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PREFAŢĂ 
DI 

I. 

Când editorul ma rugat ca să preveghied tipărirea 
acestei cărţi, am avut intenţiunea a face biografia autorului, 
cu care mult timp am fost în strânse relațiuni. Acâsta am 
anunţato prin diare, rugând pe amiciă şi pe rudele stele a'mă 
comunica notele ce vor fi având despre vița şi activitatea sa; 
mimenă însă ma respuns la apelul mei! Nimenă pare că nu 
s'a interesat nici de memoria nefericitului poet, mică de inten- 
ţiuuea mea! 

Astfel, nu "mă rămase de cât a pune pe hârtie ceea-ce 
mi-a mai rămas în suvenire despre dînsu, sperând că aceste 
mote vor putea servi cel puţin pentru vre un biograf viitor 
al lui Bolintineanu. 

II. 

Pe la 1843, când numele lui Bolintineanu se făcu 
(cunoseist prin frumosa poesie: <0 fată tânără pe patul morţii» 
începusem şi eii debuturile mele poetice. Ne stimam unul pe 
altul; ne trimiteam complimente reciproce; dar nu ne puteam 
vedea; căci distanţă mare ne ţinea depăriaţi unul de altul, 
şi pe atuncea nu era uşor de călătorit de la Iaşi la Bucu- 
resci pentru Omeni cari nu aveai mijloce materială suficiente. 
Intrun rând trebuea să ne întălnim la Paris, căci pre când 
el, cu ajutorele gocivtăţii literare, se duse (la an. 1847) spre 
a studia literele, şi eă primisem invitaţiunea tot de la acea 
societate ca să mă duc în acelaşi scop; dar împrejurări, de 
familiă nu mi-a permis a primi generosa propunere a aci
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societăţi patriotice. 1) Tocmai în urma evenimentelor de la 
1848, când poetul dupe maă multe peripeții ajunse a duce 

Yoizţă de proscris în Samos, întră în corespondență direetă 
cu mine. La 1852 el âmă trămise o colecţiune de poesti, pe 
care le-am publicat în Iaşi sub titlu de cântece şi plângeri, 
La 1856 el îmă maă trămise un manuscript de prosă, pe care 
Pa publicat sub titlul de Călătorii la Ierusalim în sărbătorile 
Pascelor şi în Egipt. Până pe atuncea era âncă un public 
simpatie pentru scrierile hierarie: cărţile găsiaăi celitoră şi 
cumpărători; ar eă am avut fericirea a mângâea, miseria 
proscrisului cu bunişore sume produse prin publicațiunile 
aceste. - 
Aa i 

III. 

Bolintineanu reintră în ţeră sub caimăcămia luă 
| Alessandru Ghica, pe la finele anuluă 1857. Atuncă pentru 
prima Gră ne-am cunoscut, şi mult timpi locuit tot într'o 
casă, subindu-ne ca amici vechi, împrumutându-ne ideile şi 
simţimentele cu reciprocitate. 

Dar divergințe de opiniună şi diferinţe de temperament, 
după Gre-care timp aduseră un fel de vtcălă între moi, şi 
relațiunile nostre în cele din urmă ai ajuns la politeţe. 

Bolintineanu, măgulit, lăudat, respectat de totă lumea, 
mecriticat mică odată de nimeni, îngâmnfat pote de talentul 
seii, ajunsese a se crede geniul necomparabile al României, 
şi nu suferia nici o discuțiune asupra ideilor stle. Popula- 
vitatea ce o avea ca om de litere, în timpii de transformare 
politică prin care aii trecut Românii după îndoita alegere a 
luă Cuza, P-a deschis calea până la, treptele cele maă înalte 
ale demnităţii sociale. Dar cu cât se urcă maă sus, cu atâta 
“decepțiunile "li ?mpresuraii: atuncea phetul ministru vedea 
că visurile 'cele frumâse se ciocnesc cu neputinţă şi că nu e 
destul a concepe îdei frumose, daca nu are cine-va şi spiritul 
practice spre a Il: putea realisa. In adevăr decepțiunile omului 
politie ai ucis pe omul poet, Bolintineanu se întârce pe valea 
FHeliconului; voesce a urmări Musele sâle rătăcite; se aruncă 
cu frenesiă la piciorele lor; scrie... serie... dar Gun scrie? 
cu până muiată în creeri turburaţă! 
e 

1) Este sciut că acea societate se fundase de fraţii Golesci, Costa- 
chiță Filipescu, 0. A. Roseti, N. Balcescu, şi alţii. 
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PREFAŢĂ IX 

| In adevăr tote scrierile lui Bolintineanu de la data 
i căderii sele din ministeriu nu respiră de cât politică: fiă 

prosă, fiă versuri, accentele luă semânaii cu sunetele unei 
harpe sparte. Nici un gen nu ăa scăpat: satire, comedii, 
drame, romanturi, elegii, storia, diatribe sociale, pran broşuri, 
prin diare, prin reviste, prin tot felul de organe, resunaii în 
tâte dilele şi în tote părţile ca un echo momentan, cari însă 
waă lăsat nimic pentru memoria lectorilor de a doa di. 
Nefericirea lui Bolintineanu a fost că şi-a ales intimii dintre 
Gmeniă politici, cari forte arare-ori sunt sinceri şi devotați, 
şi mai nică odată nu iaii spus adevărul, ci din contra Vaii 
escitat_mereii, pentru ca st-l tocâscă, să-l ptrdă, să rămâe ei 
de-asupra. ————— 

IV. 

Dar cârdele prea mult întinse ale acestei harpe sparie, 
ai trebuit st se rumpă şi ele! Bolintineanu în cei din urmă 
doi ani ai vieţii stle ajunse într'o stare de cele mai dure- 
rose: durerbsă nu pentru sine, căci el nu mai simţia nimic, 
dar pentru acei ce-l vedeaii, pentru acei ce "li iubiaii, pentru 
acei ce adoră talentul sei. Insăşi familia amiculuă sei 
intim Al. Zane, în a căruia casă şedea de mai mulţi ană, 
mu mai Bitu să-l țină; căci în adevăr devenise o sarcină, 
nesuferită, care avea necesitate de îngrijiri de spital. Rudele, 
amicii, interveniră spre a-l interna în ospiciul de la Pante- 
leimon. ME duseiă într'o di să-l văd. IÎmpresiunea ce mi-a 
făcut vederea acelui om, care_abia era âncă un cadavru viă, 
mă inspiră următorele strofe: Te 

Adio la Bolintineanu 

Ne'nduplecata c6să a morţii ne-învinsă 
Stă gata să abată un Janged muritor! 
S'apropie momentul... a vieţii lampă-i stinsă... 
Sciinţa nu mai pote să-i dea vr'un ajutor! 

Dar cât de trist spectacol se "nfăţişeză aice! 
Când Musele staii âncă la căpătâiul sei, ' 
Când Armonia pare că *n şipte âncă-i dice: 
«Poete, cântă âncă; tu esci alesul mei!» 
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Dar Geniul durexei asupra lui apasă, 

Tot, una câte una simţirile-i răpind 
În creerii lui scurmă şi for de voce lasă 
Un corp inert, viii âncă, dar pe-ncetat murind! 

Te-ai dus, Bolintinene, acolo unde pote 
Gustai o fericire, ce-aice n'ai aflat: 

Dar iai cu tine 6re şi visurile-ţi tote? 

ia patriei iubire, idol ce-ai adorat? 

Altaral Armoniei cui laşi de moscenire? 
Frumâsa Elegiă, creaţiunea ta; 
Jdila pastorale, frumâsele-ţi. delire, 
Valeanul cugetării, cui vrei a le lăsa? 
———— 

| Devotamentul mare ce-aveai tu pentru ţeră, 

Şi cultul Datoriei spre-a o regenera, 
Simţirile înalte, ati dâră or să pâră 
Din inima română, ce-ai vrut a o 'nălţa? 

Călătoria asta ce vrei a întreprinde 
Ursita, ţi-o preserie, stii e din voia ta? 
Cei ce remân în urmă-ţi m'aii dreptul a pretinde 
Şi-aţă gice: «Mai stăi âncă; nu-i timpul de-a pleca?» 

Dar nu, pleiade mândre, etern strălncitâre, 
În regiuni eterne, te-aşteptă cu viii dor! 
Şi Musele-ţi prepară cununi neperitdre, 
Şi vesele-ţi urză venirea ta în chor! 

Ti-aşteptă Văcăreseii, Cârlova, Momultnu, 

Negruţ, Sichleanu, Donici, Qonache, Beldiman, 

Stamati, Chrisoverghe, Assaki, Mureşianu, 

! Pan, Deparaţianu, Aron şi Fabian! 
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PREFAŢĂ XI 

Ce lume, Domne sânte! ce spirite frumâse! 
Ce geniuri stai gata a te întîmpina! 
Şi noi, geloşi de tine, în melodii duiâse 
Cântăm de înainte apotheosa ta! 

Dar “daca ţie sorta îţi face parte drâptă 
În sfera depărtată de globul pământesc, 
Şi daca Pantheonul, locaşul ce te-aştâptă, 
Nu este-aşa departe de Tatăl cel ceresc; 

, 

Atunci ado-ţi aminte, Poete neuitate, 
De Patria română ce 'n viâţă tu inbiai. 
Te râgă să-i acorde un trai în libertate, 
Ca să ajungă mare şi tare cum doriai, 

Acestă ţeră mândră, abia venită 'n stare 
SE aibă nume 'n lume, şi nume lăudat, 
Să cadă din mărire, s'ajungă la perdare? 
0, asta nu se pote! ar fi păcat, păcat! . 

La dulce revedere, eonfrate 'n Poesiă! 
Primescă-ast ghirlandă senina fruntea ta! 
0 suvenire dulce cântarea mea să-ţi fiă 
Ca florea Musei tale ce-i dic: nu mă uita! 

vV, 

Cu aceste accente am espres compătimirea mea pentru 
trista srtă a poetului care a stimulat ată iună 
tinere la amorul patriti, d_şi la _poesă! Lampa 

iți Tu fa întărgia de a se stinge. La 30 August, 1872, 
(a 7 ore şi jumătate, Bolintineanu muri la Panteleimon. 
A doa di corpul sei fu adus în capitală la biserica sântuluă 
George. Acolo puţini amici merseră şi-i deteră sărutarea cea 
din urmă, şi apoi rudele ?lă transportară în satul Bolintinu, 
locul sei natale, unde ?li îngropară. 

     
   

 



XII PREFATĂ 

VI. 

Împrejuravea voi ca să aduc ultimele omagiuri tnemo- 
piei luă Bolintineanu, D. Socecă veni şi mă rugă să prive- 

ghiez imprimarea acestei colecţiuni, pentru care a fost învoit cu 

autorul âncă în vicţă. Priimiă cu cea mai mare mulţămire, 

considerând mai, ales sacrificiele ce face acest onorabile hbrar 

pentru literatura română, editând, scrierile celor mai înseim- 
naţi autori ai noştri până acuma. 1) 

Aceste dot volume nu coprind operele întregi ale lui 
Bolintineanu. Dreptul ce a dobândit asupra ună inare părţi 
din scrieră diferitele porsâne cărora le-a cedat spre tipărire, 

apoi consideraţiunea că o mare parte din acele publicațiună 

fiind âncă ne-epuisate, a pus pe editori în imposibilitate de 

a face o publicaţie completă. Însă spre a se cunâşte labo- 

miositatea lui Bolintineanu, cred că este aice locul a face o 

momenclatură a operelor hi care va servi bine pote editori- 

lor viitori. 

Călătorii în Moldova, tipărite întrun calendar. (Esem- 

plarul ce posed “i lipsesce data). 
Doritorii nebuni, roman original, un fragment. 

Mânia cocânei Elenca, sa publicat în „Albina Pin- 

dului” din 1868 şi în giarul Dâmboviţa. 
Viţa Ii Mateiii Basarab, studiii âncă inedit. 

— Poesiă, tipărite de societatea literară, 1847. Tipografia Fr. 

Valbaum. 
Poporul Suveran, 1848, 26 Numere în 40. 

Junimea Română, Revista politică literară, Paris 1851. 
Cântece şi Plângeri, laşi, 1852 în 8, 

Les Principaut6s Roumaines, Paris 1854. 

Manuil, roman naţional, publicat în „România literară” 

şi în broşură separată, 1855 în 8%). 

„Poesii vechi şi moi, cu o introducere de R. Ionescu. 

Bucuresci, 1855, în 80, Tipografia bisericâscă din Sânta Mitropoliă, 

  

1) D. Socecă a editat până acuma, în aseminea format, operele lui 

Y. Alexanări şi Negruţi, a 
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PREFAŢĂ XII 

Turcia, Austria și Moldo-Românii, biografiile boeri- 

lor Moldo-Români, Paris 1856. Opul este scris în limba francesă. 

Călătorii la Ierusalim în sărbătorile Pascilor şi în 

Egipt, Bucuresci 1856 şi 1867. Tipografia Lucrătorii Asociaţi, 

a Melodii Române, -Bucuresci 1858. Editor 0. A. Roseti. 
Dimboviţa, iar politic literar 1858—1865 şi 1870. 
Cântarea României, compusă în limba francesă de Alecu 

Russo, tradusă în românesce de istoricul Nicolae Bălcescu şi ver- 
sificată de Bolintineanu. Editori Socec și compania. Bucuresci 
1858 în 80. Este precedat de o scurtă biografii a lui Nicolae 
Bălcescu. 

Călătorii pe Dunăre şi în Bulgaria, Bucuresci 1859 

în 80. Tipografia naţională a lui Iosif Romanov et comp. 

Biblioteca clasică universală : 

Istoria lui Herodote, Bucuresci 1859. Tipografia naţio- 
nală a lui |. Romanow şi comp. 

Bătăliile Românilor, fapte istorice, în versuri, Bucuresci 

1859. Tipografia naţională a lui ]. Romanow et comp. 

Convenţiune pentru organisarea definitivă a prin- 

cipatelor române, traducţiune din limba francesă, Bucuresci 

1861, în 320, 

Nemesis. Satire politice, în do8 cartile, Bucuresci 1861. 

Imprimeria naţională. 

Elena, roman original de datine, politic-filosofic. Bucuresci 

1862. Tipografia naţională St. Rasidesca, 

„ Legende naţionali, cu note din cronicele române, în ver- 
suri, Bucuresci 1862 şi 1858. 

Legende sâi basme naţionali, în versuri, Bucuresci 

1862 şi 1858. 

Călătorii la Romănii din Macedonia şi muntele 

Atos, scii Sănta Agora, Bucuresci 1862. Tipografia giarului 

„Naţionalu!”, -



XIV PREPAŢĂ 

Miserabilii, roman istorie, tradusă după Victor Hugo, în 

asociaţiane cu Alesandru Zane şi M. Costescu 7 volume, Bacurescă 

1863 în 80. 

Călătoria 1. S. Domnitorului Romănilor la Con- 

stantinopol, 1864 Tipografia Cesar Boliac. 

_ Brises â'Orient, Poesies Roumaines, traduites par Vauteur 

Jui-mâme, prâcdtes d'une preface de M. Philarătte Chasles, pro- 

fesseur au college de France. Paris 1866. 

—Poesii, atât cunoscute cât şi inedite 2 volume, volumul | 

Florile Bosforului, — Legende istorice, — Basme, 1865. 

Volumul Il Macedonele, — Reverii, — Diverse, Bucuresci 

1866. Tipografia Lucrătorilor Asociaţă. 

Bolintiniadele, diar satiric în versuri. Bucuresci 1866, 

2 broşuri în 80, 

Eumenidele, giar satiric în versuri. Bucuresci 1866 în 

8%, 12 broşuri. - 

Călătorii în Asia mică, Bucuresci 1867 în 16. Tipo- 

grafia Lucrătorilor Asociaţi. | 

Conrad, poemă în patra cânturi cu note esplicative Bucu- 

xesci 1867, Tipografia naţională. 
Michaiii vitedul condamnat la morte, dramă în 

3 acte, Bucuresci 1867 în 12, Tipografia naţională, 

Stefan Voaă cel berbant, dramă în 4 acte în versuri, 

urmată de poesii noi, Bucuresci 1867 în 8. Tipografia naţională. 

Alesandru Lăpuşneanu, dramă în trei acte în prosă 

şi după bătălia de la Călugăreni. Vramă în trei acte şi în 

versuri, Bucoresci 1868 în 8% Tipografia naţională. 

Stefan George Voaă, să voiii face d6mnei ile, 

ce ai făcut tu jupănesei mele. Dramă istorică în 5 acte 

1868 în 80. Tipografia naţională. 

Mărirea şi uciderea lui Michaiii Vitedul, dramă 

istorică în versuri. - 

Despot Vodă, prolog.



  

    

PREPARA XV 

Michnea Vodă care "şi tăia boerii, dramă în versari, 

Postelnicu Constantin Cantacuzin, dramă în trei acte 

în versuri. 

Brăncovenii şi Cantacuzinii, dramă în versuri, 

Sorin, stii Tăerea boerilor la Tărgovişte, poemă 

dramatică în versuri. Bacuresci 1868 în 80. Tipografia naţională. 

_- Cartea poporului Romăn, cugetări filosofice şi politice, 

în xeport cu starea actuală a Românilor. Bacuresci 1869, 'Tipo- 

grafia Î. Weis. - 

Jelele, Grame şi Epigrame politice, Bucuresti 1869. 

Tipografia naţională. 
Nepăsarea de Religie, de Patrie şi de Dreptate la 

Romăni. Bucuresci 1869 în 120. Tipografia Lucrătorilor Acociaţ. 

11 Februarie sâii Istoria qe trei ani precedată de 

domnii Reguiamentari. Bucuresti 1869, Tipografia naţională. 

Vi€ţa lui Traian August, fondatorul nemalui românesc. 

Bacuresci 1869, în 12%. Tipografia naţională, 

Romănia r6bă la Austro-Magyari? 1869. Tipografia 

Lucrătorilor Asociaţi. 
Cleopatra Regina Egiptului. Bacurestă 1870. Tipografia 

0. A. Roseti. 

— Plăngerile Romăniei, ode la Patriă. Bucuresci 1870 în 

80. Tipografia C. A. Roseti. 
Cămpul şi Salonul, Poesii din tinereţe âncă nepnbliccte, 

Bucuresci 1870. Tipografia naţională. 

Viad Vodă "Ţepeş, şi Mircea cel bătrăn. Editura 

Socecă şi comp. Bucuresci 1870 în 120. 
Menadele, satire politieo-sociali. Bucuresti 1870 în 80, 

Tipografia Curţii (Lucrătorii Asociaţi). 

Vicţa şi faptele lui Michaii Vitâqul; editura Socecii 

şi comp. Bucuresci 1870 în 120, 
Vicţa şi faptele lui Stefan Vodă cel mare; editura 

Socec şi comp. Bucuresti 1870 în 120,



XVI PREFAŢĂ 

Traianida, Poemă epică naţională, Editura Socecă și comp. 

Bucuresci 1870 în 120, 

Stefan Vodă cel tânăr; editura 6. Constantinescu, Bucu- 

resci 1870 în 80, E 
Vitţa lui Cuza-Vodă; memoriu istoric. Bucuresci 1873 

Librăria G. Loanide şi comp. 

Anacreon, manuscrisul original se afla la d. Chr. loanin. 

Poesia Romănă în trecut, Poeţii: Văcărescii, Cârlora 

care scrise „Marşul sei nemuritor la armata Romănă” 

Ruinele Tărgoviştei, „Păstorul întristat,” şi altele. Ales- 

sandreseu, Paris Momultnu, Anton Pan, 0. A. Roseti, care printr'o 

colecţiune de satire, aminti Românilor pe Beranger şi născoci 

satira politică în România, Î. Heliade Rădulescu, 0. Negruţi, 

Andreiii Mureşanu, V. Alessandri, N. Georgescu. Acest studiu 

interesant a fost publicat în Albina Pindului din 1868. 

Unele notițe asupra poetesei române Elena Steriade, în diarul 

„Dămboviţa” broşură din 1810. 
Domnii Fanarioţi, Autonomia Romăniei şi Înriu- 

pirile străine în lucrurile ndâstre; studii publicate în 

„Albina Pindului,” din 1869. Despre Baladele popu- 

lare, culese de Alessandri. Acest studii interesant s'a publicat 

în „Albina Pindului” din 1875 No. pe 1 Tunie. 

A mai scris diferite articole în „Romănia literară” în 

„Trompeta Carpaţilor,” în „Romănul,” în Albina 

Pindului şi în alte foi periodice şi politice. 

G. SION.
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CEA DE PE URMĂ NOAPTE 

A LUI MICHAIU CEL MARE 

Ca un glob de aur luna strălucia 

Şi pe-o vale verde oștile dormia; 

Dar pe-un vârt de munte stă Michaiii la masă 
Și pe dalba'i mână fruntea lui se lasă; 

Stă în capul mesei între căpitani, 

Şi rechiamă dulce tinerii sei ani. 

Viaţa nostră trece ca suava roă 

Când speranța dulce ne suride noă. 

Astfel astă dată viaţa lor cura; 

Cugetele triste nu-i mai turbura. 

Luna varsă rade dulci şi argintâse: 

Austrul le sufii cmele pletâse;



CEA DE PE URMĂ NOPTE A LUI MICHAIU CEL MARE: 

Căpitanii târmă prin pahare tin, 

Şi în sănătatea lui Michaiii închin. 
Dar Michaiii se scâlă şi le mulţumesce 
Şi, luând paliarul, astfel le rorbesce: 

— „Nu vă urez viaţă, căpitanii mei! 

Din potrivă, morte: 6tă ce vă cei! 

Ce e viaţa n6stră în sclavie 6re? 
Nâpte fără stele, diuă fără sore. 

Cej ce rabdă jugul ş'a trăi mai vor, 

Merită să-l porte spre ruşinea lor! 

Sufletul lor nu e mai presus de ferul 

Ce le "ncinge braţul, iat de martur cerul? 

Dar Românul nu va câmpuri fără flori, 

Dile lungi şi triste fără sărbători. 
Astfel e vulturul ce pe piscuri sboră: 

Aripele taic-i că ar vrea să moră! 

Astfel e Românul, şi Român sunt cu; 

Şi sub jug barbar nu plec capul meii.* 
i
 

 



  

PREDA BUZESCU 

SP 

De tei dile lupta n'a mai încetat, 

Şi Tătarul pare c'a înaintat. 

Dar Buzescu Preda vede cu durere 

Pl6rea României ce pe vale pere. 
Trece înainte pe un cal în joc, 

Ce vărsa din ochi-i fiacăre de foc. 

Strigă cu tărie cetelor sdrobite 

Ce la glasu-i mândru se întorc uimite. 

Etă că nepotul Hanului tătar 
"Trece pe-un sălbatec, ager armăsar: 

Unde se arată pe întinsa vale, 

Prin oștirea n6stră îşi deschide cale.



PREDA BUZESCU 

lar Buzescu Preda, cum îl înt€lui, 

Îi eşi "nainte, şi astfel îi vorbi: 

— „Daca nu "ţi-e frică, ş'ai credinţă mm tine, 

0, Tătare! vino să te baţi cu mine!“ 

Bi descălecară atunci amândoi, 

Şi se iai la luptă ca doi juni eroi. 

Ochii tuturora cată cu mirare 

La Buzescu Preda şi tătarul mare. 

Bi se bat la raza stelei cei de foc; 

Flacările-i albe pe-a lor zale joc. 

Vântul răcoresce fruntea lor udată, 

Şi mâniea dulce sufletul le "mbată. 

Ei se bat în spade — spadele se îring; 

Şi se iaii la braţe — se smucese, se string; 

Când tătarul scâte o secure mică 

Şi lovind pe Preda pavtza îi strică; 

Dar el cu măciuca astfel îl lori, 

În cât de odată căgu şi muri. 

lar după acesta, 6stea românescă 

Plâcă şi învinge horda, tătărescă.
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MUMA LUI STEFAN CEL MARE 
Sas 

I. 

Pe o stâncă nâgră, întrun vechii castel, 

Unde cură "n p6le un rîii mititel, 

Plânge şi suspină t6năra domniţă, 

Dulce şi suavă ca o garofiță; 

Căci în bătălie soţul ei dorit, 

A plecat cu 6stea şi n'a mai venit. 

Ochii sei albastri ard în lacrimele, 

Cum lucesc în roă două riorele; 

Buclele-i de aur cad pe alhu-i sîn: 

Rosele şi crinii pe faţă-i se 'ngân. 

Însă Domua seră lingă ea veghiază 
Şi cu dulci cuvinte o îmhărbăteză. 

     



MUMA LUI STEFAN CEL MARE 

M, 

Un orlogiii sună nptea jumătate. 

În castel la portă 6re-cine bate. 
— „Ei sunt bună, maică, fiul tăi dorit; 

Ei, şi de la 6ste mă întorc rănit. 

Sârta ndstră fuse crudă astă dată: 

Mica mea oştire fuge sfărămată. 

Dar deschide-ţi porta... Turcii mă "nconglor... 

Ventul suflă rece... ranele mă dor!“ 

Tânăra domniță la ferestră sare. 

— „Ce faci tu, copilă?* dice domna mare. 

Apoi ea la pârtă atunci a eşit, 

Şi *n tăcerea nopţii astfel "i-a grăit: 
— „Ce spui tu, străine? Stefan e departe; 

Braţul săi prin taberi mii de morți împarte. 

Ei sunt a sa mumă; el e fiiul mei. 

De esci tu acela, nu-'ţi sunt mumă el! 

Însă daca cerul, vrând să "'ngreueze 
Anii vieţei mele şi să mă "ntristeze, 

Nobilul sei suflet astfel l'a schimbat; 

Daca tu esci Stefan cu adevărat; 

Apoi tu aice fără biruinţă 

Nu poţi ca să intri cu a mea voinţă. 

Dute la oştire! pentru ţâră mori! 
Şi-"ţi va fi mormântul coronat cu flori!“
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MUMA LUI STEFAN CEL MARE 

III. 

Stefan se intârce şi din cornu-i sună: 
'Ostea lui sdrobită de prin văi adună. 
Lupta iar începe... duşmanii sdrobiţi 
'Cad ca nisce spice, de securi loviți. 

 



FERENTARUL 

(FRAGMENT DINTR'UN MARŞ VECRIV) 

ai 

Nu'e nici mândriea, nu e nici mulţimea, 

Care ?n batalie încunun oştimea; 

Nu e nici noroc. 

Cela ce se bate pentru ne-atârnare, 

„Are dece braţe, dece inimi are, 

Inime de foc. 

Roşiorul mândru şi frumos ca crinul, 

Când pe mal s'arată, tremură Vidinul 

La vederea sa. 

Face de se miră tâtă,arăpimea 

Eniceri, Spahiii, şi Arnăuţimea, 

Şi-i strigă: ura! 

 



  

FPERENTARUL 13 

Perentarul ager şi cu lungă chică, 

Intră în oştime fără nici o frică, 

Tare ca un leă. 

Iute ca săgcta, tabăra străbate, 

Bate dece singur, cinci-spre-dece bate: 
„Ferentar sunt ei!“ 

Asfel Ferentarul scie ca să mâră: 

Pentru ţera dragă, pentru soţisră, 

Cine mar muri? 

Unul ca acela blestemat să fie! 

Nimeni să nu-l plângă! nimeni să nu-l scie: 

Cână el va. peri!,.. 

Junele feciâre, tineri luptători, 
Pe mormentul nostru vor culege flori!...



  
FATA DE LA COZIA 

SR 

TȚeombiţa răsună sus pe costa verde; 

Armia lui "Ţepeş printre bragi se perde. 

— „Etă! strig vitejii, mândrul căpitan 

Ce-a ucis cu mâna-i Paşa musulman!“ 

Domnul îl sărută şi cu bucurie: 

— „Spune-mi, vrei tu aur, ranguri sait soţie? 

Dacă vrei avere, daţi-voiii cât, vei vrea. 

Dacă vrei soţie, daţi-voiii fata mea! 

— Dâmne! nu voii aur, nici onori deşarte. 

N'am venit în lupte să-mi trag aşa parte; 

Plângerile erei braţul mi-ai armat; 

Pentru-a ei scăpare astădi m'am luptat. 

Tar de este vorba să-mi dai soţidră, 

Află că ei însa-mi sunt o fetişără!*



  

  

FATA DE LA COZIA 13 

La aceste vorbe, junele frumos 

Coiful îşi aruncă, păru-i cade-undos. 

T6tă adunarea vede cu răpire 

0 fetiță dulce ca o fericire, 
Domnul se răpesce de mândreţea, ej. 
— „Care din boeri-mi, vre! bărbat să ei! 

— Domne, dise fata, vrei să fiii soţie 
Unui din ostaşii care-mi place mie? 

Toţi sunt bravi la luptă; nu mă îndoesc; 

Ansă pe-al me mire eă voii să-l iubescă.« 

Domnul fii s'aruncă Pale ei picicre, 

Şi cu o vorbire dulce rugătâre: 

— „Fi a mea domniţă, şi iţi jur pe cer: 

Pentru tine 'n lume să trăese, să per!“ 

La aceste vorbe tinăra, fecidră 

Rumenind la față ca o rosişoră: 

— „Dacă vrei iubirea-mi să o dobindesci, 

„Pentru ţeră, domne, să mori, să trăesci!=



UN OSTAȘIU ROMÂN 

ÎNCHIS PESTE DUNĂRE 

ui 

Porumbiţă întristată, 

Ei ca tine sunt strein! 

“Şi într'o ţâră depărtată 

Tu cânţi tristă, ei suspiu! 

Însă tu al aripidre, 
Poţi te mt6rce când vei vrea; 

Jar ei plâng în închisre 

După duicea ţâra mea! 

 



    

UN OSTAŞIY ROMÂN 15 

“Tu ai pâte-o sori6ră 

Ce te chiamă ne 'ncetat; 

Iar ei am o drăguşâră 

Ce în lacrimi am lăsat. 

însă tu ai aripidre, 

Poţi te 'ntârce când vei vrea; 

lar eii gem în închisâre 

După mândruliţa mea! 

Shâră, pasăre curată ! 

Şi te “atârnă 'n ţsra ta; 

Iar ei, fl6re aruncată, 

Pe alt țărm mă voi usca! 

 



MIRCEA LA BĂTAE 
NN 

Armia magiară ţâra a 'nvălit; 

Sârele vădând'o, a îngălbenit. 

Dar bătrânul Mircea nu se înspăimântă: 

Cu o mică câtă de voinici s'avântă. 

Nu că el voesce ţâra a scăpa; 

Ci va s5 'mplinâscă datoria sa. 

Unde este timpul cel de bărbăţie, 

Când murea Românul,pentr'o datorie? 

 



  

  

MIRCEA LA BĂTAE 17 

Pe un cal ee muşcă spuma în zăbale, 
Printre gi şi nâpte, el îşi face cale, 

— „Fraţii mei! vorbesce falnicul bătrâu, 
Dumnegeii voit-a ca să mor român. 
Cel ce a sa viaţă ţărei sale "'nchină 
Pere ca lumina într'a sa lumină. 
Ce e 'n viaţa ţerei viaţa unui om? 
Ce e m primăvară firea unui pom? 
Ceea, ce prin stele este-o stelişdră 
Şi "n nemărgiuire un minut ce sboră! 
Șoimul, când se vede prins de vânători, 
Spun că îşi sfăramă cuib şi puişori. 
Astfel, de cât lanţul braţul să le "ncingă, 
Ce-i român, ce-i nobil, astădi să se stingă, « 

Unde este timpul cel de bârbăţie, 
Când murea Românul pentr'o datorie? 
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MICHAIU SCĂPÂND STINDARDUL 

ps 

Nptea se întinde şi din câna sa 

Argint6se lacrimi peste flori vărsa. 

Dar, setos de lupte, în văi depărtate, 

Un eroii în udpte încă se mai bate. 

Singur el se- luptă în acele văi, 

Unde mâna morţei a culcat pe-ai săi. 

Dar sub mii de braţe trebue să cadă: 

- rece priutre Unguri, fără ca să-l vadă; 

Şi, stindardul țărei el înfăşurând 

Către sin, îl strînge înapoi cătând. 

Şi în umbra nopţei armăsaru-i sbâră 

Ca o "nchipuire albă şi uşcră. 

Spre o apă lată calul s'a "ndreptat ; 

De magiari resboinici fuge 'nconjurat.



  

MICHAIU SCĂPÂND STINDARDUL 19 

una după dâluri mergând să se culce, 
ÎN arată calea şi-i surtde dulce, 

Cei ce îl preurmă se opresc pe maluri; 
Dar Michaiii cu calul se aruncă ?n valuri, 

Şi, de ceea parte singur ajungând, 

El îmbrășişeză calu-i spumegând. 

Apoi seste frîul încă alb de spume, 

Şi îi gice: „Liber mergi de-acum în lume!2 
= ă 

A
R



MIRCEA CEL MARE ŞI SOLIL 

SR 

Întrro sală mtinsă, printre căpitani, 

Stă pe tromu-i Mircea încărcat de ani. 

Astfel printre trestii tinere mverţite. - 

Un stejax întinde braţe vestejite, 

Asttel dupe dsluri vergi şi numai flori, 

Stă bătrânul munte albit de ninsori. 

Curtea este plină, ţra în mişcare. 

Soli trimişi de Portă vin la adunare. 
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MIRCEA CEL MARE ŞI soLIi 21 

“Toţi stai jos, mic, mare, tânăr şi Dătrân... 

Era nobil omul când era PRonân. 

“Solii dai firmanul. Mircea îl citesce; 
„Apoi, cu mărire, astfel le vorbesce: 

— „Padişahul vostru, nu mă îndoesc, 

Va să facă ţâra un pământ turcesc. 

“Pacea ce-mi propune este o sclavie, 
Până cât Românul să se bată scie!“ 

Ta aceste vorbe sala-a resunat. 

Dar un sol îndată vorba a luat. 

-— „Tu, ce întracestă nație crestină 
Strălucesci ca dioa într'a sa lumină; 

“Tu, 0, dizane, cărui patru țări se “chin, 
“Alah “să te ţie, dar esci un hain!* 

În murmura surdă vorbele-i se "6că 
Cavalerii trage spadele din tecă.



22 MIRCEA CEL MARE ȘI sori 

Mircea 'se "mdrepteză iute către ci: 

— „Respectaţi solia, căpitanii mei!“ 

Apoi către solii Porții el vorbesce: 

— „Voi, prin cari Şahul astădi mă cinstesce!. 

Mircea se înclină de ani obosit; 

însă al se suflet nu e "mbătrânit. 

Ochii săi sub cene albe şi stufâse 

Cu grei mai îndrâptă săgeți veninbse, 

Dar cu tâte acestea feru-i va lovi, 

Ş'albele lui cene âncă nor clipi. 

Cela ce se bate pentru..a. lui_ţ6ră, 

Sufetu-i e focul sârelui de veră. 

Mergeţi la Sultanul care wa trimis, 

Ş'ori ce drum de pace, spuneţi că e 'nchis!“ 

Apoi către curte domnul se îndreptă. 

— „Fericirea ţării de la noi s'asceptă..



  

MIRCEA CEL MARE ŞI SOLII 

De deşârte vise să nu ne 'nşelăm: 

Mârte şi sclavie la străini aflăm. 

Viitor de aur ţera ndstră are, 

Şi prevăd prin secoli a ei înălţare. 

Ânsă mai 'nainte trebue să scim 
Pentru ea cu toţi martiri să murim! 

Căci fâră acesta lanţul ne va strânge 
Şi nu vom sci âncă nici chiar a ne plânge!* 

23



CĂPITANUL DE VENĂTORI 

Ss 

] ctutarit cântă, hora se 'mvirtesce, 

Şi un cal în spume d'odată s'opresce. 

— „Pace voă, 6speţi cu cenele albe, 

Mume tinerele cu aure salbe! - 

Bună, dioă vo, juni dânţuitori, 

Vot copiliţe, tineri crinişori! 

Oşti nenumărate ra ne robesce, 

Şi pe unde trece câmpul înegresce. 

S6rele e galben, norii lii-învelesc, 

Rîurile albe în sânge rogesc. 

Cum subt o secure cade-o dumbrăvidră, 

“Plârea ţării nâstre sub fer se dobâră. 

Daca e vre unul ce simte 'ntre voi, 

Vie a combate şa muri cu noi!“



  

CĂPITANUL DE VENĂTOAal 25 

Sorele în abur ca un foc roşesce. 

Lăutarii cântă hora se "nvirtesce: 

— „Peste dece sute Căpitan sunt eii 

Şi ca dece sute bate peptul meii. 

Câta mea-i frumâsă, ageră uşâră, 
Şi pe cai în spume ce ca vântul sbâră. 
Iar voinicii noştri se chem vânători: 
Ati lănci venin6se, iar la suflet, flori.* 

Lumea lii-încongi6ră, dioa se sfirşesce. 
Lăutarii cântă, hora să 'nvirtesce: 

— „Viaţa în sclavie este o povară 
Iarnă nesfirşită fără primăvară. 

nsă ţera nâstră nu e scrisă "n cer 
Pintre cele sclave ce prin vâcuri per. 

Căci Românul âncă scie a se bate 

Şi urasce viaţa fără libertate. 
Astfel o pădure, când s'a vestejit, 
Pasărea suspină, chiam'al ei sfirşit.« 

Nu sciii Căpitanul daca-a aşteptat, 

Dar cu două sute voinici a plecat.



MĂRIORA 

— „Dragu dulee-al vieţei mele 

La 6ste s'a dus, 

Şi de-atuncea, sore, stele, 

Tâte ai apus! 

Mâna mea Pa lui plecare 

Calu-i a "'nfrinat. 

Şi ?ntr'o dulce sărutare 

Inima mi-a dat.“ 

Astfel cântă Maridra 

Dup' al ei iubit, 

Şi pe faţă-i lăcrimiora 

Dulce a 'mfiorit,. 

I
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MĂBRIORA 97 

Ânsă 6tă că sosesce 

Mândrul ei amor, 

Şi în ni6ptea ce domnesce 

Spune al sei dor. 

— „În câmpia sângerâsă 
Praţii mi-am lăsat, 

Şi la tine-a mea frumâsă, 

Etă cam sburat. 

Căci, vedi tu, o dulce nume, 

Anger ce iubesc! 

Fără tine 'n astă lume 

Nu pot să trăese, 

— Ce dici tu, o neferice, 
Mânâdrul meii iubit! 

Aşa dar ei nu-ţi voii dice: 
Bine ai venit! 

— Dar de nu poţi fără mine 

În lume-a trăi, 
La bătae ei cu tine, 

Haide, voiii veni!4 

 



-28 MĂRIORA 

Amândoi pe cai s'aruncă 

Şi prin n6pte sbor, 

Şi trecând prin verdea luncă 

Cântă cu amor; 

— „Dacă nu poţi fără mine 

În lume-a trăi, 
Pentru ţeră, ei cu tine 

Dulce voii muri.“ 
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DCMNA LUI NEGOE 

Negoe cel mare, în al săi palat 

Ce domnesce p'Argeş, dice întristat: 
— „Monastirea nâstră nu e săvirşită 
Şi a mea avere este isprăvită! 
Dragi ostaşi, ce diceţi? nu ar fi păcat 
Ca să înceteze lucrul minunat ? 
— Biruri noi pe eră pot ca să se pue!e 
Au răspuns vstaşii ca să îl mângâe, 

Dic, şi ei decide biruri pe Români, 
De la cei mai tineri pân” la cei bătrâni, 
Dâmna intră 'm sală; graciile sclave 

Împletesc cu rose dilele-i suave. 
Ochii ugi de roă spre pământ se 'mclin; 
Rumenind la facă, ca vorbesce lin:



  

39 
DOMNA LUI NEGOZ 

— „Voi vreţi biruri nouă! Nâgoe te teme! 

Mâne tâtă ţera o să te blesteme. 

Astă monastire ce atât iubesci, 

Pintre fum de lacrimi pote so privesci! 

lată diamanturi! vinde-le, si-urmeză 

Nobila, lucrare ce te inimeză. 

Căci aceste scule nu le pot purta, 

Când femei pe facă lacrimi vor păstra.“ 

Dice, şi arată un paner de aur, 

Unde închisese gingaşu-i tesaur. 

Ea îl dă, şi faca ca un frag cocând, 

Rumenă suride drăgălaş şi blând. 

Un bătrân se scâlă şi astfel le vorbesce: 

— „Inima străbună âncă vieţuesce. 

Tera care nasce astfel de femei, 

Merită şi viaţa şi mărirea ei. 

Căcă să sciți cu toţii că un nm se face 

Mare saii se perde cum femeei place. 

Şi acum voii dice: Dâmne! pot să mor, 

Căci vădură ochi-mi mântuirea lor:*



  

  

CUPA LUI STEFAN 

Întro monastire din trecut remasă, 

În domnâsca sală se întinde masă. 
Misail presidă ast banchet voios, 

Şi în timpul mesei dice dureros: 

— „Stefan după morte lăsă inoştenire 

Arcul săi şi cupa Vastă monastire. 

Cu Cantimireştii, Leșii aii venit, 

Şi, prădând locaşul, arcul ai răpit; 

Însă nu răpiră cupa minunată! 
Ea trăesce âncă; de mirare!.. 6ţăl& 

EI arată cupa... toţi s'ai minunat. 
Ea era săpată dintr'un matostat.



32 
CUPA LUI STEPAN 

Servii vârsă 'ntr'6nsa dulce tămâi6să. 

Fie cine "nachină pentru o frumâsă. 

Când la cel din urmă rândul a venit, 

Misail ia cupa ş'astfel a vorbit: 

— „Unde este timpul cel de vitejie? 

Timpul de mari fapte, vai! n'o să mai vie 2 

A cădut Moldova, căci ori ce Români 

Se roşesc la gândul a mai fi stăpâni. 

Ei îmbracă manta de înţelepciune ; 

Dar ca st-'şi ascundă trista slăbiciune. 

Dar înţelepciunea făr” a cuteza, 

B ea cutezarea, făr' a cugeta. 

Când vedem sfisă patria română, 

Ne-aducem aminte vorba cea bătrână: 

Cel ce * mai aprâpe de mormântul si: 

La ideea morţii tremură mal șăă | 

Stefan nu mai este... însă o să vie 

Alţi Stefani cu viaţă şi cu bărbăţie. 

Daca timpul d'astăgi ne apasă grei, 

Viitorul este al lui Dumnegei!



  

    

CUPA LUI STEFAN 33 

Însă, pân" să vie lanţul să ne rupă, 
Nu va mai bea nimeni din acestă cupă, 
Când un sufiet mare se va arăta, 
Hârburile cupei le va aduna.“ 

Dice, aruncă cupa şi o sparge n trei... 
Nimeni w'a strîns âncă hârburile ej! 

4801 3  
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SORA-ANA 

ASF 

De când a ucis prin scire 

P'acel bun Cantacuzin, 

"Dâmna Ghica n monastire 

Se ascunde cu-al ei chin. 

— „Sora Ana, Anidră! 

Să nu "ţi vedă faţa ta) 

Gelosia ei om6ră 

Pot ce-o pâte supăra. 

Chipul tăi e rupt din sore, 

Sinul tăi din criniori, 

Păru-ţi din a serii bire, 

Buzele-ţi din foc de dori.



  

SORA-ANA 35 

Ochii i-at răpit din mare, 

'Sufletu-ţi e smuls din vânt, 

De la flori a ta sutlare, 

Gându-ţi de la duhul-sânt!« 

Sora nu dă ascultare, 

Vorbelor ce i s'a dis; 

inaintea Dâmnei pare 
Ca un fraged, dulce vis. 

— „Spuneţi, maici, fermecătâre, 
Pără frică de păcat: 

Pruncul mei cu cosici6re 

Cine mi l'a deochiaţ? 

Sora Ana cea plăvie? 

Sora Ana negreşit!.. 

So zidâscă în chilie!. .ă 
Şi chilia s'a zidit. 

Sora Ana, Ani6ră, 

Astfel râgă pe zidari: 

— „58-'mi lăsaţi o ferestiră 

În ferestrele mai mari,



36 
SORA-ANA 

Ca să nu se vestejescă 

Faţa mea ca 'ntr'un mornâ.t, 

Până să se dovedâscă 

Că nevinovată sunt! 

Ei sunt tânără, le spune, 

Traiul mi-e atât de drag! 

Loc puţin ei ţii în lume, 

Răi puţin eii pot să fac. 

—Nu se pote, copiliţă! 

Domna astfel a voit. 

Tacă-ţi draga ta guriță! 

N'ai nimic de dobândit! 

— Spuneţi dară maicei mele- 

Că în lume nu mai sunt, 

Ca să verse lăcrimele 

S& înece-acest pământ. ..*



  
DANIEL SIHASTRU 

NP 

Sup o rîpă stepă, pe un rii în spume, 

Unde un sihastru a fugit de lume, 

Cu vărsarea serii un străin sosi. 

— „Stefan al Moldovez, vine a-ţi vorbi! 
— Stefan: al Moldove! Daniel îi spune, 
SE aștepte-afară! sunt, în rugăciune. 
— Bunule părinte! sunt rănit şi mvins; 
Însuşi a mea mumă astădi mia respins ! 
Vii să "ţi cer poraţă: dacă nu-"% mai bine 
Turcilor Moldova d'astădi să se 'uchine ?« 

Daniel Sihastru domnului a dis: 
— „ME înşclă-audul ori ei am un ris? 
Capul ce se plâcă paloşul nu-l tae; 
Dar cu umiliuţă lanţul "li încovde!
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DANIEL SIHASTRU 

Ce e 6re traiul, daca e robit? 

Sărbătâre ?n care nimeni n'a zimbit. 

Viaţa şi robia nu pot sta "mpreună ; 

Nu e tot d'odată pace şi furtună. 

Dâmne! tu ai dreptul a schimba "n mormânturi. 

Pentru ne-atârnare, 6meni şi pământuri; 

Dar nu ai p'acela ca să-i umilesă! 

Poţi ca să îi sfarămi; dar unu să-i robesci! 

Daca mâna-ţi slabă sceptrul ţi-o apasă, 

Altuia mai harnic locul tăi îl lasă! 

Căci mai bine este supus lăudat, 

De cât cu ruşine domn şi atârnat!“ 

Dup'-aceste vorbe, Stefan strânge-oştire 

, Şi "nvingend păgânii, malţă-o monastire.



  

  

FIASTRII 

2 

Sub Michaiii Vitezul s'a făcut unire; 

Dar fiastrii umblă pentru despărţire. 
La Pătraşcu domnul, al lui Michaiii fiii, 
Întro gi s'arată şi-ast limbagiă 1i ţii = 

— „Nu mai vrem unire noi cu ţâra vâstră: 
Căci ea ne dăramă ne-atărnarea nâstră 1 

Dar răspunde unul din cei cinci boeri 

Ce Michaiii numise mari consilieri: 

— „Turcii vă însuflă astă cugetare, 

Căci unirea face nemul nostru tare; 
Şi ei vor să vadă pe acest popor 

Slab, ca să-l supue lanțurilor lor.



40 FIASTRII 

Sântă Românie! 6re nu suspin? 

Carnea ta se vinde la barbari străini; 

Sângele şi viaţa-ţi sunt puse 'm vândare, 

Şi tu, dragă ţâră, stai în nepăsare: 

A slăbit poporul cel nebiruit? 

Sângele lui tânăr 6re-a "mbătrânit, 

Ca să vâqă astă-di, fără de simţire, 

Pe cei răi ai ţării dând'o n perire? 

Şi ce pâte dânsul cât de tare-ar sta. 

Când cei mari lucrâză la robia sa? 

Când cârmaci molatecă vasul duc spre stâncă, 

Astui vas, tăria, ce-i ajută âncă? 

Voi nu vreţi unirea vechiului popor, 

Căci stăpânii vostri âncă nu o vor. 

Daca cu robia ce vă umilesce 

" Waţi dedat, cât viaţa fără ea lipsesce ; 

Cereţi n6mul vostru a se despărți:. . 

Mergeţi, Lipovenii a vă stăpâni!.. 

Țările române ori vor fi unite, 

Ori vor fi în parte la străini robite;



Căci tiranul trece... patria rămâne! 
— „Piară toţi fiastrii!* 6stea a strigat. 
Țâra şi poporul ânc' ati reptat. 

FIASTRII 4] 

Dar vor fi unite de nu astăgi, mâne: 

+ 

Dar fiastrii ţării fără de ruşine 

Merg s'aducă 'n ţâră oștile străine. 

     



ÎNTORCEREA LUI MICHAIU 

LN 

De la lungi răshde, Michaiii cu mărire 

Intră "n capitală cu a lui oştire. 

FI se urcă m tronu-i, mândru ocolit. 

Cei ce aii puterea astfel "-aii vorbit: 

— „Dâmne! focul arde în acestă ţeră. 

Încă eri cu ură mulți se resculară. 

Dar răsvrătitorii stai întemnițat 

Şi prin zelul nostru ţ6ra a scăpat. 

— Voiii sdrobi răsc6la ce ţera urasce; 

Dar voii sparge âncă pricina ce-o nasce. 

Daca, astă ţâră umbl a se scula, 

Este semn că n'aveţi simpatia sa. 

Lui Rudolf voi seris-aţi că e răsvrătire, 

Că ai nostri cată cu a lui armrre.



  

INTORCEREA LVL MICHAIU 43 

Daca cel ce o cere e resculător; 

Ţera mea, ei însu-mi sunt r&svrătitor. .. 

Am învins păgânii, "i-am gonit afară; 

Dar a lor sămânță o găsesc în ţ6ră. 

Ba "mcongidră tronul pentru al răci 
De inima ţării, apoi a'l lovi. 

Neputând acuma tronul să loviască, 

Ea îi urcă seara ca să îl mânjiască. 

Tronului nu-i pasă de loviri străine, 
Ca d'acea trădare ce s'ascunde n sine. 

Planta nu se teme de cei ce-o jienese, 

Ca de vermi ce "m sînu-i nasc ş'o vestejese. 

Dac'aşi sci că sceptrul se robesce vouă 

Şi ori cui să fie, eii "l-aşii rupe 'm dou! 

Jugul celor barbari 6re "l-am spart ei, 

Ca sub jugul vostru să-mi plec capul mei? 
Prinşii fie liberi! aii cuventu-mi dat. 
Voi! intraţi în nâptea d'unde v'am luat!*



MIRON COSTIN 
PR 

— „Mari dureri, ai soridră, 

De-mi rupi inima gemând?. . 

— Mari dureri mă încongidră!..* 

Dice Mari6ra bliud. 

Şi al morţii văl se "ntinse 

Peste faţa ei de crin. 

Viaţa-i tenără se stinse 

Într'un dureros suspin. 

Miron plânge cu suspine 

Şi mai dice dureros: 
— „Cui mă laşi aici pe mine, 
Suflet dulce şi frumos!“ 

N
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MIRON COSTIN 45 

Dar în sală se arată 

De la curte un trimis, 

S8 ucigă astă dată 

__ Cronicarul cet proseris. 

Maridra blîndă mâre, 

Miron cade înjunghiat ; 

Şi în gioa viitâre 

Dot cruci s'aii rădicat. 

Dar pe grâpa lor cea sâulă, 

Cun dă vânt de primăveri, 

Doă păstrele cântă; 

Cântă ale lor dureri!



X MONASTIREA PUTNA 
SI 

Sub un chip de âuger, într'uu vis ferice, 

Domnului Vasile gândul răi îi dice: 

— „Monastirea Putna, ast locaş plăcut, 

S'a zidit pe aur de un Domn avut. 

Mergi şi o dărâmă până "n temelie 

Şi-ei găsi tu aur să faci alte-o mie.“ 

Tar Vasile Domnul, d'aur pătimaş, 
Pune să dărâme ast frumos locaş. 

Când ostaşii sapă până 'n temelie, 

Un bătrân călugăr dice cu mânie:



  

MONASTIREA PUTNA 47 

— „Domnii mari nălţară sânte monastiri, 

Să aminte ţării dile de măriri. 

Tu le surpi, o dâmne! tu nu le 'nţelegi, 

Căci tu nu ai fapte la urmaşi să legi; 

Când un domn la aur inima-şi robesce, 

Tronul se degradă, ţâra vestejesce. 

Însuşi ca magnetul tragi şi însuşesci 
Aurul ori unde poţi să îl găsesci. 

Dar te teme, demne, să nu tragi la tine 

Cuile de aur ce de tronu-ţi ţine. 

Domnul - nu ascultă în a lui orbie. 

Sapele restârnă vechia temelie, 

Domnul şi boerii între ei se cert... 

Însă ce găsiră? — un mormânt deşert! 

Pe mormânt sunt scrise litere str&bune; 

Un tălmacii citesce şi la toţi le spune: 

— „Din comori ce strângem pe acest pămnt, 

lată ce-i al nostru: un tăcut mormânt!“ 

De atuncea Domnul pierde-a lui domnie, 

Şi curând în urmă more 'n sărăcie.



GHINEA GRECUL 

SS 

— Dame! focul cresce: dă porunci să piară 

Astădi toți hoerii ce-ai născut în ţsră!“ 

Astfel dice Ghinea lui Mateii, rănit, 

Asceptând la patu-i tristul lui finit. 

Dar Matei răspunde: — „Înţelege bine. 

Când la cârma ţării te-am chemat pe tine, 

__Nu luaseşi ţâra cu paloşul tăi. 

Tu erai în lume un netrebnic răi. 

Nu ţi-am dat eii cârma să aduci în ţeră 
Ura, care schimbă fii săi în f6ră. 

Cel ce de la cârmă bate 'mtr'un popor, 
Este-o reshunare, nu cârmuitor. 

Căci puterea cârmei cu cât e mai vie, 

Cată să se plece spre mărinimie.
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Unde tronul pârtă uri şi resbunări, 
Mortea se aşedă p'ale sâle scări. 
Vei să se 'njosâscă tronul țării mele 
Păcendu-l undlta resbunării tele? 
Asta nu se pote! Domnul, îți dic ei, 
Trehue să fie drept ca Dumnegeii. 
Ca să piarg'o ţeră cerul când voesce, 
Unii către alţii fii învrăjbesce.« 

Dice; dar afară mii de voci blestem, 
Dorobanţii strigă: capul Ghinei vrem! 
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STEFĂNIŢĂ DOMNUL 

FR 

Stefiniţă domnul pe Milescu chiemă. 

Cu aceste vorbe el îi cere s6mă: 

— Tu erai de ţsră peste tot gonit : 

Din uitarea lumii e te-am dessălit. 

Ri ţi-am dat avere, cinste şi mărire: 

Şi mai mult ca tâte, chiar a mea iubire. 

Dar când al mei suflet ţi se deschidea, 

Cugetai în sine-ţi resturnarea mea! 

Tronul dar: să fie ţarin'ardătâre, 

Unde vestejesce a credinței flore? 

Spre-a avea prieteni tronul e prea sus, 

Şi "ntre domni cu robii cerul ură-a pus. 

Tu ai scris o carte Leşilor să vie, 

S5 coprindă ţera şi a mea domnie.



  

STEPĂNIȚĂ DOMNUL 5 

"Fie-ciue pâte tronul a dori, 
Daca simte dorul a o ferici; 
Dar lovesce 'n facă, căci un tron ce nasce 
Printr'o mişelie. piere, vestejasce. 
usă tu, sermane, n'ai făcut cum esti! 
„Apărai corna-mi ca să o sdrobesci! 
— Dâmne, n'am scris carte Leşilor să vie, 
De va Î acesta, să mă pergi c'urgie!* 

Domnu-arată cartea. El s'a spăimintat, 
— „Vendător, nu meriţi spre a fi tăiat!“ 
Dice şi se "ntârce la calăil ce-ascâptă: 
-— »S8-i răteze nasul despre partea dreptă ! 
Însuşi cu hangeru-mi pentru că-i boer!“ 
Nasul lui s'abate sub tăkusul fer. 

Stefâniță Dâmoe! dai veni tu iară 
“Câte nasuri âncă mar cădea în ţară ?



MICHAIU LA PĂDURARUL. 

PP 

Michaiti perâuse lupta. EL umblă rătăcit, 
Şi omul şi natura acum lait părăsit. 

E nspte, vijelie... vestmintele-i sunt ude. 

— „Bine-ai venit streine!..* o voce se ate... 

0 voce virginală... „Urmeză-mi... ai scăpat!" 

Şi-o mână se întinde eroului mirat. 

Într'o colibă mică la dece paşi îl duce. 

EI intră; la lumină zăresce-o fată dulce. 

Copila îi suride ca cele d'ântâii flori 

Ce-anunţă primăvara la triştii călători. 

Părintele ci vine şi amândoi vegh6ză 

Să aibă mulţumire acel ce-l ospăteză.



  

MICHAIU LA PĂDURARUL 53 

— „Tu eştă Michaiii Vitezul!.. «ii Ungur, tu Român. 
Dar nu ai nici o tâmă! îi gice-acest bătrân, 
“Căci ospitalitatea în ceruri e născută 
Când ura între Gmeni era necunoscută, 
Ea îşi deschide sinul la toți câţi o doresc; 
Altmiuterea, ar perde caracteru-j ceresc. 
Sub simplele vestminte s“ascunde câte-odată 
U inimă de ură şi de trădări curată; 
Precum sub manta d'aur a omului bogat 
S'ascunde câte-un suflet; de patimi degradat, 
„Aşa dar, nu teme! nu te 'ndoi de mine! 
Ca sufletu-ţi şi lutu-ţi în pace să staline!: 

Jar tinăra copilă cu buze de rubia, 
Eroului la masă turna in cupă vin. 
Un plâns de tinereţe pe faţa “lui străluce 

“Şi crede âncodată că viaţa este dulce,



  
Naptea trece lină. Stelele voidse, 

Scutură în aer câmele-aurdse. 

Dar pe lungul apei, pe costiş întins, 

Miriade focuri Unguri-aii aprins. 

Ei cu fericire somnul dulce cată, 

Şi de line vise sufletul imbată. 

Mai departe caii, nechiază duios? 
Codrul după codru sună sgomotos. 

Dar sub cortu-i mândru, regele Maghiar: 

Chiamă cavalerii, şi le gice-amar: 

— „Mâne domnul Mircea la bătae vine, 

Cu-ale sâle cete de tâlhari ca sine:



    

COZIA 

Este timp s'aducem la îndeplinire 

Prin o noă luptă planul de mărire; 

Plan pe care regii marelui popor 

A "utărit cu viaţa, cu sângele lor. 

Până unde Istrul să aruncă 'n mare 

Votul să se plece armelor maghiare!“ 

II 

Domnul chiamă capii şi le gice 'ndată, 

Când frumâsa-i comă s6rele ne-arată : 

— „Adi tiranul ţerej e creştin popor, 

Şi d'aceea-mi pare mai spăimentător! 

Sub vorbiri creştine. pline d'omenie, 

EL ascunde noă lanţuri de robie! 

Nu cătaţi ce nume, ce credinţă are 

Cela ce vă surpă sânta neatârnare! 

Câţi străini ce calcă pe acest pământ 
Voitori de bine voă nu vă sunt. 

Ori ce-ar fi streinul ce vă calcă "n ţeră, 

Sub urgia vâstră trebue să picră ! 

Omenii se pl&că la apăsător, 

Când le putredesce inimele lor. 

Dar un nobil popol piere cu mândrie, 

Şi, cât vieţuesce, li fie! 

ii stat străbunii pentru acest pământ, 

S5 urmăm în faptă cei ce nu mai sunt! 

55



56 COZIA 

Cum au fost părinţii, fiii n'or fi 6re? 
Pirul nu cobâră dintr'o dulce fisre. 

Unde rosa mâre, rosele 'mfloresc. 

Pe eroici urme, erei strălucesc:* 

III 

Aerul răsună... muntele răspunde. 

Geme pretutindeni prin strimtori profunde. 

Arme, coifuri, zale; vârsă rade pline. 

Ce prin nori pulberici răspîndesc lumine. . 

Astfel când dumbrava se încinge n foc, 
Priutre fum, în aer, flacărele-i joc. 

IV 

Regele îşi perde, marea lui armie 

Şi prin fugă, singur, scapă de robie. 

După luptă, Mircea şi cu-a lui oştime, 

Nalţă monastire la Sânta Treime.



  

OGOGENII 

I 

Domnul şâde ?n sala cea de sărbătâre, 
lar alături pare Dâmna-i gânditâre. 

Cum mai multe magici şi suave flori, 

În buchet, se 'mgină cu-ale lor colori, 

Astfel sunt în faţă-i, dulcea tinereţe, 

Maiestate, gracii, rară frumuseţe! 

Peste păru-i pârtă regala cunună: 

Din cunună cade c6ma sa cea brună, 

Riurândi pe sînu-i ca doă-aripiori 

Ce un corb destinde iarna pe ninsori. 

pi  



  

58 OGOGENII 

Soli trimişi de Portă dai al lor firman.... 

lată cum îi scrie marele Sultan: 

— „Pentru că e datul, cei ce-mi serră mie: 

Ţerile-mi supuse, trei ani să le ţie, 

Prin trimişii noştri te-am însciinţat 

Să depui puterea care ţi-am fost dat! 

Mateiii se îndreptă către toţi şi spune: 

— „Ne vom bate 6re, sai ne vom supune? 

— Sabia străină, toţi ai cuvântat, 

Să nu taie "n ţeră nici un cap plecat! 
Şi da fi să cadă ţera în robie, 

Âncă să ne facem sânta datorie! 

Căci mai duice-e noă liberi să perim, 
De cât cu ruşine robi să vieţuim!* 

Strigă şi toţi jură cu-armele să pâră 

Pe câmpia luptei, pentru sânta, ţeră. 

XI 

Câmpul Ogogenii luce despre dori, 

Nu de turme grase, nică de dalbe fiori, 

Ci de multe corturi. Tabăra-i tăcută. 

Vasile-al Moldovei pe străini ajută!
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Ura care portă domnului creştin, 

Pune 'n mână-i arme lângă cel străin, 

Şi îi dice: — „Dute! sparge cu turbare 

Ori-ce simpatie sângele tăi are! 

Numai să astâmperi al tronului dor, 

Sclav al vanităţei, miser muritor!“ 

Mateii Domnul vine cu cetele sale, 

Sfăramă străinii r&spindiţi pe vale.., 

Domnul de Moldova scapă ruşinat 

Şi de consciinţă dureros muşcat.



BOGDAN ÎN POLONIA 

I 

Regele cu sora şi cu muma ci,: 
Dintre toţi 6speţii rămân câte trej. 
Lampele revârsă valuri lucit6re 
P'ale-acestor 6speţi feţe ginditâre. 

"Tentra princesă, stă răpită blind: 
Păru-i blond pe umeri cade riurind; 
Ca un val de rage ce se vărs din sâre 
Pe o delicată, fragedă ninsâre. 
Briul ei albastru cu-aur semănat 
Luce ca eţerul dulce înstelat. 
Gaz uşor, poetic, sînu-i învălesee, 
Provocând dorinţe, dulce le "'mbrâncesce.
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— „Sire! îi vorbesce muma sa regină, 

De amărăciune inima mi-e plivă; 
Suferi-vei âncă, ast barbar Român, 

După ce înfruntă pe al săi stăpân, 

Cerându-ne no&, mâna fiicei mele, 

Sargi, şi să prade locurile tele?“ 
Regele-i răspunde: — „Vai! acest barbar 

Pretutindeni stea mi-a înfrînt amar! 

Cererea făcută, să devie mire, 

Pentru noi, o maică, este fericire! 

Dulce sori6ră! pentru-al ţări-amor, 

Oh! primesce mâna astui vingător:* 

Dar Elisabeta plâcă-a sa cătare 

Înecată ?n lacrimi şi în întristare; 
Şi, cu vorbă dulce ca inima sa, 

Fratelui săii june îi răspunde-aşa : 

— „Am jurat credință unui altui mire 

Şi cu vorba, dat-am inima mea, sire! 

— Sora mea cea jună! sufletele mari, 

Nobile, frumse, gener6se, tari, 

Prin mari sacrifice, cugete sublime, 

S'osebesc în viaţă din 6rba mulţime... 
Un eroii dă viaţa plin de fericire 

Pentru o frumâsă, nobilă gîndire; 

Un martir, la umbra negrei închisori, 

Vede cum se scutur ale vieţei fiori, 

Şi 'mbătat de gîndul că el face bine 

Prin a lui durere, patrii în suspine,



  

62 BOGDÂN ÎN POLONIA 

Vită- greutatea lungilor dureri, 

Dilele-i ce cură fără de plăceri. 

Ţâra ta, prin mine, astă-gi dice ţie: 

Dă-mi, a mea frumâsă, pace, bucurie! 

Dar Elisabeta lacrime vărsa 

Şi sub alba-i mână faţa-şi ascundea. 

Ii 

În acelaşi nâpte, Domnul trist s'abate, 

Versă în tăcere lacrimi înfocate. 
Apoi cere calul. Cu o mie inşi, 

Pasă către Liov, toţi de-ură-aprinşi. 

Porta, este 'nchisă; dorul îl răpesce; 

Domnul cu-a lui lance, porţile lovesce. 

Pârta e închisă, lucru de mirat! 

0 femeie 'n vălu-i i s'a arătat. 

Ese ca din umbră, la Bogdan se duce, 

Îşi ridică vălul ce în aur luce.., 
Luna, dintre neguri, ese un minut. 

E Elisabeta: chipul ei plăcut 

Pare trist şi palid ca o frumuseţe 

Dintr'o altă lume; plânsu-i arde ?n feţe. 
— „mima ta, domne, sub turbarea sa, 

P'o feci6ră slabă cat'a-şi răshuna,.
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Ai dreptate, pote; dar tu cagi pe ţră, 

Cu a ta turbare, crudă şi barbară! 

Dar ce e 'ntre mine, şi acest pământ, 

-Ca să faci dintr'nsul un întins mormânt? 

— 0 fecără dulce! vino lângă mine, 

Vino şi-mi alină, tristele-mi suspine. 

Pentru ce-ţi voii spune cât te iubesc ei, 

Ce furtună geme în sufletul mei? 

Liraba omenesca mare astă dată 

Vorbe să esprime patima-mi turbată. 

“Dar tu spune-mi mie 6re nu te-ating 

Aste crude lacrimi ce-a mea viață sting? 

— Nu! răspunde fata, plină de 'ntristare... 

“Ca să scap ei ţera d'a ta resbunare 

Şi să nu cale vorba ce în viaț'am dat, 

Unui nobil june a'l lua bărbat, 

Chiar în astă nâpte am băut veninul. 

Vedi acâstă față unde rosa, crinul, 
Să 'mgînai, ce tristă se arată ţie?* 

Ea desface vălul, faţa-i e plărie. 

— „Inimă, te rupe! braţe, vă "nălţaţi! 

“Jaduri! ură, sânge, morte revărsaţi!“ 

Strigă el atuncea... Paloşu-i lucesce; 

Ochi-i versă sânge... faţa-i gălbenesce. 

Spre Elisabeta calul a lănţat, 

Însă umbra dulce s'a evaporat.
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Domnu *'nturnă faţa ce să "negura 

_Şi prin umbra nopţii p'al lui cal sbura. 

Mai un secol Leşii arătaii cu jale 

P'a cetăţei pârtă urma lăncei sale. 
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NĂVALA LUi ŢEPEŞ: 

rr a 

Noptea-i furtundsă, şi superbul Domn: 
În deşert mai chiamă fugătorul somn.. 
0 gândire mare sufietu-i îmbetă ; 
Priotr'o faptă rară să triumte cată, 
Printre nâpte plâie, tunete de foc; 
Cu cinci mii de Roşii el îşi face loc.. 
Cum furtuna cade p'ape dormitâre 
Şi odată "nalţă valuri mugitâre, 
În urdia turcă Roşii năvălesc... 
Turcii se deştâptă, strigă, s'ameţesc. 
Sunetele d'arme, strigăte turbate, 
Printre vijelie sbor amestecate; 
Caii calcă rânduri de fărămătură ; 
Sângele ca plia cură din securi,



  

66 
NĂVALA LUL PEPEŞ 

Mahomed sub cortu-i dulcea pace cată; 

Vise graci6se sufletu-i îmbată. 

Uşele, la cortu-i, 6tă se smicese, 

Şi pe cal apare Domnul românesc. 

Mohamed p'o pârtă repede dispare... 

Printre umbra d6să caută scăpare. 

Când pe fruntea nopţii giorile se joc, 

Domnul cu Românii las al luptei loc; 

Dar Sultanul cercă spaimă-atât, de rară 

Cât la miegul dilei, fuge spre hotară. 

  

   



  

APA BÎRSEI 

SD 

Ca un fluvii d'aur, splendida lumină 
Peste patru taberi, vesă luna, plină. 
Turcii şi Tătarii, somnului se dai; 
Ungurii la mese, grijele "nşelaii ; 
Ast-fel prin furtună, printre nopţi, pe mare, 
Lopătarii vârsă tînăra cântare. 

Dar Şerban nu dârme: căci dulcele somn 
Rar resfață cena unui mare dumu. 

| Grijele, în horă, turbure se duce 
| Încotro lumina mai splendidă luce.  
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Către astea, cântul pasărei prin flori 

Spune că se vârsă spendidele diori. 

Domnul către ceruri 'malţă rugăciune: 

Apoi dă semnalul buciumul să sune. 

Lupta se începe, cetele tătare 

Pasă înainte, striză cu turbare. 

Turcii le daii sprijinii — Turcii şi tătari, 

Se îndes, s'amestec... sprinteni armăsari 

Necheză, spumâză... armele răsună; 

remură pământul... muntele detună ; 

S6rele pălesce... apele roşesc... 

Pasările "n aer sborul lor opresc. 

Omul se îmbâtă d'omenescul sânge... 

Muma către siuu-i copilaşul strânge. 

Ungurii resistă furiei cei vii. 

Dar cum în suflarea negrei vijelii, 

Arborii resistă câte-va minute, 

Apoi îşi sfăramă crăcile bătute, 

Astfel stai Maghiarii cu 'nfocatul dor, 

Cu puterea dalbă sufletelor lor; 

Dar "necaţi d'a nâstră crâncenă putere, 

tă că se plâcă, bărbăţia piere. 
Dar atunci începe cruvă măcelare. 

Furia scăpată urlă cu turbare; 

Caii calcă 'n sânge până la copiţi, 

Calcă şi sfăramă, morţii şi răniți. 
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Strigăte trufaşe, celui ce învinge, 
Se confund cu plânsul celui ce se stinge, 
Astfel cum bachanta, Val plăcerei loc, 
Vine despletită, şi cu ochi 'n foc, 
Şi cu voluptate şi nesăturată, 
De plăceri sălbateci, şi de rin se 'mbetă. 
Secheli s'abate: gilele-i se curmă; 
Patru mii de nobili în mormânt îl urmă, 
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GROZEA VORNICUL 
FD 

ar prin lungul apei, prin dumbrăvi, s'arată, 

" Pasă pe tăcute o mărâță-armată: 

Armia lui Rareş, domnul lăudat. 

Luna p'a lor cale rade-a semănat. 

Ungurii cu smaimă somnul dulce lasă 

Şi la datorie fie-care pasă... . 
La lumina stelei, cei armaţi s'opresc. . . 

Din ambele taberi, bravii se privesc. 

Lupta "ncepe crudă; buciumele sună; 

Caii lor necheză, văile răsună. 

Dorile se scaldă p'azurul ceresc, 

Pe armele roşii de sânge-omenesc. 

Dar lumina spune cetelor maghiare 

Că numai prin fugă pot afla scăpare. 
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Zapolia aude cu plăcere vit... 

La Moldavii nostri, pasă "n bucurie. 

Chiamă căpitanul care-a comandat ; 

Tinde mâna drâptă şi Pa sărutat. 

Apoi dă lui arme rari şi preţise; 

Aur îi oferă şi săgeți frumâse. 

Grozea, căpitanul, armele-a primit: 

— „la eii arcu-acela la luptaşi dorit. 

Dar auru-ţi, dâmne, nu mi se curine. 

Domnul Petru Rareş m'a trimis pe mine 

Să sfăram vrăjmaşii întu'acest resbel 

Numai pentru stima care-ţi portă el.



  

MICHAIU REVENIND DE LA DUNĂRE 

Domnu României către ţeră vine 
„Strălucit de "nvingeri de prin ţări vecine. 

Vasă să purcâdă corpu-i de soldaţi 

Şi rămâne ?n urmă cu şâse bărbaţi. 

Dar le vine scire că ?n dumbrava dâsă 

Îi pindesc cinci sute Turci, ostire-al6să. 

Printre-a serei umbră, cu-ai sti Scutieri 

Domnu-atacă 'ndată cinci sute-Eniceri. 

Turcii în bătae strigă cu putere: 
lar eroii nostri se luptă 'm tăcere. 

0 minune mare! Turcii sunt învinşi! 

Numai Domnul taie patru spre=ce inşi! 

Apoi urmă calea-i, Iară luna plină 

Le aşterne drumul cu flori de lumină. 
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DOMNUL MAVROGHENI 

sp 

Domnul Mavrogheni plecă cu oştire 

Şi chemând boierii, dice cu mărire: 
— „Astădi este timpul se vă resboiţi, 
Şi prin dalbe lupte se v& nemuriţă. 
Cela ce roşesce a trăi 'n robie, 
Către-o mândră morte să-mi urmeze mic!: 

„aste sânte vorbe, vai! boieri-aii ris! 
Şi cu ironie Doninului ai dis: 
— „Portul nu ne iartă, Domue, a ne bate!: 

Nobilă mânie sufletu'i străbate, 

Dar frângindu-şi dorul iară le-a vorbiţ: 
— „Ce? în ţâra unde viața a domnit, 

- Astădi nu mai este nică un suflet mare 

Ce să bată âncă de neatârnare,



14 DOMNUL MAVROGHENI 

Pe câmpia unde numeraii pe flori 

În trecut vitejii ageri luptători? 
Nu mai e scăpare pentru ast pămâni: 

Inimile v6stre sunt un trist mormânt, 

Unde nică o fire nu mai infloresce, 

Unde nici o radă nu mai strălucesce! 

Să-mi aducă caii astor mari boieri! 

Lor le dai eii ranguri pentru cavaleni! 

Ei merg la bătaie, fără *mpotrivire, 

Numai lor se cade cinste şi mărire.“ 

Astfel dice Domnul trist şi abătut. 

Însă din mulţime iată aii părut 
Căpitani de frunte, plini de vitejie, 

De amorul ţerii şi mărinimie. 

— „În aceste locuri, de şi suferim, 
Însă pentru ţeră mergem să murim! 

, 

Ei plecară 'mdată să se reshoâscă; 

La Tismana hate armia nemţescă, 
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HAN-TĂTAR 

— „Une tânăra domniţă, 

Plâre de ceresci visări, 

S8 mă 'mbete din guriţă 

Cu drăguţe sărutări? 

Cine p6te cu tărie 

Pentru densa a lupta, 

Către mine-acuma vie 

lancea lui a sfărăma!“ 

Astfel lspădă cuvântul 

Han-Tătarul îngimfat, 

Şi pe cal fugar ca vântul 

Întră ?n curte la palat. 
"Domnul geme de durere, 

Căci de când a'mbătrânit



76 H AN-PĂPAR 

A perdut a lui vedere, 

Şi-asttel toți "l-ai părăsit! 

„Pe un cal cu coma plină 

lată vine-un cavaler: 

Faţa”i arde de lumină, 

Ochii semăn rupţi din cer. 

Ri se lupt cu agerime. 

Valură fugarii lor 

Şi se muşcă cu crudime: 

Lăncile, în făndări sbor. 

Spadele lucesc la sâre: 

Se "nvirtesc necontenit, 

Se lovesc fulgerătâre. 

Dar o spadă a roşit. 

Cavalerul cel mai june 

Se dobâri după cal; 

Păru-i galben se depune 

Cum sub s6re luce-un val. 

Este tânăra domniţă, 

Ochii dulci se 'nchid în dor; 

lar pe mica sa guriţă 

Rosele cu vorba mor.  



  

    

ROSSANDRA 

I 

a geme de-oşti străine; 

Sinu-i un mormânt. 

Stefan trece în festine 

Viaţa pe pământ. 

La o masă strălucită 

El se desmerda 

Cu frumâsa lui iubită 

Şi suita sa. 

— „Nu mai voii, o, drăguliţă, 

Vinul de Cotuav; 

Ci mă "mbată din guriţă 
Cu cerese nectar!*



78 ROSSANDBRA 

Faţa ei se rumenesce 

Ca o rosă m flori; 

Şi cu mâna învălesce 

Aste vii colori. 

Pe cosiţa-i vălurâsă 

Negri fluturaşi 
Cu-aripidră negurâsă 

Tremur drăgălaşi. 

Sinul ei îl învălesce 

Valuri dulci de crin, 

Când suspinul înfloresce 

Rotundioru-i sîn, 

Doă flacărj luminate 

Ochi-i poleiese; 

Astfel negre diamante 

La, sâre lucgsc. 

Cine-o vede, se râpesce 

De mândreţea sa, 

Din suflarea ei doresce 

A se îmbăta, 

Dânţuesce răpitâre: 

Graciile-o "nsoţesc, 
Cum p'o radă din drag sâre 

Fluturi ocolesc. 

Şi în danţul ce-o îmbată 

Saltă gracios, . 
Ca o stea lin legănată 

Pe un rii fugos.   
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Apoi cade leşinată 

Pe un mâle pat, 

Unde Stefan o deshată 

Cu un sărutat. 

II 

Un poet cu plete albe 
La masă şedea ; 

Şi sub degetele-i dalbe 

Cupa strălucea. 

Când murmura contenesce 
A câuta ceru, 

Și 'u tăcerea ce domnesce 
Astfel începu: 

— „Moldova mea cea dulce! o, ţâră mult iubită! 

De ce cu vălul morţei ţi-e frantea coperită ? 

Nu esci iu semănată cu sânge vitojesc? 

Pe luncele-ţi rigânde eroii înfloresc; 
Fecidrele-ţi sunt dalbe, plăcute, graci6se, 
Ca stelele de aur în seri primăvărâse. 
Cosiţa ta hălae cu dulci flori împletită 
De riuleţe limpegi nu-i 6re recorită?



ROSSANDRA 

0, ţâră! ce-ţi lipsesce de-atât te-ai întristat? 

Dar ce strigare crudă tăcere-a turburat? 

Străinul intră ?n ţeră, şi arma vitejâscă 

Nu se rădică âncă pre barbari să sdrobescă? 
Ah! umpleţi până mâine pabarul mei cu vin! 

Să uit ruşinea vâstră; să 'nec al mei suspin! 

ME îmbătaţi pe mine de dulce frumuseţe 
Ca să-mi aduc aminte de mândra-mi tinereţe. 

Atunci de gece braţe eii maveam nică o frică; 

Sburam la luptă drâptă ca fulgerul ce pică; 

lar sângele din spadă cura ca un isvor!.. 

"Adi anii mă apasă cu greutatea lor, 

Şi mâna'mi tremurândă abia mai cârmuesce 

Tambura ruginită ş'un cal ce 'mbătrinesce. 

Mai slab ca mine este poporul românesc 

Ce-a strălucit odată în câmpul vitejesc! 

Căci inima'mi tot bate la fală, vitejie; 

lar el perdut-a tâte: credință, bărbăţie; 

Amara moliciune, miresa celor morţi, 

Intrat-a în locaşul vechilor mei consorți! 

Dar către cine 6ce durerea mea roiit spune? 

Ah! cine la mărire vi'un preţ aici mai pune? 

N 
> 

— „Ah! să fie blestemată 

Suspinarea ta! 

Strigă Stefan de-odată. 

Doru-lii îneca. 
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ROSSANDRA si 

'Țera âncă vieţuesce: 

Bravii nai perit. 

Tu, ce dorul te orbesce, 

Bitrâne, ai minţit!- 

Dar poetul de odată 

Barba şi-aruncă, 

Şi "ntr'o albă dulce fată 

Faţa îşi schimbă, 

Peste umeri ridătâre, 

Cade coma ei 

Ce lucesce 'm flori din sore 
Şi în dulci scântei. 

Este dulcea socivra 

Domnului Stefan ; 

E Rossandra-floridra ! 

Crinul Moldovan. . 

Atuuci Stefan, domnul mare, 

La 6ste plecă 

Şi de ostile barbare 

era curăţă.



BĂRLAD 

“urci întră n ţâră, trec, se grămădesc; 

Alţii tot d'odată la hotar murgesc. 

Dar Stefan cel mare cu oştile sale 

Spre Bârlad se duce, şi-i ascâplă ?n cale. 

Un boer îi dice: — „Domne! mulți mai sunt! 

Mulţi se vârsă Turcii pe acest pământ :* 

Stefan îi răspunde: — „Şi mai bine-mi pare: 

Nu vom sta noi nimeni fără de lucrare.“ 

Dice. Late valuri, cetele-i pornesc: 

Pulberea se "nalță, armele lucesc. 

Domnul pune 6stea sub trei capi de ţeră. 

Avangarda plâcă... lupta "ncepe-amară. 
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BĂRI.AD 

Numărul lor mare pe Moldavi îi strânge, 

S6rele s'ascunde sub un nor de sânge, 

Nâptea împrumută dilei văl de dor: 

Negură şi piclă pe pământ cobor. 

Cum din munţi cobâră doi repedi unde, 

Se "'ntâlnese pe cale, scot mugiri profunde. 
Apoi preunate, pe un singur pat, 

Spumegă, şi-alergă, şi-alergând se bat, 
Astfel se "'mtâlniră ambele armate; 

Şi da lor lovire par împovărate. 

Omeni puşi se sune, prin adânci păduri, 

Sună din cimpâie, buciume, tamburi. 

Turcii staii şi-ascultă larma depărtată ; 

Cu trei alte armii cred că-ati să combată, 

Riul îi constrânge; umbra ce s'a 'ntins 

Îndoieşte spaima; focul lor s'a stins. 

Cei mai mari s'adună... ce vor face 6re? 
Buciumele sună, răspândesc terțre. 

Unul ia d'a fuga... toţi îl urmăresc; 

Ca, pulberea 'n vânturi toţi se risipesc. 

Stefan îi preurmă; fuga lor nui scapă. 

Mulţi, coprinşi de spaimă, sar şi per în apă. 
Alţi, între dânşii singuri se ucig, 

Alţi ?n spada n6stră, năvălind, să 'nfig. 

Astfel multe paseri, prin furtuni turbate, 

Sboră r&sipite, par înspăimântate! 

Unele s'aruncă peste ripi şi mor, 

Altele pe sînul celor ce le-omor. 

83
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BĂRLAD 

Riu] spumă sânge: turburele-i valuri, 

Strânse de cadaveri, să revărs pe maluri: 

Stefan, pretutindeni îi dobâră-amar 

Dându-le gonire până la hotar. 

Cum pe calea, cdsei, pe întinse crânguri, . 

Maldărul cel verde zace rânduri, rânduri! 

Astfel pretutindeni, zac şi morţii lor. 

Corbii cete late, peste dânşii sbor. 

Dar Stefan cel mare, capii oşti-unesce 

La voi6se mese şi-astfel le vorbesco: 
— „Rad acestei lupte petrecută ?n nori, 

Luce ca lumina s6relui la dori; 

Dar a sa lumină forte lucitore, 

S& nu ne răpâscă prin a sa vulvdre! 

Fala e un sâre mândru strălucit, 

(e orbesce ochiul care Va privit. 
Astfel dice Domnul. Cupele-aurite 

Chiamă, prin toaste, dile strălucite. 

Tinere feci6re cununaii cu flori 

Cu-a, lor dulce mână, bravii vingători; 

Altele, pe harpe, cântă, dulce, lin, 

Gloria, română şi-al Moldovei chin. 

lar Stefan ascunde faţa-i strălucită 
În regala-i mantă cu aur mândrită. 
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BAIA 

YI. 

"| vage-ţi ânco dată spada fulgerâsă, 

Ţâră de mari fapte, ţera mea frumâsă! 

Un minut în viaţă tu te-aj odihnit 

Şi pe păru-ţi mândru florile-aă pălit! 

Dulcile surideri pe buze feciâre 
Stinsu-s'aă la umbra grijei gânditâre. 

Peste tot răsună cântece de dor 

Cu suspine triste îngânate-uşor ! 
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BAIA 

TI, 

Cetele maghiare pe câmpii s'adun; 

La cetatea Baia tabăra lor pun. 

Mateiaş soleşte marelui Stefan 

Ca să-l recundscă drept un suzerau. 

Dar eroul nostru âncă-i dă de scire: 

— „Până ce Românii, mândri de mărire, 

Pentru eră mârtea vor despreţui, 

Mânele de lanţuri nu-şi vor umili!“ 

III. 

În cetatea veche Unguri-aii rămas; 

Şi n plăceri molateci inimile las. 

Într'o nâpte tristă, într'o sărbătdre, 

Ei înşâlă dulce grijea gânditore. 

Viaţa, desbrăcată d'ale ei dureri, 

Cură pentru dânşii plină de plăceri. 

Dar p'atunci Românii cu cel călător 

Nu beti dintr'o cupă viaţa ţărei lor; 

P'a, feciorei frunte, aste sărbători 

Nu pundii plăpânde şi suave fiori. 

1V. 

Noptea tote sâmăn mai spăimentătâre, 

Mârtea le *mprumută vălul de terâre. 
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Congiuraţi d'odată, în orgia lor, 

Ei se dai ca mieii la cei ce-i omor. 

Stefan pune focul; flacăra s'unesce 

Cu terârea, morţii şi pe toţi uimesce.. 

Diorile se vârsă. Pe cetatea lată 

Către cer se "'nalţă flacără turbată; 
Junele bachante, bete, despletite, 

Mai cătând eu gura sărutări dorite, 

Cu amanţii tineri, spectacol amar! 

Într'un rii de flacări, repede dispar. 

lar Corvin cel mare, răvărsând suspine, 

Cu trei răni şi singur, fuge cu ruşine, 

 



CODRUL COSMINULUI 

I 

YI emturile negre, în a lor turbare. 

Nu bat faţa mărei fără încetare; 

lar tu, dragă eră, pace nu mai ai: 

Nu se şterse bine sângele pe plai, 

Şi alt rii de sânge mâne o să-l ude. 

Mâne alte lupte! alte doruri crude! 

Fii t&i trec viaţa sub armele lor; 

Pruncii lor îi uită părăsiţi în dor! 

Eată vântul luptei geme cu turbare: 

Un minut, o ţeră, cată desmerdare! 

Crude aii să fie luptele ce viu, 

Dar neperitâre fi-vor cel puţiu!: 

Ale tele lupte, splendide, sublime, 

Pe-or scăpa de mârte în viitorime! 
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II 

— „Nu a geme numai, şi-a vărsa suspine, 

E lăsat la inimi nobile sublime! 

Plângerea purcede din suflet robit 

Unei vieţi trândare ce Va umilit! 

Cel brar nu s'abate când cel răi îl frânge, 

Ci cu arma 'm mână se îmbată *n sânge.“ 

Astfel strigă Stefan şi cu bravii săi, 

Plcă cu urgie la Cosmin în văi. 

Ai intrat Polonii pe văi la Cosmin. 

Între două măguri ei cobâră lin. 
S6rele răsare: focul splendid luce; 

P'armele lor mândre, cade şi striluce. 

Liberă de grijă, morte, sai robie, 

Inima lor sbâră către bucurie. 

Gândul lor întrece. pasurile lor 

Către dulcea ţsră alergând cu dor. 

Dar mai sus de măguri cei din [eră vin, 

Herăstrez stejarii câți pe ripi se *nclin; 

P'ale lor tulpine aninați îi lasă. 

lar mai jos de dânşii armiele pasă. 

Un semnal, şi-aceste cete vor peri. 

S6rele dispare. .. ceru "ngălheni!



90 CODRUL COSMINULUI 

III 

Munţi 'nalţi vechi, scutur câma lor virgină: 

Arburii se mişcă, se 'nvirtesc, se 'mclină. 

Umbra se măreşte... Aerul tăiat, 

Strîns, saruncă ?n valuri, vijie turbat. 
Muntele tresare! trăsnete, mugiri, 

Șuerări bizare, vaete, răcniri, 

S5 rădic în aer, cresc, se variază, 

Şi din munte ?n munte, trec, se repeteză. 

Bragii vechi ca lumea, peste tot s'ahat, 

Cad din ripă 'm 1îpă; ori şi unde bat, 

Stâncile pe cale, gem, trăsnesc şi saltă, 

Se sfăramă, plâcă, bubuese, tresaltă. .. 

Cerul şi pământul pai” că se lovesc, 

Par” că se confundă şi se nimicesc; 

Şi-unde se revarsă pe văile-adânci, 

Alţi munţi se formeză din copaci şi stânci. 

Muntele rămâne negru desvtlit;; 

Rîul schimbă cursu-i, geme năhuşit. 

Caii, cavalerii, cetele făl6se, 

Armele, iai forme crude şi hidâse; 

Riuri largi de sânge din pământ ţişnesc; 

Codri m fum şi n umbră urlă, clocotese!,. 

Stefan însă vine cu a lui armie, 

Ce mai e cu viaţă, sfăramă curgie.



  

STEFAN LA MORTE 

Stefan, Domnul ţărei, pe cei mai unesce 

La Suciava veche, şi-astfel le vorhesce: 

— „Fiul meii cel june! voi Români doriţi! 

Mortea mă culege dintai mei iubiţi! 

Dorul pentru viață nu m'atristă forte: 

Omul chiar când nasce face-un pas spre morte. 

Viaţa-i ca fantasma cu chipul plăpând 

Ce prin nopţi s'arată şi se stinge blând. 

Omu-i ca un verme ce 'n ţărână pare 

Un minut vedere şi, lucind, dispare. 

Dar mă 'ntristă forte norul furtunos 

Ce pe cerul ţării trece neguros; 

Soliman ce mâine pâte se prepară 

A lovi cu morte draga n6stră ţeră.



92 STEFAN LA MORTE 

Ungurul cel faluic se supune lui: 

În Poloni credinţă nu mai poţi să pui. 
Un pilot cu minte prin furtuna tare 

Nu destace tâte pânzele ce are, 

Astfel pân” ce feru-i noi să-l încercăm, 

Cu temeiuri bune ţsra să 'nchinăm. 

lar de-ar vrea să surpe legi şi dalbe date, 

Să muriţi cu toţii pentru libertate! 

Nimeni uu-e în lume mai despreţuit 

Ca cel rob ce pârtă jugul mulţumit! 

Nimic nu ne 'nsuflă hulă ca poporul 

Ce doresce viaţa cu robia, dorul! 
E mai demn, mai nobil, 6meni şi pământ 

Paţa lor să'şi schimbe sub un dalb mormânt, 

De cât în robie n6mul să trăiască 

Şi de-a lui ruşine lumea să roşâscă!e 
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DUMBRAVA ROŞIE 

I 

Ănhert face scire lui Stefan cel mare. 
— „55 depui puterea şi-armele barbare!“ 

Pentru-aceste gise Domnul îi scriea 
Aste vorbe dalbe: — „Vino de le ia!“ 

lar la-aj sti le ice: — „În acestă lume 
Cât cerescul sâre va purta un nume, 

Nimeni nu va spune, cât. am vieţuit, 

Ca călcat streinul ast pământ iubit, 

Şi-a găsit în ţâră, cugete 'mjosite, 

Inimi degradate, braţe putredite! 

Nu cătați mulţimea celov ce sosesc, 

Şi ascund în umbră s6rele cerescii, 
Inima la doruri e mai căldurâsă, 

Stâoa 'm n6pte luce, e mai lumin6să!* 

Dice; cere calu-i... brava lui armie, 

Spre câmpia luptei pasă cu mândrie.
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II 

Ce-ai făent vitejii plini de bărbăţie, 

O trufaşe rege? Fri tu cu mândrie, 

Le 'mpărţiai al ţărei lăudat pământ; 

Astădi mai nici locul unui strimt mnormâut! 

Plângi, trufaşe rege! căci a ta mândrie 

A lovit cu mârte splendida Lehie! 

III 

Mii de pluguri ară. La fie ce plug, : 

Dece câte gece robii Leşi se 'mjug. 

Astfel ară câmpul; iar prin arături, 

Toţ cu dânşii Stefan semănă păduri. 

1V 

Doi trimişi de unguri la Stefan sosesc. 

— „Dâmne! toţi creştinii agi te fericesc 

Dar, ilustre Stefan! toţi se râgă ţie, 

Pentru robii vostrii prinşi în bătălie...“ 

Astfel gică trimişi; dar Stefan cel mare 

Etă cum răspunde plin de turburare:
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— „La, vecinii noştri prădi noi nu cătăm; 

Însă când ne calcă, scim să ne-apărăm. 
Nu-Y în datul nostru cruda tiranic; 

Dar un aspru-esemplu am voit să fie. 

Din acestă faptă nasce-vor dumbrave 

Ce-or vorbi prin vâcuri d'armele Moldare... 

Noi scrim istoria, nu pe cărţi ce per, 
Ci pe frunți de popoli cu paloş de fer! 

a
 

   



MARIA * PUTOIANCA i 

Maria cade r6hă. B dusă la Divan. 

Acolo se presintă superbului Sultan. 

E jună şi frumâsă sub ostăşescă vestminte! 

Frumâsele-amazone, ea mândru ne aminte. 

E 'maltă şi subţire, ca bradul copilaş; 

Pe albu-i sin, păr negru se vârsă drăgălaş, 

Cum plană întristarea pe cugete senine! 

“Jar gura-i e 0 rosă cu sânge şi cu vine. 

— „De ce-ai luat vestminte şi arme de bărbat ? 

Ca să te lupţi cu Turbii? Sultanul a 'ntrebat. 

Urmata'ai tu în luptă vre un ostaş ce-ţi place?“ 

Şi a Marici față mai rumenă se face. 

— „Nu am urmat pe nimeni, şi, dacă arme port, 

Voi să'mi resbun prin sânge părintele mei mort.“
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— „Mulţi "Turcă ucis-ai 6re? ei pot a'ţi da ertare, 

De wai ucis nică unul!* La astă întrebare, 

Maria îi respunde: — „Îţi jur pe Dumnegeii, 

Ucis-am numai noă, şi mult îmi pare rei! 

Îmi trebuia o mie ca să resbun un tată 

A cărui scurtă viaţă fu de virtuţi bogată:- 
Sultanul cu mirare pe fată audi: 

— „Pii liberă, trălesce! esci denmă a trăi's 
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DRAGOMIR SAU CETATEA LUI RADU-NEGRU 

A 

Pe ui pisc stlbatie şi vijălios. 
Unde urlă 'n pâle Argeşul spumos, 

Este o cetate. Armia maghiară 

Va să o supue printr'o luptă rari. 

Acolo Românii s'apără cât pot. 

Dragomir comandă 6stea lui Laiot. 
Dup'o di de luptă se aşâdă mese 

Cu plăcute vinuri şi bucate-alese. 

La aceste mese toți Românii vin, 

Versă vin în cupe şi voioşi închin. 

Sârele în aburi âmblă să se culce. 

Grijele, învinse, las banchetul dulce; 

Orele se scură împletite m flori. 

Şi ostașii uită că sunt muritori. 
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Dragomir vorbesce către adunare: 

— „Etă, fraţi de arme, ultima mâncare! 
Nu mai sunt merinde, tot s'a mântuit; 
Ce-a rămas, de ripă eii am asvârlit. 

Starea n6stră tristă cere mântuinţă, 

Ori prin mârtea n6stră sai prin biruinţă. 

Mârtea nu spăimântă de cât pe mârşavi: 

Mrtea "i logodită cu acei mai bravi. 

Cela ce nu m$re pentru-al ţerei bine, 

Nare drept la viaţă, este mort de sine! 

Să eşim cu arme din cetate-afară, 

Să murim cu fală pentru sânta ţâră!« 

Dice şi ostaşii strigă şi închin. 

Ale lunei rade îi sărută lin. 

Dragomir cobdră cu ostile sâle, 

Spulberă maghiarii tăhărâţi pe vale.



MUMA LUI MICHALU 

Lângă Olt, la Monastire, 

Vine un ostaş din plaiil 

Şi întrâbă cu grăbire: 

— „Unde-e muma lui Michaii?24 

Teodora se închină; 

Rssă pentru fiul sei. 

— „Maică schimnică, suspină, 

Nu mai este fiul tăi! 

Ce nu aii putut; repune 

Patru-deci de lupte mari, 

Ai repus, vai! îţi voiit spune 
Două săbii de tâlhari! 
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— Sub a morţii grea lovire 
EI, cădând, s'a apărat? 

— Prins în lance, cu mărire, 

Scumpa viaţă el şi-a dat. 

— Adevăr tu spui... el este, 

Fiul mei cel prea iubit... 

Dar poţi tu a-mi face veste 

Pe Români de i-ati unit? 

— Va putut el să-i unâscă 
Singuri nefiind uniţi; 

Toţi voesc ca să domnâscă, 

Şi-aşteptând toţi sunt robiţi! 
— Șcirea ta e tristă forte, 

Nu că fiii-meii a murit; 

Dar că chiar prin a; lui mârte 

Pe Români n'a desrobit,* 
Astfel dice Dâmna mare 
Şi "n chilie s'a închis, 

Până ce de întristare 

Ochii ?n lacrimi i sta 'mchis.



POPA STOICA 

Pe o vale verde, sub stejari bătrâni, 

Trece Popa Stoica cu trei mii Români. 

Luna plină "nalţă discul ei pe munte. 

Stoica stă la masă cu cei mai de frunte. 

Acolo eroul, 6speţii, bei vin; 

Pentru a lor ţeră ei pe rând închin. 

Un sol Ture ajunge, ş'astfel le vorbesce: 

„Cu cinci-deci mii dmeni, Paşa vă loresce. 

Armele depuueţi, primiţi a vă da, 

Căci cu caii numai vă vor sfărăma. 

Padişahul viaţa voă dăruiesce.* 

Însă Popa Stoica astfel îi vorbesce- 
„Fiii României nu daă arma lor 

„Fără să se bată. Bi cu dânsa mor.* 
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Dice, sună 'm cornu". Cei trei mii s'adună. 

Ei se bat în n6pte la rade de lună. 
Când pe cerul negru dtorile resfir 

Câmele de aur şi de trandafir, 

Caii peste câmpuri de Turci învelite, 

Îmotaii în sânge până la copite. 
Popa Stoica luptă; mor bravii Români, 

Însă ca vitejii cu-armele în mâni. 
Paşa dice Popei: „Vino tu la mine, 

Armele depune; un vit6z ca tine 

E pecat să mâră.* Popa cu-arma n mâni 

Mâre cum muriră cei trei mii Români,



DOMNA LUI IEREMIA MOVILĂ 

Dâmua Jeremiei reintră în laşi 

Pe un car, urmată d'Eniceri trufași. 
Ea perduse lupta în potriva Porţei 

Şi acum căduse sub mânia sorţei. 

Poporul, boerii, văd nepăsători 

Dâmna ţerei r6bă la cotropitori. 

Toţi însă "1 admiră rara frumuseţe. 

Lacrimele sele curg p'ale ei feţe; 

Părul ei în bucle, rade de lumini, 

Riură în unde p'al ei sîn de crini. 

Ea zăresce ?n cale pe hoerii ţerei. 

„Ascultaţi, le dice: voi, fii ai trădărei! 

„Neferici sunt domnii ce fac fapte mari 

„Unde ţera este țâră de tilhari! 

   



  

DOMNA LUI IEREMIA MOVILĂ 

„Waţi venit la luptă: aţi lăsat să peră 

„Tronul; dar cu tronul pere-a vâstră ţeră. 

„Unde'i vitejia boerilor brati? 

„Nu mai sunteţi nobili! Sunteţi robi mârşavi. 
„În a mea ondre aii fruntat păgânii 
„Chiar ondrea țerei, ş'aii tăcut Românii! 

„Pentru-acâstă faptă blăstemaţi să fiţi, 

„În urmaşii vostri să vă înjosiţi! 

„Ale râstre mame de virtute pline 

„La păgâni s'ajungă râhe ca şi mine! 

Dice,, dar boerii tremur ca mârşavi; 

Nu mai eraii nohili, ci turme de sclari! 
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MICHNEA ŞI BOERIIL 
1659 

Mihnea avmă ţera; la boeri el dice: 

„V& armaţi de luptă! timpul e propice. 

„Să unim Românii întrun mare stat; 

„Bi să vă fii voă mândru împărat. 

„Mulţi creştini ne-ajută. Francia, Anglia, 

„Aii să ne admire viaţa, vitejia. 

„Sunt destule vâcuri de când ast pămtut 

„Nu înfăţişedă de cât un mormânt. 

„Să desmintem lumea crudă care dice 

„Că plugari, robi mărşavi, locuiesc aice, 

„Că ursita dulce popolilor bravi 

„N'o merit Românii, născuți a fi sclavi. 

„Să lovim cu mârte demonii călcărei, 

„Să sdrobim prin arme lanţurile ţerei! 

| i 
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„Ca d'aici "nainte numele român 

„Să resune *n lume că este stăpân: 

„S%l audă dulce, şi la audire | 

„Toţi să'l îuconjâre de a lor iubire!* 

Dice; dar boerii, unii se ascund, 

Alţii cu nedemne vorbe îi respund: 

„Astă vorbă, Domne ne "nţelâptă pare. 

„Ba pote să pârdă ce adi ţera are, 
„Paloşul Turciei este forte lung 

„Şi e scurt al nostru, ?n cât nu s'ajung.* 

„— Sub aceste vorbe de înţelepciune, 

„Ascundeţi a vâstră tristă moliciune, 

„Ascundeţi vendarea! Mergeţi şi cădeţi, 

„Lot d'a-una arme frică o s'aveţi! 

„Să nu luaţi arme de cât spre-a vă bate 

„Între voi pe tronul ţerei ce s'ahate!* 
Da boerii —alârgă şi la Paşă '] tradă, 

Însă nu putură ca să "i dea dovadă; 
Paşa se încruntă, tăcere-a păstrat. 

Însă Mihnea domnul capul le-a tăiat.



COPILUL DIN CASĂ 

se 

Pe câmpia verde de lângă Focşani, 

Mohamet în cortu”i stă 'ncărcat de avi. 

Paşii lângă dânsul, cu genunchi plecate, 

Ascultaii ferice ordinele date. 

Lămpile lumină. Lupta ntre Români 

Şi ntre Turci urm6gă. Eniceri păgâni 

Îi aduc în cortu'i un ostaş de ţeră, 
Prins în bățălie, încărcat de fâră. 

Mândru e ostaşul şi la faţă drag, 

Portă lungă chică, e 'malt ca un fag. 

„ — Cine eşti tu, spune, ghiaur al trădărei! 

— Sint Copil din casă din oștirea ţerei. 

Suntem una mie, sub un steg creştin, 

Unde este-Elena şi cu Constandin. 
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Noi purtăm o lance arcuri şi săgeți...“ 

— Alte cete âncă 6re mai aveţi? 

— Dorobanţi ai ţerei, sunt un număr mare, 

Câţi stejari, bragi, frasini, ţera ndstră are. 

Roşiori de ţeră, Vânători semeţi, 

Sărăcei, Scutelnici, ageri Călăreţi; 

Ferentari, Aprodii şi Lipcani mari cete 

Ce, ea fagi sub funde, se ascund în plete. 

— Spune, unde”i "Ţepeş, de vrei a trăi! 

Dacă numi vei spune jur că vei muri! 

-- Unde este 'Pepeş, eîi cunosc prea bine, 

Dar nu voii a spune; nu mi se cuvine. 

E ceva în lume mai spăimântător 

De cât mârtea: Viaţa unui vendător 

Care vinde ţsra şi "i ursesce ferul. 

Fă să mor îndată, ca să merit cerul!= 

EI primesce mortea, nu se îmlădie. 

Ecă, cum Românul mare a fi scie! 

Dar Sultanul dice: „Ca ast om ce pere 

Să am mulţi, pămentul aş lua 'n putere.*



RADU DE LA AFUMAȚI 

Sta în tronu'i Domnul mare, 
Radu de la Afumaţi. 
Lânsă dânsul Dâmua pare 

Dulce cu ochii plecaţi. 
  

Astfel lângă bradul verde | 

Ce se 'malţă către nori, 

Dulce-apare şi se perde 

Bdera cu dalbe flori. 

Solul ture aşa vorbesce: 

„Dacă armele depui, 

„Viaţa vi se dăruiesce. 

„Spune daca te supui.“
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BADU DE LA APUMAȚI "i 

Dâmna dice cu mândrie: 

„Domnii erei, mari Români, 

Nu plec fruntea. în robie: 

Mor cu armele în mâni.* 

Căpitanii strig într'una: 

„era facă-se mormânt, 

Dar să fie tot-d'a-una 

Al Românilor pământ!“ 

Domnul dice cu măria 

Domnilor din timp sublim : 

„Tronul cere datoria 

Pentru ţâră să murim! 

Turcul ţâra ne robesce: 

EL mii cete-a ridicat. 

Pe un paşă domn numesce, 

Crucea ţeri-a resturnat. 

„Bulevard umanităţei 

Fuse ast român popor: 

Sabia creştinătăţei 

Adi o frânge sub picior.



RADU DE LA AFUMATI 

„era facă-se ţirână! 

Dar sub jug să n'o lăsăm! 

Su murim cu arma în mână! 

Nobil mortea să *'ntruntăm.* 

Astfel dice şi pe gânduri 

Plâcă: pe vrăşmaşi distrug. . 

Bate Turcii 'n doă rânduri, 

Scapă (era sa de jug. 
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CORVIN ŞI STEFAN 

În cetatea Baia regele Corvin 
Trece n6ptea dulce, bând din cupă vin. 
Chiamă-acolo dame din înalte case 

Ca să'i târcă 6re dW'aur şi matase. 
Cum încins de stele luce-un cer senin. 

Cu-ale lor ghirlande ele-aici lumin. 

Regele le gice: „Ei vă voiii fi rege, 
Şi regină mie din voi voii alege. 

De aici "nainte Moldova în lume 

Numele "şi va perde întrun mare nume: 

Pân' la Nâgra mare unde voiii domni, 
De acum "nainte toţi maghiari vor fi.- 

Dice; căpitanii mândri-aplaudară. 

Vor domni maghiarii în acestă ţeră!



114 CORVIN ŞI STEFAN 

Toţi rădic atuncea cupele cu vin, 

Şi în nimicirea patriei închin. 

Toţi înclină capul!... ile durerose: 

Când dintre ghirlanda 6spelor frumâse, 

Una ia paharul în mâna'i de nea; 

De cer însufiată, astfel respundea: 

„Omul îşi propuue. Dar voii gice ei: 

Cel ce face totul este Dumnedeii. 

Sire! ai credință că acâstă ţsră, 

Ori de unde vie, nu suferă firă; 

Câţi aii vrut să 'nvingă acest vechii pământ, 

*Şi-aii făcut dintr'6nsul al lor trist mormânt. 

Bravii din Moldova când nu aii putere 

S'apere prin arme patria ce pere, 

Se ucig ei însuşi, cu mândrie mor, 

Şi înec vrăşmaşii cu sângele lor.“ 

Dice, dar afară trâmbiţa resună. 
Strigăţe de arme! este o furtună? 

Cerul se despică? fugeru-a picat? 

Morţii din morminte 6re s'a armat? 

Fulgerul e spada lui Stefan cel mare, 

Focul pe cetate trece ca o mare; 

Sângele se varsă, marele Corvin 

Puge cu trei dmeni âncă beat de vin. 

Astfel el întinse cetele maghiare, 

Peste tâtă ţera, pân" la Negra mare. 
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BANCHETUL LUI ŢEPEŞ 

SR 

Mahomet- Sultanul cu oştire mare, 
Urmărind pe Ţepeş vede cu mirare, 

0. pădure dssă pe un câmp întins. 

El grăbesce mersul, Varşiţă coprins. 

Ostea, Iui doresce umbre pădurateci, 
Aerul de arbori şi de fiori molateci, 

Dar-când este-aprâpe, el ce a dărit? 

Căci de mare grigă el a tresărit? 

Arborii sunt ţepe două-deci de mii, 

Turci tot în atâtea tepe, morţi şi vit! 
Peste-aceste ţepe este-o ţepă mare 

Unde-un mare paşă la vedere-apare! 

Pe pădurea morţei s6rele- lucea, 

P'ale lor benişe vântul adiea.



116 SANCHETUL LUI LEPEŞ 

Paseri prădătâre pe d'asupra sbâră 

Cârduri flămândite, așteptând să mră. 

— „Ah! dicea tiranul de fiori coprins, 

Acest o nu pote a mai fi învins.“ 

Dice şi se duce în pădurea morţei. 

Tepeş stă la masă, ride mi faţa sorţei. 

Gemetele celor ce n de Mor, 

ÎI îmbată dulce şi dSsfătător, 

  
 



  

DOMNA IEREMIEI LA BĂTAIE 

Dima leremiei tânără de ani, 

Tabără cu stea lângă Tătărani. 

Ea va să ja tronul lui Stefan ce "m ţâră 

Cată domn să fie cu oştiri d'afară. 

Diorile în câţă palide se 'ngân. 

Pe un cal selbatec care muşcă 'n frân, 

Dâmna Ieremiei merge la bătaie: 

Ventul dulce bate buclele'i bălaie ; 

Luce ca un s6re sub vestment d'ostaş: 

Armele'i cu nurii se mgân drăgălaş; 

Viaţă, bărbăţie, nobilă aspreţe 

Se mărit ferice cu-a sa frumuseţe; 

Părul ei bea aer, sînul ei bea vânt, 

Sufietu "i bea flacări dură de mormânt.



118 DOMNA IEREMIEI LA BĂTAIE 

Ast-fel ea vorbesce fiilor de ţsră: 

— „Mârtea să lovâscă 6stea mercenară. 

Hula să se verse peste trădători, 
Să se ruşinede ai lor următori! . 

Dorediţi prin arme, şi lumea să vedă 

Castă-di o femee -a fost mai vitedă 

Decât aste turme d'6meni degradaţi, 

Şi de cât femeea mai puţin bărbaţi.“   
Dice şi cu calul spre vrăjmaşi s'aruncă. 

Riură oștirea ca trîmbe pe luncă. 

Caii muşcă frânul, sbâră, tropăesc; 

Armele resună, scântee, roşesc. 

Domua merge 'm frunte peste călărime: 

Călărimea fuge. Dorobanţi mulţime 

Părăsiţi se urcă pe un mal crăpat 

Şi se apăr âncă, apoi s'aii predat. 

0 femee bate pe boeri-osteni! 

Rise î6tă ţera, până la Munteni. 

Şi când Stefan domnul, părăsit de sârtă, | 

Tronul ţerei cere âncă de la Portă, | 

Padişahul dice: „nu "ţi daii ei putere, | 

Tu ce-ai fost odată bătut d'o mierea ohemeut | 

 



  

RADU ŞERBAN 
Sessa 

A urora-aşterne cosiţele sale 
D'aur şi purpură p'a sdrelui cale. 

Sârele s'arată pe un pisc în foc; 

Peste două taberi radele lui joc. 

Dar în corţ la Bator pare o femee: 
Jună şi formâsă, semăni a dee. 

Buclele'i umbrâse cad pe albu'i sin, 

Ca n6ptea cu rada dilelor se 'mgân; 

Lacrimele udă faţa sa curată. 

Este a lui Radu Dâmnă întristată,. 

Ea era captivă. Batori cânta: 
— „Înaintea 6stei mă vei săruta? 
Rid mult căpitanii. — „Naţie barbară, 

„Dumnedeii să ardă cu foc a ta ţeră!



129 RADU ŞERBAN 

— „58 lăsaţi pe Domua fără alt vestmânt 

„De cât crini şi ruje ce pe corpui sunt; 

„Ast-fel printre cete să o plimbe 'mdată!“ 

Dice. O trompetă sună de o dată. 

Radu Şerban vine cu-ai săi Roşiori 

Ce-ai în lance mârtea şi în vorbe flori. 

— „Da-voiii una sută servi, barbarul dice, 

„Cărui va aduce viii pe Radu-aice!“ 

Lupta se deschide. Centrul se pleca, 

Însă Domnul ţerei inimă îi da. 
Cu cavaleria vine şi lovesce, 

Ca cerescul fulger pe Maghiari trăsnesce; 

Cale de trei leghe este latul plaiii 
Coperit de arme, sânge, 6meni, cai. 

Bator de la coifu'i penele aruncă, 

Cu ruşine fuge singur peste luncă. 

Radu "ualţă-o cruce pe care seria: 

Că acestui sânge causa era 

Batori, nu Radu Domnul cel din ţsră. 

Dece mii de Unguri aici se 'ngropară.  



  

Sechiel Moise, mândru de ostile sale 

Aştepta Românii pe o verde vale, 

Dar p'un pisc sălbatic ce din nori eşia, 
Ca o frunte d'aur luna strelucia. 

Acolo saştdă căpitani la masă. 

Dulcelor speranţe inima lor lasă; 

Între ci acolo stă Radu Şerban, 
Domnul României, mare căpitan. 

Ast-fel printre nisce dâluri mai măruute, 

Muntele înalţă gânditorea frunte. 

Plosca lată 'n pânteci cu pelin spumând, 

Ei la toţi la masă o trecâii pe râuă; 
Pie-care 6spe care o primesce, 

Către “adunare un cuvânt rostesce.



122 RAŢU 

Când veni la Raţu, iscă cum vorbi: 

„Sechiel d'a mea mână trebue-a muri. 

„Am jurat acesta când Mihaiii cel mare 

„A cădut cu viaţa prin a lui trădare. 

„Ca o frunte d'aur luna luce "n plaiii, 

„În lumină " trece umbra lui Mihaiii; 
„Ea ne-arată 'n n6pte biruință mare 

„Şi ne cere noă sânta resbunare!“ 
Domnul îi respunde: „Fericit cuvânt! 

„Raţu, împlinesce al tăi jurământ 

„În acestă nâpte!* Dice. Toţi plecară. 
Şi lovese în npte armia maghiară. 

Crâncenă lovire! Ungurii cădei; 

Primiaii întreită movtea ce dădtii. 

Raj pe Sechiel vede şi îl înconjâră. 

Bechiel cade... viaţa”i către iaduri sbbră. 

Unguri mulţi se 'nclină. Sufletele lor, 

Părăsind pământul, fac pe cer un nor. 

" Biruinţa n6stră e acum deplină. 

Ca o frunte d'aur luna sus lumină, 

Valuri dulci de rade plouă peste plaiil, 

lar în rade i trece umbra lui Mihaii. 

  

  

 



  

DOMNA EREI 
PD 

Basarab încheie pace ruşin6să : 

La Maghiari închină țâra sa frumâsă 
Şi a lui cor6nă. Dar atunci erea 

Când pentru-a sa ţâră un Român murea; 

Braţul lui de lanţuri nu se umilise, 

Sufleţul în viţiuri nu se înjosise. 
Ungurii se 'nturuă în pământul lor: 

Printre stânci rip6se se urc, se cobor. 

Însă Dmna ţărei oştile adună: 
Unde trec Maghiarii la rade de lună, 

Printre stânci ripose, prin adânci strimtori, 

Unde urlă apa, d'unde es deşi nori, 

Dulce ca lumina ea păru călare. 

Trece printre rânduri. S6rele resare.



124 DOMNA ŢEREI 

Ochii ei sub gene ard d'un nobil foc; 

Buclele sub coifu'i larg în aer joc. 

„Fii ai 'Țărei n6stre! fără a ne bate, 

„Tera n6stră perde sânta'i libertate. 

„Un popor ce singur vrea a se robi, 

„Nu mai are dreptul liber de a fi. 

„Un mormânt resună âncă sub lovire. 

„Inimele vâstre nu mai ai simţire? 

„Pentru ce noi arme âncă mai purtăni, . 

„Daca noi cu ele nu ne mai luptăm? 

„Aruncaţi din braţe armele făl6se 

„Şi luaţi îndată lanţuri ruşinâse; 

„Va şedea mai bine braţului trândav 

„Lanţul de cât arma ostaşului brav. 

„Să lovim Maghiarii ce în ţeră pradă; 

„Să scrim îstoria cu româna spadă 

„P'a acestui popul frunte spre a sti 

„alţi ce-aii să afle vrând a ne robi.“ 

Ast-fcl ea vorbesce. Toţi recunoscură 

Pe a ţărei Dmnă. Mult ei se bătură. 
Luptă patru dile; patru dile iar 

Riurile cură cu sânge maghiar. 
Regele ia fuga, blestemă-a lui sârte; 

Tot Maghiaru "'mbracă doliul de morte!



  

PUTEREA CÂNTECULUI 

f 

Domnu stă pe tronu'i cu mândreţe mare, 
Dar pe Îruntea'i luce palida "'ntristare. 

Într'o mantă nâgră el e coperit 

Şi e trist ca plopul ce s'a desfrundit. 

Împrejuruvi tineri cavaleri veghâdă; 

0 semi-ghirlandă damele formedă. 

Însă Dâmna nu e în mijlocul lor! 
Întrun turn închisă plânge ea cu dur.



196 PUTEREA CÂNTECULUI 

Domnul lasă ochii peste adunare. 

„Unde "i cântăreţul? gise cu mirare. 

„Cum de roa serii câmpul întristat 

„Are trebuinţă de a fi udat, 

„Astfel al mei suflet plin de întristare 

„Are trebuință do dulce cântare.“ — 

Cântărețul ese dintre căpitani: 

Are plete albe şi opt-deci de ani. 

— 0 cântare, Domue, pâte stinge dorul 

„Numai întrun sufiet unde e amuul; 

„Pentru tine însă în damn voii cânta: 

„Ca mărgânul tare e inima ta.“ — 

— „Tu vorbeşti de Dâmna... nu'mi aduce-aminte: 

„Lasă, lasă morţii ş'ale lor morminte! 

„0 altă soqie voiii alege eii 

„Printre trandafirii palatului mei.“ — 
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PUWEREA CÂNTECULUI 127 

Cântărețul tace; dar harpa întună 

Şi de dulci armonii palatul resună. 

„Un Domn odată avea soie 
„Jună frumâsă, cu suflet blând. 

„Ce de ferice şi bucurie, 
„Din di într'alta trecea cântând. 

„La Curte însă atunci gemea 

„Un june nobil, pentr'o fetiţă 

„Pe a cării mică, dulce guriţă. 

„Sărutări dulce el culegea. 

„Însă de faţă vrea sto iubescă: 

„Nobilu'i suflet nu îl erta, 

„Acestă fiâre so veştejâscă 

„În ochii lumii ce'l conjura. 

„Dar e în lume o lege grea 

„Care la unii gică: aveţi t6te!... 

„La alţii însă: nimic se p6te!... 

„Amor şi lacrimi, el alt mavea. 

„Astfel la Dâmna merge odată, 

„0 râgă, lacrimi de foc vărsând, 

„Săi dea socie tânăra fată; 

- „Şi în genuuche cade rugând.
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„Atunci în casă Domnu-a intrat. 
„Şi în genunche un om el vede: 

„Îşi sterge ochii, nu pâte crede... 

„Apoi, trădare! el a strigat. 

„În dam ei însă se îndreptedă, 
„Nu pot să fie nici ascultați; 

„Nimeni la curte nu vru săi crâgă, 

„Și 'n închisâre fură-aruucaţi.“ — 

Cântărețul tace; Domnul îl privesce 

Şi cu nerăbdare astfel îi vorbesce: 

„Tu, ce nici odata nu m'ai amagit, 

„Cu ce 'meredinţare astfel ai vorbit? * — 

— „Dup'a mea voinţă cavalerul june 

„A *ndreptat Domniței a lui rugăciune.“ — 

La aceste vorbe Domnul s'a schimbat: 

Palida sa frunte s'a rebucurat. 

Cu un semn ce face, 6tă Domna vine; 

Genele"i aurie cad în lacrimi pline. 

3



  

PUTEREA CÂNTECULVE 

Apoi lângă dânsul loc pe tron "%-a dat: 
Şi pe albai frunte dulce o: a sărutat.. 

Apoi cavalerul şi fetița jună 

Fără "ntârdiere Domnul îi: cunună, 
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MÂNIA LUL STEFAN 

RD 

  

Stetan al Moldovei la Vaslui sosesce ; 

Chiamă pe ministri, ast-fel le vorbesce: 

_— „Morți eraţi în viaţă și vam înviat! 

Cu a ţărei cârmă cinste vi sa dat. 

ge ză fac plăcerea fără mărginire, 
| 

Am lipsit pe rude de a mea iubire; 

Am jertât prietină şi ostaşii mei 

„Ce-ai luorat cu ţera, la “mărirea ei; 

„Numai să domnâscă pacea p'ast pământ 

Şi să pociii a ice: pentru toţi domn sint! 

- - -. . - -. - - -



  

  

MÂNIA LUI STEFAN 131 

La mărinimia care am avut 

Pentru toţi, răspundeţi ce fel aţi făcut? 

Voi primirăţi cârma ca să o slăbiţi! 

Apăraţi corna ca s'o umiliţi! 

Ca să cadă Domnul, aţi voit să piară 
Cu neatârnarea-i sânta nâstră ţsră, 
Aţi cătat mărirea, cinstea să-i luaţi, 

La străini hulită s'o îngenuchiaţi! . . ! 

Căci a ei mărire dată 'n al meii nume, 

Mici şi fără merit vă făcea în lume. 

Neputind să mergeţi unde suntem noi, 

Aţi voit să cadă Domnul pân” la voi, 

Dar Stefan cel mare încă vieţuesce!. . 

0 Arcaşi! îmi spuneţi ţara ce doresce?“ 

Morte! Strig Arcașii. . . Sălile „răsun.. . 

Trei ministri mândri capul lor r&pun. 9 

- +



APRODUL PURICE 

Fr 

Sraprinsese "n luptă Hroit cel tiran, 

Când stabate calul marelui Stefan. 

Purice "i oferă calul săi indată. 

Domnul nu ajunge scara rădicată. 

— Domne! Moviliţă mă voii face ci, 

Ca să poţi să 'ncaleci după gâtul mei % 

Dice şi se plâcă. Stefan fără muncă, 

Prin mijlocu-acesta pe fugar s'aruncă. 

— Purice sărace! de voiii câstiga, 

În Movilă 'maltă eii te voiii schimba. 

Omul este mare, nu prin al săi nune, 

Nascere, avere, ci prin fapte bune; 

Faptele sunt nobili, nu ţărina sa 

Ce de o potrivă vermi o vor mânca.



  

APRODUL PUBICE 133 

Şi acum, Movilă, aidi a ne lupta! 

Căci urmaşii nostrii nu ne-or semăna! 
Mulţi Români chiar astăgi la străini alârgă 
Şi prin ei astâptă ţâra ca să mârgă. 
Și cum vrei ca viața la ei a afla, 
Când tu nu o afli în inima ta! 
Cel străin nu'ţi face nici o dată bine 
Fără să câştige drepturi peste tine. 
Nu gic c'o să piară n6mul românesc; 
Dar sunt timpi în care popolii slăbesc; 
Cum sunt ani în care pomul ce rodesce, 
Nu dă nici o râdă, de şi înfloresce. 
Populii se plâcă când mai marii lor 
În descuragiare cu inima mor!.. 

Când sunt robi ei însuşi l'a lor slăbiciune, 
Cum vor face liber un popor în lume? 
Popolul acela este ca sfîrşit, 
Este cel din urmă: e la robi robit. 
Căci în tot dauna un popor să face 
Mare, ori nemernic, celor mari cum place. 
Şi să scii, Aproade, că vor trece ani 

Până să mai vie Dragoşi şi Stefani.* 

Dice, plâcă, învinge. Hroit se umilă. 

Purice aprodul s'a făcut Movilă.
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COPILUL DIN OARĂ 

LA MONASTIREA PUTNA   
rage cu săgsta Scutierul mare; 

Unde-atinge face porta de intrare. 

Un copil din casă apoi a venit: 

"purla se clădesce unde a lovit. 

Domnul Stefan trage: unde-atinge, face 

Biserica Putuei ce 'ntre deluri zace. 

Alt copil din casă a 'ntrecut pe Domn, 

A atins în delul cel chemai Sion. 

Însă Domnul Stefan gice cu asprime: 

— „Un copil din casă m'a remas pe mine. 

„Umilit de dânsul, donn nu mai pot fi: 

„Ori eă las domnia, sai el va muri !& 

“     



  

    

COPILUL DIN CASĂ LA MONAST. PUTNA 135 

Un bătrân îi dice: „Domnii din vechime 

„Ar fi dat lui cinste căci a tras mal bine. 

„Dâmne al Moldovei: tu Pai pismuit, 

„Domnul pân” la şerhui adi s'a coborit! 
„Daca dai tu morţii cei cu hărnicie, 

„Cu acei nemernici ce-ar putea să fie? 

„Vrei să fii doma mare printre cei mai tari? 

„Pe supuşi "nainte fă-i să fie mari! 

„Farul cât de luciii, focul lui dispare, 

„Daca nu se pune p'o nălţime mare. 

„La o curte unde meritu "i gonit, 

„A6rtea şi căderea scara "I-ai suit. 

„Daca prin răsboaie Domnul este tare, 

„Numai prin dreptate va ajunge mare.“ 

Stefan se gândesce ; apoi a vorbit: 

„0 bătrân cu minte! bine ai grăit. 

„58 se ierte dară cel copil din casă 

„Şi de adi să şedă-la domnâsca masă!“ 

Mulţi vrăjmaşi a Domnii, însă cel mai răi 

Este chiar mânia sufletului săi.



PETRU RAREŞ 

Ps 

Rareş Pai sti dice: „Marele Sultan 

A jurat să nu-mi dea, tronul Moldovan 

Până nu va trece de trei ori călare 

Peste mine... Spuneţi, asta cum vă pare?“ 

Un bătrân îi dice: „N'a jurat de loc: 

Va să te-umilâscă cu acest mijloc.“ 

— 38 mă umilescă? asta nu mă-amână.. . 

Mâne-oi fi în ţară şi cu arma m mână!“ 

— Mâne-"i fi în ţară, cel bătrân "i-a spus; 

însă nu sub arme; ci ca Domn supus. 

La străini domnia cela ce o cere, 

Dă dovedi că n'are viaţă şi putere. 

“Tu ai fost o dată Domn neatârnat 

Căci al fost de ţâră pus şi apărat. 

 



  

  

PETRU RAREŞ 137 

Agi te pune Turcul; adi nu mai domnesci. 

"Dintre toţi Românii singur tu rob esci. 

Nu: poţi să ÎN altfel fără de trădare; 
Şi ea nu e arma sufletului mare. 

De-i primi domnia “umilinţa ta, 

lară umilinţă tu o vei lăsa. O 

Mulţi ai gis ca tine pân” la tron să vie; 

Ş'apoi toţi cădură sub a lui robie: 

Tronul are lanţul cel mai greii de spart. 

De cât cel ce Domnit la supuşi împart, 
Unul e de aur, cel alt de-acidie: 

Unn-abate trupul, cel alt gândul mâie. 

Rareş, daca astfel Domnu "i umilit, 

Ce va fi poporul? 6re ai gândit? 

Ori mai jos ca tine el o să cobâre, 

Ori tu vei ajunge lale lui picidre. 

Nu primi domnia şi rămâi supus, 
„Dar cu suflet mânâru şi cu fruntea sus.& 

Rareş nu ascultă. Merge Domn în ţară, 

Şi domnia-"i scurtă, viaţa %-e amară.



BARNOSKI DOMNUL 

ps 

0 săracă ţară! Turcii cei mai răi 

Judecă şi-omâră Domnii mari ai tăi: 

Încă adi Barnoski Domn cu nume mare, 

La serai purcede între "Turcă călare! 

Sala e întinsă; sfatul numeros 

Chiar Sultanu-ascultă prin cafas umbros. 

— „lată omul! dice satrazanul mare. 

  

Toţi privesc la dânsul prinşi de admirare.. 

— „E "mţeles cu Leşii ţara să predea, 

Astă carte spune în potriva sea. 

— „Cer să se ucisă el şi toţi ai săi: 

A mai dis vezirul marilor călăi.“ 
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BARNOSKI DOMNU: 13% 

Dar Mufti r&spunde: „Capul daca pere, 

Gltele. reintră în a lor tăcere. 

— „M6ră! strigă paşii — este osândit !« 

— „Voi mă daţi la morte. Domnul a vorbit. 

Voiii muri cu fală cum Românul mâre 

Pentru ţara sântă! nu-s Român ei 6re? 

Nu voiii să mă apăr căci nu voiii să dai 

Turcilor în ţară drepturi ce ei n'aii. 

Wa învins'o nimeni cu armele "m mână: 
Ba, plătesce voă să o apăraţi; 
Nu ca să o spargeţi, nu să-o 'mgenuchiaţi. 

Mândri de puterea cea materială, 

Peste ţară drepturi vă luaţi cu fală. 

Dar acea putere fără de cuvint 
E ca vasul mândru părăsit la vint. 
Dumnedeii răpesce sâuta, cugetare 

Popolilor barbari supuşi la pierdare.: 

Morte:.. strigă Pașii. Domnul jos pe piaţă 

Cu virtute rară perde a lui viaţă. 

Dar când cade capul, calul săă ce-l port, 

Nichsză, tresare, apoi cade mort. 
Turcii se 'mspăimântă. Ei 'Şi-adue aminte 
A le lui Barnoski agere cuvinte.



MICHAIU ŞI UCIGĂTORUL 

SA 

În cetatea Clujul, întrun vechii palat, 

Stă Michaiii Vitezul rege coronat. 

Ungurii, Românii, Saşii, i se 'mchină: 

Dacia revarsă vechia sa lumină, 

Dar atunci s'aduce capul lui Andrei*) 

Ce fugind din luptă fu ucis d'ai să. 

Ucigaşul pare; crima îl mândresce; 

Lauda mulţimei încă o măresce. 

Capul se espune. Domnul gânditor, 

Cu aceste vorbe varsă al săi dor: 

*) Cardinalul Andreii Batori. 

   



  

MICHAIY ŞI UCIGĂTORUL 1414 

„Crima când se face chiar spre-al nostru bine, 

„Ea rămâne crimă, merită asprime. 

„Cela ce o iartă este vinovat 
„Pe cât cel ce-o face este degradat. 

„Cela ce în umbră pe vrăjmaşii ombră 

„Dumnedeii şi omul insultând, cobâră. 

„Piară ucigașul! voi înmormântați 

„Pe acest om mare şi onre “i daţi!“ 

Ucigaşul piere. Şi cu pompă mare 

Batori primesce sânta mormântarea.



MORTEA LUI MICHAIU VITEZUL 

LUĂ C. NEGRI 

POD 

Pe câmpia, 'Tordei pe un verde plaiit, 

Tabără oştirea marelui Michaiu, 

Acolo, în cortu'i Domnul se gândesce: 

Fericirea ţărei inima”) răpesce. 

Are-o presimţire ce l'a turburat ; 

Şi pe mâna'i mândră capul a plecat, 

În deşert speranţa inima”i resfaţă, 

Lacrămile udă gânditârea'i față. 

Înaintea celor ce îl ocolea, 

Cu o mantă d'aur el se ascundea. p 

Către căpitanii ce îl înconjâră: 

— Dragii mei! ertaţi'mi astă lăcrămidră! 
    

a
a
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E o slăbiciune de care roşese 
Toţi câţi aii un sufiet ţare, bărbătesc; 
Însă sunt minute când natura cere 
De la cel mai tare partea'i de durere... 
Astăgi pociii să număr mai la noă ani 
De când noi ne batem cu afâţi duşmani, 
Este adevărul... am făcut, în lume, 
Neamului acesta cel mai mare nume: 
Însă, ce'i mărirea, fără de folos? 
Ceea ce'i în nâpte focul minciunos! 
Singură mărirea nu'i destulătere: 
Nu voii foc de stele, ci voii foc de sore. 
Câte mii de inimi mârtea n'a 'mgheţat? 
Şi în câte case dorul m'a intraţ? 
era este m lacrămi şi se pustiesce; 
Pi6rea, tinerimei câmpul învălesce! 
Şi în raza slavii unde strălucim, 
Văd pe nesimţite noi ne mistuim, 
Astădi lupta nâstră ori ce luptă curmă ; 
Ea va fi lovirea cea mai de pe urmă... 
Astădi este timpul ca să isprăvim. 
Saii Români ne perdem, sati Români trăim !« 

Astfel le vovbesce... dar doi soli sosiră 
Doi trimişi ai Bastei... capii toţi eşiră,



144 
MORTEA LUI MICHAIU VITEZUL 

_— Basta vă trimite? spuneţi ce doresce! 

Basta, fară Basta!.. nu mai isprăvesce !* 

— Ce doresce? dice unul din cală, 

Basta, poroncesce la vasalii săi!“ 

— Să pornescă îndată banda ta în țeră! 

Îi răspunse cel-alt cu 0 vorb'amară. 

— Mergeţi, gise Domnul, l'al vostru stăpân. 

Spuneţi”i că nu e âncă un român 

Care să dea arma pân'a nu se bate!.. 

De-i bărbat, aice vie a combate!“ 

— Bste timp!.. şoptesce un ucigător. 

Cel-alt trage iute paloşul uşor, 

Şi co lovitură repede şi tare, 

ÎL împlântă ?n sinul eroului mare. 

Căpitanii iute sar şi! înconjor. 

Dar Michait le dice: „Fraţilor, ei mor.... 

Spuneţi Dâmnci mele să nu se mâhnâscă,, 

Şi "m iubirea țereă fiii mei săi crâscă: 

Când vor fi în virsță să le spue ea 

Că nu voiii reshună pentru mârtea mea; 

Numai pentru ţeră şi neatârnare 

Sînul lor se simţă sânta resbunare! 

Eară voi tovarăşi, mie îmi jurață 

Nici odată mâna cu străin să daţi:“ 

La aceste vorbe cade *ntr'al săi sânge; 

Tot'a lui oştire cu durere "l plânge. 

* 
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Apele pe cale stai şi se opresc; 
Paserile ?n aer triste ciripesc, 
Mârtea cu-a ei mână faţa lui atinge; 
Inima” înghiaţă, vorba i se stinge: 
Ear viaţa'i mândră sbâră către nori, 
Ca, mirosul dulce unei stinse furi.   

  
4801 10    



VISUL LUI STEFAN CEL MARE 

PE 

Sera respândesce umbrele” uşâre, 

Şi melancolia trece gânditore; 

Dar Stefan cel mare, rătăcit prin văi, 

Dinti” corn de aur chiamă bravii săi. 

Tnima”i sdrobită ca a lui oştire, 

Tera” întristată ca & lui gândire! 

Pe un colţ de pâtră şede el în dor; 

Yântul suflă păru'i lung fluturător. 
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Pentru 'mtâia 6ră inima lui plânge; 
Ochii lui reversă picături de sânge. 

Acolo dă capul somnului nijind 
Ce'i închide ochii cu-aripa'i d'argint. 

Bată că” apare o fectâră jună, 
Ale cărei plete strălucesc la lună, 

Negre şi bogate sub cununi de floră; 
Ochii ei asupră'i cad pătrundători ; 

Cad cu doă rose, dulci şi căldurâse; 
Mâna ei atinge câmele”i undâse. 

„Ce? eroul mare, umbra a grăit, 
Însuşi el suspină şi s'a îndoiţ? 

Înţeleg fricosul ce ascuns lovesce; 
Robul ce sărută jugul ce] strivesce; 

Dar un suflet, mare, suflet de bărbat, 
Nu "nţeleg, o Stefan, cum s'a întristat? . 

x
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Mergi pe a ta cale, nu sta nici odată! 

Urmă datoria care'ţi e lăsată! 

Ori ce 'mpedicare, stavili, vor peri; 

Cu-ori ce "mpedicare ţâr'a ia va îl! 

Pe un nor de aur sbâră ea cu fală ; 

Un parfum de rose pasul că esală. 

Stefan se deşteptă, sterge fața sa 

Unde-o lcrimiră dulce se scura. . 

Luna, argintâsă ride printre Nori ; 

Dulcea filomelă cântă între flori; 

lar la focul luneă, când mi se deşteptă; 

Vede-a lui oştire, care îl aşteptă: 

Vede căpitanii ce îl înconjor. 

În tăcerea nopţei le vorbeşte lor: 

„Fraţilor de arme, fala românescă ! 

Dacă o să pâră ţera părintescă; 
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Dacă 'n cartea sârtei este însemnat 
A peri poporul cel mai lăudat; 

Cel puţin atuncea pâră vitejesce 
Remuşcând toiâgul care îl lovesce; 

Ca un ager şarpe ce lovit şi "nvins 
Caută să muşce pe cel ce a-atins! 

Astfel e românul, şi 'n a luj cădere, 
Cine îl rănesce, după dânsul pere! 

Astfel e românul, astfel să perim, 
Și "n căderea nâstră chiar să ne mărime 

Mil de glasuri strigă... luna bucuresă 
Dintr'un nor de abur pare mai voi6să; 

Stelele de aur mai cu foc lucese 

Şi "n adâncul nopţii văile mugesc: 

„Astfel e românul, astfel să perim, 
Şi "n căderea n6stră chiar să ne mărim!«



RADU DOMNUL ŞI FATA DIN CASĂ 

DEI 

„Vin de mă sărută, dulce copiliţă, 

Şi'ţi voit face ţie salbă şi rochiţă.“ 

— Salbă şi rochiță, pentr'un sărutat, 

Nici odată Domne, eii nu am purtat.“ 

> 

— Dă'mi o sărutare, mândză fetişdră, 

Saii te leg de c6da unui cal ce shoră. * 

— Printre cai sălbateci tu mă vei lega 

Dar pe tine, Domne, nu te-oiii săruta.“ 
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Calul se aduce; suflă, hate, sare... 

— Dragă copiliţă, dă'mi o sărutare.« 

— Pe-acest cal ce sbâră tu mă vei lega, 
Dar pe tine, Dâmne, nu te-oiii săruta!e 

Radu Domnul însă curtea sa adună, 

Şi cu mândra fată vesel se cunună. 

   



ŢEPEŞ ŞI SOLII 

SO 

"| emerea domnesce peste Bucuresci ; 

Poporul îneacă curţile domnesti ; 

Căci doi soli veniră de la "mpărăţie 

Şi aduc lui "Ţepeş ştrâng şi mazilie. 

Toţi boerii ţării veseli i "nsoțesc, 

Şi cu pompă mare spre palat pornesc. 

Tepeş îi primesce într'a să mândrie. 

Solii înaintâză... „Domne, pace ţie! 

Însă înceteză de a mai domni. 

Saii te pregătesce astăgi a muri!“ 

Cu aceste vorbe toţi sunt în unire, 

Şi toţi trage pala spre a lui lovire. 

„Ce? şi voi? respunde Domnul turburat, 

Cu duşmanii ţărei mârte 'mi-aţi jurat! 
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Ascultaţi, voi, care mai aveţi simţire 

De români, şi lacrimi în nenorocire! 
Viaţă şi domnie le nesocotesc: 

Ale mele lupte voă-o dovedesc; 

Însă iii la ţeră, ţii la ne-atârnare; 

'Ții ca să'mi fac neamul lăudat şi mare! 

Am fost fârte aspru şi ale mele mânui 

Ai vărsat, atâta sânge de Români; 

Dar al vostru sânge ce mi se tânjesce, 

ÎI plătea cu lacrămi cel ce vă vorbesce: 

În mijlocul celor ce mă "nconjuraii, 
Şi pe o corână ţera lor trădaii, 

Nu putâm întwaltfel face ei unire, 

Ca să scap Românii de a lor robire. 
Dară, braţul-acesta este sângerat; 

Însă-ai ţărei duşmani nu Pai cumpărat !& 

„La aceste vorbe cesta ostăşescă 

- Strigă cu poporul: Tepeş să trăiâscă! 

" Speriaţi boerii, prin ferestre scap; 

lar pe soli îi bate cu pirâne 'm cap.



MICHAIU ŞI CĂLEUL 

o 

Este ora, ceea când un fluturel 

Scutură de roă capu-i tinerel, 

Şi lăsându-și patul cel de florişore 

Pe o rază dulce sbâră către s6re. 

Dar Michaiii Vitezul şâde 'ngenunchiat 

Şi îşi plâcă capul spre a fi tăiat. 

Lângă el se vede tânăra Domniţă 

Tremurând de spaimă ca o porumbiţă; 

Printre geana'i nâgră ai ei ochişori 

Avd ca doă stele ce lucesc sub nori.  
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— De ce plângi? întrebă bravul cu mirare, 
Ei mor pentru ţ6ră şi neatârnare ; 
De aceea, dragă, să te veselesci 
Şi cu flori cosiţa să "ţi-o împletesci. 
Cel ce pentru lege, pentru țeră more, 
Îşi privesce mârtea ca o sărbătore !« 

— Plâcă capul! strigă palidul cală, 
lar Michaiii întârce spre el capul săi. 
Ferul se rădică... poporul şoptesce ; 
VE uitaţi!.. călăul se împletecesce ; 
Ferul săi aruncă, cade fermecat 
Sub căutătura mândrului bărbat. 

Cine îi sfărâmă lanţurile sale 
Şi cu fală] duce pe 'nflorita cale? 
Fetele ?ncunună părul lor cu floră, 
Tot Românul strigă de mai multe ori: 
„Cel ce pentru lege, pentru ţâră mbre, 
Îşi privesce mârtea ca o sărhătâre !«



ANDBREIU 
sai 

'LUAREA NICOPOLEI DE ROMÂNI 

i 

PARTEA ÂNTÂIA 

x 

De ce plângi tu 6re, o dulce Marie? 

Ce abur umbresce voi6sa-ţi junie? 

Uscatus'a rosa ce eri ai sădit, _ 

Şi ?n zâmbetu-ţi tânăr agi a înflorit? 

Perdut'ai vr'o cruce de mărgăritare, 

Saii paserea verde cu mândră cântare? 

Vădut'ai în cale v”un chip mai frumos, 

C'un zîmbet mai tânăr, c'un păr mai undos? 

-Copilă! dar este în lume fetiţă 

Co faţă mai dulce şi mai drăguliță; 

“Cu geană mai lungă pe veri ochişori 
Va Un 

    

 



  

ANDREI SAU LUAREA NICOPOL. DE ROMÂNI 

II 

Ca salbă de aur steluța zimbesce. 

Ce fantasmă dulce în nâpte albesce, 

Şi trece subt arbori tu pasuri uşori 

Călcând în pici6re plăpândele flori? 

Aţi dice-o suavă şi blândă părere 

Ce 'n vise de nâpte apare "n tăcere. 

E dulcea Marie ce-așteptă p'Andrei, 

Pe care "1 jubesce ca dilele ei. 

Andrei se pornesce, de astădi în lume, 

Să'şi facă, prin arme, avere şi nume, 

Căci, pote Mariei să fie el drag; 

Dar lumea”i ciudată... Andrei e sărae. 

Andrei se pornesce, şi cine nu scie 

Câţi plâcă la arme, să nu mai revie? 

.- 

Spre seră, noi dioa mai mult preţuim; 

Când viaţa ne lasă, mai mult o dorin; 
Aşa, o durere!_l'a, lor TESparţire, 
Nimic nu egală e fetei fubire: 

În sera aceea era mai frumâsă 
De cât tot-deauna, nebun” amorâsă,. 

Vorbind, făr” să scie, ce'i vine în gând: 

ÎL strânge pe sînu'% ridend şi plângând; 
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Şi alba ei mână cosiţa "i răsfață, 

Înclină pe buze-i suava ei faţă; 
Suspină pe sînu'i, "'necat de oftărj, 

"L-îuâcă, "l-îmbată de lungi sărutări, 

„Tu pleci, drăguliţă?... Vai! nu mă Xubesci!... 

— 0 dulce Marie! ce vorbă grăesci? 

Frumbsă copilă! vedi, cerul o scie!... 

Dar tu esci, drăguță, a mea bucurie! 

Ah! dacă junie şi viaţă iubesc, 

Îubese, pentru tine, o nume ceresc! 

În radele d'aur ce pică din sdre, 
Bi văd a ta faţă; în rouă pe fl6re, i 

Bi văd al tăi zimbet; în vântul cel blând 

Suflarea ta dulce aud ei trecând; 

În cântul mierliţei, cerâsca-ţi cântare ; 
În îrâmătul florii, a ta sărutare! 
Dar ce vei, Marie? vedi tu, de pornesc, 

MB duc ca să merit să-ţi gic: te iubesc!“   
— Ah! gise copila de plâns înecată. 

Dar tu mergi la mârte!... o tată! o tată!“
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— La mârte, Marie? nu, îngerul mei! 

Nu'i mârtea de care mă turbur adi ei; 

Căci mârtea e dragă, când cel ce se duce 

E sigur să'l plângă o inimă dulce; 

E-o mârte mai crudă, o suflet curat... 

E viaţa, e viaţa, când omu "i uvitat!« 

— 0 mânârul mei dulce! să te îudoesci 

De stelele d'aur ce tu le privesc), 

De privighetorea ce cântă n câmpie; 

Dar crede, dar crede în dulcea'ţi Marie !* 

Atunci păssărica lumina vestea, 

„Rămâi sănătâsă, o inima mea!“ 
— Ah! dacă ursita, aşa risipesce 

Ori ce fericire ce "n viaţă'mi zimbesce, 
Purcede! îi dise copila cu dor; 

Dar când te % întârce, o dulce amor! 

În dar căuta-vei pe mânăra-ţă iubită: 
Căci vântul va geme pe piatrai negrită! 
În dar întreba-vei, o dragă Andrei! 

În dar întreba=vei de numele ei! 
Căci florile vieţei or să veştejescă, 
Şi ochi-ţă în lacrimi or să se topescă!...«



160 ANDREI SAU LUAREA NICOPOL. DE ROMÂNĂ. 

11 

„Porunea e dată... când dragile dori 

-Yor pune ?n cosiţe ghirlande de dori, 

Vom trece pe ghiaţă, şi- vechea cetate 

În foc şi în sânge, gemând, se vabatr- 

Michaiii de oştire”! va fi mulţumit, 

Or cum se va 'ntrce norocul cumplit ; 

Căci ori cetăţuia ne cade în mână, 

Saii totă oștirea se face ţărână! 

Dar nptea e lungă şi gerul cumplit... 

Să facem să sune paharu-aurit! 

Căci cine ne-a dice, de adi într'o lună. 

De ai până mâne, de-om fi împreună ? 

Durerile nâstre dar să le "'mpăcăm! 

Şi "ntâi, pentru ţâră, cu drag să *mchinăm- 

E dulce, e dulce să mâră neştine 

Spre-a ţărei scăpare, mărire, şi bine! 

Ah! cerul aude! de cât a peri 

Pe pat de mătase, topiţi din di ?n di, 

Şi viaţa trândavă cu lacrămi a plânge; 

Mai bine, peri-vom pe câmpul de sânge, 

În crâncene lupte sub ferul păgân, 

Cu armele m mână cum mâre-un Român:* 

În chipul acesta, la focul cel mare, 

Yorbeaii căpitanii, lovind în pahare. 
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E ger. Lăcrimira, pe faţă curgend, 
Se schimbă ?n ninsâre; iar stâoa trecând 
În aerul rece, voi0să şi plină, 
Îndcă cânspia de dulce lumină, 

E mijlocul nopţei. În aeru-umbros 
Tăcutele stele clipese mai voios, 
Aşa cât s'ar crede că-şi daii o mişcare 
Ca să se 'ncăldâscă în frigul cel mare. 
Ostaşii la focuri spăl armele lor; 
lar unii modulă un căntec de dor; 
Un altul adorme şi lauri viseză, 
Un altul vorbesce cun cal ce necheză, 
Un altul, din fluer, sunând lingă foc, 
Privesce alături alţi gece ce joc. 

Iv 

De ce, o copilă cu păr sălbeor, 

Când toţi bucuriei daii inima lor, 
Tu numai pleci capul, şi în suvenire, 
Destepţi, cu durere, o dulce gândire? 

Mărire, copile, tu pote visezi? | 

Dar scii, o sărmane, în ce dei tu cregi? 

Mărirea "i lumină; iar cei ce-o adră 
Sunt fluturi de aur ce nopţi o "mpres6ră: 

Il
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Vedi colo "m lumini acei fluture? 

Per toți câţi s'avântă în flacăra ei: 

Andrei! unde este a ta bucurie? 

Ti-aduci tu aminte de dulcea, Marie ? 

i-e dragă ea încă?.. în dar te feresci, 

Vedi tu, Pacest nume, te schimbi şi roşesci! 

Blând, nptea închide stufâsele-i gene 

Pe ochi-i de aur şi trece a-lene. 

În vechea cetate tot pare-adormit;; 

Abia câte-odată, Neferul, trezit, 

[că, colo, pe ziduri, şedână la veghere, 

Precurmă prin glasu-i a nopţii tăcere. 

Cu tote acestea, se fac pregătiri 

Să "nfrunte în diuă ghiaurele-oştiri ; 

Dar mute ca mârtea ce fără durere 

Se "ntinde cu "ncetul p'o viaţă ce pere. 

Da Paşa cetăţii, dai săi conjurat, 

În somnul cel. dulce era cufundat. 

E nu se gâudesce la lupta ce vine: 

Mai multe mii pale lucesc lângă sine.       
i 
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Şei-deci ani de viaţă răsboiii a urmat; 
Ci-al armelor gemăt atât, s'a dedat, 
Că trebue-a crede că *'n pace, tăcere, 
El nu întâlnesce acecaşi plăcere: 
Aşa şi vulturul pe piscul uscat, 
De tunet, de crivăţ, de ploi, îngânat, 
Țintând orizontul ce 'n foc se 'mvelesce, 
Mai dulce se 'mbată, mai lesne-aromesce, 

Ca viţa-amorâsă p'un arbor uscat, 
Pe sinu-i o sclavă căpşoru-a plecat. 
Vedeţi favorita, cât, e de frumosă ? 
Vădend'o, aţi dice o fidre soi6să 
Născută alături d'un trunchiii vestejit, 
Ce-opresce să râdă un sdre iubit. 
Ea dorme tăcută, uşor coperită 
De câma-i bogată, cădând despletită, 
Şi de o maramă de albă reţea 
Ce pare o pată alături cu ea, 
Ea dorme... suflarea-i atât e de blândă, 
Că fără parfumul ce sînu-i respândă, 
Aţi crede că viaţa-i. ca fumul de crin, 

S'a stins într'un tînăr şi dulce suspin. 
Dormi! ce-ţi pasă ţie de lupta ce vine? 
Înalţă-se aburi de plăns şi suspine! 
Înece-se câmpul în sânge omenese! 
Ce-ţi pasă, ce-ţi pasă, imagin ceresc?
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Aşa fluturelul, când vântul mugesce, 

Când plia se versă, când norul trăsnesce, 

S'ascunde în fi6re, şi-acolo, răpit 

D'amor, el adârme voios, fericit. 

VI. 

Dar cine "i feciâra cu peri castanii? 

Cu gene bogate, cu ochi verdi şi vii 

(e arde în lacrimi? sprincene rotunde 

A căror codițe în păru-i s'ascunde? 

Pe mica-i guriță un zimbet senin 

S'arată şi pere gonit dun suspin? 

Ah! cine % feci6ra a cării mândreţe 
E dulce ca visul voi6sei juneţe? 

E 6re-o fameie sait ânger d'amor 

Ce plânge pe 6meni şi lungul lor dor? 

Ori cine "i feciâra, nimic mai frumos, 

Nimica mai fraged, mai drag, amoros: 

Şi iară nimica ca mândra-i junie 

Nu are un fermec de melancolie! 

0 flâre suavă născută în di 

Să-şi lase mirosul şi ?n ser” a peri: 

Un dulce imagin ce 'n vise divine, 

Poetice, trece 'necată "n suspine! 
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E fiica lui Paşa. — Ea şede a-lene; 
0 lacrimă lină îi pică în gene; 
lar mâna ei mică, pe frunte-i trecând, 
Părea că gonesce un cârd dulce, blând - 
De tinere vise... sorbită ?n gândire, 
Prin lacrima-i lină, se 'ngân'o zimbire. 

Pe creştetu-i părul udat d'a ei plâns, 
În ace de aur cu gracie '% strâns. 
0 candelă arde; fumânda-i vulvore 
Se versă pe faţa frumâsei fecidre. 
În casă stesală un mândru miros 
De lemne d'aloes, ce arde frumos, 
Şi într'o căţule de aur turnată, 
Apururea pune a Istrului fată. 

Păreţii odăii aci se "'nvălese 
În scumpe covâre pe care lucese 
Câmpii roditâre, dambrăvi înverdite 
De dafini, şi chitri cu r6de-aurite, 

Aprâpe de fată, la pâlele ei, 

0 tânără r6bă cu ochi frumușei 
Stă ca să mângâe frumâsa-i stăpână; 
Deci ia mandolina, şi cârda suspină
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În mânele sale micuţe-albişori, 

Ca vântul cel dulce ce trece pe flori. 

„Sărutarea se desteptă 

Tremurând pe buza mea; 

Ea pe tine te aştâptă, 

Unde esci, lumina mea? 

„Tu esci tinereţea gândurilor mele; 

Anii tăi întunee focul dulcei stele; 

În lumina feţi-ţi zorile pălesc; 

Lâng' a ta iubire, pere-ori ce iubire ; 

Sârele e rece lâng” a ta zimbire: 

Îngerii din ceruri chiar te pismuesc! 

„Buza mea e dulce ca un foc de miere: 

Sinul meii albesce ca un crin în sere: 

Trandafiri pe buze-mi vecinic înfloresc; 

Mirtul nu mir6se ca a mea suflare; 

Lacrimile-mi pică ca mărgăritare ; 

Lasă la picidre-ţi să le răspândesc! 

„Căldurâse lăcrămidre 

Cură lin din gâna mea; 

Unde esci, al vieţi-mi sâre? 

- Unde esci, inima mea!“ 
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Aşa cântă râba, dar dulcea-i cântare 

Adaog' a fetii ascunsă "ntristare. 

— Bulbulă! Bulbulă! tu ai un secret? 
Îi dice acesta ce p'albul ei pept 
C'o buz amorâsă îi dă sărutare. 
Ah! nu te ascunde! acâstă schimbare, 
Aceste lungi lacrimi, vedi tu, te-ai vândut... 
Sub alba ta mână tambur” a tăcut 
De câteva ile... tu nu eşi din casă: 
Şi viaţa ta dulce cu somnul te lasă! 
Tu nu mai acoperi în dragi sărbători 
Cosiţa ta mândră cu petre și flori! 
Nimic nu-ţi mai place, şi "n visele tele 
Aflând mulţămire, reverşi lăcrimele! 
0 dulce Bulbuli! de ce-mi tăinuesci 
Durerile tale? nu mă mai iubesci? 
Vai! unde sunt âncă acele dragi ile, 
Când una şi alta, voiose copile, 

Dorinţele n6stre cu drag le spuneani 

Şi una de alta nimic n'ascundeam ?..% 

Bulbula, răpită d'o vie gândire, 

Waude nimica... străină şoptire!. . 

Ascultă ce dice!.. „0 sufletul mei! 

De ce nu sunt 6re o pasere ei,
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S& shor spre acela ce inima-mi cere, 

Să-l văd înc odată, să mor de plăcere!“ 

Atuncea un zimbet ferice şi lin 

'Trecu p'a sa frunte gonit d'un suspin. 

— În ce loc porţi gândul, frumâsă fetiţă? 

Ce vorbe şoptesce micuţa-ţi guriță 

Şi nimeni n'aude? căci ori ce "% şopti, 

Nu pâte să fie, vegi tu, Bulhuli, 

0 rugă de n6pte... ah! temete forte! 

Ce dici tu, copilă, te-ar duce la mârte, 

S'augi urechea, eiinucului ră! 

Căci nu este crimă ce î?n sufletul tă 

Se rostogolesce; o crimă “i ertată; 

Tu poţi a ucide, tu poţi tot d'odată 

Uri cu putere... dar nu a iubi, 

Şi amorul în sinu-ţă s'a 'nfipt, Bulbuli! 

Dar cine "i acela? ce ochi vre odată 

Prin vălu-ţi, fetică, putu să străbată? 

Chipşorul "ţi-e vergin de ori ce cătat 

Ca gândul ce încă nu s'a esprimat... 

Ah! cine "i acela, fiinţă cerescă! 

Urn6ză el 6re credinţa turcescă? 
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E Timariotul al căruia fer 

Lucesce "m batalii ca fulgeru n cer? 

Zaimul cel june a cărui albeţe 

Întunecă crinul în prima-i juneţe ? 

Un Beiii sai un Paşă, un şef, un Spabhiii, 

Şi cum, până astădi, el âncă e vii? 

Nu; crima ta este de trei ori mai mare; 

Pemeea adultă tot are scăpare; 

Dar tu, vai! nimica nu e pe pământ 

Să nu te-osândâscă îndată m mormânt! 

Căci... cine-o să cr€dă? o crimă cumplită! 

Nu; mârtea m'ajunge să fii osândită! 

VII 

Bulbula iubesce un june străin, 

Un om făr de lege, un câne crestin! 

Eşind la plimbare cu sclavele sale, 

Bulbula "ntâlnise ghiauri p'a sa cale; 

Ca r6bă, voinicii o pârtă cu ei 

În tabăra nâstră la hatmanu-Andrei. 
Acesta, nu numai îi dă libertate; 

Ba âncă dă ordin s'o ducă 'm cetate. 

Watuncea, în lacrimi se scur ochii ej; 

atuncea iubesce pe junele-Andrei.
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Ca robul ce zace în negra 'nchis6re 

Şi lasă departe gândirea-i să sbre 

La cei ce iubesce şi pot al uita 

Aşa Bulbulica le el cugeta. 

„0 vânturi! o vânturi cu line-aripele! 

Duceţi către dânsul suspinele mele! 

lar voi, nori ce treceţi subt vesela stea. 

Departe, departe, duceţi viaţa mea“ 

Dar vorbele feţii rămân spânzurare 

Pe buze-i ca nisce bohiţe rotate 

P'o mică r&sură când plâea a stat: 

Căci tunul, de luptă semnalul a dat. 

PARTEA A DOUA 

x 

Volos aurora în aer zimbind, 

Punea flori de aur în părui d'argint. 

Cu razele dilei Ali se trezesce, 

S'ucigă toţi robii ghiauri, poruncesce. 
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„La arme! la arme! Zaimi, lurucleri? 

Voi Timarioţii, Azapi, Eniceri! 

La arme! la arme!... iar vol, ulemale, 

Rugaţi pentru Șahul şi oștile sale! 

Nainte Deliii!... să bată, s4 bată, 

Aici tembelicul!... ghiarul s'arată!.., 

Să argă fitilul! topciii la loc!... 

Qdată, de doă, a, treia ori,.fuc!...* 

Alarma se dete, toţi sbor l'apărare; 

Bătrânii şi junii, cel slab şi cel tare. 

Femeia cu pruncii rămâne plângând; 

lar spaima, pe strade, alergă ţipând. 

II 

Răsboiul, strig unii, dar e barbarie! 

Nu numai atâta, ci chiar nebunie; 

Cu tâte acestea ori care reshoi 

ință: saii ca să despoi, 

Saii să se păstrede ac . 

n mijloc s'ajungem un ţel Gre-care. 

Dar ce folosesce că tunul e mut, 

Că pala adorme, că flint” a tăcut? 

Prin alte mijlâce noi tot ne slujim 

S'ajungem la țelul ce atâta dorim! 
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Mijlâce mai barbari căci ele s'arată 

Sub masea jubirei ce uda odată 
Lui să înşele p'al săi Dumnegei, 

Şi alţii în urmă, luară mereii! 

Să pâră răsboiul, căcă e barharie: 

Dar” pâră înainte acea lăcomie 

Ce, când nu armâdă pe 6meni ca fiare 

Împarte veninul printr'o sărutare!... 

Mii ani se scurară, şi acâstă-omenire 

Nu s'afiă pe drumu-i de înaiutire. 

Răsboilul, îmi place să cred că odată 

0 să înceteze; dar când? cu ce plată? 

Cu jertfe, cum dise un vechii Atenei, 

Cu jertfe, demni numai de un Dumnegei. 

III. 

-Ca cele nisipuri ce în vijelii 

La pâle de dâluri se strâng în pustii, 

Aşa şi Românii s'avâut spre cetate; 

Iax bâmbele roşii înuntru s'abate 

Şi unde se lasă, ard, stric, înspăimânt, 

Şi fie ce casă o schimbă 'n mormânt.  
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Ca gemete d'6meni ce 'n mări furiate 

Se "nec în mugirea de vânturi turbate, 
În vuetul crâncen al bombei de foc, 

Ori ce-altă strigare se 'n6că pe loc. 

0 ploe de glânţe în vânt, vijiesce: 

În6că Pandurii; ninsârea roşesce, 

Dar cine” acela ce s'a ridicat 

Pe porta cetăţii, şi ce a strigat? 
Apare şi pere ca o nălucire!... 

Ah! porta se crâpă!... a nâstră oştire: 
Alârgă acolo şi află p'Andrei 

Ce pârta deschide şi întră cu ei. 

0 spaimă adâncă alârgă "m cetate; 

Aci Musulmanii vin toţi a combate. 

0 luptă amară... mii săbii lucesc, 

Şi locul se 'm6că de sânge-omenesc. 

Acolo bătrânii, copii şi neveste 

Cu petre şi apă arunc din fereste. 

Un Danu Spătarul, călare trecând, 

În ârepta şi ?n stânga pe trupuri călcând, 
Un june ture, falnic, aci 71 întelnesce 

Şi, vrând să'l lovescă, pe cal îl rănesce.
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Vitezul respunde: iar mândrul Osman 

S'abate sub braţul Spătarului Dan. 

Cadina îl vede, şi de la fereste, 

Ocheşte!... Spătarul cădu făr' de veste. 

Românii văd glonţul de unde-a venit, 

Turbaţi, la femee mai mulţi s'aă suit: 

Ca leii 'n mânie o sfişie "dată; 

lar casa ?ntr'o clipă cădu sfărămată. 

În capu-unei strade stă Paşa cu-ai sei 

0 mie, din cei buni mai falnici flăcăi. 

0 cstă de Roşii aci se opresce; 

Andrei, cu mânărie în frunte'i pâşesce. 

0 ageră luptă începe între ei; 

Din pala tăi0să se vârsă scântei; 

lar sângele cură şi flinta trăsnesce, 

Şi calul turbză, voinicul răcnesce. 

La, pepturi se luptă, se strâng, se lovesc; 

Cu dinţii se sfişiii, cu pumni se isbesc! 

Doi fii, la o parte se lupt lâng' un tată; 

E Paşa. În sânge "i-e pala muiată. 
Odin căpitanul alârgă spre el. 

Sub braţul săi cade un fiii tinerel. 

Bătrânul stii tată geme cu turbare... 

Dar 6stea Română se face mai mare,  
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Încă tot; locul... şi Paşa cu dor, 
S'avântă "nainte pe calu'i uşor. 
Fugind armăsaru' mai colo s'abate 

Lovit de un glonte ce câsta "i străbate. 

Bătrânul cobâră, aci adăstând 

Cu sabia n mână să moră luptând. 

Dar hatmanul Udrea acolo sosesce; 

Rădică baltacul, pe Paşă lovesce; 

Acesta se *'nclină, iar pân' a muri 
Ursita, voise amar a privi 
Căgând lângă dânsul, în prima junie, 
Doi fii în morminte şi o fată 'n robie, 

Îndată ce cade bătrânul Ali, 
Oştirea turcescă începe-a fugi. 

Ici calul înfige potcove uşbre 
În fruntea şi "m peptul acelui ce mâre, 

Şi care, "n durere'i, ca şerpe călcat, 

Piciorul ce'l calcă, scârşnind, a muşcat. 

Un cal mai colo, vărsând cavalerul, 

AL cărui braţ falnic tăiatu-la ferul, 

Îu voia” turbată, ici colo-alerga, 

„Şi o mână tăiată de friii se 'ncleşta.
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Ici unu m ninsâre dă dilele sale; 
lar altul, din fugă "'ntălnindu-l pe cale, 

Se 'mpiedică cade şi alţii sosesc, 

Şi toţi se restârnă şi se "nvălmăşesc. 

lar alţii, dând arme, îşi cer ertăciune; 

Un altul preferă, de cât a depune 

Jos armele sale, şi a se preda, 

Să-şi spintece sînul cu sabia sa. 

IV 

Andrei, către-acestea, mergea mai nainte. 

Pe cale Bulbula îi vine în minte: 

Se teme de sârta ce-ar fi "ncercând: 

Deci, către seraiw'i pornesce sburând. 

Seraiul e "n flacări. Soldaţi 'n turbare, 

Ard, surpă şi taie mai tot ce le apare. 

Acolo aflară frumbse femei 

Ce, fără găleevă, le 'mpart între ei. 

Cadîne sfi6se, plângânde, gingaşe, 

Cu faţă-albişoră şi mult drăgălaşe, 

A căror picidre nu ait fost călcat 

De cât pe covorul de flori semănat; 

A cărora buze micuţe, rumidre, 

Abia sărutase o rază de sâre,  
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Acum, prin ninsre, prin sânge omenesc, 

Alcrgă desculţe, şi plâng, şi roşesc: 

De ger îngheţate, de spaimă uimite, 

În braţul oștirei leşin despletite! 
Andrei se arată în mijlocul lor. 

— Ce? nu. mă 'nşel 6re? le dice cu da. 

Un şârpe nu muşcă pe cât îi dai pace; 

Nu suntem mai barbari, căci ce răii ne face 

Aceste fiinţe!... tovarăşii mei! 

Cruţaţi slăbiciunea acestor femei!“ 

DP — 

O tu ce poeţii, în vise ceresci, 

iţi dară corâna mânâreţi-omenesci ; 
lar tu, spre resplată reverşi p'a lor liră 

Parfumul juniei ce drag îi inspiră! 

0 tu, ce noi nu scim de underţi el shorul, 
De nasci ca o rosă când suflă amorul, 

De vii ca un zimbet ce o diuliţă 

Ne lasă să pice din mândra'i guriță! 

0 tu, ce sufiarea'ţi esală miros, 

Ce 'n6că parfumul de crin grațios! 

0 tu, ce privirea'ţi lumina îmbie, 

Pălind primăvara la dulcea'ţi junie! 

0 tu, ce suspinul ai tânăr şi lin 

Ca vântul de sera ce suflă pe crin! 
12
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Femeie! femeie! de unde vii 6re, -. 

Din 'cer, sati diu jaduri, din ugIDră;-din sore? 
'Tu nască, o femeie, pe tristul pământ, 

Ca firea ce cresce pe negrul mormânt! 

Nimic nui mai tânăr ca ta tinerețe, 

Nimica mai dulce ca ta frumuseţe! 

Precum statuarul antic s'amora 

D'o Venere mândră ce mâna'i săpa, 

Aşa creatorul la ta săverşire, 

Zîmbi de plăcere, d'amor, fericire! 

Dar spune, o fermec al vieţi-omenesci! 

La ce zeitate fatală slujesci, 

Şi care se jâcă cu inima'ţi blândă, 

Ca crivățul tâmnei cu unda plăpândă? 

0 dulce fiinţă! o chip îngeresc! 

Tu escă, o femee, un flutur ceresc, | 

"Ce după o fl6re pe alta s'avântă 

Şi ceea ce luce mai mult o încântă! daca 

apei 

VI 

Acel ce se duce, se uită îndată: 

E gisă cam prâstă dar adevărată; 

Şi trebue-un suflet ce "n lume e rar 

Să nu bea-al uitării prea rece pahar. 

Vai! omul nu este şi nici n'o să fie 

Cum visul juneţii adesea "1 descrie!  
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May mare durere e-atunci când perdem 
luzia dulce în care credem! 

Ori cine va dice aceia ce-i vine; 

Dar viaţa acâsta nu este un bine! 

Întrbă pe-acela ce a suferit 
Şi vede cu lacrimi, perind ce-a iubit? 

Nu, nu, viaţa este o grea datorinţă 

De gemete, plângeri şi de suferinţă; 

lar dacă vr'o dată ferice gustăm, 

E, ca suferinţa mai crud să 'mcercăm. 

Andrei era însă o rară ființă; 

0 inimă plină d'amor şi credinţă, 

Gândind ca feci6ra ce în juui ochişori 

Se 'mbâtă de tote, de vise, de flori. 
Maria "i ocupă gândirea-i senină ; 

Ea e pentru dânsul virtutea divină; 

Şi nu "i vine 'm minte să-l potă uita 

Acea ce domnesce în inima sa. 

Acestă uitare ar stinge îndată 

A lui tinereţe de vise "'mbătată, 

VII 

Andrei, către-acestea bogat, fericit, 

Având şi un nume ce "n glte rostit,
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Ace] ce "| aude, se *ntârce, şoptesce, 

Se duce 'n Moldova la cea ce iubesce. 

Andrei p'a sa cale era însoțit 

Pun june rob negru de care “i iubit, 

Cu care împarte a lui întrisfare, 

A lui bucurie, a lui nerăbâare,. 

VIII 

Dar sera se 'malţă tăcută din văi; 

Andrei e 'm pământul părinţilor sei. 

Prin umbrele nopţii, el vede "m departe 

Lumini jucătâre în vechia-i cetate, 

Cu alhele-i turnuri pe care se joc 

A lunii-argintâse cosiţe de foc. 

IX 

E timpul acela când stâoa cerescă 

» Privesce în faţă planeta lumâscă; 
Când apele cură în lungi lăcrimiori! 
Când paserea cântă speranţa în flori: 
Când totul re-nvie şi însufleţesce, 
Şi inima sbâră la ori ce doresce.  
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Cărsteiul ce ?n roă votos se scălda, 

Ici colo, prin tufe, piriu "'ngâna; 

lar ceru "'mbrăcase cămaşă cusută 

Cu flori aurite... o aură mută, 

Purtând pe aripă-i parfumul de fluri, 

Îmbată ay serii tăcuţi călători. 

Andrei întălnesce o dulce plăcere 

Şi tot de-odată o vie durere, 

Vădând târguşorul în care-a, născut. 

Nainte să intre, la porţi a stătut. 

0 lacrimă dulce pe faţă-i cobâră 

Şi gându-i alârgă la-acea ce ad6ră. 

EI întră "n cetate... Ajunge a-casă. 
Bătrâna lui mumă şedea lângă masă: 
Ea nu îl cunâsce pân” nu "i-a vorbit. 
— Vin! gise bătrâna, o fiii prea iubit! 
Căci întârgiesem aicea "n viaţă, 

Să văd ânc'odată drăguţa ta faţă !« 

"Tăcerea şi umbra domnesc în cetate: 
lar stradele de-6meni eraii deşertate: 

|
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Abia câte-o dată, câte-un trecător 

Lasă să s'audă un sgomot uşor. 

Doi inşi trec p'o stradă... ici colo s'arată 

0 mare ogradă c'o casă 'ntristată, 

Pe care mulţime de umbre trecea 

De câte ori luna âin abur egea, 

Asupra cetăţii se 'ralţ tristătâre 

Vechi turnuri cu formă "spăimăntătâre: 

Ca geniuri triste cetatea domnesc; 

L'a lor tinereţe se par că gândesc. 

Aici cucuvâoa, în n6pte, cobesce: 

Poporul, pe ziduri, adesea zăresce 

Fantasme uşore ici-colo trecând 
Ce 'n n6pte adîncă s'aud suspinând. * 

Andrei, la aceste vederi cunoscute, 

Şi-aduce aminte minute plăcute 

Din copilărie, iar t6năru-i dor 

Îi smulge din ochi-i un plins ardător. 

Aprope de casa Mariei străbate, 

Şi-opresce cu mâna al săi sin ce bate. 

Ce muzică dulce ei am audit? 

-Ce mare lumină în ochi m'a isbit2 
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Ah! pâte că mârtea a stins al ei nume! 

Baii ce va să dică aci acea lume!.. 

„Vai! dacă ursita aşa risipesce 

Ori ce bucurie în viaţă-mi zimbesce, 

Purcede! "i gisese Maria cu dor, 

Dar când te-i întârce, o dulce amor! 

In dar căuta-vei pe dulcea-ţi iubită: 

Căci vintul va geme pe piatra-i negrită!“ 

Aşa gândea mânârul, cu temere stând 

Şi multele focuri din casă cătând. 

Andrei, prin ferestră înuntru-a privit... 

Ce vede el 6re? căci a 'mgălbenit! 

Ce vede el 6re?.. făclii rumerbse 
Răvârsă o undă de raze voidse 
Ce n speculi răsfrânte, lumin îndotos 
Şi fac să străluce în părul undos 

Al junelor dame şi tineri fectore, 

Ca nisce ridânde şi dulci lăcrămidre, 

Cununi de brilante, de roze şi crini, 

Şi zîmbetul dulce acestor virgini. 

Aci tinerimea, nebună-amorâsă, 

S'aventă în danţuri săltând graţi6să, 

Şi-uitând ori ce chinuri ce ani înconjor, 
Pe sînul plăcerii, descarc viaţa lor.
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În ochi-i atunce Maria s'arată 
Voi6să, ridândă, de flori coronată. 

Alături stă mândru-i şi tânăr bărbat, 
Subt; draga-i privire cu drag fermecat ; 

Nimic unu umbresce a sa fericire, 

Andrei nu mai vine 'n a sa suvenire. 

Ba nu îl mai crede aici pe pămânţ,; 

P'acest vis d'o nâpte s'a 'nchis un mormânt, 

Pe care frumâsa copilă lăsase 

Găndirea din urmă şi 'ndată "1 uitase, 

Precum pe mormântul a tot ce-a "'ncetat 

0 ultimă fire să cad” am lăsat. 

Andrei, la acâstă fatală vedere, 

Credu că încârcă un vis de durere. 

Bl perde d'odată pe cea ce iubea 

Mai mult de cât viaţa. Ah! inima sa 

Era generâsă, şi acâstă lovire 

Putea s'o primescă cu indiferire, 

Ca multele jertfe ce 'n viaţ! a făcut 

De tot ce dorise de când s'a născut! 

Dar el avea âncă credinţă 'n iubire 

Ca cea mai din urmă a sa fericire, 

În cât, pentru dânsul, în lume a fi 

Era de acuma, a crede, a iubi... 

Aşa dar ideea c'amorul în lume 

Ca alte dragi vise, nu fu de cât nune, 

În inima-i jună atât a lovit, 
Cât părul pe capu-i d'odat: a albit.  
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El intră în sală pe când se "ncepu 

0 horă voi6să... Maria "1 vădu. 

Andrei lângă dânsa se prinde îndată; 

A ei mână "n mână-i era îngheţată. 

— Marie, Marie! de ce m'ai vândut? 

— Ce gici?.. nici odată eii nu te-am vădut!* 
Răspunse miresa... Andrei se uimesce: 

S'abate, şi mârtea îndată "1 răpesce. 

XIII o 

La laşi, pe o stradă trece un convoi 
De Jjuni, cu cai ageri. Un car cu doi boi, 

Cu cârne-aurite, urma acea turmă; 

Mulţime pe popol mergea mai pe urmă. 

Plăcăii descarcă pistelele lor, 

Şi caii se spariii, necheză şi sbor, 

Lăute, cimpde, în aer răsună; 

lar lumea, pe poduri, din ce 'n ce s'adună,
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În car e Maria cu nunele mari ; 
Apr6pe de ele mai mulţi lăutari. 

Cu t6te acestea, nuntaşii s'opresc: 

Un mort p'alor cale, aci întâlnesc. 

Naintea acelui ce plâcă din viaţă, 

Acela ce vine, înclin' a sa față. 

Nuntaşii fac cale, se string, se abat, 

Și lasă să trâcă al mortului pat. 

Cu tote acestea, în sgomotul mare 

Al nunţii, se 'n6că funebra cântare. 

Un june rob negru coşciugul urma, 

Tăcut ca durerea, şi lacrimi vărsa, 

Pe lângă miresă convoiul pornesce. 

Maria din caru-i, pe mort îl privesce ; 

Dar repede "'ntârce atunci ochii ei, 

Căci ea cunoscuse în mort pe Andrei.  
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XIV 

Într'una din dile, într'o sărbătâre, 
0 câtă de tineri şi june feciore, 
Mergând la mormântu-i, aflară aci 

P'Arap făr de viaţă... era Bulbuli. 

     



SORIN 
sat 
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PS 

MEDICUL. 
“O casă răă mobilată ale căriea feresti dai peste rîă. Pe o masă cărţi ri- 

sipite şi o hârcă de mort. E nâpte. O candelă luminsză când şi când). 

Herman, singur. 

Nimic, nimic... Lumina mi se ascunde mie!.. 

0 studii fără râdă ce nai înveninat, 

'Tu mi-ai răpit plăcere şi viaţă şi junie, 

Şi nu 'mi-ai dat nimica în loc ce "mi-ai luat! 

A trebuit a trece cinci-deci de ani de trudă 

Plecat, pe cărţi, să aflu că nu pot sci nimic... 

“Căci, Belzebut din Tartar să-mi fie mie rudă, 

De sciă mai mult ca prostul ce n'a "'nvăţat nici pic!  
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Am căutat misterul în lumi necunoscute: 
Pe 6meni, pe natură, pe toți am întrebat: 
Mam coborit în lumea mormintelor tăcute. 
Şi pe ţărâna, lumei adinc am meditaţ; 
Am despicat țărâna precum şi cugetarea; 
Şi nu sciii cugetarea e care-ar fi urmav 
Materiei, sci lutul a urmărit suflarea 
Sai alt-fel cugetarea (să fii mai acurat 2) 
Mai bine jucam ursul la porţile străine! 
Căci cel puţin ursarul tot crede în ceva ; 
Dar eii nu cred nimica şi nu sciii de fac bine 
Să nu cred; nu sciii iar de fac ei ră cumva?,. 
Dar am aflat că nu e mai mare bogăţie 
De cât credinţa nâstră, ş'atunci am pismuit 
„Pe prostul care crede şi trece ?n bucurie, 
0 viaţă m care nu scim la ce am mai venit.. 
Ciudată, Domue, este fiinţa omeuâscă!, , 

(După o pauză, luând hârca de mort în mână) 

Ah: ceaţă ce rămâne în lume după noi!.. 
Ce-ai fost în astă viaţă, țărână pământâscă? 
Tu pâte-ai fost ca mine, împinsă de nevoi? 
Ori pâte-o frumuseţă a căreia picire 
Ca pulbere-aurită junimea a călcat? 
Ai fost ferice pâte? şi mânără, ridătore, 
Ca zisul tinereţei din lume ai sburaţ? 
Dar unde e măndreţea şi dalba ta junie? 
Voi, care aţi fost iubit'o, vedeţi ce aţi iubit?



190 SORIN 

Vedeţi tot de-odată a vâstră nebunie, 

Vis dulce ce se stinge îndată ce-aţi gândit!.. 

Dar ce dic?.. el fu pâte, vrun domn aici în lume: 

Acâstă hârcă pâte ce vâutu-a trenţurat 

Nu s'a plecat, în viaţă: şi pote l'al ei nume 

Mai multe milisne de sclavi aii tremurat? 

Dar unde 'ţi este tronul, corona şi mărire? 

Ah! unde "ţi-e măndria, poporul credincios? 

Uu cap de sclav alături, nu este osebire 

Din tine şi dintr'6nsul; — aveţi acelaş os. 

Copii răi se jâcă cu mâna-ţi ce odată 

'Ţiind un sceptru jalnic popâre cărmuea; 

lar hărca-ţi ce fusese odată curonată 

B adăpost de greci care adorm în ea!.. 

(După o lungă reflecţiune). 

Dar eată n6ptea trece!.. bălaja dimincţă 

Trimite înainte-i un dulce foc ceresc, 

Să stingă lampa aur ce ardea âncă "n câţă, 

Norâsă com! a nopţei ce visele împletesc... 

Colo se sparge unda de undă alungată; 

Colo din frundă sună ai noştri călători; 

“Colo privighitârea suspină "'namorată, 

De vânturi legănată pe patul ei de flori... 

Răsai, o dimiusţă! şi fie ca să paie 

Ca tine bucuria 'n sufietu-omenesc! 

Desfăşură în aer cosiţa ta bălaie 

Pe care flori de aur şi roze strălucesc! 
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Sburaţi, minute blânde, cu arip' aurică! 
Versaţi-vă, o flacări, dintr'al dilei sin! 
lar tu corona lumei, o sâre! fe rădică 
În calea-ţi semănată cu mândre flori de crin! 
Vin, vin de dă lumină la cei ce vor viaţă, 
La cei ce fericirea în lume moştenesc! 
Cât pentru mine, s6re, tu n'ai nici o dulceţă ; 
De-aceea de la tine nimică nu voese!.. 

(După o pausă), 

Aşi da e ori ce bunuri pe-o clipă de credinţă, 
De dulce fericire, speranţă şi amor. .. 
Dar, vai! deşerte vorbe! căci nu mai e putinţă! 
Unica-mi măngâere ar fi numai să mor... 
Ca pulbere de aur ce tâmna răsipesce 
Din cme-i, de ce ani-mi bătrâni nu se avent? 
Ah! dac” al nostru suflet ca visul se topesce, 
De ce nu caut pacea îndată în mormânţ 2... 
Dar dacă din potrivă, spărgâud a lui prinsâre, 
Nemuritor, s'avântă. .. ei âncă voii să mor... 
Şi p'ale ventuleţe cu line ariptore 
Ca un miros de rose în spaţii voiii să sbor... 
Şi ca acele stele ce scânteie "n lumină 
Pe bolta cea, cerescă voios să mă înclin; 
Să mă îmbăt de viaţă în aria senină, 
D'amor şi de plăcere, şi dulce să suspin; 
La sgomotul uşure de-aripi de ventuleţe, 
„La. fremătul cel vesel al sărutărei lor,
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La flacăra suavei, eternei tinereţe, 

Răpit de fericire întrun suspin să mor... 

NP 

Da 

HERMAN, SORIN. 

Herman. 

A! eatăte, copile!.. ce vii să faci la mine 

Aşa de diminâţă? Ai pote vr'un necaz? 

Vin, vin! A ta vederee îmi face mie bine... 

Dar ce văd? întristarea ţi-e scrisă pe obraz 

Esci bolnav ? 

Sorin. 

Nu, stăpâne. Dar de un timp încâce, 

Nu sciți de ce, mă crede, că aşi voi să mor... 

E turbure-al meii suflet... m'am un minut de pace... 

Şi aflu tot odată plăcere ?n al mei dor... 

„ Herman. 

Dar care e cuvântul? 

Sorin. 

Cuvântul? n'am cuvinte. . . 

Herman. 

Tu te ascundi de mine... Ascultă, fiul meii! 

Tu poţi a-mi spune tote ca la al tăi părinte... 

Ce? nu mai are credet învățătorul tăi?    
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Sorin. 

De ce îmi vorbesci astfel, iubitul meii părinte? 

Cum w'ai avea tu credet la cel ce, aruncat 

La poarta, casei tale, gol, fără de veşminte, 

A fost cules de tine, crescut şi învăţalii? 

Herman. 

Nu îmi vorbi de asta!.. şi spune-mi ce povâră 

Ce verme “ţi râde fi6rea, plăpândei tinereţi? 

Sorin. 

Tu vrei? Ei bine, ascultă!.. Mi-e dragă o fecidră 

Frumos ca lumina aceştii dimineţi. . . 
Nu mă mustra, stăpâne!.. căci n'am luptat ei tare 

Cu inima-mi aprinsă; dar nu am isbutit... 

Berman. 

Şi care-i al ei nume? 

Sorin. 

Fioriţa... cum îţi pare? 

Herman. 

Fioriţa ? o sărmane! ce nume ai rostit! 

0, jună nebunie! cum ai credut v'o dată 

Un vis atât de dulce? să aibi inima sa! 

Tu ce n'al loc în lume la masa cea bogată, 

Ce între-ai sei, roşesce de tine mândra ta? 
4801 13
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Dar tu ai dis: ce-mi pasă de sunt strein în lume? 

Cu cei mari ei! prin sufiet de o potrivă sunt... 

0 inimă frumsă nu-i cât ua mare nume? 

Săracul şi bogatul nu merg tot în mormânt? 

Dar inima de ânger ascuusă 'n sărăcie 

Este ca diamantul în_bulbere-2ngtotat” 

Ce lumea în picibre îl calcă făr' să "1 scie, 
Şi ?] preţuesce numai vădendu-l la bogat. 

Scii tu ce va să dică, Sorine, sărăcica? 

Ba este mai amară de cât şi mârtea chiar. 

Ba degradeză omul... Durerea, bucuria, 

În mârte-s de-o potrivă, căci una ş'alta iar 

Sunt amuţite! mortul nimica nu mai simte, 

lar tu sărac, ai voe, şi nu poți a voi; 

Ai ochi, dar mai vedere; ai gură, n'ai cuvinte; 

Ai inimă *nfocată, dar nu poţi a iubi; 

Sărac, tu nu ai parte la nici o fericire. 

Sărac, tu porţi pe fruute al ursitârei semn; 

De tine întorc capul făr” de compătimire; 

Toţi Gmenii de dânşii te socotesc nedemn 

Cnâd nu află în tine un interes ori care... 

A omenirei lege de ast-fel a voit... 
Şi cel ce "ţi strânge mâna... dar fie-un suflet mare.. 

Păr” interes, copile, mi te-ăr fi ocolit! 

Amorul de femee, sărmanul meii Sorine, 

E ca acele paseri ce nu se las din sbor 

De cât pe "alte vârfuri de mândre stânci senine, 

Şi-i scurt la faricirea de-un vis amăgitor. ..
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Sorin. 

Nu, nu... Pioriţa nu e cum ţie ţi se pare. 
Ba are suflet mândru şi de iubire plin... 
Ah! sufletu-i e plânsul cădut din întâmplare 
Din gena unui înger înamorat de-uu crin. 

Sufletul ei e radă ce-o mândră diminsţă 
Şegend lăsă să cadă din sinişorul seit; 

Şi 'n lume-i rătăcită ca steaoa seri 'n câţă, 

Ca dimbetul cel dulce pe-o faţă de om rii. 

Herman: 

Aceste sunt, frumâse în cărţi de poezie 

Ce fermecă o fată de gece anişori... 

lubesce a ta ţeră ce geme în robie! 

Ori ce iubire alta, aică la muritori, 

Afară de iubirea a toatei omenire, 

Pe lângă cea a ţărei se află mai pe jos, 

Ascultă, o Sorine! a mumei chiar iubire 
Mare nimic de mândru, de rar, de generos. 

Acesta o să-ţi pară ciudat, amar, crud pte, 
De n'ai gândit mai bine la ceea ce "ţi vorbesc. 

Dar este adevărul... Ah! de le-am sci noi tte 

Greşelele ce facem!.. ascultă ce "ţi vorbesc! 

0 mumi-iubesce fiul căci este al ci sânge, 

Căci Va purtat în sinu-i, căci este viața sa; 

Dar inima-i e rece când fiul străin plânge... 

Aceluia i-e sete, el pote îusetoşa;
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Aceluia i-e fâme; i-e frig; pote să mhă! 

Ce “i pasă? el nu este un fruct din viaţa sa: 

Nu este al ei sânge şi doru-i u'o "nfidră... 

lubirea ţărei însă, Borine, nu-i aşa,.. 

Căci ca ne "nsuftă noă o nobilă simţire 

Ce-avem pentru dreptate... Sorine, f&lul mei. 

lubesce a ta 6ră, şi uită o iubire, 

Ce inima-ţi usucă şi "ţi face traiul grei! 

Şi când atâţia 6meni se dai la moliciune, 

Subt jugul unei mânăre ca robii lănţuiţi, 

Pe câmpul nemurirei: te du s'aduni cunune! 

E dulce-a şterge plănsul la cei nefericiţi! 

Po ţâra ta, copile, când laşi a ta cătare 

Şi vegi străinul barbar subt feru-i tot irecâni, 

Călcând ale ei drepturi în 6rba lui turbare, 

Şi ale bătrâneţei albi plete insultând; 

Nu ai tu lăcrimire în inima-ţă rănită 

Să verși pentru dreptate şi pentru cei trudiţă? 

te? o femee numai îţi este mai iubită 

De cât o ţsră mare ş'atâţi nefericiţi! 

Finele prologului.   
N!
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PIORIŢA 

" 

Pe malul Ialomiţei, eterne Jăcrimire 

Ce din Carpata gcnă se vârsă cetinel, 
În fundul unei silve cu dese frundişâre 
Se înălța o dată, un mititel caștel, 
Acolo subt o 16să, pe mânăi rezemată, 

Ca îldrea ce so plecă pe lăstărica sa, 
Pioriţa se gândesce, şi 'n gâna sa boată, 

0 lină lăcrimidră, plăpând se legăna. 

Era, momentn-acela, când paserea răpită, 

Sascunde 'n câma verde a câmpului -roos: 

Când cerul se prevede 'n valea inflorită, 

Sati valea înflorită în cerul cel stelos. 
0 aură suavă juca pe floricele 
Şi ră&spândea "'ndeparte mirosul dulce al lor: 

Iar und” armoni6să, ridând pe petricele, 

Vâvsa în sînul serei un vuet plâugător. 

A erei aripidră, muiată 'n lăcrimisre, 

Pe pletele câmpiei ici colo se lăţia. 

Departe unde dioa apune după sâre, 

Pe nisce stânci de abur o radă mai lucia, 

Ca un crater ce arde şi 'ucă în văpae 

De felurite feţe, vecinii munţişori, 
Ghirlandă de flori roşii pe câma-i cea bălae 
Ce dioa după sine, las* a tîrî prin nori. 

..
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Fioriţa-i jună, mândră, şi cresce m fericireș 

E jună ca "nceputul a tot ce-i grațios! 

lar frumuseţea-i dulce ca tânăra gândire 

Ce fermecă un suflei de fericiri setos. 

0 frumuseţă rară, streină, îngerescă, 

Pe care, osebind'o din alte chipuri mii, 
Stă ochiul cu plăcere ca să se odihnesca 

Ca pe stejarul verde ce-apare în pustii.. 

0 câmă resfăţată de dalbe vântişere, 

Părea că-i împletită cu sălbidre lori; 

Bogată şi rebelă, rupea a ei prinsâre, 

Şi ca o plâe d'aur, cădea adese ori. 

Subt fruntea ei rotundă s'arcaii două spriucene 

Ca două salhe d'aur, iar ochi-i limpedi, vii, 
Ardâi sub ale fetei stufose mândre gene, 

Cât fluturul ce-alergă prin spaţii şi câmpii. 

Cătând să întălnescă modesta viorică, 

Vădând ai ei ochi mândri, pe faţă-i se lăsa, 

Şi bet de voluptate, guriţa lui cea mică, 

Să fure-o sărutare din ochii ej, căta. 

E albă ca cea spumă de valuri fugătore 

Ce vântul risipesce p'al mărilor pustii. 

Guriţa ei descrisă pe flori de licrimidre, 

Essală tot d'odată mirosul lor cel viii. 

Ea este fericită, şi "'ntempină 'n viaţă 

Ori care auroră ce vine a'i zimbi; 
Ca şi amantul care asceptă cu dulceţă 

Să cadă-o sărutare din gura ce-ar iubi. 
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Dar de o qi durerea pe faţa ei s'abate! 

Sorin turbură traiu-i senin şi ridător. 
Ba "nţelesese păsul ce pe Sorin străbate, 

Şi nu putea răspunde la tânăru-i amor. 

A stelelor regină se 'nalţă cu mândreţe 
Pe calea-i înflorită cu aur în azur, 

Vărsând lumină dulce p'ale copilei feţe, 

Pe ochii ei albastri, umbriţi d'un blond samur. 

Sorin stă la picidre-i.. , Sorin cu lăcomie 

Privesce faţa-i dulce, precum un călător 

Ce vântul rătăcesce p'a mărilor pustie, 

Şi-aruncă către ţărmuri un ochii cuprins de dor. 

— „0 via a vieţii mele, a vicţi'mi turburată! 

Îi dise cu căldură Sorin cel întristat. 
Bit voiit pleca pe-o cale... pe-o cale depărtată, 

De unde nu mai vine acei ce a plecat... 

Sunt de prisos aice, sunt chiar o greutate 

Ce turbură în lume ai tăi dulci anişori... 

Lipsirea mea va şterge genele tale-udate, 

Şi pe frumâsa-ţi faţă va semăna ea flori.“ 

— „Credi tu că esci povâră în viaţa mea, Sorine? 

Nu, nu! dar dacă "m lume tu vrei să rătăcesci, 

Şi dacă credi că dorul ce simţi tu peniru mine, 

Cu mijlocul acesta tu poţi să *] risipesci,
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Te du atuncă îndată! iar soră-ta rămasă 

Gândi-va al ei frate în lume "mstrăinat: 

Ea îi va torce strae de aur şi mătasă, 

Pe când el va străbate pământul depărtat,“ 

  

Sorin atunci răspunde: „în (âra depărtată 

În care mă voii duce, o ânger prea curaţ! 

Nu este trebuință de manta ta bogată; 
Acolo al meii suflet, de vânturi legănat, 

Se va "mveli în aer ca în măreţe strae; 

Jar florile de aur cusute pe vestmânt, 

Vor fi acele strae frumse şi bălae...5 

Fioriţa pl&că capul şi cată în pământ. 

„0 dulce copiliță! urmă cu tinerețe, 

Tu singurică viaţa fâcuşi să o iubesc. 

Tu singură-i dai fermec, plăcere şi blândeţe, 

Și mă "'ndemnai pe mine în lume să trăesc, 
0 viaţ' a vieţei mele! de mă iubiai tu 6re, 

Sub dulcea ta privire, ani-mi ar fi 'nflorit; 

Dar vai! aici în lume amara ursitre 
A scris de mai "nainte: al morţii logodit!“ | 

— „Ah! dise Pioriţa, de-aşi fi avut putere! 

Dar inimei, Sorine, nu poţi a porunci.“ i 

— „Nu, nu, răspunse încă copilul cu durere, | 

Ori-care e ca mine, nu-i locul lui aci... 
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Prumâsă copiliţă! eii voii pleca din lume, 

Şi după mine nimeni, nu va mai întreba. 

Lua-voii după mine şi umbra mea şi nume, 
Şi nimeni nici odată nu mă va mai chiema! 

În urmă-mi nu va plânge nică o ființ iubită: 
Căci lacrima ce udă mormântul de strein, 

E roua dimineţei pe mirişti risipită; 
lar glasul care "1 plânge "i-al vântului suspin! 

În dioa ducei sale d'aici, în nici o casă, 

Cu văluri negre pragul n'o fi acoperit, 

Şi cupele de aur suna-vor acea masă 

În mânele acelor ce-atâta a iubit. 
Când crivățul sufla-va în văile-ofilite, 
Bi plânge-vor cel arbor ce timpul a uscat! 

Îşi vor aduce-aminte de gilele 'nflorite; 
Dar călătorul singur va îi de toți uitat!“ 

Aşa vorbi copilul, dar plânsul îl înâcă... 

Pioriţa simte "n sinu-i un dor sfâşiitor: 

Se împle ochi 'n lacrimi şi capul i se plecă: 

În sinul unei roze, S'unesce plânsul lor. 

Sorin purcede "n gânduri; iar mândra Pioriţă, 

Răvârsă singurică un plâns r&coritor. 

A stelelor regină sărut” a ei guriţă. 

Şi austrul resfață bogatu-i perişor. 
Us 

9
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MISTERUL. 

(O sală la curtea Domnutuj). 

Ghinea Vistierul, singur. 

„Ferice mă numesce acel ce nu mă scie! 

El are drept a gice, căci eii sunt fericit. 

Bri încă n'avem masă, trăiam în sărăcie, 

În umbra neaverei ascuns, desprețuit.. 

Un câne chiar, un câne, nu fu mai răi ca mine. 

lar astă-di veneticul ce n'avea ce mânca 

Nu numai are stare şi gustă ori ce bine; 

Dar cârmuesce ţra şi face ori ce va. 
Acei ce mai 'nainte nu vrei nici să-mi vorbâscă, 

Acei ce în piciâre ieri încă mă strivea, 

_0, rîs al omenirei! adi, mândri să-mi vorbsscă, 

Cu laudă, cu fală, ascept la scara mea. 

Am aur, am putere: şi cu o vorbă, stare 

Şi viaţă fie-cărui pot da şi pot răpi: 

Voința mea în cale-i nu află *ntimpinare, 
Şi prostul se grăbesce spre a -mă pizmui. 

Ei bine! dac” aceste se chiamă fericire, 

Fi aii cuvânt să dică că ei sunt fericit. 

Nu sciii în ce 'ntunerec se perde a-mea gândire, 

Cât viaţa mi-e amară, cât traiul mi-e sucit. 

(Îşi vede chipul într'o oglindă.) 
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Ah! faţa mea cea slută, gonesce-ori ce privire! 

Ei însumi în oglindă privind mă înspăimânt! 

0 clipă, s'am o faţă “ce-ar însufla iubire, 

0 clipă, şi-a mea viaţă apue în mormânt! 

Ori care-i fi, Putere, tu, ce mi-ai pus pe frunte 

Ast semn ce mă 'nfidră, ce nu "l am meritat; 

Tu, ce sub flori ascuns'ai năpârcă spurcate erunte, 

Şi viaţa omensscă cu bâle-ai întristat; 

Tu nu escă, nn, dreptatea!.. Sai tote-acele rele 

Produsu-s'aii în lume fâră de scirea ta! 

De sunt aceste tâte făpturi de ale tele, 

Nu, nu, ei nici odată, tămâe nu-ţi voii da. 

Când nu cunose pricina, din care nasc în lume: 

Nici erburi venin6se, nici şerpele-otrăvit, 

Nici bâle, nici ah! spune, misteri6se nume, 

Făr” de aceste rele ființar fi perii? 

Printv'însele se ţine a lumei armonie? 

A fost trebuinci6să neapărat aici? 

Ca binele prin rele să potă să se ţie 

Precum ne-a spus atâţia filosofi mulţămiţi? 

Dar tu, pe-a cărui voe a "naintat fiinţa, 

Tu, care le facă tâte, din chaos, din nimic! 

Ce stavilă fatală ţi-a *mpedecat voinţa, 

În cât fără de rele binele-ar fi nimic? 

Dar ce dic? spre a ţine a lumei armonie, 

A twebuit ca forma să mi-o batjocoresci!
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0 lume! esci ferice, şi mulţămesce mie, 

Căci prin a mea sluţire, tu misc şi vieţuesci! 

Dar vorbele, sunt vorbe! eit ce voiit face re? 
Ce am să fac? aice nu vine astăgi ea?.. 

Nu o să fie nunta-i la curte astă sâră? 

Câţi-va, voinici în umbră... Fioriţa este-a mea.* 

Pata 

GHINEA, DOMNUL MIRCEA. 

Mircea, intrână pe gânduri. 

"Tu escă, sărmane Ghineo? ce vrei să-mi spui tu mie? 

Fi am a-ţi spune multe; vedi tu, voii a sfirşi... 

Păcutu-ţi-am vro dată, vrând sai nevrând rău ţie? 

Asupra mea nimica tu nu ai a cărti? 

N'ascuude, ci îmi spune, ai să te plângi de mine? 

Ghinea, 

Nu! nu, din împotrivă, prea 'malt stăpânul mei! 

Mircea, 

0 taină ce 'mi înghiaţă sângele meii prin vine, 

Ce-mi depărteză somnul şi "mi face traiul grei, 

a. 
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Voiii să descoper ţie... dar ca otrava vie 

Ucide pe acela ce umblă răi cu ea! 

0 taină ce tot omul, mainte să o scie, 

Ar trebui să râge, şi-a se cumenica! 

Dar nu; tu nu'miă esci omul, cu î6t” a ta credinţă... 

Acela vroiii să w'aibă nici gură a vorbi, 

Nică ochi ca să zărâscă, nici inimă să simţă, 

Nici voe... ca cuțitul ce trebue-a lovi... 

Ghinea. 

Stăpâne, fă cu mine tot ce mi se cuvine... 

Sdrohesce-mă ?n picidre, şi di aşa di că! 

Voiii săruta picioru'ţă, gicend: ucis de tine, 

E dulce să las viaţa, o scump stăpânul mei! 

Mircea, 

Atunci ascultă, Ghineo, şi fie-a ta credinţă 

“Să nu-ţi răpue viaţa... ce ştii? ce ţi-am vorbit?" 

A! ştii... dar mai "nainte, arunc a ta voință! 

Arune” a ta gândire! fii rece, amuţit!. . 

Fii rece ca o stâncă; dar mă pricepe bine! 

Pe când al meii părinte domnea p'acest pământ, 

Câţi va boeri din ură porniră către sine 

Şi "i dară-un fel de apă ce "1 duse în mornicut;.



G SORI 

_0 apă care-adorme, dar care nu omâră; 

Şi bunul mei păriute fu îngropat de vii... 

Ce? tu nu tremuri, Ghineo? nimic nu te 'nfidră!.. 

Dar întâmplarea face în ţară Domn să rii, 

Câţi-va pe la ureche sunară cârda morţei 

A celor ce-l ucise... tu scii? lam desgropat... 

Şi bunul meii părinte, acestă pradă-a sorței, 

În grâpă”i, în cosciugu'i pe faţă-era culcat! 

Semn cum că se bătuse în chinuri, în durere, 
Pe când în sînul morţei d'o dată s'a trezit!.. 

'Pu înţelegi, o Ghinco, ce sete, ce plăcere, 

“Bii simţi de răzbunare?.. minutul a sosit... 

Acei ce or să: pâră sunt; peste doispredece... 

Vedi, numele lor tâte le-am însemnat ati!.. 

“De-sâră este nuuta... tu înţelegi? fii rece: 

Acei ce or să vie dW'aici mor mai eşi!.. 

Ghinea, 

Măria ta, dă-mi voe s'adaug două nume... 

Mirea. 

. Ce? tu cunoscă şi p'alţii? gi, di, săi sciii şi ei! 

Ghinea, lao parte. 

E vreme... unul şi-alţul îmi sunt urâţi în lume; 

: Și făr de că mai lesne ajung la ţelul mei. 

(seste o listă şi o dă lui Mircea: apoi tare.) 

  

i 

i | 
i 

i 

: 

i
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Cetesce! toţi aceştia, eri seră s'adunase; 

Vorbiră să te surpe... vedi lista tuturor!.. 

Mircea. 

Ah! să&mi răpâscă tronnl! mănia mă apasă: 

Ah! să'mi răpescă viaţa! şi ei încă nu mor! 

Sorin, şi Filip încă!.. ciudată întemplare: 

Sorin crescut la curte-mi, şi Filip ce "] cunun: 

Fi încă mă înş6lă!.. o lume! o turbare! 

Mânia mă abate. .. să mor ori să”mi răzbuu! 

Ah! vino, vino iute, amară răzbunare, 

Şi-adapă cu-al tăi sânge setos sufletul meil: . . 

Ghinea. 

Stăpâne, la picire“ţi eii sunt în asceptare... 

Di, şi a ta poruncă îndeplini-voil ei... 

Mireea, 

Să 'ne&pă nunta 'mdată!.. da, preoţii să vie, 

Şi ?n umbră tot d'odată săpaţi morment cu zor; 

Sub ale strbătorei corâne ridătbre 

Şerpi veninoşi şi negri s'ascundă. limba lor“. 

a Yu
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SMARALDA. 

Sorin o di ş'o uâpte nu reintrase-a casă, 

El rătăcea "mpregiurul castelului numit. 

Acolo întristărei el inima îşi lasă, 

Acolo chiamă mârtea de viaţă obosit, 

Dar rele se scură... El trebhue-a purcede. 

Plecă dar spre locaşu-i, trist, îusă liniscit. 

Urmâgă lungul apei în care se prevede 

Giucând al lunci pline imagin” aurit... 
Mai nici odată sera nu "i-a părut mai dulce, 

Nici lună mai volosă, nici stele mal sglobii; 

Nici dulcea filomelă "nainte să se culce 

Nu a ţinut concerte mai tinere mai, vii! 

Tăcută lină sâră, păşind maiestudsă, 

Şi aerul cu-aripa”i ici-colo despicând, 

Scula mii ventuleţe în aria serâsă, 

Ce după dânsa tite veneaii uşor săltând. 

În trâcătul lor dulce, aceste vântişore 

Se legănaii p'aripe în spaţiul undos, 

Saii se giucaii cu-a serei cosiţe plutitore, 

Ori aduna pe vânturi al florilor miros. 

Iar unele din ele, fiind mai indiscrete, 

Mergeaii ca să surprindă în umbră doi iubiţi; 

Giucai cu resfăţare în lungele lor plete 

Rigând de nebunia acestor fericiţi. 
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Pâriul lin şi dulce mugind în calea'i lată, 

Unea a lui murmură cu-al paserei suspin, 

Cu fremătul de frunze, în vânturi legănată... 

Aceste îmhbătară pe junele Sorin. 

EL caută în apa în care luna vie 

Şi stelele de aur apare luminând; 

“Acest tabloii essală prea dulcea'i nebunie, 

ÎN fermecă, *1 încântă, înalţă al săi gând. 
„— Aicea apa este mărâţă şi curată, 

Ca plânsul de fecidră ce cură p'al ei pept; 
î)e pulbere de stele “i-e faţa semănată! 

P'aici dulci păsărele prin cântece se cert. 

Ah! uade pot să aflu o sâră mai frumosi ? 

Și a'mi depune anii, mormânt mai ridător 2 

Aici dar să se curme junia'mi vifor6să!.. 

Vedi! stelele de aur mă caută cu dor, 

Şi apa murmurândă în cale'i se opresc; 

Îmi dice: vino! vino! de mult eii te doresc! 
Vei, cât sunt de curată în luna ce lucesce, 
Aşa sunt credinci6să cu cei ce mă iubesc! 
Rămâneţi sănătâse, voi dile tinerele, 

Dar pline de 'ntristare, şi tu, o cerul mei? 

Nemuritâre carte cu litere-aurele, 

Îu care învățații cetesc pe Dumnedeii! 

Şi tu, şi tu luniţă, lumină argintâsă! 

Ce mă "mecai adese cu dalbe sărutări, 
43u1 14
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Şi voi, o floricele cu tinere mirose, 

Şi voi, o filomele, cu mânâre, dulci cântări! 

Ah! dacă a mea viaţă în scurtă, o ursită! , 

Şi-a trebuit a trece făr' de a fi iubit, 

De ce nu fuse âre încaltea strălucită 

Ca stoa care cade; dar dacă a lucit? 

Afiaţi'mi, o! aflaţi'mi necagurile mele, 

Yoi, marturii acelor ce în ascuns suspin! pi 

Eram ei tânăr încă, o luminâse stele: 

Dar nu plâng tinereţa ce s'a curmat în chin. 

Nu plâng nici mândrul nume, lumină trecătâre, 

Ce fermecă ş'orbesce pe cei ce 0-a privit. 

Îmi pare răi d'un lucru: în viaţa'mi gemătore 

Şi scurtă, uimini âncă, nimini nu na iubit! 

Bă pot trăi, dar viaţa'mi e întristată forte! 

Se dice că sunt 6meni ce uit ce ail jubit ; 

Bit pot trăi, dar colo pătruns'a crada morte, 

Şi ei voii fi în lume un arbur trist pârlit. 

A cărui uscăciune va fi pericul6să, 

Va întrista dumbrava de tineri copăcei.... 

0 lume! crudă lume! rămâi dar sănătosă! 

Ca vera cu flori dalbe. mă duc cu anii mel! 

  

  

Aşa Sorin gândesce. Tot pare că se plânge. 

Se stinge luna "n aer şi stelele se Joc; i 

Câmpia se preface în ocean de sânge; “ 

Şi florile “m şopirle, și aerul în foc.  
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Şerpi se rădic pe c6de şi limbele arată; 

Bi fug ca să se scape şi "n sinu'i se strecor, 

Şi inima'i se simte de ei înfiorată! 
lar bufniţe ţipânde se las pe el din sbor. 

Nori negri se rădică, şi foc şi apă vârsă, 
Cât nu încape locul aice pe pământ. 

Pământul se despică în inima lui arsă, 

Şi morţii îşi scot capul şi strigă din mormânt. 

lav riul cură dulce cu undele”i spumâse, 

„Ca vârsta tinereţei ce: trece în cântări; 

În sînul lui s'ande suspine amorâse 
Ş'armoni6se şopte de calde sărutări. 

Din sînul apei esă o horă eraţidsă 

De tinere feciâre, frumise, ridători, 

A căror câmă cade pe sînul-lor undâsă. 

A căror guri essală parfumul cei de îluri. 

Sorin urmat de hiară, de foc şi "de văpae, 

Era să se arunce în iazul recoros.. .- 

Sub forma Fioriţei, frumesă şi bălae, 

Eşi din apă moârtea. „Vin', mândrul meit frumos: 

Vin”, vin”, de încăldesce cel sîn străin şi rece 

Şi mâna'ţi înghiețată la sinu'mi călduros! 

Şi buza ta uscată pe care setea trece, 

Pe buza mea ce arde cu sârele focos." 

Aşa perdut în nâptea îuchipuirei rele, 

Copilul şovăesce... voesce a s'arunca 

În apa strălucită. de lună şi de stele; 

0 ridere amară trecu pe faţa sa.
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Un pas şi 'n sînul apel ar fi aflat scăpare, 

Când, o suavă umbră, trecând ca un suspin, 

C'un viers plăpând şi dulce, dar plin de tremurare, 

ÎL strigă şi îi dice de doă ori: Sorin! 

0 jună copiliță îl chiamă pe-al săi nume. 

— "Te caut, gise-acesta, de când a amurgit, 

Prin târg şi pe acasă... am audit din lume 

Că te-a zărit pe-aice... şi fuga am venit, 

Să'ţi spun a nu te duce de scră pe a casă... 

'Tu nu scii ce se trece acolo la palat. 

Pe de o parte nuntă, petreceri, danțuri, masă, 

lar pe de altă parte, tot: pare turburat! 

În umbră se lucrâdă sicrie de morminte. 

Popi vestmântați cu sfinte în casă staii pitiţi? 

Ostaşi, pe la fereste, cu lungile lor flinte 

Pândind: prin întuneric, abia şoptesc sfiiţi!.. 

Eşiam de la Domnița; un Ciohodar îmi dise 

CĂ o să curgă sânge şi lacrime de foc; 

Că ?n cartea crud” a morţii sunt multe nume scrise 

„Acelor ce de Domnul die r&ii sait îşi bat juc. 

Rit n'am temut de tine, ce gici adese-6re 

Că Domnul şi Boerii despce ţera lor. 

Co ai să te amesteci înti'astea, dragă Sera, 

De ce un esci cu-minte, s'asculţi pe a ta sor?* 

i 
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Smaralda oselină, de-o rară frumuseţe, 

De mică o luase Domnița lângă ea. 
Aci i se formase a vieţei tinereţe, 

Aci, în pace dulce mândreţea”i înflorea. 

Era datore viaţa amicului ei june. 

De-atuncă ea îl iubesce cu călduros amur. 

FI nu scie nimica; nimica nu îi spune | 

Că dorul ce'i arată nu”i alt de cât de-o sor. 

Fa este-o frumuseţe de-acele ce răpesce 

Ori care ochii o vede... un chip fermecitor: 

0 talie subţire ce vântul îndoesce, 

Un păr bogat şi negra d'eben strălucitor; 

0 față ce nici sâre nici vânt nu sărutase; 

0 frunte rătunjoră; ochi negri, mari, focosi, 

Umbriţi de nisce gene stufose de mătase: 

Obraji, de şi nu rumeni, dar frageţi şi vuioşi: 

Micuţe buzişâre cu purpură "'ndoite, 

Şi albi ca cele fulguri cădute pe Carpat, 

Şi mică ca nisce bibe de roă risipite; 

Un sîn ca ghiocelul cel alb nesărutat 

De arşiţele verei, şi care juna fată 

Temându-se ca vântul ce "n plete îi juca, 

Cu sărutări cei fură, să nu”i îea tot d'odată 

Secretul ce ascunde, cu grije acoperea. 

Purta o rechie-albă cusută cu mătase; 

Pe capu o măramă cu dese flori de-argint 

Cădea cu-a sa cosiță ce "m doi înodase, 

Ca două aripi linse ce corbu "ntinde m veut.
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La gât purta "odată o salbă aurosă; 

0 16să de mătase intrepletită 'n fr, 

Cu doi pafte de-aur pe talia”i mlădidsă, 

Se prevedeaii prin vălu”i cel alb şi rar la fir. 

Sorin Va ei vedere rămase în răcdlă. 
„Îţi mulţumesc, Smaraldo, îi gise însă el. 

Dar viaţa mea nu face acestă ostenslă 
Ce tu ţi-ai da cu densa,.o mândru îngerel! 

Ei pot muri şi nimeni să nu se întristeze: 

Şi lipsa mea pe nimeni să fac” a întreba! 

Bi pot muri şi nimeni să nu mă cerceteze: 

Şi nică un sin să bată, saii lacrimi a versa. | 

Căci fără de-o fahire de-o semă între tote. 

Viaţa”i o pordră, o înger răpitor! 4 

Îubesc cu îufocare, cu nebunie pte: | 

Dar 6menii prin ură răspund Pal mei amor.“ 

— "Tu ici că nimeni âncă nu te iubesce, S6re? p 

Că pentru-aceea traiul ţi-e dureros şi grei? 

Dar tu, tu însuţi, spune, pe cine Yubesci re, 

Ca să te plângi de alţii, o Sorinelul mei?" 

  

  

Aşa vorbi Smaralda c'un aer de mustrare: 

0 vie ruminelă cuprinse faţa sa. 

— Smaraldo, îi răspunse Sorin cu îufocare 

"Lăsând din a lui gână o lacrimă a pica,  
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Vegutai tu în visuri o dulce frumusre 

Ce nu vegi nici odată acvea pe jămtni; 

Ardend de frăgedime, dulceţă tinereţe, 

Un înger blând şi dulce, vorbind întiun cuvânt? 

Şi poță tot de odată săți faci închij uire 

Cat pote că să simță un sullet îndrăgit? 

Un suflet ce 'nseteză de dulce fericire, 

Un sufiet ce iubesce şi nu este lubit? 

Ri bine! astfel este acestă frumuseţe 

Pe care o ubesce ast suflet turburat. 

Dar vai! acâstă dulce, străină tinereţe 

E rece la iubirea ce ea mi-a însuflut: 

Tu o cunosci, Smaraldo... de sâră se mărită 

La Curte unde-a merge voiai să mă opresti:“ 

— Pioriţa! gise fata cu inima rănită, 

Tuvnând a că cătare spre olţile ceresci. 

— Fioriţa, îi răspunde Soria ce mâna'i strânge. 

Ah! plânge-m&, copilă, căcă sunt nefericit! 

Ah! plânge-mă, Smaraldo, cu lacrime de sânge; 

Şi versă mângâiere în sufletwmi sărobii! 

De când iubesc, Smaraldo, vedi sorele e rete, 

Şi stelele în aer s'ail stins şi ali penit; 

În damn se face dioă şi nopte, timpul trece; 

Nimic nu mă descâptă din visu'mi fericit... 

Vaud, nu văd nimica de cât a ci faptură, 

A cării frumâseţe mă 'mbâtă de amor, 

Şi vorbele'i de miere ce cad din a ci gură 

Ca forile de aur din mânârul pomişur.
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C'o vorbă ea ar face să cure al meii sânge. 

Pe-un zîmbet al ci numai aşi da eii viața mea. 

Ca slabă fioricică ea sub picior m'ar frânge. 

Ucigător, copilă, mar face dacar vrea! 

Când ochiul moii o vede ardâni de frăgedime, 

Din creşte până 'm talpe mă prinde un fior 

Ce mvarde şi mă 'nghâţă, m'apasă cu crudime, 

Şi gura mi se 'nchide, şi capu'mi pare 'n nor: 

Atuncea al meii suflet, cu sufletn'i de-odată 

Lăsând a lui țărână pe ţărmul pămentese, 

Aşi vrea ca două rade să se cufunde "dată, 

Şi să s'avente dulce în l6gănul ceresc! 

Smaralda *nâcă doru'i, şi vârsă lăcrimiore, 

Al căror curs ferice alină pasul săi. 

Ra a simţit în sînu'i, şi pentru prima 6re, 

0 crudă gelosie ce'i face-un mare ră. 

— La Curte este nuntă; iar tâmă'mi este forte. 
Că sub acele danţuri, plăceri sărbătoresci 

Şi cântece voi6se, s'ascunde cruda morte. 

Tu poţi scăpa mirâsa pe care o iubesti; 

la dar inelu-acesta cu pajură domnâscă, 

Ce spre a ta scăpare chiar Domua mila dat! 

Cu el ori cine pâte ori ce să uneltâscă; 

Tot lui i se supune, tot este lui plecat.“
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NUNTA. 

Mii de făclii lumină în sala spaţi0să. 

Dar nu lucea nimică mai mândru mai voios, 

Ca ochii celor dame ce 'n hora sgomotâsă 

La sunetul vidrei s'avâută grațios. 

Dar ca să descriii danțul, vai! musa mea nu are 

Nici graţia cerută, nici bucuria lor! 

În dar o chem la horă! ea stă în nemişcare, 

Şi gându'i în departe s'avântă după dor; 

Căci de un timp încâce ea este gâuditâre, 

Şi sgomotu”i desplace, rari lucruri o răpesc ; 

Marchisa scăpătată, aşa "i supărătore; 

Lumina, fumul, danţul, îndată-o ostenesc! 

Lăsând dar tinerimea s'adune bucurbsă 

Pe sînul desmierdărei plăpândele ei flori, 

Vegi! muza mă învită atât de grațicsă 

Ca să salut miresa -cu perii gălbiori. 

Fioriţa cununată, trecus” aici în sală, 

Cu tâtă adunarea ce-acun 0 admira. . 

Frumâsa”i dulce faţă era puţin cam pată 

Dar umbra întristărei un fovmec noii îi da. 

Pe capui de o parte, saricu'i de velură, 

Roat de petre scumpe, lăsa pe sinul ei 

Să cadă 'n resfățare o fundă lat” aură, 

Ce atârnând sărută rotundi-i umerei.
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Cosiţa”i împletită cu mărgăritărele, 

Se despica în doă căgend pe spete'i strâns, 

Ca doă ghirlăndiţe de flori de micşunele, 

Ca doi şerpi lungi de aur, stropiţi de-al serei plâns. 

în sînul ei, a cărui albeţe răpitâre 

Se prevedea prin vălu'i de gaz cel coperea, 

Ca marmurul în fundul de ape limpedidre, 

Ca crinul printre roă, îşi înfipsese ea 

C'o graţie eschisă, buchet de floricele 

Ce essala în prâjmă'i uv răpitor pariun, 

Şi nu sciail ori ochi”, ploate viorele, 

Sai gura”i răsurică, născeaii dulcele fum? 

Pe brâul ei de aur, astrânsă cu 'nerijire, 

Sc mlădiea ca florea, pe rămurica, sa; . 

Şi semăna, copila, c'o dulce *nchipuire 

Ce "m visele juniei vine-a ne fermeca. 

E fericită dioa când junele vergine 

Încep ca să iubescă de faț” amanţii lor! 

Căci din acea gi numai pot ele să esprime 

Cât inima lor fuse 'mecată de amor. 

Dar astă fericire nu "mbâtă pe Fioriţa: 

0 presimţire-amară o turbură mereii. 

Acolo, în tăcere, suspină copiliţa, 

Şi lăcrimând se uită la soţiorul săi. 

Femeile geidse de-a fetei frumusețe, 

(ăsesc Cacele lacrimi anunţă un mister: 
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Că umbrele întristărei pălise-ale ci feţe, 

Că fata n'ar fi tocmai un îngeraş din cer. 

Dar printre tote una, şi jună şi frumosă, 

Soţia unui Stros ce-era biv-vel Spatar: 

Dar rea, nesuferită, zuliară, vanit6să; 

Credându-se născută de nâmuri fârte mui; 

Natura însă "i dase o formă forte rară 

Diametral opusă cu caracterul ci; 

În faţă”i frăgegimea, de seri de primăvară, 

În ochii sei dulcâţa de ochi de columbei! 

Acâsta ia chip dulce şi vorbă prefăcută. 

— În gioa nunţei tale, îi gise fetei ea, - 

Ei nu pot înţelege să fii tu ahătută, 

În loc să fi roiosă, tu plângi, copila mea! 

Barbatul, copiliță, e sera ce umbresce 

Ş'ascunde de-ochii lumei pe cei ce noi iubim, 

Când faţa pentru inimi se tâmplă de roşesce. 

la spune, Fioriţo, ce s'a făcut Sorin ?* 

Copila se roşesce. Rivala'i triumfătere 

0 vede cu plăcere, şi sub piciorul sei, 

Sărobesce-a ci mânărie precum sfărâm” o îlre, 

Şi face să zimbescă ascultătorul reit. 

Pe o sofa prea scumpă, sta Donna conjurală 

De mândre. jupânese, prin care s'osebia,
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Prin rara” frumuseţe, Smaralda. juna fată. 

De-acolo copiliţa rivala îşi privia. 

Ah! mult e mândruliță! gicea copila în sine. 

De ce, o Dâmne sfiute, n'am chipul ei frumos! 

Şi ochii ei albastri, şi genele” blondine, 

Şi faţa”i bălăidră, şi păru'i auros! 

Atunci, ah! cine scie? putea c'a lui iubire... 

A mă iubi?.. o dulce, fermecător cuvânt! 

Îubirea lui e viaţa... unica'mi fericire! 

£ tot ce'mi face bine! e dorul cel mai sfânt! 

De ce nu nt iubesce? el mi-ar fi drag mai tare... 

Căci fi să mă fubescă atâta îl iubesc! 
"L-aşi fi iubit atâta, cât ura mea e mare 

Asupra Fioriţei ce nu poriii s'o privesc:... 

Şi iar nu pocil a ţine aşti ochi să o privescă, 

Ca când mă trage-un fermec...* Aci ca se opri. 

Şi ochii s'aţintară pe faţa îngerescă 

A tinerei mirese, pe când o umili. 

Smaralda le ascultă. Yorbirea lor îi place; 

Se simte răsbunată... apoi iar se gândi: 

— El nu e drag Pioriţei... femeea dar răi face 

Cu-atâta răutate pe fat'a umili! 

Dar pâte jupăndsa; chiar ea pote "1 iubesce.* 

Pioriţa, am gis, roşise; ea w'are-apărător,. 

Nici chfar o căutare ce-ades îmbărbătesce; 

În dar cu ochii cată pe: dragu'i soţior!
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Căci toţi, mai toţi boerii eşiseră afară, 

Lăsând pe jupânese uitate ?n jocul lor. 

Din ordinea lui Vodă cu toţii s'adunară 

În altă sală mare, în sala de omor. 

A 6speţilor vote se răsipesce mdată, 
Şi spaima 'ofioreză pe privitori uimiţi! 

Căci de fustaşi cu flinte e sala înecată, 

Şi câţi voesc să casă la uşi se văd „opriţi. 

Aici s'aduce-o masă, pe carei aşedată, 

0 carte și o erace, mai multe cununii; 

Şi popi cu patrahire, în sală se arată 

Urmaţi de o mulţime de slugi şi ediclii. 

Înmărmuriţi de spaimă, toți tac în adunare, 

Şi nimeni nu "nţelege acest amar mister. 

Aici rămâne mută ori care întrebare; 

Nimic, nimic nu scie. nici gardă, nici chiar cler. 

Dar Ghinea et'apare în sală cu trufie. 

Sinistra lui rânjire pe toţi a înfiorat: 

Pe faţa lui lucesce aceeaşi bucurie 

Ce a simţit Satana când pe-6meni a "şelat. 

— Bărbaţii vostri, (dise femeilor uimite, 

Spuind tot de o dată numele tuturor.) 

- Ai tras spre denşii mârțea cu crime dovedite ! 

- Myerele d'acuma şi tot pvutul lor,
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Le vor lua ciocoii ce în c6dă le slujesce... 

Mueri! 6tă bărbaţii ce voă se cuvin!..“ 

EL gice-şi un vuet în sală se lăţesce, 

Femeile strig... ţipă, şi unele leşin. 

Femeile, la urmă, vădend că nui scăpare, 

Se hotărăsc la tâte cu sulletul curagios. 

Apoi, aceeaşi srtă maveaii fieşte care? 

Chiar a muri 'mpreună cu alţii mânzălos. 

Dar unele zîmbiră!.. căcă scena durerâsă 

Şi crudă tot d'odată avea comicul că. 

Esemplu Spătăriţa, cea mândră şi frumâsă 

Ce-a fost privit boerii cei-alți ca pe lacheă ș 

Ea se vădu redusă, în marea ei mândrie, 

Să iea, de soţ clocolul bătrân şi uricios ; 

lar altele din: ele trecute ?n ilichie, ” 

(Cum dice întmacesta un cronicar vol0s) 

„Nu sciii de ce pricină la față se roşise?“ 

Din tâte Fioriţa priimi mai cu amar 

Acestă lovitură !.. Sărmana, Mai murise ! 

Pe soțul ei cu țipăt îl chiamă în zadar! 

Ea tremură, şi plânge, şi perde-ori ce simţire. 

Văgenă tradus în faptă decretul pronunţat. 

. . . . . . 

Dot Giohodari profită de Junga-t amorţire, 

Din ordinul lui Gina, cu ea sati depărtat. 
Ii
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SILA ŞI MOARTEA. 

(O cameră abia luminată de o lampă. Tioriţa leşinată pe un pat.) 

„Aceea ce-a mea formă pocită, urici6să, 

Să-mi dea nu fu în stare, îmi dete capul mei, 

Căci eată-mă la ţălu-mi... vedeţi acea frumosă, 

Cea mânără ne-*mblânzită ce-atât o iubiam eit? 

Ce-o apără? nimică... şi nu mai e scăpare; 

Nici o putere ?n lume nu pote-a o scăpa! 

Vedeţi cât e de jună, de albă de frumsă ? 

Ce gură mititică! ce păr lung şi bogat! 

Din gână-i cură încă o ronă căldurâsă. 

Şi sinu-isaltă dulce, şi chiam' un sărutat! 

Ba dârme..: 0, plăcere! ce mă opresce dre? 

Aşa vorbesce tihinea, cu capul ameţii 

De fumul unei patimi brutale şi-ardătore. 

EI perde minte, vorbă... obrazu- i e pălit, 

Şi ochii lui acuma sunt tneruntaţi în sînge, 

Ca ochii unui tigru ce prada şi-a găsit. 

„0 mână înfernală se pare că-l împinge; 

Se clatină pământul. . : lumina-a dispărut.
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Abia "şi atinge mâna turbatul de fecidră, 

Acâsta, de o dată atunce s'a mişcat. 

Mişcarea copiliţei mai mult, îl înfioră 

De cât un şerpe negru pe care ar fi călcat. 

El geme m a lui sete vădendu-şi cupa plină ; 

Dar când la ur o pune, paharul a secat: 

Mânia lui e mare, şi furia-i streină... 

Nimic nu 7] mai opresce... Pioriţa a țipat! 

0 luptă me-egală. .. ca vulturul cel tare 

Co dulce porumbică ce va a o: sdrobi... 

Pericolul dă fetei putere atât de mare, - » 

Cât două trei minute ea se împotrivi; 

Dar braţu-ă ostenesce, puterea, sa slăbesce; 

Bărbatul înţelege. .. adaoge-al săi zor.. . 

Când Ghinea-ţipă, cade, subit forul ce '] rănesce... 

Lovit în pept de-o mână ce vine 'n ajutor. 

El cade "m al săi sânge... 0 fată tinerică, 

Naiutea Fioriţei atunci s'a arătat. 

Acâsta e Smaralda!.. intrând pe-o uşă mică 

Ascunsă în părete. .. „Copilă te-am scăpat.“ 

— Dar care-i interesul ce iai tu pentru mine? 

Întrebă Fioriţa luându-i mâna sa. 

Îți sunt datâre viaţa... ah! ce gic? fără tiue, 

Mat mult de cât viaţa, barbarul îmi lua! 

o
 

a
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Smaraldo, voii îi ţie o soră călduroasă ; 

Voiii face pentru tine ori ce tu vei voi.“ 

— Ah! dise copiliţa cu gena negurâsă, 

Ce voit? dar ce xoili alta de cât a mi'l iubi! 

Dar-spune, Fiorilo! o, spune-mi, dragă mie 

De ce escă rece 6re la dorul lui Sorin ? 

EI, ce iubesce viaţa căci ți-este dragă ţie, 

Ce-ar da dilele sale să "mpace-al teii suspin? 

Dar de un timp încoce, e trist, îngălbinesce ; 

Pe gânduri tot-deauna, el umblă adincit ; 

Ximică nu-i mai place; îl vedi că se topesce, 

(la florea dimineţei ce brumele-aii lovit ; 

În sufietu-i se trece gândiri spăimintătire. . - 

EL vrea să se ucigă... 0 dulce îngerel ! 

mu, care esci frumosă şi blândă ca o flore, 

'Tu, care te jubesce, îndură-te de el!“ 

— Ce pot să fac, Smaraldo? mi-e inima "ngheţată : 

Nu simţ nimic vedendu-l: lipsind, nu îl doresc. 

Dar spune-mi, copiliță, e ore adevărată 

A mirelui mei mârte? saii ei mă amăgesc? 

_— Ah! cel puţin, îi dice Smaralda, gânditore, 

Tu poţi să-l scapi de morte, o Fioriţa mea! 

Ea dise, şi din ochi-i curg calde lăcrimidre. . . 

— Poţi, să-l întorci la viaţă, îi dise încă ea! 

Apoi luându-i mâna 0 udă ?n lăcrimidre, 

Şi-o *ncarcă toi, d'o dată de calde sărutări. 

„801 

2
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— Ah! scapă-l, dise fata cădinâu-i la piădre. 

Nu sciii vorbi, o dâmne! şi nam de cât oftări 

Şi lacrimi! ah! copilă, să fi putut a-ţi dice 

Cum simte al mei suflet, în slabul meti, trist grai, 

Cu lacrime de sânge tu ai fi plâns aice!.. 
Căci inima-ţi e caldă ca sârele de Mail!“ 

—— Dar ce te întristeză ? întrebă Pioriţa, 

Atinsă pân la suflet, ce păs ai de Sorin? - 

Esci ore a lui soră? mai dise copiliţa. 

EI îmi spusese-o dată că ?n lume e străin.“ 

— E, sora lui? răspunse șoptindui al lui nun, 

Ascultă. surățică, şi află ce sunt ei: 

Nam nici părinţi, nică frate; pe nimeni man în lunie, 

Da el le ţine locul la toţi, îngerul meil! 

“Urechea-mi de *] aude, şi ochiu-mi de 1) privesce, 

Peră graiul şi cuvintul, și mânele în frâng: 

Şi sângele în sînu-mi argând se grămădesee; 

Vorbesc ovi ce îmi vine, şi plâng, şi rid. şi plâng! 

Ah! scapă-l de la morte! o vorbă mănsăirsă, 

0 căutătură dulce pe ripă 71 va opri... 

Mânsâe-l cu cuvinte, surata mea frumesă! 
Mângâe-l cu cuvinte, de nu poți al iubi.“ 

Dicănd aceste vorbe, Smaralda "ngenuchiată, 

Piciârele Fioriţei, plângend le *mbrăţişa; 

Tar tânăra frumosă, răpită și mirată, 

Pe lângă dorul fetei uita durerea sa. 
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INCHISOAREA, 

(Un Deciii: pate ascernute). 

Stroe Spătarul; Codă YVornicul: fratesti Radu Comisul; Dragul Stol- 

micul; Vintilă Comisul; Filip Caminariul iirele Fioriţei, şi alţi boeri 

hotărâți la morte, 

Filip (către Stroe). 

Cu tâte-aceste nunta se începuse bine; 

Mirâsă frumuşică şi ginere voios! 

Hori, musică şi masă, pahare cu vin pline... 

Dar dracul vîră edda, şi totul cade gios! 
Dar cui să-i trecă 'n minte, Spătare, mare-nune, A 

Că mârtea *n ziafete de-al d'astea ascundea 

A ei sbărcită frunte?.. Dar trebue a spune: 

Ideea este rară, ba încă nu e rea! 

Și dacă ?n ceea lume o fi să mă însâre, 

Spre-a nu mai cădea "n cursă lua-voiit măsuri tari! 
Acum remâne numai, în viaţa viitâre 

Să sciii de este nuntă, şi domni şi boeri mari?., 

Dar tu esci dus pe gânduri! ca popa ce remâne 

Ne-ales de parohie la tronul păstoresc. 
(Boerii se csriă în fund). 

Hei! cine strie* acolo?.. ascultă, o stăpâne! 

Pe marginile gropei, ei încă se sfădese! 

Stroe. 

Ce credi tu despre suflet în viaţa viiitcre? 

Filip. 

Nu te grăbi, Spătare... mai rabdă şi vei sci, 
*
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În viaţa ce-o să vie, ca m viaţa trecătăre, 

Cat pentru mine, frate, tot vesel am a fi. 

“Pot, ce mă ne-odihnesce e temerea cea nare 

Co am să nu mă pue în raiul cel ceresc, 

Să stati cu umbre triste ca tine, o Spătare! 

o”
 

(Porta îuchisorii se deschide: întră Sorin repede). 

A! ceată unul însă cu care să glumesc. . 

Ce! şi tu vii, Sorine? pe Dumnegeii, bădiţă, 

De scii ceva din tote ce ochiul mi-a r&dut... 

sorin trăzânâu'l la o parte. 

Ascultă-mă, Filipe! Sărmana Fioriţă 

În mâna lor spurcată se ice ca cădut... 

Ia, ţine inelu-acesta, şi manta de la mine; » 

Şi sboară spre scăpare... dul cai afară sunt. - 

Să vă ajungă dioa în țările streine! . . 

la, ia inelu, dute! şi nu di un cuvint... i 

Filip. 

Îţi mulţumesc, o frate: dar tu, ce-o fi de tine? 

Sor.n. 

- Nu te meriji de mine... acestavi treba mea. 

Filip. 

Nu, nu! ori staii aice, ori vei eşi cu mine! 

| Sorin. 

e du, te du, grăbesce; şi shiră către ea!.. 

(Fi în, în inelul şi manta: piecă, apoi iar se întircel.  



    

SORIN «9% 

Ascultă-mă, Sorine; dă-mi mâna a-ţi o strânge. 

Îți jur pe al mei suflet să fii fratele tăi. 
3 

Sorin. 

Dar, duţe! mergi; o clipă mai mult, şi al tâii sânge 

Va curge... sbâră, sboră, de esci fratele meil. 

(Filip arată inelul, şi gardele “1 fac loc de ese). 

Acuma vie mârtea! mă va afla în pace... 

Fioriţa e scăpată. .. acuma pot să mor. 

Să mor ca să trăească aceea ce îmi place... 

îți mulţumesc cu lacrimi, stăpâne ziditor! .. . 

INCHEIERE. 

A dona gi Fioriţa, cu soţu-i împreună, 

“precuse în Moldova, voioşi şi mulţumiţi. 

Boerii- se tăiară ; şi chiar Sorin cel june 

Perise de o dată cu-acei nefericiți. 

Iar întu'o dimin6ţă, mulţimea curidsă 

Pe malul unei ape s'adună a privi 

Cadavrul unei fete... Smaralda cea frumsă 

Se asvirlise "n apă, neavând ce mai iubi!



    

FLORILE 

     



  

Ca Esme mai dulce fl5re 

Cu desmerdător parfum, 

Na mai strălucit sub s6re 

De la Tunis la Batum! 

Sub privirea”i s'auresce 

Unda lină din Bosfor, 

Şi vădând'o, Gul roşesce, 

În grădină la Nichor. 

Ca mărgăritarul albă, 

Şi cu părul de Ehin, 

Ochi de foc, şi mână dalbă, 

Gura, gracios rubin; 

 



  

Nallă, delicată, fină; 

Dar cu braţul rotundior, 

Sinul «i, sîn de vergină, 

Unde dulcă mistere shor; 

  

De un an e măritată: 

De ghiauri, de musulmani, 

“Şi de frenci e lăudată; 
Are opt-spre-dece ani! 

Când o veţi la preumblare 

Sub iaşmacii adus din Şam, 

(a o stea prin nori apare 

Dulcea fie a lui Osman. 

Feredjioa-i se *mlădie 

Pe kiahiul, bogat cerkez, 

Cu dalga de selemie, 

Cu şalvară largi de geanfez. 

Când ea lasă cu dulceţă 
Velul ei a flutura, 

S'ai trei dile-aici în viaţă, 

S'o vedi astfel tu, le-ai da!
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Când Esme umblă priu casă, 

Câmele-i de talpe trec, 

Şi "utro mie codi se lasă 

P'al ei sirmali-elec, 

La plimbare când ca ese, 

*N6dă păru-i elegant 

Peste cap, în valuri dese 

Cu un ac de diamant. 

Oh! amar cui o privesce 

Un minut făr de jaşmac! 

Mai amar cui o iubusce! 

Dorurile nui mai tac! 

De la frunte, la picidre, 

E un farmec gracios! 

Sufietul ei e un sâre, 
Corpul ei un cria frumos! 

A sa inimă se duce 

În seeret dup' un ghiaur! 
Paţimile, strânse dulce 

În ardendu-i sin, murmur.



  

GHIAURA 

Sub verdea 6să, 

Unde se "'nd6să 

Visele *n chor; 

La umbra lină, 

Unde suspină 

Linul Bosfor; 

Când rada tă, 

Ca o săgttă 

Cade mertii; 

Sub ncera stâncă 

Aş vrea, da, âncă, 

Să m'aflu ei, 

Pe flori molateci, 

Verdi şi sălbateci 

Flori de păduri, 

Cu frunte-ardândă, 

Pe bucla blândă, 

Unei ghiauri! 

 



  

RABIE 

k ora când s'aprinde a lui Lial făclie 

Şi versă valuri d'aur pe marea azurie, 

Lăsând ca să se vagă mişcând din ariplori,. 

0 pulbere-argintisă de mil de pescişori ; 

Frumâse mosaice, divine, infinite, 

Ce schimbă ale lor forme bizare strălucite! 

Lucrare minunată, tabloii desfătător, 

Ce ne amintă încă p'al vieţii autor, 

Facând ca să se uite durerea ce dărâmă: 

0 fii al periciuni! om, miseră ţerână, 

Ce într'o di trăesce şi un fatal minut 

Cobără în morminte nestabilul îsi lut: 

(xăbesce-te de gustă, cât viaţa ta lucesce, 

Aceste frumuseţe ce dulce ne răpesce, 

Ast fermec fără morte, aceste străluciri, 

Ce, resfăţându-ță dulce ardândele simţiri, 

Îmbetă al tâii suflet şi-l face de tresare 

Sub mâna provedinţii, W'amor şi desfătare!: 
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RABIE 

Oh? mâni a ta ţerină de vânt se va răni! 

Căci mortea stă- ascunsă sub firea ta d'o di. 

Alături cu lumina e umbra care dace; 

Alături cu o stâncă prăpastia se face! 

“Dar să te bucură numai nu este de ajuns: 

Căcă robul ce trăesce de lanţul săi pătruns, 

“Tiranul stând pe tronu'i, ai tot acea durere, 

Unul să porte lanţul, cel alt a sa putere, 

Şi toţi de o potrivă se bucură aci 

De răul ce pot face "nainte d'a peri. 

De crimă-i ucizaşul, vai! e ferice âncă! 

Şi orbii chiar se bucur în nâptea lor adâncă. 

'Pu, bucură-te însă Waceste dulci vederi 

Ce fac de o potrivă pe omul de dureri 

Cu deii! Fii ferice, când ai putut în lume, 

Prin fapte generose, să-ţi laşi un dulce nume! > 

SR 

Saltana favorită, în kioskiu'i răpitor, 

Cu ochii udi de lacrămi, se uită pe Bosfor. 

Nici şopta sărutării suavei aurele - 

Pe unda semânată de pulbere de stele, 

Nici dulcile suspine ce m pomi la Iscudar 

Essală m sînul serii fiia lui Iibahar, 

Nici cântul ce-Tiiodulă pescarii "n depărtare, 

Nici splendida lumină ce scânteie pe mare, 

Nimic nu respândesce din sufletu'i rănit 

Tdeia, răsbunirii ce ?n doru'i a dimhit.
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Dar ca era frumosă și jună și plăcută! 

Când cu atâtea gracii de Ceruri fu născuti, 

a fuse destinată să stergă cu amor 

P'a menilor frunte al patimilor sbor, 

Aşa precum o fl6re en bucurie vine 

Și ?m lacrimele nâstre s'amestecă cu bine. 

Dar lumea, îi schimbase destinele-i ceresti: 

Căci omul e ca focul din care îţi urgdesci 

Undltă ce omâră saii care treluesce, 

9 lume! dacă suferi chiar ţie-ți mulțumesce! 

Dar valul ce se sparge pe 'ntinsa Marmara 

În nopţi de vijelie, nu are-albeţea sa, 
Şi bolta înstelată nu e strălucitâre 

Ca ochii favoritei, Rabia, dulce fivre! 

Un om stă în genunche, şi-ascultă cu tăcere. 
— „Ali, tu nu scii încă adânca mea durere? 

Întrebă favorita pe vechiul ei hadin. 

— „Na sciii nimic! respunde făţarnicul bătrin. 

— „Toți vor ca să mă perdă! Allah! toţi mă înştlă! 

Căslar-aga îmi dete în fine o rivală... 

Scii tu ce "i o rivală? E mortea mea, Ali! 

Ambiţiunea mică de a putea domni, 

ÎI face să urască a mea înriurire 

Şi prin mijlâce crude să cheme-a mea peire. 

Rivala ce-mi dă mie usurpatorul mei 
Se dice că "i frumdsă! nu cred nimica că!,. 
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RABIE 

Voiii sângele, voiil viaţa acei ce mă doboră! 

0 crimă! vegi, ei tremur! dar trebue să moră! 

Sultanul de trei dile în kiosk la Candili, 

Petrece cu Cerkeza... tu 0 cunosti, Ali. 

Almeea ce în danţuri atât de ruşinâse 

Sarată, cu talentul şi formele-i frumâse! 

Bogazul curge iute sub ktoskiul ce am numit, - 

Şi care, despre mare, nu este îngrădit, . . 

Cerkeza, dănţuesce cun negru 6re-care, 

P'a cărui faţă scrie: minciună şi trădare! 

Cinci-decă de pungi de aur... pricepi iueea mea? 

0 răpede săltare ne va scăpa de ea. 

Sultanul o sto erâdă 'necată din timplare, 

Tu, ca să faci să uite acestă înecare, 

Vei pune foc îndată pe mal la Scutari! 

__ Întoemai se va face! respunde-atunci Ali. 

În Kkioskiul seii cel verde, la Candili, pe mare, 

Sultanul se îmbetă de dulce desfătare, 

Privind când focul gilei pe deluri strălucind, 

Când luna se 'malţă ca salbă de argint, 

Când alba baiaderă ce ?n danţuri graci6se 

Arată ale-ei talente şi forme voluptose. 

Măreţul kiosk îşi udă piciârele 'm Bosfor, 

Şi m unda fugătore se miră cu amor. 

Sub kiosk curentul trece cu vie repejune, 

lar murmura-i învită la dulce moliciune..
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RABIE 941 

0 sală octogenă formez” acest, local 

În care strălucesce tot lussii oriental. 

0 grupă d'odalisce apar aici în sală 

Ca visele juneţii ce inima essală. 
Colo, fumând tăcută, o tânără hanimă 

Se plecă visătore pe mica-i albă mână; 

lar rumena-i guriţă ca fragul părguit, 

Din narghelea essală un fum îmbălsămnif. 

Mai colo o cercheză se jâcă cun handjer, 
Şi pare ca fantasma ce a venit din cer, 

Când lupta înceteză la bravul adormit, 

Și jâcă cu armura şi coifu'i aurit. 

Dar ctă baiadera! ca stâoa în lumină, 

Fa arde 'n frumuseţe lumâscă şi divină! 

Cosiţele-i se scutur pe umerii de crin 

Muiate”n diamante, ca focul cel divin 

A) stelelor de aur, ce 'n umbră şi tăcere 

Cu umbra împreună tresare de plăcere. 
Doi ochi focoşi, dulci, negri, frumos se recoriail 

În umbra unor cene, prelungi ce-o coperiaii, 

Ca radele de sâre ce printre nori vădute, 

Îşi perd vioiciunea, făcându-se plăcute. 

Dar Mahomet o chiamă, alături o invită. 

— „Vin! dice Padişahul, copilă fericită! 

Esci tu o muritâre d'aici din astă lume, 

Sati hurie eşită din ale mării spume? 
16



RABIE 

Ori escă o dulce flâre ce tinerele dori. 
Jucându-se, perdură din sânul lor de flori?* 

La sunetul tamburi, copila răpitore, 

S'avântă înc'odati pe scumpele covâre. 

Hadânul o preurmă... Ea cade câte-odată 

Pe braţele lui negre, în aer legănată, 

Şi semănă, pe braţe-i, un farmec virgival, 

Ca o steluţă dalbă în fruntea unui val. 

Dar musica "mceteză. S'aude o strigare. 

Frumâsa baiaderă alunecă în mare! 

Din lunga-i amorțire Sultanul desteptat. 

Caicul să-i presinte la robi a ordonat. 

Cât pentru haiadera ce unda o răpise, 

Sultanul când se duse, femeilor le dise: 

„Era o flâre dulce ce tinerele dori 

Jucându-se, perdură din sînul lor de ui, 

Şi cu apusul dilei, se 'ntârce câtre scre 

Aşa precum venise, frumâsă, ridătore:* 

 



  

ALMELAIUR 

Pe unâa poleită de miniade stele 
Se lEgănă n murmur, 

În horă graci0să, suave aurele, 

Se joc cu resfățare în bucla dulcei mele, 

Frumosei Almelaiur. 

Colo suspină valul sub maluri cununate 

De kioscuri de porfir: 

Colo delfinul saltă în jocuri. resfățate 

Pe undele încinse de briuri colorate 

De rade dulci de fir. 
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Şi cerul, şi pământul, şi manea fără punte, 

Saraiuri, tâte sbor; 

Şi luna cu chip d'aur se ltoănă pe munte; 

lar dulcea, mea hanimă ascunde alba frunte 

În sînu-mi ardător, 

Cu vorbe amordse, cu tânără mustrare, 

Îmi dice ea duios: 
„Cu mult e mai plăcută a nâstră restăţare 

„De cât acele rade ce scânteie pe mare, 

„Amantul meii “frumos! 

Fa gice, şi suspină, şi două lacrimele 

Se seură tremurând | 

Pe ale feţei albe gardfe dulci junele, 

Ce tremură sfiise ca radele din stele 

Pe valul mării blând. 

Hi, ca s'adorm suspinul ce încă rătăcesce 

În sinu-i delicat, 
Rădie atunce vălu=ă ce faţa ci umbresce. 

P'o mandolină d'aur ce dulcea mea iubesce 

Eu ast-fel am cântat: 

 



  
      

ALMELAIUR 943 

„Vino, dulcea mea iubită! 

Valul dârme liniseit. 

Vedi, caicul mei invită 

Cu catartul aurit! 

Cordele-i sunt; de mătase: 

Yelele-i sunt de atlaz, 

Priutre unde, de vint trase. 

Să plutim drag pe Bogaz! 

Pentru muncă, fl6re dulce. 

Eu alt aur nu primesc 

De cât aurul ce luce 

Printre părul tăi ceresc!* 

Aşa cântam pe mare şi alba mea frumâsă 
Pe braţu-mi adormea, / da 

Şoptind cu resfăţare: „0 nâpte graci6să, | 7 ii! fe 

Opresce sborul dulce pe lumea mincin6să,| 4 | î 

Pe fericirea mea! (Man



SĂRUTAREA 

— „Sus pe stâncă luna luce, 

Valul pare-adormitor, 

Lasă-mă, hanimă dulce, 

Să-ţi dai un sărut damor!* 

— „Nu voiit vorbă -ce ne minte! 

Caidji, nu! nu voiii ei! 

Când iubim, să fim cu minte! 

Ce privesci tu, dragul meii?* 
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— „Văd un val de vijelie, 

Altele în urmări vin! 

Ce îmi pasă însă, mie? 

Noi mai iute-o să plutim!* 

— „Să ne "mtârcem! mor de frică! 

Ventul vine... a sosit! 

"Simţ că valul ne rădică! 

Oh! sărută, crud iubit!“ 

   



LEILI 

0 străine, vino, şi te desfăteză 

Pe aceste maluni pline de *ncâutări, 

Unde tinereţea încă se păstreză 

Unde-amorul are încă dulci visări, 

Unde huriţra edenului dulce, 

L'ale halaicii cântece de dor, 

Vine şi resfaţă până să se culce, 

Florile ridende dup" acest Bosfor; - 

Unde o femeie are frumuseţea 

Stelelor de aur ce în nopţi lucese, 

Şi feci6ra, dulce are tinerețea 

Roselor sălbateci care ne răpesc;
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Unde dioa "i albă, noptea însteiată, 

Şi-aerul bea dulce roua dupe crin. 

0 eden al lumii! fața ta curată 

Cu atât ue "cântă cu cât te privim! 

Cât de mult copiii lui Osman cel mate 

Cată să Dlasfeme frumuseţea ta, 

Causă de lupte şi de turburare 

Ce-a făcut şi face lacrimi a vărsa! 

Dastă frumuseţe, dar fatal și dulce, 

Spiritele n6stre le-am vădut slăbind! 

„În locaşul vieţii mârtea se "utroduce, 

Ea le țese viaţa cu aur şi argint. 

Nu! nimic nu schimbă cruda ursitâre! 

Tot ce fu prea mare, cată a slăbi: 

Pretutindeni unde Dumnedeii, sub site, 

A creat o ţâră demnă d'a răpi, 

Popolii suspină sub a lor durere 

Şi tăresc cu lanțul viaţa de amar! 

Crimele virtuţii urmă cu plăcere, 

Peste tot în lume relele resar! 

Am putea să dicem, viaţă şi lumină 

S'a făcut, viadă de la început, 

Numai ca s'ajute a se face-o crimă, 

Şi cu tote astea sdrele'i plăcut: 

Totul favorâză pe cei răi în lume! 

Nu mai e speranță pentru ast pământ! 

Libertatea fuse însuşi ea un nume? 

Nică acea speranță fiică de mermâut,
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“Da vedea odată într'o crudă sră 

Aste triste rele fără de finit, 

Nedreptăţi amare ce ne înconjoră 

Dispăvând cu lumea care le-a hrănit? 

Aurele line. trec cu resfăţare 

Înfiorind surfaţa latului Bosfor 
Şi formând o cale ?n mosaici bizare 

Care *ncântă ochii cu lumina lor, 

Pe acâstă cale unde se îngână 

Ale lunci rade umbra desei seri, 

Scântei pescişorii, splendidă ţărină, 

Cum în visul dulce sboră dulci plăceri. 
Albe odalisce se cobor pe mare 

Pline de plăcere din al lor serai, 

Ca un cârd de paseri ce cu resfățare 

Sbor la focul dulce s6relui de Mai. 

Sgomotul lor însă umple de plăcere 

Şi de gelosie dalha Bulbuli 

Ce Vaceste şopte cânt” a sa durere 

Printre chiparişii de la Candili. 
. 

0 sultană jună se uita pe mare 

De la o ferăstră din al ei seraiii, 

Care miră ?n unde formele bizare; 

Mâna sa resfață părul ei bălaiii. 
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Un caic sosesce în tăcere-adâncă, 

Şi pe sub ferestre la seraă a stat. 

Luna se ascunde dup'un virt de stâncă 

Şi o voce dulce asttel a, cântat: 

„Ei ni am serai pe mare 

„Cu colâne de porfir, 

„Ca s'atrag a.ta cătare; 

„Nu sunt paşă, nici vizir. 

„Dar ce este-uu mare Dune 

„Şi averi ce noi dorim? 

„Cine-a moştenit a lune 

„ta şi noi so moscenim? 

„Ca o dulce sărutare, 

„Ca un tal p'acest, Bosfor, 

„Omul rădăcină nare 

„Pe pământul cel de dor. 

„Uustă dulcea bucurie 

„Astădi când ea ne-a suris: 

„Mâne dorul a să vie 

„Să-şi ia locul lui promis.



LEILI 

„Cum o flâre e ursită 
„A "nflori, a se usca. 
„Viaţa nostră e trăită 
„D'am iubit pe cineva. 

„Vin şi dă-mi să bei ci dulce - 
„Roua de ceresci plăceri, 
„După fl6rea, ce .străluce 
„P'ale tale primăveri '* 

Cântă. — Dar o umbră blândă Şi uşoră 
Din seraiuri ese 'maintând spre mal. 
Dice două vorbe, în caic cobâră; 
lar caicul plâcă legănat p'un val. 
Marea îşi încinge faţa-i încrețită 
Într”un briii de aur dulce a privi 
Şi a serii bâre cu aripa "pflorită, 
Resfăţa cosiţa albei Leili. 
Unde mergi, sultană, singură cun june 
Pe aceste valuri, sub un cer stelat, 
Tu ce garda ntgră, nspie, di supune 
Privigherei sale ce i s'a 'nsemnaţ? 
Oh! cât de ardendă trebuie să fie 
Flacăra ce arde sufletu-ţi d'amor, 
Când sdrobesci tu astfel viaţă şi junie 
Şi onori ce-ţi dase tronul răpitor! 
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Fa iubesce! Bată ce esplică tute. 

Înțelepţi ai lumii, fruntea înclinați! 

A înțelepceiunei carte de se pute, 

0 rupeţă îndată şi o aruncaţi! 

Dumnedeii pe fruntea omului ce mâre 

Scris'aii aste vorbe prin trăsuri adâuci, 

„Dumnedei "i amorul!“ 

În a lor amire 
Să urmăm amanţii într'aceste stânci! 

— „Ali-bei, ea dice cu nespusă-ardâre, 

Lasă-mă a sârbe ochi-ţi înfocaţi! 

Tu esci vântul scrii şi eii sunt o fldre, 
Vin și sterge-mi ochii de amor roaţi! 

Caldă-ţi e privirea! dulce-ţi este faţa! 

Drasă-ţi sunt, oh! spune?2* 
— „Te iubesc cu foc! 

Şi pot face alt-fel mai ales când viaţa 

Şi a ta junie tu le pui în joc? 
Tu ce laşi mărirea, ca să vii cu mine!..“ 

— „0h! de sacrifice nu voii să-mi vorbesci! 

Fericirea vieţi-mă este lângă tine; 

Unde e mărirea, amor nu găsesc). 

Fericirea este o fiinţă, dulce 

Ce-şi deschide porta numai de amor! 

Audi tu, o dragă, tu ce faţa-ţi luce 

"Mai plăcut ca focul qilelor ce sbor! 

Esci frumos, esci dulce printre dulci fecidre, 

Brav printre vitejii ce te încongor,
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Cum prin stele dalbe a lucit un sâre 

“'u lucesci în ochi-mi, visul meii WVamor! 

Sârele meii dulce! rosa se esprimă 

Prin al ci ferice şi plăcut miros, 

Paserea prin cântu-i, steoa prin lumină ; 

Bi, n'am vorhe-a spune doru-mi amoros! 

Inima-ţi dai ţie, corpu-ni al tăi este, 

[it sunt a ta râbă, poţi să mă sdrobesci! 

— „Spune, spune mie, ca. cerâsca veste, 

Vorbe amorse, di-mi că mă iubesei! 

Ta nu esci, nu, r6bă! ci a mea amantă: 

"Pa esci fericirea, Dumnedeul meii!* 

Luna şi cu noptea, dulce, odorantă, 

Iuunda sultana şi pamantul sei. 

Kioscuri şi seraiuri după două maluri 

Ca fantastică umbre după dânşii sbor; 

lar delfinii sprinteni trec uşori prin valuri 

Urmărind caicul şi al lor amor. 

La sar pe maluri ei s'oprese, cobră. 

— „Am scăpat!* îi gice Ali-bei, răpit. 

Însă tot d'odată iată-i înconjâră 
Garda ce-i urmase de când aii fugit. 

a 

B ora de-amoruri, când în horă lină 

Viele dorinţe ne ?ncetat plutesc 
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LEILI 
955 

Pe vergine sînuri ce damor suspină, 

În aceste ţermuri unde înfloresc. 

Stelele de aur peste marea lină 

Se preved coquete, dulce infinit! 

Din azurul mării luna nasce plină, 

Ochiul vede dulce discul aurit 

Şi prin albe valuri pare şi dispare 

Ca suris ferice pun chip suferind ; 

Ochiul se îmbetă; vă uitaţi pe mare, 

Valul alb de spumă trece clocotini. 

Cinci hadini toţi negri în caicul mare 

Merg pe Propontidă unde se cobor! 

Printre denşii însă o hanimă-apare 

Este o sultană, flore de Bosfor:. 

Un mister, o crimă! Să fugim indată! 

Păru-i este d'aur, fruntea-i e de crin!.. 

Unde mergi, Leili! Ochii ăi, vai! cată 

Printre umbra nopţii visul tăi divin! 

Printre valuri, rade, umbre şi tăcere 

Caută să vadă pe al ei iubit. 

Ca un gând ce sbâră prin ani de durere 

După fericirea ce ne-a părăsit. 

— „AX făcut namazul astă dimineţă? 

Strisă capul bandei c'un ton rece. sec; 

Şi cu mâna begră paloşul resfață. 

Ordinul meii este ca să te înec.“ 

— „Ale tele vorbe inima-mi sfăramă,



&
 LEII 

0 hadine! nu sciăi ce vrei tu să gici. 
Pruntea-ţi e umbrâsă!. .* 

— „Tânără sultană? 
Vei muri îndată înccată-aici!* 

— 0 hadine, mârtea-i plină de durere! 
Bi sunt jună incă, voiă să viețuiesc! 
Aerul e dulce, viaţa e plăcere... 
Am puţini ani încă, lasă să-i trăesc! 
Ei murind acuma, plină de junie, 
Surele de mâne, când va răsări, 

Cregi tu c'o să aibă rada sa mai vie? 
Ale lumii rele se vor îndulci? 

Nu ai îu o mumă? soră nu at Gre? 

Bi mă dati lor r6bă numai să nu mor! 
Voi scălda, cu lacrimi ale lor picidre, 
Dacă n'ai pe nimeni, eii îţi voii fi so! 
Când de bătrâneţe viaţa ta s'o stinge, 

Pe mormântu-ţi negru voii depune fiori!..2 

Dar hadinul aspru brațul ei atinge. 
— „4 sosit furtuna... trehue să mori!“ 
— „0h! hadine-ascultă, poţi tu spune mie 
Ali-bei ce face?* — „Astădi a murit.* 
— „Lia ucis! murmură ea cu bucurie. 
Mort, şi după dânsul ei am mai trăit! 
lartă pe Leili, sufletul mei mare, 
Dacă după tine am trăit o di... | 
0 hadine, vino şi m'aruncă "n mare... 
Ca amântu-mi dulce, că voii a muri!   

  

 



  

  

BBLIOT-rA CENTRALĂ 
UNI 8. TARĂ 

BUCURESTI 

SUSPINUL BOSFORULUI 

Ai vărsa pe mare luminele”i în valuri, 

Străiucitâre flori, 

Formânăd un pod de aur, unind ambele maluri, 

Ca i când erati să trecă ai deilor amori. 
== , Ă 3 

Acest frumos pod d'aur, vădut din depărtare 

P'o parte de Bosfor, 

"Părea că ne "'nsoţesce, și sta tot într'o stare! 
s 

Era senină stră şi plină de amor! 

Pescarii în caice, uşure legănate, 

Veghiaii neîncetat 

Pe valuri, în tăcere, cu frunţile plecate, 

Cu inima aprinsă d'un pescuit bogat. 
17
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SUSPINUL BOSFORULUI: 

Pe câstele "nfiorite, cântări melodidse 

In atr se vărsaii; 

În umbra de seraiuri, suspine amordse, 

Profunde câte-o dată născeii şi se stingti. 

Acolo hataica, frumâsă, dulce flsre 

Ca crinul din Tabor, 

Cu fruntea pe” briliante, se vestejesce, more, 

Saii Bosforul o s6rhe cu dulcele-i amor, 

La o ferestă pare o halaică dulce! 
Cafasul a deschis: 

Privesce peste mare pe care luna luce, 

Sorbind profumul nopţii, poetic, magic vis! 

Suspină şi se plecă: şe lasă ca să caţă 

Ferice în Bosfor. 
Şi marea sârbe viaţa-i precum ar sirbe-o radă: 

Era senină stra şi plină de amor!



  

  
MEHRUBE 

Asta e Bosforul d'unde s'aripâză, 

“P'al lor car de rose fragedele dori, 

Din a cărui undă şi-a făcut mirază 

Bolta azurată, aurână de flori. 

Ale sale fiice sunt strălucitre 

Ca stelele d'aur rătăcind prin nuori; 

Dulcea frumuseţe este fugătire, 

Piere ca o roă dupe dalbe flori. 

Pe aici domnesce blânda poesie 

Ce din cupa-i Vaur versă drăgălaş 
Un profum de rose şi de ambrosie 

„Care *mbetă dulce sufletul gingaş. 
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MEHRUBE 

“ ora când tresare lina Propontide 

Sub al aurelii tinerel sărut, 

Scănteind la focul stelelor splendide 

Semănate *n fundul cerului plăcut. 

Colo se arată nisce insulițe 

Stălucind la rada stelei lui Lial. 

Astfel ca un negru cuib de aluniţe 

Care încunună sinul virginal. 

Muntele Olimpul cu a lui cunună 

De ninsori eterne se găresce ?n fund: 

Alvele-i cosiţe strălucesc la lună, 

Se răsfrâng pe sînul golfului profund. 

Însă cadrul dulce care ne răpesce 

Peste Propontide, se schimba ?n Bosfor: 

Arta -cu natura acolo s'unesce 

Să formeze cadrul cel mai răpitor. 

Căci Selim Sultanul merge de primesce 

La giamia mare de la Top-hane 

0 feciâră jună ce îi dăruesce 

Pe tot. anul încă vechia Valide. 

Oră şi ce lumină ce 'm Bosfor se frâuge, 

Își alungă forma cu un plop de foc; 

Jar când vântul serei marea o restrânge, 

Acesti plopi de fiacări, se sdrobesc, se joc. 

Peste faţa mării, dalbe caicele, 

C'odalisci cu văluri trec şi se deșir, 

Ca acele vise dulci şi tinerele 

Ce lucesc în fundul unui suvenir. 
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MEHRUBE 261 

Aerul vesună de strigări voi6se. 

Augusta miresă trece... vă "'nclinați! 

Ochii să nu vedă graciile frumbse! 

Şi să nu profane fermecii curaţi! 

Sorele apune peste Propontide: 

Însă la suflarea valului cel lin. 
Pare că se ligăn bolțile splendide 

Dulce poleite d'aur şi rubin. 

Unda, încreţită d'aurele line, 

Scănteie sub briîul stelei purpurat, 

“Cu colori suave, magice, divine, 

Ce încâută ochii, inima îmbat. 
Dar Selim se uită, din seraiii, pe mare, 

Uude-aruncă bube de mărgăritar, 

Ce picând, lormeză fără încetare: 

Mii de gvaţiose cercuri ce dispar. 

Lângă el se vede favorita nouă: 

Capul ei pe mână cade gânditor, 

Ochii sei de flacări 'n6tă m dulce rouă; 

Un suris aură chipu-i răpitor. 

— „Sterge aste lacrimi, resfăţată fldre 

Ce-am cules din munţii vechilor Carpaţi!“ 

La aceste vorbe alba plângătbre 

Către el înturnă ochii lăcrămaţi.



MEHRUBE 

„Strălucite Dâmne, lacrimele mele 

Cură pentru ţeră d'unde m'ai răpit... - 

— Daca pentru asta riurză ele, 

Stergele îndată, farmec înflorit! 

Mehrube! aruncă duicea ta privire 

P'al acestor unde fraged legiver!: 

Numai focul tânăr din a ta privire: 

Păte fi mai magic pe pământ şi "n cert. 

Uită ţâra vâstră unde nu 'nfloresce: 

Sicomorul_verde! unde nu vedem 

Alcovanul tânăr care respândesce 

În havuzu-mi d'aur apa care bem: 

— Colo unde rada unui dulce s6re 

Peste stânci uscate nu s'a spulberat, 

Unde ca feciâra într'o sărbătre 

Cu fiori dulci de aur câmpul s'a "mbrăcats 

Unde limba dragă, tânăr” amorâsă 

Sună ca, suspinul vântului uşor, 

Prin dumbrava verde, fragedă, umbrosă, 

Printre fiori ridănde, ei aş vrea să sbor! 

— Dar sub ceru-ţi rece, omul nu iubesce:: 

Inima înghiaţă de al ernei vânt; 

Dalba-ţi frumuseţe care ne răpesce, 

"Trece ca o fisre lângă un mormânt. 

Împărțesce amoru-mi! el e o comâră 

Ce tot resăritul s'aibă ar voi! 

AX tu vro dorință? Cine vei să moră2 

Cine să trăiască? spune, şi va fi! 
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— Colo une limba dulce şi-amordsă 

Sună ca suspinul văntului uşor 

Prin dumbrava verde, fragedă, umbrâsă, 

Inima mea sbură la un alt amor! 

— Daca numai astă perlă alhidră 
Face-atâtea cercuri pe acest Bosfor, 

Câte nu ar face tinăra feci6ră 

Ce în altă țeră are alt amor!“ 

Unda se despică geme cu turbare; 

Valurile albe cresc şi se topesc; 
Nisce late cercuri se resfrâng pe mare, 

Şi la focul lunei gracios lucesc.



O NOPTE DE VERĂ 

Onave aurele se l6gină voilse . 

Pe luciul Bosfor 

Ce, treerat de delfini cu aripe luci6se 

Revârsă ici şi colo torente de fosfor. 

În umbra ce domnesce pe lumea adormită, 

Steluţe rătăcite scănteie ne "acetat 

Ca hora aurită 

A viselor ce sbâră p'un suflet întristat. 

 



  

O NOPTE DE VERĂ 965 

Atunce de o dată resună "n depărtare 

Pe Bosforul senin 

0 şoptă de lopată, şi-o tânără cântare 

Pe vănturile nopţii lisă acest suspin: 

„Ah! sbâră de la mine, speranță-amăgitore! 

Din cupa-ţi înflorită, eii nu mai voiă să beu; 

Din cupa desperării, a morţii precursore, 

ii hrana voii să-mi ii! 

Te du şi amăgesce o inimă iubită 

Ce-adârme legănată de tinere plăceri, 

Şi scutură asupră-i aripa aurită! 

Jar eti voii trece viaţa în lacrimi şi dureri! 

Un şir de suferinţe a fost a mea junie: 

0 qi frumâsă n viaţă nu pociii să număr ei; 

Singurătatea tristă chiar din copilărie, - 

Sa aşedat în lacrimi la căpătâiul mei. 

Şi nimeni nu cunâsce durerea ce m'abate! 

Suspinele-mi amare pe vânturi ai sburat! 

Şi lacrimele mele, în rîuri turburate, 

Cu sânge aă picat!“



    

266: 
O NOPTE DE VERĂ 

Dup'un cafaz, în umbră, ascultă o hanimă 

aceste dulci cântări! 

Deschide lin cafazul şi, cu o albă mână, 

Îi aruncă o fi6re umidă 'm sărutări. 

Iar vasul se ascunde prin marea adormită 

La umbra unui mal. 

Şi cântecul se stinse p'o lacrimă sdrobită. 

Zefivul dulee-al nopţii se legăna p'un val. 
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CAICCIUL 

sera 

Caicciti! vedi, n6ptea vine 

Dupe dsluri fumegând; 

Ca o salbă de rubine, 

Luna trece luminând? 

Caigiii! vedi! să mâni bine! 

Valul geme spumegând; 

Este 6ra când suspine 

Omul versă lacrimând! . . 

Mergi spre stânca negurdsă 

Unde *i kioskiul răpitor, 

Unde dulcea mea frumâsă, 

Plănge dulce de amor! 

 



  

ODALISCA 

„Sub 0 durere-adâncă sermanu-mi suflet, geme 

Şi ochi-mi vârsă lacrimi! d'ar fi s'aleg din der 

Şi din mormăutul negru de care tot se teme 

Mai bine-aşi vrea să mor! 

În fundul astei inimi deșertul se 'ntroduce. 

Şi nimenea nu scie! şi cui voii spune eit? 

Şi cine mă ascultă, o Dumnedeul mei! 

Ce suflet bun şi dulce! 

Tusiuni de viaţă, amor ce ne îmbată 

Pe sufletu-mi adesea se lasă şi plutesc 

-Ca focul dimineţii pe marea azurată ; 

Dar vai! se risipesc! 

Adânca întristare pe viața mea, vai! zace! 

“Şi nici o mână dragă nu sterge plânsul mei!  
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Şi cine pâte stinge un dor atât de grei? 

Ferice a mă face! 

Dar tu puteai a face să piar” acestă ceţă, 

Să “ntorci inimei mele ilusiile dragi, 

Să dai plăcere lumii, chiar morţii să dai viaţă, 

Uu geii chiar să mă faci: 

În dar ei voii a stinge, o dulce neînvinsă, 

Amorul teii ce 'n sînu-mi mă arde ca un foc! 

Nimic nu-l pste stinge! vai! viaţa mea e stinsă! 

El însă stă pe loc! 

Ei nu cunosc, o dragă, nimic de cât durere 

Din patima frumâsă ce-mi dai, sufletul mei!. 

Unic dar ce-mi faci mie la câte sufer ei, 

În nâpte şi 'm tăcere! 

"u care cu plăcere mă legănai în lume 

De gracii infinite, de vise dulcă dWamor, 

Oh! twebuit'a dre, să faci, o dulce nume, 

Din viaţa mea un dor? 

Nu! nu mai e speranţă să gust eii cu plăcere 

Odihna ce-mi lipsesce de cât într'un mormânt?- 

Şi numai mârtea pote la cruda mea durere, 

Să plângă pe pământ!“ 

Asa cânta pe mare sub dalbele seraie 

În umbra nopţii dese un june trecător, 

Şi luna vărsa dulce lumina ei bălaie 

Pe luciul Bosfor.
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0 voce din ferâstră, suavă ca o miere, 

Uniudu-se ferice cu al tamburei sun, 

Lăsa să se audă ast cântec de durere 

Ce munţii drag îl spun: 

„Dar inima mea are atâta trebuinţă 

amor, de fericire! ca tine sufer ei! 

Dă-mi sufletu'ţi ce arde de foc şi de credinţă, 

Să ardă cu al mei!“ 

Ea cântă şi natura păru că se îmhată 

A nopţii stea de aur în sinul unui nor, 

Şi marea azurie şi n6piea parfumată 

Tresar d'un sânt amor! 

 



  

  

CiZ-CULESI 

„Sci ce-va mai dulce de cât o dimbire 

Ce s'arată ?n lacrimi, spuneţi, muritori! 

Mai frumos ca arcul cel de strelucire 

Dupe ploi, ce-şi lasă radele pe fiori? 

Ce voii eii a dice, nui o radă dulce 

P'aripele aur a lui Iibahar ; 

E Sultana jună, Suade ce luce, 

Şi "nfloresce "n turnul de la Iscudar. 

Waduceţi aminte, fiii voioşi ai vieții. 

Cruda profeție unui învăţat, 

Că la cinci-spre-dece ani ai tinereții, 

Va muri d'un şârpe crud şi veninat? 
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CiZ CULESI 

Chiar d'atunci Sultanul, vrând că s'0 ferdacă, 

0 depuse 'n turnul unde astădi stăm. 

Însă mâne sorta va să se "mplin6scă. .. 

Pentru-aceea, dulce noi să ne *mbătăm! 

În acestă nâpte mulţi ai ca să moră!.. 

insă ce ne pasă cine va peri? 

Cu fatala mârte cine nu să 'as6ră? 

Astădi, mâne, mortea, trebui a veni. 

D'astăgi până mâne, vai! e lungul vieţii + 

Eată ce cu lacrimi plâogem mulți aci! 

Ah! să s6rbem âncă roua dimineţii 

Până miezul vilei n'o va risipi! 

Care om în viaţă crudă cât şi dulce 

(țustă fericirea, numai un minut, 

0 secundă numai, pote a se duce! 

Nu se mai întârce cele ce-ai trecut! 

'emerea de mârte mârgă m locuința 

Fiilor robiei care m viaţa lor 

Nail sorbit din cupa ce dă biruinta 

Celor care 'n lume pentru lege mor. 

Pentru noi toţi frica e necunoscută 

Jar amorul vieţii este mult mai jos 

De cât o voință lui Alah plăcută. 

Astfel musulmanul more bucuros“ 
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Asfel printre fumul cupei ridătâre 

Cuvăntaii în n6pte gargii laniceri.
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“
 

Tentra dorință cu dulci aripidre 

Scutura pe dinşii vise de plăceri. 

Un veghetor. 

„Cine-i învvăsnețul care "n vijelie 

în caic se luptă cu turbatul val? 
V& uitaţi în umbră!.. mi se pare mie 

Sai că 'mainteză colo către mal? 

Dar, p'Alah! el cântă!.. cântul lui e dulce 

(a mirosul Ghiulii, fila lui Omar; 

Amoros ca plânsul dragii bulbuluce 

În grădina verde de la Iscudar!..“ 

Asfel veghetorul cun pahar în mână, 

La fersstră "n turnu-i, socilor vorbea. 

Ospeţii cu pace înc'o dată "'nchină, 

P'a lor genă somnul aripa "'ntindea. 

Dulce şi frumâsă ca lumina, vieţii 

Pentru cel ce vede viaţa-i declinând, 

Apărea Sultana, visul frumuseţii! 

Cinci-spre-dece rose anii drag formând. 

Însă vijelia care dură âncă 
'Purbură Sultana de la Iscudar. 

„Marea âncă muge, nâptea e adâncă... 

Iară n'o să vie, dulcele Omar!“ 
18
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Ciz CULESI 

Asfel îşi vorbesce amorâsa fată: 

Două lacrimi udă cena-i d'abanos; 

Dar dodat' o voce dulce, adorată, 

Îi gonesce grija diu sînu- frumos. 

„Nu veni! îi strigă Saude cu temă. 

'Tremur să te vagă venind servii mei.“ 

Vocea-i îl respinge, inima-i îl chiamă. 

Aruncă o scară pe ferestra, ei. 

Cine pâte spune dorul şi plăcerea 

Ce simţea, Sultana când Omar sosi, 

Şi-i cădu "m genuche, şi sorbia vederea? 

Oh! -atuncă furtuna chiar se linisci: 

În acâstă nâpte ea e răpitore: 

Ochii ei ait focul cel Dumnedeesc 

Ce revârsă ochii dulcelor fecidre 

Stând în rugăciune în estas ceresc. 

Briul ei lucesce p'un mijloc subţire 

Ca un cere de rade p'aerul umbros; 

„Părul lung pe sînu-i cade ?n negre fire, 

Şi mai alb îl face sînu-i gracios. 

„Iată-mă, o jună şi frumâsă fldre! 

Dice-amantul tenăr, 'naintâud spre ea. 

Dar de ce se scură aste Jăcrimidre, 

Pe frumâsa-ți faţă, Suadika mea 
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— Pentru ce se scură lacrimele mele, 

"Viaţa, vieţii mele! ce? tu nu ghicesci? 

ME întrebi tu âncă? cum mar curge ele 

Când de lângă mine de cincă nopţi lipsesc? 

— Asfel tu mă mustri, dulce Saudică ? 

Îţi retrage vorba! melaicul mei! 

N'am venit, seii bine, o mai dic, de frică 

Wa te compromite... jur pe Dumnedei! 

— Mortea? şi ce-mi pasă? Mortea este viata; 

Viaţa fără tine! Audi tu Omar? 

Vino tot Wauna! tâtă dimincţa! 

A muri cu tine, e un fermec rar! 

Nu! tu nu scii âncă cât fără de tine 

Viaţa-i durerâsă, suflet dulce-al mei! 

Însă tu te afli tot atât de bine 
Pretutindeni pote unde nu sunt eii. 

“Ce? nu sunt frumâsă? spune, spune mie! 

— 0 transport! o farmes! ce stai de gândesci? 

E ce-va mai dulce cât a ta junie? 

Cât aceste gracii, frumuseți ceresci? 

Mult mai drăsălaşă şi mai delicată 

De cât fluturelul, ce sburând din flori, 

La lumina dilei, vie, şi curată, 

Scutură de rouă dalbele-aripiori ; 

încă mai curată ca o sărutare 

Ce pe budi feci6re părguesce lin, 

-Ca Gun-agarmasi ce ridend resare 

“Şi se sparge n aur pe al nopţii sin;



  

ciz CULESI 

Asfel vii şi scuturi rona gracidsă 

Viselor de rose ce ai secerat. .. 

Curgi în dulci torente, facăr' amorâsă, 

Şi răpesce-mi viaţa întrun sărutat! 

__ Vai" aceste vorbe, nu! nu le mai spune:. 

Ori de fericire trebue st mor!“ 

Braţu-i alb ca crinul gracios ea pune 

Dupe gâtul celui ce iubia cu dor. 

Şi cu mâni de rose dulcea voluptate: 

Îi resfaţă valul părului noros. 

Vorbele pe buze-i mor întretăiate 

Şi un rit de lacrimi vErsă amoros. 

Resfăţări plăcute, plângeri tinerele, 

Fragede suspine dulce se urmau ! 

lar în vijelie două cucuvele 

În apropiere dureros cântail. 

în seraiul splendid pe costişe maluri,. 

Padişahul şâde între curtezani. 

Ochi-i cu plăcere rătăciaii pe valuri. 

Părul lui scânteie înălbit de ani. 

„Mare şi întinsă fie a ta putere 

În acestă lume! dise-un om sosit. 

Dulce şi eternă fie-a ta şedere 

În Eden la drepta celui fericit!
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“Dax a ta copilă-a 'ncetat din viață: 

Astă n6pte âncă şerpele-a venit 

Când Gam-agarmasi scutură de câţă 

Şi de roua nopții păra-ă aurit. 

— Ați ucis pe şârpe? întrebă Sultanul, 

Pricepând ce şerpe fiica X-a muşcat: 

“Şi cu mâna-i dalbă, măugăi-lataganul. 

— „Sângele lui negru turnul a scăldat.“ 

     



  

FATA DE LA CANDILI. 

(unoseă tu pe alba fală, 

- Ea pentru care Biulbiul 

Tâte nopţile se 'mbată 

În grădina din Stambul? 

Cu păr negru, faţă albă. 
Ca un crin dupe Burgaz, 

Şi. suride lumii dalbă 

Ca lumina pe Bogaz. 

Sub ardânda ei cătare 

Mugurii îmhobocesc; 

Şi pe câmpuri, şi pe mare, 

Stelele se amuțesc.        



  

  

PATA DE LA CANDILI 

Astfel viața mea 'ntristată, 

Caicei, s'a ameţit, 

Oh! de când frumâsa fată 

Cu dulesţă mi-a dimbit. 

Şi-a mea inimă se duce 

Unde cântă Biulbiuli, 

Pentru draga mea ce dulce 

În grădini la Candili. 
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FURTUNA 

Nauui tu acele valuri 

Jos suh stâncă suspinână? 

Către-aceste negre maluri 

Mână, caiceiii, curând! 

lar tu, alba mea iubită! 

Lasă pe surița ta, 

Să citesc a ta ursită, 

Daca ne rom îneca!  



    
INSULA PRINCIPO 

„Sei tu, lapătare, o însulă verde, 

Rden bilsămit, 

Ce "m valuri de spumă şi aur îşi perde 

Picioru *nflorit? 

Acolo "niloresce frumâsa mea uulce, 

Un vis răpitor! 

Acolo în nâpte ei voii a mă duce, 

În vasu-ţă uşor. 
— Sunt insule multe ce n marea spumosă 

Prin n6pte privesci; 

Dar spune-mi cum este acâstă frumosă, 

De care-mi vorbesc? 

,
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] INSULA PRINCIPO 

— Pentru dalba mea fetică, 

Roua luce peste flori, 

Şi un fluturel ridică 

Gracibsele-aripiori. 
Cerul a făcut miradă 

Din albastri-i ochişori, 

Diminâţa cu-a sa radă 

Unge dulcii periori!“ 

 



    

SANTA SOFIA 

Pe câmpiile senine 

Ce Bizanțul înconjor, 

Pe un cal spumegător 

Mahomet Sultanul vine, 

Cătră sâră, gânditor. 
Fl oprindu-se, privesce 

Cadrul serii îndeit, 

Sînul mării înflorit. 

Sânta Sofia *] răpesce 

Cu-al ei crestet aurit. 

P'acel crestei; dulce plană 

Rade rumpte în scântei, 

Ca un cârd de fluturei 

Cu aripă diafană 

P'un buchet de brebenei.
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lat? o tânără feciâră 

Pare înaintea sa; 

Pe fugarul ce sbura, 

Ca o pasăre uşâră 

Ce pe vânt s'ar legăna, 

Paţa-i are frumuseţea 

Aurului de la dori 

Ce se vârsă printre nori; 

lar divina-i tinereţe 

E ca roua de pe fiori. 

„Ce vii tu să facă aice? 

Vise fiica de "mpărat 

Padişahului mirat. 

—— Să te ici! Sultanul dice. 

Sunt de tine "'namorat. 

Umbră dulce, spune mie, 

Spune, spune, mă iubesci? 

Pentru ochii tei ceresci, 

Dareaşi viaţă şi Junie, 

Şi tesauri omenesti. 

— Fugi, tirane, şi mă lasă. 

Cum te voii iubi, vai! că! 

Martor este Dumnedeii! 

Mâna ta de fer apasă 

“Târa şi poporul mei! 

— Umbră dulce! mâne pâte 

Ei Bizanțul voiit prăda; 

R6hă mie te-oi lua;  
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Voiii călca ?n picidre tite, 

Însaşi frumuseţea ta!* 

Dice, apoi el s'aruncă 

Către dinsa transportat ; 

Umbra dulce a sburat; 

Şi alârgă peste luncă 

Cu fugaru-i ne 'nfrinat. 

Ale sale cosicidre 

Drag în aer fluturai, 

Și în urmă aruncai, 

0 lumin: amăsitire, 

Rade ce pe toţi uimiail. 

Ca bălaie stelicră 
Ce declină scânteind 

Şi se sparge strălucind, 

Pare tânăra fecidră 

Printre neguri filfiind. 

Mahomet nu s"odihnesee: 

L'Adrianopol, în palat, 

Chiamă somnul ne "ncetat; 

Însă somnul părăsesce 
A] sei suflet întristat. 

0 dorinţă îl străbate! 

Printre lacrimi a dărit
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Visul lui cel fericit: 

A Cesarilor cetate 

Ce ferbinte Pa răpit. 

EI se plimbă prin odae. 

Gândul seii este aprins; 

Pruntea-i arde 'n foc nestins, 

Şi o undă de văpaie 

Peste ochi-i s'a destins, 

„0 Bizanţe răpitore! 
Dare-aş viaţa, sceptrul, ei, 

Un minut să fii al mei, 

Cu-ale tale dulci fecidre, 

Dulci ea foc de curcubeil! 

Dar o sârtă ne 'mpăcată! 

Nu pociii scopu-mi să-l ating; 

Şi ca visele se sting 

Dulei dorinţe ce mă "mbată 

Şi cu focul lor mă 'mcing!* 

În a dorilor albeţe 
Ce prin: umbre străbătu, 

Umbra, dulee-i repăru 

Strălucind de frumuseţe; 

Mahomet o cunoscu. 

Astă umbră graci6să 

Faţa drag şi-a desrălit, 

În lumin” a strălucit 
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Ca planeta radi6să 

Sub umbrosul resărit. 
„Vino, sfântă "nchipuire! 

Strigă junele "mpărat 

De suspine înecat. 

Vino, dalbă fericire, 

Ce-a mea viaț! ai turburat! 

— 0 dorință răpitore, 

Mahomet, de s'a "plinit, 

Tot d'odată a perit 
Ca un fulger de ninsâre 

Ce pe apă s'a lorit. 
—  Piară via mea dorință, 

Numai ca să mi împlinesc, 

Tot ce ?n viață mai doresc! 
Piară chiar a mea ființă! 

Lumea n'am să mostenesc!& 

Dar fecidra graci6să 

Riăpede a dispărut 

Ca un vis frumos, plăcut; 

Brasdă, dulce, lumin6să, 

Dupe dinsa s'a vădut. 

Peste marea ce spumeză 

“Trece valul săngerat,
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Şi se sparge 'infurat;: 

Val pe val îusciinţeză 

CA Bizanțul s'a predat. 

Constantin, co gardă mică 

Se mai luptă p'un rempart : 

Dupe coiful sei cel spart, 

Scuţi de sânge âncă pică 

Şi pe părul lui se "mpart.. 

Sârele se culcă 'n mare 

Sub un nur întunecos 

Şi resfaţă gracios 

Co dui6să sărutare 

Părul bravului Îrumos. 

Purcii întră prin cetate, 

Morte, foc ei respândesc, 

Sfarmă ori ce întilnesc, 

Şi ?n a lor crudelitate 

Nimic ei nu preţuesc. 

Mahomet mergea "nainte 

La Palatu "mpărătesc: 

laniciari îl însoțesc ; 

Peste strade de morminte: 

Paşii lui se rătăcesc. 

Când d'odată el găresce 

Chiar în portă la palat 

Pe fecidra ce-a visat. 

laşmac negru învelesce 

Chipu-i dulce şi "ntristat. 
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Mânele-i sunt, lănţuite, 
Ochii sei lăcrimători, 

Sînii ei sângerători, 

Cosicidrele-aurite 
Umede de lărimiori. 

„Vino, sântă "nchipuire! 

Strigă junele 'mpărat, 

La vederea-i turburat, 

Vino, vis de fericire, 

Ce-a mea viaț” ai fermecat!* 
Dar fantasma plângătâre 

În iaşmac s'a învelit, 
Şi p'un abur aurit 

A sburat strălucitâre 

În eterul înflorit. 

19



SCLAVELE ÎN VENDARE 

O: veniţi, cumpărători! 
Bată sclave delicate, 

Ce aii genele plecate 

Cum sunt nopţile pe dori: 

Bată cele vândătâre: 

0 negresă, corp frumos, 

Negru ca ua abanos | 

Ce d'amor se 'mbată, mâre!   Eată Copta din Misir 

Albă sub ferhinte sâre: 

Frumuseţe fugătâre 

Ce încântă pe Şair.
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Fată una cu drag nume 

Dulce crin din lemen; 

Sinu-i alb ca un Eden, - 

Cuib al viselor din lume! 

Alta de la Ispahan, 

Gene negre, mână dalhă, 

Tânără, suavă, albă 

Ca o flâre din Liban. 

0 Cerkeză cam nebună, 

Ochi albastri, păr de fir: 
Ba combate pe beghir, 

Şi-i frumâsă, blândă, bună, 

Fiica de la Curdistan, 

Tip de rară frumuseţe, 

Rosă cu ardânde feţe 

Din munţi de PAderbaidjan. 

Guega, vie şi plăcută 

Arde ?n ură şi n amor. 

Oh! amar cui o sărută 

Şi o lasă 'm al ei dor! 
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Grâca dulce, spirit în, 

Cu perfidă frumuseţe, 
Ride cu lacrimi pe fețe, 

Plia verii din timp lin! 

Sârba şi Bulgara blândă, 

Viorele ce înfior: 

Cumpăraţi cea mai ridândă. 

VE "mbătaţi d'al lor amor! 

Dar w'atingeţi nici de cun 

Pe frumâsa mea Î6nă, 

Pe Româna Macedâuă 

Fl6re cu plăcut parfum, 

Ba mă costă... scumpă forte! 

Yo trei-decă mii de madjari;. 

Dece mii askeri la morte, 

Şi trei-deci de palikari! 

Are *m meşi piciorul ci, 

Nud, alb, mic, ca o Diană, 

Sub al persicii tulei, 

Sub şalvarii de sultană! 
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„Anteriii de selemie 

Cu dalgal de fir deschis! 

“De se vede, credeţi mie, 
“Sinu-i fraged ca prin vis! 

Din frumosul ei fakiol 

Cu bibiluri aurite, 

Cad cosiţe împletite 

“Cum se pârtă "n Anadol, 

Portă sâre pe figură, 

Gracia pe viaţa sa, 
Gura-i mică picătură, 

“Mânge ce a picat pe nea! 

 



GULFAR 

Pro căstă vidândă ce n mare îşi perde: . 

Picioru "nflorit, 

Apare prin arbori cu crescetu-i verde 

Un kiosk aurit. 

0 mie de lampe reversă lumină 

În kioskul lucsos, . 

Pe care maslinul şi mirtul se "elină 

În nopte voios. 

0 grmpă de sclave în-kiosk se adună 

Şi tote lumin, 

Bălae şi brune, ca rade de lună 

Pe valul senin. 
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Dar cine precurmă a lor desfătare 
Şi cântecul lor? 

P'odaţă resună o dulce cântare 

Pe linul Bosfor. 

„Prin Laşmacul feţii tele 

„Am vădut un foc ceresc, 

„Doi ochi dulci ca doă stele 

„Ce p'albastru val plutesc, 

„Doă come bălăidre 

„Peste sinu-ți rotundior, 

„Aripi ce un dulce sâre 
„Poleiesce cu amor. 

„Ble chiar în nopţi lumină! 

„De atunce faţa ta 
„Vine n n6ptea vieţi-mi lină 

„De amor a mă 'mbita,. 

„Blânda A; se cobbră 

„Peste valul poleit, 

„Dormi, frumâsă huridră, 

„Dormi sub lanţul aurit! 

„Cela cărui escă iubită 

„Astă nâpte ra sosi: 

„Din. prinsârea-ţi înflorită, 

„Te-o scăpa saii va muri!î  
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Cântarea ce lasă aceste dulci şopte 

De tână& amor, 

Se stinge cu 'ncetul departe în n6pte 

P'azur în Bosfor. 

Prin grupa de sclave, ghirlandă suavă 

A cestui harem, 

Lucia prin mii gracii o tânără sclavă, 

Un vis din Eden; 

Buchet drag şi fraged format de delicii. 

Bătrânul vizir 

lubia, pe cerkeza cu dalbe capricii, 

Cu bucle de fir; 

Frumâsă ca valul ce m nâpte lumină 

Sub focul divin! 

„EL este!“ îşi dise gentila hanimă 

Cu sinul de crin. 

Şi fruntea-i se plecă ca frageda fibre 

Visând amoros. 

Ba este frumâsă şi desfătătore 

Lăsând ochi "n jos. 

— „Viziru!“ strigară timidele sclare: 

Paşa Baraictar 

Prin albele hurii cu gene suave, 
Vădu pe Gulfar. 

Cerkeza-i surde; se 'nelină tăcută 

La vechiul Vizir; 
El mâna-i întinde şi apoi sărută 

Cosiţa de fir. 
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În ochii lui însă o lacrimă luce. 
„Ei nu m'amăgesc.,. 

Ai tu vro dorinţă, o suflete dulce, 

Ca să-ţi împlinesc? 

Oh! gi! şi să fie chiar sceptrul puterii 

În mână de Şah, 
Va fi împlinită, o flore a plăcerii! 

Îţi jur pe Alah! 
— Nu! nică o dorință acum nu mă "'mbstă, 

Paşa Baraictar!* 

Şi alba sa mână se j6că distrată, 

Pe albul handjar. 
aceste cuvinte, umbrosa lui faţă 

Reîntineri 

Sub mâna cerkezii ce fruntea-i resfață! 

Ei şed a rorhi, 
„Frumâsă copilă, tu nu ai în scire 

Cât eă te iubesc? 

Dar esci tu ferice d'acâstă iubire, 

0 farmec ceresc? | 

— Ferice! se pâte!..* Gulfar îi respunde. 

Şi ?n mânele-i albe ea fața-şi ascunde 

Şi tace gândind. 

Tambura resună sub mâna nor6să 

A unor eiinucă; 

lar danţul înficră ghirlanda voi6să 

A sclavelor dulci.
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Văduta-ţi voi re pe faţ' azurată 

A splendidei mări 

Când ssrele vârsă o plbie-argintată 

"De dulcă sărutări, 
Cum scânteie dulce aceste suave 

'Porenţe de foc? 

Aşa pe tapete frumâsele sclave 

În danţuri se joc. 
Şerbetul cel dulce în cupe-aurite 

Se versă spumat: 

Din ambru s'essală sub buze 'mflorite 

Un fum odorat. i 

  

Jar nâptea purcede pe calea "mforită 

De stele ceresci 

Şi pare străină la tot ce agită 

Pe fiii omenesci. 

Npăclia de aur se lgănă âncă 

"Pe linul Bosfor; 

Pe urmă dispare sub umbra de stâncă, 

Perdută în nor, ! 

Audi tu departe o surdă strigare 

În aeru-umbros, 

Ca gemet, de vânturi ce 'malţă pe mare 

Un val furios? 

Ascultă! nu este gemânda furtună 

Pe mările-adânci ; 
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Nici Ajinii fantastică ce 'n nipte s'adună 

Sub. negrele stânci; 

Ei sunt ianicerii! pe negrele strade 

i rînduri se "nşir, 

Şi plâcă s'atace, să ardă, să prade 

La vechiul Vizir. 

Sare 

În kiosk sărhătârea îmbstă, aprinde 
Pe dănţuitori, | 

Şi molea plăcere, pe viaţa lor tinde - 

Aripa de flori. 

Dar garda albană, d'afară, vestesce 

Pe vechiul ostaş 

Că stea rebelă, armată-acolesce 

Măreţu! locaş. 

„Să tacă tambura! şi robele mele 

Să urce n harem! 

Tu dulce copilă, să nu ai griji rele? 

0 să ne vedem!“ 

EI gice. Sarmeză, sărut” a ei frunte 
Şi sîuu-i de flori. 

Şi ese cu garda în nopte să "frunte 

"Pe conjurători. 

Acei ce pe Paşa voiesc să "mprestre, 
Sabat la pămtut, 

Şi sub a le sale giganteci picicre 

Găsesc un mormânt. 

29% 

 



  

300 GULFAR 

„Plângi, Paşa bătrâne, cu lacrimi amare, 

Căci trebui să nori! | 

Dă-mi alba ta sclavă cu dulce cătare E 

Cu sînul de flori! 

Ea-mi este amantă!“ Aşa îi vorbesce 

Un crud Laniciar. i 

Jar Paşa aude insulta, pălesce, i 

Şi geme amar. 

Se *ntârce în kioşku-i la dulcea frumâsă, 

0 află plângând. 

„Hanimă! îi dice cu vorbă ferosă, 

Bătrânul gemând. 

Jusi tu pe profetul al lumii părinte, 

Cast om a minţit?“ | 

Jar sclava vespunde: „Bătrân fâr de minte, 

Poţi tu fi iubit?* 

EL versă un răcnet; luând o făclie, 

Aprinde-acel loc; 

îndată dispare cu afha-i socie 

În valuri de foc. 

  

  

 



  

SANDALUL 

Două 

Peste unda aurită 

Ce adârme cu murmur, 

Peste brasda înflorită 

În câmpia de azur; 

Caieci! nu vedi tu 6re 

Printre umbre un caic? 

Pe cărarea piutitore 

Crini de aur se despic? 

Caicei! de mă vei duce 

Către visul mei cel dalb, 

Biulbiuli hauimă dulce, 

Cu păr negru, cu sin alb; 

Îţi voii da bacşiş sandalul 

Ce-are vălul de atlaz 

Ce întrece "m fugă valul 

Când alergă pe Bogaz! 

 



ZIULE 

E timpul când pe valuri eterul înstelat 

În tot? a sa poâsbă, se scaldă în tăcere; 

Ca murmur dulce vântul adârme legănat, 

Jar inima-mi e plină d'amor şi de plăcere! 

Şi timpul urmă cursu-i i de rose împletit. 

On! să sorbim din unda plăcerii ce se duce! 

Vegi, noptea e frumâsă, Bosforu îmbălsămit ? 

Să ne 'mbităm de viață, amanta mea cea dulce!   
Amoru-ţi mă răpesce! iar ochii dulcă al tei, 

Mă *mbetă de plăcere,. rohesc a. mea cătare; 

-Suflarea gurei tale, e frageda suflare 

ee respândesce gura amabililor dei. 

|
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Plăcerea se "nsocesce cu crude suferinţi, 

Aşa cum pe mormântul frum6selor fecidre 

Cu lacrimele calde ce vărs tristii părinţi, 

S'amestecă ghirlande de fiori desfatătore; 

Dar florile se fană! dureri ce ne deşir, 

Şi lacrimele calde remân cu-a lor tristeţe. . . 

0 lacrimă lucesce pe genele-ţi de fr; 

Să s6rbem dar plăcerea o dulce frumuseţe! 

Îmi place ca să turbur frumosul incarnat,, 

Pe faţa ta cea albă, prin vorbe tinerele; 

Si văd nălţându-ţi sînul sub gândurile mele, 

Şi părul tresărindu-ţi, simțind un sărutat! 

Ca mâne se va stinge amorul teii divin, ] 

De astădi până mâne, vai! timpu-o să lipsescă! 

De astădi până mâne nu are timp un crin 

Să nască, să suridă şi să se vestejescă! 

Atât el trece iute! un dulce sărutat 

Mai lungă urmă lasă pe buza virginală 

De cât nu lasă omul, ce dilele înşală, 

P'actsţă vale tristă pe care-i esilat.
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De este loc în lume, e numai pentru dor: j 

Să gemă, să suspine, să sufere într'una, ; 

Să spargă doru "n lacrimi, e timpul tot dauna. 

Oh! vin, a mea frumâsă, să ne *mbătăm dWamor! 

(Din sînul tei d'ivoriu de vise dulci plutit, ă 

/ Permite mie-a trage complângeri amorâse, , 

Să văd surisul candid cu focu-i aurit ; 

Jucând cu resfăţare pe buzele-ţi frumâse: 

(lând am băut plăcerea, oh! fie un minut: 

Ursita-i împăcată, şi viaţa împlinită, 

AMtuncea mârtea vie! mormântul e plăcut: 

Ce mai remâne vieţii la patimă ursită? 
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Prumoşii tei tesauri ce ai adus din cer 

Peri-vor cii-a ta viață şi tu vei fi uitată, 

Şi sârele tot dulce va arde în eter, 

Îmbstă-mă d'amoru-ţi, copilă adorată!
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FATME 

Rose ei 

Ca o copilă blondă, frumbsa dimindţă 

În undele-azurate se scaldă cu dulcâţă. 

întrun seral ce-și perde piciorul în Bosfor, 

Fatme abia născuse un prunc desfătător; 

Pe patu-i de mătase din somnu-i se tredesce; 

Sciind că este mumă, ea fericit gimbesce, 

Şi gice să-i arate copilul ei iubit, 

Ce "m l6găn sub văl mândru e âncă adormit. 

În vise ea îşi face copilului seii dulce 

Un legân splendid d'aur cu-un diamant ce luce 

Ca sdrele; vesminte curate ca un crin, 

Şi gracios cusute cu petre de rubin ; 

0 sută halaice, tot fete de muşiri 
Si-l legene prin cânturi de tinere iubiri, 

20



  

FATMZ 

Şi ea, strmana mumă! să ştgă lângă el, 

Să vâdă şi să sârbă surisu-i. tinerel; 

Să nu-i dea timp a plânge, pici să se înspăimânte, 

ga cate o femele ce scie să descânte 

Deochiul, ca să şedă în casă lângă el, 

Şi când sto face pruncul ce-ra mai măricel, 

Să-i facă-o cărucidră cu râte aurite; 

Şi-l tragă porumbiţe cu pene poleite, 

Pe care să le măie o fată de vizir 

Cu buzele de rose, cu câmele de fir. j 

0 palidă hanimă încet îl desvălesce. 

Sultana cu ardâre pe pruncul ei privesce 

Şi braţele-i întinde ferice, suridend. . - 

Dar vai! copilul dârnie, de somnul de mormânt! 

Când muma-adormise, 0 palidă bătrână 

Se strecură în casă, țiind un strâng în mână: 

Ea sugrumă copilul, şi asfel, sugrumat | 

Cu strângul de mătase, 1) lasă înodat. 

„E mort!“ strigă sultana. Durerea sa de mumă, 

Frumâsa-i jună viaţă Wodată o consumă. 

„Sultană! ai putere de “nfrână al teii dor! 

A curţii vâstre lege făcu acest Omor: 

Copii din viţa vostră, din parte bărbătâscă 

Avend drept la domnie, n'a dreptul să trăâscă”“ 

  

  

Aşa vorbesce manca; ar muma, Suspinâud, 

Pe pruncul mort resfață, dulci lacrime vărsând.
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"Resfăţurile sale sunt dulci şi graci6se : 

Acei ce le ascultă, vărs lacrimi căldurse.“ 

Ea chiamă pe Sultanul; el vine, şi Fatma 

Salută p'al seii frate şi îi vorbesce-aşa: 

„0 Dâmne strălucite şi fratele meii mare! 

Vegi fiul mei în l6găn? e mort prin sugrumare. 

-0 mână protegiată de datine, gazi! 

A stins acestă flore născută de o di. 

Acestă crudă mârte ucide-a mea viaţă. 

[it mor! pe ani-mi tineri se 'ntinde trista ceţă 

Şi nici un sâre dulce n'o pâte risipi: 

Vrem să te văd, o Dâmne, "nainte d'a muri. 

Na ca să-ţi fac mustrare că ai lăsat să fie 

-0 lege-atât de crudă sub blânda ta domnie; 

Dar ca să vărs în sinu-ţi amarele-mi dureri 

„Ce-mi stinseră o viaţă frumâsă de plăceri, 

Si să te rog cu lacrimi, murind în mare trudă, 

Ca mârtea mea să schimbe o lege aşa de crudă!.. 

— Îţi jur! stuisă Sultanul, nimic ei n'am sciut! 

Acâstă crudă leg: de astădi a cădut, 

Ca cel puţin în urmă-ți, o soră, al tei nume, 

Prin mârtea ta amară să vieţuie în lume!“ 

EL dice; dar sultana, luându-i mâna blând 

Şi sărutâud'o dulce, adârme suspinând. 

Sultanul ţine vorba şi datina trufaşă, 

Se stinse prin martirul Fatmeii drăgălaşă. 

Li



DORINTA 

Ja aşii vrea să fii sultană 

În seraiii la Padişah! 

Pe ghiaură, musulmană, 

Să le văd gelse, Alah! 

Voiii să am ek halaice 

Cum ai cei mai mari sultani; 

Talică danr şi caice 

Cu caiccii musulmani. 

Să mă plimb, tot însoţită 

De hadini, la keat-hanea 

Şi pe marea poleită 

Să plutesc cu curtea mea. 

 



  

DORINȚA 

Să privesc de la seraie 

În deniz, pe când Lial 
Vers" a dragostei văpaie 

Până ?n sînul virginal. 

Să ascult p'amanţi, ferice, 

Ce "mtârdie pe Bogaz, 

Gena unei halaice 

Ca s'o vedă prin cafaz; 

Să depuiii pe flori vestmbntul, 

Să-mi desfac coma de fir, 

Şi să "mot uşor ca vântul 

în havuzul de porfir. 

S'am cercei, rubine dalbe, 

Demue de al mei sultan; 

Să am djaruri, negre, albe, 

Ce ne vin din Ispahan; 

Să fiii robă fericită, 

Qdaliscă nvaţi vedea; 

Chiar Sultana favorită, 

Mumă de un şah-zadea; 
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DORINȚA 

Şi-aşii goni aceste turme 

De femei de la seraiii, 

Flori ce mor fără de nume, 

Fără d'a îubi încai! 

E ruşine să mai fie 

Aste datine, e răi! 

Numai ei cu bucurie 

Voiii servi sultanul mei! 

  

Vai! dar sunt o biată fată 

Nam ciflicuri, nici serail ; 

Am 0 înimă 'mfocată, 

Am un păr lung şi bălaiii! 

  
LA 

Rr 
B
a
 

 



  

  

MORMENTUL El. 

Pa 

Colo unde se închină 

Sicomorul plângător 

Cână a lui Lial lumină 

„Cinge marea cu amor; 

Unde *n serile curate 

Valurile murmuiesc 

Pe sub maluri întristate. 

Ca suspinul omenesc; 

Caieci, acolo mână, 

Îndrepteză vasul teii, 

Căci pe dulcea ei ţerină 

Yoiii să vărs, val! lacrimi eăt 

 



NU MAI ESTE 

SR 

Fată stânca cu furtuna 

Unde barca mă ducea 

Cână în nori s'ascunde luna, 

Ca să văd pe dulcea mea: 

Stelele, ca d'altă dată 

Scaldă câmele "m Bosfor; 

P'al ei pat d'azur plecată 

Luna ride cu amor.  
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Însă dalha mea frumâsă 

Nu mai vine sus pe mal 

Când în rada lumin6să 
Vasu-mi lunecă p'un val; 

Căci pe anii vieţii sale 

Mortea mâna şi-a întius; 

Şi dWatunci p'acâstă cale 

Fericirea mea s'a stins! 

   



  

  

APLEC OCHII 

„În caicul meit coboră 

0 trumosă huridră, N 

Huvidră din eden 7 

Cu cosiţe de eben! 

Caicci! poţi a mă duce 

Unde viața este dulce, 

Cerul lin necontenit 

Şi amorul infinit? 
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— "Te voiii duce cu plăcere 

Dacă tu Va mea vedere, 

Vei roşi, Wacum frumos 

Şi-i pleca dar ochii jos!“ 

lav hanima se uimesce: 

Drăgălaşă, ea roşesce 

Ca un trandafir născând, 

Şi-ochil dulci ea plecă blând. 

   



SINGURĂTATEA 

În nopţi d'amărăciune, în dile de plăcere 

De când în umbra vieţii, străin, mă retăcesc, 

Vădut-am pretutindeni o tânără părere, 

Frumâsă ideală, cu chipul fecioresc: 

Divina-i frumuseţe pe privitori înbetă 

Ca duleile dorinţe ce prin suspine trec; 

Cosiţa-i e umbrosă şi fruntea i-e curată; 

Dar palidă î-e faţa şi Iacrimele-o "nec! 

Când ea mi se arată prin seri de desfătare, 

0 văd plecându-şi capul pe mâna sa visâud : 

În locuri singurateci fantasma dulce-apare; 

În serhători voidse ea vine Ierimând.   

 



  

  

SIN GTRAĂTATEA 317 

Adesea plâcă fruntea pe iruntea-mi abătută 

În sînul ei vărs lacrimi şi mă răpesc d'amor! 

Atât e de frumâsă, poetică, plăcută, 

Când lacrimele mele pe faţă-i se strecor! 

Voi ce de fericire vă bate sînul fârte, 

Damorul ei cel tânăr, o fraţii mei, fugiţi! 

În sufletele. nâstre. amoru-i purtă morte, 

Când aţi iubit pe densa, mai mult nu mai iubiţi! 

Ei am iubit acestă divină frumuseţe 

Şi de atuncea lumea mereii o părăsesc; 

Pe sinul ci se stinse frumâsa-mi tinereţe. 

Singurătatea este fantasma ce iubesc!



CERCHEZA 
Poe 

Av! daca fie-care din lacrimele-mi line, 

Curgtnd, răpesce mie o gi din viața mea, 

Atună te sparge ?n laczemi, o inimă, mai bine! 

Căci altă resfăţare ei nu mai pociii avea. 

Când rosele se *nclină de vijelii suflate 

Poeticele paseri se risipesc şi sbor; 

Ei sunt c'aceste paseri, de ce iubesc private, 

Cu dinsele. în lume eii voii acum să mor: 
  

Amăgitâre vise! dorinţi dulcă şi frumbse, 

Plăceri cu aripi d'aur, angelici fericiri, 

Plutiţi în calea vieţii! surideţi amorâse ! 

îucingeţi fruntea vostră cu magice răpiri!
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Acea ființă dalbă, angelică şi dulce 

Ce vieţii dă ferice un farmec răpitor, 

Perit'a pentru mine; nimic nu mai produce 

Acea voi6să flore ce vindecă-al meii dor! 

Când gorile se "'mgână cu lacrimile mele 

În nopţi d'amărăciune în sufletu-mi gemână, 

Imaginea-j cerâscă cu dilele-i junele, 

Cu dulcea-i frumuseţe mi-apare lăcrimând. 

VEg coma sa umbresa pe sînu-i alb ca crinul 

Jucând cu resfăţare sub florile-i ceresci, 

Aud suava-i voce ce plânge ca suspinul 

Şi-mi dice cu durere: „de ce nu te grăbesci?*



EU VIU 

aa 

Lana dorme amorbsă 

Peste rose peste crini, 

Jar tu, dulcea mea frumâsă 

Esci destâptă şi suspini! 

Chiamă somnul ce adie 

Geneleţi a săruta; 

lar de nu va el să vie, 

Ri vit cum mă vei chema. 

 



  

LA LUISA 

i 

Ah! da a mea cântare avea acea dulceţă 
A Îrâmătului undei când bârea ii resfață 

Cosiţa de argint, 
Şi gracia cerâscă de fluturi ce în sâre 
Îşi scutură de rouă argindele-aripiâre 

În aer scănteind; 
Atunci aceste versuri, mai dulci mai tinerele, 
Ar fi putut să spue buchetul vieţii tele 

Cât este răpitor; 
Dar lira mea perdut'a ceresca poesie, 

Şi inima-mi străină de ori ce bucurie 

Se "nclină către dor; 
21



49
 LA LUISA 

Când voit să cânt un cântec de dulce desmerdare, 

Vai! umbra țării mele odată îmi apare 

La căpătâiul mei ; 

Ca ochii plini de lacrimi şi înțristată firte, 

Îmi cere mie cântec de dolii şi de mârte, 

0 Dumnegeul mei! 

Dar tu, suavă flore, care-ai păstrat ferice 

Profumul teii din ceruri, de unde vii aice 

Pe carul aurit, 

Cu hora gracidsă a viselor divine, 

Cu dorile, cu roua, cu aurele line 

Ce viaţa-ţi a "ndulcit? 

De ce, frumâsa-ţi frunte se "elină întristată? 

On! crinul nu gândesce la vântul ce-a să bată 

Să plece fruntea sa! 

Pe riul vieţii tele, ferice legănată, 

De vise, de juneţe, te lasă şi te *mbstă 

Vitând a suspina:



  

    
IDEALUL 

Bigatore, blândă ca o suvenire 

Din frumâse timpuri în nefericire; 
Dulce ca un vis, 

Ce în faptul dilei dând din aripiore, 

Îşi răpede sborul către ceruri, sâre, 

Către paradis; 

“Dragă ca murmura ce sărutul dulce 

De amor, ferbinte şi curat produce 
P'al fecidrei sin ; 

Pură ca lumina ce cu resfățare 

Stelele de n6pte scutură pe mare, 
Peste valul lin;



324 
IDEALUL 

Numai ast-fel pote să aveţi idee 

Cât de răpitore este o femee 

Ce pacest Bosfor, 

Pe aceste maluri verdi şi ridătore. 

A adus'o m carul fragidelor 6re, 

Viselor d'amor. 

Cum o flâre smulsă din a ei grădină, 

A păstrat parfumul dup' a sa tulpină, 

Ale ci colori, 

Ast-fel al ei suflet încă vespândesce 

Roua ce în ceruri face de 'nfloresce 

Miriade flori. 

Brâul ei e splendid, faţa "i este dulce, 

Bucla sa în valuri bălaidre luce, 

Riură Uşor; 

Ochi-i port azurul, şi a ta cătare 

Vârsă bucurie, versă întristare 

Şi ceresc anlor, 

Care “1 a sa eră? Nu voiil sci a spune. 

Angerii poetică ai ei naţiune? | 

Patima de foc, 

Visele de aur ce ne încongidră, 

Dulcea fericire ce pe viaţă sboră, 

Pot avea un loc? 

Întro sâră lină ea veni cu mine 

Pe Bosforu-albastru ce cu dulci lumine 

Luna 1 auria; 

 



  

  

IDEALUL 395 

Un caie despică undele gemânde, 

Malul cu seraiuri şi grădini ridânde 
Dupe noi fugia. 

În tăcerea nopţei dulcile-aurele 
Resfăţaii ferice coma dragei mele; 

Stelele sglohii 

Revărsaii pe mare valuri de lumine 
Şi formaii fantastici, splendide g-ădine 

Cu-ale Jor scântei. 

Valul geme dulce sub o câstă verde 
Unde, printre dafini, un seraiii se perde 

Cu-a le lui lumini; 

Unde mii de paseri cu voce suavă 

Pac ca să resune vesela dumbravă, 

Magice grădini. 

Vis de fericire! Ei privfam pe mare 

Rada şi cu umbra dându-și sărutare, 
Cadru ce râpea 

Și în eare-acestă dulce bălăioră, 
Ca o fi6re dWaur, ca o steliştră, 

Dulce se perdea. 

Ea ca când ghicise gândurile mele, 

Că înclină dulce genele-aurele, 
Rumenind uşor! 

0 iubiam ca viaţa când acestă viață 
„M Ss'arată âncă plină de dulcţă, 

Plină de amor.



326 
IDEALUL 

Ei visam ferice. Alba mea frumsă 

Scutura de rade coma sa und6să, 

Ca un val spumos 

Ce eşind din umbră fulgeră la sâre, 

Sai ca crinul care roua lucitore 

Scutur' amoros. 

„Cine esci tu 6re, tu ce "m dile rele 

Îmi apari în umbra Jacrimelor mele 

Şi cu resfăţări 

Faci ca să suridă inima-mi sdrobită, 

Şi mă "mbeţi în vise, duleea mea iubită, 

De dulci sărutări? 

Porţi în ochi-ţi focul ce îmi arde viaţa,. 

Porţi pe a ta frunte vada şi dulccţa, 

Porţi pe sinişor 

Rosele şi crinii vieţei ce se duce, 

Porţi p'a ta cosiţă ce în umbră luce 

Visele d'amor!* 

La aceste vorbe, pe frumâsa-i faţă 

Purpura m ivoriii ?nâtă. se resfaţă, 

Riură senin. 

„Ei sunt Idealu-ţi. Ceru îi al meii mire.. 

Dalba-mi locuinţă e într'o găndire, 

Ca o radă "m crin! 

_— Dacă al teii suflet ţi-e gentil ca faţa, . 

Lasă-m! a-i culege gracios dulcâa, 

Fiore de o di! 

   



  
  

IDEALUL 397 

„Vino şi mă 'mbctă cu a ta ambre, 

Vis de tinereţe, flacăre din sâre, 

Vin a mă răpi!* 

Dulcea mea frumâsă tace trei minute, 

P'a sa faţă cură lacrime tăcute! 

Ochi-i plângători 
Se "'nălţaii la ceruri plini de voluptate, 
Pe acele plaiuri d'azur semănate 

Cu-aurite flori. 

Stelele se scaldă în a lor vulvore. 

Austrul ne sufiă pletele uşre 

Cu dulci sărutări. 

Murmura ne 'ncântă, valul ne conduce, 

Şi amorul magic ne îmbâtă dulce 

Cu ceresci visări. 

lar la rada aur a divinei stele, 

Ei unesc cu plânsu-i lacrimele mele, 

Doru-mi cu-al ei dor; 

Şi p'a sa guriţă cu înflăcărare 

In tăcerea nopţei pun o sărutare 
Şi mă "mbăt d'amor. 

0! curaţi, torente dulci şi voluptâse! 

VE 'mbătaţi, vă stingeţi, stele aurdse, 

Pe albastrul cer! 

Cănd se stinse visul ce mă fărmecase, 

Dulcea mea frumâsă shorul îşi luase 
În suav eter;



323 IDEALUL 

0 vădui prin umbre, o vădui prin stele, 

Şi simţiiii pe frunte-mi lacrimele sele!.. 

Din acel minut 

Viaţa pentru mine nică un farmec n'are, 

Ceru “i fără stele şi Bosforu 'mi pare 

Un mormânt tăcut. 

 



  

  

LEGIVERA 
per sea 

Catre Carsa depărtată 

Unde şese luni e nea, 

Ca o fl6re esilată, 

Piere Legivera mea! 

„Pe la tine cine merge 

În deşertul îngheţat? 
Lacrimele cine-ţi sterge 
Suflet, dulce, delicat ? 

Cine c6ma-ţi aurată 

0 resfață gracios? 

Gura ta pe cine "mbâtă 

Cu nectaru-i amoros?



330 LEGIVER A 

Cine, micele-ţi piciore 

Le *ncăldesce "n mâna sa? 

Pe ce buze ardetire 

'TPremură guriţa ta? 

Sufietu-ţi cu bunătate 

Îmi respunde pritre vânt; 
Palida singurătate 

Mă resfaţă pe pământ!“ 

 



  

  

SE SCALDĂ 
DPI Iei 

V eaeţi voi la umbra plină 
Unor sălcii ce se 'nclin, 

Pe. acâstă mare lină, 

Un corp dulce ca un crin? 

0 ghiaură, albă, jună, 

Ce se scaldă, o vedeţi? 

Venerea eşind din spumă 

Cu cosiţi de aur creţi. 

Unda bea cu voluptate 

Corpul ei amăgitor; 

Ba o sparge şi o bate; 

Face spumă din picior;



382 SE SCALDĂ 

Bar prin spumă, capu-i dulce 

Coperit de păr bălaii 

Pare luna, vrând să cale 

Dupe cotit uşi je plai. 

Apa face garofiţe 

Peste corpu-i răpitor 

Şi îi sârbe din cosiţe 

Aurul strălucitor. 

* 

Când pe undă se găresce 
Drâptă, câma-i tresărină, 

Când pe spate s'odihnesce 

Ca o pavăză argint. 
+ 

Graciele o "mconjâră; 

Dulcele dorinţi d'amor 

0 preurmă turmuşoră ; 

Pescii mici o înconjor. 

Singurele ei vestminte 

Este apa de cristal, 

Bar amorul cii-ochii ferbinte, 

Ștă sub flori ascuns pe mal. 

- 

 



    

DILRUBAM 

TI. 

» Cine-i tânăra, hanimă 

Ce pe finul mosaie, 

Redemată lin pe mână, 
Bate apă din fântână 

Cu piciorul alb şi mic? 

Ochi-i, dalbe bobidre 

Adunate din Bosfor: 

Aurite "m dulce s6re 

Versă rade- ardătore 

Prin azurul dulce-al lor; 

Fi îngân cu voluptate 

Genele-i de abanos



334 DILBUBAM 

Şi sprincenele-i arcate, 

Negri, lucii, velurate, 

Farmec dulce şi frumos. 

Dilrubam învăluită 

Dal ei păr desfătător, 

Ca o dulce stea sub nor, 

Îutr'o lespede 'nflorită, 
Se prevede cu amor. 

Lângă dusa o feciâră 

Cu ochi dulci şi amoroşi 

0 sărută, o devdră, 

Când pe lunga-i cosici6ră, 

Când pe sânii gracioşi. 

Dar frumâsa esilată 

Seote iute din canal 
Apa rece şi curată 

Şi stropesce juna fată 

Peste sinu-i virginal. 

Una p'alta se stropesce 

Şi m resbelul lor voios 

Printre arborul apos, 

Numai aburu. ?nrelesce 

Corpul lor cel gracios. 

Dilrubam. îndestulată, 

Cere pace, se predă 

Cu guriţa-i parfumată 

 



    

DILRUBAX 235 

Pe învingâtârea fată 
Cu căldură sărută. 

Astfel juna favorită 

A marelui Şeik-Islam, 

Graci6sa Dilruban, 

rece ?n Brusa liniscită 

Viaţa în esil d'un an. 

Printr'o frumuseţe rară 

Dilrubam a fost născut 

Gelosia cea amară 

În selbateca ghiulnară 
A Sultanului Mahmud. 

TI. 

T'ale-Olimpului piciore 

Se întinde-un verde plai, 

Printre flori desfătătore 
Mii de păseri cântătore 

Cântă *n sorele de mail. 

Cu-ale sale minarele 
Ce se 'malţă strălucind, 

Brusa pare, predonnind 

Diluri verdi cu verdi vălcele 

Cinse *n riuri de argint. 

Pe torentul ce mugesce 

Printre chiparişi şi bradi



DILRUBAM 

Pe când sârele sânţesce 

O talică se opresce 

Ocolită de cavazi. 

Servi-altrgă cu covore 

Ce le-aşterne lângă rii; 

Iar o grupă ridătâre 

De hanime răpitâre 

Vin să şcgă la piriii. 

Una drag îşi împletesce 

Perii săi strălucitori, 

Altele adună flori, 

Alta n apă îşi privesce 

Ohii negrii, ardători. 

Dar frumâsa esilată 
Fumă dintr'o narghilea, 

Şi guriţa-i purpurată 

"un parfum de flori ce "'mbetă; 

Fumu 'n aer respândea. 

Grupa lor se risipesce 

Printre iarbă, printre floră; 

Dilrubam le însoţesce 

Cu-a sa r6hă ce iuhesce, | 

Şi cu negrii veghetori. 

Dar frumâsa hanimică 

Urmă-un flutur aurit 

Ce în sboru-i ameţit, 

Îi luase-a sa gurică 
Pentru fragul părguit. 

a
:
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Graţicsă şi uşoră 

Fuge "n câmpul însmăltat; 
Desfăcut de cosicidră, 

Y&lul ei se desfăşoră, 

Waurele legănat, 

Dintr'o l&să înflorită 

Ese şeful veghetor 

Ce urmeză al ei shor. 

„Faţa-ţi este desvălită, 

Te-a yodea v'un trecător!* 

Dilrubam se învălesce 

În iaşmacu-i supţirel, 
Căci hadinul ce-i vorbesce 

Cu cavazii sei sosesce 
Şi-i vorhesce "ncetinel. 

„Când al vieţii sâre dulce 

Dupe munte va sânţi, 
Viaţa ta va vesteji. 

Fată sorele se duce 

Dilrubam tu vei muri!“ 

Toţi cavazii cu ardâre 

Iataganul ridicai. 

Dar hanima plângătore, 

Le aruncă la picidre, 

VElii ce o coperiaii. 

Frumuseţea sa divină 

Permecă p'ucigători. 
22



DILRUBAM 

Din albastrii ochişori 

Cade-o lacrimă senină 

Pale feţei sale flori. 

Ei lisară să le cadă 

Ferul lucitor, încet, 

Şi jurară pe profet, 

Faţa lui să nu 0 vâdă 

De-ar sârobi acel alb pent. 

Vai! dar şeful se văpede, 

Strănge gâtul ei de crin, 

Că-al ei lung păr de ebin. 

Printre axhori se prevede 

Ancă sârele senin. 

Sera vine parfumată 

Longă-un corp ne "usufieţit, 

Şi de flori acoperit ! 

Plânge-o r6bă "pgenuchiată 

Sub un arbor înflorit. 

La a stelelor lumină, 

Vine crudu-ucigător. 

„Care fuse a sa vină 

Dice fata ce suspină, 

So ucideţi fără dor? 

_— Astă mârte, căzuliță, 

De la mine n'am făcut. 

Dacă traiul ţi-e plăcut, 

Fă ca mica ta euriţă 

Să nu spule ce-ai vădut!* 

PI a 

  
  

e



  
TU DORM: 

era 

Dira-i dulce şi senină, 

Aerul îmbălsămit ; 

Luna poleiti, plină; 

Umbrele sai aurit, 

Rosa, drag simbol al vieţii, 

Respândesce-al ei parfum; 

Ear tu, fiica frumuseţii, 

Dulcea mea, îu dormi acum? 

'Pu lipsesci şi tot lipsesce! 

În deşert a nopţii stea 
Cu dulci rade strălucesce, 

"Tu lipsesci, o! dulcea mea! 

Vai! tu dormi, când timpu-aduce 

Un minut atât de rar, 

Și când gura ta cea dulce 
Arde plină de nectar!  
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Şi când ei cu întristare 

însoțesc un imn de dor 
Cu plăcuta suspinare 

Dulcelui privisător? 

Uiţi că timpul trece iute? 

Uiţi că traiul e un vis 

Ce pe florile născute 

Ori ce dimint a scris? 
Mâne juna-ţi frumuseţe 

Faţa ta va părăsi, 

Risuri, gracii, tinereţe, 

Orele le vor cosi. 
Coma ta cu spicuri d'aur 

Se va scutura sub nea, 

Şi al sinului tesaur, 

Va seca, frumsa mea! 

Fiuturatica junime 

De la tine va fugi, 

Numai genele-ţi divine 

Lacrimele vor stropi. . 

Alta pote să-ţi ia locul. 

Ialta rasă va zimbi; 

Pentru tine siminocul 

Singur va mai înflori.



  

  a
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BLĂSTEMUL DERVIŞULUI 

aere 

> În totă viața vostră pa vostră tristă casă, 
Să cânte baibun! 

'0- rudă să vă mâră, cu ori ce an ce pasă 
Și vot să trăiţi âncă, domniţi d'al morţii duh! 
Durerile trecute să le-aduceţi aminte! 
Vitarea, dorul vostru să uite a împăca ! 
Plămângi să râdeţi iarba ce nasce pe morminţe! 
Ghiaurul să refuse mormânt a vă săpa! 
Să ră vedeţi voi viţa prin alții rădieată! 

Căduţi la băuturi, 
Să vă muşcaţi şi braţul şi mâna deşirată! 
Din lacrimele vâstre să vadăpaţi, ghiauri!
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Să vă tiriţi pe strade cu braţele rănite 

Pe hărburi, ne 'mcetat! 

Ca să simţiţi ce chinuri, ce suferinţi cumplite 

Actstă seminţie în lume a "ncercat! 

Să audiţi în n6pte pe bârele selbateci 

0 şoptă ca de lanţuri ce robii "n lume pori! 

Pe ce veţi pune fruntea în visele fantastică 

Să vi se pară voă că-i capul unui mort! 

în casa unde puneţi piciorul vre odată 

aflaţi wun adăpost, 

Să intre cruda morte de b6le conjurată, 

Să nu mai fie pace, să nu mai afle rost! 

Pe ori ce-ţi pune mâna, ţărână să se facă! 

Să vestejescă florea de care vaţi atins! 

Să se usuce vinul ce grijele vă "mpată, 

Sati să se schimbe mdată în plâns de foc nestins!* 

=
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NAIDE 

1. 

„0, veniţi la rugăciune, 

Credincioşilor iubiţi! 
Căci mult răi e âncă 'n lume 
Mulţi sunt âucă rătăciţi a 

? 

Peste Brusa domnitâre 

Ast-fel cânt” un muegin; 

Paserile. cobitâre 

Îl îngână cun suspin. 
Dar prin nspte şi furtună 
Nisce umbre se strecor, 

Şi, tăcute, se adună 

Înti'un loc întristător,
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Fulgerul c'o vie radă | 

Şerpuesce printre nori: 

ună; face să se vadă 

Preoţi turci conspirători. 

Unii intră 'mtr'o giamie; 

Alţii pe la porţi pândesc; 

Alţii printre vijelie, 

Printre arbori rătăcesc. 

Dar îndată ce s'adună 

Un şeh mare le vorbi: 

„Mahomet ne împreună 

Pentru lege a muri... 

Astă n6pte printre vise 

Ângerul lui Mahomet, 
Se arată şi îmi gise: 

„Pit al marelui Profet! 

„De-ţi lăsa mai mult în lume 

„Şi pre tron, pe Soliman, 

„Va peri al vostru nume 

„Din pământul lui Osman.“ 

Umbra dulce şi frumosă 

Către mine se uita; 

Bar pe faţa-i lumindsă . 

Dalbe lacrimi riura. 

Pe cerâsca-j cingătre 

Mii de rade străluciaii; 

Două splendide-aripidre 

Dulce 'n nâpte scânteiaii,
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Lacrimele îşi ascunde, . 

Aripele-a desfăcut, 
Şi ?n eterul ce pătrunde 
Prin flori de-aur s'a perdut.« 

Astfel şehul le vorbesce, 
Toţi imamii aii strisat;: 
„Mahomet ne poruncesce; 
Padişahu-i condamnat !: 
Şi pe vesele covâre 
Pi în horă se 'nvârtesc, 
Și cu arii de terore 
Urlă, saltă, dănţuese. 

II. 

0 femee coperită 
În giamie a intrat, 
Porumbică rătăcită 
Ce "ntre vulturi a picat. 
"Toţi imamii cu terore 
Portă mâna la hanger: 
lar hanima, gânditore, 

Nalţă ochii către cer. 
„Naveţi temere, le dice 
Cu glas dulce fecioresc, 
Căci ei n'am venit aice 

„Pacea vâstră să răpesc! -
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Sunt o jună esilată; 

M& descoper... vă uitaţi! 

E o crimă; dar ertată 

Către roi, divini bărbaţi! 

„ Ce-aşteptaţi și nu daţi semnul 

Perderii lui Soliman? 
Voi aveţi a da îndemnul, 

Voi ovârea lui Osman! 

Şi cu censul voii să moră 

Îusuşi crudul sei Vizir.“ 
Dice; vălul se coboră 

De pe părul ei de îi. 

„0, splendidă tinereţe! 

0, minune!“ toţi striga, 

Căci o rară frumuseţe 
Înfloresce faţa sa. 
Păru ?n valuri ridătore 

Riura pe sinu-i alb, 

Cum se vârsă pe ninsâre 

Focul sârelui cel dalb. 
OQchi-i aii acea duleeţă 

A fecidrelor ceresci 

Ce promit în ceca viață 

Sufletelor vitejesci. 

Apoi, ca un vis de nspte 

Ea în umbră dispărea, 

Ale vijeliei şâpte 
Ântă ?n n6pte s'audia.
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III. 

„Caiccii, veniţi la masă! 

Viaţa-i dulce pentru nui: 

Grijele ce pe-alţi apasă 

Nu ai lacrimi pentru voi! 

Dulce este-a trece ?n lume 
Liber şi neatârnat; 
Dar mulţi port un mândru nume; 
Scim mai mult de un bogat 

Care-ar da chiar avuţie, 

Libertate chiar ar da, 

Caiccii ca noi să fie 
La Viziru-Ahmet- Paşa. 
Dar, pe viaţa ce-a să fie! 
Unde-i albul Abdulah? 

Nebunesca. lut mândrie 
Ne înfruntă, pe Alah! 
Nu ia parte nică o dată 
L'ale nsstre desfătări; 

Duce viață retirată, 

Pradă crudei întristări. 

Astă nopte el se duce 

Cu vizirul, prefăcut, 

Către alba lui cea dulce 

Cu caicul cel tăcut. 

Sadrazanului îi place; 

Asta este un favor:



NAIDE 

Dar acâsta nu ne face 

Să-l urîm, pe ziditor!* 

Astfel la o masă mare 

+ Caiccii cuvânta. 

„Abdulah! caicu 'n mare! 

Ore-cine îi striga. 

1v. 

Umbrele misteri6se 

Se cobbră pe Bosfor; 

Rade dulci şi argintâse 

Luna vârsă dintr'un nor. 

Valurile spumegânde 

Sub al stelei Driii de foc, 

Scutur câmele rîgânde 

Şi pe faţa mării joc. 

Malurile colorate 

De seraiuri şi grădini, 

Miră "n undele spumate 

Milidue de lumini. 

Aurele frăgedele 

Pârtă âncă din grădini 

Un parfum de viorele 

Plori de rose şi de crini.
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Tot. răpesce şi îmbstă 

Simţurile omenesc: 
Credi că viaţa-i transportată 
În câmpiile ceresci. 
Dar în umbra unor maluri, 

Lângă un măreț sălaş, 

Aştepta, jucând pe valuri, 

Un caic şi un vislaş. 
Fat” o umbră se strecâră 

Şi s'apropie de mal; 
Intră "n vasul care shâră 
Vesel legănat de-un val. 
„Abdulah! de mă vei duce 

Printre valuri sănătos 

Către alba mea cea dulce, 
Daţi-oiii sufietu-mi votos!« 

Luna palidă dispare 

Dupe vârful unui: mal; 
Ventul geme m depărtare, 
Vine n fruntea unui val; 

Stelele scânteietâre 
Printre nori acum lucesc; _ 
Valurile plângetâre 
Sc fac mari şi se albese. 
lar caicul e departe: 

El alergă gracios;
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Şi se "nclină de o parte 

Tras de vălu-i fluturos. 

„Caicciii! te uită bine; 

Vântul geme pe Bosfor! 

Vijelia urlă, vine; 

Valul este "'nşelător! 

— Mai pucin el ne-amăgesce 

De cât omul cărui dăm 

Inima ce ne sdrobesce, 

Viaţa ce-i încredințăm ! 

Nu nai înşelat pe mine? 

Wai sdrobit sufietul mei? 

0! dar ctă mârtea-ţi vine; 

Rogăte lui Dumnedei:“ 

Dice; luna dupe munte 

Luce âucă un minut 

Şi revârsă pe-a lor frunte 

Un torent de foc plăcut. 

Abdulah atunci coboră 

De. pe cap turbanu-i grei, 

Şi o e6mă gălbidră 

Rîură pe sînul săil. 
„Naide!.. o, fi-mi bună!.. 

Cer ertare... te iubesc!..
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— Dupe crimă, și minciună ?. . 

Mori!.. Ei nu te mai voesce!“ 

Dice: trage o supapă 

Ce "n caic a fost făcut; 

Vasu "a6tă plin de apă, 

Şi sub unde-a dispărut. 

Ba aruncă o cătare: 

Vede pe Vizir perind: 

Apoi singură dispare 

În toxentul de argint. 
Dar un vas sosesce 'ndată: 

Pârtă patru musulmani ; 

Scapă alba înecată; 

Scăpătorii sunt imami.



HALALIA 

Cantă, biubiuliță bună, 
Prelungesce somnul tăi; 

Tu frumbsă, blondă lună, 

“reci pe noriorul tăi! 

Căci pe marea azurie, 

Într'un kiosk dalb de porfir, 
Dorme dulcea halalie 
Cu cosiţele de fir!
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UNDE MERGI? 

În acestă dumbrăvidră 
Ce în nori s'a învelit, 
Nu cunâsceţi o căsci6ră, 
Cu colâne de granit? 

Acolo eii mă voii duce, 
Acolo ei voiii să sbor, 
Şi pe sînul ei cel dulce, 
Dulce legănat să mor!



CHIAMĂ-ME 
Nae e vi 

Luna dârme sus pe stâncă 
Şi paceste verdi grădini, 

Bar tu, dulcea mea, esci âncă 

Desteptată şi suspini. 

Cliamă să-ți sărute ţie 

Somnul gena d'abanos; 

Bar de nu va el să vie, 

Chiamă pe al teii frumos!



    

  

FATA POPII 

De-aș fi Paşă sai Vizir, 
„Maşii avea silsf de fir, 
Nici seraiul de granit 

“Cu pridvorul aurit; 

"Nici bogate caicele, 

"Nică eiinuci privighetori, 

Nici harem cu cadinele, 

Nici grădini cu scumpe flori; 
Dar mă jur pe prooroc, 
"SE mor fără de noroc! 

Aşi veni la voi aici, 

“Cu o cstă de voinici, 

Şi-aşii fura, făr de păcat, 

Fata popii din Galaţi, 

“Cu păr negru şi bogat 
Cu ochi dulci şi lăcrimaţi! 

Do



O NOPTE DE AMOR 

IL. 

Î fundu-acestui cadru ce ochii ne îmbetă 

Bterul şi cu marea unesc azurul lor; 

Rar sârele ce-apune, pe marea azurată 

Reversă-un fluvii d'aur, măreț, desmerdător? 

Pe luciul orizonte acolo unde cerul - 

Cu marea se îmbină, apare luna blând; 

(un pas uşor pătrunde din ce în ce eterul, 

Şi stânca se 'mvelesce sub umbre, negurând. 

Îmhbălsămitul aer ce câmpul respândesce, 

Cu aerul de mare s'amestecă plăcut; 

Sub malul singuratec un val abia mugesce; 

Zefivii dulci alergă şi undele sărut.
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Eram pe fața mării în barca mea Uş6ră, 
Perdut sub rada d'aur cu ceea ce iubesc, 
A cărei dulce buză atunci ântâia dră, 
Trăda cu fericire amorul ei ceresc, 
Vai! ale n6stre simţuri erai ca îmbătate! 
0 flacăr' amor6să în inime curgea. 
Speranţa şi "doiala, cu patima "ngânate, 
Din sufletele nâstre suspine-adânci scotea. 

II. 

Cine escă, sufietul mei? 

S6rele are o soră? 
Auror” altă-auroră ? 

Dumnegei alt Dumnegeii. 

Raga este-a ta zimbire, 
Crinul lacrima-ţi de dor: 
Aurea a ta gândire, 

Şi suflarea ta d'amor! 

I6i surisul de la dori, 

Strălucire de la stele, 

Și în rada feţii tele 

Nasc ale plăcerii flori. 

„Rada s6relui poleie 

Buza-ţi mică de rubin. 

Lacrimele, o femeie, 

ÎŞI daii fermecul divin! 

BBLIOTICA CENT 
UNIV: RS.TARĂ
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XII. 

O, te iubesc! şi ?n focul ce sufletu-mi aprinde,- 

“Când ei te văd cu dor, 

Simţ voluptatea care p'o flacără coprinde 

Când ea are să argă un crâng desfătător. 

Cu cât voili să astempăr acestă sete-adâncă 

Prin calde sărutări, 

Cu-atât ea se 'ntăiresce şi se măresce âncă,. 

Căci sufletu-ţi reversă comori de desfătări!. 

IV. 

Ca un fluture ce sboră 

Prin deşertul azuros 

Legănat pe aripidră 

În eterul luminos, 
Sufietu-mi Ja tine sbâră 

Printre valuri de amor, 

Ca o profumată boră, 

Beat ferice d'al săi dor. 

Esci un farmec de "mbătare, 

Spune blând, sufletul mei? 

Esci tu, sânta resfăţare, 

A acestui Dumnedeii? 

Graciele vârsă dulce 
'Prandafiri sub al tăi pas, 

Şi pe fruntea ta ce luce 

Visele din cer se las.
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LA 

Cât de frumâsă şi dulce esci! 

Ochi-ţă se umple d'un rii de rouă, 

De blânde rage, rechiamă nouă 
Visele vieţii cele ceresci! 

Uâmele tele, umbre curate, 

Par car fi vălul graciilor dulci? 

Pe sinu-mi capul tânăr când culci, 

Câma-ţi tresare de voluptate! 

Ca viţa verde și mlădi6să 

Ce "'ncinge-un arbor cu brațul ei, 

Pe viaţa-mi tristă, pe anii msi, 

“Te plecă tu blândă şi amorâsă! 

Când al tăi suflet arde d'amor, 
Sinu-ţi essală vorbe-adorate, 

Ceresci tesauri de voluptate, 

Necunoscute de muritor! 

Viaţa cu rose se încunună 

Ca o feciră în sărbători 

Aceste inimi, ca două flori, 

Ca două flacări ard, se consumă, 

VI, 

Vin” iubita vieţii mele, 

Respândesce ne "ncetat 

Cupa tinereţii tele 
Cu nectarul parfumat!
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Vin” te 'mbâtă de plăcere: 

P'al mei sîn ce arde "m dor, 

Unde, vai! ca fot ce piere, 

Va peri al mei amor! 

Oh! amoru-i vânt de n6pte, 

Inimele sunt un lac! 

Vântul cade fără ş6pte, 

Undele d'odată tac! 

Vin" la cei ce te adâră; 

Nu mai perde un minut; 

Căci pe fie care sră 
Puge farmecul plăcut! 

Când din viaţă te vei duce 

Sufietu-ţi va fi *ntrebat 

Ce-ai făcut parfumul dulce 

Anilor ce ai sburat? 

Caută a face scire 

C'ast parfum desfătător, 

Ta sorbit cu fericire 

Gura dulcelui amor! 

VII. 

Vorba-ţi desfătări mi-aduce, 

0, amantul mei plăcut! 

Voiii să lupt; dar faţa-ţi dulce 

Cum o văd, ei m'am perdut!
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Dulci sunt ochi-ţi pentru mine! 

Domnul mei! amantul mei! 
Dulei ca dorile divine! 

Dulce cată să-ţi fii ei! 

VIII. 

“Tu mă iubesci? di âncă acest cuvânt frumos! 

El dulce mă învinge! 

Vai! pentru "ntâia 6ră cuvânt aşa voios, 

Aşa plăcut, ferice audul meii atinge. 

La aste vorbe luna suride voluptos 

Şi de amor tresare! 

Şi florile pe vânturi revers” al lor miros 

Şi sufletu-mi s'aprinde, suspină cu 'ntristare. 

Ruspină! dragă suflet, te temi c'al ei amor 

Ca roua ce străluce 

Când s6rele resare, periva "n viitor? 

- Nu risipi, o sârtă, credința mea cea dulce! 

IX. 

Când văduii ântâia dată 

Chipu-ţi dulce şi plăcut, 

0. frumâsă adorată, 

Chipu-ţi mi-era cunoscut!
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Printre vise ideale 

Ce pe viaţa-mi ai plutiti, 

Prin imagini virginale, 

Tot dWauna te-am zărit, 

Ce mi-aduci, o, bucurie! 
Din locaşul tăi cerese? 

Vino şi îmi spune mie... 

1sci frumâsă, te iubesc! 

Adu-mi sînul tăi ca crinul 

Unde dulci dorinţe cresc, 

P'a ta buză chiar suspinul 
E un sun Dumnegeesc! 

Oh! dă-mi mie, dulce nune, 

Aste daruri ce aduci, 

Căci prin suferinți în lume 

Merit aste bunuri dulci! 

Tu mă iubesci, o dragă, şi temerile mele 

N'ai fost de cât păreri? 
Tu m'ai avut pe altul în gândurile îele, 

Şi nimeni n'a dis ţie cuvinte de plăceri? 

'Te superi, mi se pare? vai! ochi-ţi lăcrimeză ! 

Suspini, o dulce dor! 

Amorului mei iartă! şi lasă ca p'o radă 

Să mi te sârbă ochi-mi sai lasă-mă să mor?
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Pruntea ta din negru-ţi păr 

Bse ca o dimindţă 

Din a nopţii d6să ceţă 

Revărsând lumini din cer: 

Dar pe buzele-ţi ardânde 

- Sărutări divine cresc; 

Unele se părguiesc 

S'-altele se nasc plăpânde. 

Peste sînul tt de crin 

i E o vale ce pătrunde 
Sub o umbră ce-o ascunde, 

De mistere loc divin! 

Nimenea nu desvălesce 

Ast frumos, cerese locaş! 

Nici o umbră nu umbresce 

Rada-amorului gingaș! 

ZII,     
Tot de amor se 'mbetă pe undele plăcerii 

Şi gice: „să iubim!“ 

Pe mare focnl lunei, pe rose vântul serii, 

Şi buza mea pe buza-ţi, o, suflete sublim! 
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XII. 

Ceru-i semănat de stele, 

Acrul îmbălsămit, 

Nâptea, dulcea vieţii mele, 

Cursu-i dulce şi-a oprit; 

Rada seri 'mbălsămită, 

Respândesce al ei parfum... 
Vino, dulcea mea iubită, 

Să bâii sufleta-ţi acum! 

Orele-ale tele sclave 

Îţi deschid frumosul sin, 

Și cu degete suare 

Vers” amorul tăi divin. 

“Ţie-amorul împletesce 

Verdi cununi de desmerdări! 

Fericit cel ce răpesce 

'Tinerele-i resfăţări! 

Vedi tu nâptea e nebună, 

La suspinele d'amor, 

Cer, pământ, eter şi lună, 

Aiureză, se "nfior! 

"Timpul vestejesce tste; 

Mâine nu te va cruța! : 

Dulce fiâre, mâine pste, 
“Pristă te vei scutura!
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zI1v. 

Vino, sînu-mi astă dată 

'Pi-e deschis, amantul mei! 

Vino iute şi te 'mbctă 
De plăceri ce-ţi daii drag ci! 
Te grăbesce, dulce sâre! 

Orele se schimbă -'n sbor! 

0 femeie. este-o fisre, 

Flore este-al ei amor! 

Astădi ne suride nouă; 

Dar se 'mturnă despre vânt; 

Vin pe sinul meii de rouă, 

Apoi stingete 'n mormânt! 
Sinii mei sunt dragi grădine 

Ce amorul, numai el, 

Le deschide pentru tine, 

Pentru tine singurel. 

Timpul chinuri ne urdesce, 

0, amantul meii divin! 

Ora trece, se topesce 

Şi ne gice: să iubim! 

0, cerescă destătare! 

Ochii mei în foc se scald, 

Mor! şi corpul meii tresare 

Ca un crin sub rântţul cald?
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P.4' 

Vegi tu pe orizonte azurul mării line 
Cii-azurul cel din spaciă unindu-se, perind? 

0 radă cu o radă, lumină cu lumină, 

Şi umbrele cu umbre, fiinţa lor unind? 
Aşa să se unâscă în astă n6pte-ardendă 

Amorurile nâstre, ce ?m flacări se consum! 

Suflarea-mi cu suflarea-ţi cerâscă, îmbătândă, 

Sărutu-mi cu sărutu-ţi, şi fumu-ni cii-al tei fum! 

Dar pentru ce plângi 6re, o, dulce adorată! 

De ce frumosu-ţi sin 

Reversă dulci suspine în n6ptea parfumată? 
— Oh! sunt prea ferită, amantul meii divin! 

— Tu esci prea fericită! o fericire lină 

Reversă-inima mea 
În inima-ţi ardândă ca flacăra divină; 
Şi-a sărutării tele dulcâţă va să bea. 

Mă lasă, al teii suflet să-l bâii cu fericire 

Într'un sărut de foc! 

Mi lasă-a ta suflare s'o bâii ei cu uimire 

Apoi să mor pe loc!



  

LA O MICĂ FATĂ DE GREC 

o... 

Îmi ceri a-ţi face versuri, a poesii flâre, 

Născută 'n vânturi calde, în ţări de desfătări, 

Ce-alese aurora să-și mire rigătâre 

În ale vieţi-ţi rose cerescele-i colori. 
Să cânt copilăria-ţi? ah! cată dar a-ţi spune: 

Ar trebui un cântec mai dulce mai curat. 
Ca şopta sărutării ce zefirul depune 

Pe sinul dalb al înării de stele sărutat. 

Şi lira mea perdut-a parfumul tinereţii! 

Şi daca câte-odată am mai versificat 

Acele versuri s6mău, sub umbrele tristeţii 

Ca nisce flori ce n iarnă ai fost întârdiat.
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Copilă, când buchetul ce anii juni formeză, 

Va străluci pe frunte-ţi cu focul seii cel sânt, 

Peri-vor ale vieți-mi flori ce mă desfăteză, 

Şi viaţa-mi, şi cântarea-mi se vor răpi de vânt. 

Atunci, ferice perlă, dupe-aceste maluri, 

De-i fi tu întrebată de bardul călător, 

Di că el suferise pe-ale vieţii valuri, 

Dar că iubia copila chemând'o mică sor.
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VERMELIUL 

m aa 

Oh: cât e de răpitbre 

Rosa împletită ?n criu'! 

Cât sunt de strălucitâre 
Radele p'al serii sîn! 

Fluturul dormind p'o fisre,. 

În frumâse dimineţi; 

Lacrima udână cii-amâre 

Gena dulii frumuseți! 

Dar eii sciii ceva mai dulce: 

Părul tăi pe sînu-ţi alb, 

Permec rar, ceresc, ce luce! 
E vermeliul cel dalb. 

24



SUSPINUL 

SR 

Bug tu pe lina mare 

Cântecul cel trist şi blând? 

Cu ardândă căutare 
Vedi un om în vas trecând? 

Ca o stea, ce se privesce 
În Bosfor, pe anii mei, 
Prin cafaz vedi ce lucesce? 

Este ochiu-unei femei. 

Vântul suflă cu plăcere, 

Valul trece mut şi lin; 

Prin cafaz şi în tăcere 

Naudi tu un lung suspin?



  

INTORCEREA 

Ii 

La umbra pădurâsă pe măgura bătută 

De valurile mării, de zefiri trecători, 

Cu fruntea visătâre, ea, dulce şi plăcută, 
Venia de multe ori! 

Acolo "n al meii suflet ea sufletul vărsase, 

Şi lacrimele sale cu plânsu-mi s'aii încins; 

Şi inimile nâstre ce-amorul îmbătase 
Ati ars în foc nestins! 

Acolo stânca pare de silve cununată; 

Acolo geme rîul pe patu-i spumegos; 

Şi radele şi umbra pe marea azurată 

Se joc delicios!
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Acolo dimintţa văd marea, cristalină 

Posomorându-şi faţa sub cerul aurit, 

Vestind că vine bârea cu resfăţare lină 

Din malu "'mbălsămit. 

Acolo ochiul vede când sârele dispare 

Azurul cum se 'msmaltă d'on splendid văl de fir, 

Ce tremură, scântilă, la dulcea sărutare 

A dulcelui zefir. . 

Îmi pare că sunt âncă în timpul vieţii mele 

Când eii veneam adesea în ast frumos locaş 

S'aspir a ei suflare, având martori pe stele, 

Şi-amoru-i drăgălaş! 

Ba singură lipsesce, şi dorul mă 'wcongidră! 

În darn cat a sa umbră, prin umbre, prin lumini, 

În darn o cer la gracii, la farinece ce shâră 

P'aceste verdi grădini! 

Nimica n'o întârce dorinţii şi tandreţii! 

Vai! unde pot să aflu acest tesaur sânt, 

Pe care timpul aspru răpit-a tinereţii 

Pe durerosu-i vânt?



    

ÎNTORCEREA 

Şi cine "n al meii suflet va “nchide ran” adâncă? 
Şi cine şterge urma durerii ce-a bătut? . 
Nici inima ta dulce, nu pâte, dragă, încă 

Să-mi dea ce am perdut. 

Căci suflul crud al lumii ast suflet vestejesce! 

Prin cântecele-mi pline de vise de amor, 

Nu vedi tu ce "ndoială de morte se dăresce? 

Nu veli adâncu-mi dor? 

Din flacăra credinţii amorul s'aripeză; 

Dar santa sa făclie s'a stinş, sufletul mei! 

Şi cruda îndoială a stins ultima ragă 

Pe tot ce iubesc ei! 

Nu! sufletu-mi nu pâte cu lumea să se "mpece: 

Prin 6meni, el se crede străin şi sfiicios; 

Cătat-am făr” să aflu în lumea asta rece 

Ast bine mincinos! 

Ori unde pasul trece, el cată să 'tâlnâscă 

0 urmă de lungi lacrimi ce populii presar, 

0 cadă nedreptate, o crimă omenâscă, 

Şi un destin amar. 

373
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Nemeritul de fală ferice se *ncunună, 

Şi viţiul asupra virtuţii triumfând, 

Şi răul peste bine domnind ca tot dW'aună; 

Ah! iată-acest pământ! 

Nu! nu mai e scăpare în cugete frumâse! 

Visări ceresci în lume, amici, nu semănăţi: 

În loc de flori divine, vai! lacrimi durerdse, 

Qdat” o s'adunaţi! 

Tu nu mai esci aice, o umbră fericită! 

Dar pentru ce în sboru-ţi, desfătătore stea, 

Nu ai luat cu tine şi viaţa mea, sârobită, 

Luând inima mea!



    

TI-ADUCI AMINTE 

  

"Ți-aduci aminte sâra când noi plutiam pe mare, 

0 suflet gracios! 

Torente d'aur luna vărsa cu resfăţare, 

Şi ?n părul teii zefirul se legăna voios! 

Iar valul s'alinase sub costa 'ntunecată: 

Abia se audea 

Ca sgomotul de pasuri pe valea depărtată 

Ce more cu încetul în n6pte, dulcea mea. 

Se audiaii dulci cânturi trecând p'acele unde 
De spumă şi d'azur. 

Noi nu vedem amanţii ce nâptea îi ascunde, 

Şi se părea, sub valuri, că vocele murmur. 

Când terminarăm cursul vorbirei amordse, 

Tăcuţi, noi am visat. 

0 lacrimă lucise în genele-ţi umbrose 

Şi sufletu-ţi de doruri părea înconjurat.
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'Pu vidicaseşi ochii ardend de tinereţe 

Spre cerul strălucit; 
Şi când văduşi că-mi cură o lacrimă pe feţe, 

Strigaşi cu întristare: „Oh! de ce m'ai iubit! 

— 0h! Dumnedeii voiesce, şi singur, dragă, scie 

De ce te-am iubit ei. 

— Şi ce Dunmegeii re atât de crud să fie 

Să vrea ca să sdrobescă amar sufletul mei? 

Acela ce cu suflu-i crează-o dulce fidre 

Ca să se stingă n vânt, 

Ca să parfume viața cu drăgălașa-i bore 

Şi 'm urmă ca 0 rosă să lase-acest pământ; 

Ce te-a făcut frumâsă ca să iubesci în viaţă, 

0 fericirea mea! 

Ce învelesce păru-ţi cu aur şi dulceţă 

Şi degetele tele cu rose şi cu nea.“ 

În lacrimi amorâse i se 'mvălea vederea; 

Şi vântul bălsămit, 

Şi umbra şi lumina ce respândesc plăcerea, 

Te resfăţaii pe frunte, o farmec fericit! 

Tu blestemai “în gându-ţi aceste eleminte, 

Complici misterioşi, 

Ca când simţiai asupră-ţi tot farmecul ferbinte 

Ce respândiait în sinu-ţi şi "n perii tei undoşi.



  

C erescă frumusețe, o, tu ce vener ei! 

i Ascultă cântul dulce al celui ce te-adâră! 

Moderă-a ta mânie! mânâria ta cobâră! 

| Respectă dorul mei! 
Alin” aceste-amare şi crude suspinări! 

Vegi viața mea în lacrimi se schimbă şi declină; 

i Aceste crude lacrimi, o dulcea mea le-alină, 

Cu dalbe sărutări! 

Tu, Dâmne, ce pe păru-i pui aurul ceresc, 

Şi verşi în căutarea-i angelică langâre, 

li Ce semeni pe guriţa-i parfum şi rosire, 

Ii Ce dulce părguesc; 
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Dei ce-mi însufii cântul, tu singur ai aflat 

Ce causă produce durerile-mi sublime; 

Deschide-mi la cântare-mi şi tinere suspine 

Al ei sin adorat; 

Ascultă plânsu-mi dulce, prea strălucite dei! 

„Suspinele s'essală prin cânturile mele, 

Dă-mi inima-i curată ca nisce floricele, 

Sai curmă traiul mei!



  

LASĂ-ME 

Vantul nopţii respândesce 
Un profum îmbălsămit; 

Valul mării murmuesce 

Şi se stinge adormit. 

Cerul semănat de stele 

Cură "m aur peste val, 

Lasă dulcea vieţii mele, 

Să bei suflu-ţi virginal. 

   



LA DOMNA 1. 

0, tu ce frumuseţea divină, poetică, 

Essală farmec dulce ca fumul dupe flori, 

Esci în ilusiune dulce, melancolică ? 

Saii rada dimineţii ce trece printre nori? 

Din hora înflorită a viselor de ângeri 

Tu pâte ai venit, 

Cu mâna ta suavă să ştergi amare plângeri 

Şi să reverşi lumină la cel ce-a rătăcit? 

Vin”, recoresce dulce pe bavdul ce suspină, 

În faţă cu durerea ce lumea a coprins! 

Fă să se uite răul, la dulcea îa lumină, 

Ce *n viaţă s'a întins!



      

LA VICTORIA Z. 

AID 

0, tu ce mai, copilă, alţi inimică în viaţă 

De cât acele rose ce nu văd cu ochiii bun 

Pe nimeni ce le 'ntrece prin farmec şi dulecţă 
Şi tânărul parfum ; 

D'o di femeie numai, bea, jună adorată, 

Aceste fericiri 

A căror dulci resfrânseri pe fața ta s'arată 

Ca zimbetele rosci în dulcele-i iubiri. 

Când se va 'mtinde norul pe fruntea ta senini, 

Nu ţine socotelă, el este trecător. 
Mai dulce printre umbre e-a screlui lumină. 

Şi omul nasce "n lume, să ci dor.
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Dar dorul e deparre de inima ta jună. 

Ghirlanda vieţii tale lucesce gracios 

Sub roua şi lumina ce dulce o "cunună 

0 dulce dimincţă cu sînul amoros. 

Pe faţa ta frumâsă, amara întristare 

Flori nu a secerat; 

Şi gura ta păstreză divina sărutare 

Din raiul ce-ai lăsat.
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FATA DIN DAFIN 

ans 

I. 

»Deseniae-te, dafin! ei voii a mă duce 

Spre riul senin, 

Căci stelele d'aur se lcgănă dulce 
Pe “valul cel lin.“ 

Aşa se complânge feciâra frumisă 

Ca viața din raii, 

inchisă "ntr'un dafin p'o vale pietâsă, 
Cu plete de mâiii; 

25
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Bar fata cubâră voi6să din laur, 

Alergă prin flori, 

Şi luna ce pare, ca bulgăre d'aur, 

Lucesce prin nori. 

Alsreă prin valuri de înri virginale 

Cu vântul uşor; 

Şi borea o "mbetă; privirile sale 

0 tuhur d'amor. 

II, 

„Cosiţele tele ce caa bălăiire, 

Îi dise-un drumaş, 

Lumiuă pe sinu-ţi ca focul de sore 

P'un crin drăgălaş! 

Dar fie răi disă ceresca-ți mânăreţe, 

0 vis fericit! 

Căci inimă, viaţă şi dulce juneţe, 

Acum mi-a răpit!“ 

Atunci rumensla plăcutei fecire, 

Pe față-i luci 

Ca sângele mierlei, ce alba niusra 

Yotos ar stropi.



    I
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“ŞI dice şi-alergă spre fata sfiscă 

Cu chip purpurat; 
“Dar dalba copilă se duce voidsă 

Pe plaiul cel lat; 

„Altrgă prin 6rbă şi când e departe 
De Domnul frumos, 

Îşi ostie pasul și șede 'ntr'o parte 

Cătână amoros. 

III, 

-„Regina bălae cu dulcele stele 

Adărme pe nor! 

„Adormi, o mirisă, pe braţele mele 

Vitând al tăi dor! 

“Tar vergura dârme pe braţele scle 

Şoptind amoros: | 
-„0 Dâmne din ceruri! fă să nu mă "nşele 

Străinal frumos !4 

„Adârme fecidra ; dar când sa trezesce 

În darn Pa chemat! . 

Buchet de flori dalbe sub capu-şi găsesce; 
Dar el a. plecat.
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IV. 

„Deschide-te, dafin, acum pentru mine 

Să nvadăpostese, 

Căci nâptea purcede şi sorele viue 

Şi-o să mă topesc! 

— "e du, copiliță cu com” aurită, 

Cu chipul plăcut, 

Căci dup a ta frunte cununa *nflorită. 

Acum a cădut!“ 

 



MIHNEA ŞI BABA 

(DVYPEB O TRADPITIISȘR). 

  Cana lampa se stinge la negrul mormânt 

Atinsă de aripi, suflată de vâut, — | 

“Când buha se plânge prin triste suspine — 

"Când reii fac planuri cum ai a reţine 

În barbare lanţuri popolul gemând, — 

“Când demoni şi spaime pe munţi se adună 

De urlă la stele, la nori şi la lună, 

Întruna din peşteri în munte ripos, 

Un ont 6re-care intră curagios. 
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TI. 

În peşterea Carpaţilor 
0 ră şi mai bine 
Vedi templul Pacinaţilor 
Ce cade în ruine, 

Aci se fac misterele 

De babe blestemate 

Ce scot la morţi arterele 

Şi hârcele uscate. 

Aci se ferb şi 0sele 

În vase aurite, 
Aci s'adun frumâsele 

Când nu mai sunt dorite. 

0 flacără misterică 

Dă palidă lumină; 

lar stâlpii în biserică 

Părcii că se înclină. 

Şi liliecii nopţilor 

Ce aii aicea locul 
Ascunşi în hârca morţilor,. 

Umblaii să stingă focul.
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0 babă ce orârele 

Uscaseră în lume 

“ot, rescolea vulvorele, 

Şoptind încet un nume. 

ŞI. 

Saude un seomot de paşi pe apripe, 

Cum calcă strigoiul când va să desgruipe 

0 tenără fată... — Colo... ascultați! 

Să fie Satana cu ochii de focuri? 

„Hei! cine să calce în negrele-mi locuri, 

Se 'ntrâbă bătrâna... aici nechemaţi?. .+ 
Ea dice, şi n umbră un om se arată 

Cu ochii de sânge, cu fruntea uscată, 

Terihil ca locul în care intra. 

„Bătrână, el dise, îţi fă datoria! 

Şi vorha-i cum geme în zid vijelia 

Din colţuri în colţuri grozav resuna. 

B&trâna. 

„Ascultă-mă, dâmne! avem în ostime 

Un fiii 6re-care vestit în mulţime 

Prin luptele sâle; era fiul mei; 

Plăcut ca seninul, frumos ca o fldre, 

Şi pentru acesta mai stam eii subt sâre; 

Era pentru mine al meă Dunmnegei,
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Şi pentru acâsta n'am dat în perdare: 

Să-l fac între omeni ferice şi mare, 

Am dat al meii suflet la negrul tartar. 
“Pu scii mai departe. Ce? gemi de turbare? 

Vei sângele mumei, tu vei resbunare? 

Lovesce! na sînul, tirane barbar! 

Căcă viaţa îmi este acum blestemată. 

Oh! cum nu pot 6re să sorb astă dată 

Şi gilele tele şi sângele tăi: 
Dar nu pot. că fiiii-meit în ultima-i stare 

Opri ori-ce mână a da resbunare, 

Tiraue! vedi prada-ţi, regi cugetul săit.* 

Pe urmă co mână uscată şi arsă 
Într'una din hâree un sânge ea vârsă, 

Şi dându-l lui Mihnea îi dise: „să hi! 

E sângele fiiit-meă, na! srbe-l mai tare; 

E cald şi e tânăr, cum vei tu, barbare! 

Na, sârbe, sai eii sorb pal tăi, de nu vei.“ 

Iv. 

toţi morții din mormânturi, 

Cu ghiarele "neleştate 

Ca frundele uscate 
Ce sbor când suflă vânturi, 

Spre Michnea alerga ;
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lar vâreolacii serii 

Ce chiar din lună pişcă 

Când frundele se mişcă 

În timpul primăverii, 
ipând, acum sbura. 

Şoimanele ce umblă 

Ca vijelii turbate, 

Col6se deşirate 
Cu forma ca o turlă, 

Din munţi în văi călca. 

Un glas în mulţime teribil gemu 

Şi câta infernă îndată tăcu. 

VI. 

Blăstemul. 

„Ori unde vei merge să calcă o, tiraue! 

Să calci p'un cadaver şi ?n visu-ţi să-l vegi! 

Să strângi tu în mână-ţi tot mâini diafane, 

Şi ori ce ţi-or spune tu tâte să credi.



%
 MIHNEA ȘI BABA 

Să-ţi ardă plămonii d'o sete adâncă, 

Şi apă, tirane, să unu poţi să bei! 

Să simţi tot dauna asupră-ţi o stâucă ! 

Să "'nclini a ta frunte la cine nu vrei! 

Să nu se cundscă ce line vei face! 

Să plângi! însă lacrimi să nu poţi vărsa, 

Şi ori ce dorință, şi ori ce-ţi va place 

Să nu poţi, tirane, să nu poţi gusta! 

Să credi că eşti geniii, să ai dile multe, 
Şi toți ai tâi moră, iar tu să trăcsci! 

Şi vorba ta nimeni să nu o asculte 

Nimic să-ţi mai placă, nimic să doresci!“ 

VII. 

Aşa vorbi bătrâna 

Şi Michnea tremură: 
Far naiba, ce fântâna 

0 sârbe într'o clipă ! 

Şi tot de sete ţipă 

La drâpta lui sbură. 

—
 EI are cap de taur 

Şi ghiare de strigoii, 

Şi csdă de balaur, 

Şi geme cu turbare 
s
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Când baba tristă pare; 

Bar coda-i stă vulvoiil. 

Bar nagodele-urâte, 

Ca un mistreţ la cap, 
Cu lungi şi strâmbe rite 

Cu care de pe stâncă 

Rim Iarea cea adâncă 

Şi lumea nu le 'ncap; 

Şi sese legidne 

De diavoli blestemaţi 
'TPrecci ca turbil6ne 

De facări infernale 

Călări toţi pe cavale 
Cu perii vulvoiaţi; 

Şi mii de mii de spaime 

Veniaii din iad rigând 

Pe Michnea să defaime 

Căci astfel baba are 

Midloc de resbunare 

Pe mort nesupărând. 

39%
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VIII. 

Michnea încalecă, calul sei tropotă; - 

Puge ca vântul; 

Sună pădurile, fişie frundele:; 

____ Geme pământul; 
Fug legi6nele, sbor cu cavalele, 

Luna dispare; 

Cerul se 'ntunecă, munţii se clâtenă ; 

Michnea tresare. 

Fulverul scânteie, tunetul bubue; 

Calul scii cade; 

Demonii riseră; o ce de hohote! 

Michnea jos sare, 

Însă el repede iară încalecă, 
Fuge mai tare; 

Fuge ca crivățul; sabia-i sfirie 

În apărare. 
Aripi fantastice simte pe umere; 

Însă el fuge; 
Pare că-l sfâşie guri însetabile, 

Hainele-i suge; 

Baba p'o cavală iute ca fulgerul 

Trece "nainte 

Slabi şi palidă, pletele-i filfie 

Pe ostminte;
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Barba îi tremură, dinţii se cletină, 

Muge ca taur; 

Qeme ca tunetul, bate cavalele 

Cu un balaur. 

0, ce de hohote! riseră demonii; 

ladul tot nise! 

Însă pe cerestetul munţilor, dorile 

Dilei venise.



DOMNA ŞI SCUTIERUL 
De i 

„O, scutiere- frumos şi june! 

De ce verşi lacrimi neîncetat? 

Vai! a ta viață s'a întristat 

Ca di senină ce 'n nor apune! 

“Care e vântul ce suflă rece 

În aste ziduri dragele fiori? 
-Ca o ghirlandă de sărbători 

A ta junie apune, trece! 

“Stinsus'a fl6rea ce coronase 

Cu tinereţe acest palat; 
De când tu capul ai înclinat 

E tristă viaţa în aste case!
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Cupa-ni de aur şi de rubine 

Nu se mai umple de pagiul meii; 

Faţa lui dulce n'o mai văd ei 

Suridând vesel pe lângă mine. 

Sâra când vine luna-aursă 

Pe bucle-mi lină a se juca, 
Nu mai resuuă ghitara ta 

Pe stânca naltă şi negurâsă,. 

Dar spune mie a ta durere, 

Ah! spune dâmnei de ce suspini, 

De ce de lacrimi ochi-ţi sunt plini, 

Şi ?n plâns se 'nchide, o scutiere?* 

“Vânăru-ascunse a sa "'ntristare. 

Dar spre feresta domni, "'ntr'o di, 

Cătând el âncă, curtea-l găsi 

Rece ca pitra, fără suflare.



O NOPTE LA MORMINTE 

De o 

Mergem pe căi stlbatice, 

Cătam adăpostite; 

Far fantasme lunatice 

Riâsii p'o monastire. 

Lătra departe câinele 

La. duhuri negurâse, 

Scotsi din grâpă mâinele 

Scheletele hidâse. 

Pe munți regina nopţilor 

Păruse gălbenindă, 

Asa cum fruntea morţilor 

Se vede suferindă.
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Atunci trecură ielele 

De mâini în horă priuse; 
Şun abur tote stelele 

Îndată le coprinse. 

Țipa în sînul norilor 

Vulturi cu grele pene; 

Și vuetul prigorilor 

Se audia a-lene. 

Un fulger!.. norul fumegă; 

Ear tunetul respunde, 

Şi ploea cade, spumesă, 

În turburâse unde. 

Apoi s'aud resunete 

De vaete, suspine; 

Înspaimântat de tunete, 

Un mort veni spre mine. 

În prejma monastirelor 
Umblânăd, mă rătăcisem; 

La locul cimitirelor 

Văduii că mă oprisem. 6 

.
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O NOPTE LA MOEMINTE 

Mortul. 

„Dechideţi, schelete, aceste mormânturi, 

Căci plâea se vârsă pirae din nor, 

Căci vântul mă bate, şi câni mă 'neonjor, 

Şi ielele albe duc hora pe vânturi. 

As6ă când umbra cădea pe pământ, 

Eşiii să văd luna jucând pe ruine, 

Căci două schelete gemâi lângă mine 

Şi-un verde balaur sbura prin mormânt. 

Dar luna S'ascunde d'o dată 'm furtună 

Şi, astfel ca spicul de vânturi uscat, 

Vartejul pe mine în văi ma sburat 

Pe unde infernul sabatul adună. 

„Schelete tăcute, am fost împărat: 

Cum sârele trece din lume în lume, 

„Din poluri în poluri sbura al meii nume; 

Din poluri în poluri eram lăudat. 

Precum un lucf&r străluce prin stele, 

Luciam printre prinții din epoca mea;
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"Dar vai! amăgire! virtutea-mi lipsea 

Şi sceptrul se sparse în mânele mele! 

'Toţi îmi spunea mie că lumea e-a mea, 

-Că pot p'on capriciii s*o cale în picidre; 

Că ori ce dorință, de reii voitâre, 

Un semn, şi "mplinită să-mi fie putea. 

Dar ochii Satanei în n6pte lumină, 

Ca două steluțe ce 'n nori strălucesc, 

Ca doi cărbuni roşii ce 'n umbră rozese, 

Şi negrele-i aripi pe capu-mi se "elină! 

Credem eii acestea, şi-aşa am urmat! 

Pirae de sânge vărsam cu crudime, 

Şi-acest” omenire ce genie în crime 

Un cap vrem să aibă ca eii să-l abat. 

Dar cânii mă latră şi corbii crocnesc! 

Colo pe morminte joc albele iele, 
Ce vide cu hohot de 6sela mele, 

Far ochii Satanii în n6pte lucesc!“ 

În cele din urmă furtuna trecuse 

Şi tâtă natura cu "mcetul tăcuse;
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Scheletul acela ce morţii rugase 

La, locul seii umed intrarea să-i lase,. 

În grâpă intră, 
Par echo departe apoi repetă: 

„Dar ochii Satanei în umbră lumină, 

Ca doi cărbuni roşii în n6pte roşesc, 
Ca două steluțe ce 'n nori strălucesc, 
Şi negrele-i aripi pe capu-mi se 'mclină!*-



  

MORTEA 

Fit, mări, etă! 
Mârtea se arstă 
Cu perii sburliţi, 

De lacrimi stropiţi, 

“De şerpi împletiţi; 

Naltă şi uscată, 

De bile urmată, 

Bâle furi6se 

Ble gălbigi6se, 
Din aripi plesnind 

Ca esme rânjind.    



RADU DOMNUL ŞI FATA DIN CASĂ. 

Poe 

, Vin de mă sărută, dulce copiliță, 

Şi-ţi voit face ţie salbă şi rochiţă! 

— Salbă şi rochiţă, pentr'un sărutat, 

Nici odată, Dâmne, eii nu am purtat. 

— Dă-mi o sărutare, mândră fetiş6ră, 

Sai te leg de câda unui cal ce sbâră? 

— Printre cai sălbateci tu mă vei lega, 

Dar pe tine, Domne, nu te-oiii săruta.“
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Calul se aduce; suflă, bate, sare... 

„Dragă copiliţă, dă-mi o sărutare! 

— Pe-acest cal ce shoră tu mă vei lega 

Dar pe tine, Dâmne, nu te-oiit sărula!“ 

Radu domnu însă curtea sa adună, 

Şi cu mândra fată vesel se cunună.



DIN A-DOMNA 

Dor 

Dina Dâmna se coboră 

Pe-ale serei dese scări, 

Scuturând din aripiâră 

Ale lunei sărutări. 

Printre valuri fugătore 

De lumină ce trecdi, 

Şi sub albele-i picidre, 

Crini de aur se spărgtil; 

Pe cosiţele-i ridânde 

Mii de rade s'aninail 

Şi în aurele blânde 

Gracios se legănaii.
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Mii de paseri poluite 
Cântă ?n arbori înfloriţi, 

Uni "n rdde aurite, 

Alţii ânc abia înverdiţi. 

Bar pe unde ea se duce, 

Unde paşi-i rătăcesc, 

Pastrile cânt mai dulce, 

Piorile îmbobocese. 

Alba, juna dinuliţă, 
Şcde sub un pleop d'argint, 

Şi ascultă în cosiță 
Vântul nopţit murmuind. 
Dar mai colo "m depărtare 

Audiţi un dulce cânt, 

Răsunând cu desfătare 
Printre pomi şi printre vânt? 

„Stele dulci şi drăsuliţe! 

Unde este dina mea, 

Ce vă pârtă în cosiţe 

Şi vă are tot cu ca? 

Spuneţi mie, viorele, 

Care ?n ochi-i străluciți? 
Spuneţi mărgăritărele 

Ce sub buze-i înfloriți!
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Cosicidra=i strălucesce 

Ca-arcul plâei printre nor; 

Şi pe faţă-i pârguesce 

Floricica de bujor. 

Este mândră şi uşâră 

Ca un flutur aeros 

Scuturând din aripidră 
Roua plaiului voios. 

— Spuneți mie, Horiâre! 

Aţi vădut un păstorel 

Ce-are 'n plete flori din sâre 

Şi la brâit un fluerel? 

El e viaţa, vicţii mele: 

Pentru dânsul am venit 

Printre flori şi printre stele 

Din eterul înflorit.“ 

La lumina călătore 

Etă trece un păstorel 
Ce-are ?n plete flori din s6re. 

Şi la brii un fluerel. 

„Vino, dulcea mea iubită! 

Şi pe ani-mi rîdători, 

Din cosiţa-ţi înflorită 

Scutur” ale vieţei flori,*
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Dina Dâmna se uimesce; - 

Parnă chipu-i rumenel; 

Alba-i mână rătăcesce 

Printre păru-i aurel. 

„Du-te! dute de la mine! 

Du-te! eîi nu te iubesc!“ 

Şi se "n6că în suspine; 
Lacrimile-i riuresc; 
Şi co vorbă înfocată: 

„Vino! vino! dise ea, 

Şi din viaţa mea te 'mbclă 

Tu esci fericirea mea!“ 

Dice, şi cu resfăţare 

Îi dă scumpele-i comori, 
Sînul ei de desfătare 

Şi guriţa ei de flori. 

Priutre umbrele tăcute 

Mii de rade se strecor: 

Shor ca, visele plăcute 

Înti'un negru viitor. 
Stelele scânteietâre 

Legănate strălucesc, 

Şi ?m cerâsca lor vulrore 

Se topesc şi înfloresc,



-412 DINA DOMNA 

Bar în vânturi profumate 

Plutureii auriţi 

Peste florile rotate 

Se balanţă adormiţi. 

Printre flori şi printre rouă 

Dinele roi6se sbor, 

Şi din genele lor plouă 

Un torent scânteietor,



      

DOMNUL DE ROUĂ. 

Lama ca o sferă dupe-o stâncă verde 

Versă dulci lumini. 

0 copilă jună trece şi se perde 
Printre verdi grădini. 

Faţa ei e dulce ca lumina nouă 

Lunii pe un no: 

Fa "mpletesce 'n rade și își scaldă m route: 

Părul bălăior. 

Portă o cămaşă splendidă ca focul 

Sârelui pe rii; | 

Ca un arc în ceruri îi strângea midlocul. 
Streluciosu-i br,
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DOMNUL DE ROVĂ 

ŢI. 

„Oh! ferice fie calul ce aduce 

Pe amantul mei! 

Căci de şepte dile faţa lui cea dulce 

N'o vtdusem ei. 
— De mai fost tu bine, dise cu mustrare, 

Mult îmi pare răi; 

De-a fost ne'ngrijire, şi mai răi îmi pare, 

Sufleţelui mei!“ 

Apoi plecă fruntea ca să o sărute 
Domnul cel frumos! | 

Faţa ei cea albă cu trăsuri plăcute 
Luce gracios. 

Bar la focul lunei sclava cu plăcere 

Plimbă calul alb, 

Co sub mâna-i mică, merge în tăcere 

Peste plaiul dalb. 

III, 

„Lasă-m' a purcede! nu vedi tu, fetiţă, 

Radele de dori? 
— Nu e rada dilei; ci a mea guriţă 

De vermelii flori. 
— Nu... acesta-i dioa!.. trebue-a mă duce. 

0 amanta mea! 
— Nu! vei sta cu mine, viaţa este dulce! 

Pata îi dicea.
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— Printre vise rele trista mea ursită 

Una dată-a dis: 

„Lero împărate! tu iuhesci o Scită 

„Dulce ea un vis; 

„Cum se face nâpte de la Istrul mare 

„Către Olt te duci, 

„Ca să stergi de lacrimi cu o sărutare 

„Ochii ei cei dulci, .. 

„Află că o dată sorele pe cale 

„De te va găsi, 

„Într”o rouă dulce cu dilele tale 

„Te va răsipi!& 

— Este âncă timpul, mirele mei dulce! 

Dioa n'a sosit... 

Să aducă calul!,. Calul se aduce; 
Stelele-aii albit: 

Pe un drum de pâtră domnul îşi repede 
Sprintenu-i fugar ; 

Dupe-un vârf de stâncă draga lui îl vede 
Lăcrimând amar, i 

„Nopte-opresce-ţi sborul! stele mândridre, 
Mai staţi în eter!* 

Astfel rogă âncă juna plângătore 

Căutând la cer. 

Fră printre umbră o vetate-albesce; 
El s'a bucurat. 

Însă, o, durere! sârele lucesre,.. 
“Domnul s'a "'nroat?



CORNUL 

Nptea cu încetul văile-aburia, 

Şi trăsura n6stră pe un del suia. 

Suspinând, o fată, dulce creatură, 

ME 'nsoţia în cale până la trăsură: 

Pe străine ţărmuri fiind a pleca, 
Unde nici un suflet nu mă ascepta. 

Îmi era ea mie mal mult de cât soră: 

A dilelor mele dulee auroră.
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P'ale ei cosiţe luna se juca, 

Ş'o rouă de lacrimi din ochi-i cura. 

Un corn în departe s'audia p'o stâncă 

Revărsând în n6pte o 'ntistare adâncă. 

„Sunetul acesta când vei augi 

„În străinătate unde tu vei fi, 

Dise copiliţa revărsând suspine, 

„Cel pucin atuncea, cugetă la mine!* 

Dile, ani trecură, tâte s'aii schimbat; 

Sufietu-mi în doruri, val! s'a întristaţ? 

Nu mă mai cunâsce dulcea mea iubită: 
În străine brage ea e fericită. 

Dar când sună cornul nu sciii ce simţ eit 

Că un rii de lacrimi udă sinul mei! 

27



DOMNA LUI NEGRU ŞI BARDUL 

E splendidă masa şi vinuri străine 

Se versă spumând 

Prin cupe de aur; iar Domnul ridend 
Voesce să "mchine. 

Mică cavalerii, vestiți în bătae 

Prin luptele lor, 

Cu tinere dame, brunete, bălae, 

Vorbiaii de amor. 
lar Dâmna frumâsă şi jună soţie, 

Cu ochii în jos, 

lăsa să se v6gă a sa bucurie 

Ridând gracios,
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„Să vie străinul ce cântă afară, 

Să cânte aci!“ 

„Aşa vorbi Domnul şi toţi asteptară; 

Străinul sosi. 

„Cu voi bucuria şi dulcea plăcere, 
Ospeţi străluciți! 

lar viața-vă cure ca rîul de miere, 
Să fi fericiţi! 

Dar ce ai tu, Dânnă? ce iute schimbare? 

Ce-ai tu de suspini! 

“Ca spicul cel galben tu fruntea înclini, 

0, dulce suflare! 

De ce tăceţi, 6speţi? o, domne frumâse, 

De ce staţi tăcând? 
— la harpa, străine, cu hucle-aurâse, 

Ia harpa curând! 

Şi pentru acesta să daţi lui îndată 
Tot ce-am mai scump ei; 

Să-i daţi lui chiar cupa-nii îu aur lucrată 

Şi chiar calul mei! 

— La alţii dă cupa, la alţii dă calul! 

0 Dâmne, eii cânt, 

“Cum fâşie plopul, cum vijie: valul, 

Cum vuvae-un râat!: 

Străinul începe o tristă cântare. 

Ospeţi, uimiți, 

“Se "mcânt darmonie, deşertă pahare, 

Se cred fericiţi.
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„Mie credință tu mi-ai jurat 
Pân' la morminte unde tot mâre. 

Oh! frumuseţii putem noi 6re 

A nu îi crede cuvâutul dat? 

Pentru mărire mi-ai făcut rei; 

Jerfind iubire şi resfăţare 

Viaţa ta trece în întristare: 
Cerul vesbună pe bardul seii. 

Vai pentru tine ei pătimesc! 

Viața-mi se scurse fără juneţe 

Plină de lacrimi şi de tristeţe; 

Cu tote astea eit te iubesc! 

Amorul arde în sînul mei 

Bătut de doruri apăsătore, 

Ca roua dulce p'o' tristă flâre 

Ce se înclină sub doru-i greil. 

Adesea, chipu-ţă destătător 

Ca o lumină printre morminte, 

Vine, suride, mi-aduce-aminte 

acele timpuri de sânt amor! 

“ Astfel aruncă ochii pe flori 

Pasărea blândă până ce mâre; 

Murind ea âncă ar vrea să shâre- 

Pe o ghirlandă de sărbători. 

0 rugăciune voiii să-ţi fac eii, 
Şi a mea frunte să se încline! 

Reversă două lacrime liue 

Căci adi mă lasă sufletul mei!“
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“Străinul precurmă cântarea-i îndată, 

El nu mai putea, 

“Să cânte de lacrimi; iar Dâmna zimbea 

Prin plâns astă dată. 
A două-di însă pescarii găsiră 

În Argeş pescând, 
“Un june cadaver şi apoi o liră 

“ Aflară cătând.



N'AUDE, NA VEDE, 

NA GREUL PĂMENTULUI! 

I. 

T . 

Unae rătăciţi voi ore, 

Spuneţi mie, copilaşi? 

De ce sunt în lăcrimivre 

Ochii vostrii drăgălași? 

Nu să temeţi: spuneţi nouă, 

Spuneţi, tinerelor flori !* 

Astfel florile în rouă 

Întrebaii pe călători.
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Copiliţa mai isteţă, 
Vorba repede-a găsit, 

Şi cu viersuri de dulceță 

Aste vorbe a vorbit: 

„Plori cu veselă cunună! 

Suntem fii de împărat; | 

Dar o vitrigă de mumă 

De-a casă ne-a alungat. 

— Vegi tu, soră mândruliţă, 

Păsărelele ce sbor? 

Taie-o viţă din cosiţă 

Să fac arc ucidător!* 

lar copila albiâră 

Smulge viţe din cosiţi, 

Şi fac arcul ce omâră 

Porumbele şi merliţi. 

ŢI. 

Diminâţa aurită 
Se arată printr'un nor. 
Pe o vale înflorită 

D6rme micul vânător.
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Soridra-i se trezesce; 
Spelă faţa-i la isvor; 

Şi de rose despletesce 

Părul ei strălucitor. . 

Cosicidrele-i pe undă 

Jâcă 'n aurite flori, 

Şi voidse, se confundă 

Cu luminele de doi. 

Ea îşi vede alba-i faţă 

În torentul argintos, 
Ca un vis ce se răsfață 

Înti'un suvenir frumos. 

lar privindu-şi faţa dalbă, 

Frăguitu-i sinişor, 

„Mult sunt mândră, mult sunt albă!% 

Dice suspinând cu dor. 

III. 

Etă colo pe potică 
Un domm tânăr că trecea. 

Ea 'nv&lesce în cosică 

Faţa ei ce strălucea.
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„Mult ţi-e faţa rumesră! 

Mult ţi-e ochiul înfocat! 

Esci tu tînără fecidră, 

0 dorinţă ce-am visat? 

— Dute!.. gise măni6să 

Şi roşiud plăcut, uşor. 

— Tu escă bună şi frumosă 

Pentru ce voesci să mur?2* 

IV, 

„Sorira mea frumâsă! 

Cine 6re te-a răpit? 

Urs, Lup, Vulpe credinci6să! 

Ce şi voi nvaţi părăsit?* 

Astfel plânge vânătorul, 

Ce se vede singurel... 

„Nu te turbura cu dorul! 

Îi respunde-un voinicel. 

Sora ta desfătătâre 

Dupe mine a venit... 

Hiarele-ţi sunt în prinsâre; 

Să-ţi iai viaţa am sosit!
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— Sunt copil şi mam putere 

Pept la pept a ne lupta; 

Dar, o dâmne! pot a-ţi cere 

0 cântare a-ţi cânta? 

0! N'ande! o N'a-vede 

Na greul pământului! . .* 

Hiarele prin crânguri verde 

Vin: cu sborul v6utului. 

vV. 

„Mândrulică soridră, 

Am ucis pe-al tăi iubit. 

Astfel aşi dori să moră 

Toţi cei ce m'ai amăgit. 

Însă 6tă-ţi daii ertare, 
Ca să plângi, să te căesci; 

De-ai perdut a vieţei fl6re 

Sufietul să-ţi curăţesci !*



FET-FRUMOS 

Ep u 

Întvo di cu dulce ssre, 

Drăgălaşul Făt-frumos, 

Prin troene de ninsâre 

Trece mândru şi volos. 

Pentru dalbe păsărele 

Pârtă arc săgetător, 

Pentru fete tinerele 

Pârtă-n faţă îlori ce-omor. 

EI zăresce-o porumbiţă 

Cu cap mic şi poleit; 
Şi sub aripa-i' liliţă 

Cu săgeți o a rănit.      
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Pe troene de ninsre 

Sângele s'a 'mprăsciat, 

Şi la radele de sâre 

În flori dulei a înviat. 

„De-aşi avea o fetişoră 

Cu cosiţe sălhiori, 
Rumenă şi albidră 

Ca cel sânge scurs în flori; 

Și s*o fac să mă iubâscă 
Măcar numai într'o di; 

Apoi mârtea să sosâscă, 

Că ferice aşi muri! 

“— De te-i ţine de cuvinte, 

Ei pe fată ţi-o voii da!“ 

Dice-eşind ca din morminte 

Un om negru în manta. 

„Dă-mi copila ce-mi lipsesce 

Într'o gi, apoi să mor! 

— Ai cu mine, ş'o găsesce, 

Şi te "mbetă de amor!“
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Omul negru îl conduce 

Sub o stâncă *ntr'un palat 

Către-o fată alhă dulce 

Precum el a fost visat: 
Rumenă şi albuliță 

Şi cu perii bălăiori, 

Cu grumazi de porumbiță 

Şi cu flori pe sinişori, 

„Vin, cerescă "chipuire! 

Strigă albul vânător. 

Să mă "'mbeţi cu-a ta iubire, 

Apoi fericit să mor !* 

Coviliţa ruşin6să 

Plâcă ochii suspinând, 

Şi pe fruntea ei frumâsă 

rece mâna-i cugetând. 

La palat e nuntă mare: 

Preoţi, 6speţi sunt chemaţi, 

Junii miri de desfătare 

Şi de-amor sunt îmbătaţi.
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Dar, minune negândită ! 

Omul negru a sosit, 

„Etă potta-ţi împlinită! 
Dise mirelui iubit. 

Scii tu vorba de-altă dată? 

Etă fata; esci iubit. 

Bii sunt Mârtea ne *mpăcată: 
După vorbă, am sosit! 

— Mârte! 'mcstă de-a mă cere! 

Alţi "n lume te-aii chemat; 

Mergi de cuvm' a lor durere, 

Al lor plâns neîmpăcat? 

Fii sunt june, sunt ferice; 

Nu voiii âucă ca să mor! 

Bucuria âne! aice 

Înfloresce tu amor!“ 

L'ale candelelor flacări 
Tot în negru se "'mhrăca; 

Florile se schimbă “n lacrimi; 

Cântecele înceta.



  
    

DOMNUL TIGHINEI 

Sr 

Domnu Tighinei șede la masă 
Cu dame june şi cavaleri; 

Viaţa lor fuge pe dulci plăceri. 

Domnul, durerii sufletul lasă. 

Ochii în lacrimi pururea sunt; 

Inima "n gânduri tristă se duce 

Către-o feci6ră jună şi dulce 

Stinsă sub vălul cel de mormânt. 

Astăgi e dioa de sărbătere 

A junei fete ce-a fost perit; 

Altă femee n'a mai iubit 

În cursul vieţii cei fagătâre.
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Fruntea-i pe mână-i cade, răpită, 

Ochii de line lacrimi lucesc; 

Dar el ascunde plânsu-i ceresc 

În alba-i mantă cu-aur mândrită. 

În sală-apare noii cavaler! 
Vorbe, vestminte se par străine. 

„Domne! scăpare cer de la tine, 

Cer de la ceea ce-astăgi e m cer! 

— Ori care fapta-ţi pote să fie, 

Ori care fie cei ce te vor, 

Tu chemi un nume desfătător 

Astfel scăpare plină dai ţie!* 

Doi soli veniră de la Tătari. 

Cer descrtorul cu-ameninţare ; 

Oste străină stă Ia hotare 
S& prade "dată ţerile-amar. 

Domnul respunde: „Ţâra cădută, 

Cu timpul âncă vom desrobi: 
Numai ondrea de va peri, 

Pe tot d'auna va fi perdută,
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Românul âncă n'a fost trădat 

Străinul care scăpare-i cere; 

Nu va fi "n lume, bunuri, durere, 

Care să-mi schimbe vorba ce-am dat!“ 

Dice, se ?narmă, pasă, combate, 

Pune pe fugă străinii răi; 

Dar în bătae mulţi per dai st, 

Şi domnul însuşi, rănit, s'abate. 

De cruda morte crud el coprins, 

Scote din sinu-i fl6re trecută, 

0 scaldă "n lacrimi, dulce-o sărută, 

Şi "n sărutare-i viaţa-i s'a stins.   
4801 28    



SENESLAS 
SRI 

Consotul Seneslas strigă în orgie: 

„Lumea-i fericită numai sub robie; 

Lumea se coprinde. de proşti şi-inocriţi; 
Cei d'ânteiii sunt prada. cei alţi folosiţi. 

Cine crede ?n altfel, vie-aici pe dată, 

Vie să-mi răspundă, vie să combată !* 

Etă pare-un june d'arme coperit, . . 

„Domne, fie-ţi bine; dar ei am veniţ! 

— Vom lupta pe dată! consolul respunde, 

Dar alină dorul care te pătrunde:
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“Bea din astă cupă d'aur şi rubin! 
— Setea ce mă 'neinge, nu-i sete de viu: 

Dar onârea sântă-a mândruliţei mele, 

Cere .să se spele cu dilele tele!« 

Ei se-apuc la luptă. Spadele răsuu; 

„Demoul cade 'n sânge, gilele-i apun.



PEŞTERA MUSCELOR 
Sa 

I. 

În dumbrăvi poetică, în basin săpat 

În granit cu feţe, 
Se scălda fumâsa fată de 'mpărat 

Cu-ale sale sclave rari în frumuseţe.. 

S6rele se culcă ?n aburi de rubin 
Şi se vârsă dulce 

Pe-ale lor cosiţe ce nundeză lin. 

Apa *n bobiştre, p'al lor fraged sin 

Ca roua "m crini luce, 

Peste-ai lor albi umeri care strălucesc, 

Sub a lor niusâre, 

Graci6se rose răpede *nfloresc, 

Şi lucesc la s6re.
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“Sclavele Domniței par în acest loe 

Asfel cum pe mare 

Printr'al lunei pline briii voios de foc, 

Miriade rade scânteie, se joc 

Pără de *ncetare. 
Dar un smeii sosesce p'un fugar spumos, 

Întră în grădină; 
“Caută din dosul unui pom stufos, 

Sclavele frumâse ce se joc voios 

Cu-alba lor regină, 

“Ochii lui se lasă pe regina lor 

Şi-ai săi ochi se "ncântă. 
Dupe cal cobâră, şi păşesce-uşor. 
“Stă, privesce, ascultă, şi cun iute sbor, 

Pe basin s'avântă. 

XI, 

Smeul încalecă, fuge cu vergura, 

Fuge pe vale; 

Calul se turbură; sb6ră, se spumegă, 

Muşcă "n zabale. 

y 
“Smeu "i ia frânele, răpede-i sângeră 

Câsta spumesă ; 

-Calu-i se 'naripă, fuge ca negura 
Vijeli6să,
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Cerul se scutură, munţii se l6gănă. .. 

Bragii săltară; 

Cerul cu stelele, bragii cu stâncele 

Se confundară, 

„Văile murmură, frundele fremetă ;; 

Aerul sună; 

Pletele verginei, sparte, sub aure: 

Scântei la lună. 

Însă la pestera stâncilor alpice 
Calul atinge; 

Sforăe, nicheză. Smeul cu vergura. 

În umbră se stinge. 

III. 

Regele preurmă, cu călără d'ai sej, 

Calul lor ce sbâră. 

Dar din pesteri smeul vârsă pe flăcăt' 

Musce venin6se ce "m acele văi 

Caii lor omâră. 

De atunci când pasă turmele pe plai, 

Lângă grota lată, 

Smeul socotesce că 's ostaşi pe cai 

Şi reversă musca care-ucide, vai! 

Ori-ce vită "ndată.



  

    
HEROL 

Hera 1a morminte se duce şi plânge 
Promisa lui mârtă cu fruntea sub flori. 
Din fruntea lui cură sudore de sânge; 
lar stelele d'aur se 'mgână cu nori. 

0 rară minune! mormântul tresare, 

Şi "'ndată deschide şi sînu-i de lut. 
Frumâsa promisă pe marmură pare, 

lar luna lumină din spaţiul tăcut. 

Pe mantia-i albă, cosiţele-umbrâse 

Ca n6ptea cu dioa se 'ngână, apărând, 

Şi briul ei d'aur cu rade luci6se, 

Încinge ferice midlocu-i plăpând.
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Dar faqa-i străluce dWacea frumuseţe 

Ce nu-i cunoscută la nm omenesc, | 

Şi rosele "s stinse pe dulcele-i fece, 

Cătarea-i perdut-a cel foc feciorese. 

„Părinţi-mi nu vrură să fiii ei soţie 

Acelui ce 'n viață-mi atât am iubit! 

D'atunci în durere, plăpânda-mi junie 

Se stinse cu viaţa, cu tot; ce-am dorit. 

Dar relele tele mă turbură forte 

În lumea de pace din care sunt ei, 

Şi viii să te mustru de ce laşi spre mârte 

Să cag'al teii suflet, o sufletul mei! 

Acela ce mâre se perde ?n uitare: 

E lege-a naturei ce tot a coprins; 

Un om nu se perde căci alt om dispare; 

Un crin nu se fană căci alt crin s'a stins! 

— Prea dulce fantasmă! pe lumea de doruri 

- Sunt singur... dWacuma, vai! nu mă lăsa! 

Când esci în locaşul cerescilor horuri, 

0 gi de plăcere mai pot eit gusta?
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Oh! fără de tine tot este durere; 

Pământul şi cerul în doliii îmi par; 

Şi sufletu "n viaţă nimica nu cere, 

Ori-care plăcere se schimbă "n amar.* 

Într'asfel amantul fantasmei vorbosce; 
Fecidra-l ascultă pătruusă de dor; 

Rădică la ceruri, ce "m aur lucesce, 

Cătarea sa plină de plâns şi de-amor. 

„Vai! dacă cregi însuţi, mai gise răpită, 
Că nu poţi 'n viaţă să fii fericit, 
Dorinţa ta dulce, să fie "mplinită! 
Pe brageie mele dormi, suflet dorit! 

Pe sânul fecidrei el capul înclină, 
Se 'mbstă de vise şi dulci resfățărni; 
Şi "n n6pte s'aude şoptire divină 

De blânde complângeri, ceresci săratări 

Dar când aurora prin npte s'aretă 

Şi vârsă fiori daur pe tristul pământ, 

Drumaşii găsiră cu faca 'ptristată 

Un june cadaver zăcând p'un mormânt.



PAGIUL BETRÂN 

Cana aurora riură "n ţeri 

Valuri largi de aur şi de purpură, 

În depărtare tâte-mi părură 
Pline de viaţă şi de plăceri, 

Văduiii eroii cei străluciți; 

Armii de lauri încununate; 

Cetăți şi sate nenumărate; 

Populi, de dulce pace răpiți; 

Văduiii palatul împărătesc; 

Domni, cavalerii plini de mărire, 

Văduii regina lâng” al ei mire, 

Pletind cu rose traiu-i ceresc;
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Sângele tînăr pe faca sa 
Cura "n dulci valuri pe lină-albeţe; - - 

Tineri surideri p'a sele fece, 
Voia cea bună le semăna. 

Dar către sâră tot se stingea; 

Palatul mândru se părăsise: 

În sala dalbă tronul perise, 

Regina dulce nu mai era. 

Timpură ce-abateţi tot pe pământ, 
Cu-acele visuri îmbătătore, 
Răpiţi şi viaţa-mi apăsătare, 
Căci agi sunt singur p'acest pământ!



CERBUL 

Împăratul. 

„Cerbuleţe, mai privesce 
Sdrele ce pare ?n nori, 

Căci cu gioa ce-asânţesce 

În lungi doruri ai să mori! 

Ai să mori căci porţi un nume 

De divin sai prooroc... 

Nail seiut e'aici în lume 

Prin tăcere ţi-faci un loc?*
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Cerbul. 

„»Domne! lasă-mă cu viaţă 

Pân' ce crinii vor păli, 
Pân' ce merla cu duleâţă , 
Printre flori va ciripi! 

Dâmne! sunt atât de june, 

Sunt atâta de frumos! 

Pentru ce mă vei depune 

În mormântul dureros? 

Viaţa trece-aşa de lină! 

S6rele-i strălucitor! . . 
Domne! n'am ei nici o vină, 
Nici o vină ca să mor!ă 

Împăratul, 

„Cerul cu-umbre dulci se 'ncinge.. .. 
Dragă, nu mai suspina... 
Plânsu-ţi inima-mi atinge... 
Şi nu pot a te scăpa!
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Mortea-ţi Domnei mele place... 

Sterge-acele lăcrimiori, . . 

Mori ca să rămân în pace! 

Pentru mine, dragă, mori !* 

Cerbul. 

„Voia ta *mplinită fie, 

De te face fericit! 

Dar ascultă-o profeție 

De la cerbul tăi iubit; 

Pân' ce s6rele v'apune 

Două petre rădicaţi, 

Una pentru cerhu-ţi june, 

„Alta pâtră de "mpăraţi! 

La lumina de la stele 

Împreună vom peri, 
Tu de mâna Dâmnei tele 

Ce cu-amantu-i va- domni. 

Din mormâutu-mi o să crâscă 

Brădior cu vârful lin
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Cu-a ni ramuri să umbrescă 

Dimne, gropa-ţi de străin.« 

Auul âncă nu trecuse 
| Şi pe câmpul uscăeios. 

Peste un mormânt crescuse 

Brădior de munţi frumos. 

! Bradul se pleca n durere 
Peste-un alt tăcut mormânt, 
Ca sinceră mângâere 
Pentru cei ce nu mai sunt.     

  



UMBRA RESBUNĂTORE 

Se 

„Frate-meii spre tronu-mi cată, 

Omenii mail credințat. . . 
Capul săi dar să se-abată 

Astă n6pte la palat!“ 

Ast-fel Domnul îşi gicea 

Şi pe cer o stea pălea. 

Etă fratele cel june. 
„Dulce frate, de te chem, 

Sunt coprins de-amărăciune. . . 

Umpleţi cupele să bem!
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Viaţa-i plină de 'mtristare. 
Fericirea pe pământ 
Trece ca şi-o 'sărutare 
Ca şi-o flâre pe mormânt! 

Fratele mai mic gicea.: 
„Dmne! ţine cupa mea!« 

Fratele cel mie murise 

De venin omoritor; 

Dar din ora co perise 
Domnul sufere grei dor. 

Somnul ochii nu-i atinge, 
Visele plăceri nu-i port, 
De cum sdrele se stinge 
Vede fratele lui mort. 

Mâna fantasmei ce plânge, 

Îi arată când şi când 
Hârcă plină cu-al lui sânge, 
Cu-al săi sânge fumegând: 

29
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Şi-i vorbesce: „Dâmne, bea, 

Sângele şi viaţa mea!“ 

| 

sana 

Domnul caută scăpare 

În ospăţuri şi n orgii, 
În noui crime și turbare, 
În turbate bătălii; 

"Dar în lupte-omoritâre 
Bravi-alături toţi sabat ; 

"Numai el stă pe piciâre, 

În cadavere 'ngropat; 

Şi 'n orgiile turbate, 
Cână mesenii: vârsă vin, 

“Umbra junelui săi frate 

“Pare printre cei ce ?nchin, 

Şi-i mai gice: „Domne, bea, 

Sîngele şi viaţa mea!“
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lar pe patu-i de zăcere, 
Unde capul şi-a turnat, 
Vede-a fratelui părere 
Ce-ocolesce tristul pat, 

a
 

m
 

Şi-i vorbesce: „Dâmne, bea, 

Sângele şi viața mea!« 

  

 



CAPUL AVARILOR 

Prin văile Carpaţilor 
Misterici, negurâse, 

Trecea capul Casacilor 

Cu garde numerâse, . 

Zăresce lâng o pesteră 

Dărămături romane, 

Un templu de-albă marmură 
Al Junei daciane:
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lar luna, suflet umbrelor, 
Pe-o nâgră stâncă-apare 
Şi versă foc pe feţele 
Columnelor bizare, 

În vestibulul templului 
Se răd mai multe stane, 
Cu chipul guvernorilor 
Ai Daciei traiane, 

Dar turma călătorilor - 
Vădendu-le, hulesce; 
Şi capul lor, cu furie, 
Descalecă, vorbesce: 

„Cât mi-or lovi vederile 
Aceste chipuri mute, 
Nu pot să 'mpac ei inima-mi 
Cu visele-mi plăcute !« 

EI dice, trage paloşul, 
Spre chipuri apoi trece, 
Lovesce-o stană repede 
Pe sînul ei cel rece.
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Antunci în aer stelele 

Cu nori apoşi se 'ngână, 

Jar stana "nalţă repede 

Pe dânsul recea-i mână. 

Se mişcă tote stanele, 

Păşesc spăimântătre, 
Și 'm n6pte, calcă, sfarămă, 

Barbarii sub picidre.
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MUREŞUL ŞI ALUTA (OLTUL) 

Sa 

I. 

„Dimi 0 floricică din a ta cosiţă 
Să mă lecuiască de-al mei aspru dor; 
Căci aşa se dice, dulce copiliţă, 
Şi-ar fi răi, răi forte să mă laşi să mor! 

— Mureşe! dă-mi pace; nu-să vindecătâre: 
Din a mea cunună nu daă nică 0 free
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Dice. Nâptea desă cade peste vale. 

Ei se perd sub măguri, dupe bradi stufoşi. 
lar Aluta plânge: lacrimele sale 

Cură 'n caldă rouă din doi ochi frumoși. 

Sub un ulm Aluta cată să se culce, 

Şi cu flori de munte face fraged pat. 

Mureşul îi dice: „dalbă mi-escă şi dulce. 

Oh! fi bunicică, dă-mi un sărutat! 

— De-i dormi cu pace şi fe-i descepta, 
Mâne mai în urmă pâte că-ţi voiii da.“ 

Amândoi se culcă; fata 'n fluridre; 

EL mai pe departe sub un plop umbros. 

Amândoi s'ascultă cine dârme dre, 

Până ce-i răpesce somnul mângăios; 

Dar Aluta dulce, se desceptă lin, 

Plâcă şi pe cale-i dorile lumiu. 

IT. 

Bârele sărută Mureşul pe gene. 

Mureş se desceptă, chiamă mândra sa; 

Nimeni nu-i vespunde, numai codru geme, 

Numai al seii suflet; dulce suspina.
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EL alârgă plaiul fără so 'ntâlnescă, 
Via lui durere cresce ne ?ncetat. 
Ursit6rea vieţei, ca să-i îndulcâscă 
Dorul ce pătrunde sufletu-i curat, 
P'amândoi îi schimbă 'n două rituri late, 
Mureşul şi-Aluta pucin depătate. 

Aste două riuri de atunci ţintesc 
Ca să se ajungă şi nu se 'ntâlnesc. 

  
BBLIOTICA PONTR/ 

UNI n LASĂ 

BUCUREȘTI  



DOCHIA 

Candela licurătre 

Strălucesce "ncetişor. . . 

Ascultaţi?. . un pas uşor!.. 

„Luna mai dând 0 vulvâre 

Se asunde într'un nor. 

Umbra Dochiei uşâră, 

Pătrundând închise porţi, 
Vine-apare, se strecâră 

În camer” acestor soţi.
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E frumâsă biata fată! 

Însă chipu-i e pălit; 
Într'un giulgiă e îufăşată, 
Ca un om ce a murit; 

Umbra candela aprinse, 

La oglindă s'aşegă, 
Şi din suflet suspină; 

Apoi feţele ei stinse 
Ea cu lacrimi le spălă. 

Domnul se descâptă 'ndată, 
Şi de-o dat' a tresărit 
Ca tot omul fericit 
Ce al morţei glas de-odată 
Împregiur a audit. 

„Fugi, o umbră întristată! 
Fugi! ei uu te mai iubesc; 
Ah! mă lasă să trăesc. 

[tă gioa se arată, 
Umbrele se risipesc! 

— Dar eă sunt a ta Dochie; 
Lângă tine-i locul mei...
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Sc6lă, dragă; cii sunt, ei... 

Pe-a ta viaţă şi junie 

Mi-ai jurat, sufletul meii! 

— Fugi, o umbră! şi mă lasă: 
Să nu scoli mir6sa mea. 
Ți-oil da aur cât vei vrea; 
Dar te du din astă casă 
Să nu se sperie ea. 

— Morţii nu ai trebuință 

De-avuţie pre pământ, 

Vii din tristul mei mormânt 

Ca se-ţi cer a ta credinţă, 

Al tăi dulce jurământ. 

— Pugi! şi peste piatra-ţi rece 
Candele voii atârna; 
“Mândre flori voii semna, 

În cât cela ce va trece 

S'a opri şi-a lăcrima! 

— Oh! nu! et voiă, drăguliță, 
Lângă tine să trăesc;
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Mi-este frig, ş'acum voese 
Înghieţata mea guriţă 
I'al tăi foc s*o desmorţesc!* 

Dise, şi co mânuşiţă 
- Ba vesmintele-şi strângea, 
Să se culce se gătea: 
Şi din mânura ei cosiţă 
Ploricelele scotea, 

„Fugi, o umbră fericiţă! 
Nu-e aicea locul tăi 

Du-te în mormântul ră! 

Pe-a mea inimă răpită 
Alta 'mclină capul săi. 

— Nu-ţi mai sunt ei dragă ţie, 
Viaţa sufletului mei? 
Ah! dar ce ţi-am făcuţ ei? 
Dâmne, dâmne, spune-mi mie 
Care fu păcatul mei? 

Dar tu plângi, o mândridre? 
Ah! tu plângi? mai dise ea.
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Pentru ce, inima mea, 

Curg aceste lăcrimidre 

Ce-ard ca focul mâna mea?.. 

Te mâhnesce-a mea mustrare? 

Nume dulce ce iubesc! 

Spune să nu-ţi mai grăesc 
Vorbe aspre şi amare, 

Lucruri care te mâhnesc? 

Vino, vin”: să ne cunune, 

Drăguşorul meii bărbat! 

Ah! în nu scii ce am răbdat, 

Al mei mire drag şi june, 

Să te văd tot depărtat! 

Când gândesc că o femee 
Capul ei şi-a odihnit 

Pe-al tăi sîn, al mei iubit, 

S6re, stele-aşii vrea să pee 
Într'un css nefericit! 

Marturi sunt în nopţi senine 

Stelele la al mei dor;
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Morţii care mă 'ncongior, 
Şi la tristele-mi suspine 
Se deştept din somnul lor. 

Mârtea cea fără 'ndurare 
Vădend cât am suferit, 
Însuşi ea s'a îmblondit; 
Ca să curme-a mea 'ntristare 
Către tine a venit. 

A venit... ea ne cunună... 
Vino, scumpul meii bărbaţ! 
Vin" căci ora a sunat, 
Să trăim daci "mpreună 
În al mormintelor pat, 

Vin" căci umbrele se 'ndâsă,.. 
Vegi? ce bine m'am gătit! 
Cum mi-e părul împletit! 
Vegi ce tânără mirâsă 
Ai tu, mândrul mei iubire 

Ba vorbesce cu căldură, 
Şi pe sînu-i se pleca,



464 DOCHIA 

Calde lacrimi revărsa, 

lar micuţa-i rece gură 
A lui frunte săruta. 

Dar cocoşi 'n luncă cântă... 
Umbra-atunci a tresărit, . . 

„Ah, te las al meă iubit! 

Căci se-arată gioa sântă, 

Şi ?n cer gori aă rumenit!*



  

  

FLUTURELUL 

nr 

Între vale lată, 
Cu flori semănată, 

Trece-un fluture] 
Mic şi sprintenel. 
lată se opresce, 

Stă, se odihnesce; 
Vede-o viorea ; 
Merge lângă ea. 
„Viorică, lică, 

De-ai f bunicică, 

Cât eşti framuşică, 

Tu m'ai ospeta 
În foiţa ta! 

30
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— Dute; fiuturel, 

Mândru, mititel, 

Cu-aripă pestriță 

Cu put pe guriţă, 

Plutur resfăţat 

De flori sărutat! 

Căci mi-i săruta 

Cu guriţa ta. 
Nam credință 'm tine; 

Nam credinţă 'm mine; 

Căci mi-eşti. frumuşel 

Ca un ângerel, 

— Viorică, lică, 

Lasă-mb! mi-e frică! 

Vântu-o să mugâscă, 

Ş'o să mă răpâscă; 

Cât sunt de fi-umos 

Sunt şi de fricos; 

Voi fi înţelept 

Culcat p'al tăi pept; 

„Nică nu roi sufla, 

Nu îe-oiii săruta; 

Şi voii fi tăcut 

Împetrit şi mut. 
lar de vrei mai bine, 

Yoiii vorbi cu tine 

Şi voii spune ţie



  E 

    

FLUTURELUL 
467 

Dalbă istorie 
"Ce nime nu ştie. 

Dă-mi, o viorică, 
Bună, frumuşică, 
Loc în sînul tăi! 
Căci e câsul răi: 
Morţii s'aii trezit, 
Din gropi ai eşit, 
P'aici aii sosit! 
Elele pornese 
Saltă, dănţuesc, 
Mi-e frică de mor 
De sgomotul lor. 

— Dacă este aşea, 
Vino! gise ea, 
Şir&tă ce-ora! 
Vino pe-al meik pept ; 
Dar fii înţelept 
Şi îmi spune mie 

„Dalhă istorie 

Ce nimeni nu ştie! 

Fl6rea a primit . 
Fluturul aurit.



468 FLUTURELUL 

— Viorică, lică, 

Lică, mititică, 

„Dă-mi un sărutat 

Că-si de ploi udat, 

Şi voiii spune ţie 
Acea istorie 

Ce nime n'o știe.“ 

Cu un sărutatţ 

Ba mi l'a uscat, 

„Mândră răsurică 

Fost-aii o fetică; 

Borele "'ntr'o di 

Trecând o *'ntâhni 

Pe un verde plaiii. 

Fata cea de craii 

El că mi-o vădu 
Şi aci stălu; 

Aci se opri 

Cât nu trebui, 

A mi-o căuta 

A mi-o săruta, 

Pe a ei guriţă, 

Pe.a ei cosiţă, 

Răpit de iubire 

Şi de fericire,
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Cerul supărat 
P'acest împărat 
Că a 'mtârgiat 
Schimbă pe fetică 
Într'o răsurieă : 
atunci, surăţică, 
Mândra răsurică 
Când se 'nalţă sâre 
Plânge 'n frungişsre. 

Iat'o istorie 
Ce nime n'o ştie.e 

Ast-fel a vorbit 
Fluturul aurit, 
Cu aripă pestriță, 
Cu puf pe guriţă, 
De flori resfăţat, 
De flori sărutat.



CAVALERUL ŞI FLUTURUL 

Pr 

I, 

Q albă fecicră, pe vale de munte 
La rece pâriii 

Adapă fugaru-i cu stemă pe frunte 
Cu aur pe frâu. 

0 rouă de lacrimi scânteie în facă 
Pe roze şi crini; 

Cosiţa-i rigendă, săltând se resfață 
De austrul lin.



    

CAVALERUL ŞI FLUPURUL, 4171 

Cu ochii în unda ce trece spumâsă 
Vis6ză tăcend; 

lar calu-i privesce pe dâmna-i frumâsă 
Ce-o vede plângând. 

E timpul când gioa şi umbrele mute: 
Pe piscuri se joc; 

lar văile ?n6tă în valuri tăcute: 
De umbră şi foc. 

Atunce din umbre o umbră S'arată, 
Un june ostaş: 

EI plecă genuchi-i, la timida fată 
Cătând drăgălaş. 

„0, albă regină! tu eşti graci6să 
Ca visul din dori 

Ce scutură dulce pe-o frunte. umbrâsă 
Aripa-i de flori! 

Când ochi-mi vădură la cea, dintâi 6ră 
AL tăi chip frumos, 

Mi-erai cunoscută, o dulce feciâră! 
0 vis gracios!
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Cu hora de vise, voios legănată 

Pe caru "nflorit, 

Să ştergi de plâns ochi-mi, mai mult de odată 
La mine-aj venit, 

Ca 'n visele-acele, o! vino, mă "mbâtă 
Şi adi de amor!* 

EI dice şi faţa-i de lacrimi rouată 
Esprim” al seii dor. 

TPaceste cuvinte, fecăora uimită 
Roşi tinerel: 

Distraţtă, răsfață cu mâna "mfiorită 
JAI că căluşel. 

„Nu... nu... nici odată!..« ea dice, Ş'uşbră 
Pe cal s'arunca; | 

lar calu-i prin n6pte ca vulturu ce sbâră 
Voios înota, 

XI. 

„Străine! Ştii tote secretele tele! 
Îi gice sburând, 

Un flutur de aur cu mici aripele, 
Gingaş şi plăpând.
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Pe-o rosă "nflorită apr6pe de tine 
Dormiam legănat, 

Cână vorbele tele trerupte 'n suspine 
Din somn m'aă sculat, 

Ea nu te iubesce, sărmane străine! 
Dar trebui să mori! 

Mai bine o uită... fă, frate, ca mine 
Cu dulcile flori! 

Poţi âncă să afli atâte feciâre 
Cu sinii de crin. 

Se perde din lume acela ce mâre, 
Sărmane străin! 

— Dar pote, strmane! ea însuși răspunde 
La tânăru-ţi dor. 

Adesea femeia iubesce s'ascunde 
_ Simţirea-i e-amor. 

Opresce dar doru-ţi! aprâpe de sine 
Bi merg a pândi: 

Pe dulcea ei facă, pe-ale ei suspine 
Voiii şti a ceti.«



474 CAVALERUL ŞI PLUTUAUL 

III. 

„Străine! te scâlă şi dute îndată 
Căci esci asceptat. 

Vedi; gura mea-i âucă cu drag profumată 

De-al ei sărutat! 

La dragul tt nume răsuri tinerele 
Pe frunte-i născeă. 

Vedi ş'aripa-mi udă de dulci lăcrimele 
Ce "n gene-i ardei! 

Dar vino cu mine; în valea "nfioriță 

E albul ei cort! 

Iar tenărul tace — la vestea dorită — 

Căci el era mort!



  

  
  

STRAINUL 

Dn 

Lane un riuleţ 
Briii de câmpuleţ, 
Briuleţ d'argint - 
Ce cură mugind ; 
Tristul călător 
Se opresce "n dor, 
Şi acolo plânge 
Cu lacrimi de sânge, 
Plânge fără s6mă 
Şi pe morte châmă. 

ftă, măre, că! 
Mortea i s'arâtă 
Cu perii sburliţi, 
De lacrimi stropiţi,



416 STRĂINUL 

De şerpi împletiţi; 

Naltă şi uscată, 

De bile urmată, 

Bâle furi6se 

Bâle găligi6se, 

Din aripi plesnind 

Ca esme rânjind. 

„Etă-mă am venit, 

Voinicel iubit! 

Puţintei în lume 

Châmă al meii nume; 

Care-i dorul tăi 
Atâta de răi? 

— Morte! sunt străin; 

Curmă al mei chin! 

— Scii cine sunt ei, 

Voinicelul mei? 

Al meii sărutat 

Este îngheţat, 

Vorba-ni fior6să, 

Mâna-mi sângerâsă. . , 

Cine a intrat 

„ Într'al mei palat, 
Nu a mai eşit 

Nu a mai simţit, 

A purure-a stat 

Mut şi nemişcat.
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— Cine a intrat 

Într'al tăi palat, 
Nu a mai eşit, 

Nu a mai simţit; 
A purure-a stat, 

Mut şi nemișcat; 

Dar nu esci mai rea 

De cât viţa mea! 
Nici o bucuiie 

Nu-mi maj ride mie. 

— Ah! de este-aşa 

Vin, inima mea! 

Sărbătâre-ascâptă ; 

Morţii se desceptă. 

Et'o cade, nea! 
Vi, inima mea! 

Astfel ei vorbesc 

Bâlele răcnesc, 

Baltă se mvârtese 

Din aripi bătenă 

Împregiar săltând, 
Asupră-i săriud 

Ca esme rânjind,



IELELE 

I 

„Veţi spune vol mie, o dulci aurele! 
În ce loc se află frumâsele Iele, 

Ca să le sărut 
Pe sînul plăcut? 

Căci cin” le sărută îi dai cu plăcere 
Ce ochiul doresce şi inima cere: 

Şi am să le cer 

Ai maichi-ochişori 
Ce-i ţin” în ulcer 
Smăltat tot cu flori!e
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Într&bă pe aură ce umblă perdute 
Prin flori şi prin umbre, pe căi nebătute, 

Păstorul cel dulce 

Cu păr aurit. 
0 aură "1 duce 

Pe plaiu "'nflorit. 

II. 

În dumbravă la r&câre 
lelele cobor din cer, 

Scuturând din aripidre 
Rage dalbe din eter. 
Pe cămeşile lor albe 

Şi cusute m floră d'argint, 
Brâne lungi de rose dalbe 

Cing miglocul lor lucind. 
lar din c6mele lor plouă 

Rade d'aur şi de foc 

Şi bobiţe dulci de rouă 

Peste sînul lor se joc. 

Hora lor se învirtesce 
Peste albul păstoraş, 
Ce se face c'aronesee 
Printre iarbă drăgălaş. 
„Cântă, june păstorele, 
Cu-al tăi fiuer înflorit,



480 IELELE 

Printre flori şi printre stele 
Să jucăm necontenit! 

Voiii cânta, o dulci fecidre;. 

Dacă voi mă veţi erta 

Florile din feţişre 

Câte un' a săruta! 

— Nu se pâte, păstorele, 

Căci esci om de pe pămânţ!e 
Au mai gis albele Iele 

Legănându-se pe vânt, 
Iar de vrei, cântă-ne nouă 

Şi ţi-om da un cal c'un friii 

Splendid ca lumina nouă 

Ce se scaldă peste-un riii. 

— Nu se pâte, albe qine! 

Căci eii fueru-am perdut; 

lar de vreţi, veniţi cu mine 

Lângă plopul cel cădut, 

"Ca să-l spargem împreună 

Şi să facem flueraş“. 

Vesel Ielele s'adună 

Lângă mânârul păstoraş. 

Colo plopul se despică 
„Fără a se deslipi. 

„Pune mâna, dinulică! 

Toţi cu toţii!.. eat” aci!..&
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Dar abia prin tăeţură 
Ele mânele-aii întins, 
Că el trage-a sa secură, 
Şi copaciul s'a închis, 

Hora, Ielelor se plânge, 

Şi se râgă de păstor; 
Căci sunt sclave şi le stânge 
Plopul verde mâna lor. 

Dar pe mica lor guriţă, 
Pe-al lor sin de desfătări, 
Şi pe lata. lor cosiţă, 

EI adună sărutări,   
4801 

31  



BUJORUL 

Ls 

» Frumuşieă copiliță, 

Cu dulci stele în cosiţă, 
Fii-mi mie drăguliță; 

Căci de când tu ai venit 

Din locaşu-ţi înflorit 

Nică odată m'ai iubiţ. 

“Să te fac nemuritâre 

Prin cântări desfătătâre, 

„Prin iubiri resfățătâre!« 

-— Nu se pte, voinicele, 
Să dai fdrea vieţii mele 
“Pentru cântecele tele.
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Să am inimă de dat, 
Buze dulci de sărutat, 
Aş alege-un împărat! 
Astfel dice, apoi sboră 
Ca o stea ce se cobsră, 
Iar voinicul fă" noroc 
Vârsă lacrime de foc, 
Pân” ce dreptul ursitor 
Îl preface în isvor; 
lar pe fata fir” amor 
0 preface în bnjor; 
Fl6re mândră, răpitâre, 
Însă nemirositore. 

De-atunci câte fetişâre 
AU un suflet uricios, 
Se fac tâte floridre, 

Ploridre făr' miros.



LĂUTARUL 
Po 

Întrro n6pte furtun6s 

Prinţul cu-ai săi cavaleri 
Înto sală lumindsă 
Se *mbătaii de uulci plăceri. 

Cupele de aur sună 

Candelele strălucesc; 

A plăcerilor cunună 

Damele drag o 'mpletesc. 

Noptea este forte rece; 

lar afar” un călător, 

Prin furtuna nopţii trece, 
Întonând cântări de dor.
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„Aduce-ţi îndat” aice 

Pe Arumaşul lăutar!“ 

Scutierilor le gice 
Domnul casei cel barbar, 

Lăutarul se aduce 

COmele-i voios se joc; 

Faţa-i palidă şi dulce; 

Ochi-i versă dulce foc, 

„Cântă nouă, lăutare, 
Tu ce "n lume aj născut 
Pentru-a nâstră destătare, 
Pentru-al nostru traii plăcut !« 

Lăutarul cu mândrie, 

Sparge harpa de păment, 

„Pentru inimi de robie, 

Nu voii, Dâmne, eîi să cânt! 

Daca cânturile mele 

June suflete răpesc, 

Ale vâstre inimi rele 

Inimi mârte, nu "'nflorese.



486 LĂUTARUL 

Astfel vântul desvălesce 
Cu-al săi fraged sărutat 
Crinul care 'mbobocesce 
Dar nu crinul cel uscaţ!« 

Dice şi pe loc dispare; 
Dar prin vânturi care gem, 
Ospeţii cu "mfiorare, 
Audiră ast blestem: 

„Voi ce tartarul wa revărsaţ 
În nopţi fatale de voluptate 
Cu nori de crime şi de păcate 
Pe faga lumei ce-aţi insultat; 

Voi ce daţi mortea chiar în amor 
Ca şerpi ce ?n ora lor de 'nrodire, 
De voluptate şi fericire, 
Turbaţi omâră complicii lor ; 

Voi ce-cu hulă la cei mai tari, 
Târâţi josita vostră cerbice, 
Şi pentru omul cel neferice 
Aveţi dispreţuri crude barbari;
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Fără de cuget nick Dumnedeii, 
Fii de minciună şi înjosire, 
Astă-Qi cu cruda-mi despreţuire, 
Pe voi să cadă blăstemul mei! 

aveţi răpaos într'un mormânt . 
Numai când corpul ars de durere, 
Răci-va ?n lume ori ce plăcere 
Prin desecatul săi osământ! 

S'aveţi vedere, răi să zăriţi! 
Aud, g'audul să vă înşâle; 
Gură, şi vorbe fără de cale; 
Inimi, şi numai chin să simţiţi! 

Pe cât trăi-veţi p'acest pământ, 
Fapta cea bună ce-ţi face 'n lume 
Să se topescă fără de nume 
Cum pere ?n spaciii urma de vânţ!e 

Astfel cântă cu durere 

Lăutarul răţăcit, 

lar în sala de plăcere 
Candelele ai pălit.



488 LĂUTARUL 

Mâna "ngheţă pe pahare 
Plorile se sting pe loc; 
lar în sala lată pare 
0 columnă grea de foc. 

Pe columna 'nflăcărată 
Aste litere diceai: 
„Viaţa vâstră “i blăstemată!,.« 
Ospeţii amar plânge.



   



  

    
  

NOTE*) 
n. 

LEGENDE ISTORICE 
AIDS 

Cea din urmă nâpte a lui Michaiu. 

D. Aman, un june pictor ce dă cele mai frumose speranţe, a fă- 
cut un tabloii din acestă legendă. Ea este scrisă în 1846 la Paris. 

Michaiă vitezul favoritul românilor din Valachia fuse eroul ce 
poetul Dim. Bolintinenn cântă mai cu simpatie. Când autorul ace- 
stor legende deveni ministra al cultelor, ceru de la adunare un 
credit ca să se aducă capul lui Miehaii vitszul de la monastirea 
Dslul la Bucuresti, unde se i se facă un monument. Camera tre- 
cută votă de urginţă cu aplaude. Vedem însă cu destulă durere că 
următorii d-lui Bolintinenu la acel minister na aă esecutat acel 
vot naţional! Se temură ei să nu supere susceptibilităţile înami- 
cilor măririi trecute a românilor? 0 săracă, săracă Teră-Româ- 
nescă! tu esci destinată a nu putea trăi decât de viaţa trecutului 
prin suvenire! 

EI ti 

*) După ediţiunea din 1865.



492 NOTE 

Muma lui Stefan. . 

Acest episod din viața lui Stefan cel bun e povestit de un chro- 
nicar moldovan. Din tâte legendele istorice acâsta este aceca cea 
putut să se cobâre mai mult în populaţiune. Pusă în musică, mu- 
sica singură a avut privilegiul să o întroducă în coliba ţăranului 
şi 38 o tipărescă în memoria sa, ceea ce nu pâte face tiparul âncă. 

  

Fata de la Cozia, 

Acăstă legendă fu scrisă în Samos. Sujetul e tras dintro chro- 
nică bizantină, 

Domna lui Negu (Dâmana Kiazna). 

Este dâmna lui Neu care a zidit monastivea Curtea de Argeş, 
acest, mie, dar rar şi unic monument al țării nostre, în stil by- 
zantin şi arab. E pâte trece ca al treilea cap-d'operă printre mo- 
numenţele Orientului de acest gen. Se sdrobesce inima Româna- 
Îui când vede, acest monument ce sar putea ridica astăgi cu dece 
milidne, ruinându-se ; şi cu tâtă marea avere a clerului, cu tâte 
legatele înadins ale răposatului episcop de Argeş pentru a sa re- 
paza, neluându-se nici o măsură pentru reparare! Ore a murit în 
inima Românilor ori-ce simţimânt pentru frumos, pentru mare, 
pentru artă, până a-l refuca chiar şi templului lui Dumnedeii? 
Ore nu mai avem noi credinţă în viitorul ării, ca să lăsăm, ca 
monumentele ţerii să se ruine? Qine ne vede făcând ceea ce fa- 
cem, ar crede neapărat, că România are consecinţa unei morţi apro- 
piate şi nu mai cugetă de cât a benquetui în ajunul perderii sele. 
0, generaţiune materialistă! mare va fi răspunderea ta înaintea lai 
Dumnegeii şi a viitorului! 

Este o legendă a lui meşterul Manole apropiată la acest mo-
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nument. Dar acâstă legendă so povestesce şi în Serbia apropiată 
la o biserică de acolo. Se mai sună şi în alte locuri ale Rumeliei. 

Sa 

Cupa lui Stefan. 

Lăsat-a Stefan Vodă cel bun, la monastirea Putna, după mortea 
lui, arcul şi un pahar ce vorbiai călugării că este de Iapis, ce 
era în chipul marmorei albe şi a farfurii, ca să fie întru pome= 
nire la sânta monastire, şi arcul l-a fost trăgând cu vârtej. La 
vremea lui Constantin Cantemir Vodă, fiind răsedlă, aii venit nisce 
cazaci cu leşi şi moldoveni Joimiri vrând să jeeuescă monastirea, 
Deci atuncea a jefuit tot ce a fost a boeri şi a ueguţători, iar 
a monastirii nu a luat nimica, fără numai arcul lui Stefan vodă; 
iar paharul ai fost până la al treilea domnie a lui Michait Ra- 
coviţă, şi scoţenda-l din turn un călugăr pre anume Misail Chi- 
săliţă, şi vrend să se făltscă, a beut la masă cu acest pahar a 
lui Stefan Vodă cu nisce zlătași, şi bînd mult cu acest pahar, ati 
stricat un incru scump de minune ca acela. 

Letop. nold. Ion Neculcea, pag. 189, tom, 2, 

DD a 

Sora Ana. 

Este un fapt menţionat în chronicele fărei. 

  

Daniel Sihastru. 

Stefan Vodă mergând de la cetatea, Nămţului în sus spre Mol- 
dova, a mers spre Voroneţ, unde trăia un părinte sihastru anume 
Daniel, şi bătând Stefan vodă în uşa sihastrului sâ-i descuie, a 
răspuns sihastrul: să ascepte Stefan Vodi afară până va isprăvi 
vaga, şi după ce şi-a isprăvit sihastru ruga, Vai chemat în chi- 
lie pe Stefan Vodă şi sai ispovedit Stefan Vodă la dânsul, şi a
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întrebat Stefan Vodă pe sihastru ce ra mai face că nu pâte să 
mai bată cu turcii. Închina-ra ţera la turci a ba? iar sihastru 
a dis să nu o închine, că răsboiul este al lui; numai după ce va 
isbândi, să facă o monastire acolo în numele sântului George, .. 
Deci a şi purces Stefan Vodă în sus pe la Cernăuţ şi pre la Ho- 
tin şi ai strâns 6ste fel de fel de Gmeni şi ati. parces în jos. lar 
turcii, înțelegând că va să vie Stefan vodă cu cste în jos, ai ]ă- 
sat şi cetatea Nemţului d'a o mai bate şi ai început a fugi spre 
Dunăre, iar Stefan a început a-i goni până îi trecu Dunărea. 

Ion Neculcea, letopisiţn molă. pag. 199. 

  

Fiastrii. 

Fiastrii, fii vitregi, espresiune veche. 

a 

Înturnarea lui Michaii. 

Acâstă legendă este un fapt istoric povestit în chroniea lui Şin- 
kai la viaţa lut Michaiă. 

  

Miron Costin. 

La velâtui 7200, în luna Decembre, Cantemir vodă tăiat-a pre 
Miron Costin ce a fost logofăt mare şi pe ftate-seii Velicico ce 
ai fost rocnic mare, dându-le vină că S'aii ridicat pre domnie asu- 
pra lui; însă Miron Logofătul nefiind în laşi în acea dată ci la 
țeră la un sat al lui, ce s'a fost tâmplat de i-ai murit jupânssa, 
ce vrând să o astruce, iată a sosit şi la cl de la Cantemir Vodă 
armaşul al doilea, Racoviţă, cu un steg de lefegii ca să-l ducă la laşi, ci el se ruga să aibă păsuială până şi-o îngropa jupânesa, 
şi să purcâdă; şi fiind aşa iată de sirz a sosit Macri eu poruncă în co loc îl va afla, acolo să-i taie capul, şi după poruncă aşa .
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NOTE _ 495 

întm'acelaşi câs i-a tăiat capul şi'la astrucat împreună cu jupâ- 
n€sa lui. 

Let. mold. Nicolce, tom. 2, 

  

Monastirea Putna. 

Vasile Vodă aprâpe de mazilie a greşit lui Dumnedeii că i s'a 
întunecat mintea spre lăcomie de ai stricat monastirea Putna, 
gândind că va găsi bani, şi n'a găsit, Şi s'a apucat; să o facă 
din noii iarăşi precum aii fost; dar i-ai luat Dumnegeă domnia, 
şi n'a isbutit. | 

Let. mold. tom. 2, Ion Neculcea. 

  

Bogdan în Polonia, 

După multe solii ce trimisese Bogdan Vodă la Graiul leşesc pen- 
tru sora-sa, Elisafta, pre care o ati cerşut, şi vădând că nu va să 
i-o dea, a socotit că are vreme să-şi r&scumpere ruşinea sa despre 
Craiul leşese cu sânge nevinovat şi a început a strânge 6ste. Bog- 
dan Vodă a pripit cu 6ste şi a trecut apa Nistrului vineri, Iunie 
29, şi a intrat la ruşi în Podolia; sâmbătă a sosiţ la Cameniţă şi 
de acolo a slobozit stea să prade ţâra... Deci ardend şi prădând 
țera, a tras la Liov şi a bătut, târgul şi puin de nu Va dobân- 
dit, şi spun că singur Bogdan Vodă a lovit ca sulița în porta Lio- 
valui, care semn se cundsce şi astădi şi nici leşii nu-l tăgăduese... 

Cronica lui Ureche, pagina 149. 

S
I
 

  

Bărlad. 

În anul 6983, Sultanul Mehmet, înarmând 6ste 120,000 de 
dmeni, şi cate tătărască, şi muntenescă, a trimis asupra lui Ste- 
fan Vodă; iară Stefan având gata 40 -de mii moldoveni; 2,000
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leşi şi unguri, le aii eşit înainte din sus de Văslui, la podul 
înalt, pre care i-a biruit Stefan Vodă... aşa i-ati coprins pe turci 
o negură, cât nu se vedea unul cu altul, şi Stefan tocmise puţini 

6meni despre lunca Bârladului, ca să-i amăgâscă cu buciume şi 
cu trâmbiţe. Dând semn de răsboiii, atuncea 6stea turcâscă, întor- 

cându-se la glasul buciumelor şi-împedecând-o şi apa şi lunca şi 

acoperind'o şi negura, tăia şi sfărăma ca să trâcă, la glasul bu- 
ciumelor; iat din dos i-ai lovit Stefan Vodă cu 6ste tocmită, în 

gece dile ale lui genarie... Ce aşa turcii în desime tăindu-se, 
mulţi aii perit, şi mulţi prinseră vii pedestrimea, ci şi pre aceia 
pre toţi i-ati tăiat, unde pre urmă, movile de cei morţi aii strâns 
şi mulţi paşi şi sangiaci aii perit... Şi stâguri mai mult de o 
sută ai luat... 

Mai scrie Icn Stricovschi, cart. 20... «La o sută de mii de tra- 
puri să fi căţut întracel răsboii... că a vădut cu ochii lui gră- 
megile de 6se, unde ati fost acel rtshoiii, viind din ţera tureescă 
în anul de la Christ. 1575 ete.» 

Cron. Ureche, pag. 126 şi 127. 

  

Codru Cosminului. 

Cunoscând sfetnicii lui Craii, mai ales episcopul, gândul lui, că 

va să facă 6ste asupra lui Stefan Vodă... îi gicea să nu facă 6ste 
asupra dreptăţii... Iară Oraiul gicea lor: voă vă este lucrul bise- 

xica, st păziţă, iar nu de răsboi să grijiţi, că gândul meă voi nu-l 

sciți, ci numai ei singur; că de aş pricepe că haina nea scie gân- 

dul meii, în foc aş hăga-o...> A eşit dicătâre la leşi: «In gilele 

luă Olbreht zleahta (Ostea) a perit.» 

Şi de aci a trecut Nistru pe la Mihălceni cu totă 6stta sa şi 
a venit la Coţmani. Acolo şi-a descoperit viclenia ascunsă; că a 

prins pe Tăutul logofătul şi pre Isan, de-i băga în obezi. Iar Ste- 

fan vodă dacă a înţeles că, Craiul Va viclenit şi vine asupră-i şi 

a trecut de Nistru cu opt-decă mii de Omeni, fără de adunătura
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cei altă, de sîrg a trimis în tâte părţile să strânză oști la Ro- 
man... l-a venit ajutor dela unguri şi dela țera muntensscă,. . 
lar Craiul leşesc a bătut Suceava trei săptămâni şi nimica n'a fo- 
losit... Birtos, voevedul Ardâlului, ce venise cu ajutorul unguresc, 
a trimis soli la Olbreht Crai să-i spue că va veni singur pentru 
pace şi pe Stefan cu multe cuvinte Pa rugat st facă pace cu Craiul 
leşesc, şi aşa aii intrat la midloc.,. şi s'ai împătat,.. Ci Craiul 
n'a mers pre calea pre unde venise, ci pre altă cale pre unde era 
ţera întregă, spre codra Cosminului. Simţind Stefan Vodă că leşii 
nu merg pre unde venise... a trimis după Craii de La rostiţ să 
nu ia spre codru, ci pe urma pe unde a venit... ei Craivl... ma 
băgat sâmă, ci şi-a păzit calea spre codra Cosminului... Deci Ste- 
fan... a trimis 6stea să să apuce calea la codru Cosminului, să 
tăie pădurea, să o înţineze ca să o potă porni să cadă asupta oştii, 
„daca vor intra leşii în pădure... lară singur Stefan Vodă cu tstă 
6stea a tras după dânşiii,.. şi a patra di i-a ajuns intrând în 
pădure Joi la 26 Oct. şi luând ajutor de la Dumnedei, i-ai lovit 
din tâte părţile, şi năruind copacii cei înţinaţi asupra lor, inultă 
dste I6şă ai perit, unii de osteni, alţii de ţărani ce le coprinsese 
calea... şi alţii de copaci înţinaţi, Aşa perdănd puscele şi lăsând 
stegurile, carele tâte le-ai adunat Stefan vodă; iară leşii cine în- 
cotro aii putut, aşa s'aii risipit prin pădure unde pugini a mai 
scăpat afară, şi singur Craiul cu pugini ce remăsese, strângându- 
se, s'aii adunat întrun ocol la sat la Cosmin şi de acolo bulacin- 
du-se, aii eşit la Cernăuţi. Iar 6stea lui Stefan, cu dânşii de ase- 
menea merge betându-se şi tăindu-se, cât nici acei puțini leşi ce 
eşise din codru, nu vor fi scăpat, de nu s'ar fi încurcat at noştri 
la „carele crăeşti... Acolo a venit veste lui Stefan Vodă că vine 
şi altă 6ste leşcscă în ajutor lui Craiii,.. a trimis pre Boldar 
vornicul în potriva acei oști şi ai dis să.le dea r&sboiil.., ŞI în- 
dată i-a risipit şi pra aceia, cu ajutorul lui Dumnegeii,.. “Trecând 
Craiul Prutul la Cernăuţi, i-a lovit o sâmă de 0ste a lui Stefan 
Vodă de i-ati risipit şi i-ai tăiat, cât abia a scăpat, Oraiul cu pu- 

1801 - 32
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gină 6ste a sa. Aflatus'aii la acel răsboiii periţi 6meni de frunte 

dela leşi doi fraţi 'Tinceschi şi Nicolae, Voevedul Ruschi şi Gabril 

din Maraviţ şi Herbor; aşijderea duoi fraţi Gratof: Humischi şi 

Murdelio şi alţii mulţi, cine-i pâte scri cu amăruntul pe toţi!.. 

alţii ai cădat la robie; Tacischi; Svigner; Potgomot de Crenau; 

Brohoschi; Gargovischi şi alţii... pre unii i-ati fost spândurat ai 

noştri câte duci de pir...» 
Cron. Ureche, pag. 236, let mold. tem. 1 

  

Maria Putoianeca. 

Bra o jună Română forte viteză ce se bătu contra turcilor. 

Istoricul N. Bălcescu vorbesc de acest fapt în istoria lui Michaiii. 

Aceste poesii de un gen cu totul noii în limba română fură 

gustate de români. Ele mai mult de cât cele alte fuseră puse în 

musică şi cântate de popor. Pentru că poporul găsi în ele o vână 

naţională vesfrângerea inimii lui năbuşite de epocele de tiranie, 

de corupţiune şi de ocgradare naţională. 

  

FLORILE BOSFORULUI 

ED ui 

Cei vechi pretind că numele de Bosfor vine de la grecescul 

Boâs, boii şi J7ogos, trecere, numit astfel pentru că trecuse prin 

unda lui vaca numită Io. Astfel dice fabula. Mai este un bosfor: 

bosforul cimerian, care este astădi strimtorea de Caffa. Turcii nu- 

mesce Bosforul: Bogaz bogassi. Prin acest canal marea N6gră co- 

-munică cu Propontida saii marea de Marmara. Lungimea lui este 

aprope 80 kilometre, şi lărgimea Îmi se schimbă de la patru la 

unul. Malurile acestui canal sant celebre prin frumuseţea lor pi-
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torescă, prin grădinele delici6se ce acoperă malurile şi dâlurile 
vecine şi fac loc între ele şi marea, unor case, kioskiuri, saraiuri 
cu formă orientală. 

Nu este nimie mai frumos în lume, ca sit, de cât acestă strim- 
târe. Natura aici are o calitate partiemară, accea de a nu obosi 
nici odată ochii ce o privesc, Varietatea infinită a tablourilor, pro- 
duce acest fenomen. Astfel fie ce minut aduce certa noii, sa în 
dessemn sai în colorile acestui tabloi magic. Cerul, sub înrîuri- 
rea curintelor de aer ce-şi comunică cele două mări, precam şi 
malurile atât de variate în forinele lor; grădinele, stâncile, văile, 
contribuă la acestă luptă eternă între umbre şi între rade, con- 
tribuă la nascerea marii varietăţi, 

Autorul acestor” poesii, espuls din țera sa în anul 1848, com- 
promis în mişcarea politică de atunci, se duse în Transilvania, . 
apoi la Constantinopoi. de unde înaintă la Paris spre a-şi urma 
studiile începute acolo în 1846, şi întrerupte de revoluţiunea din 
februarii. După o şedere de duoi ani în Paris, se înturnă în Cou- 
stantinopole. 

Mişcarea politică din 1848 în Valachia nu fusese ostilă Porții 
ottomane; ea, restrîngea vechile legături între români şi Ponta. 
Cea mai mare parte de emigraţi români căsiră în Turcia o pri- 
mire graţidsă din partea guvernului ottoman. 

Autorul acestor opere locui acea țâră până în 1859. În acestă 
epocă, fericitnl succes al armatelor aliate Ja Sebastopol îi deschise 
porţile natale. E] trecuse mai mulți ani în Tarcia spre a visita 
locurile cele mai pitoresci, Asia mică, Siria, Palestina, Egiptul, 
insulele Archipelului, Rumelia. În timpul şederii sâle pe Bosfor, 
scrise aceste possii intitulate Plorile Bosforului, poesii ce lăsă 
pretutindeni în urma sa la unii din amicii săi compatrioți, pe 
care le adună mai târgiii şi pe care le tipări în Bucuresci, prin 
îngrijirea poetului G. Sion. Aceste poesii eraii un lucru noă în 
literatura română ostenită până aici sub greutatea figurilor mito- 
logice, ale deilor şi deelor din Oliwpul antic, şi perdând seva şi
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flacăra sub săgețile unui Cupidon întătrânit şi cu întristare usat, 

În acest gen de poesii abundă descripţiunile mării. Afară, de ac€- 

stă operă, poetal are o colecţiune de poeme numai despre mare, 

poeme inedite, fruct al escursiunilor sale în insulele Archipelului. 

0 parte din Florile Bosforului aici publicate, sai tipărit acum 

pentru prima 6ră, precum: Întârcerea; Nopte de amor; Ti-a- 

duci aminte; Esme; Neguţitorul de sclave; Singurătatea; 

Dorinţa; O nâpte de vară; La Ziule; Halaica şi altele. 

  

Esme. 

Ghiul.. Nume ce turcii daii rosci saii trandafirului. 
Nihov. Uuul din cele inai frumdse sate pe malul Bosforului, 

partea Europii. Tnrcesce inikes, Sat-noă. 

Ghiauri. Name ce musulmanii daii crestinilor în genere, este 

Inat când în accepțiunea inofensivă ce desomnă un necredincios, 
adică pe cel ce nu este de reliziunea lui Mahoimet, şi când iară 

ca un epitet înjurios. 

Trenci. Nume ee daii europenilor în genere, şi mai ales celor 

de viţa latină. Grezii şi armenii se servă de o potrivă cu acest 

cuvânt ca se dessemne pe europeni. 

Taşmak. Vălul cu care se acopere femeile turce. 

Sam. Bagdat. 
Fiăca lui Osman. Spre a dessemna o turcă, Osman fiind fon- 

datorul acestui imperii. 

Feredjtoa. Mantila sai un fel de domino, de Aitrite stofe şi 
colori pe care femeile turce o pun pe d'asupra celor alte vest- 

minte când es la preâmbiare. Acestă mantilă de şi de multe ori 
este purtată cu puţină graţie, damelor elegante ce sei să o porte 

le vine forte bine. 
Kiahiul. Dctă, paxtea vestmântului ce coperă bustul femeii mu- 

sulmane, sait peptul. 

Cerkez. Un fel do tunică scurtă ce femeea turcă pârtă pe d'a-
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supra unei alte tunici numită Dalgali-Bleg. Este o tunică de pre 
mare şi de formă Circasiană pe care o pune în dile de strbători, 

Dalga. Alt-fel de tunică ce înlocuesce de multe ori Cerlkezul, 
este o tunică de stofă de mătase de orient, cu ciucuri saă colți de fir sai de mătase, 

Selemie. 0 stofă de mătase din Orienţ, 
Geanfez. Stoftă de mătase de Orient fârte scumpă din care se 

fac cei mai eleganţă. şilvari de femee. 
Sârmali-Plek. Îară > tunică scurtă cu sârmă, 
Femeile turce taie o parte diu părul lor la tâmple şi îl lasă 

de cade în bucle scurte, Cel alt păr, îl împletesce în mai multe 
cosiţidre, în lungime naturală, şi când sunt; în casele lor, femeile 
turce, îl lasă de cade pe spate astfel împletit; când es la preâm- blare, ele rădică tote acele codițe pe crestetul capului unde le 
agaţă cu ace de diamant făcute înadins sa de alte pietre mai 
puţin pregi6se, dupe averea şi gustul lor. 

an 

Rabie. 

Acesta este un sahiect istorie, 
Kasseki-Rabit, Ghiulnus, ctea, ce va să dică băutura de roă 

a primăverii, este numele sultanii ce figură în capătul acesţii poeme. Era sultana favorită a lui Mohamet al IV-lea care, ferme- cat de frumuseţea şi inteliginţa ci superioră, îi lăsase în voie gu- vernul imperiului. Vegi istoria Turciei de Hammer, viaţa lui Ma- homet al IV-lea, 
Acesti poesie fuse scrisă pe malul Bosforului la Babek în casa unuia din amicii autorului, d. Ion Ghica, asemenea espatriat, şi care îi dase ospitalitate pentru cât va timp în locuinţa sa pe mare, Acestă poesie autorul o citi d-net Saşii Ion Ghica, femee cu educaţiune şi inteligință superiori. Acestă damă fuse încântaţă, şi angajiă pe poet a esploata fromaseţile Bosforului, scriind 0 se- rie de poesii sub titlu de Florile Bosforului.
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Lial. Noptea. 

Iscudar. Scutari, o parte de oraş din Constantinopol situată 

pe malul Asiei. 

Ilbahar. Primăvara. 

Marmara. Marea de Marmura sai vechea Propontide. 

Hadin. Bunuc, Negri însărcinaţi cu garda haremului turcesc, 

Căslar-Aga. Şeful hadinilor sai eunucilor. Acâstă funcțiune 

este forte considerabilă în Turcia. 

Candili. Un sat cu o posiţiune desfătătâre pe malul Bosforu- 

lui în Asia. 

Almea. Nume ce se dă dănţuitdrelor. 

Bogazul. Bosforul. 

Odalisce. Femei din haremul sultanului. În iararehia lor, ele 

sunt asupra halaicelor şi în urma sultanelor. 

Hanimă. Damă turcă de consideraţie. 
Biulbiuli, Biulhiul, privighietorea. 

Kiparişiă. Un avbor frumos şi verde ce se află în tâte cimi- 

tirile turcesci şi care formâză păduri, el începe a se arăta de la 

Varna îuainte, 

Handjar. Cuţit ce turcii purtaii mai "nainte ia briă. 

Li 

Teili. 

Chronicele turce vorbesc de acestă tragedie. După aceste chro- 

mici, Hammer însuşi rapârtă faptul cu ocasiunea lui Kiupriuli şi 

Mustafa JI; istoria lui Joinicin şi Jul-Van-Gaver, pag. 315, âncă 

îl însemnâză. Cu diferinţă că ei ie numai că Ali-bei sai Kiu- 
priuli-zad6, nepot al vestitului vizir Kinpriuli, fuse condemnat la 

mârte de Mustafa ÎI şi esecnfat, cu tate că unchiul srii fuse atunci 
atât de patinte. Crima lui a fost numai că a privit dulce la o 

sultană. - 

Huridra. Huria. Spirit ideal, femce ce locuesce în Eden, d'o
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albeţe strălucitâre, menită a desfăta pe cei drepţi cu un amor 
ideal dup morte, 

Halaica. Sclavă a hanimelor. 
Namazul. Rugăciunea către Dumnedeii pe care musulmanii tre- 

buc a 0 face de cinci ori pe qi. 

Nrmmz 

Suspinul Bosforului, 

di. Luna. 

Pescarii în caice. În tote serile, pe unele părţi ale canalului 
se înşiră mulţime de caice de pescari şi se pun la pândă, 

Ca crinul din Tabor. Criuul din muntele Taborului. 
Cafasul. Un fel de jalusie sa persiană de speteze de lemn, 

transparinte, zugrăfit cu feţe, care astupă ferestrele de la hare- 
muri, şi prin care, din casă se vede afară, iar de afară nu se 
veda în întru. 

Mehrube. 

La sărbătorea Bairamului după ceremonia de la Giamia sulta- 
nii primâii de la sultana valide, mumă, o fecidră jună şi frumâsă, 
şi seomotul tunurilor vestei tstă n6ptea, capitalei, că sultanul se 
desmârdă cu prada sa. Acestă datină barbară şi ruşinâsă nu mai 
esistă, În timpul când se trece subiectul poesiei acestia, sultana 
valids oferise finiui sei o fecidră, română, răpită de la vunăre, 

Legiver. Azur. “ 
Latif el. Zefrul. 

O n6pte de vară. 

Revarsă ici şi colo torinte de fosfor. 
Cine a plutit nsptea pe mare scie că sub lovirile lopeţii, prin-
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tre spumă, se văd scântei ca scânteele foculni: sunt scânteile fos- 
forului ce esistă în apele mării, 

DO 

Kiz-Kulessi, 

Kia-Kulessi sai Turnul fetei. Acest tum se află în apropiere 
de malul de la Scutari la intrarea în Bosfor din marea de Mar- 
mara, pe 0 mică stâncă în faţa apei. Turnul e zidit de bizantini. 
0 tradiţiune otomană spune că acest turn fu ridicat de un sultan 
ca să închidă acolo pe fiica sa, şi să o scape de mușcătura unui 
şerpe care trebuia să o musce neapărat ia 15 ani ai vieţii ei. 

Alah. Dumnegdeii, 

Ghiun-agarmassi.. Dorile. 

  

Sânta Sofia. 

Acâstă poemă are un snbieet istoric. Pu serisă la Ghemlek în 
anul 1852, 

Selavele în vândare, 

Copta de Dissir. În Egipt este un popor exestin care se chimă 
Coptes. Se crede că acest popor ar fi coborând din adevărații egip- 
teni; dar acesta nn este destul de dovedit. 

Şair. Poet. 
„Zemen. 0 parte a Arabiei. 
Ispaham. Oraş în Persia. 

Beghir. Cal. 

Gueguta. Femee dintro seminţie albanesă, 
Madjari. Nume ce turcii dati galbenilor austriacă. 
Askeri. Ostaşi. 
Palicari. Voinică.
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Fakiol. Legătura capului a femeii crestine în Orient, Anadol. Asia mică. 

  

Ghiulfayr. 

Acestă poemă coprinde un subiect tras din istorie, Hammer vor- besce în istoria Turciei, Sultan Selim fiind detronat, de partida, cle- rului şi de ianiciari şi aruncat în închisire, căci voise a tegenera patria sa, Baraictar-paşa ce se afla la Ruşeiuk, amic devotat a] lui Selim, luă hotărîrea, de a restabili pe tron pe Selim. Paindu- se în capul unei mari armate, merse asupra Constantinopolului şi bătu pe rebeli; dar acesti din urmă sugrumari pe Selim în închisre. Tot, acestă sârtă avu şi Mustafa. După acest eveniment, Mahmud se urcă pe tron prin roinţa lui Baraictar-paşa, În recu- nostinţa acestui servicii, sultanul îl numi satrazan al sei. Cât va timp în nrmă acest mare vizir uită datoriile către patria, sa şi se lăsă să cagă cu totul între ruşin6să viaţă de moliciune. Nu se mai occupă de trebile statului, Dilele şi nopţile el le trecea lângă o r6bă frumosi. lanicerii se revoltară din noă, vizirul, vă&- dând că nu pote a-i învinge, se hotări să im6ră cu r6ba sa, fru- mdsă pe care nu voia să o vadă căgând în mâna rebelilor, Puse el însuşi focul la kioskiul în care se afla cu roba frumâsă şi arse împreună cu ea, ” 

Sandalul. 

Sandal. Nume ce turcii dai la un fel de barcă, 

aa 

Fatme. 

Acestă tristă istorie este fârte cunoscută Ja Constantinopol. Se gice că una din surorile sultanului Abdul Medjid, măritată
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după un paşă, născuse un prunc şi găsise pruncul sugrumat în 

l6gin, că acâstă perdere fa causa morţii tinerii mume şi că îna- 

inte de a muri chiămă pe sultanul şi îl rugă a desfiinţa barbara 

datină de'a ucide copii de parte bărbătescă ce nasc în familia im- 

perială; că sultanul promise a o face şi îşi ţinu promisiunea. 

SR 

Dorinţa. 

Talice. 0 trăsură elegantă de lemn a femeilor turce, 

Keat-hane. Loc de preâmblare numit şi Apele-dulci din Euro- 

pa. Acolo sultanul are un castel şi o frumesă grădină. Aici mer- 

ge, în timpul primăverii, totă capitala, vinerea, în preâmblare. 

Vara nu mai merge nimeni în acest loc, din causa miasmelor fri- 

gurâse. Vara se duc la Apele-dulci din Asia pe Bosfor. 

Deniz, Marea. 
Djaruri. Şaluri. 
"Şah-zade. Ri de sultan. 

  

La Luisa. 

0 damă polonă de o distincţiune superidră ce locuesce Constan- 

tinopoli; d-na Luisa Gropler. 

Hial. 

Turcii prin acestă vorbă înţeleg o fantasmă: 

Idealul. Ceea ce ţine deidee, de spirit. Aceste versuri sunt scrise 

în anul 1852, la Bebek, 

Dilrubam. 

Acâstă dramă este adevărată. T6tă Brusa cunâsce trista -mârte
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a acestei femei. Acela care a ucivo cu propria sa mână, este un 
mare demnitar. ” 

Şeik- Islam. Capul religiunii. 
- Cavazi. Agenţi esecutori ai poliţiei. 

ISN 

Naide. 

Imamul ce cântă sus pe minarea de cinci ori pe di dice ver- 
sele în limba arabă, cu care începă acestă poemă. 

  

BASME 
PI 

Basmele sunt nisce fabule ce ne povestesc în copilărie doicile. 
Ele nu sunt scrise, nici cântate ca cântecele de dor şi cântecele 
de tâlhari, ci sunt spuse. Aceste basme se perd în tte gilele, 

  

Fata din Dafin. 

Acest basmu pare să aibă mai mult; o origine orientală de cât 
locală, 

Domnul de roi. 

Acest basmu se cântă în judeţul Romanați, sub altă formă. Dom- 
nul de roă este numit Lero Dâmne. Se crede că este o legendă 
âncă din timpul colonilor Romani, 

DI
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Domnul Tighinei. 

Înaintea fondaţiunii principatului Moldovei, acest stat era des- 
părţii în mai multe republici cu duci în capul lor, Bârlad, Ga- 

laţi, Tighina erai din numărul acestor republici, şi, negreşit este 

vorba aici de unul din acesti duci tot-d'auna în luptă co tătarii. 

PD 

Pescerea Muscelor, 

Nu departe de Câineni, în Carpaţi, în Valachia, este o pesceră 
care în timpul verii, la unele epoci, varsă valură de musce, Piş- 

cătura acestii musce este venindsă şi produce morte asupra vite- 

lor. Guvernul are tot-d'auna grijă de a astupa cu zid de piatră 

intrarea, pescerii ca să oprâscă musca de a eşi. Către acestea când 

epoca, vevărsării lor ajunge, musca sparge zidul şi ese. Poporul a 

inventat acest basmu. 

  

ON 

Umbra resbunătâre. 

Acestă. poesie pare a, se raporta mai mult la un imperator de 
la Byzanţ: de -cât la“uă:domn român, 

ş ACI PD 

  

Mureş şi Aluta. 

Acest basmu este cunoscut în Transilvania. Cele doă rîuri, Mu- 

reşul şi Aluta, saii Oltul, alergă peste un tărâm lung nu departe 

unul de “altul şi nu se pot împreuna. Poporul prin acest basmu a 
credut să esplice causa acestui fenomen. 
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