.



Jar fugaru'a” loc zburda: 
Falnic coama-;i incorda 

“Şi stăpiuel.lul o da, . î _ „Gingaă dă o dezmierda,  - 

MU. 

" Umbra nopţii se'ntindea, . ” . Peste munţi se răspindea 1 ŞI prin văt se adineia; ” “Cind de-odată se ivia, p 
Sus pe munte strălucia 
TŢintă mica de lumină, 

"Ce crestea mereii şi lină,” - ** Pin? se făcea lună plină, .: Lună plină şi voioasa . "Ca 9 frunte de mireasă ] - Ea pe deul mi se opria, ta 2. Şi cu drag, d sus, privia -. „Jos, în valea tăiauită, 
iu. „Pe o prisp'acoperită, 
- Două umbre-adunate 

"- Şi cu drag imbrăţișate, ! 
Care lung se sărutaă 
Şi cu gura se'mbătaă . "Şi lumea *ntreag'o uitaă + ”- Iar, cit luna le vedea, Da foc dulce s'uprinăea. Şi stelelor 1 semna făcea :..! Stelele viă străluciai, 

Pe rind toate se iviaă 
1 Schimbat ; la stele. . 

1



şi de sus voios priviaii 
Cele umbre adunate , 

Cum staă dulce *mbrățişate, 
Şi cu drag se sărutaii 
Şi cu gura se *mbătai 

Si lumea *ntreag'e o uitai !., 

Dar, cind” fuse 1 miez de noapte; 

"Umbrele, cu blinde şoapte, Ă 

Nevăzute se [ăcea': - 

- Atunci luna se ducea, 
Peste muatii nalți trecea 
Şi-apal lio,: tacet, scădea, 

După mun se ascundea. - 

Iar ștelele viii 2 sclipia? 
Şi ?ntre ele-aşa grăia”: 
«Surioare călătoare, 

«Floricele arzătoare, . ... 

. «Cu văzutul ati văzut 
«Pe pămintul cei tăcut 

<Zinişoara munților, 
«Surioara florilor, , 
«Cit de gingasz ea olta 3, 

«Cit de drag se săruta - 

" «Cu ursitul el iubit, -- 

«încit uict că ne-a zărit? 

" «Şi-acum el s'aii tăinait 

- «Şi din faţă-ni-aii pierit! 
«Surioare călătoare, - 

- «Unde stai ascuns el oare 7 
ID ——— , 

1 Schimbat: tirziă fn." 

2 Schimbat:: steluțele. 

3 Schimbat : suspina._



1 Schimbat: în urmă. 
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-Floricele lucitoare, , 
De vreţi să fim aflătoare, - 
«Hal să trecem mal în sus 
«Drept fereastra din apus 
<Şi priatr*insa să privim, 
«Taina so descoperim.» 

Stelele curind pleca, 
Spre Apus ele-apucaiă, 

Şi drept ferestuică staii, - 
Şi 'nlăuntru se uitai ș 
Şi, curm stati şi cum cătaă, 
De foc dulce s'aprindeaă 
Şi pe cer se răspladeauă 
Qu-a” lor suflete curate 
Cu-a' lor raze *mpreunate. 
Iar, cîna fuse: de spre zori, 
Noaptea pe lat ciatători, |. 
"Mărioara se trezia, 
Ca din vis se dezmeţia, 
ȘI, trezind, ea se vedea - 
Cu ursitu-i lingă ea, 
Care *n brate-l o stringea . 
Şi cu drag o dezmierda, 
Mil de sărutări 11 da, 
"Ciad pe feţe rumeioare, 
Cind pe buze *ndulcitoare, 

- Cind pe unda părului, 
Cind pe valul pieptului, 

* Schimbat: La glas vii de. 3 Sehimbat: trezindu-se vedea Pe,
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1 Schimbat: Și'zicea vorbe din raiii. 

3 Schimhat Ca voiosu-t dulce 

Și- -apol sta de mi-o prive 

Şi din inimă-i zicea: 

i «Alei! dragă Zinişoară, 

«Mărioară Florioară ! 

«Mult esti miadră, mult 

«Ca o porumbiță albă! 

a 

. 

esti dalbă 

«Mult eşti dulce și frumoasă - 

«la beţia arăgăstoasă | 

«Ochişori-ti strălucesc, 

<Obrăjei-ţi rumenesc, 

«Crinişori-ţi iafloresc, * .. 

-«De mă'mbăt și mă uimesc! 

, «Stăl, ah] stat să te privezc, 

- «Părul tăă sâ-l netezesc, 

«Şi, pe sinu-ti fecioresc, 

«De zile să mă stirgesc 1. 

Mărioara-l asculta, 

Sta putin, ș si îar nu sta, 

Şi cu Vacriml eu ridea, 

Şi *n cosite-l s ascundea, 

Şi-apot iar le vepărta, 

“Chipu-t vesel arăta, . 

Și cu glus, duios cinta 3, 

Sunetul de incinta 2. 

Mărioar” apol tăcea, 

Şi li s'arăta de-odată 

0 mesuţă mult, bogată, 

  

fa văzdul un semn făcea, - 

grad.
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Tot cu poame *mpodobită, 
Cu năfram' acoperită. 
Amindol, cit o zăriaă,-:: Liagă ea voios săriaă, Şi mincaă şi veseliaă, i -: Cu- păharele *achiaing, - - Şi cu dragoste zictad: Să trăim, să ne iubim, - _„ «C'amindol ne potrivim, - , <Şi la dalbe tinerete, pu «Şi la sunete măreţe, - . «Şi ln ginduri trecătoare, «Şi la inimi iubitoare n. 

Da | e IV. 
- A doua zi se scula,.. 
Faţa palidă-gt spăla, .. 
Păr de aur Pieptăna,. | Li a Şi frumos se oglindia, 

„Și la soare-apol ieșia -, Spre Răsărit “se *ntorcea, - :" Un sema tainic da făcea 3... Și de 'ndata arăta: Si spre er fanainta Si O teleagă Spriateioară, .. Aurită,' dălbioară, a Ca un cuib de Zinişoară, ! .: lar, cit Zina o zăriu, .. si lute'n cuibu-ţ și 1 săria..... - Cu străinu-alăturea, : 
1 Schimbat: în cuib răpeuc.i. n 
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Si-apul murgului zicea 1 ; 

«Murgulet cu părul cret, 
„ «De-ai Mărloarei drăguleţ! 
«Lasă-ţi coama vintului 
«Şi umbra pămintului, 
«Și pe fața cimpului 
«Să zbori zborul gindului!» 

„Murzușorul. nechezia, 

La fugă se răpezia 
“Si fugia, mări, fugea... 

“Nici umbra nu-l ajungea! - 

Şi trecea, mări, trecea . .: 
De-a lungişul munţilor, 
Curmezişul cimpilor, : - . 
Prin mijlocul Morilor, . - 

". “Jar, cit munţii o zărea” 
Cu străinu-alăturea, 

De verzis se. despoia”, . 
Frunzele-și ingălbenia?, 

Şi apele-și tulbura? 
Şi de frunză se scutura”! 
Florile inc'u vedea? 
Cu străinu-alăturea, . 
Şi eapitele-și pleca” - 
Şi de jale se usca'! 

_ lar cea mindră Zinişoară - 
Mărioară Florioară, . 

Nici la munţi se mal uita, 

„Nici la Mori nu „ral „cătal.. 
  

1 Fusese: grăia... |



, 
Căci de-uvea nciii de privit, E 

De-avea suflet de iubit, . -. 
Sufletu-l şi ochii săi 

„Era pentru dragul el! 

Yugia murgul sprinteior . : 

Cu arip! de dulce dor, 
Şi-I ducea numatntr'un zbor.- 
Pe malul unui izvor. ă 
Mărioara mi-l opria - 
Şi pe mal ușor săria 
Şi ?n izvor se culunida 
Şi voios mi se scălda: 
Apa lin o.dezmierda, 
Ca pezo floare-o legăna 

Şi pe plete-I se juca. 

Şi cu drag îi anina . 
De tot firul clte-o rouă, 

Şi pe sinu-f-cite două. -. 
Tar, dia apă cind sălta,. 

Şi la soare s'arăta, !- 
Soarele in: cale-l sta, 

“Trupuşoru-t săruta, 

Şi cea rouă de pe eu 
Cu-a lul raze o sorbea, 
Nouraş o pretăcea, 
Şi la ceruri o trăgea; 

Apo[ e! o meununa. 
Şi-astfel dulce-I cuvint 

  

„<Aleil dragă Zinisoură, ” 
aMărioară Florioară ] c 
«Mult esti minară, iubitoare, - 
«Şi de lume uitătoarel!



N 
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" «Dar gindit-ai, “al gindit 
«Că norocu-l mârgenit, 
aŞi că visul fericit 
«Are-ades' amar stirşit? 
aŞi ști, dragă, ori nu ști 

«Că la munţi și la cimpil: . 
«Florile stai veştejit, 
«De cind tu le-ai părăsit? 

aŞtii că toate, intr'un gind, 
«S'aii intors în cer pe rind, 

" aŞi la Domn stai jăluit -. 
aCă tu viaţa li-al răpit? 

. aMărioară, draga mea, 

aFacă Domnul ori ce-a vrea ! 
«Deie-ţi bine, deie-ţi răi... 
«Tu, ascultă dorul tăi, ” 

«Căci în viața trecătoare 
aŞi în lumea peritoare 

«O zi dulce de iubire 
«E un veac de fericire!» - 

ri pa - 

? v, 
, Ă 

Cind norocu-și schimbă pasul 
" N*aduc ani ce-aduce ceasul!,.. 
A treia zi Mărioara 

- ÎșI tulbură inimioara” 
Și pe ginduri se punea, - 
Şi 'm tăcere lin plingea: -- 
Co plingea și ce jelea. 

- Cu iubitu-atăturea?
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a Plingea cum pltag norile, 
i Plingea cum pling zorile... 

Era ziua mult senină, = 
= Munţii plutiaă in lumină, 

Văile ?n tăcere lină, +: 
Păsările 'n umbră sta”, ; 

Niel zbura”, nici nu cinta” > 

: Xumal umbra se mișca, 
Cu lumina -se luptă 
Şi ?n păduri se culunda. 
lar Mărioara "cet ofta, - 

„Pe ursitu-t săruia, 
Şi-astfel biind Ii2 cuviata 
«Cintă-ţi dulce 2 : cintecul, 
«Să-mi mat dreagă sufietub, - 
E] de sinu-i o lipea 
$şi-apol astfel incepea: 
«Frunză verde. viorele! . -.. 
„«Scumpe-mI sint zilele mele, : 

| «De cind mindra, ca o stea, 
. „«S'a ivit în calea mea! 
- «Dalb luceafăr aurit, - 

«Crin ceresc si mult iubit, 
«Uită cerul pentru” mine, : 
«Să. uit lumea pentru tine! ad 

  

lată, mări, cum cinta, 
Minara cum il asculta, 
Că di sat se ridica | A 

- 3. Schimbat : ea. . 
2 Schimbat: frate. 
* în



Glas de mumă plingător, i 

Bocet lung, pătrunzător; 

Ce prin văl amar suna 

Şi ?n văzduh se'mpreuna 
Cu alt glas răsunător, 

Glas de clopot jălitor... 

Lumea s6 infiora 1 . 
Mărioara: tremura, 

Împrejuru-I se uita, 
Şi spre munţi în virt căta. 
Cind de-odată, val de ea! 

Sus la munte ce vedea? . 
Un nor negru ca un Zmeii, 

Ce venia, venia, mereă, 
Aripi negre intinzind |... , 

" Şi tot cerul cuprinzind, 
Mărioara 'ngălbenia, 

De ursitu-l se lipia, 
Braţele-şi incolăcea 
Şi cu groază ?ncet zicea: 
«Dragul mică, ursitul miră! 

„_alată vine, vine-un Zmei : + 
De lu Sfintul. Dumnezei. 
«Frătioare, iată-l vine 

4De la munte drept la mine, 
aSi-mă iea de lingă tine, 
«Căci, de cind ao! ne-am iubit,. 

„Florile s'aă veștejit 
- «Şi la Domn s'aii jăluit 

«Că de tot le-am părăsit»,
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Şi, cum sta; şi cum vorbia.. 

Lacrimile-o *mpodobia” . 
Însă: norul sus vuia 

” Şi pe cer se tot suia; 

Tunetul grozav tuva, : 
Munţi și văi se răsuna?, 

- Fulgerele S'aprindea”, | 

Ploile potop cădea... 
Iar Mărloara, val de ea, 

i Ochişori-şi ascundea, 
Căci “de-odată negrul Zmeit 
O cuprinse'n brațul seii 
Şi, cu ea zburind, sta 'dus 
În cer munţi de spre Apu:. 
Şi, curind, în urma lor, 
“Se topia grozavul nor, 
Şi văzduhu 1 *nsenina, 

Și cerul se lumină. 

VI. 

. Unde-i, unde-i zinişoara, 
Mărioara Florioara, a 
Vestitoarea zorilor, i 
Surioara florilor ?: 
În ce tara pribegit 
Pe ce țerm ea s'a oprit ? 
Mers-a. peste nouă tări, 
Nouă țări, și nouătmări ? 
Ori s'a dus” în nalte plaiuul, 
Colo sus, pe cimpl de raiuri,:. —————————— . 1 Schimbat: Aierul se *nseniaa. 
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În grădina Zinelor, 
În lăcaşul stelelor 2... 

- Nu se știe, nu se spune 

Unde-i gingaşa minune. 

Dar, pe cind e luna plină, 

Cind e noaptea mult senină, : 

Se aud, în miez de noapte, | 
De spre munti duioase şoapte 
Şi-ua glas blind ca un suspin, 

. Care cintă ?ncet și lin: 

«Frunză verde lăcrimioară, - . 

«Val de Diata-mi inimioară ! 

“<Orice vint răcoritor 
«Îi aprinde foc de dor! 

«Bate vintul printre flori? 
«Îi dă dor'de la.surori.  . 

_«Bate viatu ?n stejărel? 
«Îi dă 'dor de voinicel.: 

«0, străine, dragul mieii. 

«Mult amar te jălesc eăl * 

«Vin”, aleargă lingă niine, 
«Să mă mal iubesc cu tine. 

aCă-l neagră 1 străinătatea ! 
Şi-i crudă ? singurătatea ! 

  

2 Schimbat: Neagră e. 

2 Schimbat: Crudă e: 7
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„<Voinicele, ursițăle. 
„«Fă pe gindurile mele, 

«Că mă bate vint .de.vară -. 
«Şi-mi insună dor de tară, 

! «Şi-a aduce nencetat:" . 
«Dor de visul ce-am visat ; 

NI _ «Dar nu-i foc de dor mal răi 
” ! «Ca focul de dorul tăă!: > 

1832. — Paris. -



LĂCRIMIOARE. 

(1345-59),



  

STELUŢA 
  

DEDICAŢIE (E. N.) - 

Tu care eşti pierdută în neagra veșnicie, 

Stea dălee și iubită a sufletului miei | 
Şi care- odinioară lucia! atit de vie, 

Pe cind eram în lume tu singură şi ei! 

O, blindă, mult duioasă și tainică lumină] 7 
la veci printre steluțe te cată al mieă dor, 

-. Şi-adese ort la tine, cind noaptea e senină, 

Pe plaiul nemuririi se *mnalță c'un lung zhor. 

Trecut-aii ani de lacrimi, şi multi vor trece încă 
Din oara de urgie în care te-am pierduti -- 
Si doru-mi nu s'alină, şi jalea mea adincă. * 
Ca trista vesnicie e fără de trecut! 

Plăceri dulce! a'* iubirii, plăceri incintătoare [- 

" Simţiri! măreţe visuri de falnic viitor | 
V'aţi stins lntr*o clipeală, ca stele trecătoare 

Ce las* un lotunerec adinc în urma lor. 

-3 Adaus tărzii. Elena Negri, . 
2 Schimbat: ale.
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V'ati stins ! şi de atunce, in cruda-l rătăcire, 
N'am altă mingiiere mai vie pe pămiat - 
Decit să ?nnalt lu tine duioasa mea gindire, 
Stelută zimbitoare dinculo de mormlut! . 

Căci mult, ah! mult la viaţă eii te-am iubit pe 

[tine, 

O, dulce dezmierdare a 'sufletului miei! 

Şi multă fericire al revărsat ia mine, 
Pe cind eram în lume tu, singură și eă!" 

Frumoasă ingerelă cu albe aripioare! 

Precum un, vis de aur în viată-nl af lucit, 

Şi 'n ceruri cu grăbire, ca un miros 1 de floare, 

„Te-al dus, lăsindu-mi numal un suvenir iubit. 

Ua suvenir, comoară de visuri fericite,  . - 
De scumpe, şi fierbiate, și dulce sărutări, 

„De zile luminoase și Indumnezeite, 
„De nopti veneţiane şi pline de "ncintări. 

Un suvenir poetie, corona vieţii mele, 

Ce mingiie și "'nvie duioas' inima mea, 
„Şi care se uneşte cu harpele din stele 

" Cind mă închin la tine, o,.dragă, lină steal - 

Tu, dar, ce prin iubire, la al iubirii soare, 

- AT deştaptat în mine poetice simțiri, 

Primeşte ?n altă lume aceste lăerămioare, ” 
Ca un răsunet dulce de-a" noastre dulci iubiri! * 

2 Schimbat: parfum.
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- LĂCRIMIOARE 
—. 

Multe tori lucesc iu lume, 
Multe ilori mirositoare ! 

Dar ca vol, miel lăcrimioara, 

N'are *n lume nicio foare 
Mirus dulce, dulce nume! 

Voi sinteţi lacrimt de îngeri 
Pe pâmiat din cer, picate, 
Cind, prin stele legănate, 

A” lor sutlete curate  -. 

"Zbor vărsind duioase plingeri. 

Sinteti fragede ! și albe 
Că iubita vieţii mele! 
Cu vot, scumpe strugurile, 

Albe mărgăritărele, . _ 

Primăvara-și face salba, 

  

1 Schimbut : Fragede sinteti, :
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Dar, de-odată, -vintul rece 
Fără vreme vă cosește: 
Astfel soarta crunt răpește 
Tot ce 'n lume ni zimbește... 

„ Floarea piere, viaţa trece! 

 



  

VI. 

S-MART î- 2 
—— 

„ Întinde cu mindrie aripile-ți uşoare, 
O, sufletul mieă vesel, o, sunet fericiti | 
Înnalță-te în ceruri, şi zbori cintind la soare .. 
Căci soarele iubiri! în cer a răsărit, 
„Si "n cale-mI sa oprit! 

Veniţi, năluciri scumpe, doririți, visuri mărețe, 

Ca păsări călătoare la cuibul inflorit. 

- Veniţi de *nginaţt vesel a' mele tinerețe. 
"Căcl steaua fericiri! în ochi-mI a luciţ...: 

Iubesc, şi stat iubit! 
- . . 

Sint oare fericite, sint tainice plăceri, . 
Ca ?n cumpăna vieţii plătesc an! de durerii 
Atunce falnic omul ridică a sa frunte * , 
Şi "n ceruri cu mindrie aţintă ochiul săi, 
Fiinta lul se 'nnalță ca vulturul de munte, - 
Iubirea lui îi schimbă, şi-l face Dumnezeă ; 
Atunci mai dulce steaua lucește'n miez d»: 

| (noapte, 

Si ?n zori-seninul pare mat vesel, mat curat;
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Si-a? zilei mii „de glasuri, și-a? nopţi. mil de 
[şoapte 

„ÎL proclamează "a: fală al umil Împărat! 

Sint urme preţioase, sint scumpe suvenire, 

Ce'?n suflet tipărite, ca el aă nemurire! .-. 
* Zădavnic vremea ! trece c'un zbor neobosit, 

În sinul omenirii vărsind a iernii ghiață 
Lumina lor iubită luceşte lin în viaţă, 
Precum un soare dulce, în veci neasfinţit ! 
Asa.nu te ve! stinge din minte-mi niciodată, 

O suvenir puternic de dragoste "'nfocată, 

O timp ferice 'n care minunea ce iubesc, 

Ara deşteptat în raiuri cu glasu-l ingerese | 
- 

"Era ceasul tainic? al blinăelor şoapte, 

Cind nu mal e ziuă, si nui încă noapte. 

Pămintul și cerul, ca do! frăţiori, 

Îi da: sărutare prin stele şi Mori, 

Şi n aier parfumul al Morilor dalbe 
Plutia 'cu. lucirea steluțelor albe, - 

Şi ?n toată natura cuprinsă de dor 
' Plutia o şoptire de dulce amor! 

„Din margenea -lumii, a nopţii regină 

-Vărsa ?n calea noastră duioasa-l lumină, 

  

: Schimbat: timpul, 
2 Schimbat: blinda oară.
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Și 'n lunca pătrunsă de razele el 
Zburaă eail noștri cu âripi de Zmei,, 

Mergeam noi în cale, ca umbre ţăcute, . 

Pe-un covor de frunze, pe cărări pierdute, 

Și ?n tăcerea nopții ce ne "mcunjura, 
Sufletele noastre ca şi not zbura?, 

Zbura” ca dot îngeri, din stele în stele, 

Dindu-și sărutare tainic între ele... 

"De-odată fugarii cu ochil de foc 
La capătul luncil sopriră pe loc, 

Iar dulcele iager, pătruns de simţire, 
Îmi zise atunce, cu-o dulce” zimbire : 

— «Acuma e ceasul! cind genîul s sfint 
«Aude și vede minuni! pe pămint. 

«E oara ferice de sfintă uimire, , 

«Ce 'n suflet revarsă fiori de iubire, 

«Spune-mi! dar acuma, tu, te esti poet, 

«Ce poesii cintă inima-ţi încet ? 

— «Dacă vret să ani taina acea sfintă 3, 

«lată poesia ce inima-mi! cîntă: 

  

1 Schimbat : Acum este oara. 

_2 Schimbat: ce mâ'ncintă.
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„De este vr'o fiinţă, de este vre un nume 
La care 'să se *nchine un suflet omenesc, 

“Cu tot ce e ma! 'Robil, ma! iubitor pe lume,. 
Cu tot ce *'n omenire e mal dumnezeiesc; - 

Tu eşti acea ființă, tu, gingașă lumină, 
Aprinsă *n a mea cale de insuși Dumnezei, 

Şi suiletul miei vesel la tine se închină, 

o, scumpa mea Elenă, o, drag ingerul miei! 

Ciad soarta vru să întru In raii de fericire, 
Cind ochi! miel pe tine, zimbind. te-ai iatilait, 

Un fulger, o scinteie de veşnică iubire, 

Dia ochi! tăi pornită, în sinu-mi aii lucit, 

Şi-atunci, în altă lume, am renviat de-oaată, 
Şi-un soare mal fierbinte în ceru-mi s'a aprins, 

Şi-o lume fără margeal, frumoasă, desfătată, 

Ca o cimpie-verde supt mine s'a întins. 

Atunci natura "ntreagă, zimbiudu-mi cu plăcere, 

Îşi puse pentru mine coroana sa do Mori; 
Şi glasul maicel mele, curmind a. mea durere, 

Veni să mă dezmierde dia cerul fără nort. 

Căci fața ta iubită mi s'arăta orlunde, 

În vis, în. Mori, în stele, In dulcele senin; 

Şi inima-mi, cuprinsă de dorul ce pătrunde, 
Şoptia cu tine astfel prin tainicu-I suspin: 

" «Ferice 'de acela a cărue privire, Mi 
«Trezind în al tăă suflet un fraged, dulce dor,
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«Ar face ca să nască pe gură-ţi o zimbire, 

«Ca zori misterioase de vesel viitor ! 

"Ferice care, vrednic de-o soartă neașteptată, 

cAr face pentru dinsul, în ceas dumnezeiesc, 

<A ta inimă scumpă de dragoste să bată 

«Şi glasu-ţi cu *nfocare să-i zică : ete iubesc IL 

1815. — B! Linzi] +. 1 

  

— 

„1 Moșia [amiliel Negri. — (N. E, S



  

IV, 

- DE CREZI ÎN POESIE... 
— 

De crezi în pousic, 

În sfinta armonie! 
Din boltele cereşti, 

» Cind noaptea 'useninată 
Luceşte 'ncoronută 

- De stele ce iubeşti; 

De crezi în tinerctă; 
Îa ginguza frumseță, 

- Ce-apriade dulce dor, 

Şi "n tainica uiinire 
Ce *'nsufl'a ta privire, 

O scumpul miei odor; 

De crezi fa'al tăă fcate,. 

În sunete curate, | 
În cer, în Dumnezei..., . 
Precum eii cred în tine. - 

Ca “în cerescul bine, — 

Crede *n amorul mică ! 

1815; — Biţtazi). 
 



  

O NOAPTE LA ȚARĂ 

. ” Ă 1 

Am 0 inimă în lume, 

Care ştii că mă iubește 
Conachi:. 

Frumoasă e cimpia cu dulcea-l liniztire 7. " 
- Pentru acel ce fuge de-a lumii amăgire,. 

„Pentru acel ce cată un traiă nelasemnat;' 

Plăcut, plăcut e ceasul, de griji nentunecat, 

Şi dulce este viața ce curge lin, departe 

„De-al omenirit zgomot, de-a” et fumuri deșarte ! 

Cind inima hrăneşte o tainică dorință, 
Cind omul simte în sinu-i o crudă suferintă, 
O jale fără margeni, un dor fără hotar; 

" - Cind zimbetu-l ascunde ades suspin amar, 

Si mintea-l se deșteaptă din vis de fericire, * 
Pierzinăd orice credință, oricare nălucire;, — 

Ferice de acela ce “n tulburare-i, poate - 

Pe-un cal să se arunce şi prin văzduh să 'm-.. 
E  noate, 

-* Pășind peste-orizonturi, zbuilad peste cimpil; 
Did 

1 Tatăl vitreg al Elenei Negri. — (X, E. 
7
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Ferice care poate, departe de cel vii, 

„Să uite-a sa ființă, să piard'orice simţire, 
să nu mal facă parte din trista omenire ! . „ 

-e 

. Era o noapte lină, o mult-frumoasă ' “noapte, 

_ce revărsa în lume armonioase” şoapte 

"si multe glasuri blinde în inimi deștepta, - 

O noapte de acele ce nu le poți uita, 
Care aprind în suflet scinteie de iubire. 

Şi pun pe Irunte raze de indumnezeire,. ” 

"Eram. parcă sint tacă 1... la ceasurile '-acele 

Cind ochiul rătăceşte primblindu-se prin stele” 
Şi ?n toată steaua vede un chip gingâș, slăvit; 
Atunci cind visul zboară, pe țerm nemărgenit, 
Cind dorul trist unește a” lui duioase plingeri 

* Cu sfinta armonie a cetelor de iager!. : 

Ca lampă aninată la poarta-de vecie „ 
" „Domniă în dulcea taină a umbrelor. făclie, 

Vărsind văpaie lină, ce lumea coperea. 
_ Lumină mtugăioasă] în ceruri ea părea 
Menită ca să ducă pe căl necunoscute 
Dorinţele-omenirii în lung deşert pierdute! 

..: , 

De-odat'un glas do inger, o sfiată armonie, 

Plutind uşor în aier, ca vintul ce adie, 
"Se cobori pria stele din leagănul ceresc: .- - 

Duios cra şi gingaş acordul îngeresc, 

Căcl inimile nvastre săltară ma! flerbinte | 
La dulcele săă cintec, laceste-a” lui cuvinte = 

3 Schimbat : oarele acele.
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«Ferice de -acela ce, cu-o simnţire vie, 

«Slăvezte armonia și ?nnalta poesie 
«Ca dezmierdări plăcute de glas prietenesc; 

«E] poartă pe-a sa frunte un semn dumnezeiesc, 

«Şi geniul săă gustă plăceri lacintătoare, 

«Zburlaa la nemurire ca vulturul în soare; - 

«Dar mal ferice incă ființa de iubire 

«Ce simte cu 'afocare a dragostil pornire _- 

«Şi nencetat e gata cu drag a se jertfi! 

«Că? dulce-i pentru altul şi ?n altul a trăi, 
«Şi dulce-I do a zice, cind înima jălește:' 

“ «Am o fiiață n lume ce ştii că mă iubeşte bb. 

Minjina. — Mart 184%. 

— 

3 Schimbat : câcl.
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„ue VEZI TU VULTURUL, 
  

Vezi tu vulturul falaic, o, scumpa mea iubită, 

Cum saltă, se ridică şi zboară către norl? 

Aşa sufletu-mi vesel'în fața ta slăvită . 
Se 'nnaltă către ceruri, plutind in dulci fiori. 

. o - i 

Vezi, printr'a' nopţii stele, ce rază luminoasă 
Revarsăn a sa cale luceafărul ceresc? “ 

"Asa cind vii, iubito, cu inima voioasă, 
De gingașă simţire aşa ochi-mi lucesc! 

Auzi tu glasul tainic ce cintă ?n miez de ucapte 
” Şi prin văzduh pluteşte cu-al fiorilor miros? 
„Așa răsună 'n mine melodioase şoapte 

Cind sufletu-mi te simte, Ingerul miei frumos! 

> Căci valturului cerul a dat aripi să zboare, 

Şi stelelor lumină, și nopților suspin, 

lar ţie ţi-a dat farmec, plăceri incintătoare, 
şi mie mi-a dat suflet ca ţie să-l închin : 

1815, — Bilinzi). 
i 

* 

 



  

VI 

DESPĂRȚIREA 

“Te duel, iubită scumpă, tn termuri depărtate, 

Lăsind frumoasa ţară, surori, prietoni, frate, 

Lăstod în ti: miei sunet un mult amar suspin ! 
În oara de pornire cu toţii impreună , 

Doresc Va” tale pasusi călătorie bună -. . 

Pe-o cale inflorită şi supt un cer senin. . 

Mergi dar fără mihnire, te dă, și (il voiousă, 

Căci ingerul iubirii și inima-mi duioasă 
Te vor urmă ortunde cu tainicul lor zbor; 

Și, cit vel (i departe, ca mine te gindeşte, 
Că tu esti a mea viaţă, că soarta ne iubeste, 

Că cerul ni păstrează ferice viitor. | 

Gindeste că în lume nimic nu e mai inare, 

Ma! giagaş, mal puternic, mal sfint, mal cu 
. Vafocare, 

"Decit simțirea vie ce tu mi-al tusuflat: 
Că orice fericire, că orica dulce Vine . 
„Dia ochil tăi derează), îm vine de lu tine, 
Precum lumina vine dia cerul innălţat. 

  

„1 Porneşte, arhaism (şi la Miron Costin). — - 
(N. E).



Oriunde tu vel merge, iubită-ţi ad'aminte 
De-a' noastre ceasuri Li pline de dragoste fier- 

- [binte, 

Comori nepreţuite de scumpe dezmiordărI ; 
De-âcele vremi in care a noastră fericire 
Schimba Întreaga lume în leagăn de iubire 

„> Şi vremea trecătoare în laaţ de săratări | 

Mergi, dragă, cintind* vesel ca pasărea uşoară, | 

- Ce ?n faptul dimineţii din cuib lu ceruri zboară, 
Lovind a sa aripă de.rouă și de flori; .:. - 
Căci sufletu-mt, in taină şoptină inimit tale, 

„Va depărta de tine orice ginduri de jale, 

1 Schimbat: -oare. 

Va alunga din ochi-ţi orlcari negri nori. 

- Si:cind va A lumină, şi cînd, în miez de noapte, 

Vei asculta cu lacrimi a'ingerilor şoapte,. 

ZI, draga mea atunce, precum oiă zica eu: . 

: «Nu e fiinţă “n lume ca mine de iubită 1 

cAmorul mă 'ncunună cu-o rază strălucită, 
«Veneţia m'aşteaptă, zimbind la visul . miei î5” 

laşi. — Maiă 1846, 

    

„3 Sehimbat: plutind, 

. RI



  

NUL, 

= DULCE ÎNGER, 

Dulce inger de blindețe, - 
Tu ce ?n cale vesel zbori, 
Pe-ale mele tinereţe 
Aruneind frumoase fiori, - 

Mergi, supt alba-ţi aripioară 
Să fereşti de soartă rea _ 
Pe-a ta dulce surioară, 

Pe Niniţa, draga mea! 

Mergi să furi de printre stele 
„Un: Iuceafăr luminos, . i 

Si pe fruntea scumpei mele 
Să-l aniîni, cintind voios ș 
Mergi de 'ntiade verzi covoare 
„Supt piciorul er de crin; 
Schimbă dorul mieă în foare 
Și-l depune pe-al el sin. .. 

„-Alergi, pe-aripe-ti să se culce, 
- Adormind îacetizor, 

"Si .Ingin'al ei soma dulce - 

7
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“Cu auler visuri de amor! 
Iar, cu dinsa cind prin lume 
Vel zbura, inger iubit, 

Ah! şoptește-l al miei nume, 
Spune-l doru! miei cumplit! 

Iulie 1846. -— Brusa., 

—Z 
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1 Asia-Mică. — (N. E. ! -
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CÎNTEC DE FERICIRE 

Gindul miei la tine zboară 
Ca o pasăre uşoară 

Cătră 'cuibu-l inverzit, 

Şi la sinul tăă pătrunde 
Ca un flutur ce s'ascunde 
Întrun leagăn inforit, 

Dorul mieii în a ta cale, 

Urmind pasuritor tale, 
Te dezmiardă nencetat, - 

Şi pe dulcea ta guriță, 

Dragă, draga mea Niniţă, 

Fur'un dulce sărutat, 

Ochii miel, ce ?p veci la tine 
Atintese a! lor lumine, 
tanotind în tainic foc, : 

: Văd lucind pe-a ta zimbire 
" Îngerea:ca ta simţire, 
Îngereseul mieii noroc.



Tot ce ?'n lume-i «drag şi place, 
Tot ce 'nnalţă şi preface 
“Pe un om în Dumnezeă, 
Mi le-a! dat cu-a ta iubire, 
O, frumoasă nălucire, 

Scumpa mea, îngerul mieu! 

De-acum vie cruda moarte, 
“Sufe vintul relef soarte | 
Pe pămintul îngrozit ;- 

- Eă aştept cu nepăsare 

A furtunelor suflare, — 

- Căci iubesc, şi sint iubit ! 

Suietu-mi e o grădină, 
- Unde?n gingașă lumină . 

-  Gint?o pasăre. din.raiă; >. 

Viata mea de veselie 
Trece lin in veșnicie 

„Ca-0 dulce zi din Maiă 1. 

Căci amorul e un soare, 
Şi-a mea inimă o floare, . , 

- Şi-a mea viat'un dulce vis; -. 
Căci iubita mea Niniţă, | i 
Cu-o zimbire, cu-o suriță 

__* Mie cerul mi-a deschis 

„ Constantinopol. — August mt “ 

—————— 
, = 

Ş
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„PESCARUL BOSFORULUI 

  

" De-ar vrea innaltul Prooroc, 

„ Mohâmmed strălucit, 
- Să-mi tie ziua cu noroc 

Şi dorul implinit; . i 
De-as prinde-acum in înreafu mea 

Pe-al Măril Împărat, 
Ce poartă ?a frunte-o mare stea, 

Cn talisman bogat, - -- , 

Eă, care sint un biet pescar, - . 

" Purtat din val tn val,. 
Ei care dorm la luschiudar ?, 

în iarba de pe mal, i 
Ei, Abdultah, cel mat voiuie , 

Vislas de pe Bosfor, „- 

"Ce n'am decit ua biet cuie 

Şi un suflet plin de dor!, . 

0 AMaui atunel orice-am «dorit, 
Allah ! orice- -a5 vrea, eis,- 

” z ” . Bi „z 

  

-4 Seutari de Asia. — (N. Ey. - 

. o N *
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Dela Apus la Răsărit 
“Ar îi îndat'al miei: 

„Caftane, şaluri de Caşinir, 
Cu late, scumpe flori, 

"Duţi armăsari de la Misir, - 

- Ca vintul de usori. 

Şi-ua lung 'caic ve abânoz,: 

În aur prelucrat, 
Cu imnuri dia Coran, frumos . 

„Pe margine săpat, 

Și treizeci de vislasi osn'anl, 
___ Ce vesel ar zbura 

Mai răpezi decit elcovani ! 
- Pe “atinsa Marmară 

„Dar n'aş vrea nic! stofe cu fir 

"Şi cu mărgăritar, 
Nici largi caftane de Vizir, 

Nici falnie armăsar; 
N'aş vrea nici săbil de Taban, 

“Deprinse “a omor, . > 

Nici lung covor de Ispahan, i 

Ce saltă supt picior, ” 

Anan! mă jur că, de-aş avea 

Al Măril talisman, i 

N'aş vrea să fă Vizir, n "aş vrea 

- Ni Padizah-Sultan ; - 

3 Pasări de Mare, — A, £. 
K ,
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N aş vrea “comuri, n “23 vrea să am i 
N Nicr Chioşeuri; nici saraiă, ... - 

*Nict să dezmievd in Bairam 3 

Huriile din Raid ; 

Ci ?n mreajă dulce prelăcind 
Duioas” inima mea, - 

M'aş duce *ncet şi tremurind 

. sa prind norocu 'n ea; 

* Să prind copila lui Topal, 

- Frumoasa Biulbiuli 3, 
Ca ciată noaptea lin pe.mal, 

__ Pe_mal la Candili2] 
Constantinopol. — lunie 1846, - 

  

1 Paştile turceşti, — (N. E). 
"2 «Privighitoarea — (N. E). 

2 Sat, pe malul anatolic. — (x, Ey. -



  

AŞTEPTAREA 

"Po malul Mări! de spuine-albită, 
„Ce ?nnalţă gemăt ingrozitor, - 
Ca pe un înger te-aștept, iubită, 

„= Cuprins de jale, muncit de dorl 

* Fugind de lume, gindind la tiae, | 
„În lume singur trec pe pămiat,:: 

- Şi-a” mele lacrimi, dorinți, suspine, - 
Cu glasul-Mării se pierd-in viat, 

-YVeşnic s'afundă a mea privire 

În orizontul întunecit, . .. - - 
„Dar nicio rază de fericire ă 

- În ochi-mi 1acă nu a lucit] 

Veşanle fa noapte tristă, adiacă, 

Ascult al vremil pa: necurmat, - 
” . Dar de plăcere niclun'ceas facă . 

Pentru-al mică suflet nu a sunat! 

Nimic ta lume nu mă facintă,  _ 
Nu varsă "n pieptu-m! dulce flor,:
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Fruaza şopteşte, pasărea clată: -.. 
“ Inima-mi plinge la glasul lor. 

Stai ca o piâtră în nemișcare, 

Pierdut po Btaduri, adese ori, 

Privesc la ceruri, privesc la Mare.. 

Pe Mare, Yaluri,. în ceruri, = nori! 

Ah! vină, dragă steluță lină, 
- De străluceşte pe sinul mieă;.. 

* Alungă noaptea cu-a ta lumină, 
Stinge c'un zimbet amarul greă! 

Destule zile da despărțire, 
“Destule lacrimi, destul amar! , 
Vină de pune cu-a ta iubire . 
Dureri crude vezuie hotar, 

Te-astept, iubito, în a ta cale, 
Precum așteaptă robul minunit 
Să bată oara scăpăril sale, 

Sâ-şI simtă trupul din lanţ ieşit,, 

- Te-astept, iubito, precum așteaptă 

Pe-al diminetii zimbet voios 
Sărmanul bâlnav ce se deşteaptă 
În sinul. nopţii întunecos, 

Ah! Va mea jale, l'a mea chemare | 
Dac'a! tăi suflet e simţitor, . 
Vin? să-ţi daă numat o sărutare: 
Si-apul din lume vesel să zbor! 

Trieste. — Septembre 13%, 

————— 
= 

sk 

,
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UL 

„VENEȚIA 

ii SEPTENDRE 4846. 

Cind ochit miel înnoată fa giagașa lumiuă 
„Ce tainic izvorăşte din ochii tât frumoșt, 
Atunci orlce durere în 'sinul mieă s'alină, 
Ca Marea tulburată ce-adoarmo şi suspină 
Supt ale: nopții blinde luceferi mingtiosșt; 

Căci Ziditorul Lumii, în dulcea lor privire 

Vărsind “văpaie lină şi farmec de slăvit, 
Li-a at a sa putere şi-a sa dumnezeire, .. 
Ca să-mi arăte n lume un drum de fericire, 

O cale luminoasă supt cerul înnegrit! - 

ur 
Cind fruntea mea în pace cu: drag e legănată 
Pe staul tăă, co saltă, aprins de dulce dor, 
Fiinţa mea ferice, de visuri dezmierdată, 
În lumi necunoscute se simte fanălțată 
Și-urmeaz'a ta flință în tainicul el zbor; 

  
1 Sic. în iei



- „ Cind, veselă, fierbinte, gurița-ti zimbitoare - 

133 —: 

căci sinul tăă, în care: domneşte- -a ta iubire, 

Precum o lampă sfintă ce arde *ntr'un altar, 

Frumos ca și altarul uimeşte- -a mea sîmțire, . 
Trezind în al miei suflet orleare nălucire, 
Ştergind din a mea minte oricare gind amar! | NE abitiaină 

- nu. 

Mă "nclată, mă îmbată cu-a” sale sărutări, - 
În inimă-mi:atunce s aprinde-un” dules soare; 

“Și viața-mi, ca albina lipită de o floare, 
"Se leagănă în raiuri pe- a tale dezmierdări, . 

Căcl Ingerul” iubirii, al căru! glas pătrunde 
Şi care lingă tine din ceruri a zburat, 
A strias pe-a ta guriţă aripile-i rotunde a. 
Şi-acum, ca intr* un leagăa, în ele se „ascunda 

. Cu lira sa duioasă ce clată nencetat. 

IV. 

Cină, noaptea, în tăcere, la oara ce s'adună 
N dogitor vechi umbre, pe maluri şovăind, 
Gonduola, leagăn dulce, ne primblă împreună 

-Pe luciul lin al Mării, în care alba lună a 
Cu stelele voioasa se scaldă strălucind, — 

- Atunc!, din umbra deasă, ce doarme *'ntre cae 

[naluri, 
Pin lampele apriuse în boltele ceresti,
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"Din turnuri, dia palaturi, ce triste zac pe, ma- 
(uri, 

“0 tainicarmonis pluteşte peste valuri, 
„ Şoptind inimii noastre cuvinte ingereşti: 

«Iubiti, iubiţi, ni zice Veneţia ceraită, 

«ubiti! amorul vostru puternic « și sfint] 
”«lubiţi! şi calea voastră va fi tot înflorită, - 

" «Şi-n sinul nălucirit, păreche fericită, 
<Cu-o lungă sărutare veti trece pe pămint; 

Sa 

«Cict vremea, co răstoarnă cu coasă nempă- 

[ceată 
dAI falel omeniri! vechi martur! şi măreţi, 

«Nu poate-avea putere de-a stinge niciodată“ 

câcea scinteie vie de dragoste "'nlocată 

sCe luminează calea frumoase! tinereţi 1». 

Palatul Benzoni. : — „Veneţia. 

  

 



. 

  

N 

BARCAROLĂ VENEȚIANĂ 

Pe Marea lină, 
Cara suspiaă, | 

Stelele toate plutesc uşor; 

„De ce, drăguță, 

A mea steluță, . 
Lipseşti tu numat din corul lor? 

Dintra canaluri, 
Şi de pe maluri, 

Se 'nnalță-un cintec melodios; - 
De ce, Ninită, 

- Ata gurită 

-Nu se aude cintind voios? 

” “Tainica noapte 
Cu biinde şoapte 

Te chiamă, dragă, sto incununt; 

Gondila geme, 

Căci, multă vreme, 
N'a fost cu tine printre lagual,
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- Ah! te coboară, 

Vesel'. uşoară, 

Dintr'al tăă negru palat crăiosc 1; 

Via” de zimbeşte, 

. De străluceşte, 

Ca un luceafăr “dumnezeiesc. 

- 

"Cu Viinda-t față. 
Plutind prin ceaţă, | 

Luna din valuri se *nnalţă ?n cer; 
Ah vină, vină, i 

Scumpă lumină, .  î 
Să mingii dulce pe gondolier. 

* CăcI3, în gondolă, 

„__ Cuso barearolă 
„Visul tăă gingaş voiă iogina, 

| Şi noaptea “ntreagă, 
. Ninilă dragă, 

Încet pe Marea te-oiă legăna ! 

Septembre 1846. — Veneţia. 

  

3 Schimbat: regesc. 
3 GCahimhaţpa pa
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„VEDE 

XV 

BIONDINETTA. 
  

. Îatr“o seară, pe Piaţetă!, 

, Mocenigo cel frumos: | 
«Biondinettă, Biondinettă ! , ” 
— Zise 'n calea mea voios — 
<Ştil tu, dragă Venețiană, : 

. «Că Madonna ta ţi-a dat 

" «Mine mici de patriciană 
«Şi ochi. mari de sărutat? 

«ŞtiI tu iar că mie-ml pare, 
«Cospetto? ! mare păcat . 

«Să porţi apă de vinzare 

«Pe-al tău umăr delicat? 

«Vin' cu mine, dragă, vină:. 

«Că că vrei2 să te deprinzi.. . 

<A domni ca o regină 

«În palaturi de oglinzi... 
PI 

3 Piazzetta Venetiei, lingă cete două coloane. — 
(AN, E). Î 

2 Exclamaţio italiană de doxqdere. — a. ED 

3 Schimbat: Ei voiese.



38 

- Într'o zi, lagă fintină, 
“Tiziano-ml zise "'ncet : - 
eNu e ?n stare nicio mină 

"<Ca să cerce-al tăii portret; 
«Dar mă jur pe mindrul soare; 
e«Dac'al vrea pe loc a sta,” 

" «Să te fac nemuritoare, 
«Cercind numal. umbra -ta.> '. 

N 

Azi, prin neguri, dimineață, - 
Noul-Doge, mă zări ICI 
Şi pe-a lut San-Marco piaţă 
Din palat se cobori: -“ i 
«Venețiană tinerică, 

«Biondinetto 15 -- zise el — 
«Mini în Mare-Adriatică 

_cAm s'arunc acest inel, : ** 

eâltat, ta purpură şi ?n aur . 

«Am să fă încoronat, 
“aşi pe vechiul Bucentaur ! 

«Prin Veneţia purtat. | 
«Z! că vrei a-mi fi soție, - 
«Şi eă jur pe Sfintul Mare . 

«Să-ţi! închin, Biondină, ţie: 
«Toată fala de :monare.» - 

“Dar Biondina cea cuminte, 

Drumul răpede urmind, - - 
La tustre!, cu dalci cuvinte, 

„2 Buceantoro,. corabia de paradă a Dogilor. = 

(NE)



7 
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Li răspunse-aşa, rizind : 
«Nu-l oglindă mal curată. 
«Nu-i portret mai ingere e 

aDecit cel ce mi s'urată 

«ln fintină cind privesc; 

«Nu stat semne de mărire, 
«Nici inele de rubin, 

«Cu mal dulce strălucire 
«Decit ochit lui Touin; 

„«Ca goadolu-l din Piaţetă . 
«Xu e tron mal de dorit, 

«Cind pe draga-l Biondinettă. 
«El o primblă, fericit in 

Veneţia, — Octombre 1846. . 

 



O SEARĂ LA. LIDO 

Pidică vălul negru ce-acopere-a ta faţă, 
Weneţio cernită, Veneţio măreață ! 
Şi, cu-o zimbire dulce, fii martur fericit 
I/a noastră veselie” şi-amor nemărgenit ! 

În vremile trecute a* libertăţii tale, 
"în timpurile-acele de gloril triumfale, - 

Cind, nobil-răzimată pe falaicul tăă lei, 

*- Medeal Adriatica săltind la glasul tăă, 

Gonddle negre multe se depărtaă de maluri 
Si lunecai fn taină: pe negrele-ti canaluri, 

" . Purtind comori ascunse de „gingașe simţiri, 

- Îimpărechiete inimi, pierdute * a fericiri, 

Dar spune-mi tu, văzut-al în gondolă vre-odată 
” Fiinţă mal frumoasă, ma! dulco dezmierdată, 

„„WJa tager de iubire cu suflet mal cerese 
Decit minunea scumpă pe care eă slăvese? 

.0, gondolă iubită, no! lumil dăm uitare ! 
Zbori vesel, zbori în pace, purtindu-ne pe Mare, 
Şi leagănă'n tăcere, „supt cerul aurit, 7 : 

„Amorul nostru mare ca cerul nesfirşit. 

.
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Și tu, o vis ferice al tinereții mele!" 
De-ar fi "n a nea putință să fac precum doresc, 

As pune pe-a ta frunte un diadtm de stele, 

A3 pune <upt picioare-ți un tron dumnezeiesc ! bă 

Câcr te iubesc, Elenă, cu-o tainică uimire, 

Cu focul tinereţii, cu dor nemărgenit, 

Cu lacrimi și credință, cu dulce fericire, 

Cu tot ce este ?n mine putere de iubit! 

În dragostea cerea:că visind cerescul bine, 
„La tine al mieii suflet innaltă zborul săă. - 
Tot ce-i mal sfint pe lume, cit îl slăvese în tine 7 

Tu ești lumina; viata şi, Dumnezeul mieă | ! 

În tine cred, Elenă, precum credeam odată 

În glasul maicel mele, în sfintul e! amor; 

Precum În soare crede natura *ntunecată, _ 

Precum geniul ! fulaie în falaic viitor, = - 

Că? porţi un nume dulce şi scump inimil mele; 
Un nume ce-mi inspiră un cult dumnezeiesc, 

Şi care mă inctată ca harpele din stele, 
Și care îmi șopteşte de maica ce jălesc3,. 

lubirea ta-mi tasulă un dor de nemurire; 
lubirea mea mă "analţă la tronul ingerese ș 
Si ?n leagân de gondălă, în veşnică iubire, 
Cit lumea, lingă tiuo a$ Vrea ca să trăiesc. 

Veneţia. — Octombre 4346, 

——————— 
Bi aa ———— 

* 

PI 
1 Schimbat: un geniu. 
2 Schimbat: tu 
3 Elena Cozoni ; mama, atuuct râposată, a 

„poetului. — (N. E).



  

AVI. 

 GONDOLETA 

“Cu Ninita "n gondoletă * 
„Cind mă primblu ?ncetizor, * - 

„+ + 'Teecătorul dia Piaţetă a 
Ne priveşte-oltinu de dor: : | 
Atunci cerul se "senină, 

"» i. Lueind vesel Pumindot, 
” Şi-Adriatica salină, 
Se alină pentru nol.. 

„În lagună de ni place 
"A pluti pe-al Mării val, 
Pentru nol Sirocco ! tace 

:. Pe-al lut Lido 2 verde mal . : 
- Şi, supt lunga sa lopată, 

Gondoleta saltă lia, 
„„. Cu Ninita legănată, , 
„Legănată pe-al miei sin. _ 

  

' Vintul de Suu. — (N. E». , 
* 4 Iasulă lingă Veneţia. — (NE -
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„ Mină vesel, lopătare, 

De la Lido la Saa-Mare, | 

Lea. de-alung Canalul-Mare ?, 

Ce se ?ndoaie ca un arc; 
Mergi cit draga mea Niniţă, 
“Stind la pieptu-ml înfocat, | o 
Mi-a da dulcea sa guriţă, IRI 
Mi-a da dulce sărutat. i 

„_* CIt va fi în ceruri lună, 
Cit va A senin pe cer, 

La Giudtcca ? spre lagună 
__Zborl, voinice gondolier ; 
Du-ne, Toni, 'n liniştire 
Pân' ce, stind gonâola ta, 
Viaţa noastră de iubire - 

Cu iubire va "aceta 2 
Veneţia. — Octombre 18%, 

  

  

  

2 Actera principală do circulație a. Vene» 
țiel, — (AX. E). 
"1 Insula 'Evreilor; în Veneţia. — cu, E.



  

n | XVII. 
" BARCAROLĂ SICILIANĂ + 

Cind vintul se scoală 

Turbat şi răscoală ” 
Al Mărilor, val, 

Pescarul, s'opreşte, 

La valuri priveşte, — - 

Şi cintă po mal, 

Ca dinsul, de rele, 
De viscole grele, .,: 

Departe să fim! 

Fa” Mării talazuri, 
La? vieţii năcazuri, 

Ca el să privim - 

"Junia ne 'nvaţă 
Să trecem în viață 
Ca pasărea ?n zbor, 

Cu fruntea ?n lumină, 

Cu inima plină 

De dulce amor: 

  

"2 Schimbat: Canţonetă napolitană, 

. 

2



Ma 

Dec!, fie pe Mare . N 
Furtună, turbare, ” 
ŞI 'a viaţă amar, — 
Nol, vesel pe maluri,” 

Să ridem de valuri, 
Ca bietul pescar! 

Iaauar ARAT, — Napoli. 

(latata în nucovina, poz. 2). |



  

| XVIII... 

_ VISURILE. 
  

Scumpă, albă lăcrimioară.! 
"Vezi tu roua de pe flori 
- Cum luceşte si-apol zboară, 

De sa schimbă 'n negri nori? 

- Astlel gingaşa lucire N 
Din ochl dulci, veselitori, 

“Trist în lacrimi de mihnire 

Se preface-adese ori | 

Cite inimi inforite = 
La lumină vesel zbor”, 
Şi, de-odată veştejite, 
fără vreme cad şi mor! 

Cite visuri de iubire, 

Dulce! a* inimil comori, 
Trec, se sting ca uălucire, 

Şi ca fulgeri trecători !



j MI 

Asta-l legea crudei soarte, 

Lege făr' de mingiieri| 
Azi e viață, mini e moarte, 

Azi plăcere, mini, dureri: 1... 

Fericit care "mplineşte ă 
Visul săă pe-acest pâmintș 
Fericit care iubește 

* Păn” a uu cădea 'n mormiat; 

Căci iubirea din junie . 

Schimbă lumea 'n vesel raiă 
Si cu sufletul renvie 
În cerascul dulce plaiă! 

Februar 4847, — Villa Delhaa. — Palcemno, 

  

“ ÎN . 

3 Reproduse veraurile dintr'o bucată ante 
rioară, tipărită mal sus.



  

ADIO 

  

De-aş trăi cit lumea ?ntreagă,. 

Gindul miei la tie, dragă, 
Veşnie, veşnic va zbura, 
Şi-orice e mal sfint in mine," 

Dulce înger, pentru tine, 

Pentru tine-l voiă păstra. * 

-Cea ma! blind'a mea gindire, 

Cea mai gingașă simţire, 

Cel mal falnic dor al mieă, 
"ie numai, numal ţie * 

„Le închin pentru vecie, 
Ca la însuși Dumnezeă ! 

Tu, fiinţă de slăvire, . 
C'un cuvint, cu o-zimbire, - 
Cu un dulce sărutat, 

Mi-a! dat suflet; mi-al dat vieaţă, 

Si a raiulul «dulceată 

Tu în sinu-mi af văr:at?
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Tu mi-ai dat, cuca ta iubire, . 
Acea ?'nualtă fericire, 
Acel simţ dumnezeiesc, 
Ce puternic no supune 

Şi ne'nnalţă de ne pune 
Sus, pe tronul ingerese? 

Tu, Eleno 1... Dar, val mie! . 
Într'o noapte de urgie, Ă 
Cerul crud nc-a despărţit : 

- Tu te-a! dus, te-a! dus, iubită... 
Fericirea<mi nestirzită 

 Într'o clipă, sa sfirșit 

* Aşa-l soarta ! Așa ?n lume : 
Tot ce poart'un “dulce nume, 
Tot ce-i falnie şi frumos, 
Curind trece, curind moare, 
Ca ua cintec, ca o floare; 
Ca un fulger luminos! 

Steaua vine, steaua piere : 

Astiel dulcea-mi mingtiere 
A perit de pe păimint;: 
A perit, s'a dus cu tine 
În lăcașul de lumine.., 
Si eă pling pe-al tăi morminti 

Singur, singur cu-a mea jale, 
Rătăcit pe-a Victil cale, 
Ca un orb nenorocit,



Viaţa-int seade, jalea-mf creşte, 
Şi-al mieii dor in vecl s'opreşte 

„Pe mormintul tăii iubit! 

Adio! pe-aceste maluri, 

De-ale Bosforului valuri 
Îngtaate lin, uşor, N 

- Te las, luger de iubire, 

Cu a vieți-mi fericire, 
Cu-al mieii suflet plin de dor? 

„+ Constantinopol. — Maiii, 1819,



XX. 

PE MAREA 

  

Ah! viaţa pentru mine, 

Scump tager, fără tine 
Nu are niclun bine, 

“Nu are nictun dar: i 
În cer fie lumină, IN 
Sai nor!, saă noapte liaă, 
Sunâtul mieă suspină, 

” Suspină cu'amari . . 

Oricare nălucire - 
L'a omulul simţire : . 
Aduce *nsuflețire Ii 
Cu glasu-I încintat, _ 
Se pierde ?n neagra ciață 
Ce 'ntunec'a mea viaţă, 

Si glasu-l se inghiată, 

Da mine depărtat. 

Acum ceru! zimbezte, 

Natura "'ntincreşte, 
- Şi tot cara trăieste 

* - Se simte fericitș



  

"Dar mie ceru-mi.pare 
__” Guprins de”atunecara;,, 

Văd lumea ?n latristare, 
Ca sufletu-mi cernit ! - 

- “ Zădarnie cat plăcere, 
-  Zădarnic mingiiere, 

“Salina a mea durere, 
-- Să curm al miei suspina: 

Do 'Trecuta fericire 
„2 avor e. de jălire, 

-- 3 - Şi duleea-t'suvenire 
” -  Hrăneşte jalea ?n sin! 

O valuri mari de spume, 
MRI " Purtaţi-mă prin lume 

Ca frunza_fără nume, 
Ce o platiti uşor, - 

- Şi m'aruacaţi dia Mare 
„Pierdut, fără suflare; . 

Pe mal de neuitare:” 
„Pe malul dia * Bosfor? |- 

Pe Marea Neagră. — Maiă 187, 

* 

    

1 Schimbat: Pe malul cu uitare, 

1” 9 Schimbat: Adiacului Bosfor. 
3 Malul ce cuprindea mormintul Elenol,
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“URSITA MEA. 
  

întrun castel, departei,. 
Din ceruri avuiă parte 
Să văd un îngerel: . 

„Mult trist era castelul, 
Mult vesel ingerelul, — . . 

” Mult gingaş, tinerel | 

Avea cereşti biindeţe, 
Pe frunte-I dulc! albeţe, 
În ochi-I dulce foc, 

Si-o tainică zimbire, . 
„ Si-un suflet cu iubire, 

Si-o soartă cu noroc. 

Eram ei incă june... 

Acea scumpă minune 

Era ursita mea | 

3 Minjina. — (N. E).



„Aşa “avuiă ei parte, “ 

întrun castel departe, 
A mă ?ntilni cu ea. 

. i 

Într'un palat, pe Mare, 
Într'un oraş ce pare 
Din valuri răsărit 3, 

Departe de-a mea tară, 

“În urmă văzuiă iară 
Ursita ce-am iubit: 

Şi-acălo, fără frică, 
Pe Mare-Adriatică _ 
Gonddla ne-a primblat ș 

o Şi n leagăn de iubire," 
Pierdut în fericire, 

”- Tot sufletul i-am dat! 

- Pe soare şi pe lună. 

_ ” Cu mine impreună. 

o A fost ursita mea... 

Aşa avuiă ei parte 
Intr'ua palat „departe, 

A mă iubi cu ea! 
. ii x . 

Iubitu-ne-am în lume, * 
Plutind pe-a? Mări! spume; 

Călcind pe verde plaiă, 

3 Veneţia. — (N. E).
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Si, lumit dind uitare, 
- Cu-o lungă sărutare 

Trecut-am lia pria rai, 

Dar, într'o noapte lină, . 

O palidă lumină 
Se stinse In eter, 

Și ingeru-mi, cu jale, 
Zburind pe-a stele! cale, 

” Se *ntoarse iar în cer. 

Eram atunci pe Mare... 

În dulcea-t legănare 
Muri ursita mea! 

Așa avuiii eă parte 

A sta la veci departe: 

Şi-a plinge după ea! 

0, — Malta, - ”



„ Zboară, zboară obosită - . - 

  

_ XI e 
„LA VENEȚIA MULT DUIOASĂ- 

La Veneţia mult duioasă 
Duios zboară gindul mică, 

"Cind, în noapte'ntunecoasă, 

- "Pe simţirea-m! dureroasă 
” Se abate dorul greii. | 

Astfel pasărea rănită . 
De un şerpe otrăvit 

Şi abate amorţită 
Lingă' cuibu-l inflorit. 

-0, VeneţiIo mult măreaţă, 
Cine a putut gusta - 

„A iubirilor dulceaţă 
_ În poetica ta viaţă, — 

” Veşnic nu te va uita). - 

"“Te iubesc în a ta jale, 
În veşmintul tăă cernit, 
Şi în gondolele tale 

„Ce se pierd printre canale, 

„Ca un vis neisprăvit; .
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Te iubese cu dor fierbinte, 

În frumosul tăă trecut, -- 
Şi ?n aducerea-aminte 
Ale 1 dragostelor sfinte 

Şi-a fiinţel ce-am pierdut | 

  

1 Sic.



SUVENIRE 
(4843-52)



  

A 
VISUL, 

Era o cimpie lungă și tăcută, 

Lungă ca pustiul, ca muartea de mută : 

Sus, pe cerul neted, zimbia luna plină 4, 
Revărslad din fața-i valuri de lumină 2, 

Eram pe-un cal aprig care 'ntrecea vintul; 
Negrele lui coame atingeaă pămintul. 

În cimpia lungă Salul mici fugea, 
Iar a' lul picioare iarba n'utingea”, 

. ! _ 

Ne duceam în cale precum visul duce 
Ca duhurl* de spaimă, ca donă năluce, , 

Zburam noi pe lună, precum gindul zboară, 
Cind nădejdea 1 dulce inima *'mpresoară, 

3 Schimbat: Sus, ta taină dulce, pe-a! nopţii 
senia, | 

Schimbat: Ca un tas de aur, luna plutia îin. 
Schimbat: geail. - . 

« « sehimbat:riubirea, 
. - ! ... | ur
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De- odată fugaru- “mi, “storăind, “opri! 
El în.depărtare trel umbre zări, ! 

“Trei fecioare mindre 1, nalte şi frumoase, 

".. Decit steaua lunii, stele ma! voioase, 

„. În negura nopţii zimbindu-mi- juca? £, 

„Şi "nvirtindu-şi hora, vesela cinta”3: 

î «Tu ce-alergi firă 4 plăcere. 
” «la ctmpia “ntunecată, 

-”.aVin” să afli mtagliere, 

«Vin” la Curtea mea bogată: 
cÎn palaturi aurite 
«Şi ?n comori nemistuite 
«Ţi-oiă da zile fericite, 

«Şi-oiu fi roaba ta plecată. . 
. . 

«Tu ce-alergI fără dorință | 

o. <În cimpia părăsită, i 
 «Via*'să'ncing 5 a ta flință 
«Cu:a mea rază strălucită : 
“<A ta mindră pomeaire ie 
«Va zbura la nemurire | ” 

  

“a Schimbat : albe, natte şi frumoase. - 

3 Schimbat: În vesela uoră uşoare sălta?, 

3 Schimbat: şi glasul lor vesel po rlad îmi 
cinta. 

« Schimbat: ăr de. . 

„5 Schimbat: s "ating, K .
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«Şi d6 falnică mărire | 
«Va fi 'n veci insufetită! 

* 

«Tu ce-alergi făr” de Subire 
«În cimgia cea pustie, 
«Vin! aprinzi a ta simțire 
«La a dragostei făclie : 
«Al tăă suflet, a ta minte 
«Vor gusta veselit:sfinte : 

«Ling?o inimă fierbinte, 

«Ce te-aşteaptă ca să 'nvieh +, _ 

Uimit de-al lor cintec şi de-a lor zimbire, 
Îmi răpeziii calul... Crudă amăgire! 

Un pas numa! incă, eram fericit! 

"Un pas... ele ?n aier răpede-aii sărit, - 

Şi "nvirtindu-şi hora pe-o rază de lună, i 
"S'ai năltat la ceruri, cintind impreună. ' 

_Le văzuiă ca vulturi, ca tret rindunele, O» 
Şi ca trel stelute se pierdură în stele! 

Mă treziiti din visul ce mă îngina: 

În tăcerea nopţi! greierul cinta! 

1833, — laşi. 

  

a — . TR 

1 Schimbat : Li-auziiie de-asupră-ml glasul 
“ . (dulce, lin, 
Ca o soaptă blindă, ca un blind suspin. : 

 



PE MALUL MĂRII 
  

“În ceasul trist de noapte, cînd apriga furtună 
Pe Marea tulburată, săltind din val în val, - 
Se 'nnalţă, se lățeşte și vijiie şi tună,. 

, - Zărobindu-se de mal; 

Atunci cind spalma crudă fiori sulă prin lume, 

Cina tunetul se poartă vuind din loc in loc, 
Cind Marea frămintată s*acopere de spume 

Şi noril ca talazurt arunc” spume de foc CE 

„Îmi place a sta singur pe-o stincă dărimată, 
„S'aud pe. maluri vintul cu groază şăierind, 

- Să văd pe *ntinsul negru furtuura jatăr tată” 

Şi cerul fulgeriad.” 

- căci inima mea astfel de jale e muncită 
Şi plinge cu durere, lă tine cind gindese, ta 

8 m maică, inger dulce] o, maica inea iubită,” 

Tu ce-a! zburat din bratțe-mlia leagănul ceresc! 

Pierdut în îintunerec, supt cerul fără stele, . 

Lipsit de-u ta ființă, ce zace în morinint, 

Eă văd în nori, iu.vuluri icoana vieţii mele, — 
Şi gem cu-al nopţii viat?
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Că! mult amar “e e ceasul cind dorul ce fălește, 

Cătind În .vremi trecute un 'suvenir slăvit, 

Se "'mpiedecă ta zboru-i, şi cade, se loveşte 

De piatra mormintală a celor ce-am iubit] 

. , 

Cusa" sale piazi umflate o mică luntrisoară , 

' Pe luciul viă al Mărit de vint se Ingtna, - - 

Şi, supt un cer albastru, ca lehăda uşoară, 

Azi, lin se legăna. 

Dar “latul crunt, de-odată, suntaa cu vijelie, 

Schimbă a Măril faţă în munti ingrozitori, 
Şi-acum sărmana luntre pe intinderea pustie - 
Zdrobită se zăreşte, la fulgeri trecători! 

Insula Princhipo, — August 1846. 

  

  

, 
  

3 Schimbat: Ali:



„ PĂSĂRICA 
  

Albă păsăricăt, 

“" “Ce stal singurică 
Lîngă cuibul tăi ? 

- Nu-f Ziua senină, 
N Ori 2.nu curge.lină _ 

| „Apa la ptrăi ? 

„Ce plingi tu cu jale 5? 
— Vezi sorile tale - 
"Cum se veselese;, 

Pria' crengile 4-umbroase 
Vezi cli de voioase 
Zbor si ciripesc | 

. .. ae 

Ca durere, spune, 

"» Ce dor greă supune». 
Inimioara ta, 

"3 Moldova, — (N. E). 

Apoi: Sai. N 

3 Schimbat :: De ce pling! cu iale ? 

4 Schimbat : : luncile, Ă



De stal singurică, | a 
Albă! păsărică, a 
Și nu poţi cintă ? 

— Frate, 'n depărtare “ 
O pajură maret? 

„Se 'anallă merei.: 
Ghiara-) se lungește, - 

Și ochiu-13 ţinteste ! 
Tot spre cuibul miei. . 

Apa-l lină, frate, 

Frunza lin se bate i E 
“În codru “mmorit;. =: 

* Dar cuibu-ini jos eade, : 
Că de mult îl roade 

"Un șerpo cumplit! 

(Întăiă in catia, p. B. 
4843. — ași, 

    

1 Schimbat: Dragă, 
"2 Rusia. — (N.:E). . 

"3 Schimbat :. Ochiu-l se. 
-< Mihal' Sturza-Vodă. — (N. E).



  

W 

MAIORULUI IANCU BRAN 
— 

” Mergi să-ţi ier dreapta răsplată de la dreptul 

, [Ziditor, 

Tu ce laşi tn urmă “iale, vredaicule muritor! 

'Om de bine, de crediuţă, ce Moldova ţi-al, iubit 

Şi *atracsst veac plin de rele, fapta . „bun? al 
: (sprijinit? 

AL tar vechi şi “aragi tosarăși capul, “armele 
[pleciad, 

lia cul tăă de moarte te duc jalnic susp: 
- - [ntad, ” i 

- Giasut clopotelor sună ceasul tăa de vesnicie, 
Şi văzduhul Ii răspunde pria o tristă armonie. 

Trupul tau, ce-a fost țărină, în țărină sa pre 

N - - [face, 

Iară sufletul țăi vesel sus ia veci va gusta pace, 

- Căet, ta viață cind, ca tine, omul binele slăveşte, 

Domnul sfint cu-a sa iubire! după moarte=l - 

Îmiluieşte! 

(Pentru Braa, + v.' Russo, „Opere, p. 37 şi urm.) 

1813. — Iaşi. E 

2 Schimbat: "a durare, a 
a Schimbat : : slăvit,. -



  

V, . 

34 TANUAR 18441 | 
— 

- Ye slăvese, o, zi ferice, sfintă zi de libertate, 
„ Tu a cării dulce ?.rază sufletul romta străbate | 
„Te slăvese, o zi de cinste pentru patria 4 ius 

Pa | - [bită, 
Tu ce-arăți ochilur noștri Omenirea dozrobită | 

Veacuri multe de durere aii trecut cu vijelie, | 
Supt asprime plecind capul unul neam nenoe 

, i [rocit 5: 
„Dar Rominul cu-a sa mină rupa lanțul de robie, - 
ȘI Ţiganul, slobod€ astăzi, se desteaptă fericit Lă: 

Azi e soarele mat fatale, azi e lumea mat 
E [voioasă, 

tn piept azi? inima-mi creşte, azi o viaţa mea 
[frumoasă, 

1 Schimbat : bezrobirea Țiganilor, * 3 Schimbat : miuură, , : 
3 Schimbat : măreaţă, - 
€ Schimbat: patriacini. o 
* Schimbut: în osiadire. * : 
8 Schimbat: liber, PR 
7 Schimbat: 'u fericire, = 
3 Schimvat: lumea uzi e, 
P Schimbat: azi iu piept,



  

i ȘI ia: glasul: Omeziii o simţese. e Iodiiosatăi 

Ciaste, slavă Și mărire pentru îi tine 'a veci să 

o, Moldovo, mult” uitai, tu ce dal sfiota 

Ă Braţul ca care G stărimă astăzi, jugul do robie 3, 
lnaseșt ție. 4 pregăteşte viitor de. libertate ! 

_TPropăşirea, nr, festiv, p. 4) 

“Iași, - — 31 Tanuar 184. 

-. ” i | 

“1 Schimbat : Fulă *n urne, - 
3 Schimbat: țară miudră? 
3 Schimbat: Braţul tăă: ce. Sfarmă astăzi un . 

jug aspru.de robie. 
4 Schimbat: Tie Insăţr,



  

NL | 

ODĂ CĂTRE BAHLUIU 
-: (Meditaţie mlăștinoasă) 

  

Adese ori, departe de-a” lumii triste valuri, 

Cu pasuri regulate că măsur al tăă pod, 

_ Bahlaiă, lăcaş de broaște, rlă tainic, fără maz 

, - ÎN * uri, 
„Ce dormi, chiar ca un Pașă, pe patul tăă de 

: - glod. 

” 7 

«Trecut-aii», zic cu jale, ca? tale negre unde, „ 

«Precum trece poetul cu inima de foc? -) 
— ta nai trecut, :tăpine», atunci? nasul răs- 

- - (punde : 

«Ea le simţesc prea bine, căci mă cirnese din 

(loc. . 

Cind luna se ivește, cind soarele apune, 
A” tale dule! concerturi imi place să ascult 5, 

  

1 Schimbăt: atunce. 
2 Schimbat : Ca gloria, ca viata, ca visul de 

noroc! . 
3 Schimbat: trist nasul îmi. 

» 4*Schimbat £ pe-al munţilor gol umăr. 
s Schimbat : Cind pașil mel, ca gindul, prin: 

aburi rătăcesc. B



: 

ae o 
nur place s'aud glăsul al broaştelor nebuna i, 
De şi al lor prochimen mă asurzește mult! 

„Atunce [ei] în pieptu-mi simt inima că saltă ;, 
«Ca la un glas de rate 4, iubit și asteptat, 
«Căci gingașele broaște sint dulci poeti de baltă, 

Precum mulţi poeți gingași sint broaşte de uscat, 

_ (latăia în Calendarul Kogălniceanu 

. . pe 18%5, p. 12.) 
18, — laşi, 

  

“3 Schimbat: Îmr. plac acole imauri de broaște 
fără număr. cara 
 Schimbat : Ce, chiar:ca Oarecare, In cor 

„Brăcăiese. 
3 Schimbat : : Atunce In cadeaţă a mea inimă 

„saltă. ! 
e Sclimbat: prieten: „



„NU | 

„ ZIMBRUL ȘI VULPEA 

  

FABULĂ 

Pe-o pajiște întinsă, 'cu flori imbielsugată, 
Păştea zimbru! voios, ? ” 

Cind pe furis, prin iarbă, o Vulpe! tupilată,, 
„+ Tirindu=se, ÎI zice 2 cu glas foarte duios: _ 

—<0, Zimbrule puternic, o mult slăvite Doamna 

- «Se poate-a Ta Mărire să pască pe cimpil, 
«Supusă ca nof, proștii, la ploile de toamne, 
«La viat, la ger, la muşte, Pa” iernii vijelit? 

câă nu gindește oare că ?n vremile trecute . 

«S'a prefâcut fa Zimbru un falnic Dumnezeu 7 
«Că soarele's'ar pierde po căt necunoscute 

«De n'ar domni un Ziintru În zodiacul săi? _ 
„ «âh! scumpul miei stăpine3, dă-mi voie a te 

: i [duce . 
: «Într'un pal: at de cinste în care nencetat 

«Chiar căi cu-a* mele labe de hrană- țivoiă aduce 
«Şi chiur de mine insăși la iesle-r fi Jegat to 

: Rusia, — (N. E). . 

3 * Schimbat: | arătă șial zise. 
3 Schimbat: prieten. 

4 Schimbat : Şi te-oiă feri de dusmani cuăf | 
„micii protectorăt. i 

 



ma ATA a 

  

__— «ELI te cunosc, şirată be, : 
„_ Răspunse Zimbrul micii — 

: aAl ris şi tu în viaţă-ţi o pasăre 1 îngimfată $, 

aŞi de atunci, sărmano, tot caș visezi mereii n. 

(Întăiă în Zinbr ul 1830, p. 8) 
1844. — Iaşi. Ia - 

, Îi: DR 

| a 

x “ = ” 

- E 

- . 

  

1 Schimbat: de-o cioară, ! 
* Fabula Corbul și Vulpea, — (N. „1.



  

CURCILE 

  

. 

FABULA: 

Nişte curci imbăirinite; - .* 
Girbovite şi zburlite, : 
Stai supt sură tremuriud, 
Şi, privind cu pizmuire 
A porumbilur iubire, 

Ziceaă toate-asa, pe rind: 
— «Ele, soro! Elet, frate. =" 
câșa păsări desfrinate 
«Mal văzut-ați incă vot? 
-alan priviti, o surioare] 
aCum sc drăgostesc la soare, 

«Făr” a li păsa de nolj 

«Nu lit frică 7 ș 

«De nimică, 

“ «N'aă ruşine nici de cum] - 
«Aă nu ştiă c'al nostru nume 
iOnorat de toți e 'n lume, 
«Că drept pilde nol acum., - 
— «Vol acum, sinteti bătrine», — 

*- Li răspunse-atunci un cine —



N 

418 i 

„i -aVol acum sinteți zbircite, 
«Girbovite si zburlite ; 
«Vol de ciudă, vol de ură, 

«Staţt cobina acum supt şură, 
«Clevetind cu pizmuire 
<A porumbilor iubire, — 

«Căci de mult vaţi trăit traiul, 
«V'aţi mincat de mult mălaiul, 
«Şi-acum toate la un loc 
«Nu plătiţi nic! de-un potrocî», - 

7 

x



  

FRUMOASĂ COPILIŢĂ 
  

D-REĂ ZOE FILIPESCU] 3. 

Frumoasă copiliță, 
Spune-mi de unde vii? , 
Cu zimbet pe guriţă, pr 
Cu mindri ocul şi vil 2 - 

Ce : inger mult ferice , 
Din ceruri te-a adus 

- Si.pe pămiat aice. _ 

Străină te-a depus? 

“Tu esti-o nălucire, 
- Un farmec aurit, 

Un vis de [ericire, 
Un inger de slăvit! . 

1 Adaus mal tărziu. 

2 Manusefipt v. adausul: Ah epune- mi de- 
unde vil. 

3 Ms. tu, — Strofele 2 și 3 sin intervertite 

in ms. 

19



ă Din cer eşti o minune, . 
Şi dulce-l glasul tăă 
Ca sfinta rugăciune 
Cind bate ceasul răi. 

Norsec, — 18%. a 

. 

————— 

n * . 

. 

Na 7 

. , 

ag



  

ADEVĂRUL ȘI MINCIUNA “. - 
  

, D=NEĂ Z[ULNIA] NEGRI. 

- “Țiag'îice că ești frumoasă, | - 
Că eşti pasăre'voioasă, 
Că al glas melodios, 
Și că oricine te vede 
I: ferice și te crede 
Dulcea inger luminos.: 

"-"Ţi-aş zica că ești o Moara 
Ce lucesti mai viă la, soare 
Dectt celelalte flori, 
Ca ta gingasă zimbire, 

Ca un vis de fericire, 
-Naşte ?n înimi dulci fiori, 

Dar mă tem că mi-al răspunde 
Cucal tăă glas care pătrunde 

Şi c'un aier rizător: 
„2 «0, poate, văd prea bine 

«Că minciuna pentru tine 

«E nepreţuit odor., 
—.— . 

1 Sora Rlensl?



eLasă fugerii în pace, -. 

"«Şi, de vrei plăcere-a-mi face 
«Ca poet adevărat, 

- «Fă în viață-ţi! o minune, 
” ciiotărindu-te a-mi spune 

«Adevăr. nepreluerat Da. 

  

  

iu spun dar că ești frimoasă, 
Că eşti pasăre voioasă; - | 

"Că af glas încintător, 
Şi că *n veșnică frăţie 
Sufletu-mi.se *nchină ţie 
Ca un frate iubitor. - 

1810, - _ . 

  

„4 Sckhimbat: viață. 

  



  

PE UN ALBUM! 
— 

. În zădar vuiește Cerna și se bate 7 
De-a” el stiaci măreţe, vechi, nestrămutate, 

Şi ?n cascade răpezi? saltă pe-al lor sia... 

„Apacl trecătoare, pietrele râmin ! 

În zădar și anii s'adun” cu grăbire, 
-“Trecind peste inimi ce-au gustat iubire: 
Suvenirul dulce de-un minut slăvit , 
Priatre-a” viețil valuri stă ?n veci neclintit! 

1844, — Mehadia, 

  

  

  

„+ AL doamne C. E. (ms)... | 

* Schimbat: albe. — Ms. : nalte. *



  

Xe 
-PE ALBUMUL DOAMNEI 

Cind vine dulcea nvapte. : 

"3 Cuca” ei duioase plingeri, 
_Cu tainicele-I soapte, - 

- Ce par cintări de ingeri; . 

Cind cerul plin de'stele' . : . 
Cu dragoste-ţi zimbeşte” 
Și. ochiu-ți rătăcezte :. 
Primblindu-se pe ele; 

„Cind inima ta, plină” 
- De dulce poesie, 
"Se bate şi suspină. 

-- O dulce armanie, — 

- N*auzi un glas ce zice: 
«Te pling, sărmană floare, 
Că pe pămint aice 
Trăieşti tu fără soare ?... 

1335. (Manuscript.) 

O 

E. A.



x 

  

| Pie 

“  SERENADA LUI. SCHUBERT: 

. 

Ab! mă jur posi ta 'zimbire 

Pe-al tâă glas ceresc, - 
Ție n veci a mea sinţire, 
“ie 5'o jertlese, | 

Via” ca dulcea miagiiere, O a 
„Scumpul mieii: odor, 

“Tainie s'a ivit. . 

2 
„Că de-o tainică durere Ă 
Eă su=pin şi mor! 

Iată ceasul de'ntiloire, | . 
Ceasul mult doritş . - - ia 
Luna, martur de îubire, 

Vin? o dulce mingliere, * 
„Înger de amor, EI 
-Că de cruda mea durere 
Ei suspin și mor. .. 

Dulce-a vieţii fericire, . 
E Gingaşul amor, |,



  

“Trece ca o nălucire, 
- Ca flatur uşor. 

"Tu ce al simţire vie, 
”- Suflet plia de dor, + 

Prinde vesel în junie 
"-Flututul din zbor! 

18%, (Manuseript.) 

 



  

XI. 

- ROMANȚA- 

  

De-as fi, iubito, gingasa floare 
Ce creşte "n vale, liagă: pirâs, 

Aş da şi roua'și mindrul soare 

Pe-o rază dulce din ochiul tăi. 

De-a3 fi, iubito, pasărea mică - 
Ce printre frunze saltă uşor, 

Pe-a' tale brate stind fără frică, ' 
N”aş vrea în lume ca să mat zbor. 

"De-as fi, iubito, vintul de seară, 
Ei niclo floare n'as îngina. 
Ci, cit e noaptea de primâvară, 
Pe sinu-ți fraged m'aș legăna. 

De-aș fi, iubito, îngerul cara -- 
Te-adoarme, noaptea, cu glastii săi, 
i-as fura tainic o sârutare = 
Şi'n cer te-aş duce pe siaul misi, 

+ 

 



Ă XV. 

ADIO MOLDOVEI 
————— 

Duice ? țară și frumoasă, - 
0, Moldovo, draga ? mea! 

„Cine pleacăssi te lasă 
"E pătruns de. jale grea. . 

__Că$, plutind fn visuri line, - -. 
", Pe-al tăă sin ca într*un raiăi, 

Dulce-l viata dg la tine 
Ca -o dulce zi-de Maiă ] 

Eă. te las, țară-iuhită, . 
- De-al tâă sin 5 mă depărtez, 
Dar cu inima cernilă 

> Pling amar, amar oftez. - 

“Trist, acum, la despărțire, 
De fiori € mă simt cuprins, 

„ Sicorice dragă nălucire . 
- Peatru mine-acum s'a stins]. 

„1 Ms. Schimbat: scumpă. | 
„2 Schimbat: ţara... 

-3 Schimbat: căcl. -, 

4 Ms, Schimbat: slăvită, 
5 Ms, Schimbat: cer : 
e Ms. : iată



a — 487 = 

Cine știe, cine stie 
Dacă "impins de-al soartei vint, ' 
M'oid intoarce “n veselie 
Să sărut'al tăi păminti 

„+ De-oii vedea incă vre-odută- 
- Munţii tâl răsunători” . 

Ce cu-o frunte innălțată . 
Se pierd falnic printre nortș 

„ Rica tăi codri. de. verdeață, 
Unde curg, şoptese ușor 

Bec! izvoare ce daă Viaţă, 

“Doine care zic de dor, . : 

Şi-al tăă cer care zimbeşte 
” Sufletulul romănese, . -. -- 

Și oricare mă iubeste: . 
i-ori „Pe care ei ubese : 

lată ceasul de pornire, ." 

Iată ceasul mult amar! - 
Vis, nădejde, fericire?, 
E le las pe-a! tău hotar, | 

Si-a mea înimă îţi zice: 
0, Moldoto, ce: jălesc, 

Adid 1 rămit ferice, . 
. Ferice <ă te găsesc! .: 
AR 

  

  

„* 5 Ms, s Şi-ori pe care mă: iubeste. 
1 Ms, schimbat: : Neselie, fericire. 

m



NL 
HORA ARDEALULUI! 

  

„ Haf'să dăm mînă cu mină -. 
- Cel cu inimă romină, 

Să 'nvirtim hora frăţiei - 

Pe pămtutu! Nomănist! |] 

A sosit ziua dreptăţii 
„Ziua sfint” a libertăţii! 
Tot creştiau. "aveseleşt te 3, 

- Romănia "atinereşte! r E 

Ardelean, cupil'de munte, , 

Ian ridic” acum cea frunte, 
„Şi te 'nsufă de mindrie 

„Că ești fii de Homănie! 

Ardeleni, lumea ne vade! 

„Muma dragă? "a noi se *ncrede, 

- Căci de-acum ftominu *n lume 

Va îi vrednic, de-al săi nume ! 
PI 

1 Culegerea. din 1863 nu cuprinde pa ucestea 
două. ” : 

2 Ms. ': Bradu ?n munte tavorzeşte. 
3 Schimbat : Romănia. a



" Ura! frati, în fericire] 

- Ura! fraţi, tatr'o unire, 
Să “avirtim hora frăiel 

Pe pămintul Romăniet, 

(Foaia pentru "minte, inimă si 

literatură, 45%, p, 492; 
Ă "= îscălit: cUn Womino). 

" Braşov, 15%. , ă 

 



„x IL. 

15 MALU 1848 

ă Wraţilor, nădejie bună! fiti cu toţi *n veselie, 

„Cerul insuși ocrotește scumpa noastră Romănia: 

Azi e ziua “de * nviere a rominului popor, 
“Care singur î3i urzeşte dulce, mindru xiitor, 

Priviţi cerul „cum se 'ntinda ca o Mare "'nseni- 
 faatăş 

Priviţi soarele ce- “aruncă o lumină "nflăcărată; 
Priviţi văile *nflorite, codril, munţii taverziţi ! 
Ceral, soarele, pămlatul, astăzi sint Impodobiţi ; 

Căer-e ziua mult dorită, căci e ziua mult mă 

[reaţă, 
" Unde falnie! se “ridică Romănia indrăzneață ! * 

Yraţilor, nădejte” bună! azi, supt cerul fără ; 

(nori, : 
- Libertatea, Romănia se “ntilnesc pe clmpi de 

[flori 
şi *nnoiese fn faţa lumila lor veşnică "nfrățire 
Dup o lungă, dureroasă şi fatală despărţire!



— 491 —. Ni 

Y'raților, nădejde bună! Viitorul ce urzitţi” -. 

Va fi vrednic de trecutul al strămoșilor slăviti! 
Bărbăția și unirea între vol” -de-actim dom- 

" (nească, 

şi strigaţi 1n libertate: Romănia să trăiască ! 

(hia,, p. 4495, iscălit cun Romina; 

atribuție lui Alecsanar, ta ed: 

a 2-a «Minerva», p. 241) . 

 



 POEIIROS TEI 

XVIII, 

“LA: MORMÎNTUL. 
LUI GR. ROMALĂ 

Încă o rază care se stinge 

Din cerul nostru intunecat! 
Inima noastră amar te plinge, 

„O dulce frâte înstrăinat! 

Martir iubite al libertății, 
Tu mori departe de-al tăă pămiut, 
Mori ca o floare în floarea vieţii *, 

„Și no! te plingem pe-al2-tăii mormint. 

O dormi în pace pe-aceste -maluri, 

Înginat dulce, ca ?n vis uşor, - 
- De glasul Mării purtat de valuri, 

De glasul nostru uimit de dor. 

O, zbosi din lume, zbori fără jale, 
Sufete blinde, suflet senin 

Căci noi vom spune patriel tale 
Cit al jălit-o 3 pe ţerm străin] 
A — 

1 Schimbat: trist pe termul străinătăţi. 

3 Sctiimbat : ducem Tal. 

3 Schimbat : dorit-o,



  

- « 

— 193 — 

- Cit vom îi incă purtați prin lume 
„De valul vieţii, de-al soartel vint, | 
Vom şopti jalnic scumpul? tăă nume 
Ca un adio al tăi mormint! ? 

' “ (Zimurul, 1, n-l 42.) 

Constantinopol. — 31 Maiă 18%92, 

  

1 Schimbat : dragul. 

2 Apor: 1549, .



CP ZOE, 

NIN, | 

ÎNTOARCEREA! ÎN ȚARĂ 
  

„Pe muchi de prăpăstit luneciait uzur, 

Cu corbit de iarnă mă *ntreceam în zbor. 

Sania-ml cea mică, murgul mieii cel dalb 

Albe lăsaă urme? pe omitul alb, 

* Zburam ei ca gindul ce mă *mpresura; 
Gindul mieă, ca mine, în ceruri zbura. . 

Eă răzbiteam iute troieni de ninsori, 
EI lăsa ln urmă-i troient lungi de nori. + 

Căci mergeam departe... : el cătră o stea,, 
„E, Anstrăinatul, cătră țara mea! 

Ă ÎN e 

În zădar copacii crengile-şt pleca” 

si zăpadă *n cale-mi pe rinil scutura”. 

n zădar şi "cerul viscole stirea, 

-Și cu 'falgi pria neguri drumul aşternca, 

1 Ms. inturnarea. 

2 Ms. Schimbat : Lăsaă urme all. 
3 Ms. Schimbat: nol. 
« Ms. Schimbat : clmpii. A



aa a 

în ădar + și lupii, codril răzbătiad , 
Cu crivățul iernii m'alunagai urlind, 

Si lupit ce “artă, și arborii muţi - 

În negura deasă răminead pierduţi, 

Căci mergeam departe 3...: gindu-mI la 2 o stea, 
Eu, Instrăinatul, ei la tara mea! 
- . 

în țara mea , dulce sint drumurț! de flori ; 
în dulcea mea țară zbori, murgule, zbori. 

/ 
“ În blindul luceafăr am un Înger bliad; 
Înnalţă- te "n sinu-I, o, tristul miei gind! 

“Tara nu-i departe ; o. simt, o văd'eă! 
Raiul înforeşte în suletul miei, 

Steaua *ncet se *nnaltță c-pe cerul senin, 
- Îageru! iubiri! Imi zimbește lin. 

"Periți, neguri dese, iată dulcea stea, 
Pier, străinătate, iată țara mea! 

1849; — Bucovina. . 

1, Ms.: părăstaa, 

- 2 Ms. Schimbat: in grabă, 
3 Ms. Schimbat: cătr* 03 apol: 
« Ms. Schimbat : cătră, 

5 Ms.  MergI să te dezmierda, .- 
” 6 Ms. Schimbat: se arată 

el cătră o,



  

XX 

 VA'MOARTE:A 

LUL P. CAZIMIR 

„49 Septembre 41850 

Ă i Din ramura plăpindă a tinerimil tale,. : 

"O, tara mea duioasă, ' 
A mal! căzut o floare, te-a părăsit în jale, 

- -' În jale dureroasă. 

Sărmană, tristă mumă, copii-ţI de iubire 
Te lasă fâră vreme; , 

EI cad, secerați grabnic de-a morţii grea lovire 
Pe sinul tăi co geme; 

Ce vint amar de moarte, vai, suflă peste tine, 

, i De sufere și moare . MI 
- Orlce de-abia *nverzește supt dulcile-ti lumine, 

Ori ce-I de-abia! în floare ?': 

* Fatală, crudă soartă ! Tot ce e drag ta lume,, 
Curind din lume piere; 

Ferice care lasă măcar un dulce nume 

Lia patrie! durere |. : 
. : (Zimbrul, 18%, p. 9. 

1809. =>laşt 1, - „(imorul, „P ) 

3 Locul adaus pe urmă,



  

NA. 

DRIDRI. - 
  

Ciue w'a văzut 

Şi n'u cunoscut 

Pe Dridri voivasă, ca o 
- = - [păsărică, — 

_ Jur pe Dumaezeii, 

2 P Pe sufletul mică, 

"EL în astă lume n'a vă-. 
[zut nimică. 

Ci ntec. frances. 

“Era grațioasă, 

Tinără, frumoasă, LT 
Vie Parisiană cu mit de "ncintări: 

Mica e! guriță, 
Ca o garotiţă, , 

Purta o comoară de dulci sărutări. 

7 

Duicea veselie, 

Ce inima 'avie, 

Ca un soare veşnic lucia "n ochii set, 
Ea *'nsufla iubire, 

Plăcere, uimire, 

Căci era artistă în sufletul ej.
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Prin orice- mișcare, . „- 

Prin a sa cintare, * 

” Prin a sa ființă, vesela Dridri 
| “Sămăna o floare 

” Cu mici aripioare 
Ce zbura pin aier ca un colibri. 

"Cine nta zărit-o 
Şi n'a urmărit-o 

'Trecind în primblare Cimpil Elisei ? 

- Gine-a urmărit-o 
„Şi iar a zărit-o - 

Fără să “dorească af dragul el? - 

Parisul e mure, 
Şi ?n sînul lui are 

Multe framușele, dalbe cit al vrea: 

Dar aşa dălbică, 

Asa frumușică 

N'ai avut Parisul, nici n'a "mat avea! 

Multe ştiu să cinte . 
şi voios să *ncinte 

No oaptea in bancheturi pe iubiții lor, 

Dar ca dlasa cine- . 

Ştia să închine 

Cupa veselier dulcelui amor.? 
p 

== 

| Ca un dalb de lună, 

Ca o veste bună, 

Ea veni pe lume întrun carnaval,



Zap 

Și, rizind de moarte, 
De relele soarte;,.. 

Fa cinta tat astfel pe al lumii val: 

«Viaţa-i trecătoare, 
«Drâgostea-l un soare, * 

«Care luminează calea scurte! vieti; 
d „ «Mergeţi dar ca mine, 

" «Cu fruntea ?n lumine, | 
«Voi ce treceţi plaiul dulcit tinereții 

«Cerul mult ferice 
«Ne-a lrimes aice 

«Ca 'mpreună vesel să călătorim, 
« «Şi ni- a dat simțire, 

«Dor de fericire, - 
«Inimă fierbinte ca să ne iubim. 

- 4 - 

. «Inima-mi e plină | 
«De-amor, de lumină, N 

«Şi vrea să iubească pină ce-oiă muri 
«Sufletul miei rideș 

ahaiul se deschide,. 
«Se deschide *'n plasul veselei Dridri.» 
4 

Astfel de cintare * 

Cinta “n nepăsare 
Dragă copiliță cu glas aurit; 

i Ka credea ?n îulire 
| Și ta nălucire "a 
"Ca în cereşti daruri fără de sfirşit,



„Nu ştia că "n lume 

Cel îmat dulce nume, 

Cea ma! scumpă Moare, cel mal gingaș dor, 

Moartea le atinge 

Şi curind le stinze 

Cum se stinze-un fulzer vit și trecător!... 

Sapt i o cruce tristă 

-Tinăra ! artistă 
Odihneşte-acuma singură ?n mormint, — 

Singură, tăcută: 

Acum-e pierdută . 

Întrun colt de lume, supt negrul pămint. 

Dalbe tinerețe, 
Vesele 3 fr umsețe, 

- Cine putea creda că vol veț3 peri !. .. 

„= De și n'o mal vede, 

| Nimene nu crede 
C'a putut să moară vesela, Dridri | 

1854, — Paris, Ă 

Ey 

  

  

2 Schimbat ! Vezela.. - 

2 Schimba: Ginguşe. i 
'3 > Fusese : 18



  

XXI. 

  

UMBREI LUI NICU GHICA 

Tu, coat fost în lume atit de îutit, 
Inimă de inger, suflet amărit, 

Mare a fost taina durerilor tale, 

De-al lăsat în lacrim!, decat lăsat în jale 

Patrie, soție, rude și copit, . 

Ce 'te pling pe malul trister vesuicit! 

Dar cit de grozavă, cit de nepătrunsă: 

A fost acea'taină tn sinu-ţi ascunsă! 

Asttel tu de fire! erat simțitor 

Și Val altor patimi dulce 'ndurător, 

Astfel ştial face jertfi necontenite, 

*. 

Că din pragul mortii te-a! fi “tors, iubite, — 

De gindial ce lacrimi las! în urina ta, 

De putea! copii! a ţi-l săruta ?,.. 
————— 

1 Schimbat : în suilet..



22 — 
7 

0, dintă blindă, umbră mult jălită ! 
Auzi tu, din țermul unde ești sosită, 

N i . 

Cum te plinge lumea care, te-a pierdut? 

- Cum te plinge .tara care te-a avut? 

Vezi tu vălul negru, noaptea ?ntunecată 
Care peste inimi sa întins de-odată Li _ 

Ă simţ ta de departe ce desert cumplit 
Last între prieteal cari te- -aă iubit ? 

Omenirea tristă a pierdut în tine” 
O comoară scumpă, un izvor de bine, 

- Patria un razim, no! un lrățior, 

Copilaşii tineri, fericirea lor... 
. : . Ri . 

0, vor, lanţuri tainici, vol, legături sfinte. | 

De copil al jeni de om, de părinte ; 

Visuri de iubire și i de viitor, 

Ce *'nginaţi în cale-r omul trecător, 

Vol, simţiri tanalte ale Omenirii, 
Glasuri mingăioase a' Dumnezeirii ; 

'Toate intr'o clipă, cum de-aţi părăsit. 

Sufletu-l nemernic, gindu- rătăcit 2... |, 

Astfel a vrut soarta, şi, cind ea vroieşte, 

Omul cade !... iarba pe-a lui urmă creşte?
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"Omul e o taină, viața lui un vis: 
Snfetelor blinde cerul e deschis 1 

Cel ce-a fost odată, ştersu-s'a din lume 

Ca un fulger iute, ca un val de spume: 

Cel ce răspindit-a bunuri pe pămint, 

Singur, în tăcere, zace supt mormint, 

Singur, întrun codru, doarme el “departe 
De al lumil zgomot, visuri mult deșarte, -- 

Si-umbra-l e "'ngtnată jalnic, lin, uşor 

De-al codrului freamăt și de-al nostru dor ! 

1594. — lașT.



  

XXII 2 

DOR DE CĂLĂTORIE 

Primăvara cea verzie: 
-": Cu cosița-l aurie? 
"Mi-a sosit voios în tară, 

Drăgulița primăvară! 

- Şi-a adus un dulce soare, . 
Şi-un sin plin de lăcrimioare, 
Şi-a adus o lună plină 
C'a s'o scalde în lumină. 

Lunca ride şi 'nverzeşte,”  : 
Doru ?n suflet se trezeşte, 
Yzvorașul curge ?n xale, 

Şi-mI aduce dor de cale. 

PDaţi-m!, daţi-m! aripioare, 
C'aud glasuri de cocoare; . 
Daţi-m! aripl sprintenăle, 

„ G'aud glas de rindunele. 

Să mă duc în depărtare, 

Peste munti și peste Mare,



0 

Să mă due în lumea ?utre gă 

Ca o pasăre pribeagă. 

Duce-m'ax în cala lungă 

* Dor să nu mă mal ajungă; 

Duce-m'aş și mm'aș tot duce, 

> Dor să nu mă mat apuce! 

1852, — lași, .
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DIN NOAPTEA BABANMULUI - FRAGMENT 

— Poen wrientul —: 

  

„Dormi în liniștire Bosiorul fără valuri, 
Între-al liăropei minure și-al Asiei verzi maluri, 

"Ca un uriaș răzhoinic!, Ia lupte ostenit: -- 
„Din zori și pănă 'n noapte pe sinu-l3 el purtase 
Corăbil cu tre! poduri, nenumărate vase - 

Spre-Apus și Răsărit. Ă | 

Acum, dezmierdat iusă de-a Ginilor ? suflare, 

- Se legăna molatec, cu-o leneşă miscare 

"Şi, ca oglindă vie, supt cer se intindea. 

Tar-luna zimbitoare, şi tainică, și lină, 

Vărsind pe-a” sale unde dulci spume de lumină, 

Cu faţa sa bălaie în el se eglindea: 
A —— 
2 Apol: uriaș războinic. Schimbat: un balaur 

. verde, . 

* Ms. : umeri. 

* Amintire din poesia tur Hugo, Les Diinns. 

— Ginii ar fi duhuri uşoare de noapte. .



A 
Ma în ae 

. 

Precum acele. păsări, strătuc, călătoare, 
Ce se abat în sesuri la asfințit dle soare,  - 
Stringind a? lot aripe, căzute de lung zbor, —: 
Mulțime de corăbii cu pluzele *avălite | 
Stai, umbre” uriaşe, fantasme neclintite, - a 

Pe luciul Bosfor. | i 

Era la ceasul tainic etad Cienile de noapte 
De la! un mal la altu) aduc duioase gvapte, 
„Cind Marea "ncet adoarme cu-o suspiuare grea ; 

- Atunci cînd lumea-și pune fantastica sa haină, 
Cind orice zâfir trece purtind o dulce taină, 
Cind orice undă poartă în fruate- 1 cite-v stea. 

| ra la ceasul tainic 2 cînd palida cadină, 
Cu Jacrimi pe-a” e! gene, cu fruntea pe-a sas: 

[mină, 
Privind în depărtare. un zbor de elcovani, * 
Ar vrea pe luclul apel, ca păsările-actle, ” 

“Să fugă ?n slnul nopţii, zburind spre Dardanele, 
Departe «e tirant. - 

"Nu se zăria atunce pe umeda cimpie 
Deeit lucioase flacări și fulgere-argintie î Na 
Ce, serpuind prin apă, selipiaii 8 si s'alungai, 

  

1 Ms. pe. - 
* Ms. : liber. Schimbat : oara trista: - 
3 Ms.: sa: pe. , , 
€ Schimbat : Scintel și fulger de Macărar- 

gintie. : 

s Sehimbat : . plutiaii,



Sad aclfini fără număr, cari, sărind din Mare 

Si ?n spume luminoase mizcind a lor spinare, 

În Valuri după stele pe rind se cufundaă. 

Acum de mult imamul dia mioare[t] cintase, 
De mult glasu-l puternic la rugăciuni chemase 

" “Copil lu! Mohâmimed în naltele geamil; 
- Nu sauziaă în lume decit suspinuri multe 

Și-acele blinde glasuri de duhuri! nevăzute, 

Ce vin de prin pustil. | 

_ De-odată ?n întunerec o luntre 2 nezărită | 
"“Trecu ca visul negru pe-o frunte adormită, 

„Lăsind o urmă lungă pe-adincul umed " plaiii ș 
Pe mal un cintec dulce se auzi de-odată; 

lar luntrea 5, cu grăbire spre cintec îndreptată, 

„Se afunaă în umbra mărețulul Sarală. 

Constantinopol. — 1845. 

„1 Ms. Schimbat: umbre. ; 

__2 Ms. Schimbat: barcă. 

3 Schimbat îi barca.



  

XXV 

STROFE. . 

LUĂ c. băut”: 

7 . - 
. pi N a Da 

Prietenul miei Negri, iubit şi dulce frate, ” 
Îu scrii aceste strofe din locuri depărtate 
În care-odinioară, ca mine călător, 

" Lăsind a ta gindire în tainicul el zbor, .- 
„ Adese ori ca mine al stat culcat pe înaluri, * 
> Cu sufletu-ți îni ceruri, cu ochit tăt pe valuri. 

, - - A LR DE Sa e: 

  

  

m: E LR RR 
În orice. parte-a lumii străin ei mă găsesc, --. 
Îmt place, sint ferice la tine să gindesc, Ă 

Şi "n orice intimplare a vieții mele-mi place . 
La gindurile mele părtâş de a te face; 

”, Căcl „din copilărie cu tine m'am deprins . .. 
Să *mpart orice <imțire de care sint cuprins, 

aa TU 

De mă munceşte 'doril cind Imi aduc 'aminid 
- De xreimile trecute a? dragosti! fierbinte; 

-14
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De simt a” mele lacrim! Curgind iucetizar 
Cind se deşteaptă 'm mine al țerii gingaș dur; 
Dureri sai veselie, orice vie simţire 

M”, apropie de tine cu-o dulee înfrățire. 

1, 

Acum pe malul Mării, la umbră stind culeat, 
În linişte adincă și ?n visuri cufundat, 

Privesc trecind mulţime de vase călătoare, 
Ce lunecă pe valuri ca lebede uşoare, 

“Şi gindu-mi le urmează supt cerul fără nori, 
Ca pasărea pribeagă ce cat' un cuib de flori. 

v, - 

EL merge să revadă acele mindre plaiuri, . 

w tineretii noastre armonioase raiuri, : - 

în care, ca și tine, o scumpe frățior, 

Simțit-am al mieii suflet, ferice, iubitor, 

Crescind în inflorire supt al iubirii soare . 
Şi culeginil a* lumit plăceri încintătoare. 

„ vi, 

Se duce « el tu grabă gi-oprezte zborul să 
Pe unde-odinioară trecut-am tu și eă, 
Dar mat ales îi place, uimit, să se Inchine_ 
Acelor două termuri de Suvenire pline, * 
Neăpoli, Veneţia; poetice surori, 

Ce “n inimile noastre desteaptă dulci fort,



a = 

vu 

O, Negri, scumpe frate, cit von trăi în lumo, 

Cu multă *'nduioşare şopti-v om aste nume, 

- Si, elte or! în viață cu drag le vom sopti, 

Cu drag unul la altul. frățeşte vom gladi, — 
Căci intre două inimi mal strinsă e unirea 
Cinul ele de-o potrivă aii cuneseut iubirea. 

E - vu. 

Trec anii cu grăbire pe calea: scurtel” Fie, 

Se veztejezte floarea frumoase! tinereți, 

Dar sufletul nu-şi pierde a” sale daruri. sfinte. | 

"El vesnic are viaţă, și își aduce-aminte 
De oricare simţire,. de oricare cuvtat 
Ce l-ai făcut să ale chiar carul pe pămtat. 

2 . IX 

Asa pe vesnicie va şta Intipărită - 

în sunetele noastre icoana mult-slăvită 

A cele! ce tn lume a fost ingerul miei, 

Şi oara tristă "n care, zburind la Dumnezei, _ 
“ Nica dat cea de pe urmă a sa dulce privire, 

“Unind minile noastre în veznică "'nfrățire! 
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(1852—1859,)



  

IL 

"CĂTRE ROMINI! 

(DEŞTE VTALEA NOMĂNIEI) 

1848  .: 

Vol ce stati în adormire, vol ce stati în ne- 

a '. [mișcare, - 
Nauziţi suaind puternic 2 acel elas triumfător, 
Ce “e 'analță pin” la ceruri din a lumit deş- 

[teptare, 

Ca o falnică chemare 2 
Unui falnic viitor? 4 

Nu simțiti inima voastră că tresare şi se bate? 
Nu simţiţi” în siaul vostru un dor “sfint și ro- 

(mănese - 

  

1 Adaus tărziii, ca preludiu : p- - 

Lacrimile, izvorite dintr'un suflet simţitor, 

Precum roua diminetii, se lanaltă ? a tainic nor, 

Si se duc de se revarsă pe al Domnului altar 

În odoare preţioase, în ceresc: mărgăritar, 
2 Scliimbat : prin somnul vostru, - 

3 Schimbat : Ca.o lungă salutare, 

ă Schimbat : Către-un falnie viitor. 

“5 &chimbat: pieptul.



Ema 2 ai 

La cel glas de faviere, Ta cel glas de libertate, 

„. Ce pătrunde şi răzbate - 
_ Orice sullet omenesc? 

lată ] veacul! se deşteaptă Jia adinca-i le- 

[targie ! 

Eljpăşeqte cu pas. „mare către-un țel de mult 

> a [dorit ; 

Ah? treziţi-vă ca a dtasul, feaţii mel de Nomănie : ! 

- Sării 2 toți cu bărbăţie : 

„lată i vremea: va sosit! ”: 

Libertatea n faţa lamit a aprias un falnic? 
- " (soare, 

” Şi-acum “naţiile mindre 5 cătră diasul aţintese 

„Ca: un cird „de Vultări ageri ce cuaript min- 
- " [tuitoare, 

"Se cere vesel ca să zbcare 

Cătră soarele cereze 1 

Numai tu, popot romine, să zacl venic în. or- 
- “[bira?: 

Numai tu să na nevrednic de-acest timp refur- - 

-: [mator * : 

Numai tu să nu er parte la obyteasca înfrățire. 

- La obşteasea fericire,: " : 
La obştescul viitor? | 

1 Schimbat : lumea. ” .- 
- 3 Schimbat : Sculaţi. .. . : 

3 Schimbat : Ziua vieții. E: . E 

€ Schimbat : mindru. .- : ” 
„8 Schimbat : neamurilo toate.,
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Până ctiu să creadă lumea, dragi. 4, copil de 
i - „|iiomânie 1- 

„Cronce dor de libertate a perit, . sa stins dia 

: : (vot 2 

Pănă cind a să vas plece cruda, oarba tiranic 

Şi la caru-i de tiufie 
si ne "njue « ca , pe bor 

   “Până cind în “ţara noastră dăspotismul 3. 

„llomnească ? 
Nu sinteti sătul de rele; n "ati aut destul stă- 

[piat? 
Scutau, fraţi, cu bărbăție. lumea "ntreagă 4 șă - 

„Iprivească, 
„ca (n Țara Românească 3 a 

Mal teăiese tacă Homiar «+ 

- Sculati, fraţi 'de- acelaş stage ?, iată ceasul 8 de | 

” (teăţie ! E 
Peste Molniţă și Milcov, peste Prut, peste! 

mmm [Carpati 
  

  

1 Schimbat: v. RI 

"3 Schimbat: să ne tot.:. - a 

"2 Schimbat: tot străinul. a 
...€ Schimbat :. La arme, viteji, ta arme, faceţi 

„lumea... | ci 

3 _Schimbat : :.Pe ctmpia rumăaea că, o. 

e Schimbat : Cetea mindre d» Romiai |. e 

7 Schimbat : nume. NI ici) 
-'8.Schimbat : timpul. 

? Schimbat : Molna, paste. 

+
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Aruncăți braţele voastre cu- o puternică mia . 
.. lârie, 

și de-acum pe voşnicie - . 

Cu toți minile vă dați] 

uaiaeţ, frayr i de-același singe, at cu toti 
ă Pntr'o unire, - 

Libertatea Românier 3 să cătăm, să dobindim, 

, tai, Romint, supt ochil lumii, pentru-a patriek 

- [iubire 3, 

Pentru-a naţiei mărire 4 

"Viata noastră să jertfim! 

i Fericit acel ce caleă tirania supt picioare! - 
” Care vede ?n a lui țară libertatea re *nviind. 

Fericit, măreț acela care, suptal slavei $ soare, - 

Pentru Patria lui € moare, 

„Nemurire dobiâdind ?.. 
“(Foaia pentru minte, ete , 

i 18%, p. 184.) . 
Februar 4515. - a. 

  

4 Schimbat : Hal copii. 
3 ? Sehimbat : : Libertate-acum saă moarte. : 

Schimbat : Pas? Romin!, lumea ne vede... , 

“Pentru-a patriei iubire. . 

€ Schimbat :* mumel dezrobire, 

"3 Schimbat: un falnic.. 
€ Schimbat : sa. . : o. 

1 Schimbat : moștenind ; apoi restituit ca: în 

forma întăiă. . :



  

IN TA 
- SENTINELA ROMÎNĂ 

  

POEM ISTONIC . . 

I. 

= ” . A 

Rominul nu piere. . -* 

" Din virful Carpaţilor, 
Din desimea brazilor, --. 
Răpezit-am ochil miei . 
Ca dof'vulturi sprinteuei, 
Pe cea vale adincită. , 

Şi cu ori acoperită, . E 
Ce se "'ntinde ca o ceaţă 
Păn' in Dunărea măreaţă . . 

Şi de-acolo, *n depărtare, 

Păa' în Nistru, pân” în Mare. 
Iar pe cel amar pustiiu 

Cu văzutul ce “utilniiă ? 

- „ Întilniiă un ostășele, 
Verde ca un stejăre]2, 

— . îi .. 

3 Schimbat : viteaz oştean. _ 

3 Schimbat : Purtind semne de Nimlean..!



    

. Mindru[ea un puiă de leat, 
Şi viteaz cit e un Zei: 

„ Braţu-l sting era “acordat 
Supt un scut de fier săpat, 

- Care ?n soare strălucia 3, 
„Şi pe care se zăria  - 
O lupoaică argintie, i 

„ Ce:părea -a fi thiar viu, 
Şi supt fiară doi copii 

Ce păreau a fi chiar vil; 
Mina-l dreaptă ţinea pală, 
lar pe cap purta cu fală 

- Coif de aur lucitor, 

Ca un. Zeii nemuritor. 

„Cel viteaz eră călare: 
“ Pe-ua cul alb fn demiscare, 

Şi, ca dinsil, neclintit. 

Sta privind 'spre Răsărit ; 
Numai ochil să! misca, 

" Vulturește-l alerga 

Pe cea zare cenusie, - 
Lungă, tainică, pustie, 
Unde, cu prin vis trecind, 

S'auzia din ctad în clad 
” Vuiet surd,-grozuve şoapte 

Ce veniait din Miazănoapte, 

Zgomot lung, tnnăduşit 

Ca venia din Răsățit, i 

  

————— 
1. Schimbat : Falnic, tare ca un leă. 
2 Schimbat : cu chip frumos de Zei. 
3 Schimbat : Ce ca soarele soria.
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Iarba nu se elătina, 
Fruaza nu se legăna, ... 
"Pasărea la munti zbura, . 
Fiara ?n codri tremura, | 
„Căci prin lumea spăimintată; 
În uimire cufunădată, Sa 
Treceaii .reci liori de înoarte, 

” Presimțiri. de rele soarte! 
„Iar pe cer un vultur mare,,. 
Făcind cercuri de zhurare” ÎN 
Se vedea plutind cu fală; - :" 

- Si ?n rotirea-i triumială, 
Tintia ochiul săă. măreț 
Pe viteazul călăret. N 

    

-— «Cine eşur? tu, măr voinice:7 - 

cătăcit pe cimp aice2? '»"- 

— «Cine-s ei? Oştean Roman 5, 
«De-a : "mpăratului Traian 
-— «Dar ce cati tu, măi voinice, o 
«Singur în “pustiiă aice4? , 

 — Maica oma cea bătrină- .: 7 
«i-a pus arma-asta "n mină, 
«Şi mi-a zis cu glasul său: . 
«Fiul mică," alesul miei! -.:1 
«Tu din toti af aniel copil. *. 
«Cel mal tare fn viteji *: 

" «Mergi în Dacia, grăbezte; . 

«Pe barbări de-i risipește, - 

    

n — 
Schimbat : de unde “esti. 
Schimbat: Pe-la hol ce: rătăceşti ? 
Schimbat : Sint Romin si sint oștean... —. 
Apol suprimate aceste, „două versuri, a
v
u
m
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” <Şi-apol vesnic privighiază, . 
aSentinelă niult- vitează. ” 
«Şi te-aține la hotare, — 

Ă „<Că s*aud în depărtare - - 

„= aBăsanind dusmâne pasuri, 
> «"Meninţiad barbare glasuri...» 

* — cVenit-am și am întins! 
«Pe barbări pe toţi i-am stins, 
Şi pe termurile lor. 
«Acum, Domn stăpiuitor, 
«Aştept oardele avane, 

«Aştept limbile” dusmâne 
-. «Care vin din Răsărit, 

«Ca potop nemirgenii, 
«Să cuprindă, să lanece , 

«Tot pămintul unde-or trece b. 

"— «Val de tine, măl voinice 1, 
“aAI să pier! în cimpl aice 15.; 

'— cEă să pier, ei 2... Niciodată! 

" aVie-o lume incruntată, -: 

- «Vie valuri mart de foc... .: 
"aNici că mor elinti din lve, 

„ «Tot ce-i verde s'a usca, 

aRiurile vor seca, 

«Şi pustiiul tot mereă, 

«Sa lăţi *mprejurul mieă; 
- «Dar eă, veşnic în picioare 
«Printre valuri arzătoare, 

1 Schimbat: 0, viteze neferice.



<Yoiii lupta, iupta-voiii foarta 

«Yăr” a fi atins de moarte, 
«Căci Romina sint în putere,. - 

«şi Român ?n veci mut piere.» 

! LA DR 

_ , Apa trece, pietrele rămtn : 

Abia zice, iată, iată, 

- Fulgeră 'n cer o săgeată, , - 

Vljiie, vine, loveşte 

Scutul care zingânește, 

Şi-o răspinge-o zvirle jos. 

Ca pe-un șerpe veninos. 
- - După dinsa ?n depărtare, 
- Colo 'a fund. în fund la zare, 

Se ivi eşte-un negru nor, - 
Plin de zgomot sunător, 

Ce tot vine, ce tot creşte 

Şi pe cimpuri se lățește 
Cit e zare de zărit, 

Între Nord și Hăsărit! 

x 

— Sentinelă, privighiază, 

Norul crunt innaintează, - 
Sentinelă te arată, 

Norul crunt se sparge!... lată! 

Iată dardele avane, 

Iată limbile dușmane . 

"De Gepizi și de Bulgari, 
———— . 

: Adaus tărziii. Di 

2 Schimhat : și de-odată. - .



N 

"Be iombarzi şi de Avari? 

Vin și Hunii, vin şi Goţil, : . 

Vin potop, pâtop cu taţii, 

: Pe cai iuți ca rindunele,- 
- Fără friie, fără sele, 

Cal sirepi ce fug ca vintul, 
". De cutremură pămîntul ! 

Mulţi sint ca nisipul Mării, 
Mulţi ca ghiarele mustrării 
Îutr'un sunet păcătos, . . 

_Într*ua cuget singeros!,.. - 
Sai, Homine, pe omor, 

Fă-te:fulger răzbitor, -- 
Fă-te Dunăre turbată, 

„Făste soartă nempăcată, 
” Căci potopul, îată-l vine; 

„Risi amar, amar de 'tine! 

— Vie... 

Ca o stiucă naltă; _ 
Ce din virf de munte saltă, .! 
'Tună, se rostogolește, 

Cade,, rurhpe şi zdrobeşte 

" Codrii, vechi din a sa cale, ':. 

-Păn” în fund, în fund de vale, —'. 
"Astfel crunt'ostașul miei 

ÎŞI izbeşte calul săă 
Peste codri! mişcători 

De barbari năvă tori, 
„Şi mila. sparge, â- &i rzbeşte;— IT 

     

» Schimbat: EI il.sparge, E d.
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Snopuri, snopuri îi coseşte, 

ŞI-I lafringe, și-i răspingo 

„Şi-i alungă, şi-i invinge! . 

=? Calu=l turbă, muşcă, zhiarăt,- 
Beat de singe ca o fiară?, 

Calcă trupuri supt picioare, 

Sfarmă arme sunătoare, 
Şi cu greă în singe 'nnoată, 
Şi mere se 'ndeasă "0 gloată. 

"Crunt războiă, privire cruntă !... 
Fiul Romei se încruată... 
Fulgeri ies? din ochil săl, 

Fulgeră mil de scintel , 
Dintr'ule-armelor ciocniri 
Și lucioase zingăniri ; - 
Zboi* topoarele-aruncate,: . 

Zhirntie-arcele 'ncordate, 

Şi săgetile la soare? 
Vijelesc vijiitoaret; 

Cail saltă și nechează, 

Lupta urlă, se "ncleztează, 
Si 'harbărit toti grămadă 
Mostit crude se daă pradă:. 

. Zece cad, o sută mor, 

Sute vin în locul lor; 

1 Schimbat : 
2 Schimbat : 
3 Schimbat:. 

"4 Schimbat: 

Mii întreg! se risipesc, 

  

sare. 

“Nechezinul cu înfocare, i 

usoare, 
Nonrează miudrul soare. 

15 

p



Alte mil in loc sosesc! 
Dar viteazul cu-a sa pală 
Face drum printre năvală, | 

“Şi pătrunde prin săgeți, — 
Că-I Romin cu șepte vieți! 

în zădar hidra turbează, 
Trupu-i groznic încordează, 

__ Geme, urlă și scrisneste,” 
-_ Şi 'mprejur se *ncolăceşte. 

Fiul Rome! se aprinde, 

Midra ?n mine-I o cuprinde, 
N Şi-o sugrumă, şi. o sfarmă, 

- Şi-o învinge, și o darmă!... 
. 

Fug Gepizii, lug Bulsarii, - ' 

- Şi Lombarzii și Avaril; - ” 

Fug și lunii, fug si Goţii, 
Fug potop, potop cu toții, 
Şi so due, se duc ca vintul: 
Asurzind întreg pămintul 
De-a” lor urlete barbare, 
De-a lor vaicte amare 1 pa 

4 

UL, 

(ltoma, ltoma nu mat'este1!) 

Unde-s oardele avane? 

Unde-s limbile dusmâns* 

  

1 Adaus tărziă.



1 Schimbat : Unde-s ochii indrăzneți, 

- În pustiiul lor cumplit, 
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Aă perit, Sai stins din față, 
Precum toamna ?n dimineață 

Se topesc, se sting la soare 

” Negurile-otrăvitoare ! 

Cu ce vilor de urgie. | 

Năvăliră ?n Romănie, - 

Cum veniră de turbați 
Ca balauri incruntaţi, 

Cu o falcă ?n cerul sfint 
Şi cu alta pe pămint! . 
Dar s*aă dus cum n'aă venit 

Părăsind în urma lor 

Cimpul luptei de omor! 
Lat e cimpul celei lupte, 
Lat'şi plin de arme rupte, 
Plin de trupuri sfărimate. 
Care zac grămezi culcate ; - 

Plin de singe ce-l pătează - - 
Şi văzduhul aburează! - 

- e | 

Unde sint atitea vieţi, > .- 
„_Gilasuri, înime ! "'ndrăzneţi? 

Moartea rece le-a cuprins,. 
* Într'o clipă, și le-a stins, 

Şi pe cimpul cel de moarte, 
Crunt lăcaș de rele soarte, 
S'a lăsat acum de-odată 

"O tăcere "nfricoșată, 

  

p 
a



Numai cînd, din vreme'n vreme, : 
Se aude-un glas ce geme, - 

-O jălire *ntristătoare, 

>» "Un suspin de om ce moare, - 

Sai nechezul dureros 
„Unul cal aruncat jos,-: o 

N. Care chiamă nencetat i 
Pe stăpiau- jos culcat, 

- Soarele își schimbă locul 
Si apune ro ca focul, 
Întinziad pe cea cimpie 
O văpseală purpurie,. .. . 

Ca un singeros vesmint 

Peste-un lung şi trist mormiuti - . 
Iar în naltul cerului, Ă 

De-asupra morimiîntului, 

„" "Ţipă 'vulturul-cu fală, - 

>... Şi ?n rotirea-I triumfală 
Încunună cu-al săă zbor. 

- Pe viteazu 'nvingător. 

Să trăieşti, ostaş romane, 

”„". Stlp al lumii apusaue. 
"Tu cu pieptu-tt'al oprit 
Valul crunt de Iăsărit,. 
Şi cu brațul tăi armat 
Pasul soartet l-at schimbat 7. 

Dar-ce zic... un fidr rece . 
Printre-a' lumil vine trece, 

Căci de-odat'un glas prin lume, 

Fără samăan, fără nume, 

1 Schimbat: răsturnat,
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Sună; ducs:o neagră veste : : 
-. Roma, lomu nu mai este £.. -. 

Zis-a glasul; un” răsunet 
Lung răspunde ca un tunet, _ 

„Şi al Romei vultur falnie - 
- Cade, dind un ţipet jalnic! 

Zis-a glasul, și cu jale - | 
Plingind soarta mumei sale, j 

„Fiul Romei cet bătrine i 
„ Scapă armele din mine, 

Pleacă fruntea și "n durere, 
_Moartea chiamă, moartea cere, 

Iară calu-i, frățior, , , 
Nechezind Incetișor, E a 
Cimpul luptei părăseşte . 
Şi spre munți încet porneste, 
Ducind lin şi nesimţit _ „S 

- Pe stăpinul “Iar iubit: + 
„EI se due în tristă cale, 
ŞI pe urma lor,“de vale, : 
Cade-o noapte *ntunecoasă, 

Noapte oarbă, floroasă i _ 
. Ca fundul pămintulut. 

„Ca taina mormintului ; 
- Şi supt neagra sa aripă 
Se şterg toate intr'o clipă, 
-Cum se şterge de ușor 
Visul cel amăgitor, 

Şi ca suvenirul sfint 
Celor cari nu mat sint!,.. 

(Romănia literară, pp. 93-6.) 
- Munţii Carpaţi, — 18%. 

.  



  

MOȚUL ȘI SECUIUL .. 
SCENĂ DIN MUNȚII ARDEALULUI, 1848 

DC ———— 
s 

> 

MAGIHARUL. 7 

AMotule, 
» „ AMăI hoţule! A 

Nu tot trage ?n carne vie, ” 
Şi mal trage ?n cea pustie, 
Nu tot bate 'm pieptul mieă, | 

, "Că-l păcat de Dumnezeii 1: Da 

ă _ ROMÂNUL, 

Puiul, 
- Secuiule! ” 

- Ce cai tu la nol în munte? 
ă Lunce'n coaste, bardă'a frunte, | 

Orl un plumb vrăjit în piept, - 
Să te duci în Naiă de-a drept? 

- MAGIIANUL, 

- Moţule, INS 

Măr hoțule] 
'Tu esti tare, că sint tare;
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Bun e Dumnezeii și mare! 
De te-aș prinde'n mina mea, 

- Zile tu n'at mal avea. 
. 

"ROMÂNUL. 

Puiule, 

Secuiule! 
- Eă sint tare, tu ești tare, 

Dar.ţi-e lauda prea mara! 
De-al de tine, fătul miei, 
Mulţi viteji. ucis-am eă! 

MAGUIAHUL, . -. 

Motule, | 

Măi hoţule! 
Sai din munte, dă-te 'n vale 

Ca să-mi mal scurtezi din cale: 

În cea vale de-ut sălta, 
Vat si-amar de viata tal 

- RONINUL. 

Puiule, 

Secuiule ! , 

Nici eă să rubesc la tine, 

Nici tu să robești la mine: 
Vrei, nu vrei dintr'un cuvint? 

Că te sting de pe pămint!?
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E , MAGHIARUL. 

„ Moţule, 

„_Măl hotulei 
. Tu n'a nume, tu nat țară, 

Asta-i patria maghiară: 
Tu să cade să-mi robesști, 

Că 1 tu om încă nu ești. 

ROMÎNUL 

Puiule, | 
Secuiule! : 

Na! te du pe ceia lume, 
Ca să afli de-al mieă nume: 
Spuie-ţi morţii din mormint 
De sint om, sait de nu sint! 

„1848. — Rraşoț, 

  

1 Schimbat: Ciel.



  

MĂRGĂRITA 
— Baladă — 

VIS DE POET , 
  

Ea era frumoasă, dulce *aciatătoare 

Ca o floare vie căzută din soare; 

” Lumea 'anamorată si de doruri plină 
O slăvia în taină ca pe o regină, 

-- Si, pe cînd niel visul nu "narăznia, nic dorul 

Pănă lingă dinsa să-z! înnalte zborul, , 

Gingaş cu iubire, un poet ferice  . o 
Prin a lul cintare îndrăznia a-l zica: 

„— «Cina privesc la tine, scumpă Mărgărită i, 
«Ca o liră dulce, inima-mi trezită 

- «Cintă şi serbează bunurile vieții, 

cFarmecul iubiri! și al tinereții. 

  

“4 Schimbat : scumpa mea iubită,



"«Cind privese latine, draga mea frurhoasă,- 
__ ataiul mi deschide poarta-i radioasă, 

- «Și zăresc printr'insa plaiul nemuririi, 
«l'ade ne așteaptă îngerul iubirii. 

«Atunci omenirca, viata de amaruri, 

ase îmbracă * n ochi-mi cu plăcute daruri ș 

«Patria-mi ascunde chinurile-i grele, 

«De zimbezte vesel fericirii mele, 

„Si tot ce incintă, tot ce dă uimire, 

«Tot ce ?nnalță omul la dumnezeire, 

«Dragostea, virtutea, duleea poesie 

«Îmi şoptesc de tine şi mă'achină ție! . 

- «tar cînd, mult ferice, îmi aduc aminte 

«Că'ntre-a' noastre inimi sint legături sfinte, 

ACă tu, Mărgărită 3, tu minune vie, _ 
Al venit din ceruri ca să te dal mie; 

:aC'al tă sin fierbinte bate pentru mine, . 

aC'a ta frumuseță este al miei bine... - 

«0, atuncl, iubită, sufietu-mi s'aprinde, 

aNobilă mindrie vine de-l cuprinde, 

  

1 Schimbat : inger dulce.
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«Şi simt că el numal e menit pe lume 
„«De a fi altarul scumpului tăă nume!» 

Astfel la picioare-l poetul cinta, : . 
Iar ea, vărsind lacrimi, blind îl asculta, - 

“Şi 7n a sa uimire gingașă, adincă, : 
- ÎL ruga, zimbindu-i, să mal cinte încă: 7 

— «Spune-mi, Mărgărită s, care scump ador 

eAr putea în lume să-ţi insufle dor? 

«Care vis de aur s'a oprit din cale 
-«Ca'să fie visul tineretii tale? 

«Vrei să al pe Bosfor aurit sarailii, . 
«Unde să guști vesel farmecul din Iaiă ? : 

«Vrei, într'o gondolă dulce legănată, 
«De cinturi duioase să fi tnginată2? 

" «Vrei pe-atipa dalbV'a) unul -sprinten nor 

«Cercul și pămintul să-l alergi uşor? 

«Vrei staniu po frunte-ți mărgăritărele, 

«Salbe lnșirate pe raze de stele ? 

«Vrel'tu la picioareţ! lumea sio inchin ? | 
" aVrel să fil regina cerulul senin ? Ma 

  

1 Schimbat : ce minune. , 
 Suprimate apol aceste patru versuri,
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aSpune-mi ce minune  doreztr ca să nască 
Pentru-a ta plăcere dragostea-mi cerească? 

— «Dragul miei poctel! nu dorese odoare; 

„- «Din a ta ciinună vreaă aumal 0 floare :. 

aAcea floare scurapă dacă aș avea, 

«Altă "mpodobire pe frunte a'a3 vrea. - 

aŞi numai amorul care mă tavie 
«Ar întrece ?n mine falnica-mt miadrie ! 

«Tu eşti visul gingaş ce din zborul săii 
<S'a oprit să 'ncinte pe! sufletul mieă, 

aTu-mlindulceşti viața, tu-mi şopteşti din stele, 
aTu luminezi calea rugăciunii mele, . 

aŞi în veci pe tine cu drag te găsesc 
aÎn-orice îmi place, in orice iubesc, 

«Şi-a credință sfintă de la cer îmi vine 
«Că în altă lume m'am iubit cu tine. 

20, mult imi e scumpă închinarea ta, 
- aCăci, iubind, amorul tu ştii a-l cinta, 

«Şi prin armonia dulcil tale lire * 
- «Poţi? zbura cu mine? cătră nomurire. 

3 Schimbat: Varsă încintarea sunetului, 

3 Schimbat:. Vom. - - 

3 Schimbat : "'mpreună.
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+0, pleac'a.ta frunte pe inima mea, 

«De ascultă dorul ce soptește 'n.ea, 

«Şi-apoi cintă lumil țara mea slăvită, 
"«Cintă Romănia și-a ta Mărgărită 11... 

._. 1. . . ș . 1 | 1 cc. . 1. . .. . 

Cine-ar putea crede că acest amor , 

A fost e părere, un vis trecător? 

-Poetul visase..., cum visez poeţii, 

Flori de altă lume pe cărarea vietii, 

iar, ctad la lumină ochit și-a a deschis, 

Îa ceruri zburase cereseul săi vis] 

„= «0, vis al iubiri», — zis- -a el cu jale; 
Simţind două lacrimi pe genele sale — 

«Scumpă nălucire ! te tntoareă * n Raiă, 

«Mergi de infloreste pe cerescul plaii, — 

«Căci un vis ca tinc, așa de ferice - 
cA *nflori nu poate pre pămint, aice» 

. ” (Romănia literară, pp. 187-8).. 

    

— - po 
1 Schimbat : pe-a ta invită,
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BISERICA RISIPITĂ 

1 EGENDĂ. 

IL 7 

- Sus, pe muntele Ceanlăii, 
Stă la pindă.Duhul răă, 

Şi aruncă peste munţi 
Ochii săi șerpii şi cruați, 

Cu ochirea-l să zărească 
- Vreo pradă sufletească. . 

Dar de-odată el tresare, i 

Căci aude *?n depărtare 
' Glas de clopot chemiător, 

„Printre munți răsunător, 
Şi cu groază el zăreşte 
Pe cimpia ce *nverzezte 

.O biserică măreaţă, - 
_Strălucind albii prin ceaţă, 
Ling'a* histritel verzi maluri 

Ca un vas [rumos pe valuri.



N 

Satan urlă, Satan zbiară, 

"Căci ma! vede, vede iară 

Şiruri albo de Romlui, 
„De femei cu flori în minf. 
“Şi copil şi mindre fete, 
Şi Măcăl cu negre plete,. - 
-Coborind ca lungă oaste 

Pe-ale dealurilor coaste, - Ă 

Răzbătind codrii pustii, - 
“Trecind peste ape vii, 

Şerpuina prin văl audinc!, 
„“Sărina peste nalte stinci, 

Şi 'ndreptindu-se în cats 
'La bicerica din vale, 

- Jade clopotul suna . 

Şi ?n văzduh se legăna. - . 

UI. > 

“Satan urlă, Sutan zic: 

«Răpezi-mă-voiă de-aice, 

- «Şi în ghiară de-o voii stringe, 
«Limba ?n clopot o voiă fringe, 

-aVeșnic ea să nu mai sune 

«Ceasul crunt de rugăciana !...6 
Şi, cum zice, în turbare, 

'De'pe munte falnic sare, 
„ Aripl negre îintiazind 

“Şi cu ele *ntunceind 
" Septe codri mari, cărunţi, 
Septe săte, şepte munţi.!



EI se 'nnalţă și se lasă 
Pe clopotnita frumoasă, 

„Ca un vultur răpitor 
„Pe o lebădă în zbor, 

N, 

Turnul geme-'m temelie 
" Ca de aspră vijelie, 

Clopotul dogit răsună, 
Clătinat ca de furtună, 

” Și pe îurbă veştejită 
Cade crucea aurită. 
Iar Satan grozav serişnește,. 

Clopotul din turn smuncește 

Şi-l aruncă "n depărtare 
Peste Bistriţa cea mare. - 
«Unde ești, Dumnezeii sfinte ?- 

«Unde ești, Doamne părinte ? 
«De lași tu pe Duhul răă 

«Să calce lăcașul tăi? 

Astfel munţii Stati priv ina. 

Către ceru glăsuind ! “ 

pr 

_V, 

Iară Bistriţa vitează 
„Apele-şi infuriează, 

-"Vriînd cu zgomot să ianece 

_Pe Satan in sinuci rece : 

Ea adună inări de apă 
- Și “ntr'o clipă malul sapă, 

foci turnul de pe mal



N 

Cade ?n aprigul et val, 
„Cu Satan ce se afundă 

Ca un fulger intro undă: 

Apa saltă, clocotește, 

- Nici că se mat limpezește ! 

Şi, sle-atunci, fa acel loc, _ 

Ea tot fierbe ca de foc," 

Şi adese oul s'aude 
ltăsuflini gemete crude. 

VI. 

“pun păstorii din Ceahlii -- 
Că în timpul acel grei ” 
Cerurile s'aii deschis 

Şicun glas tainic ar fi zis: 
2Tu ce-al fost de Iad călcată, 
“Mănăstire blăstămată, 

«Tu să aibl atunci iertare, 

2De blăstăm să al scăpare, 
«Cind dol ingeri iubitori, 

aÎntr'o noapte fără nori, 
«S'or opri din a lor cale 
«Pe risipurile tale, . 
Si prin dulcea lor iubire _ - 

aŢi-or. aduce-a mea sfințire 1...» . 

— Fost-a, nu, aşa minune? 
Distriţa o poate spune! 

  

 



  

CÎNTECUL MĂRGĂRITEI 
, 

  

_ Auzit-al, frate, de un plaiii frumos . 

>. Caro ?n veci răsună de cintări iubite? . 

Unde se 'mpreiină cerul luminos. 
Ca albastrul Mării cei nemărgenite ? 

„Acoly mi-e dorul, acolo mă vreă : . 
Pe-ale tale braţe du-mă, dragul mică + 

Unde vintul serii, blind ca un suspin, - 
L.eagănă "n tăcere dalbe fiori de aur; 
Unde pe-ale rodi! salbe de rubin 

Flutură verdeaţa frunzelor de laur; 

„Acolă mi-e dorul, acold mă vrei: 

Pe-ale tale braţe du:mă, dragul mică ! , 

„. Auzit-al, frate, de acel Nostor, 
- Ce din valuri iese şi s'aruacă *n valuri? 

" Care oglindează ca prin vis. uşor |. 

Taiaice saraiuri și 'nverzite maluri * 
“Acolt mi-e dorul, acolo mă vrei: 

Pe-ale tale brate du-mă. dragul mici ! 

N.



a 

Unde călătorul, vesel înginat, 
Doarme ?n legănarea lungilor caive, 

„Şi, in altă lume tainic dezteptat, 
Nede implinirea viselor fericeș 

Acold mi-e dorul, acole mă vrei; 

Pe-ale tale brațe du-mă, dragul miei! 

Auzit-al, frate, de-un plaiii iogerese, 

Unde înfloreşte scumpa nălucire? 
Unde al iubirii dar dumnezeiesc 

"Ca cerescul suflet are nemurire? 
___Acolb mi-e dorul, acol mă vreă: 
""Pe-ale tale braţe du-mă, dragul mieă ! 

Dar ce zic? Ah! unde, unde este pluii 
Mal frumos, mal vesel, mat bun de iuvire 

Decit tara noastră, dulcele-acest raiă, 

Plin de tncintare, vlin de fericire? BN 

Acolu mi-e dorul, acolii mă vrei: 

Lasă-mă aice să mor, dragut miei!



VII 

PĂSĂRUICA MĂRII. -. 

De trei zile-acum pe” Mare, 

Navigind fără *ncetare, ' 
Nol pămiatul n'am zărit! - 
Vintul suflă și ne *mpinge ; 
Orizoatul ne încinge 
Ca un cerc nemărgenit. 

În ce parte so răptde, | 
= Ochiul omului nu vede 

Decit umede cimpil: 
Marea-i lată şi adincă; 
Cine stie, mine încă 

De-om, mal f printre cel TI 

Ziua trece, ziua scade, - 
Şi pe ginduri omul cade, 

Suspinind încetizor : 
Noapteazaduce mil de stele; 

-Omul trist, privind la ele, 
Vars"o lacrimă de dor.:



7 

- Va suna ?n ziua dreptății 

lar o păsăruică vine, 
- Prevestind termuri, vecine, 

"„ Liman vesel și deschis: 
Pe catarg ca saltă, etntă, 
Ne uimește, ne incintă, 

Şi-apol- zboară ca un tiz, 

Într'un sufet cu simţire 
Astfel glasul de iubire 
Sună dulce 'ncintător, 

Şi din noaptea *ntunecată 
ÎL trezeşte de-l arată 
Mult ferice viitur.. ' - 

  

Astfel glasul libertăţi 
  

Pentru biata tara mea, 
Și din umbrele dureri 
Steaua minar'a învierii . 
Hăsăricva pentru ea. 

(Romeinia literură, >p.. 
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VIU. 

“FLOAREA OCEANULUI ' 

  

- Pe virful aprig al cestor malurt 
O foare mică a răsărit, - 
Şi între ceruri și între valuri 

_E elătinată de vint cumplit. 

Naltă e stinca, Marea-i adincă, - 

-. Spumegă valul; jos clocotindș 
- Dar floricica, sus, de pe stincă, 

"* Zimbeşte vesel, la cer privind. 

În zădar vintul vrea să o zboare, . 
Ca s*o arunce cruntului val: “ 
Ea iși deschide inima'n soare - : 
Şi *nveselește aprigul mal. 

Astfel, iubită, în a mea. viață, 

Scump suveniru-ţi e neclintit; 
Și în seci revarsă a tut «dulceaţă 

Îi al mică sufet mut fericit!



tie talazuri în astă lume: 

El pe de-asupra zboară voios - 
si se îngină cu al tăi nume 

a huarea mică cu-al el miros. 

Piarritz, —108 

 



  

MUNTELE DE FOC - 

LEGENDĂ DIN MUNȚII APENINI. 

Pe cel munti pustii, sălbateci- 
Din Lombardo-Veneţie, —. 
Unde noaptea în orgie 

" S'adun* demoni! lunatict, 

toți de moarte doisprezece - 

»„ Staii în rond, supt vlatut rece, 

Care şuieră si trece. . 

=: Focul cerului s'aprinde, 

” Urmărit de groznic tunet, 

_Şi al munților răsunet - : 
Printre vă! adinci se ?ntinde. 

Hoţii rid cu voie-bună, | ! 
„Şeful lor, purtinu cunună, 

Cintă astfel în furtună: 

«Varsă 'a cupa mea de au; 

«Vinul roş ce desfăteuză,
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aŞi mă "'mbată, mă turbează 

- «Ca singele ros pe tauri. 

«Toarnă, drege tot aice, 

„ Şi cind eă : cdestul» voiă zice, 
«Pe-al miei cap trăsnetul pice! 

«Boti, voinici, până la moarte! 
, «În ceas vesel de plăcere 

«Să uităm.orlce durere, 
«Orice chin al relel soarte. 

„«Beţi, copil, toți după mine 
«Şi "achinaţi cupele pline 
«L'a' fulgtrelor lumine ! 

«Vintul Late; cerul tună, 
«Munţii urlă, Satan ride, 

«ladul vesel se descliide 

«Şi cu not clată * mpreunâ. , 

«Pe cind lumea se 'anrozeste, 
<Omul brav benchetuieste, 

", «Si-a! lui suflet se *atăresta! 

«Tremuăe-ss tut în lume 7 

«Cit va fierbe singe ?n mine; 

«Facă-și cruce şi se "'nchiue | 

«Cel ce-aude de-al miei nume! 

<Eă stat brațul care fringe, 
<EU slat ochiul ce nu pliaze, , 
«Eă sint gura ce bea: singe în 

o — 
4 Schimbat : : ca și singele.
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- Abia dice, şi de-odată 
Cade hoțul de pe munte, 

Fulzerat, lovit. în frunte 

De a cerului săgeată!... 

De-atunci mii de focurile, 
-Limbi de pară albăstrăle, 
Ard pe locurile-acele: ”



  

x. N 
HOȚUL ȘI DOMNIȚA 1 

  

Fruază verde de alună, 
Trece voinicul pe lună, 
Şi codrul voios răsună. 

Trece hoțul hăulind, 
„7 * Pe cărare coborind, - « 

„Din frunziş merei..pocnind, | 

Măr voinice, voinicle, 
lea-<ţi tăiușul de plăsele, 
Pune mina pe otele,. - 

Că se primblă pe potici 
Trei desagi de irmilici 

"Şi de galbial venetici. - 

Tar în urmăcli, călare, 
Vine-o mindră fată mare 

„ Gătită pe măritare. |, 

[a-i mireasa unul Craiă, 

şi se duce cu alaiă 
-Peste. munte, peste plaiu. 

——— - 

3 Variantă târzie a <Doinels de la pp. &



„Dar copilasi amărită ; 
„Ca să fie despărțită = - 

be Moldova mult iubită ; 

. Și, tn tndurile sale, 
- Ea se roag'amar cu jale 

Ca să-l ias'un mei în cale... 

Frunzuliță “de brad mică, 
„= „Iese hotul din potică, 

" Singur, vesel, fără frică, 

__ Si-apoi zice: «Cale bună! 
«Unde mergeţi impreună, 

- «Dragii miel, noaptea pe lună 2 

«Decit la curtea crăicască. 
„aMail bine "n lunca haţească 
aLing'o inimă frăţeascâ.» 

Frunză verde stejărel, 
Hotul pleacă spriutenel, 

Cu Domnita lingă el: 

Iarba crește *n calea îos, 
Şi Domnita, scump ador, 

* Vesel calcă pe covor. 

„Dealul Doamnei. 
 



  

XI. 

CE GÎNDEȘTI, 0! MĂRGĂRITĂ? . 
  

Ce gindeşti, o, Mărgărită, 
o Cind de visuri ești răpită Pe 

-Într'al nopţii miez senin, O 
- -_ Cind din luna zimbitoare * 

Vine-o rază călătoare 
- De se joacă pe-al tăi sin? 

Nu crezLtu, o, Mârgărită, 

(acea rază fericită 
Este gingaşul miei dor, - - 
Ce-l:trimes din depărtare”.  - 
Să-ti aduc'o sărutare e. 

- De la bietul călător? - 

„ Si-atunci, dulce Mărgărită, d 
Nu te simți duios uimită 
L'ale raze! dezmierdări 2 

Şi, cu-o şoaptă de iubire 
Nu trimeţi a ta gindire - 
Să mă caute pe Mâri ? 

Mult frumoasă Mărgărită, -.: 
Barca mea e rătăcită



“Po al Măril val turbat: 
Glas de moarte “n aier trece, 

Şi de-al mortii fior rece 
Sufetu-mi e tulburat 1 

O, duioasă Mărgărită, 

Dă:ml o lacrimă iubită 
** Într'acest minut amar, 

Dorul mică în cer s'o suie 

Şi ferice so depuie 
=». Pe al Domnului altar! 

” Canalul de Gibraltar, — 153), 
|. 

  
 



TARTUL 
  

a „Fericit e călătorul 

Ce, purtat toivs prin lume, 
Își ingtuă viața, dorul Ă 
Cu-al iubite! dulce uuma! a 

Zbori pe luciul vii al Mării, 
Barcă mică, sprinteioară;' 
Merg! în voia intimplărit, 

_Ca o lebădă uzoară | 

De Pa”. Patriei verzi maluri. 
Am plecat in teri străine, 
Si pe plaiuri și pe valuri . 
Bă duc dorul el cu mine, 

Zbori pe luciul viă al Mării se. l 
. ar - 

Doru-ml plinge; dar indată 

Între cer şi Marea lină - ia 
O minune se arată, i 

Ce durerea mice alină, 

7bori pe luciul viă al Mării s.$,]
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Cea minune strălucită 
"Poartă nume de o floare ;- 

Ha-i frumoasa mea iubită, , 

A mea dulce iubitoare... 

_— Zori pe luciul viii al Mărit sc. 

Ea-l comoara de plăcere, 
ia-i voioasa nălucire, = 

„_ Ea=l cereasca mingiiere, 

Ce încint'a mea simţire. 

Zhori pe luciul viă al Mării ş.c.]. 

__ Orişiunde ei voii merge, 
.Veşnic ea mă însoţeşte ; 

- Lacrima din ochi mi-o şterge, 

Sufletul mi-l răcoreşte ] 

Zbori pe luciul viii al Mărit ş.e.l. 

O, ferice-l călătorul” | 
Ce, ca mine, trece ?n lume, 

Înginindu-st viaţa, dorul 
„Cu-al iubitei dulce nume !. 

Zbori pe luciul viă a Măril, 

Barcă mică sprinteioară ; 

Mergi în voia intimplării, 

- Ca o lebădă uşoară. . 
(ltomănia literară, p. 3.) 

Gibraltar 2, — 15%.. 

  

1 Apoi s'a suprimat strofa. 

2 Apol: Cadix.



Nu 
O NOAPTE LA ALHAMBRA 14! 

  

în Alhâămbra strălucită, 
. „Mult vestită, . 

Unde sufletul uimit ...î. 
Drăgălaz se desfătează . 

„Și visează - 
La trecutul fericit; * 

"Pe o noapte "nseninată. 

Şi *nstelată, 
Eram singur, admirind 

Peste marmurele dalbe 
Raze albe 

Din luceferi lunecind. 

Dalce-a nopților făclie ! : 
, Argintie 

În Alhâmbra deztepta 
Mii de umbre nevăzute 

i Şi tăcute, 

Ce pe rind se arăta, 

1 Saraiul Sultanilor mauri cari aă domnit în .. 

Grenada. - . „a 

A
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Și, trectad printre coloane, - 
* Prin saloane, 

Veniaă toate-a se *nchina 
La frumoasa lor regină, 

Ce'a lumină | 
Tainic, lin se legâna. - , 

Astă fantasmă gingășă, | 
i. _*  Drăgălari, : 

Ca un zimbet de copil, . . 

Era falnica Sultană | 
. » Africană, | 

Fiica lui Boabdil?, ” , 

” Linda-haia, pentru care 

. „Mie și mare, o. 
" Sunetul și l-ar fi dat, 

Pe cind dalba-l tinereţă 
| Şi frumseță. 
Strălucia”'?n 2 acest palat. 

Acum Linda, în tăcere, 
, Cu durere e , 
Se uita l'a” et surori, ” ” 
Şi 'n a Leilor fintină € 

A sa mină 
Arunca plăpinde for. :,, 

  

1 Cel de pe urmă Suitan maur din Grenaaa. 
2 Schimbut: Sufletul săă ar fi dat. 
3 Schimbat : Încintaii. - 
+ Basin de marmură albă asezat pe dolspre-" , 

zece lvi, asemene de marmură, care se află, 
 întrnu salon mare, dexcoperit, ce-se chiamă 
Curtea Leilor. ” i
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iară umbrele ușoare, 
Zimbitoare, 

Privind floarea. ce câdea, 

Pe-a fintiail api lină, 

- Cristalină, 

Se pleca, se oglindea”, 

"Dulce era acea noapte 
"Fără soapte RI 

Ca un vis frumos dia Baiut, 
Cind de-odat'o armonie 

. Sună ţie: 

În poeticul3 Saraiă: 

O duioasă biulbiulină 4 
- Dia-grădină ” 

Începuse a cinta, 
Şi-al e! cintec de -iubire 

. Cu uimire 
Linda-Raia-l asculta. 

“Toate umbrele *neintate, 

Adunate 
Supt al lunii dulce foc, 

- De mint gingaş se luară, 

, Se *nșirară 

Iute, vesel pentru joc. 

3 Schimbat : Pe-al Andalusiel plaiii. 
2 Schimbat : Seraflle. , 
3 Scbimbat: Răsună viă în. 
+ Arabi! numesc privighitoarea ; biulbiul,



Şi ?n Alhimbra mult sonură? 
Ele *n horă 

" Începur'a se învirti | 
Cu-o mișcare grațioasă, 

” Luminoasă, 
Care miatile-mi răpi. 

Fiecare dintre ele: 
, Blind la stele 

- Se uita, jucind ușor, * 
: Şi stelutele uimite, 

Neclintite, 

Vărsaii raze ?n ochil Jor. 

Toate ?n horă vesel prinse 
Și cuprinse - . 

De-ale danțulul beţii, - « 

Răspindiau luciri uşoare, 
Zburătoarg, 

Ce săltaă prin galeril; 

Şi din horă, din zburare, 

Fiecare - 
Cu-o zimbire saluta | 
Pe-a Saraiului regină, - 

- Ce ?n lumină 
Dauţul răpede-l purta. 

Dar o rază aurită, 
Răzleţită | 

Dia a' zorilor” cununi, 
————— 

3 Schimbat : nesoaoră. |
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Străluci ca o săgeată 

„De odată 
Printre-a? nopţii dulci minuni. 

Şi ghirlanda de fecioare 
Zimbitoare 

Învirtindu-se voios, 

Se 'nnălță pănă la stele, o. 
- Şi cu ele 
Peri ca un vis (rumost! 

. Cine poate-așa minune 
A o spune 

- În cuvinte omenești!” 
Cine poate *n lumea "utreagă 

- Să "nţeleagă 
Destătările-mi cerești! 

Întru tainica vedere 
De plăcere 

A fantasticului cor, 

Ce-a lăsat în a meu tninte 

Un fierbinte 

Suvenir nemuritor! 

Numa! tu, o 3ilărgărită|, 

Mult iubită, 
Prin un dulce sărutat, 

Mi-al aduce-o laciatare 

Şi mai mare 

Decit ceia ce-am zistat. 

  

1. Aici se opreste poesia în ediţiile următoare



Liogă Sierra-Nevada ?, 
__ La Grenada, , 

fa Alhâmbra, pănă ?n zori! 
În acele nopţi senine, . 

Cind la tine 
Am visat de-atite orl! 

Grenada — 15%, i 

——— 

„> Numele muaţilor la poalele cărora se rt- 
dică orașul Grenada,



  

XIV, 

SEGUIDILLĂ 

  

CÎNTEC POPORAL SPANIOL, | 
Că 

De la Sicrra Nevada 
Pân' la munții Pirenel. 
Nu-i minune ca Grenada, 
“Nu-l cer dulce ca alei! . 

„În Grenada strălucită Li 
Nu-l grădină, uu-l saraiă, 
Ca Alhămbra iaflorită 
Ce se pare-un vis din Rai! 

În Alhâmbra mult frumoașă 
Nu-i nimic mat răpitor 
Ca al Lindel! amoroasă 
Suvenir încintător ! 

. 
Ah ! frumoasa! mea iubită, * 

Viaţă, Naiă... ce n'aş da ei 
Pentru-o noapte fericită 
Să te-adorin pe sinul miei;,. 

  

.. 2 Schimbat : mireasa.
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* Între Sierra Nevada -.. 
Şi 'ntre munții Pirenei, 

În Alhâimbra, la Grenava, 
Supt seninul dulce-al et! 

Grenada. — 1893, 

ct. 

— 

e 

. 

* 

. . 
.



  

ED A 

EL R'BAĂ 

  

.CÎNTEC ABĂPESC. - 

„= Sultanul de Maroc: 
Are ?n Împărăție . 
O sută şi-o mie 
De armăsari cu foc ; 
Dar jur pe Dumnezei 

Că el cu veselie 
Mi-ar da averea-l mie .. 
în schimb pe calul miei. 
— La Atial, illa Alan, 
U Mhammeid rasul Allah ! 

Sultanut de. Maroe - 
“Ara cămill usoare, 

Ce duc a” lui odoare 
La Meca, sfintul loc; 

* Dar jur pe Dumnezeă,. 
Că el! orice comuure 
Şi partea lui de oara 
Mi-ar da pe calul miei. 
— La 'Allaj, itla Atah, 
U Mhammel rasul Allah! . 

-



Sultanul de Maroc 

Mal are-o favorită 
Frumoasă, inflorită 

. Ca visul de noroc; 

Dar jur pe Dumnezeă 
Că inima-l răpită 
Chiar pe a sa iubită 
Mi-ar da pe calul miei. 
— La Allah, illa Allah, 
WU Mhamed rasul Allah ? 

Din Tunis la*Maroc 
Nuss iute rindunele 

Așa de uşurâle 
Ca murgul miei în joc: 
I-a dat chiar Dumnezeă 

Picioare de gazele 

Şi ochi frumoşi de stele, - 
Să fic-odorul miei, 
— La Atat, illa Alan, 

” U Mhammed rasul Allah 7 

Muntii Cadras, Maroc, — 1893, - 

 



  

XVI. 

STELELE 

DOINĂ - 

De la mine păn' îa tine 
Numai stele și lumine!] 

„Dar ce sint acele stele 3 
Sint chiar lacrimile mele. 

. . . 
Ce din. ochi-mi au zburat 
Și pe cer s'aă aninat, 

Cum s'anină de spre zori 
Roua limpede pe florl !... 

Vărzat-am multe din ele 

Pentru soarta țerii mele] - 

Multe pentru cei ce sint 
Pribegiţi de pe pămint!
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„Multe lacrimi de jătire,.. 
Jar 'de dulce fericire 

Ah! vărsat-am numa! două, 

Şi-s luceferi amindouă 1 

Sevilla, — 1953, -



XVII. - 

N. BĂLCESCU MURIND 

«De pe plaiu *nstrăinărit, .: 

<Unde zac şi simt că mor: 
«De amărul desperăril 
«Şi de-al teril mele dor, 
«Văd o pasăre voioasă 
«Apucind spre Răsărit, 
«Şi o rază luminoasă, 
«Şi un nour aurit, 

— <Păsărică zburătoare, - 
«Unde mergi cu dorul mică? 

— <âm solie 'ncintătoare 

«De la sfintul Dumnezei, 

«Să duc glas-de armonie 
«Ţermurilor romăneşti, 
«Să vărs dulce? veselie 
«inimilor ce jălești 

— «Bază vie călătoare, 

«Unde mergi cu dorul mieă ? * 

1 Schimbat: Şi să scald în,
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— cAm solie ?nvietoare 
«De la sfintul Dumnezei, 

„ «Să depun o sărutare 

«Pe al terii tale sin, 
„«Şi s'aduc o alinare 
«Jalaicului tăi suspina», 

. 

— «Nouraș pătruns de soare, . 
«Unde mergi cu dorul miei 2 - 

— câm solie roditoare 
«De la sfintul Dumnezei, - 

" să mă las în Romănie, 
«Ca să crească mil de flori 
«Pe frumoasa el cimpie, 
«Ce o pling! adesea ori !» 

— «Du-te, rază strălucită, 

«Du-te, mică păsăreă, 
«Şi pe ţara mea iubită 
<Mingiiaţi-o 'n lipsa mea ! 
clar tu, nour de rodire: 
«Fă să crească "n sinul săi, 
<Cu verzi lauri de mărire, 
«Floarea sufletului miei te 

„Palermo. 1



  

„xvul. 

ANUL 1855: 
— 

Dup? atitea veacuri! „negre de dureri, de i: 

[jelie, : 
Ce-aă' trecut fără "acetare peste biata Românie, 

Tu, an noi, ce ni vestestr? E 
Vii s'aducl patriei mele, « ca o die: aptă răsplă: 

[tire, 
Pace, glorie, mărire ., libertate, fericire, i 

„Joduzările, cereşti ? . 

Din noianul veşniciei eşti tu sol de mingiiere* 
Trebuie ca semn de moarte saii ca sema de 

(laviere 
Să te -blăstăm, să te-admir? 

- Esti prieten, sad, faci 1 parte dia cumpliţii ani 

(de rele, 

Ce-aă depus în al lor treacăt pesta fruntea 

[teril mele 
O coroană de martir? 

 Schimbat : atiți ră! secoll negri. 
3 Schimbat: putere, 
s Schimbat : amic, sai tu faci. -
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Orice-a fi a ta mcbire, vel găsi poporul tare, 
Înfruntind lovirea soartei cu-o puternică râb 

[dare 
Şi cu suflet de Romin, 

Căci Romtnul e întocmai precum stincile mă- 
- [rete, 

Care ?n valurile Mării furtunate şi semeţe ” 
Neclintite 'n 'vecl rămin. 

Pe aceste minadre tarinuri sentinelă *nnaintată, 
Neamul nostru, fără sprijia, in veghere ne” 

[curmată, 

Stă pe loc la postul seă: . 
EL. de douăzeci de veacuri! a trecut prin mit 

. ” [de lupte, 

Dar acum i-a căzut brațul, i-aă căzut armele 

. [rupte... 
O puternic Dumneze ! 

Sint destule-atite chinuri! adă ziua mult do- 
[rită, 

Zi de ; pace, de tărie și de glorie iubită . 

; Pentru-acest sărman popor, 

Pentru. -o nație creştină care poart' un mare 

* (nume 
| Şi în sunetu-i presimte că-i -chemată *n astă 

[lume 
La un falnic viitor, E ” 

. . . ” 

1 Schimba : secolt,



203 — 

Fă ca anul care vine, să aduc! un mindru 

o - - "- soare; 
Să deschid'o cale nouă de mari fapte roditoare 

Pentru neamul romănesc, 

Căci el are din vechime o menire strălucită : 
- EL a fost și vrea să fie sentinelă noclintită 

Pe pămintul strămoșesc ! 

; (Romănia literară, p. 11.) 

  

13



  

XIX. 

CÎNTECE ȘI SĂRUTĂRI! 
  

POETUL. 

— Ah! cite glasuri de armonie 
În al mieă suflet cintă duios, 
“Voate, uimite, se ?nchină ţio 

Cind te-arăţi mie, 
Înger frumos ! 

Albă Romincă tu pentru mine 
Eşti adierea luail lui Maid: 
Darul iubiri, cerescul bine, 

” Naşte si-mi vine 
Din al tăi graiă 

Priveşte ?n lume măreţul soare 
Cum răspindește vesel! dori : 

EI dă o rază invietoare 

De orlce floare 

Ivită ?n zori. 

Priveşte-a nopţi! mindră comoară 
Cum las” să cadă! stele din ea: 

1 Schimbat : a ninge.
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De orice suflet care*n cer zboară 

Lin se coboară y 

Cite o stea. 
ta [mei 

O, dulce inger de dezmierdare | 

De-ai vrea, unită cu dorul“imieă, 
Să-mi, dal, ferice, o sărulaze,; 

"De-orice cintare !! : "=: 
Aş cinta ei, — 

i. 

N'ar fi in ceruri dalhe lumine, 
Nicl forl pe lume s'ar legăna, 
Pe cite versuri de amor pline . 

“Eă pentru tine: -2 
AŞ suspina | 

"ROMĂXCA. - n, 
: -. + 

— Cind primăvara cu lăcrămioare 
În locul iernit vine zimbind, 
Inima, dulce privighitoare, - 

Scăldată ?'n soare, 

Cintă iubind. 

Dar cind se luptă țara?'n durere, 

Tot omul tinăr şi “simţitor 
Trebul să-l deie” cu-a sa putere 

O mingăiere 
Şi-un ajutor. 

Cind țara geme supt apăsare, 

Mal bine-m! place s'aud sunind
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Un răcnet aspru de răzbunare 

Decit oftare , 
De amor blind. 

Versul iubiri! duios străbate, 
Focul „poetic e răpitor, ' 

Dar nu:s cutinte mâl. Infocate 
” Ca libertate 

Şi viitor 1 

June poețe! ascunde-ţi dorul, 
Căci nu e timpul de dulet plăceri; 

Decit pe liră să cinți amorul, 
Apăr' oaorul | 
Sermanel ţeri | 

Cint”un viers falaic de renviere 
Care s'aprindă sufletul mieă ; 

Ridică neamul de la cădere, 

„ -Şi-orl.ce-mi vel cere 

Va fl altăil! 

Iaşi, — 4855,



  

BANUL MĂRACINĂ |. 
— 

IL. 

Sus la munte ninge, plouă, 
La Craiova pică rouă 
Din ai noptii ochi cerești 
Şi din ochil omeneşti, 

Dar ce pling Rominil oare ? 
Sufletul de ce 11 doare? 
Pling un mtadru frăţior 
Dezlipit de sinul lor. 

Banul tinăr Mărăcină, 

Cărul Oltul se închină, N 

De pe malu-l a plecat 

Pe-un fugar ne'ncălecat; 

A plecat în lungă cale 
Cu ceata slugilor sale: 

Şi cu ciazeci 'de voinici 
Adunați toţi de pe-aici, - 

EI păşesc peste hotare, 
Trec prin satele maghiare,
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Prân orasele. nemțâşti,. 7! 
Pria țeri lung! împărătești, 

Şi, ln dragostea moşiel, 
Duc Vulturul Romăniel 
Care 'a aur lucitor 

E cusut pe steagul lor., 

Tot pe-a' Dunăre! verzi maluri 

Unde umbra-lL joacă *'n valuri, 
Merge mindru! Craiovan 

Cite zile-s într'un an, 

Şi fecioril mi-l urmează, 
Şi fugarit lor nechează, 

Şi străini! ce ?ntilnese 
„Staă fa cale de-l privesc. 

Pasă ceata călătoare, 

Cind pe noapte, cind pe soare: 
Lung e drumul, lung şi greă! 
Unde merg aşa mereă? 

EI se duc la vitejic, 

Căcl ai tainica! solie 

De-a sădi în viitor 
Libertatea teril lor! 

ML. 

Colo ?n țetmuri depărtate 

În a Franciel'cetate 

Vechiul. Luvru e deschis 
Poporimil din Paris, 
Care-aleargd să privească 

3 Schimba: tainică.
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Armia cavalerească, 
Ce dia zorl s'a adunat 
“Ling'al Regelul palat. 

Sala tronului e plină 
De o magică lumină, 
Co se varsă din senin 
Pe frumoase flori de crin, 
Şi pe dame strălucite 
Tot in aur invălite, , 

Şi pe nobili mult vestiți 
"Tot cu fier acoperiţi. 

Filip Regele s'arată 

Cu-a sa frunte 'ncoronată 
Şi Ii zice: cNobill fraţi] 
«Scoateţi spada şi juraţi, 
cDin a noastră dulce țeară 
«Dusmanul străin să piară 5, 
Mil de glasuri strig': clurăm 
«Francia s'o liberăm îs 

„Tată că în sala mare 
Un străin de-odat'[a] pare. 

”- Tinăr, mindru, nalt, frumos, 

La ochire luminos: 
EI spre tron măreț păşeşte, 
Lingă Rege se opreşte, 

Şi din gură zice-aşa: 
«Să trăieşti, Măria Ta 1»
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Toti s'apropie de: grabă. 
— «Ce vroieşti?», Regele 'ntreabă, 
— «Sint Romin de la Carpaţi, 
«Şi-adue cinzect de bărbaţi 

«Ce sint gata ca și mine 
«De-a muri toti pentru tino, 
«Apăriad cu brațul lor 

«Yrancia și-al el onor! 

«Ţara mea cu blinde șoapte 
«Mi-a zis tainic într'o noapte: 

«Mergi, copile, innarmat 

«La Apusul depărtat, 

«Merg! de varsă al tăi singe 

«Pentru Francia ce plinge, 
«Căci și ea pe viitor . 
«Mi-a veni fa ajutor.» 

«Uimit Regele-atunc! zico: 
— «Bun sosit la nof, voinicel 
<Spune nouă cine eşti? 
«În Carpati cum te numeşti? — 
— <E& sint Banul Mărăcină, 
<Cărul Oltul se tachină. — 
— «Ţine spada mea în dar, - 
<Brav Marchise de Ronsard 13 

Paris. — 4855, 

  
  

: Schimbat: în grabă.



  

XXL. 

LA SEVASTOPOL 

în zgomotul de tunuri ce tună nencetat 

La Crim, pe triste termuri, mă .primblu tae 
[tristat, . 

Si ?n cale-mi, pretutindeni, cale țernă de mor= 

(minte, 
Supt care zac pierdute grămezi de oseminte. 

Pe cerul alb.de toamnă zbor bombele vuind 
Şi cad printre răsipuri, ca [ulgerul trăsoind; 

Pămintul imprejuru-mi, săpat în lungi tran: 
- (șăle, 

E plin de arme rupte, de glonţi şi de ghiulele, 

Un şir de mari corăbil stai innecate ?n port: 
Oraşul Sevăstopol ars, dărimat şi mort, 

Întinde pe o culme ruina sa măreață, 

Fantasmă învelită c'un giulgiă de albă ceață! 

O, ce spectacol mare de mar! deșteptăciun! 
Cu fal'-acoperite de-a” gloriel cununi! 
Cit singe, cite chinuri şi cită grozăvie 

Pentru-un monarh despotic si oarba sa trufle | 

to.
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“Trecut-ai pe aice cutremur sfărmător ? . 

Potop trimes din ceruri cu foc pedepsitor? 
Nicl aprigul cutremur, nici flacăra cerească; 
Dar aă trecut urgia şi ura omenească! 

„Și aă lăsat în urmă, grămadă la un loc, 

"O lungă risipire cenuşărită 'n foc, 
Şi multe, fără număr de tainice morminturi 
“Pe care sfinta cruce se clatină de vinturi!,.. 

Cind va sosi, o Doamne, un timp mal mini 

[gtios, 

În care să pătrundă cuvintul lui Hristos? 

Să piară duşmănia diu trista omenire, 
Să nu mal fie omul unealtă de peire? 

Cind răsări-va *a ceruri frumoasa, linda zi, 
Ce din orbire cruntă pe Regi îl va trezi? 
Şi-a răspindi în lume simțiri mintuitoare, | 
Dreptatea, libertatea, frăția “ntre popoare ?..i 

Pierdut in ginduri astfel, pe clmp mă rătăcesc; 
Şi ?ntr'o adincă ripă cu jale mă opresc 

Ling'un mormint, la umbră, sfărmat de-o bombă 
(groasă, 

Ce din văzduh căzuse pe marmura lucioasă. 

se: sparse bomba ?n două, şi-acuma negru-l sin; 
Ca trista cup'a morţii, de' rouă tra plin; 
Iar, din mormtatul rece, prin marmura zdrobită 

Crescuse şi *nflvrise o mică mărgărită.
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O, tain'a Providenţei !... Uncalta de omor -- - 
Se schimbă pentru păsări în vas răcoritor] 

Din moarte naşte viața, din inatunerec soare, 
Din țerna mormintală răsare dulce floare! 

O, Doamne! fle, fie ca singele vărsat 

Pe supt aceste ziduri intr'un războiă turbat 
Să deie-o roadă bună, un drept do renviere * 

.„ Pentru-a mea țară scumpă, ce zace în durere f/ 

Sevastopol. — 1833. 

   



  

XXII 

DRAGOȘ 

1. 

Dragoş, mindru ca uu soare, 
A plecat la vinătoare : 

Ghioaga şi săgeata lu! 

Fac pustiiul codrulul! 

Cerbul moare, urșil. pier, 

Şi vulturii cad din cer. 
Iată că ?ntr'o dumbrăvioară 
EI zărește-o căprioară, 
Fiară blindă de la munte 
Cu steluță albă 'n fruato 
Şi cornițe mititele 1 
Şi copite sprintenele. 
Căprioara, cum îl simte, 
Lasă locurile strimte, 

Fuge, saltă, zboară, piere 
Ca un vis, ca o părere. | 

Iară Dragoş, infocat, 

O goneșşte nencetat. 
PI , 

1 Schimbat: supțirăle,
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Zi de vară cit de lungă: 

Vinătorul o alungă, 
Și-amindol se pierd de vil 
În codri.. merel pustii! 

II. 

lată, mări, că, de-odată, 

O poiană se arată, 
Îaverzită, înflorită 
Şi de lume tăinuită; 
lar, pe iarbă n poieniţă, 
Cint” o albă copiliță 
Cu ochf dulci, dezmierdători 

Şi cu sinul plin de flori. 
Căprioara, cit o vede, : 

" Zboară vesel, se răpăde,- 
Şi îI cade la picioare . 
Pe-un covor de lăcrămioare, 
Cit viteazul o zăreşte, 
Pe loc stă şi se uimește: 
Uită bliada căprioară 

Şi săgeata ce omoară, 
Uită draga vlnătoare, 

Uită lumea de supt soare. 

LiLă 

— «Copiliţă !9, zice el 

Răzimat de-un stejărel, 

cEstI tu Zina îâtut plaiă, 
, «Saă o floare de la Raid? 
» — «Dragoş, Dragos frățioaro, 

zi



— 286 — 

«Nu sint Zină, nu. sint floare,. 
«Ci! am suflet. fecioresc 

. «Şi Moldova. mă numesc. .. 

cMult e mult de cind te-aştept 
«Să-mi alin dorul din piept, — 
«Că de Domnul sint menită 
«Ca să fiă a ta'ursită! 
— «0, Moldovo 'actatătoare, 
«Gingașă fermecătoare! . 

«lată, arcu-ml vitejesc, 

«lingă tine-l răsădesc,. . -- 

«Ca să.deie păn” în zori. . 
«Crengi de frunze și de-flori 3, 

«Şi cu-acele crengi (rumoase 
«Să 'mpletim cununi voioase : 
«Una ţie, una mie, - 
«Pentru-a noastră: cununie » 

o... 

IV 

A doua zi, el plecară .; 

Şi prin codri apucară, . :-.. 
Amindoi imbrătişati, - 
Cu flori mindru ?ncununaţi 2. 

Dealuri multe el suiră, , 

Multe dealuri cobariră, 

Păn” in valcea cea 'nverzită, 

De-un riă limped'4 răcorită, 
Copiliţa "nveselia 

  

1 Schimbat: Dar... 
3 Schimbat : cu frunze! și cu dort; 
3 Schimbat : mindre "ncununaţi. Îi 
 Schimbat: „luciu,
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Si din gur'asa grăia : 
7 «Dragos, Dragoș frăţioare, 
aLasă ochit tăl să zboare 
«Peste dealuri si cimpil - > 

„ «Păscute da herghelil, - 

sPeste văl, peste grădini, i -, 
«Unde zbor” mil de albini, 

«Peste ape curgătoare, - 
aŞi dumbrăvi răsunătoare: 
«Cit pămint tu vel vedea, 

«E cuprins de zestrea mea, 

eŞi-acea dalbă de moşie 
aToată “n! veci a ta să fie, 
«Cind prin tine-a fi scăpată: 
«Ds o fiară “africoşată, 

aDo un Zimbru fioros- 
aCare-o calcă “n sus și ?n jos.9 

, vV, 

Bine vorba nu sfirşia, 

Din riă iată că iesia 
Zimbrul aprig ca un Zmei, 

„Cu lungi coame ca de leă, 
Şi cu coarne oţelite 
Şi cu âripl Ia, copite: 

Fiară cruntă și turbată 
Pleca 3 fruntea lu! cea lată 

Şi, sărind, mugind, da zor 

. Peste mindrul vinător, 

1 Schimbat: Tot în. 
3 Schimbat: Ca să fie *n veci scăpată. 
3 Schimbât: pleacă.
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Iară Dragoş sfaținea, | 

Şi, cel Zimbru cum venia, 
Ghioaga ?n frunte-t arunca, 
Fruntea ?'n două-l despica ; 
Apol capul î! tăia, 

Într'o lance i! punea, — 
„Şi pleca în veselie 
Pe frumoasa lu! moşie : 

De păgtal să o ferească , 

Şi ca Domn să o domnească |



  

a 
mar 
  

Acea zi mult frumoasă, cea zi de neuitare 

Cind pentru *ntiia oară amorul înfocat 

Ne-a strins la sinu-i dulce cu-o dulce "mbră- 
i [țişare 

Si a depus pe frunte-ti întiiul sărutat; 

Acea zi mult iubită cind tu, prin o minune, 

Mi-a! dat relnviere Val dragostei altar, 
Din suvenirul nostru in veci nu va apune, 
Căci ea a fost hotarul trecutului amar, 

Ea se împodobise cu-al primăverii soare 

Și se ?ngina voioasă cu frumuseta ta, 

Dar tu-mi păreat mai dulce și mal incintă- 

[toare 

Declt chiar primăvara care. ne incinta. 

O, cit era! atunce de albă şi frumoasă, 
Cind dorul tăi, în ceruri zburind cu-al miei 

. | (suspin, 

A izvorit în ochi-ti o rouă luminoasă 
Și te-a plecat pe sinu-mI ca floarea unui crin ! 

<a.



    
O singură minută, a mea $ 

S'aă intrunit fa raiul ferbinţit sărutări, 
Dar din acea minută cereasca Provediaţi 
Ar face-o veșnicie «de scumpe desfătări! 

Atit era de mare a noastră fericire, 
Că, dacă moartea crudă, văziad clt ne iubim, 

Vroia atunci să curme a noastră vietuire, 

Am fi murit ferice, făr'a ști că murim ! 

 



  

XXIV. 

ADIO 
  

Adio] al, niciodată 

N'am crezut că pre pâmint 
A mea inimă “atristată : 

- Va rosti acest cuvint; 
Dar tu iasăși, tu pe care 

Te-aveam tainic Dumnezeu, 
"Al vroit fără *ndurare, ... 

Să jertfese amorul miei! 

Martur am ln vesnicie 

Dumnezeul tăi slăvit, 
- Cu ce sfintă poesie, 

Cit de mult ei te-am iulit, 

Cite lacrimi de durere 
Pentru tine am vărsat, 
Şi, lipsit de mingiiere, 

Cite lacrimi ţi-am iertat, 

Ani întregi am fost departe * 
De al țerili dulce sia, 
XNumal ca să al tu parte - 

De un traiit plăcut și lin ;



   IA A0t întreg, ascuă în 
Plias-a ginguşul miei dor, 

Făr' a cere de la tine - 
Nielo jertfă de amor. 

Nam dorit că alta * n' lume 
Decit, pănă cecoiiă muri, 

Să mă 'nchin la al tăă nume. 

Să mă lași a te iubi. 
Ah! din raiul nălucirit 
Pentru ce m'al dezteptat? 
Din lăcașul fericire! 
Peutru ce m ai alungat 17 

Pb: 

Adio! râămii ferice! 
Sterge din inima ta 
Pe cel ce adio-ţi zice, 
De şi ?n veci nu te-a uitu? 
“Pe-am iubit cu dor fierbinte,- 

Şi-astfel te iubesc, că vrei 

Să văd stias din a ta minte” 
Întreg suvenirul mieii ! 

  

————— 
: Schimbat : depărtat, .



Av. 

CÎNTECE DE LUME | 

tnima-ml e “amărită, 
Zarea vieți lnnegrită ! 

De-oitt trăi, n'am ce dori.” 

N'am ce ăi, de-ciă muri! 

Inimă, fil răbdătoare 
Ca pămintul supt picioare, . 
Păn” 'ce:T 'zace cu-al tăi dor 

În mormint nesimțitor. 

-Ce-ţi slujeşte de'a pliage, - 
De-a vărsa lacrimi de singe 
Îatr'al lumit val cernit?,,.. : 
Valul trece neoprit! 

Taci, cumplita mea durere, - ; 
Si tot creşte în tăcere, 
Piăn” ce tu la Dumnezeă 
Duce-vei sunetul miei !



  

Avut-am o uată m lume 

Dor de fală și de nume, 

Dar acum vedea-l-aş mort 
Chiar și numele ce porti 

Avut-am odinioară . ..-- 
Mumă dulce; dulce țară! 
Dar acum sînt rătăcit 
În pustii nemărgenit! 

   

Avut-am în fericire 
Un vis dulce de iubire... 
Unde-i, Doamne, visul mieă ? 
Unde-i raiul, unde-s ei? 

Amar mie, amar miel! 

Din cereasca *mpărăție, 
Ce lung fulger im'a pâtruns ! 

Ce-am fost ei, și ce-am ajuns! 

m. Ia 

Ah] durere, în ce parte 

De tine să fug departe? 
Urmă *n lume să nu las, LR 
Kicl s'aud al lumil glas] 

Cum să scap de răi, de bine? 

Încotro să fug de mine, 
„Pe pămiut. să nu mal -știă 
„De sint mart san de sint viă



  

-„ Daţiemi, daţi-mI aripioare :” .. 

Daţi-mI aripi de pe dor, 
Pe supt noapte iar să zbor, 

Duce-m'aş și m'aş tot duce, 
Dor să nu mă mal apuce! 

Cine ?'n cale m'a vedea 
„Să plingă do'jatea mea. i: 

"Să zbor iute pe supt soareş



XV 

VISUL LUI PETRU RAREȘ 

  

LEGENDĂ. 

Jos in vale, pe Birlad, 

Ling'al Docolinei vad, 

„ Nemerit-ail, poposit-aii 

Şi de noapte tăbărit-aă 
Zece care mocănesti 

Cu boi albi fălcienezti. 

De tot carul, șese bet, 
Îujugați dot cite dot; 
Bol cu coarne ascuţite 
Şi copite poteovite; 
Rol de frunte, și minaţ! 
De flăcăi toți tanarmaţt. 

Iar în cară ce avut? 
Ce merinde-a de vindut? 
Peşti da apă curgătoare



  

* i - 
Şi de apă stătătoare, .. 
Cu năvodul pescuiţi 
Şi cu uadița undiţi. 

Dar meriidels-s a a cui? 
A lui Petrea Majălut!, 

Care-i om de omenie E 
Şi-ar fi buna chiur de Domnie, 
Dac'ar pune Dutnezăii . 

“Tot omul la locul săi; 

lată-l colo jus luogit, 

Într'o burcă invelit, | 
Liagă focul do: huiele,i : . ! 
Unde ard, jupiti de piele, 
Patru mie de la Ispas 

Pentru priuzul de popas. -: 

Focul pilptie merei,! : 
toş ca limba unul zmei; , 
Si pe culmea luminată 

si prin tabăr* aşezată 
fo văd boil la 'un Ie, _ 
Tiatind ochit lor spre De, . | 

Ard nuielele trosnind, 
Urește para selateiur : 
Împrejuru-l, ca o roată. 
Sede argățimea. toată ; 

Numa! Petrea nu-i în rind: 

El de-oparte stă pe glad. -- 

1 Măjorului. — (Ă. Li].
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* Unul zice: cMăi voiuici! 
«Auzit-aţi vol pecaici 

” «De biet Domnul Ștefăniță, 
eCe-a lost om de mare viță, 
«Ca murit cu zile ?n sin 
«lu cetate la Hotin 7» — 

"Toţi fac cruce 'ncremenind.  * 
Ca bătrin zice, zimbinu: 
— câ murit? Domnul să-l ierte! 

«De-acum să vedeţi vol certe, 

«Lupte, Yrajbe "ntre boier! 

«Pentru Scaun și averi îs. - 

Atunci Petre iea cuvinat:: ... 

— cAşa-I rindul pre pămtul: : 
«Cine-l slab, vrea a fi tare, ; 
«Cine-i mic, vrea a fi mare, — 
«Căci Domniacl dulce pom, 
«Care farmecă pe om ». 

— «Fie dulce?, fie râă,, | 

«Da-ai-ar sfiatul Dumnezeii- 

«Un alt Ştefan la Domaie, 
«Să iesim la vitejie 2», 
Astfel toţi răspund cu dor, 
Și adorm în soma uşor, |. 

L. 
„Focul taberet s'a stins, 
Neagra umbră s'a fatins. * 

 Sehimbat : bine.
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Totul zace? *n neclintire, 

În adincă amorțire ; 
Numai stelele =clipesc 
Şi pe cer călătoresc. 

Miezul nopţii Sa îvit 
Şi prin lume-a răspinuit |. 
Ceata visurilor dalbe, 
Visuri negre, vizuri albe, 
Ce îngină pină *n zori 

“Pe sărmanil muritori. |. 

Iar un vis prevestitor, 
Abătindu-se din zbor, .. 

"Se opreşte ltagă Majă,.. 
De-i incintă cu-a lul vrajă, . 
Arătindu-i viă prin suma 

* +  Străluciri, măriri de Domn. 

Cind năluca mumel lui 
Pe malul Ialpăului? 
Se arată lin, si-l zice: 
«01 de sinu! miei ferice, | 
«Ca purtat și a născut - 
«Domn viteaz şi priceput !». 

. E 

Cind un vâltur aurit, 
Sus, pe cerul ianegrit, 
i.ucind falnic ca un soare, 

Zicea : «Petre frățioare, 

  

1 Schimbat: tace, 
2 Jalpuhului. — (A. E.
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«Cit de 'nnalt e zborul miei, 
«Mult mat nalt va fi al tăi». 

Cind un linţ Întias de munţi: 
Cu-al lor codri deși, 'cărunţi, , 
Se ?nchina voios în: cale, ! 
Și, dia munte, și dia vale, 
Mit? de glasuri cuvinta : 
aSă trăieşti Măria Ta». 

Petre Maj'ademenit, 
Din somn dulce stu trezit. 

O, minune! ce să vază 
În a zile! albă rază? 
Vede-acum cu ochi deschişi _ 
Ce-a văzut cu ochi achizi. 

  

   

Pe cel cimp luuiz, laverzit, 
Vine visul implinit! 
Pe colnice, pe-a” lor coaste 
Se coboar'o mindră oaste, 
Cu tre! steaguri de oșteni 
Și trel cete de Ciusteni, 

Mindri-s bravit călăreți 
Pe-armăsari!l șoimuleţi! 
Strălucind la foc de soare, 
Ca 'ntr'o zi dle serbătoare: 
EI în tabără s"oprese 

Şi lut Potre-aşa grăiesc: 

———— 

himbat : Zvon.



«Petre Majă tru mulți anl! - 
«Noi, Curteni și Căpitaut, 

«Fost-am, fost” trimeşi cu bino 

«Din Suceava câtră tine, 

«Ca să-ţi zicem ție- -aşa: 

«Să trăieşti Măria Ta! 

  

aDe cind Vodă, lu Hotin, 

„<A murit cu zile ?a sin, 
«Țara este n văduvie: 
«ta se ?nchină, se dă ţie, 

«Ca să-i fil tu mire blind, 

«l)oimn viteaz, dup'al el gind. 

«lată deci că ne 'achinăm 
c<şi ?n glas mare te: urăm: 
«Să trăiască-a ta Mărire 
«la ant mulți de strălucire 3, 
iPentru-al ţerii bun noroc, 

- «Pentru-al! «tusmanilor foc 1 —: 

Petre zice: «Bun! sosiți! 
«Pace vouă, soli iubiţi! 
«ară vol ce-aţi slujit mie, 

«Feţii miel din argăție, 
«Luaţi tot ce este-al miei: 
cAşa-l dreptul, aşa vreă 15, — 

Schimbat : 147. 
Schimbat : Ani mulţi, pliat de strălucire.
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Apoi, mindru “uvesimlatat, 
Pe-un cal șarg incălecat,. 
Pleacă vesel la Domnie... 
Fericită calea-l fie; — 

Căcl pe dinsul Dumuezei' 
L-a pus drept la locul sâă!!



CISIIIA 
POSSE 

NĂVII. 

EMMI! 
  

“Ciad glasul Provedinţi! te-a rechemat in ceruri, 
Ca să măreşti podoaba cerestilor misteruri, 

O, fiică a Moldovel, o suflet ingerese, 
O, foare trecătoare pe plaiul pămlatese, 

în oara de pe urmă a viețuirii tale, 
În mijlocul acelor ce te plingeaă cu jule, 

Tu, blindă, radioasă, cu zimbetul senina, 

Primblind asupra lumii un ochii frumos și lin, 

At zis: «Ei plec, adio, pe calea veşaiciei. 

«Dar vreai a fi ctatată în limba armoniel». 

Şi-atunel, pe pragul morţii, la mine at gindit, 

La mine, ce duc jalea acelor ce-ai murit!... 

O, dar, toiii spune lumil cit at: fost: de fru- 

(moasă, 

Iubită, iubitoare, și dulce, și duioasă, 
  

1 Fiica unel surori a lui Negri. — (N. E). 
2 Schimbat: cit fost-at.
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„Ce inimă -“ugerească bătea in sinul tăi, . 
Cum alinaf c'un zimbet amarul cel mai grei, 

Cum dulcea ta privire era incintătoure 
Ca *n viforele iernii o zi de dulce soare. 

Şi lumea va *nțelege că tu, spre cerul sfint, 
„be mult erai menită să zhori de pe pămint! 

0, soartă, lege crudă! o, tâină 'ngrozitoare! 

De ce lumina piere? 2 de ce copilul moare? 

De ce în « omenire așa “multe ji, 

Si-aşa de trecătoare, de scurte fericiri? 

„De ce să cadă crinul în zarea «limineții? 
De ce să moară Emmi în floarea tinereţi! ? 

Lipsia Dumnezeii oare de ingeri lucitorI? 

Lipsia cerul de raze, de stele și de flori ? 

„Nu? însă tu, surtoară!, aveai *nnalta menire 
De-a arâta că moartea 2 e pas la nernurire; 

Că *n oara de pe urmă un suflet înzeit 
briveşte fătă spulmă ral vieţii asfinţit, 

si că o frunte albă păstrează, ca in viată, 

„ Yrumseța-l răpitoare chiar supt a morţii ghiață... 

——— i ———— 

! Schimbat t alb înger. „ Ă 
„2 Schimbat: 3 "arăţi că trista moarte.



A „= 305 — 

O, fiică a Moldovei! trecuteal ca un vis, _ 

- Si raiul nemuririi în sinu-i te-a închis; Ă 

Dar cite flori frumoase răsar pe-a noastră cale, ” 

Ni amintesc de tine şi ne cuprind de jale! - 

si cite păsărtle Incint? cu! „glasul lor, - i 

„Şoptesc de blinda Emnmi şi ne pătrund de dora! 

lași. 

  

  

- 4 Schimbat: cu dulce. 
3 Scrisoare din 1857 a lui Bolintineanu: «Zul- 

” nia Negri-are o fată vitregă, Emma, fata lu! Va- 
silică Sturdza». 

20



  

  

O XXV 

" MOLDOVA ÎN 1857... 
  

- Scumpă Moldovo! ţară de jale! 
Ah! în ce zilei tu al ajuns! 
Lasă-m'a plinge ranele tale, 
Căci păn' în suflet mă simt pătruns! 

Tu, ce ești bună, dulce, iubită,” 

Tu, ee ești fiica lut Dumnezei, 

Cum te loveşte soarta cumplită ! 

_" Cum te înneacă amarul greă! 

Lupii, şi corbil. şi vulpi străine 
Fac a lor hrană dia trupul? tăă, 

Şi tu, Moldovo, plătești cu bine,: 
"La toți aceia cari-ţi tac răii! 

o, cit de crunte şi-otrăvitoare 
Sint pentru tine a' lor muscări,  , 
Cina el cu gure2 sfişietoare. -. j 

Răspund Va” tale dulci sărutări | 

1 Schimbat : stare. | | 
.2 Schimbat :- corpul. . 
3 Schimbat : buze.
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"Dar mult mat aprig trebut să fie 
Chinul ce suferi, amarul chin, 

„Cind vezi chiar fii-ţi cu dușmănie . 
Rupindu-ţi sinul de amor plin! - - - 

„Mumă duioasă, tristă, ?m cădere, 
Cu agonie trupul îti: fringi, 

Şi nu-ţi rămine niclo putere, 

Nici glas, la lume ca să te plingl!! 

Cind ridici fruntea, jos în tirină - 

O 'mpingezo calcă dusman picior; 
Cind ridict glasul, o cruată mină 
ÎN curmă "ndată gemătu ?a zbor! 

Dar, cit va bate inima 'a mine, 

„Eă în veghere la lupt'oiă sta, 
Şi, cu tărie, ei pentru tine 

"În faţa lumi! voii protesta !. 

Pentru coroana-ți de Suverană, - 

„Pentru-al tăii nume şi al tăă drept - . 
„EA înfrunta-voiă hiăra dușmană; 

Şi-un scut ţi-oiii face cu? al miei piepti 

Voi zice tie: «Alumă 'atristată ! 
«Prinde la suflet învietor, - 

«Căci tu scăpa-vel de muaci odată 
«Şi-I avea parte de viitor! 

  

1 Schimbat : minile-ţi fringi, 
3 Schimbat: dia. i



3 Schimbat : de-un sacru. 

«Las" să te prade haţii în taină, 
«Să urle lupii in urma ta; 

«Lasă-i să rupă mindra ta haină : 
«Haină mal mindră tu vel purta! 

«În zădar răil vreai în orbire 
«Cereasca lege a *'mpotrivi? 
«Cerul vroieşte a ta mărire 
«Şi tu, Moldovo, mare vel (il. 

«În zădar cearcă el să ridice 
"- «Ua zid pe Alileov, despărtitor : 

„ «Cădea-va zidul, și tu, ferice, 

- «Vel fi unită cu a ta sor”. 

«Căci tot se afă fn Românie —- 
«IgimI apriase de un sfiat 2-dor, 
«Ce vreai lţominul ca să re'nvie . 
«Mare, puternic, ca dorul lori 

«E scrisă ?n ceruri sfinta Unire, 
«E scrisă "n inimi cu foc ceresc, 

«O, Romănie, Va ta mărire * 

- «Lucrează braţul dumnezeiesc! . 

Voi zice, zice pănă lu moarte. 

Celor ce-s dășmani neilmpăcaţi: 
<0, vol, unelte de rele soarte 

«Pentru Rominii co'vă sint frați ! 

eYoi cari înseși cu-a” voastre mlae, 

«Mormintul țerii l-aţi pregătit, 

N 

pi -
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= aŞi-aţi muşcat mina ce vă dă plaey 
c«Şi-at! rănit sinul ce v'a iubit; 

«Vol cari ţerii plati cu ură, .! 
«Ciad ea vă chiamă : dragii săt ar, 
„tUitind Dreptate, Lege, Natură, 

c<Uitind că însişi aveți copil; . 

“eDlăstămul ţerii tunind! să cadă, 
«Pe capul vostru nelegiuit ! 
«Blăstăm şi ură... Lumea să vadă, 
«Cit răă in lume aţi făptuit! 

- «Fie=vă viața neagră, amară! 
«Copil să n'aveți de sărutat; 
«Să n "aveti nume, să n'aveți ţară : 

«Aici să n'aveţi loc de "ngropat! 

«Şi, cina pe calea de veșnicie, 
«Veţi pleca, sarbezi, tremurători, 

<Pe fruntea voastră moartea să scrie:. 

«Dusmâni ai ţerii, cruzi vînzători în 

(lntăiu în foaie volantă, litografiată ; 
ms. 21 al Academiei Romine.) 

Iaşi, — 1857, 

    

a Schimbat : curiad.



  

„XXIX. 
" NOAPTEA SFÎNTULUI ANDREIU . 

"Zgomot trist în cimp răsună, 
Vin strigoil, se adună, : Ă 

Părăsind a? lor sicrir: 
Vol, creștinelor popoare, 
Faceţi cruci mintuitoare,—. . 

Căci e noaptea 'ngrozitoare. 

Noaptea Sfiatului Andril | 

Vintul sună cu turbare: 
A picat stejarul mare, ” 
Cerul s'a intunecat; -, - 

Luna saltă ?ngălbenită, 

Priutre nouri rătăcită, — 

„Că o luntre părăsită 
Pe ur Ocean turbat. *- 

Bunele posomorite, * 
În a" lor cuiburi ţrezite, 
Ţipă cu glas amortit; 

Lupil urlă impreună 

Cu ochi! țintiii! la lună; 
Cimpul geme, codrul sună: 
Satan pe deal s'a ivit! 

a Schimbat : Cu-ochii rosi.
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lată-), iată, Satân vine, ': 

Răzbătind pria verzi lumine, . 

Pe-un fulger scinteietor? -, 

- Umbre, stăfit despletite, “ 
Cucuveici, iele zburlite, 
Si Dusalille pocite | 
ÎI urmează ca un nor. 

4 

> Sus, pe turuul fără cruce; 

Duhul răă zbierind se duce, 

Şi tot turnul s'a clintit! 
Miezul nopți ?n. aier trece 

"ȘI, lovind arama rece, 
Oare negre doiisprezece 

Bate ?n clopotul dogit. 

„Strigoimea se *ndeseşte,. 
„Horă mare învirteşte : 

Liugă turnul creştinesc, - 

Iar, pe lingă alba lună, 

Nouri vineți se adună, 

Se "mpletese” într'o cunună, 

Şi *mprejuru-l se "nvlrtesc. 

"Voi cu “suflete curate; 

Cu credinți nestrămutate, 

Oameni buni, femet, copii, 

Voi, creştinelor popoare, 
Faceţi cruci mintuitoare, — 
Căci e noaptea ugrozitoare, 
Noaptea Sfintului Anărit! 

az.
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Acum, iată, pe mormiuturi,  - 

- Clătinaţi, bătuţi de vinturi, 
„Toţi strigoil s'aă lăsat; 
Aşezaţi într'un rond mare, 
Adinciţi în tutristare, 
Pe sicriu-și fiecare 
Oasele şi-a răzimat. 

, 

Uaul zice: «Ei, în viaţă,- 

«Cu o mină îndrăzneață, 
«Multe drepturi am răpit; 

chăpit-am pinea de hrană 
«Unei gingaşo orfană 
aCe, pierdută și sărmană, 

«În miserie-a pierit ! 

Altul zice : cEă în lume 

<âm avut putere, nume, 

aCăci am fost stăpinitor ; 
“<Dar, în oarba-mi lăcomie, 

* «Pentru-e seacă avuţie, , 
cAm împias în grea urgie 

" «Pe sărmanul miei popor] 

Altul zice : «Eă în țară 
«Fost-am o cumplită fiară, 

«Plină de amar veniu: 
«Împotriva ţeril mele». 
«Făptuiteam multe rele, - 
«Şi-am legat-o 'n lanțuri grele 
«Şi-am vindut-o Ia străin», —— 

! Alusie la:Mihal Sturza. — (N, E). oaze
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— «Foc si ură "n veșnicie 
«Pe vol cadă, pe vol fieb, 

Strig" atunci un glas-ceresc. 
Şi pe loc cad în morminte 
Păcătoasele-osăminte, — 

„ar pe zidurile sfiate 

Trece-un foc dumnezeiesc ! - 

_ Tașt, 1857, - o 

 



  

NN. 

: “DORUL DE MARE 

Pe senin călătoreşte 
Un nor tainic plutitor: 
Al miei suflet ce jăleşte, 

După el se ?nnaltă ?n zbor: 

Norul trece şi dispare 
- În afundul cerului: | 
Ah! de merge el spre Mare, 
Duce-m'az pe-aripa lui! 

„> Duce-m'aş la cele maluri . 
Ce oglindă fruntea lor | 

“În poeticele valuri -: 
A" frumosului Bosfăr, 

Şi de-acolo *n depărtare, 
Pe un viat primăvărel, 

Să ating cu-o sărutare - 

-* Mările din: Arhipel. 

Duce-m'aş încă "anainte 
Pe cel plai iacintător,
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- Unde svarele-i tierbiate 
Ca fierbintele amor :. 

La Veneţia mult iubită; . 
Rai ferice, neuitat, -- 
Unde gundola cernită 

Te adoarme legănat. 

La Palermo ?ncoronată * - 
Supt cer dulce, fără nort,: 2 

“Cu ghirlanda parfumâtă 

De-a? naranzel albe florl ; 

Ia Neăpoll ce se scaldă, 
Răspindind invăpăieri, | 
Trupul! el în Marea caldă 

| Şi-al el suflet ia plăceri. 
» i 

Duce-m'aş fără *ncetare, 

- Ca vultiirul să pătrund, 
-  Peste-a” ochilor hotare, 

Orizontul fără tund: 

Să văd stingerea de soare 

în adincul Ocean, 
Şi-a lui coamă arzătoare: 
Răsăriad ca un vulcan ; 

Să văd stelele voioasă 
Înforind ceru! senin, 

  

3 Schimbat: Sinul, -
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Şi cu raze argintoase _ 
Dezmierdind al Mării sin 

Să văd luna răsărită 
În al nopții aier cald . 
Ca o floare aurită 

„ Într'o cupă de smarald, — 

Şi s'aud 'blindele soapte 
Ce zbor tainic în ettr, 

Izvorite *n miez de noapte 

De pe valuri și din cer. *



NAN 
„SURORII MELE 

  

În ce loc, unde se due 
Florile ce se usuc'? 

„Unde zbor, in care Raiă, ” 

Flutureil de pe plaiă ? 

“+ în ce lume, unde merg 
Lacrimile. ce se şterg, 

Visurile ingereşti, 

„Dorurile sufleteşti ?... 

„În acel loc fericit, | 
Plin de tot ce-l mal iubit, 

Dusu-te-ai, o, blindă stea, . 

* _ - Dulce surioara meal 
- Pi - 

Şi-al luat în zborul tăă 

Dorul sufietului miei! 

Paris, 1857. 

 



  

XXXIL 

a STEAUA ȚERII 

, Cunosteam odată” 
. * Un om rătăcit, 

ÎN: Cu mintea furată 
De-un gind strălucit : 

EI se *'nnamorase de-o stea zimbitoare, 

Şir închina astfel vorbe rugătoare : : 

— «Dalbă stelişoară 

că lui Dumaezeă, 

- - «Dulce surioară 
: «Sufetului miei, 

«Crezi că veşnicia fără de simţire 
«Plătește-un “ferbiate minut de iubire ? 

. «Crezi + tu că, departe. 
- «Do acost pămiat, O” 

cAI avea tu parte : 

«De-un amor ma! slint, 
«Mal mare, mat giagaș, mal vrednje de tine. 

* «Decit adorarea ce-al născut ln mine ?
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«0, fvare cerească! 
„ «Dacă star putea - 

<Ochi-ţi să privească 

În inima mea, — 
“aAr aa atitea” simțiri iubitoare . 
aCe cresc al tăii nume ca florile "a soare, — 

«Cit vre-o lume altă 
«Nici.al mal dori, 
«Ci din bolta *'nnaltă 
«Mi te-al cobori, 

«Ca s'auzi concertul 'de armonii line, 

«Ce-mi! răsună *n suflet şi șoptese de tine b. 

Apor stă “n: uimire, 

La ceruri priviad: 
Plingea cu mihuire, 

„ Suspina zimbind. 
„ Si, cind, de spre ziuă, fugia bitada noapte. 

ti părea c'aude. tn cer aste şoapte:-  - 

— Ea a țeril mele. 

--, «Sint lucinda stea: 
<De poti, între ele 

_«Vină de mă iea.. -. 

«Fă-te geniu fainie, fă-te șoim de munte, 
«Ca s'ajungi la mine și l'a eri! frunte !». 

Iași, 18%. 

7 
  

 



  

NXXIIL. 

HORA UNIRII: 
| 1857 - 

Hal să dăm mină cu mină * , 
Cel cu inimă romină,. i 
Să ?nvirtim hora Frăției 
Pe pămiatul Romăniel ! 

Iarba rea din holde piară, 
Piară dumânia 'a țară; . 
Între not să nu mat fie 
Decit ori și omenib ! 

Mă! Muntene, mă! vecine, 
Vină să te prinzi cu mine, 
Şi la viaţă“cu unire, 
Şi la moarte cu 'nfrăţire!" 

pf 
r 

Unde-i unul , au-l-putere . 

” La nevol şi la durere: : 
- Unde-s doi, puterea creşte, - 
Si duşmânul nu sporeşte |



" “Amindol sintem de-o mamă, 
De-o făptură si de-o samă, 

„ Ca doi brazi intr*o tulpină, -. 
- - Ca dol ochi într'o lumină. 

- _Eă ţi-s frate,-tu-mi: esti frate; : 

Amindoi avem un nume, 
Amindol o soartă *'n lume: 

În aol dot un sufiet bate! 

Vin'-la Milcov cu “grăbire, 

„ Să-l secăm dintr'o sorbire, 

Ca să treacă drumul mare 
„ Peste-a? noastre vechi hotare, — 

” Si să vadă sfintui soare, - 
Într*o zi de serbătoare, - 
iora noastră cea frăţească 

„Pe cimpia romănească ! |: 

[1839.] 

 



  

RR 
“GOROANA MOLDOVEI 

*—:Inh național — 

  

Pe a ţeril noastre zare 
O lumină creşte-'pcet: 
Tot Rominul viii tresare, 
Ca din moarte înviet ; 

- În genunchi toţi cu: sfiată, 
Fii-acestul bun pămlat, 
Căci lumina triumfală. 1. ? : 

- lese diatr'un vechii mormint ! 

| „CORUL. 

În genunchi toţi cu sfială, 
Fii-acestul bun pămint, 

Căci lumina triumfală . a 

„ Tese dintr'un vechiă mormint! 

HI. 
"În acel lăcaș de pace, 

„ În a! morţii veşaic .soma



  

De trei veacuri cine zace: . 
Ştefan, bravul nostru Doma! 
În genunchi toţi cu sfială, 
lată Ștefan cel stăvit aa 
Şi coroana-l triumfală 

„7 Bi-al lul braț nebiruit! 

o i GORUL i 
În genunchi toţi cu sfială, . 
“Iată Ştefan ce! slâvit 

„Şi coroanai triumfală 
Şi-al lui braţ nebiruit! 

a Uli 
„O! coroană, ca și tine . 

"No în umbr” am fost pierduţi: 

„ Varsă îm țară vii lumine, — 
Să fim lumii cunoscuți! 

„ În picioare,'toți, cu fată + 
Saltă, saltă, tara mea, 

Căci, coroana-ţi triumfală, . 

„„ Ea pe fruntecţi va şedea ! 

i conuL. 
“în picioare, toti, cu fală, . 
Saltă, saltă, țara mea, 

„Căci, coroana-ți triumfală, 
Ea pe frunte-ţi va şedea ! 

, (În ins. 21 al Academiei Romine.) 

„fe. 1857.] Ma a, 

   



  

: xi a 

ODĂ LA UNIREA Romnitoi 

  

ae 

  

'Tu ce stat in aştepiată;, „Scutpă, ncașiră Ro- 
. ' [mănie, 

To. al căril cap ds” 'veâcuri e “plecat în spre 

“(pămiat, 

Na siinţeşti. in sinu-ți tnăr acea alnică mia- 

E ” „Darie, 
Ce insână ui: “dar sfint 7 

re 

    

Un dar sfint, senin de “avierej de „Ja Cer viae 

. „spre, Jume, 

o coroană ce luceşte de un, "foc, nemuritor, . 
Și pe care Prov idenţa. a fascris. al tăi. -„Scump 

î „ nume, 

Plia de mare vito; ! . 

, Dumnezeă pe tină astăzi te iiumeşte asa a fiică, 

Între neamuri strălucite el: voieşte- -a te "mnălţa, 
Homănie; fi voioasă şi-a ta țeunte-acum, ridică, 

i „Căci coroană, — e a ta! d 
———— —— 

1 Iscălită de 1. Alecsandri, “fratele pootulii, 
- Foaie > volantă, tipărită la Paris. 

a



| 

Tu eșu foirea' primăcerit; supt zăpadă ? *ană- 

| [buşită, 
- Ce sirăbate ? n veselie la un soare "acălzitor, 
“Tu eşti vălturui ce scapă de la viaţă inrobită 

Şi la cer se *mnalță ?n zbor! + i 

. Astiel ea “ntregit lume. generoasă așteptare, A 
Care vrea.de a ta soartă să fil singură stăpină : 
Vâlturul si-a luat zborul, Inforit-a mindra” 

-. . [Moare ” 
Românie, fi romină 1: 

, Dar supt soare” e și” umbră si “ dușmânt sint 

Pa (lingă. frati, 
si “atre glasurile iirait strig“ 0 ngagră clevetire : g 

*. Că Muntenil, Moldovenii între el sint nempă- 

A i o [eaţi, . 
Că răsping a lor Unire !. IN 

E Pi . a 
Fi! puternică, măreaţă, nobilă, nestrămutată. 
Căcl e timp de renviere, o duioasă. Romănie;. 
Maică, fil tă adună și la lume te arată; 

” . Vreaoică de-a ta solie | 
» 

“Liberiatea, ce Pria “lupte dobindesc cu mult 

IE [amar 

Cel ce varsă al lor singe pe a “patrie țărină, , 

Libertatea, înger dulce, a sosit al .tăi hotar 

Şi-ti intinde a sa mină! :
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N 

Prin ea "cerul îţi trimete a sa a dreaptă răsplă- 

(tre, 

Ce robia liberată 1 a cheinat asupra ta, * 
În ea toți avem sperare și credintă și iubire, 

Prin ea toţi ne-om deștepta! 

Ca la ceasul Învierii, cind Biserica adună 
Sufletele impăcate a poporulut creştin, 
Ja chemarea ta de maică vom veni toţi im- 

„. , (preună 
Lingă dulcele tăă sin. 

Si-o puternică strigare dia pămintul românesc 
Ca un vuiet de izbindă lumea 'atreagă va răz-” 

. . , [bate, 

Vestind falnie, spre serbare, la tot neamul 

Pa . [omenesc 
Ziua ta de libertate ! i | 

Maica noastră, maică dragă, al Rominilor 

[scump dor, 

Te ridică *ncoronată de puternica ta mină! 
Toţi Itominil cu frăţie se_ unesc într" ua popor: 

nomănie, fil romibă. 

î UI.) „- IN 

  

  

1 Alusie la liberarea Țiganilor, ctatată tot de 
" Alecsandri. * _ 

  

x



  

ANUL, 
PRESINȚIRE 

  

_ — Spune-mi, inimă ferice, 

- Pentru ce tresari cu fală ? 
"- Pentru ce răsuni aice 

De-o ciatare triumfală ? 

Trista lume-acum îți pare 
Luminoasă şi "'nflorită ; 

"- Presimţi vre o soartă mare 
"- Pentru tara mea iubită ? 

— Dar, o șcumpă. prevestire i 
Vine "n taină de-mi șopteşte 
C'a Rominilor mărire 

" Azi în lume se urzeşte ; 
. 

- A Itallel libertate: 
Va ?nsufla o nouă viață 

Legivanelor uitate 

De la Dunărea măreață,
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"Şi ?n curind ginta latină.” 
Răsări-va ca un soare. 

-  Coperind cu-a sa lumină 
Celelalte mari popoare. 

Nizza,' 1899. 

    

 



  

XXĂVIL. 

PE ALBUMUL | 

D-REÎ IDA VEGEZZI RUSCALA | 

  

Ades în codri, noaptea, la stele, 

Mici păsărâle duios suspină: 

Dumnezei ştie ce cintă ele, , 
Căci, în unire, Lu! se inchină. , 

Una pe alta nu se zăreşte, . 
Dar al lor cintec în cer răsună : 

Noaptea adincă le despărțezte. 
Dar a” lor doruri 16 impretiuă. 

Asttel sint inimi, ce, fără știre, 
Sint între ela tainic legate. 

Şi prin a ţerii sfintă iubire 
Şi prin iubirea de libertate ! 

“Torino, 1899. - 

7 

   



  

O XXXVIII. 

„PILOTUL -- 
“2 CONITELUI CAVOUR 

  

Pe o noapte 'ntunecoasă, 
Pe o Mare furtunoasă, 

Trece-un vas necunoscut: 

Care genlu îl conduce 
Printr'a” mărilor năluce 
Către malul nevăzut ?. 

Valul vine cu urgie 

. Dia intinderea pustie, :: . 
Ca un dusman tăiauit * „ 

„EL s'aruncă să innece, 
Vasul gingaş câre trece 
C'un lung gemăt obosit | 

Nu e stea, nu e nici lună: 

- Vintul sufă, cerul tună,. . . 

Apa saltă clocotiad,  -- . 
- Si, în neagra depărtare,. 

De lumină nicio zare 
Nu se vede strălucind /



" Călătorii, visind moarte,. .. . 
Supt asprimea relei soarte 
"Ai plecat frunţile lor:, 

„ Înlăuntru, toți grămadă, 
EI s'așteaptă a fi! pradă 
Unui val omoritor ; | 

Căci supt crincena rafală 

Munţi de spumă daă năvală” 
Peste podul răsturnat, 

- Şi m a*:Măril crunte larguri 
- Arunc” plnze și catarguri, 

Tot ce vintul a dărmat! 

Un om singur se zărește 
Și la moarte nu gindește - 
În acel minut cumplit: , 
Lupta vasului e mare, 
Jar pilotu 'n nepăsare. 
Stă la cirmă, neclintit, 

si *n furtuna "ngrozitoare 
Mina lul mintuitoare 
Poartă cirma pănă ?n zori, 

Cind limanul vesel pare; 
Îmbătind da fermecare 
"Pe sărmanii călători. . 

A — . 

1 Fusese : EI astept să fie.



lată vasul în ferire : 
Călătorii cu grăbire 
Sar pe malul inverzit. “ 

' Viaţa lor este scăpată; 
“EI se duc]... dar cine cată 
La pilotul ostenit ? 9 

Torino, 1839, 

 



  

XS, 
LA BALESTROI 

  

Pe deal, la Patestro, vitejil zuavl, 
„ Bersaglieri! sprinteni, vinătoril bravi, | 

În oastea germană * s'aruncă 'mpreună 

Şi cu al lor singe sting focul ce tună. 

“ Dar cine-l mal aprig, mal brav luptător 7 

E Regele Insuşi, eroul Victor 31 - 

Ă Gu calul săi falnic, cu lungă sa pală,. - 
De trel orl în disman! dă singur năvală. .. 

Calu-t ud de singe pănă la genunchi, 
Pala-l ros văpsită până la mănunchI! 

„- : pi 

De vale ?n capela Madonel slăvit 

- O mamă duioasă, cu haine ceraite, 

1 Loc de luptă intro Piemontest şi Austriact, 
— (NE , i 
"2 Austriacă. — (AN. E). . Pa 

"a Victor-Emanuel, cel d'intăii rege al Italiet 

unite. — (N. E). 7 „” ,
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“Se *achină și "nvaţă pe- un copilaş 1 Blind 
în zgomotul luptet să zică, rugină : 

«0 ! Santa Madonna ! ? tu ral cărit nume 
«Dulcea mingliere se coboară * n lume, — 

«Aduc la picioare-ți cu-ndiacă uimire 
„«inima-mi curată, plină de iubire, o 

«Ca o floare vie, ca o floare nouă, | 
«Care Îți închină și parfum și rouă; 

«âscult'o Madonă, ruga mea' duioasă 

«Pentru a' mea tară atit. de frumoasă ; 

“«Pentru omenirea ce, plinge *n durere 
<şi pentru-a Veneţii liberă *nviere ; 

«Dă patriet mele glorie, mărire, 

«Pe dâzmani! noştri- scoate-I din orbire, 

«Şi mie-mi dă brațe ca să pot combate 
«Cu cel mari de-avalma pentru libertate b 
Pa . . „ 

„Pe cimpul de moarte, pe cimp de ouot, 

Regele innalţă steag învingător. :: 

„Zuavi *mprejuru-l, cu glas triumfal, 
Pe rege-l proclamă al lor Caporal : 

- ŞI copilul strigă, cu sunet de om:. 
“4Să trăieşti, o Vietor, Htege-galantom 2 

Novara, 1839. | -. 

  

  

* îs 

4 Schimbat: copilul er. y



  

LA MAGENTAL 
  

E noapte j Magenta în umbră “dispare, 

Cu ranele sale, cu 2gomotu-l mare: 

„De tunari, as Gaste, ile cal ai zburdători,- 
Ce 'n tropot pe strade trec.echezători,, 

-. 

"+ Pe-o piață tâtinsă, supt vălul de noapte, 
. Sri gomete surde, mil jalnice soapte 

Se 'nnalţă din piepturt de oăment răniți, 

“Ce zac pe a "ntunerec, pierduţi, crămădiți : îi 

Uni, tineri încă, mor cu jale-amară, Ă | 

” Chemindu-și părinţii, pliogind după tară; | 

. Alţii, în tăcere, cuprinși de flori, 
Aşteaptă căldura luminii dia zori. - 

„2 Altă luptă dia acelaș războiă. — (N. E) 
2 Fusese : Aştept mtnglierea.



— 330, 7 

Și însă 1... de-asupra durerilor grele 
Străluce-o frumoasă ninsoare. din stele, 

si-o pasăre dulce se "mgină duios 
Cu al agonie! suspin dureros! 

Viaţă pentru viaţă 1 cînd eşti în junie, 
Demn e la războaie s'arăți. vitejie 1 .. 

Moarte pentru moarte ! plăcut e să mort 
În dalba cîntare de privighitori, 

Si pe cimpul luptel'să at de făclie 
O lampă cerească, o stea argintie! - 

Magenta, 1859, .. 

 



  

XUL 
- GONDOLA TREC 

——— - 

. 
Gondâla trece, și “n Urmă-t lasă 

Un viers de jale co mă apasă: | + 
i - Ă Ă “ 

atâne "n gondălă, pe-o noapte lină, -. . 
«Atunel cind luna, ieşind din valuri, 
altevarsă tainic a sa lumină |? -- 
«Peste palaturi, printre canaluri ; 

«Cine "n gondolă culcat se duce, 
«Atunci cind sună vintul do noapte 
«Şi de la Lido pe-aript aduce - 
«Suspinuri blinde, duioase soapte; ! 

"Cine, *n gongolă plutind ia pace, - 

«Pe-ale lagunel lucioase spume .“ 

«N'a simţit viaţa-l că se: preface | 
„4 «Si că renvie în altă lume ? 

” ” ” . . Las i 2 . 

* „«Dar, o durere,-cea gondolină ! . 

" «Pe val de lacrimi astăzi pluteşte, 

i 22 
4



„ «Lacrimi vărsate de o regină. | 
«Care supt lanțuri se chinuieşte: n, - 

Glasul se stinge, gondola trece : 
Şi lasă 'a pieptu-mi un fior rece! 

. Genova, 189. 

  
  

..
, 

  

1 Veneţia supusă Austriei. — (N.Ţ:E).
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XA. 

COROANA VIEȚII 
DEDICATĂ DAMELOR ITALIENE 

  

= IL. 

SERENADĂ. 

La poetica Florenţa viața «curge ?n tnfiorire » 
“ Şi ?0 plăcere, și "n amoruri, și *n ctutări de 

- (fericire :, 
4 . . 

Nopţile-s fermecătoare, căci la rădiuri şi "gră- 
(dint 

„ Printre razele de stele zboară roiuri de lumini; 

Mi de soapte amoroase, de-armoil si de mis= 

[teruri 

Cu-ale florilor partumurt 1 se înnalţă către ce- 
leur, _ 

cu ps maluri, „gă Arno, rătăcitul călător - - 
Se socoate supt prestigiul unul vis amăgitor, : 
AI 

1 Partume ; text.



40: 

Într'o noapte de ăcelea care sint cumpănitoară 
Cu a zile! albăstrime, cu a soarelui splendoare, 

Supt balconul din grădina unul vechii şi "noalt 

i [palat 
Soptia astfel un glas tinăr, de-o chitară 'm- 

. ” Îpreunat: 

«Barca se 'ncrede În sinul Mării, 
«Luaa “ntr'al nopţi! car zhurător, 
«Inima *n glasul blind al sperărit, 

«tieniul falnic în viitor ș 

«Pe calea tieții do râtăcire 
«Omul se "merede in Dumnezcă, 

«lar al mică suflet, cu fericire, 
«Se 'ncrede "n tine, ingerul mieă!_., 

«Toată fiinta cea simtitoaro 
„«Cată un razim mingiietor : 
«Floarea, 'un zimbet de dulce soare, 

«Sunetul gingaş, un frăţior, — 

«Ah! mult frumoasă, albă fiinţă, 
«Vesel luceafăr dumnezeiesc, 

«Pune-ţi în nino a ta credință, —. 
„Că tu ştii numat cit to iubesc?. 

«Vin” să culegem supt aiba lună 

«Floarea iubiri! născută "n. raiă, 

«Precum albina voios adună 
«Mierea plăcută pe tori din Maiă j 

Ei



il 

«Zilele noastre zbor" cu grălire, . -'. 
„«Urmind a! soartel tainice legi, -- 

«lar o zi scumpă, zi de iubirea 

<Este coroana vieţii întregi », 

Precum seara “atr'o pădure două june păsările 

. Cintă una după alta și se 'ngtaă între ele, 

- În curind o umbiă lină pe balcon se arăta, 
Si ua glas de armonie, răspunzind, astfel cinta : 

«Toată ființa cea simţitoare 
- «<Cată un razim minglietor: * 

-.. «ltalla tristă și plingătoare' , . 
„«Cată un geniu liberator, - o 

«0, tu ce 'n umbră priveşti la mine 
«Ca la luceafăr, dumnezeiesc, 
«De vre!, ferice, să cred în tine, 

«De vrel cu fală să te iubesc, — 

aMergi de te? anarmă, mergi de combate,: 
" «Lingă Francesul inviagător 1, 

«Pentru mărire și libertate, 

„«Supt steagul falnic al lut Victor.: 

«Zilele noastre zbor' cu grăbire, 7 
- cUrmind a! soartei “tainice legi; 
«Gloria teril și-a sa mărire 

- «lată coroana vieţii întregi . 

1 Victor-Emanuel se uâise cu "Napoleon al : 
II-lea, — (N. E.).
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LE 

SULFERINO î 

Măret e bradul munţilor 
Ce * 'a codri iaverzeşte, 

Și pe noianul Mărilor Ă 
Ca uriaş pluteste 1 - 

Mult falnic este vulturul 
Cu arip! izbitoare, 

Ce viatul, norii spintecă 

Și zboară către soare | 

L"a_lor mișcare răpede 
Tot omul, în uimire, 

Simţeste ?n a lul inimă 
O tainică pornire. 

Dar, ca' s'aprindă sufletul, 
Nimic nu e pe lums.! - 

"Ca numele de: Patrie 
i-al Libertăţii nume! 

Nimie nu ?nsuflă omului i 

„O mat sublimă fală i... 
Ca mersul miadru-al cetelor 

La lupta triumfală ! 

Nimic supt bolta cerului 
„Mal nobil la privire 

——————— 
3 Luptă diu războiul de eliberare a Tratat, — 

(N. E),
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Ca. floarea tinerimilor . 
Pornită la oştire . 

Pe fruntea sa euergică - - 
Un tainic foc străluce, ae 

Şi-a e! păşire-l sprintenă ” 
Ca giadul care-o duce. 

Astftl, la glasul gloriei, 

Un bersaglier de munte 
Dia Mergea pentru Italia . , 

N să moară "chiar în fr ante, 

si 'a mijlocul războaielor, a Păi 
Striga, luptind ca fiară; . - - 

„Corona'vieţii, fraţilor, - 

E moartea pentru, țaiă ! 

Ce vuiet bubuieşte 2. Ascultă ! tunul tună . 
În munţi, la Solferino, și văile răsună ; » 

Armatele duşmâhe s s'au ntitait, Ia zori, 

“Precum. intr” o furtună doi mart și negri nori: 

Lovire fulgerindă, grea, tungă și cumplită 1 

„ Pe mil de țevii iese uciderea “imită, 

şi *n rangurile rupte zbor? glonţii vijiiad, 
Şi ?n ele baioneta străpunge zingănind ; 

5 ” e . . a - 

Cad trupuri peste trupuri grămadă, singerate, 

si tot rămin in urmă, ca spicuri secerate,
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Dar alte șiruri nouă ieaă rang in locul lor, 
Și, tot scăzind, se *ncruntă fa aprigul omor! 

Precum un lanţ de valuri pe Marea albăstrie, 
Cavalerimea *n linil se “tinde pe cimpie, 

Şi ?n pedestrimea deasă, ce 'mproașcă foc fioros, -: 
S'aruncă *n zbor de moarte cu tropot zgomotos. 

Iată Fraacesit sprintenl şi vesell în războaie: 
Victoria de dinșil în veci nu se indoaie. : 

lată: col, pe munte, volaicăt bersaglieri 

Co merg tot innaiate ca vechi! - cavaleri | 
, 

EI se “meleştează * n iapa cu-a Nemţilor ar- 
” mată, 

Strigina în foc: Trăiască Italta- liberată 1 

o Mulţi varsă al "lor singe pe-al patrie altar, 
- Dar “jertfa lor sublimă nu este în zădar! 

Ă Duşmânul : se , retrage lavins le. si “nvângătoare 
„Ducese în Solferiao stindarde tricoloare | 

HI, 

_BERS. AGLIENCI, M un IND 

Pe patul durerii un tinăr rânit 

Își pierde-al lui stage : 
Aproape de dinsul un înger mihnit ” 

Veghiază și plinge. -



Oşteanul e palid ! El pare, murind, ' 

"a lampel lumină, 
Dar ochiu-l s'apriade, la Inger privind, 

Şi pieptu-i suspiuă. - 

El mina-l intinde cun zimbet duios, 
Cu-o slabă mişcare, 

Si glasu-I de moarte, adinc, mntagtios 

ÎN zice 'a oftare: . ! 

O, fiiață drăgălaşă ! al avut cuvint a-mi zice 

Că pe lume nu-l nimica mal dorit ! și mat ferice-” 

- Deeit-afinta legătură, decit sfiata înfrățire 
- Ce unește-amorul ingaş « cu a patriei iubire ! 

„Lasă lacrimile tale ca un limpede i izvor 
Să 1 renvie-a mea putere în momentul cind “ei 

(mor, 

Ca să pot a-ți spune tacă, în accente omenesti, 

Cit de mult tu ești iubită, cit de mult ştii să 

pi Dau [iubeşti ! 

O simţire- atit de “amantă, precum e a ta sim- 

[tire,: 

latre lageri și *ntre oamen! Şterge orice ose- 

. [bire. 

* 1 Schimbat : sublim.
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Ea-wmi iasulă *a oara morţii dor aprlus de 

- Imouă viaţă, 
Să te văd încoronată de Italia măreaţă | 

___0, Lucie, o, Madonă coborită pe pămtat: 
„_Nobile fiinţi ca tine rare-aii fost si rare stati 

Dar un sunet patriotie. ca să ştie-a se ierti 

Precum stie al tau suflet, nic nu este, nici 

[va (i! 

= îu aduci aminte, spune, de. Florenta, de o 

N [noaple, 

De o dulce serenadă, de-ale noastre blinde 
e [şoapte ? . 

Ah! imi pare c'aud incă preţioasele-ţi cuvinte, 
Jălind patria ?a sclăvie 1 Spune-mi,. iţi aduci 

” a [aminte ?, 
+ 

Nu, nu plinge. 0]. nu zice că *n mormiat ta 

(mat impins. : 
Căci, în inima mea jună. focul sfint tu l-a a- 

“+ (prins ș. 

“Ta m'at pus p6 minăra cale de-a mă face cu 
N - [onor 

“Demn de patria; mi iubită, dema de. scumpul . 
: [el3 amor! 

E Iei 

„1 Schimbat: taă.



Star, ascultă! “Tara tatează cint. un “vers de. 

(libertate ! - 
Ah! e o vie fericire ma: “cuprinde, mă străbate: 

- i N 7 ” . 

Vin? să "ngenunchem, 3 să zicem, tntr'o veșnică 
[unire 

De credinţă, „de sperare, de amor și de gindire s. : 

| «01 cerească Providență ! sfarmă cruda tiranie - 

ace Veneţiei regine -pune, lanțuri de robie, Ă 

«și dia Apt cu frunte "analtă pană a Mare- 
, as. Adriatică 

«Dă putere ţerit mele, care astăzi se ridică De 

„Pe patul durerii, oşteanul, “căzind, 
„Muri cu-o zimbiro : ! 

Trista lul iubită rămase gemtad, 

Fără de simţire.: ' . 
“A doua zi-0 cruce plecată « de vint 
p "+ Albiă în cîmpie: 7 

-* Supt ea două trupuri zăceaă în mormiat . 

“ - Pentru vesnicie...” - 
- Ntalia=l mumă *:de al săl:copil 
„= ÎȘI aduce-aminte ; 

„Ea-a, “ntins covoare tesute ?n flori vit - 

Ă Pe-a? lor osăminte ! o .- 
x 

“Milano; 41899, | Ei



  

COXLUL 

, LA POEȚII ROMÎNI 
„PE ALBUMUL PRINCESEI A GHICA !! 

Precum fa vară dulci păsările 
- S'adun' 2 voios, - 
“Şi pe un arbor cuprins de ele 

Cintă frumos ; 

“Veniti aice cu-a” voastre lire, - 
„ Vol.ce aveţi, - 

Pe fruute raza de nemurire,: 

“0, jun poeţi! 

Vol, cari ?n focul ce vă străbate - 

Si Visaţi cu dor - : 
Gloril, plăcere și libertate 

Da Şi dulce-amor; 

„Veniţi s*aduceti o inchinare 
o De nobili fl 
Celor ce țerii ai dat salvare 

” în vijelil, - 

1 Dona Alexandrina Ion Ghica, — (N, E): 
> 2 Schimbat : Sosese. ! 2
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N See 

“ Cina trecutul; ce se! wiindreste 
„.. Desal săl erof, ! 

Şi-a cărul rază se răspiadeșto 

Lia peste not. 

Ciataţi Unirea, fala străbună, 
, ; Gu glas sonos, i 

- Căci poesia adine răsună 
. Între popor! 

“Cita, căci, lutnea. “trece, dispare, 

„Visele pier, 
îns a juniet dalbă cintare 

" Zboară la cer, - 

Și-acolo merge de se uneşte pi 
"i Cu sfintul co | 

Ce in lumină cîntă, slăveşte 

Pe „Creator.. . Ra 

Cina mina mor til rece s "apăsă 

"Pe-al vieţi fir, , „- 

Dulce-l cintarea” ce ?n înimi lasă 
„Un suvenir ! - 

Bucureşti, 1800. po 
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LIV. 
LACUL DE COMO. 

PE ALBUMUL PRINCESEI C. „CONACIII- 
voconipl 

SONET, 
În lacul de Como e unda senină 
Ca cerul albastru ivit printre nori: 

: În juru-i se 'ntinde un raiă de grădină, 
Ce varsă pe maluri buchete de flori. 

„: Frumoasele ville, zimbina în lumină, 

"Se 'nşiră supt dealuri ca scumpe comori, ' 

Si 'n umbra de arbori, ce ?n apă se *nelină, 
Trec barce uşoare, cu jun! călători, 

Pe mal o copilă se primblă ?n răcoare, 
Un flutur de aur s'alintă la soare * 

Și cat” a se pune pe albul el sin, 

O lac! o minune! Ferice, ferice 
De cine-şi inchide aripile-aice, 
Ca -Nuturul veser pe floarea de crin! 

? Sotia Caimacamului Moldovet si [lica poe- 
tului Conachi. — (N. E). : '



  

| XX, e 
1 ROMANŢĂ 

17 “PE ALBUMUL D-NEL MD. 
  

Draga mea,.a noastră viaţă 

„_» E ca pomul cu verdeață. . 

„Ce dă umbră, ce dă Mor |. 
Tinerilor călători, | 

Draga mea, amoru ?n viață 

-"E ca dulcea cintăreată 
„Ce se "ngină cu-al el dar. 

Sus, în pomul roditor. 

Draga mea, antor şi viață 
"Simt a iernil rece ghiață : 
Omul merge 'la mormint » 

„"Pomul cade pe pămint. 

„Dar, cit li rămtae viaţă, 
Tot suspină cu dulceaţă :. 

„Suvenirul scump în om, 

” Păsărica dulce 'n pom.. . , “ Ea 
  

x 

..



  

O NLNIE 

CRINUL, 
"PE ALBUMUL D-REÎ CÎMPINEANU: 

  

, - 

Pe cind steaua se oglindă 
“În izvorul tăinuit, |. MR 
Crinul merge de colindă - 

Ă Cimpul verde şi 'nflorit, 

"Și in cupa lut adună 
Lacrimile: de pe flori, . 
Ce cu razele din.lună » 
Se sărut” ca? dulci surori. 

lar, cind soarele s'apriade 
Pe al cerului altar, 

- „Crinul vesel il intinde. , - 
„ Cupa-I de mărgăritar, 

__„ Astfel tu, copilă dalbă, 
„Cind în lume te iveşti, .. 

e — Ai MR 

A Schimbat : Lacrimi albe... 
2 Schimbat ; se sărută, 

N 

1 
S



  

     

  

  

r Ti | „i 

- Pi a-i ” nas 
Culegi roua dulce, alb: 

"De pe crinil sufletești ; 2 

” Și, cind cerul in lumină 
Te deşteaptă de spre zori, 

A ta înimă-i închină 
Fecioreștile-i1 comori!. - 

Bucuresti, 1860... i 

3 

N 

- 

a , - 

.. 

/ 

. - « Ă ' 

--2 Schimbat: virginalelei, . - . > ”



  

- NLVII. , 

“BRISTOS A ÎNVIAT 

Hristos Mintuitorul din morți a înviat, 
Şi fruntea-l ca un soare, 

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

i 

Hristos, Zeul Credinţii, ieșit-a din' mormint : 

Şi-a 'sa relaviere 

Ni- arată că nu piere 
Dreptatea ș și credinta si Adevărul sfint ! ! 

Hristos e viă ! Ca dinsul, o vol ce suteriţi 

În lanţuri de robie, ÎN 
Curind la viată vie 

"Din umbra trist? a morţii veţi A cu toțicieșiți! 

+ 
Polonie strivită supt aprigul picior - 
AL tiraniei crude, 

- Curaj în cer s'ande 
„Un ima de renvivre, uu glas prevestitor,



  

  

Pa - Mintbiţorul vine 
Polonie, spre tine, 

- Să te ridice falnic cu dia:ul dintre morți! 
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iCurâj! “Descuizicd” astăzi: a  vezăieiar BorţI,.
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_ XLVIII. 

ÎNȘIRĂ-TE-MĂRGĂRITE 
LEGENDĂ 

DEDICATĂ. D-NEÎ-ZOE CANTACUZIN. 

Trei copile de 'mpărat” 
Staă într'un măreț palat, 
Înșirind la scumpe ealbe : 
De mărgăritare alba. 

lar o pasăre mâiastră' 
Vine vesel pe fereastră 

- Și, bătind din aripioare, 
Zice, blind cuvintătoare: . 

'— «Bine, bine v'am găsit. 
«Dalbe flori din Răsărit i 
— «Riae-al venit de la raii, 
«Păsăreă cu dulco grad ! - 

> — «Ei sosesc cu primăvara 

«Ca să mă intora cu vara; 
„ «Şi-acum vin pe-al vostru plai, 
".cAduclad luna iul Maiă, - 
«Luna cea 'de' lăcrimioare -  - 

4



* : Stelele ; stea lucitoare,” + si 

a 

«Şi de doruri iubitoare, . -. 
<Şi o dalbă de poveste 

«Cum n'a fost şi nu mat este! 
„= «Păsărică, spune, spune. 
<Cea poveste de minune, 

«CA ţi-om face noi tret salbe 
«De mărgăritare albe.» 

n bi L: ? 

fnşiră-te-mărgărite . . 
Pe lungi fire aurite, 

Ca o horă luminoasă,. 
Ca povestea mea duioasă ! ” 

Fost-a,, fost în lume-oilată + 

Miadruliţă; dulce. fată, ;.-. * 

- Şi:la chip fermecătoare, - 

De puteai căta la: soare, 

Jar la ochisoril.sef +1... 1 
- Şi la față-i na putăr: ” 
” Florile îl ziceaă': floare,    

  

  

fncit veşnic Mori şi stele - 
- Se certa noaptea atre ele! po 

Iată 'a fapt da dimineață, 
Că pe cimpul de. verdeață E 

" Copilita, cu-alte două, 
Se primbla, torcind, prin rouă. 

Una zica:, cm visat .. 

" «De-un fecior de Împărat!
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«Dactar 1 acum să vio 
«Să m “aleagă de' “sotie, 

el-aş aduce ci un dar 
«a soimaa de armăsar 
«Care zboară, care sare. * 

«Peste munti și peste Mare 
<Şi încunjură pămtatul 
«Mai usor chiar decit vintulir, 
Alta zice : «Surivare! 
«Ei i-as exe n foc de soare 
«0 cămeșe “n zecd ițe * 
«Cu descintect prin'altițe, + 

«Ca să-l fede noroc ' 
«Şi să-l apere de fog 
«şi de patiml- sufietești 
«i de bolile trupeşti b, . - 
lar frumoasa copiliţă - - - 
zice astfel din gurită :-- 

— «Ed i-aş face doi feciori; 
«Dol de gement frăţiori : 

r. 

- «Cu cositele-aurite * 
«și cu fețele "nflorite : 
«De par îi alţil ca ei: “: 

«Drăgălaşi și frumusel, : 
” «Căcl ar fi 'strălucitori 
«Ca d5I ochi veselitori  - *- 

pr. - 

-— «De mi “fato-aă cobit, i , 
«Tu mireasa mea să Ab" 
(Zice-atunce minârul Craiă 
“Ce vină pe verde plaiă.) * 
«Tu să fir a mea mireasă,
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„A mea dulce: "împărăteasă ! p 
stu, minune *ucintătoare ” 

«Care esti ruptă din Soare în, 

- Copilita 'n fericire | 

Stă pătruacă de uimire: 

Ochii galeş i se *ichid, " 

Degetele-i se deschid, 

"Fusu-i pică, firu-şi pierde, 

si ea cade 'n iarbă verde, 

lară Craiul tinerel, 
'0O iea 'n "brațe uzurel; ÎN 

„Şi cu gingașul” odor , 

aruncă pe! cal uşor: 
- Calul falnic se 'ncordează,: -. 
Sare, zboară 'şi nechează ; 

El nechezul n'a sfirșit, 
La palat c'a şi sosit! ... * 

septe zile-abia trecea, 

Mare nuntă: se lâcea, 

Cu nuutaşi nenuinărati, 

De-a mers “vestea *n depărtări, ” 

„Peste nouă ţeri şi Mări! - 
* Fost-aă faţă Crai vestiți. 

-Cu coroane *mpodobiti .. 

; Şi vestite *mpărătese . - 
Tot. frumoase și alese ;. 

"Fot-aă incă la serbare .. - 

Oaspeți mari de spăimtatare,- 

  

. 1 Schimbat : Saltă pe-al săi; 

Cum se cade la 'mpăraţi, — si



aa 00 Si 

. N Urieşi cu negre semae, 

pe Sfarmă: Piatră, Strinibă-Lemne, 

" Zmel cu ochil singeroși : - 
Și vitejil Feţi- fcimosi = i 

„Dar, din toți nvatașil, cine 
_Răspindea păal vii lumine ? .. 

““Dulce-a Craiului mireasă, 
” Tinăra Împărăteasă, * “ 
Care 'ochil fermeca 
De zimbia sai do juca. 
“Blindul zimbet al copile  * 
Lumină câ faptul zilei, ” 
Şi-al el joe' “părea un zbor ! 
Chiar da: flutur sprinteior, 
Foşt-am facă şi'6ă față 
La cea nuntă mult măreaţă, 
Şi de-atunci tot mă gindesc 
Ca m visat un vis cerese.! ! 

i 

  

d 
N AL. | 

Înşirăste mărgărite - 
Pe lungi fire aurite, * 

„Precum şirul din poveste:: 
Că 'nnainte mult mal este! .- 

Trecu luna, trecu două, 
„__ "Trecu ciael, trecură 'nouă, * 

- Doamna născu dot fecioti, 
Dol de gement frăţiori,: 

———— 
1 Schimbat:De alb.
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„Cu cosițe polite : 
„Şi cu fețe înflorite; - 
De păreai strălucitori * 

Ca dot cehi veselitori 4: DR 

“Ateri mindre 'surioare * ” 
Puteţi vol a-mi spune oare - 
Ce-i mat bun în astă viată - 

"Ca iubirea cu dulceaţă 
Ce-I mal sfint şi mal alin “ 
Ca mama cu prune la sin? - 

Ce-i mal drag și ma! plăcut 
„Ca pruncuțul noi născut ? 
„7 *.. Muma, Doamnă fericită, 

-- -Daă dor prunel împodobită, * 
“ÎN ţinea duios la sia - - :. 
Ca doi fluturi pe un crin, .: 

„Şi din pletele-l gingăşet. 
" Li făcea lor dulce faşes, . 
Şi, pe ] brate-l. ca să-l culce; 
Li făcea un feâgăa dulce : 
Ea-! privia ș şi zi și noapte.: | 

o Si privindu-i, se uimia Îl... 

„Easi treia şi-l adormiă, 

T-adormia tot în ciatări 

- Şi trezia În sărutări, 

  

Cind era “pe: adormire - 
Lă cinta cu: "nduioşire + : = 

    

 Schimbat: cu. 
"3 Schimbaţ : cu soare, 

- 3 Schimbat : invelitoare.-. --. 
4 Schimbat : grăia. A ie 

Li vorbia cu 'bltade soapte,
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aNani, naui, cvpilași, 

«Dragii mamei feciorași ! 
«Că mania ! v'a legăna, 
aCu viers dulce vu 'ngina, -, 

cica ruga pe Dumnezăă . 
«Să vă primble ?n raiyl săii, - 
«Să vedeți, unicit miel, 
«Ceruri plini de curcubel, 
«Ploi de raze și de stele _ 

«Pe cimpil de viorele. 
«Şi-oiă ruga Domnul ceresc 
«Să ajungeţi, cum doresc, . 

<Viteji mari și Feţi-frumosi, 
„“aDo luceferi miagiiosi : 

”* eLumea Să-vă îndrăgească, - 
o «Dusmanii să se *ngrozească. 

iS'aveţi parte și renume, . 

aSă vă meargă vestea?'n lume 1», 

Cind era iar pe trezie,. . 
„Li ciata în veselie: 
"«sculati, sculaţi, [atit miei, 

«Floricele dalbe !. 
«C'aă venit dol ingerei Pa 

De «În vesminte albe, 
«lagerei colindători, 

«Floricele dalbe, .' 

„ «Noaptea pe la cintători 
. «Cind zorile=s albe, 

«Şi x'aduc pe aripioare,. 
«loricele dalbe. ——————_— 

bi Schimbat z Mama, că. 

, 

+
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„ „«houă sfiută "nvietoare, 

LEI cunune albe! » 

Alei! mindre surioare ! o 

Nici că se afla supt:soare -. 
Fericire mal deplină, | : - 

„Viaţă dulce 'mai senină ! 
Dar în lume ades' trece --:: 

Vint de moarte, fior rece, - 

și pe loc se vaştejește 
Tot ce *n lume ii zimbeşte! » 
Seninul so schimbă ?n nort; 
Viata 'n noapte fără zori, „ 
veselia ?n 'aspre chinuri, 
și eintările ?n suspinuri ! 

Iată că, ?ntr'o zi din Maiii, - 
Mers-a vestea chiar? la raii» 
De-acel mindri frăţiori, * 

- A” pămintulul comori, 

Și toti ingerii in zbor 

A xenit, uscuusi de-un nor, 

Ca “să vadă dacă siat . 

Fraţi de-al lor pe-acest pămlat. 
«Dulei-s, Doamne, la privire * 

«Ca un vis de. fericire ln 

„Abia zis-ai, şi, pe. loc, * 

.. Ca un fulger viă de foe,. * 

“ Crunt deochiul aă'ajuas - 
“Pe copil și ina străpuns! 

"3 Schimhat: păn” la raiă. 
2 Schimbat : gingași.
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E Copilaşi! pling de chin, 

- Scot gurița de la sia, 
Cată "n ochil mamet- lor, | 

„Pleacă fruntea, cad, și mor! 

Val de courul care-şi pierda 

Freamătul şi feunza- verde! ! 
Vai do inima pustie - 
Ce-a rămas fâr' de soție! 
Dar amar, amar pe lumo.. 

„De copiil fără mume,': * 
Şi de mumele cu dor 
Care=şi pierd copiil lor! - 

UL 

Însiră-te mărgărite - 
Pe lungi îre aurite,: 

Precum sirul de poveste, — 

că "nainte, mult n mai este: : 

Pe copii "mbrăţisaţt, 

. Întua leagăn lb cuteait, 
_" “Teista mumă îca ingropat 

- Lingă ea, lingă patat,” 
"La fereasta din grădiuă, 

Supt o tută de sulcină. 

Iar din leagănal de fori * 

Răsărit-aă pănă-"a zori i 
Dol brazi gingașt!. de o samă, - 
Ca dot gemeni. dintr'o 3 mamă, i 

a 
4 Schimbat:: "gemeni. . ; 

: Schimbat ; : Gingașt ca un "dor de.
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„Si-a crescut, creseut-ail iară, 
De la zori și până “n seară, - 
Pân' ai dat să se lovească : 
De fereasta "npărătească... 

— «Frăţioare, frățioare, - | 
„«Întăuntru ce vezi oare ? 
= «Văd pe mama.!.. „Auzi, frate, 

“ aGemetele-i necurmata ? 

— aMăieutiță mea iubită, ' 

«Cit de-amar e rătăcită ! , 
„= «Ochii sint două” izvoare, . 

«Tot de lacrimi arzătoare 4 
— câh! priveste cum 06 cată | 
«Prin ceu casă intristată], * . . -- 

» *— «Cum ne chiamă, cum ne plinge, 

” "«Minile cum 'si le fringe 1 i , 

„— «Mamă; mamă, draga noastră, ÎN 

.. «lată-ne ict la fereastră : PR 
<Vin' cu duice sărutat --: 
«Şi cu dulce dezmierdat, ' 

«Ca de mult. amar de noit NE 

"Ni lipseşti la amindol în 
"Astfel brazil suspinaă 

„ Si-a” lor crengi le. elătinaă 
Pe fereastă ?n sala mare... . 

Muma Doamnă viă tresâre, | 

. Vine-aleargă, stă, nu-crede, .» 

" Vede brazil, si nu-i vede; 
Şterge iute ochi al: - E 
— «Dragii miet, drăguțit miei i 
evot-ainteţi, înima-mI zice, i
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«C'aţi venit vol iar aice - _ 
„ «Ling'al mamet dulce sin 

„«<Ce hrăneşte-amar suspina!! 
«Scumpil “mamă, frumuşel, 

«Copilași, iubiți! miel,, 
«Frig v'a fost în cel pămint, —- 
«Pedepsi-l-ar Domnul sfint î. 

Gi-acum nu mat cată. nime 
«De a voastră” frăgezime, 

«Nici vă ieagănă 'n cîntări, 

”- cNici v'adoarme ? n sărutări i - 

— «Taci, măiciuță cu durere, 
«Câţi aducem! mingiiere : : 
«Nu ial a noastră soartă, 

„aCă de grijă Cerul2 poartă, , 
“«Şi la morți; şi la cel vii, - 
«Şi la flori, şi la copil: 

. ASeara primăveri! caldă. 
aCu dulci lacrime ne, scaldă, 

«Vintul' ne adoarme- usor - 
«Cu -suspia răgoritor, 
«Şi steluța serii, mută, 

«Cu dulci € raze. ne sărută.» 
— — «Ce vorbiţi de primăvară 

«Si de stele! și de sără? 
«Nu vedeti. cumpliţit nori * 
„«Cum sosese fulgerători ? 

n „«N'auziil cerul cum tună - 

TR 

2 Schimbat : Sfăşiat' de “veşnie, chin. 
2 Schimbat :, Cerul blind de srijă: 
* Selimbar . „Cu-a” er. 

>
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aşi pămintul cum răzună ? 
«Vintul sufă și vă "ndoaie, 
-«Pe vol cade rece ploaie. ... 

«Dragii miel, giagășii miel! 
„ «Cum să-l apăr.eă pe e1?...1 

Biata mumă n'a sfirsit, 
Cerul brazii a trăsait 
şi supt ochil să! pe loc 
"La: aprins in mare foc! 

„La pămint. brazit cădeaii,, 

Cu lung gemăt el urdeaă 

“Si spre Doamna ce-i vedea” 

Creugile. i le ?atindeu”, - 

„Biata mumă despletită, - 
- Spăimiatată, rătăcită, 

Pe fereastă se „pleca, 

Vrind in foc a s'arunca ; 

* Dar de-odată ochil sel - 
Ad zărit două sciutel. 
Printre flăcări strălucind, 

„În văzduh voios 3. sărind, 
Cătră stele tot suiad, 

Si-amindouă printre. ce 

„ Prefăcindu-se in stele. , 
“Fata el Pacea privire 

Străluci de fericire, ... 
Cum s'aprinde alba lună 

 Dup'o aprigă furtună, 

Si cu grabă, ?n „veselie - 

3 Schimbat : uşor. DR



* leşind + noaptea pe cimpie, 
Ea se duse âiurind, - 

Cu ochil* la cer privind, 
Cum se duce neoprit . . 
Dorul cel. nemărgenit 1 

e IV 

“ Înşirăste-mărgărite i. 
„Pe lungi fire aurite, i 

„ : Ca 'duioasa mea poveste, — 
„ „Că ?nnainte mut nuâ este! 

;Pe cea vale de inohor, : 
“Ling'un limpede izvor, 

-- 1 Muma Doamnă stă culcată 
„ Şicu dragoste tot cată 

Cind la cerul lnstelat, 
Unde doru-i a zburat, . 

Cind pe faţa apel! line, 
„. Unde»a” cerului lumina 

„Se prevăd, se oglindează 
Şi în taină 'scinteiază. ” 

- Biata mumă *ncet suspină*.. 
Și c'o floare de sulciaă: | 
Ea dezmiardă *ncetizor * * 
Faţa miculut izvor; : :, 
Si-apol€ ată, şi tot privește, 

1 Schimbat: lese. 2 - 
* Schimbat: Tot pe sus. | 
3 Schimbat : mult mat.: 
*Schimbat: Apo, - i
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Apa cind se limpezeşte : | 

Care stele mat intel . 
_Ai să îasă ?n fața el? 

Umbra nopţii de pe vale 
„Se pătrunde de-a: ei jale 
Și ascultă în tăcere 

Svapta-i plină de durere! 

. Căci ea 2 stelele descintă 
” Şi, pliogind, astiel ea cintă: -, 

” «Cite stele sint pe cer, -, 
" sPăn” la 4 ziuă toate pier, 
- «Numal două-s stătătoare 

 -«<Pănă ?n răsărit de soare, - 
«Și Ingină dorul mieă.,. , 
«Cobori- le- -ar Dumaezeiă po 

«Stelizoare, bliade stele, | 
sOchişori inimi mele: î : 
«Pe pămint.vol v "aţi iachis 

«Şi în ceruri, “ati deschis, 
«Să priviți la. dorni mie... . 

<Cobori-v'ar, Dumnezeă . , 

«Bine v'a îi Nouă, bine, „€ PI a 
«În cel raiă cu vil lumine, . 

- «Dar nicl raiul nu e lin 

«Ca a! mumel dulce sini 

  

1 Fusese: cu-a. : .: Aa 
2 Schimbat : Muma.: Dc 
3 Schimbât : tot astfel. e 
4 Schimbat: Pănă n." :
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câh |] copii, la sinul mieii 

<Cobori-v'ar Dumnezei !». 

- Ul minune, sus în cer 

Două. stele iată pier, 
Şi cu zborui de săgeată 
Pria văzduh, iată-le, iată, 

i Că vin iute și voioaset, 
*Lăsind urme argintoase ?, 

„» Păn” ce cad lingă izvor 
p. într'un lung intins 3 ogor, 

şi se fac din două stele 
__ Două mărgăritărele,.. 

Cine *n lume, cine puate 
Mările să le innoate, 

" Codrii vechi să mi-l pătrunză 

__Ca'să numere-a? lor frunză ? 
„Cine poate-avea aflare 
Cite valuri 'sinat pe Mare, 

Cita raze sint în soare, 

". Cit miros e într'o floare? 
Numa! dorul mame! poate 
Să pătruadă n lume toate,. 

Ca să afle mingiiere - 

La cumplita sa durere ! ! 

Astfel Doamna, ca "'ntr'un rii, 

Întră ?a lanul cel de griă, 
—————— 

” 4 Schimbat : spre cimpie. : 
2 Schimbat : urmă: argintie. 

- 3 Schimbât: mănos. 
* Schimbat : parfum. --
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Si tot ceată nenectat 
Stelele care-ai picat :* 

Spic de spic ea îl culege, 

„Griu ?n palme îl alege, 

Şi-l sărută şi-l dezmiardă, 
Copilaşii să nu-şi piardă !. 

7i de vară pănă 'n seară 

- Ea din lan nu îese-afară, 

Spicuieste, spicuiește, 
De odihnă nic! gindeşte! 
Jar, cînd lanul s'a stirșit, 
lată, Doamne, ca găsit 
Întrun spic frumos şi mare 
Două mici mărgăritare! 

.. Și de-atunci muma duioasă - 

În răpirea- -I drăgăstoasă 
- Tot inşiră, visătoare, 

Preţioasele-I: odoare, 
şi la sinu-I tot le stringe, 

"Apo! ride, apol plinge, 
- Le deşiră cind și cind, 

Şi le ?nșiră iar clatind: 

;  «Înşirăcte, mărgărite, 
«Pe lungi fire aurite, 

«Precum lacrimile mele 
i «Se înşir* curgind lat: stele! 

“ aÎnșiră-te, mărgărite, 
«pe lungi f fire aurite, . 

7 
/ a 

: Schimbat : : Pe lungi raze de la. 
-



«Ca și anil miel de jale- 
«Peca durerii tristă cale ! 

«Însiră-te, mărgărite, 
«Pe lungi fire aurite, 

<«Pânce dorul bietel mume 
«Va *nceta de-a plinge 'n lume, 

Mircești, 
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l. 

- 0 LOGOGRIP 
  

. În înimi fragezi, găsesc plăcere 
S'aţit văpaie, nădejui, durere: 

- Cine mă simte, ade” suspină, 
Si lumea ?ntreagă mie se'nchină. 

De mei intoarce, mă fac îndată 

- Oraş ce slava iubia odată, | 
Şi-al cărul mindru, puternic nume 
Ca tunet groznic răsuna "n lume. 

z 

" Pretă:mă îară, şi, pentru tine, 

E mă voiă naște, ca ceresc bine, + 

În orice ficare din a ta cale: i 
Şi pe gurita iubitel tale. 

(scălit s*, în Propăşirea, p. 1%.) 

Ă +Dezlegarea : Amor, Roma, Arom.) 

A 

  

-



  

Ce'soartă nemiloasă ' 
E soarta co m'apasă + 

Ades”, în deznădejde, ei stai și mă gindesc: 

Dup” orice multămire ” 
„ “Năcazuri şi mihnire 

Ca o răsplată crudă asupră-mi năvălesc. 

.. La orice pas în viață |, 
Simţirea-mi se Inghiaţă 

Şi de dezgustul lumit amar mă.simt cuprias: : 

Plăcerea tinerotet . 

. Şi farmecul frumseţel : 
îmt par nimic, căc! focul din inimă-mi s 'a stins, 

. Slava:mi zimbi odată, 

| Şi ?n calea-i Iyminată 
„O tainică nădejde de suflet mă trăgea :. 

. „ Vroiam atunc! în lume 

Să dobinde:c un nume: 
Eram copil, şi lumea atunci încă-mi zimbia, 

Na. ; îi ÎN |
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Că „soimul, tinăr incă, 
Ca saltă de pe stincă, 

i i, vrind la cer să zboare, jos pică, stărimat,, 

„Asa trista-ml junie 

Şi-a mea nădejde vie - 

Din visul lor de aur în pulbere-aii picat : : 

Acum S'aii trecut toate, 

Acum nimic nu poate 

“uăsunet să mal nască în pieptu-m! obosit : 

Acum slavă, iubire " 

Le văd ca nălucire, 

Ca umbră ce ?'n pustiuri de mult m'a părăsit. 

(Pin Povestea tunul galbiu; 
- Propăşirea, pp. 311-8.) 

, 2 

 



  

HIV. 

DIN POESHLE FHANCESE ALE LUI 
ALECSANDRI. 

A Ar. DE LAMARTINE - - 

PAR UN JEUNE MOLDAVE 

  

„Grain de salile emporte par IE torrent du 
[monde, “ 

* Je roule au gre do 1 mon destin, 

Et, saus sonder [a nuit en erreurs trop feconde, 

Je ne veux point savoir moo principe et ma fin. 

Qu'importe â mon bonheur, fragile creature, 
__De connaitre le germe oii mon ctre est concuș 

„Celui qui du chaos a tir€ la nature, 

N'est-il pas Vinconnau ?... 

Temeraire mortel, sur ma faible nacelle, 

Dans le sombre octan des-mysttres profonds 
Si j'osais m'engager..., de la nuit âteraelle 
Pourrais-je decouvrir les abimeş sans fonds? 

Voile mysterioux, inabordable cchelle, . 
Dont Dieu seul peut fouler les gradins ten€ 

. [breux j
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Voudrais-je, dttant le monaruque des cicux, 
- Pendtrer les secrets do sa gloire immorteile 2. 

1/iusecte vil qui desstche une ncur — 

„Peut-il faire ccrouler la vaste pyramide? 

L'aigle, amant de lhorreur, 
Sous Vinstinct qui le guide, i 

_S'elance dans les airs 
Au milieu des cclairsș - 

Mais soudain, €bloui par les feux de vorige, 

Il sent flechir son aile... et tombe sur la plage. 

Ainsi notre me, aveugle en sa credulite, 

S'âpui:e en vains eiTorts au livre des mystâres, 
Et, se lassant enfin de ses folles chimtres, 

Retombe en son obscurit€, ” 

„ Banissons, banissonş cette aride esptrance ; 
" Mais de letre par qui tout doit naitre et 

Umourir 

Et qui voit le passc, le present, Vavenir, , 

Implorons la justice, et chantons la puissance. 

| Que la fvi de nos coeurs vers son sternite, 

Monte ainsi que les flots de Vencensoir qui 

“ , , - (tremble; 

Soleil, peuples, nature, . entonnons tous en- 

- [semble! 
Ya bymae ă son, îmmensite | 

” Tout „proclame sou “por, le ciel, la terre et 

- Monde! 

1! a fait le soleil pour tolairer le monde, , 

.
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La fleur pour embaumer, "Voiseau pour ea: 

[ehanter 

Et e nous pour V'adorer, et toi pour le chanter! 

Illustre voyagâur, voilă la destiate ! 
Laisse aux faibles mortels la misere et ls 

[pleurs... 

Par le soufie du nord si la fleur est fante, 

Le chene montagnarid se rit de ses fureurs....: 

* Pour moi, qui suis ă peiuo au u printemps de ma 
(vie, . 

Quand le malheur viendra me soumettre ă sa 

"li, 

_" Les yeux levds au ciel et le cveur plein de fui 

„Je benirai de Dieu la puissance înfinie. 

Car je sais que Iă- haut îl est un tribunal, 
Ou la vertu. raşonne, oi Von punit le mal; 
Je sais qua PEternel au vice, ă linnocence 

Reserve, aprăs la mort, leur juste recompense. 

Al si les doux obijets de moa plus tenăre 

|amour 
Loin de ; mon coeur souifeant s*en allatent sans 

[retour, 
Quels norribtes tourments..... Mais que dis-je... 
Dieu peut- i 

A “carat Di m'arracher inon unique tendresse pe voudrait-il me ravir â jamais mes afTectious les prâcieux objets ?... 

2 

, ..
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None. .. je sens dans mon ame un ravoa d es 

- “[pcrance : _ 

Celui dont la bontt surpasse la puissance,. 

Aura pitic de nos regrats amers | 

Et nous rendra tous ceux qui nous sont chers: - 
L'ami qu'on a conduit tristement ă la tombe, 

Nous attend dans le ciel pour nous tendre la 

, Îmain, 

Er Venfant qu'on a vu. pareil au fruit qui. 

(tombe . 

„De la braache agitte au 'soutna du matia; 

“se dâtacher, h6las, des l&vres de sa mtre, 

„Et retourner flttri dans le sein de lu terre, — 

Au chaut.des scraphins, dans un riant berceau, 
Il dort en attendant les baisers de son ptre. 
Et, lorsque vers le ciel, ă travers le tombeau, 

Pour prendre notre vol, nous ouvrirons nos 
7 , [ailes, 

Amour, tendie amitit, caresses maternelles 

Nous fetrouverons tout aux plages cternelles.— 

. E t toi, chantre melodieux, 

" En pressant dans tes bras ta fille et ton Elvire, 
Et sentant dans ton âme un ctleste dâlire, : 

-Tu .courras prosterner ton front majestueux 

Devant, le trâne du mystăre. 

Alors la voix de PEternel . 
„ Te'dira: «Toi, qui fus mon barde sur la terre, 

„Mele tes saints “concerts aux saints concerta : 

A [au Ciel! i 

 



  

CATRE D. DE LAMARȚINE - 

ODA-UNUI TÎNĂN MOLDOVEAN 
„(Traducere ; de Asachi.) 

„Precum. Hirul de. arină, de al lumil riă mfaat, 

| Sint purtat de a mea soartă, | 
îi, cercind al „Popții cursul cel de. visuri în- - 

. î - . [grecat, 

Du” dorese a ști de unde și *ncotro fatul! mă 

[voartă. 

“ce ajută fericire pentr '0 lincedă făptură 

De-a cunoaşte elementul dintru care s'a făcut: 

— Oare cel ce din nimică plăsmuit-a pe Natură, 

Nu-i şi el 1 nepriceput 2 | 
S 

fate o luntre zăruacinată, ei, împins de sumeție, 

- Peste. Octanul fără margenl: a pluti de-aş cu- 

- : [teza, 
Fundul volburit adince, peste-[a] apelor cimpie, i 

„Ori putere-aş măsură ? - 

Pal 
- 4 Fatul, decretul soartei -de unde se . trage 
fatal hotărire ce, nu se poate schimba. — 

(N. A). IE ! |
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1lobote misterioase, scară'n' ver! neapropiată, : 

Ale cării numa! Zeul poate treptele sui, - 
„Oare cine va pătrunde o lucrare-atit secretă. 

„A Monarhulul puternie, ce nu-l pot închipui? 

O “insectă care roade pe a primăv erii noare, 

” Piramida uriașă ca să darme ar putea? 
Precum „vâlturul ce: zboară să s'apropie de” 

. (soare, | 

- Spăimintat de fulgetare, care aierul despică, 

Simte ăripa muiată și-obosit pe ţermuri pică, — 

Aşa mintea, viaturată de ideile deşarte, 
Nu *ncetează ca să cerce a misteriilor carte, 

Dar, în urmă, obasită de adincul nenţeles, 

întru 'atunerec cade, de-unde eaa fost purces. 

Sraruncăm deşertăciunea din a vietii noastre 

.. (căt, ? 

şi a Proaiei, prin care toate nasc, trăiesc și 

" (mor, 

Ce, cum în trecut sin faţă, vede ps cel viitor, 

Al el dreptul not să cerem, să cintăm puterea el. 

Nalţă-se credinta noastră cătie-a cerului tărie, 

cu -a mirezmei tămiiere, ce s "aprinde peste- 

, “(altar : 

Stelelor, popoare-a” tuinii, să cintăm în armonie 

Pe „Acel ce-i fără margeni în putere ş si în bar! 

Cerul, apele, pămintul, toate laud al lul nume: 
"El urzit-a pe luceafăr ca să lumineze “n lume,
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n “ Floarea ca să-l parfumeze, pasărea de a-lură, 

Nol să-l adorăm,—pre tine, s'aibă cine a-l cinta! 

a Călătorule măreţe, astfel este a ta soarte: , 
Altor plinsul şi su<pinul cu miseria li lasâ..., 
Viatul aspru n timp de vară cind aduce flori! 

- ÎN 3 moarte, 
„Unui arbore de munte de furtunile [-[) nu-i 

i 7 pasă... 

" “Iară ei, ce “m primăvară văd abia a mea ființă, 

Cind veni-va nefericea 1 să m'apese pe pămint, 
_Ridieînd spre ceruri ochii cu un cuget de cre- 
a [dinţă, 

Cuvinta-voiă și-atunci bine al lui nume nalt și. 

! Ă i „sfint, 

Căcl eu ştii că "n cer domneşte-ţal] judecății 
Ă ? E : [tribunal, 

- Unde răul se defaimă şi se laudă cel moral: 
“Ştiă câ Domnul cumpănește fieşcare-a noastră 

, PR Da „ aptă, 
- Şi *mpărțeşte după moarte răsplătirea cea mai Ă 

. 
(dreaptă. 

“ Dac” obiectele dorinţel, ce-mi insuflă duioșie, . 
De Ia, mine dinioare ar vrea soarta a răpi, 
O..durere prea cumplită—dar ce zic ? fără urgie 
Oare poate un părinte două inimi despărţi ? 

1 Neferice, nefericirea. — NA). 

-- a x , . , . '
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Nu,c.. căci simt senină "2 mine! a “nădejdii 

| [dulce pază, 
“cer a cărui bunătate pe. : putere covirşează, : 

De-umilite rug! şi lacrimi! niciodată s'a ?ndura, ' 

Şi pe-a” inimil odoare în viață va păstra. - 

Companionul ce petrecem cu 'ntristare la mor- 
(mint, 

Ne aşteaptă O cer, de unde a sa mină vi în- 

o. (tinde, - 
Pruncul carele, ca pomul necopt, cade pe pă- 

(mint, 
*Tunci cind ramul de Bortas cu furtună se cu. 

[prinde, 
Chiar “asemene şi fiul rupt dia sin şi-a maicet 

(mină, 
" Inundat de-ale el lierimt se coboară în tărină, 
Unde - “a lumea fericirii, într'un legănaş de 

. " (flori, 
Dormitează şi i aşteaptă pe-un părinte iubitoriă, 
Dup?o viaţă “virtuoasă către cer cind dineoare, 

Prin a” stelelor noianuri vom intinde aripioare, 

_Acolb cu duioşie, cu credinţă Şi pe-Amor 
Le-om afla-le întrunite intr*un trâiă nemu ritor 1 

Ciatărețule al Galei! cu-arfa ta armonioasă: ” 
Cina vei stringe * n cer in“ brațe şi pe fiica 

[cea “auioasă, 

Şi în txtasul crediaţer jet pleca măreaţa frunte, . 
Cinsă de cununi "pverzite şi de, coamele că- 

[runte, 

25 

!
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„Vel stauzi decretul veșnic al ceresculut părinte 
Ce insuflă nemurire, armonioasele cuvinte: 

“ «Tu carele." lume fosta al mieă Bardul: pă- 
' (mintesc, + - 

să uneşira ta clntare către văersul cel ceresc h», 

  —, x : 
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1 Barq:! aşa se numia” la” *Gaul preotul și 
Poetul. — (N AJ. A: .



. Jaime ă le voir ainzi seul, dans la! plaine im- . 

  

LE COSAQUE : 
— 

„o 7 

Jaime ă voir le Cosaque, avec sa barbe rousse, 

Quană, prs des hords-du Pruth, sur un beau: 

“ NE „+, feoursier noir, 

Il passe vers le soir, ÎN 

| 

Hardi, sifiant dans Ilair, et ferme i la secousse N 

De son fougueux coursier, qui fuit en hennis-: 
- - n (sant, 

d 
Poursuivi par le veat, . . ride 

-. .. (imense, 

- Qui, se perdant au loin îi Yhorizon brumeux, 7 
Semble s'unir aux cieux; 

'Fuyant, fuyant toujours, avec sa longue lance; 
: Dont Pombre prolongte ondule et rase l'eau, . 

Comme un rapide oiseau, - 

Jaime ă voir ce vautour enivre de carnage 

„S'elancer dans lespace, et chercher son butia, 

: Le trepas-ă la main: 

. , . - id
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Dans la plaine deserte ă son bruyant passage 
"Le loup tremble d'eiTroi, puis s*tlanco aprts lui 

Hurlaat toute la nuit, 

» Qui, juime le Cosaque avec sa barbe rousse, 

Avec son kaout, sa lance, avec ses petits şeur 

Et son coursier fouguveux. 

Mais je V'aime surtout, quand, reveur, sur la 

[mousse 

n chante“ aux bords du Pruth uns chanson 

N - [d'amour * 

Vers le dcelin du jour. ” 

N. 

Veux-tu passer la rivitre, 

O toi! la Roumaine altiăre 
Qui souris & Vautre bord; 

Pour mon pays sois sans haina: 
Dourhinca; belle Roumaine 

Vieus presider ă mon sort, 

Une vieille ea mon enfance * 
M'a pridit de la vaillance, 
Un nom au loia adort; 

Or, des amis de.mon âge, | 

Moi, j'ai le plus de courage: 

„La vieille a dit, par Dieu, vrai! 

Ma mâre,, un soir d'aliegresse, 
» Aa predit pour ma jeunesse
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Le coursier le plus ardent; 
Or mon coursier, c'est mon âme: 

, 1! fuit comme un trait de famme 

Et rit des ailes du vent, 

Mon ptre, un jour de victoire, Ă 

„M'a prâdit pour prix de gloire 
Un sabre au pommeau dorc: 

Or je jure par Saint George, 
Par ta jeune et blanclie gorge, - 
Le sabre dor, je Vaurai ! . 

O toi, 1a houmaiue altiere, 

Qui regârdes la riviere 

Et souris â ton miroir, -. 

Pr&s de toi, sur lautre rive, 
_Ecoute Ia voix plaiative | 
Du Gosaque au 'coursier noir. : 

La nuit m'a vu venir au monde 

Sous un vieux chene au bord du Don ; 

Mon premier cri, redit par l'oude, 

Au ciel fit voler un aiglon; . . 

Sur la cavale de mon ptre 

Un sac de lin fut mon berceau.... 
Et maintenant comme un corbeau 

Je chante â traversa la bruyore. 

floura, mon brave ami, cours du soir au matian:,. 

Je ne crains pas, la mort, quand j'ai ma lance 

- La lea main. *
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Il faut me voir quand je m'tlance: 

En guerze, ă la voix du Hetman, 
Avec mon bras, avec ma laace: 
Et mon coursier couverts de sang: 
Je brise tout sur mon passage; 

Semblable ă. ce tourbillon noir, 

I! faut me voir, il faut me voir' 
Criant emporte par, la rage. 

ilourra, uourra, du sang, du sang jusqu'ă de- 
(main: 

Ma lance- de fareur a frâmi dans ma main. 
. - 

Ne quittes pas la rivitre, 
"0 toi] la Romaine altitre 
Qui souris â lautre bord; . , « 

Pour mun pays, sois sans haine 

- Douchinca, belle Roumaine, - 

| Restes 1 jusuu" “ă ma mort. 

Si tu voulais, coeur părbare,; 

Passer l'eău qui nous separe 
" Pour te coucher sur mon bras,: 

A ta gorge sans cgule - 
„J"attacherais une opale 

Dans un collier de ducats. 

N 

e pendruis â ton oreille 

Une perle sans pareille, 

Si tu voulais passer l'eau, 

aa Et, pour couvrir ton cpaule, 

” Ihiver, ă Iours blanc du pile 
. J“urraeherais suu manteau,



"Oh! pour moi, calme ta haiae, 

„Car je veux te rendre reine 
Au milieu de mes amis, - 
Et, pour fermer ta paupiăre, 

. Je veux chanter ma pritre 

“Sur les airs de toa pay s. 

On! si tu voulais, Roumaine, 

Au oin dans la vaste plaine” e 

Me suivre et fuir avec moi: ÎN 
Vabandonnerais ma mâre, | 
Ma, lance et mon cri de guerre 

Et mon.bcau coursier Pour toi! la 

A, pu pi 

- Oui, jaime le Cosaque avec să “barbe rousse, 
Avec son knout, sa lance, avec ses petits yeux .: 

Et son coursier fougueux. - Ă 7 

, ID 

Mais je Vaime surtout, quand, re&veur, sur la 

N ACE , : „ îmousse 
W chante aux hords du Pruth une chanson 

i i ! (A'amour 
- Vers le declin du jour. 

 



  

CAZACUL 
- (Traducere de [. Poni.) 

EA iubese să văd Cazacul cu o barbă roşcovană, 

Călător pa un cal negru, iute, ager și uşor, 

Lingă Prut, ce c'undă lină udă țara moldo- 

” . “(veană, 

“* Cina îl juminează încă soarele apuitor. 

hodrăzaeţ, aierul s'umple de-a lui brară șuie- 
“ (rare, 

meţ şi ne- 

[eliatit, 

Pe-al săi cal sireap și iute, ce, nechezind, fuge, 

“ : A (sare, 

Sita zdrunciuul cel aspru stă su 

„Ca săgeata discordată, de viat numa! urmărit. 

- Iubesc să-l văd astfel singur pe o netedă cimpie. 

» Cea întiusă depărtare uniformă-t imprejur, 
„Si, în negura'nvălită,.parc'a Mărilor Domnie 
2 I.a vedere sămănează cu al cerului azur. 

Fugind, fără incetare, lancea lungă'n spate-o 

"A căreia umbră lungă samănă pe Prut Cea 

Saă ca pasărea » 3 ele aa sine, Intru za e asetată cind șă beie apa vine, 
răpedele-l zborul luciul apel atingind.
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Tubese să vad pe. ostaşul insetat de-amor, de 

(singe, 
„Ochl albaştri supt sprincene de *ndrăzneală 

[sctateind, 
- ce, ca vulturul cel ager, care pradă cind atinge 
Vietăţile vecine, de ficare se cuprind. 

În cimpia cea deşeartă, | la trecerea-i zgomotoasă _ 
" "Lupul tremură de frică tupilat și murmurind, 

Dar s'aruncă după dinsul c*o pornire furioasă 
Noaptea atreagă alungindu- 1, clăațănind, des, 

[şi urlind. 

ia Aşa, ei iubdse Cazacul cu-acea barbă roscov ană, 

Cu al săă caut, cu-a sa lance de otel scinteietor, 
Cu-al săi ochi mici ca scinteia, ce străbat pria 

, so... ldeasa geană, 
Fugind răpede cu calul ca un fulger zburător. 

Dar îl iubesc mal mult tacă, “cind, cuprins de -. 

[duioşie. 

Ltogă Prut pe niuşehiă s “așează către-al soare- 

[lui sfintit, 

și, plia de-amor, a' lut patimi. le răsună pe 

” [ctmpie, . 

Undele ti repetează viersul cel Induioşit.”: 

o pe a. 
- eMinără fată de Romincă, ce cu dulce căuitătură 

Te vezi. în oglinda apel şi pe mine-al fermecat, - 
"De pe malul tăi ian cată, vezi a inimil arsură, 

Auzi versul melancolic de-un Cazac innamorat. 
»
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Mar născut în umbra mopţii care lume? aco- 

[perise, 

Sup un vechiă stejar ce termui Donulul spu- 

. [mos umbria, - 
- Cea drimtăiă a mea strigare, de-unda apelor re- 

+: [zisă, 

. Face? n cer corbul să zboare, « ce pe stincI adine 
: [dormia.. 

îi - . a : 
în desagi de in ţesute, pe spinarea „unei iepe 

- Era leagănul în care muma mea m'a fost -. 

, : 4 "" [purtat, 
ar, acuma, cint ca corbul «ura; nurgule, în fa- 

. pa [cepe : 
Alergind nu “tem de moarte, lancea cind'am . 

Ă "- : ” „lapucat. 

“frenuieră mă vedea încă cind m'aruac eă în 

i (războaie, 
. Laal Hatmanului strigăt, Pallui glas detunător, Și 

Cu-al miei „bieii, cu a mea laace, cu-al miei * 

„ [cal ce.de șiroaie 
De singe îşi tavăleştă pasul săă cel zburător. 

“Ataner darm în cale totul ca un nor plia de 
, [furtună, 
Te ehuie-a “mă vede- -atuncea, de minie turburat, 
„Strigind, cura, ura, singe», păn' cind ziua se 

: (răzbună: * 
1 La ncea „mea, strins înpumnată, nencetat s'a 

. « - [ineruntat.
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Ah! numa! părăsit riul, o tu, tinără „Romincă, 

Ce zimbeşti pe alte țermuri, nu uri -al miei. 

[pămtat : 
“Duşinca, frumoasă fică, star pe- aproape de-acea. 

- (stincă, , 
""De-astă undă. limpezită, păn'. ce voiă intra'n 

[mormiat, 

far, de-I trece, sunet crude, riul care ne desparte - 

„Și vel voi ca să tazim! de-aste brate al tăă sin, - 

Pe grumaz făr, sămănare, un briliant va ținea 
(parte, 

Aninat in sai de galbeni *'mpodobite cu rubin,: 

Voiă uni mărgăritare la cosita-ţi unduioasă, 

De-i voi să treci, drăguță, Prutul ce s'a lim- 
(pezit: 

' Cul-a] albiulur urs piele din o climă fr iguroasă, 

Trupu-ţi gingaş toată iarna-va: să fie coperit, 

"Dacă poti ah! domoleşte a ta ură pentru mine, 

" Căct voiă Doamnă a te face, și ?ntr'al miel a 

-  [guv erna, : 

„Iar, ca geana-ţi. să apună peste- a ochilor lumine, 

„Eă pe viersul patrie! tale a mea rugă voii clnta. | 

ah, de “rel, a mea ltomincă, acolo in depărtare 

-A mă însoţi spre cimpil cel întinșI de Don, fu- . 
. (gind, 

 Părasi-vola pe-a 1 mea maică, pe “războinica-mi 

Îstrigare .* 

Do “ [ţuind.» 
! Lancea, calul, pentru tine, alungind, despre”
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- 2 Asa, eii iubese Cazacul, cu-a sa barbă blondă, 

[deasă 
Cu-al săă biciă, « cu a sa lance şi cu “ochit săl 

- [cel mict, 
" Cu-al săă cal carele ? n tugă a orizont se În- 

* [deasă ; 
Dară-l iubese mal mult incă, cind, cugetător 

- = (pe-aicej 
Po verdeață se așează pe al „soarelui sfinţit 
şi Incepera sa cintare de- -un amor neliciştit, 

 



  

VARIANTE 
, DUPĂ ALTE EDIŢII, PRECUM ȘI DUPĂ 

M ANUSCRIPTUL ORIGINAL AL LUI ALEC- 

i SANDRI, PĂSTRAT LA ACADEMIA ROMÎNĂ.. 

  

! Dos. o. 

- Manuscriptul dă data: Mircești, 1842, Nu e, 

astfel, din cele d'intăiă poesilale jut Alecsandri." 
După Doină vine și acolo: 

| BABA-CLOANŢA. 

Soni ŞI HoŢUL. - 

În ms. are no. Iv. 

Cn AU-NOY. 

În ms. are n-l III, Data e acolo: Mircești, 
18%, - 

Poesia a fost tipărită Intăiă id Albina romă- 

cască, din 16 Maiă 18%, p. 449, 

Variante: . 

Strofa 3, v. 1:



> 
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TE 1 De cind pe lume. 
Strofa Avi 2 
dn el “de soare se ascundea. 

Urmează : 

Iar, cind să smulgă fort în pădure, 
Prin iarba udă iute zbura, _ 

Fluturii veseli, ce.căta” mure, .. 
Pe lingă gene-l toţi Mutura”. 

„Şi -elnd pe creștet ducea cofiță 
. . . 1. . . 1... . . . . . 

. . . . . |. cc... . . . .. 

Si sâlta floarea pe sinul săă. 

 Strota' 7v, 2: 
- Ce se ridică vara "n văzduh, 

" Btrofa 10, v. 4: - 

- Nenchizind ochit pănă la zori. 

Strofa a și urm. sună așa: 
- Craid-Noă, Craiă iubit, 

Cu suflet cernit i € - 
ă Îi . ” 7 

. 

Sufletu-mi suspină,. . 

- Geme ?n tainic chin; 
-  N'am niclo zi lină, 
""*Niclun minut lin; . 

m Iaima-mi Făleşte. 

Strofa 185. 
“Cu oglindă mică; 7 

Ca să văd în ea 
” De sint frumușică, 
Noroc de- oiă avea, a
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Să mă lași ferice; 
Fuginad tu de-aice... 

P. 28, strofa 1, v, 3-4: 
Căci, ciad se 'ntoarse iar dimineaţa, - 

În cort se duse ea cu suspin. 

Strofa 3, vii i î 

„Şi mult ea plins; mult 1 boci. 

- Strofa 4, v. 2-3: - 
- Hămasse singur un mormint noă 

Şi multă vreme cu glas. de jale 

„Srauzi noaptea :- »Craiiă- Noi, Craiu- ui. 

Cu aceasta! se şi mintuie “bucata, fără ultima - 

strofă, ce apare "ntăiă la Propăşirea. 

MAGHIARA. 

În ms. (no. XVII) e nota preliminară: - 
„ =" <În munţii Slatinet este un pirăă numit Ma-: 

ghiarnița. Numele lu! se trage din intimplarea 

cuprinsă în această baladă. > 

Strofa 1, ve 34: n 

 Inimioară de. dor plină, i: 
, Colea ?n teara cea vecină. . o. 

"+ Strofa 2, vi Sei a 

” Mindră-l iar cea inimioară, 
Căci se bate ca o fiară. -- 

+ Strofa 3, v. A2, E 
7 _ î..
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Nici în umbră, la răcoare. - . 

Strofa 3, v. 2: 

Dar cuprinde-amar suepta. 

vi: | Ă 

”. Dar pe faţa su bălaie,. 

Ea.I: Pe i 

Dar pe-a sa faţă bălaie. . 

Strofa 5 3, y. 5,mst , 

Maghiari nemeşt, peste-o mie. - 

Strofa 7, v. 1, ms. p - 

De tre! zile geme-acum. . 

. „Strofa 9, v. 3-5, ms. 

"Ca şi tine ei suspină' 
Îatrun beciă fără lumină, | 
Colea *n tara cea vecină. - 

- Strofa 10, v. 3, 

| Maghiari nemeşi, peste mie. 

„Strofa 16,. V, 13. 

| În merer codri pusti, 
” Strofa 17, v. 5: 

?n cer tanetul vuieşte.. 
- Strofa 18, > 2; ” 

Calul săi, ce sună grei.
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id 

De vint, tunete nu-i pasa. . 

Ed. mia: | 

De-a lut viaţă nici că-l pasă. 

„Strofa ultimă, v. 3, ms. şi ed. Ai 

Poart'al fete! dulce nume. 

Ms, are data : 1844, Slatina. A pn 

“AczanL MĂNĂSTIRII, Puzsa: 

E tipărită și ia Bucovina di 1848-9, no. 4%, 

p. 261: : _ | , 

vi Ă DR Ri 

Căpitanl, hoinogi, cu a glioage și cu piatețe) do - 
, (fer. 

V.416: .. E . E . 

Cu-a? lor tund ș și negre plete ': se *nfrățe- le-o 
- E (neagră. ţa: ră. 

v. 8: 

Printr'a' fulgerului. focuri, „ai oprit: voităru “n 

[zbor. 

V, 24: iz | 

Aşa zice Domnul Ştefan... ” 

V. 28: | ' 

Departe, pe cimp departe. 

e 90.
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V, 29: a 

Ura "m.ceruri se inualță... 

.YV, 32: , ” | 

- “Trece, piere ca o clipă... 

- Sfirşitul e ca în ediţia definitivă. 

ANDREII Popa. 

„În ms. (no. IX) se cuprinde această notă 1ă- 
”. muritoare cu privire la «Miha! mindru'>: cibal 
„Cozoni, moşul miei, mort in războiul de la 

Drăgăşani, În Tara-lomăneaseă, la anul 18210. Da 

| “Iar la versul: i 

"Hal la horă de muieri € 

so dă desluşirea: cistoric. Lo 

” Data e: «Tirgul Ocnei, 188 o 

SR Ghoază HOŢUL. 

IE Ia ms. are no. X 3 „ Poartă data, vadit greşită, 
de: 1813, 

NE Unsirii. 
„- În ms. are no, XVI. 

. SrRIGOItL. 

În „ms. are no. XX purtină titrat “Crucea . 
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părăsită, S'a tipărit tntăiă în Bucovina. pe 
1848-9, . 

Strofa 1,.Y. 4-6; ms. şi Rue: _ 

Vezi o cruce părăsită 
Ce de viaturi e clătită, 

“E clătită nencetat? 

Strofa 3; ms. şi Duc.: 

Colo'n nopti întunecoase, i 

Mil de focuri! miacinoase - 
Se văd vesel fluturind, 

Şi, prin ele, crunt de-odată :,. 

Strota 4, v. 2; DBuc.: 7 

Fugi, de cele că! pocite.. 

Strota 5 ; Buc: : 

1 Întmo noapte "atunecoasă 
Dulce şoaptă amoroasă - 
Prin văzduh tainic zbura: . 
Două umbre 'staă în vale 
Şi oftind amar cu jale, - 

- Strofa 6, vi 4- -2; Buc. : 

Iar pe culme ?n depărtare 
- Se zăria mișetad la zare... : 

Strofa 6, v.43 "ms, 

A lui coam” eraă zburlite. -. 

  

1 Ms. : Dăcări,. . 
a Ms. : : Şi prin ele' de odată. -
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“Strofa 6, v. 5; Duc. _ 

Şi-ale lul negre copite. 
N .. . 

* Strofa 7, v. 5; Duc.: 

»  Xu te duce, nu te duce. 

"Strofa 8, v. 6; DBuc.: Da , 

În umbră s'ai infundat. 

Strofa „v.Gims.: - 

ta cal alb cu-al lu stăpin. 

Strofa 10,'y. 4-2 , 

Vintul sună, vljiieşte, 

Calul falnic se izbeşte. 

Strofa 11, v. 3; ms.: - 

„Pășina iute cătr'un mal. 

Strofa >, v. 6; Buc.: 

AU picat viteazul cal?. . + 

Strofa 12 lipseşte In Bodea, 

“ Ceăsu Ră ĂU. 

Variante ale ed. t-iă (Paris; ; a douae din 1863). 

P.S din ediţia noastră, strofa 2 Y dia urmă: 
. Dragul tinerel. . . i . - . 

P. 56, vai: a . 
Şi se "ntoarse + n munte. iei 

-2 Ms,: Aă picat stăpin şi cal.
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STRUNGA. 

în ms. (no. Iv), are data: Mircești, 1842. 

Făr-Locorăr, 

-. În ms. are n-l VI. Strofa 1, v. 4: 

Stă! pe loc, te-opreste. 

Iona, i ” 

în ms. (no. XD, notă la Piel-Nălucă : «Po- 
recle de Ţigan!».: 

, , „ a 

_ZBURĂTORUL. 

- Are în ms. (ao. XVIII) data de 1841. ! 
„Se ahă și in Bucovina pe 1819, no; '6, p 2, 

P. 69, v.2: . 

- De fetiţa matadră, albă, 

vs: - a 
A „ Salbă 'scumpă de mărgele. , 

.. 

V. 7 şi urm.: “ i 

.Întro dulce dezmierdare - 
“Şi de fiece mărgică, 

Pe sta, dragă-ml ești muşeată. 

V, 123; | 
. În poiana *ntunecată “ . 
Nu ?atilnişt pe Zburătorul ?
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V. î: LE 

Şuguia” bliadele fete. 

V. 2: 

Unul salbă "n chinguliţă. 

TATANUL. 

Are în me. (00, VII) data de 185, 

CINEL-CINEL. 

Are în ms, (no, V) data de 1543, 

MIÎNDRULIŢA, DE LA MUNTE? 

"Are în ms. (no. VIII) data de 184. 

. 

Donur. RoMmixcEL, 

Ms., no. XVIII. Are acolo ca motto: 

1 Nani, nani, puiule 

: , (Clatecul mamelor). 

Ms., strofa 1, v. a: 

De mi-ar da un copilaş. 

| Strofa VA 

L-aş culea, l-aş dezmierda,. - 
_Duler, mit sărutări i-iş da. i
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Strofa 7 nu-e in ms.. - 

Strofa 8, v. 4; ed. f-iâ:: 
“Cum n'a fost, nici n'u a mat ij 

Strofa 9, pd , 

Iei la sia, legănat dulce. 

CixrcuL OSTAȘILOR CĂLĂREȚI. 

în ms. (uo. XIWD, , data de 1845. 

Dont. 

După M33V. 25, 

lngerel cu duet lumine. 

Vi ! 

Strofa 5, v. 1: 

Dar, val mie! timpul zboară, - 

P. 80, v.â:: „n 

Dorul arde,.vejtejeşte 
Inima ce tot jăleşte. 

„Brusa, Asia ; 18%, - 

"Doina IunInri. * 
, 

Ms. .n0. XXII, ca /ora [lencuţei. *: 

Se adaug aceste dvuă versuri :" 

şi prin vis, cu biinde soapte.



Și so due în pribegie 

lencuţo, draga mea. 

MĂRIOARA FLORIOARA. 

Variante din ed. 1s5i. 

Dedicaţia cuprinde numat iniţialcle, 

P. 83, v.5: 

Multa păsări cola “a zbor. 

p. 85, v. 5: , 

Și din cale-I o opria”. 

P. S5, v. 17 şi urm.: 

' lea-nc, dragă suricară, ' 

Mărioară, Florioară, 

De ne pune ?'n părul tăa, 
ŞI ne-ascunde "n sinul tăi, 
SI-I ferim de deochiă răă: 
Părul tăi să-l netezim, 

- Sinul tăă să-l răcorim. 

P. 8, vw: 
Lingă flori ea se culca. 

P. 56, Ye 1. 

Şi în cale-I se opria. 

Versurile 5 și 6 nu sint în ed. din Paris. 
P. Si, v.s: 

i 
| Și în cale-t se opria.
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Versurile 12 și 13 nu stat la ed. din Paris... : 

P. 87, v. 2: 

O şoaptă care-l şoptia. : 

p. 88, v. 249: 

„Străinul incă s*opria. 

Şi din gur' așa zicea : 

E 9, vi: e i | 

.Minţile i se ducea”, 
Inima-l se induleea; -: 

„. Zar străinul, ca şi ea. 

p. 92, y. 24: a 
Iar luna, cit 1 vedea, 

P. 93, v, 23: , 

Încit nici nu ne-a zărit. 

P. 94, pe ien 

Razele-si impreunaă 
Şi "n văzduh se legănai. 

-P. 95, v. 44: , 
Părul să ţi-l netezesc. 

p. 95, v 19 : : 

"Şi phiagea,- şi-apol ridea. N 

După va 

Ca un futur flutura, 

Ca o pasăre zbura, 

Și cu glas duios cinta. 

/ 

»
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Cind do-odată ca.tăcea, 

a văzduh.ee. 

Pi, v, 21: 

„Și decodată s'arăta. 

Pi, v 242 _- 

Mititică, dătbioară. 

P. m, bi 

lar Zina cit o zăria.. 

Bv. 10 
lar munţii, cit o zăria”, . 

Pb, 97, după v. BD: 

Ca de vifor tremura:, 

Și-apoi nici că mal era. 

P. 93, în loc de +. 37: 

| Apoi iar 6 dezmierda 
Şi cu raze=o "ncuntuua. 

| pP 90, v, 27: 

Dar de ce oare jălea. 

P. 100, vs 

Daib luceafăr aurel, 
Mititel şi gingășel. 

P, 101, după v.: 

Julea pria văzduh zbura, 

Lumea se infiora, 
Iar Mărloara tremura. |



"p, 

P. 

p. 

a = 

104, E 
: lată-l,. frate, iată-l vine. 

104, v. pa o 
„Că l-ar fost să părăsit 

102, v. 3 : . _ 

"Iar norul pe sus vuia, - 

După vw8: i... i 

vV. 

-Pp. 

'p. 

p, 

Vinturile vijlea?, 

Codrit vechi urla”, , „gemea” .. 

12-4 .. 

Cu Zina se depărta,- 

Sus, la munte, se ndrepta- i 

103, v. 9-10: “ 

Şi-un glas dulce. jăitor,. 

"Care cint'așa cu dor. ,: 

104, v. 3-6 + SI 

Și- mi aduce-adese or 

Dor aprins de la surori. pa 

“ Srezuţa. , 

107, strofa 3,v. 2. 

Prin ceasul de urgie.: ! : 

Cuprinzind-o *n braţul săi, - 
[.
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LăcnIMIOAnE. 

P. 440, e. 3: 
Astfel soarta crud răpește. 

Se află și în Bucovina pe 1819, no. 2. p.9. 

8 Manr. i 

în ed. f-iă: «8 Mart 18659. o» 
„În ms. are numal două strofe. 

V, 4-9: 

Tu care *n întunerec, ca vulturul rănit, 

Zăceal nenorocit. 

V.7:, 

"Ca păsări trecătoare... 

Data bucății e: Bliozi. 
De la: Sint ceasuri fericite; sint tainice 

” | [plăceri, 

începe în ms. o bucată, deosebită, alcătuită 

- din versuri imbinate două cite două. : 

P. 111, v. 41; 

. Sint ceasuri fericite.:. NR 

P 441, v, 45 și urm, - 
Se "nnalţă ca-un vultur ce zboară 'n virf de 

a |muate, 
„Fiinta-i se măreşte, se face Dumnezeă ; 
Atunci „Întreaga lume în faţă-t dezveleşte
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Minuni necunoscute, de care se uimeşte, Ia 

Natura:pentru dinsul s "acopere de flori, . 

Cintind imnuri innatte, ce 'nsuflă dulci fiori, 

Şi stelele mat luciu sclipesc în miez de noapte 

Şi ?n zori” seninul vesel se "ntinde mal curat, 

_P. 412, după v. 2: * 
Şi, cind al morții clopot ; va bate pentru mine 

Atunci ca' două păsări din cuibul: părăsit'- | 

Zburind cu al mie suflet la tronul de 1umine;, 
Veţi spune cu..mindrie că *'n lume am iubit 

Constantinopol, Iulie 18%, a 

P. 112, v. îti ed. 1: 

o ceas. ferice, ?n care... 

P. 413, Ve 1: : , 

„E ceasul uimirii, cind tainica fire . 
" Poetilor tineri li da "asuflețire. | 

De la: «De este vr'o ființă» (p. 414) ms. dă 

versurile ca alcătuind o Ducată deosebită, Elena. 

P. "44, v. 3: 

Cu tot că e mat tainic... - 

Vima: i. 

De-odat'un fulger + tainic, scinteis de iubire: 

Ed. Paris: . - Ia . 

Un fulger viii de-odată, scinteie de iubire.: , 

V. 19. 

Se "mpodobi voioasă cu haina. sa. de nort.
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v. 2: ” 

ssoptia cu tine astfel prin dulcele-l suspin. 

Apol: . 

Așa ziceam udată, cind mintea-mt Indrăzneață, 

Zburind fără 'acetare ca uinbră “n urma ta, 

Visa putere, nume și fala cea măreață, 

Spre-a fi da tine vrednic, spre a ta merita 

Şi-acum, o dulce fulger al tinereţel mele, 

Izvor a! fericiri! în care viețuiesc, 
Aş vrea să pun pe (runtesţi un dialem de stele 
ȘI să te string în braţe pe tronul îngerese! 

De CREZI ÎN POESIE 

Variante dia ms. : 

V, 2: . . 

În dulcea armoate. 
Dia bolțile cerești. 

Y, 9: 

Ce "'nsuflă dulce dor. 

V, 41 : 

Ce 'naşte-a ta privire. 

O NOAPTE LA ȚARĂ. 

n ms.:: O noapte la Blinzi. 

VB: 

Piorzina orice nădejie, oricare nălucire.
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. 

După tel strofe : „Ii ; după alte trei: VIE. 

p.119,v.6: , 

Zburind la nemurire ca “vulturul „a soare, 

vV. ultim s o. . . 

Este-o ființă 'n lume ce știi că mă iubește pi : 

Vezi TU VULTORUL.. : 

V. 3:, 

Aşa sufletu-mi vesel în preajma ta slăv ită. 

v.7i . . . 

Aşa cind vii; iubito, cu faţa ta voioasă, 

în ms., nu e data. 

Descânșina- 

îns ms. : Adio. 

.Y, Aa: - 

Te duct, te duci, iubită, în ţermuri depărtate, 

Lăsind duioasa țară... 

; “v. 4: | | 

în ceasul de pornire... 
2, pp - 
V.,7: E a. , 

Merg! dar, | Eleno scumpă, te du... . + 

V. 46: , | 

"ca orleare nădejde, că orice dulce bine,



PI vi | 
Orlunde tu vel merge, Elenă-ti ad" aminte 

V, 1f22 5 
Vă depărta de tine orice pindiri de jale, 

Va "*mprăstia din cale-ti oricari negri norl. 

VS 

Vel asculta cu la:rimi ale "'ngerilor soapte, 
ZI, draga mea Elenă, precum oii zice ed. 

DULCE ÎNGEU--e , 

îa ms.: Dulce înger de blindeţe (rugăciune). 

V.2: i 

Tu ce *n:cale-ml vesel zbori, 

V. 67: 

Să fereștil de soarta rea, 

Pe-a ta bliadă surioară. 

P. 125, v, 3: * 

Vei zbura, înger slăvit, 

Lu! şopteşte-i al mieă nume- 

Data e: «pe Marea, Iulie 18%». 

, CINTEC DE FERICIRE. 

După ms ii 

P. 15, v.Ț:. 

” Dorul mieă, cuprins da jale,



„Zi şi noapte 'n a ta cale, 
Te dezmiardă nencetat: 

P. 1%, v. 435: 

-- “Amor, fală, fericire | 
" Mi-le-ai dat a ta simțire,. 

" Scumpa mea... 

V..13: De - î. 

“AL miei sunet e grădină. | 
+ 

Data e aici: Terapia, 1846.. 

7 

„AŞTEPTAREA. . 

1 P. 430, 8. i | 
Te-aştept, Eleno, te-aştept, iubită, 

Cuprins de jale, supus de dor.. .: 

PAM, Pe 
TA» Pierdut în ginduri adese orl. 

V. 7-8: a ” 
17» Ahl vină, dragă Eleno, vină, 

II Pe-a' mele braţe, la sinul mieă. 

Va: | 
Să bată ceasul scăpării sale, 

V. 49: | 
Te-aştept, Eleno, precum aşteaptă, 

o 51



VENEŢIA. 
După ms, : 

p. 132, 

Strofa 2, v. 1-3: . , 

Căci Ziditorul Lumii, la via lor privire, - 

Vărsind un farmec dulce şi farmec de slăvit, 

Li-a dat văpaie, raze de indumnezeire, 
Ca să-mi arăte ?n lume un drum de fericire, 

_“Prin negurile lumii, supt cerul tanegrit 1 

Strofa 3, v. 2: . , | 

Po staul tăă, ce saltă, cuprins de-un dulce dor. 

„53 

Şi-urmeaz” a ta Binţă, blind Inger “de amor. 

Pp. 493, strofa 4, v, 1-3: , 

i Cind, noaptea, tn tacere, la ceasul ce s'adună 

. . |... . sc... | . . . . . 

Gondola, leagăn dulce, ne poartă impreună. 

P.' 431, v. penultim : 

- Acea scinteie vie de dragoste curată. 

.B; ARCAROL; Ă VENETIA ă, 

în ms.: «Darcarola Niniţen. 
La sfirşitul strofe 4: : 

De ce, val mie, ': 

Steluţă vie,!, 

Lipseşti tu numal dia corul lor?



mp i 

PAX, DR 
7. Vin? de domneşte. 

Data-e aici: "Octombre. 

E  Drosoiseria-. , 

Ms, motto : : 

La Biondina * n ) gondoletă. 

„P. 1%, y. 182 

- Veneţiano tinerică. | , 
LE Mai - Mi 1 

gi oă mă jur pe Sail Marc - 
Să-ţi lachin, Biondino, ție. . 

. „Data e aie: Novembre, i , i 

, 

> O, SEARĂ. LA Lino. E 

În ms. incepe numat cu strofa 2 de pe p. 1: 

O,-te iubesc, Elenă, cu-o taiuică „uimire, 

„ln aceiasi strofă, v. 3: . 

Cu lacrimi, cu nădejde, cu dulce fericire. - 

Strofa 4 de pe această pagină, 1: 2 

În tine cred, Eleno, precum credeam odată 

În glasul muicet mele, 'în dulcele-I amor. e 

„ Strofa 5, v, 2-3: 

„Un nume ce cu jale în taină eu goplese” 
Şi care mă: tacintă... ' ,
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Strofa 6, v. 3: IN 

Şi ?n leagăn de gondolă, și "a leagăn de iubire, 

BARCANROLĂ SICILIANĂ. 

Şi în ms. cu titlul : «Canţonetă. napoletană. 

Ă A D.L10. 

"În ms, o Intitulată : Mai 1837. 

Pp. 139, v.5: 

- ŞI ne “nnalţă și ne pune. 

p. 150, v. 1 și urm,: 

Pltog amar, durerea-mi creşte. 
Și ?n vecl.doru-mi se oprește 
Pe mormintul tăă iubit! 0" 
A mea ioimă cernită, 

"De nădejde părăsită, 

“Într'a! lumii negru hăă, 
- Geme jalnic, te doreşte, 

„Dar răsunet nu găseşte 

Decit pe mormintul tăă ! 

O, de-acum sai sfirșit toate, . 
Adio 4 

Constantinopol, 

-VIsur. 

Şi în ms, cu data de: 15%,



E a 

Pr mALuL Mâănui. 

Strofa 3, v. ultima : | 

„Şi norii fulgerind, 

-- Strofa 5, v. 1.2: 

Pierdut fără nădejde, supt cerul fără stele, 
Lipsit de-a ta zimbire. 

IN Aici, data e: 1845, 

"* PăsĂRICA. ae 

Ms. cu data do 188, 
pr 

- MAIORULUI IANCU BRAN. 

Şi în Foaia din Braşov, anul 48%. 

În ms., adaus la titlu : cin ceasul înmormțn- ăi 
tări! sale», 

V. 4-5: 

Om de simţ și de credință, ce pămintul țicat 

Liubit - 
şi *ntr”, acesta veac de rele fapta bun” at spri-, 

PI - Linit. 

Strofa 3, E 3 

Iară sufletul tâii vesel va gusta în ceruri pace.” 

" DEZROBIREA ȚIGANILOR... 

În ris. : Dezrolirea Piganilor mănăstirești,»



x 

— 492 

„ GUncILE. 

ha ms., v. 10: . 

Ian priviti, dulci surioare. 

Vf: 

E,ciastit de toti la lume. 

p. 470, v. di! ! 
Stai, cobiţi acum supt sură, 
Clevetind cu pizmuire 

„ „Orice gingaşă iubire, — 

- Că do mult v'aţi trăit traiul 

Şi-acum toate la un loc 
Nu plătiți oicI un potroc. 

"ROMANŢĂ. 

În ms. : Rorsee, 435. 

+ N 
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